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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΦΡΟΥΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3001
TIMH 0.70€

Διαβεβαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ για κατοχύρωση του προσωπικού και σεβασμό στις Συμφωνίες

Οι εργαζόμενοι στη ΣΚΤ να κωφεύσουν στις σειρήνες
του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας
Σ

Ο

ργανώνονται, επιμορφώνονται
και διεκδικούν οι ιδιωτικοί
φύλακες ασφάλειας. Το πρώτο
σεμινάριο τους πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα από τη Συνδικαλιστική
Σελ. 9
Σχολή ΣΕΚ.

ΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ διαβεβαιώνουν το
προσωπικό της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας ότι συνεχίζουν
με συνέπεια και υπευθυνότητα τη διαπραγμάτευση με σκοπό την απόλυτη
διασφάλιση και κατοχύρωση των
δικαιωμάτων του.
Ύστερα από τη συνάντηση τους με την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την περασμένη

• ΣΕΚ: Συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση με υψηλό αίσθημα ευθύνης
με κορυφαία προτεραιότητα τη διασφάλιση των εργαζομένων
νες και λαϊκίστικες τοποθετήσεις που
εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες,
επενεργούν αρνητικά δυναμιτίζοντας
το καλό κλίμα της διαπραγμάτευσης.
Κάλεσε όλους να επιδείξουν ψυχραι-

Όαση δροσιάς και ασύλληπτης ομορφιάς

ΣΚΟΠΙΑΝΟ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η

επόμενη μέρα της συμφωνίας
αναγνώρισης της ΠΓΔΜ ως
«Βόρειας Μακεδονίας» προκαλεί
βαθύτατες ανησυχίες και έντονο
προβληματισμό.
Σελ. 2

ΤΡΟΧΑΙΑ: ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΩΤΙΑ

Η

Κύπρος αναδεικνύεται «πρωτα-

Άνοιξε τις πύλες της προχθές Δευτέρα η κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια
και υποδέχθηκε τα πρώτα 145 παιδιά. Σε μια όαση δροσιάς και ασύλληπτης
ομορφιάς σε άρτιες και ασφαλείς κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, οι κατασκηνωτές θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν ξέγνοιαστες διακοπές μέσα
από ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η κατασκήνωση που θα υποδεχτεί
τέσσερεις κατασκηνωτικές περιόδους τηρεί όλα τα πρότυπα ασφάλειας και
υγείας. Ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης δίδει τις πρώτες
οδηγίες στα παιδιά για το πρόγραμμα της κατασκήνωσης

θλήτρια» Ευρώπης στα τροχαία

δυστυχήματα. Ώρα για υιοθέτηση
στοχευμένου σχεδίου δράσης. Σελ. 4

1 Πλήρης κατοχύρωση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων που θα μεταφερθούν στο δυναμικό της νέα εργοδοσίας και σε όσους θα παραμείνουν
στη ΣΚΤ. Παροχή ελκυστικού σχεδίου
αποζημιώσεων για όσους εθελούσια
θα αποχωρήσουν
νέου ιδιοκτησιακου καθεστώτος προκειμένου να αποτραπούν κλυδωνισμοί
στη συνέχεια

Η

Σελ. 11

Οι στόχοι της ΣΕΚ είναι ξεκάθαροι,
διευκρίνησε:

2 Στήριξη της ομαλής λειτουργίας του

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
κατάσταση της οικονομίας και η
ανεργία πονοκεφαλιάζουν τους
Κύπριους πολίτες περισσότερο από
κάθε άλλο κοινωνικό πρόβλημα.

δικασία με γνώμονα πάντοτε την
πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων
του προσωπικού και εξυπηρέτηση
των συμφερόντων της κοινωνίας
ευρύτερα, σημείωσε.

Παρασκευή, οι τρείς συντεχνίες ενημέρωσαν το προσωπικό ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν με στόχο την
επίλυση όλων των εργασιακών ζητημάτων που προκύπτουν, προκειμένου
να προχωρήσει σύντομα η απρόσκοπτη εφαρμογή της Συμφωνίας.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε ότι οι ανεύθυ-

μία, αυτοσυγκράτηση και με υψηλό
αίσθημα ευθύνης να εξευρεθεί λύση
που θα αποβεί αμοιβαία επωφελής
για τα συμφέροντα των εργαζομένων
και της Τράπεζας αλλά και για το
σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.
Θα συνεργαστούμε με πλήρη υπευθυνότητα με τον νέο ιδιοκτήτη προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η όλη δια-

Ο κ. Μάτσας αντέγκρουσε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα τις φωνές που
μιλούν για πλεονασμό, καθιστώντας
σαφές ότι πρόκειται ξεκάθαρα για
μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου υπάρχει σαφής νομοθεσία για διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσωπικού. Προειδοποίησε
δε ότι θα είναι καταστροφική για τον
τόπο τυχόν ανατροπή της δρομολογηθείσας πορείας. Το κόστος που θα
κληθεί να πληρώσει το κράτος σε
περίπτωση αποτυχίας εφαρμογής της
συμφωνίας θα είναι πολύ μεγαλύτερο
από αυτό των αποζημιώσεων που
συζητούνται υπεύθυνα στο τραπέζι
του διαλόγου, υπογράμμισε. Προχωρούμε μπροστά, κατέληξε, με υπευθυνότητα και σύνεση στηρίζοντας τους
εργαζόμενους, το νέο ιδιοκτησιακό
καθεστώς και τα συμφέροντα της κοινωνίας και με φόντο την περαιτέρω
ανάκαμψη της οικονομίας.
Σελ.3

Καθυστερεί ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής για τους ξένους εργάτες

Έ

να θέμα που ξεκίνησε και έμεινε μεσόστρατα
είναι αυτό που αφορά την επανεξέταση της
στρατηγικής απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού στην Κύπρο. Η ΣΕΚ εκφράζει την ανησυχία αλλά
και την απαρέσκεια της γι’ αυτή την αρνητική εξέλιξη, αφού είναι γνωστό πως, το θέμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο και επείγει.
Προς επανεξέταση του συγκεκριμένου θέματος στα
πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και
με οδηγίες της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, η οποία συνήλθε

μόνο μία φορά στις 30 Ιανουαρίου 2018 και ύστερα
φαίνεται πως περιέπεσε σε αδράνεια.

• Σε αδράνεια η προσπάθεια που ξεκίνησε
τον περασμένο Ιανουάριο

Αυτή η καθυστέρηση και αυτή η αναβλητικότητα δεν
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αγοράς εργασίας, η

οποία τα τελευταία χρόνια βιώνει συνθήκες απορρύθμισης.
Η ΣΕΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και αναμένει
πως, θα υπάρξει αφύπνιση από τους αρμόδιους
φορείς, ώστε να προχωρήσει ο κοινωνικός διάλογος
για να υπάρξει πραγματική επανεξέταση της στρατηγικής για την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού. Ήδη για το θέμα αυτό χάθηκε αρκετός πολύτιμος χρόνος και η οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση
είναι εκ του πονηρού.

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

2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

E

μφανίσθηκε γραφείο χωρίς άδεια να πρωταγωνιστεί στην υπογραφή συμβολαίων «σκλαβιάς»
στα ξενοδοχεία
Το υπουργείο Εργασίας καλείται να ενεργήσει
πάραυτα για πάταξη του φαινομένου και τιμωρία των εμπλεκομένων
έει πακτωλός εκατομμυρίων στα ποδοσφαιρικά
γήπεδα του «Μουντιάλ»
Με την φτώχεια να οργιάζει σε πολλά μέρη του
πλανήτη αλλά και στην διοργανώτρια Ρωσσία
ια την έκβαση της συμφωνίας για το «Μακεδονικό» είναι μονόδρομος το δημοψήφισμα και στην
Ελλάδα
Ας μην κοιμούνται ήσυχοι όσοι επιλέξουν να
ασελγήουν επί της Δημοκρατίας
ποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη λαϊκίστικες τοποθετήσεις στο καίριο ζήτημα της ΣΚΤ
Σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα απαιτείται απόλους σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και κοινωνική ευαισθησία
υχόν εμπλοκή της διαπραγμάτευσης για τη ΣΚΤ
λόγω ανεύθυνων πρακτικών θα την πληρώσει
ακριβά ο τόπος
Σαφέστατη και προς κάθε κατεύθυνση η προειδοποίηση του γγ της ΣΕΚ
κανοποίηση για τη συμφωνία Κυβέρνησης –
συντεχνιών στον ευρύ δημόσιο τομέα
Ο κοινωνικός διάλογος θριαμβεύει όταν τυγχάνει του απαιτούμενου σεβασμού
οινή η πορεία των εργαζομένων της ΣΚΤ και στο
νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς
Με τη ΣΕΚ σε ρόλο πρωταγωνιστικό
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Γ

ράφουμε το παρόν άρθρο με
βαθύτατον προβληματισμό για
την παραπέρα πορεία του Ελληνισμού, καταγράφοντας εποικοδομητικές σκέψεις και τεκμηριωμένες
αναφορές που αφορούν το ιστορικό του όλου ζητήματος σε συνδυασμό με τη σύγχρονη γεωπολιτική
πραγματικότητα.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 1944 ο τότε πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας στρατάρχης Τίτο ίδρυσε το ομόσπονδο κρατίδιο της
«Δημοκρατίας της Μακεδονίας» και
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Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
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στήριξη του Επαγγελματικού Γραφείου της ΣΕΚ
στο προσωπικό της ΣΚΤ είναι και ομόθυμη και
ομόφωνη
Συντεχνίες και προσωπικό προχωρούν μπροστά
με δύναμη και σιγουριά για νέους αγώνες
θηνό εργατικό δυναμικό και ατομικά συμβόλαια
κάνουν θραύση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
Κακή συνταγή για ποιότητα στον τουρισμό, που
πρέπει να τερματισθεί
ρα ευθύνης για όλους καθώς η διαφθορά, η
διαπλοκή και το οργανωμένο έγκλημα καλά
κρατούν
Η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο για να προληφθούν ολέθριες καταστάσεις
αί, ακρωτηριάζουν την Ελλάδα τα «Μακεδονικά» μυθεύματα
Προφητική προειδοποίηση Μίκη Θεοδωράκη με
κεντρικούς αποδέκτες Τσίπρα - Καμένο
πρακτική της «αγοράς υπηρεσιών» από τους
Δήμους δεν γίνεται αποδεκτή από τα συνδικάτα
Οι δήμαρχοι ας κάνουν δεύτερες και σοφότερες
σκέψεις
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«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

κατασκεύασε τεχνητά αντίστοιχη
“εθνότητα” στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας, θέτοντας στο
στρατηγικό του στόχαστρο το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης και την
πρόσβαση στο Αιγαίο.
Μέχρι σήμερα η αυθαίρετη χρήση
της ιστορικής ονομασίας “Μακεδονία” από το ομόσπονδο κρατίδιο
των Σκοπίων, αποτελούσε τυπικά
τουλάχιστον, εσωτερική υπόθεση
της χώρας. Από τη στιγμή όμως
που θα συμβεί να αναγνωριστούν
το Σκόπια ως χωριστό κυρίαρχο
κράτος, υποκείμενο του διεθνούς
δικαίου και αποκτήσουν έτσι διεθνή υπόσταση ως “Μακεδονία” η
επιβουλή κατά της Ελλάδος νομιμοποιείται. Το νέο κράτος με το
όνομα “Βόρεια Μακεδονία”, καθώς
δεν καλύπτει το σύνολο, αλλά
μέρος μόνο του γεωγραφικού
χώρου τον οποίο υποδηλώνει το
όνομα του, θα τείνει, τόσο αντικειμενικά, όσο και υποκειμενικά να
λειτουργεί ως “εθνικό κέντρο”,
πράγμα που συνεπάγεται “δυνάμει” εδαφικές διεκδικήσεις σε
βάρος των γειτονικών κρατών,
καλλιεργώντας έτσι τον αλυτρωτι-

σμό στους κατοίκους του, παρά το
ότι αυτοί διαφέρουν εθνολογικά
(Σλάβοι, Αλβανοί και Τούρκοι) από
τους κατοίκους της Ελληνικής
Μακεδονίας. Η χρήση ονομασίας
“Μακεδονία” από ένα αναβαθμισμένο πλέον σε ανεξάρτητο κράτος
των Σκοπίων, συνιστά απροκάλυπτη αμφισβήτηση των ελληνικών
συνόρων, μια αμφισβήτηση που
δεν εκτοπίζεται και δεν εξουδετερώνεται ούτε με διεθνή σύμφωνα,
ούτε με συνταγματικές διατάξεις.

ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ

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

Μακεδονίας» που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας
μου. Κάτι φυσικά που απέρριψα.»

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κάποιοι θεωρούν πως η συμφωνία
Τσίπρα – Ζάετς είναι ανοιχτόμυαλη ανοίγοντας δρόμους στην υπόθεση της ειρήνης στην ταραγμένη
περιοχή των Βαλκανίων. Εδώ, τίθενται επί τάπητος δύο σοβαρές

«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. 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.

θυπουργός Ζάετς πανηγυρίζει ότι

» Η μοίρα όμως, το έφερε έτσι,
ώστε να μάθω από πρώτο χέρι τις
δολοπλοκίες της Γιουγκοσλαβικής
Ηγεσίας, προκειμένου να γίνω κι

ΠΕΜΠΤΗ 28/6/2018
Ανακομιδή λειψάνων Κύρου
και Ιωάννου αναργύρ., Παππίου μάρτ., Σεργίου, Παύλου.

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

αλυ-

τρωτική πολιτική της «Μεγάλης

παράμετροι:

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6/2018
Σαμψών του ξενοδόχου
οσίου, Ανέκτου μάρτυρος,
Ιωάννας μηροφόρου.

Όργανο της ΣEK

εγώ συνεργός σ’ αυτή την

Τώρα 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 αποσπάσματα από την
επιστολή προ πέντε δεκαετιών του
Μίκη Θεοδωράκη προς τον Σκοπιανό τενόρο Μπλαγκόζα Νακόσκι,
η οποία αποκαλύπτει την ωμή
αλήθεια του λεγόμενου Μακεδονικού ζητήματος:

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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6/2018
Πέτρου και Παύλου των
πρωτοκορυφαίων αποστόλων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6/2018
Η σύναξις των αγίων και
πανευφήμων δώδεκα αποστόλων, Μιχαήλ νεομ. κηπουρού

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,

Πρώτον, η συμφωνία περιέχει
ουσιαστικές

ασάφειες.

Η

μεν

Αθήνα θεωρεί ως νίκη την αναφορά στη συμφωνία που επισημαίνει
ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα
χαραχτηριστικά δεν έχουν σχέση με
τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό την
ιστορία, την κουλτούρα και την
κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας. Από την πλευρά του, ο πρωμε τη συμφωνία αναγνωρίσθηκε το
«Μακεδονικό Έθνος».
Δεύτερον, κανείς δεν εγγυάται ότι
οι πρόνοιες της συμφωνίας θα
εφαρμοστούν, ούτε οι αλυτρωτικές
διαθέσεις των Σκοπίων θα εξουδετερωθούν. Ταυτόχρονα, υποβόσκει
ο κίνδυος διχασμού του Ελληνικού
λαού ο οποίος στην συντριπτική
του πλειοψηφία απορρίπτει τη
συμφωνία
Εδώ αναφύεται ένα καίριο ερώτημα: Γιατί σε ένα τόσο σημαντικό
ζήτημα, η κυβέρνηση Τσίπρα επιμένει να αποφασίζει χωρίς την
ετυμηγορία του Ελληνικού λαού;
Είναι αυτονόητο, ότι ο μόνο ο λαός
της Ελλάδος μέσω δημοψηφίσματος, μπορεί να νομιμοποιήσει τη
Συμφωνία.

Οποιαδήποτε

άλλη

νομιμοποίηση, ακόμη και από τη
Βουλή, αφήνει εκετεθειμένη την
Ελληνκή κυβέρνηση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7/2018
Κοσμά - Δαμιανού αναργ.,
Πέτρου, Λέοντος οσ.,
Κων/νου εν Ορμηδεια μάρ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/7/2018
Κατάθεσις της τιμίας εσθήτος της Θεοτόκου, Ιουβεναλίου Ιεροσολύμ., Κοϊντου μάρτ.
ΤΡΙΤΗ 3/7/2018
Υακίνθου μάρτ., Ανατολίου
Κ/λεως, Θεοδότου, Θεοδότης

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Διεκδικούμε όχι ειδική αλλά
δίκαιη μεταχείριση

Δ

ιεκδικούμε, όχι ειδική αλλά ίση μεταχείριση. Έχοντας για όπλα την ίδια μας τη φύση, την ευαισθησία, αλλά και τη δύναμη, τις ικανότητες, τις αρετές και την αξία μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε
και να πετύχουμε πολλά, συνεισφέροντας ισότιμα
στην πολιτική, την οικονομία, την επιστήμη και τον
πολιτισμό της πατρίδας μας.
Είναι στο χέρι μας να αξιώσουμε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια καλύτερη, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη κοινωνία. Όχι μόνες μας, όχι
στη λογική ενός παράλογου ανταγωνισμού, αλλά με βασικές προϋποθέσεις το πλαίσιο μιας αρμονικής συμβίωσης μέσα στο σπίτι,
Της Δέσποινας
μέσα στον στενό πυρήνα της
Ησαΐα
οικογένειας, κοντά στους συντρόΓρ. Τμήματος
φους και τα παιδιά μας. Έτσι,
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
μπορούμε να μεγαλουργήσουμε σε
despina.isaia@sek.org.cy

√ Γυναίκα γίνεσαι διεκδικώντας και παλεύοντας για όλα αυτά που δικαιωματικά
σου αξίζουν. Συμφωνούμε με την Υπουργό
Συγκοινωνιών αλλά πολλές φορές
η διεκδίκηση αναπαράγει σεξιστικά σχόλια
που πλήττουν τη δίκαιη μεταχείριση

οποιοδήποτε τομέα της επαγγελματικής και εν γένει,
της δημόσιας ζωής.
Επικροτώ και υπερθεματίζω τις πιο πάνω τοποθετήσεις της Υπουργού Συγκοινωνιών και έργων Βασιλικής Αναστασιάδου σε εκδήλωση της ΟΕΒ και του
ΚΟΓΕΕ για τη θέσπιση των βραβείων Εριφύλη γιατί
ακούγοντας την αισθάνεσαι πως η γυναίκα που
έχεις απέναντι σου δούλεψε στη ζωή της σκληρά,
συνετά αλλά και πειθαρχημένα για να μπορέσει να
αποδείξει στην πορεία πως μπορεί να αντεπεξέλθει
των προκλήσεων της θέσης που οριζόταν για να
υπηρετήσει.
Συμφωνώ πως η γυναίκα διεκδικώντας και παλεύοντας μπορεί να κατακτήσει στην πορεία τα θέλω της.
Όμως από την άλλη φαίνεται πως η διεκδίκηση από
μόνη της δεν επιφέρει την καταξίωση της.
Υπάρχουν αρκετά εμπόδια που εστιάζονται σε προκαταλήψεις και αντιλήψεις του τύπου πως η γυναίκα για το μόνο που μπορεί να αντεπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία είναι η γέννηση και η φροντίδα των
παιδιών. Οτιδήποτε άλλο που προϋποθέτει γνώση,
ικανότητα και ευελιξία η γυναίκα κρίνεται από
πολλά μυαλά παρωχημένα, ως ανεπαρκής.
Αυτές όλες τις νοοτροπίες θα πρέπει να τις απομονώσουμε. Και αυτό θα το επιτύχουμε μόνον όταν οι
γυναίκες στην καθημερινότητα μας με πράξεις και
όχι με λόγια στέλλουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε με την ίδια
ευελιξία και αποτελεσματικότητα, όχι ανταγωνιστικά με τους άνδρες. Επικροτώ κάθε προσπάθεια της
πολιτείας και του κράτους να αναδεικνύει την αναγνώριση του ρόλου της εργαζόμενης μητέρας. Όχι
επί χάρτου αλλά μέσα από συνεχή προώθηση πολιτικών που να την βοηθούν να ανταποκρίνεται ισότιμα στις καθημερινές προκλήσεις.
Τα πρότυπα που έχουμε, όπως τις γυναίκες υπουργούς μας ενθαρρύνουν και υπενθυμίζουν πως οι
θέσεις κλειδιά δεν κλειδώνονται από άνδρες ή γυναίκες αλλά από ανθρώπους γνωστικούς και ικανούς να
δίδουν με το παράδειγμα τους και τη συμπεριφορά
τους παράδειγμα προς μίμηση. Εμείς, συνδικαλιστικά υιοθετούμε τη θέση που διατυπώσατε πως γυναίκα γίνεσαι διεκδικώντας και παλεύοντας για όλα
αυτά που δικαιωματικά σου αξίζουν. Χρειάζεται
όμως τη συνεχή και αδιάλειπτη στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας γιατί καμιά φορά η διεκδίκηση
όταν προέρχεται από γυναίκα αναπαράγει ακόμη
περισσότερη αντίδραση και σεξιστικά σχόλια που
πλήττουν τη δίκαιη μεταχείριση!
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• Εποικοδομητικό κλίμα στη συνάντηση ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ με την Ελληνική Τράπεζα

Κατοχυρώνονται οι εργαζόμενοι της ΣΚΤ
διαβεβαίωσε η ΕΛΛΗΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η

Ελληνική Τράπεζα διαβεβαίωσε τις ηγεσίες των συντεχνιών
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ ότι θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του προσωπικού της ΣΚΤ που θα μεταφερθούν στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που προκύπτει από τη συμφωνία με την Κυβέρνηση.
Στη συνάντηση των τριών συντεχνιών με την Ελληνική Τράπεζα
που εγινε στις 22 Ιουνίου, επικράτηση εποικοδομητικό κλίμα και
συναντίληψη. Τόσο οι συντεχνίες,
όσο και η Ελληνική τράπεζα δήλωσαν ότι προσδοκούν σε μια παραγωγική συνεργασία προς όφελος
των εργαζομένων και του οργανισμού και θα γίνουν σεβαστές οι
υπάρχουσες συμφωνίες.
Μετά τη συνάντηση, ΣΕΚ , ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ εξέδωσαν κοινή εγκύκλιο
προς το προσωπικό της ΣΚΤ στην
οποία αναφέρουν: «Σε συνέχεια
της ευρύτερης δραστηριοποίησης
μας, για τη συνολική διαχείριση
των εξελίξεων στη ΣΚΤ, σας ενημερώνουμε ότι, πραγματοποιήθηκε
σήμερα στα Κεντρικά Γραφεία της
Ελληνικής Τράπεζας, συνάντηση
των ηγεσιών των Συντεχνιών ΣΕΚ –
ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ και της Ανώτατης
Εκτελεστικής Διεύθυνσης της Τράπεζας. Κατά τη συνάντηση έγινε
ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων
μέσα σε εποικοδομητικό κλίμα,

πάνω στις βασικές πτυχές που
αφορούν τα εργασιακά θέματα και
ειδικότερα σε σχέση με το ζήτημα
της μεταφοράς του προσωπικού

√ Οι συναντήσεις των
δύο πλευρών θα συνεχιστούν
ώστε να προχωρήσει
η απρόσκοπτη εφαρμογή
της Συμφωνίας

που θα επιλέξει να μεταφερθεί
στην Ελληνική Τράπεζα. Οι δύο
πλευρές επέδειξαν συναντίληψη
και επιβεβαίωσαν τη θέση ότι οι
μεταφερόμενοι υπάλληλοι θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα και
δικαιώματα τους, όπως προνοείται από την ισχύουσα νομοθεσία

και τις συνομολογηθείσες συλλογικές συμβάσεις και συμφωνίες.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ
Συμφωνήθηκε περαιτέρω ότι οι
συναντήσεις ανάμεσα στις δύο
πλευρές θα συνεχιστούν με στόχο
την επίλυση των εργασιακών
ζητημάτων το συντομότερο, έτσι
ώστε να προχωρήσει η απρόσκοπτη εφαρμογή της Συμφωνίας,
που θα αποβεί αμοιβαία επωφελής, τόσο για τα ευρύτερα συμφέροντα των εργαζομένων, όσο και
της Τράπεζας. Οι οργανώσεις μας,
σας παρέχουν τέλος τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουν με συνέπεια και υπευθυνότητα να διαχειρίζονται τα ζητήματα που σας
απασχολούν, με στόχο την απόλυτη διασφάλιση και κατοχύρωσή
τους.»

Eurogroup: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα

Μ

ε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες μεταξύ Ελλάδας και «Γιούρογκρουπ», η χώρα
αποσυνδέεται από τον οικονομικό
αναπνευστήτα ύστερα από οκτω
χρόνια βαθύτατης ύφεσης.
Επί της ουσίας, η Ελλάδα εξασφαλίζει 10ετή επιμήκυνση και ανάλογη περίοδο χάριτος καθώς και
εκταμίευση δόσης που φτάνει τα
15 δισ. ευρώ. «Μαξιλάρι» ρευστότητας ύψους 24,1 δισ. ευρώ, δεκαετή επιμήκυνση των πληρωμών σε
ό,τι αφορά τα δάνεια του EFSF
αλλά και αυστηρή εποπτεία των
δημοσιονομικών, συγκροτούν τα
κύρια σημεία της συμφωνίας.

Η Ελληνική κρίση τελειώνει εδώ
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(AFP) τονίζει ότι η συμφωνία θα
«επιτρέψει στην Αθήνα να βγει,
όπως προβλεπόταν, από την εποπτεία των πιστωτών της, της
ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), την 20ή
Αυγούστου και να αρχίσει να χρηματοδοτείται μόνη από τις αγορές,
έπειτα από πολλά χρόνια βαθιάς
ύφεσης και τρία προγράμματα
στήριξης».
Για success story της Ελλάδας
έκανε λόγο στη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε ο πρόεδρος του
Eurogroup, Μάριο Σεντένο, αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

«Μετά από 8 χρόνια η Ελλάδα μαζί
με την Ιρλανδία, την Κύπρο, την
Ισπανία και τη χώρα μου την Πορτογαλία, ανήκει στις χώρες που
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα στήριξης», τόνισε ο πρόεδρος του
Eurogroup προσθέτοντας ότι δεν
θα υπάρξει άλλο πρόγραμμα για
την Ελλάδα. Τόνισε επίσης, ότι η

με ασφάλεια ότι το χρέος είναι
βιώσιμο».
Για μια ιστορική στιγμή μίλησε ο
Ευρωπαίος Επίτροπος, Γάλλος
Πιερ Μοσκοβισί (φωτό), ο οποίος
κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου μετά το Eurogroup
τόνισε ότι «η ελληνική κρίση ολοκληρώνεται απόψε».

√ Iστορική συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους
√ Σεντένο: «Δεν θα υπάρξει άλλο Μνημόνιο για την Ελλάδα»
√ Μοσκοβισί: «Ιστορική ημέρα για τους Έλληνες»

Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις
μεταρρυθμίσεις μετά το πέρας του
προγράμματος και όπως είπε
χαρακτηριστικά «αυτό το ονομάζουμε ιδιοκτησία και αποτελεί
προϋπόθεση ώστε η Ελλαδα να
συνεχίσει να είναι στα πόδια της».
Ο κ. Σεντένο έκανε επίσης γνωστό
ότι το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στη
διαδικασία εποπτείας της χώρας
και ότι η Ελλάδα
θα αποχωρήσει
από το πρόγραμμα με ένα μαξιλάρι ασφαλείας 25
δισ. για τους
υπόλοιπους 22
μήνες».
Τέλος,
τόνισε ότι «μπορούμε να πούμε

«Δεν είναι μια τετριμμένη στιγμή.
Είναι μια ιστορική στιγμή. Η ελληνική κρίση ολοκληρώνεται εδώ
απόψε» είπε ο κ. Μοσκοβισί, και
συμπλήρωσε: «Είναι μια ιστορική
στιγμή κατ’ αρχάς για την Ελλάδα
αλλά και για την Ευρωζώνη…
Βάζει μια συμβολική τελεία σε μια
υπαρξιακή κρίση για το ενιαίο μας
νόμισμα».
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Κ ύ π ρ ο ς : Θλιβερή πρωτιά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στα θανατηφόρα τροχαία

Η

Κύπρος κατέγραψε πέρυσι τη
μεγαλύτερη αύξηση στους οδικούς θανάτους στην ΕΕ, με ποσοστό
που φθάνει το 15%, σύμφωνα με την
12η ετήσια έκθεση Road Safety PIN
Report, που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών
(ETSC). Συγκεκριμένα, το 2017 καταγράφηκαν στην Κύπρο 53 οδικοί
θάνατοι, που ήταν 7 περισσότεροι
από το 2016. Σημειώνεται πως η
αύξηση αυτή ακολούθησε μετά την
μεγάλη μείωση του 19,3% που σημειώθηκε το 2016, αλλά και μια πολύ
μεγάλη αύξηση 26,7% το 2015. Με
την περσινή αύξηση, η Κύπρος βρέθηκε στη 19η θέση στην ΕΕ στους
θανάτους κατ’ αναλογία πληθυσμού
από τη 13η που ήταν το 2016.

• Κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε οδικούς θανάτους το 2017
• Η Κύπρος στη 19η θέση στην ΕΕ στους θανάτους κατ’ αναλογία
πληθυσμού ενώ το 2016 ήταν στη 13η θέση

κακή χρονιά για την οδική ασφάλεια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το
2014, αφού πέρυσι καταγράφηκε
πολύ μικρή μείωση 2% στους οδικούς
θανάτους, μετά από ανάλογη μείωση
2% το 2016, αύξηση 1% το 2015 και
στασιμότητα το 2014. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι πλέον
πολύ απίθανο να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για μείωση κατά 50%
των οδικών θανάτων μέχρι το 2020.
Η μείωση στους οδικούς θανάτους
στην ΕΕ από το 2010 μέχρι το 2017
περιορίστηκε στο 20%, αντί του 34%
που ήταν αναγκαίο για την επίτευξη
του στόχου του 50% για το 2020.
Μόνο δύο κράτη μέλη της ΕΕ πέτυχαν,
μέχρι σήμερα, την αναγκαία μείωση,
και συγκεκριμένα η Εσθονία με 41,3%
και η Ελλάδα με 39,2%. Η Κύπρος, το
ίδιο διάστημα κατέγραψε μείωση
11,7%.
Στην έκθεση αναφέρεται πως θα

• Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση
Νόμου και Τάξης

Μεταξύ των ασφαλέστερων
χωρών η Κύπρος

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.

Το 2017 ήταν η τέταρτη στη σειρά

• ΕΕ Έντονη ανησυχία για τους
τραυματισμούς και θανάτους
από τροχαία δυστυχήματα

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Το 2017 καταγράφηκαν στην Κύπρο 53 οδικοί θάνατοι,
7 περισσότεροι από το 2016 Η αύξηση σημειώθηκε μετά τη μεγάλη
μείωση του 19,3% που σημειώθηκε το 2016
σώζονταν ακόμα 19.070 ζωές σε
ολόκληρη την ΕΕ, αν είχε επιτευχθεί ο
στόχος μέχρι σήμερα. Η απώλεια σε
οικονομικό όφελος από τη μέχρι
αποτυχία στην επίτευξη του στόχου,
ανέρχεται περίπου στα 40,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού η χρηματική
αξία της αποτροπής ενός οδικού
θανάτου, υπολογίζεται στα € 2,11
εκατομμύρια.
Μεγάλο ποσοστό των σοβαρών οδικών τραυματισμών επιφέρουν μόνιμες αναπηρίες. Η Κύπρος έχει
πάντως καταφέρει μια πολύ σημαντική μείωση των σοβαρών τραυματισμών από το 2010 μέχρι το 2017,
με ποσοστό 33,8% και καταλαμβάνει
τη 2η καλύτερη θέση στην ΕΕ, μετά
την Ελλάδα με 58,9% .
Η έκθεση σχολιάζει πολύ θετικά τον
καθορισμό στόχου για τη μείωση
των σοβαρών οδικών τραυματισμών
κατά 50%, μεταξύ του 2020 και του
2030. Σημειώνεται πως η Κύπρος

είχε θέσει αυτό τον στόχο στο προηγούμενο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Οδικής Ασφάλειας 2005-2010 , ο
οποίος υπερκαλύφθηκε με μείωση
54%, και έχει επίσης τεθεί και στο
τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο 2012-

• Πρόταση για προώθηση
στοχευμένου σχεδίου δράσης
για την περίοδο 2020 -30
2020.
Καταληκτικά η έκθεση, παραθέτει
σειρά εισηγήσεων προς τα κράτη
μέλη και προς τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ με αιχμή την υιοθέτηση Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας για την
περίοδο μετά το 2020, που θα περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους για τη
μείωση των σοβαρών τραυματισμών
παράλληλα με τη μείωση των οδικών
θανάτων.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν κατά πόσο έχουν
εμπιστοσύνη στην
√ Κατατάσσεται στη τοπική αστυνομία,
κατά πόσο αισθά57η θέση μεταξύ
νονται ασφαλείς να
των 142 χωρών
περπατούν μόνοι τη
νύχτα στην περιοχή
όπου ζουν, κατά πόσο οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους έχουν πέσει τους τελευταίους 12
μήνες θύματα κλοπής και κατά πόσο έχουν
υποστεί μέσα στο ίδιο διάστημα σωματική επίθεση.
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.

Η ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Στην πρώτη θέση των χωρών όπου οι πολίτες
αισθάνονται τη μεγαλύτερη ασφάλεια είναι η
Σιγκαπούρη, με δείκτη 97. Ακολουθούν στην
πρώτη δεκάδα οι Νορβηγία, Ισλανδία και Φινλανδία (93), Ουζμπεκιστάν και Χονγκ Κονγκ (91),
Ελβετία και Καναδάς (90), Ινδονησία (89) Δανία,
Σλοβενία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Κίνα, Ολλανδία και Αίγυπτος (88). Στην 78η θέση, στη χαμηλότερη από τις χώρες-μέλη της ΕΕ, με δείκτη 74
βρίσκεται η Ελλάδα (μαζί με τον Νίγηρα και το
Πακιστάν). Στην 72η θέση με δείκτη 77 απαντά
η Τουρκία. Τελευταία στην κατάταξη, εκεί δηλαδή όπου οι πολίτες νιώθουν το λιγότερο ασφαλείς, είναι η Βενεζουέλα, με δείκτη 44. Στις υπόλοιπες τελευταίες θέσεις βρίσκονται το Αφγανιστάν (45), Νότιο Σουδάν (54), Γκαμπόν (55),
Λιβερία (56), Νότια Αφρική και Μεξικό (58).

Τίτλοι τέλους για τον Συνεργατισμό

Τ

ην Τρίτη 19 Ιουνίου έπεσε άδοξα η
αυλαία της ιστορικής διαδρομής
του Συνεργατισμού στον τόπο μας.
Ο Συνεργατισμός στην Κύπρο, είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος με την κυπριακή
κοινωνία αλλά και τη σύγχρονη ιστορία
της Κύπρου. Το Συνεργατικό κίνημα,
όπως είναι πιό γνωστό στους παλαιότερους είναι γέννημα και θρέμμα των
Κυπρίων αγροτών και εργατών.
Στις 22 Νοεμβρίου του 1909 ιδρύεται
στο κατεχόμενο Λευκόνοικο η Χωριτική
Τράπεζα Λευκονοίκου με πρότυπο τις
συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες
Raiffeisen που ιδρύθηκαν πρώτα σε
Γερμανία και Αυστρία.
Χρονολογία σταθμός το 1937, όταν
τελικά ιδρύεται η Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα, η οποία άρχισε να λειτουργεί
κανονικά από την 1η Ιανουαρίου του
1938.
Από το 1909 τα συνεργατικά ιδρύματα
κατά τόπους είχαν εξελιχθεί σε τόσο
μεγάλο βαθμό, καθώς αποτελούν ανά-

γκη της κοινωνίας και των απλών
ανθρώπων, γεγονός που ουσιαστικά
οδήγησε και στην ανάγκη ίδρυσης του
κεντρικού συντονιστικού οργάνου που
ήταν η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα από
την ημέρα δημιουργίας της έθεσε τον
άνθρωπο και την κοινωνία στο επίκεντρο. Έγινε ένα με την τοπική κοινωνία

• Πέφτει άδοξα η αυλαία μιας
ιστορικής διαδρομής 108 χρόνων

και παρείχε διευκολύνσεις στους
Κύπριους, σε δύσκολες περιόδους.
Μέσα από το όραμα να στηρίξει τον
κάθε πολίτη, την οικογένεια και τις επιχειρήσεις με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, παρείχε ένα ευρύ φάσµα
χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Είχε αποτελέσει ουσιαστικά ένα μείγμα παράδοσης και σύγ-

χρονης τραπεζικής διακυβέρνησης.
Σημαντική ήταν η συνεισφορά του
Συνεργατισμού και για την ενδυνάμωση
και στήριξη των προσφύγων, καθώς
ιδρύθηκαν ακόμα και νέα Συνεργατικά
για να χρηματοδοτήσουν, τότε, τους
πρόσφυγες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, γεγονός που
έφερε τον Συνεργατισμό σε αρκετά
δύσκολη θέση.
Σταδιακά δυνάμωνε και ενίσχυε τόσο
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τους
νέους αλλά και τη φιλανθρωπία στον
τόπο μας. Ο Συνεργατισμός είχε δυναμώσει τόσο πολύ που σε μια περίοδο
πριν την οικονομική κρίση έφτασε στο
σημείο να λειτουργεί και να ελέγχει 350
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.

Η ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Το 2014 ξεκίνησε μια δύσκολη πορεία
συρρίκνωσης και συγχώνευσης παραρτημάτων, καθώς από 93 ΣΠΙ που λειτουργούσε ο Συνεργατισμός, μειώθηκαν
σε δεκαοκτώ (18).

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βγήκαν
στην επιφάνεια σημάδια κακοδιαχείρισης, παραλείψεις από πλευράς πολιτείας, η κρίση στον τραπεζικό τομέα
μετά το "κούρεμα" του 2013, αλλά και η
απουσία νομοθετικού πλαισίου που να
επιτρέπει τις εκποιήσεις, δεδομένα που
ουσιαστικά οδήγησαν τον Συνεργατισμό σε δύσβατα μονοπάτια και τελικά
στο χείλος της κατάρρευσης.
Η αρνητική πορεία ξεκίνησε με την ανάγκη για κλείσιμο όλων των παραρτημάτων πώλησης προϊόντων του Συνεργατισμού στην Κύπρο και ουσιαστικά
ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο με την
Συμφωνία του υγιούς τμήματος της
Συνεργατικής στην Ελληνική Τράπεζα.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συσπείρωση και ενότητα βασικά
όπλα των εργαζομένων

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η Κύπρος πρωταθλήτρια
ακρίβειας σε βασικά
προϊόντα
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Τ

ις ακριβότερες τιμές στην ΕΕ στο γάλα, το τυρί και
τα αυγά πληρώνουν οι καταναλωτές στην Κύπρο.
Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Ευρωπαικής Στατιστικης Υπηρεσίας [ Eurostat] οι τιμές στην Κύπρο
στα συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα φθάνουν
στα 140% του μέσου όρου της ΕΕ. Ακριβότερο από τον
κοινοτικό μέσο όρο είναι επίσης στην Κύπρο το ψωμί
ενώ κρέας και καπνός στην Κύπρο είναι φθηνότερα
από το μέσο όρο της ΕΕ .
Τα αποτελέσματα προέρχονται από έρευνα σχετικά
με τις τιμές των τροφίμων , ποτών και καπνού
πραγματοποιήθηκε το 2015 σε 38 συμμετέχουσες
χώρες . Αυτή η έρευνα αφορούσε ένα σύνολο περίπου
440 συγκρίσιμων προϊόντων.

Τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη
Στην Κύπρο τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη ποτά
ανήλθαν στο 107% του μέσου όρου της ΕΕ , το ψωμί
και τα δημητριακά στο 116 % , το κρέας στο 88 % ,
το γάλα , το τυρί και
τα αυγά στα 140 % ,
√ Στα ύψη οι τιμές για τα αλκοολούχα ποτά
γάλα, τυρί και αυγά
στο 103 % και ο
καπνός στο 82 % του
μέσου όρου της ΕΕ .

H

ΣΕΚ θα συνεχίσει με δυναμικότητα αλλά προπαντός υπεύθυνα και συνετά να διεκδικεί συνεχή
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
των εργαζομένων που αποτελούν
την ατμομηχανή της οικονομίας
Στην 32η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
Οικοδόμων ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα
τονίστηκε τόσο από τον Επαρχιακό
Γραμματέα ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας Πάμπο Ιωαννίδου όσο και τον
γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων
ΣΕΚ Γιαννάκη Ιωάννου πως η ανάπτυξη στην οικονομία δημιουργεί
εκ νέου τις προοπτικές για καλυτέ-

√ Η συνδιάσκεψη του σωματείου Οικοδόμων έστειλε μήνυμα
προς κάθε κατεύθυνση πως δε γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε
προσπάθεια εργασιακής εκμετάλλευσης των εργαζόμενων
στην οικοδομική βιομηχανία

Μιχάλης Παντελή
γραμματέας Σωματείου Οικοδόμων ΣΕΚ Λευκωσίας

Δύναμη μας εσείς οι εργαζόμενοι
Η δαμόκλειος σπάθη στα ωφελήματα των
εργαζομένων ήταν οι υπεργολαβίες, αφού το
σύστημα επιτήρησης ελέγχου του Υπουργείου
Εργασίας, δεν μπορούσε να εντοπίσει και να
αποτρέψει την παραβίαση της νομοθεσίας.
Είναι προφανές ότι
οι υπεργολ ά β ο ι
εκμεταλλεύονται τους κοινοτικούς
εργαζόμενους, παραβιάζοντας τις
Συλλογικές Συμβάσεις. Δυστυχώς
όλες οι Οργανωτικές προσπάθειες
είναι άνισες, αφού οι εργοδότες
χρησιμοποιούν αθέμιτα μέτρα
ανταγωνισμού. Παρ’ όλα αυτά ο
αγώνας του συνδικαλιστικού κινήματος δεν πρόκειται να σταματήσει και θα πρέπει να δώσουμε μια
υπόσχεση στους εαυτούς μας, και
σε όλους αυτούς που έχουν αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, για διασφάλιση των εργατικών μας
δικαιωμάτων.

Το 2015 , το επίπεδο των τιμών ενός συγκρίσιμου
καλαθιού τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ) μπορούσε να διαφέρει ως και προς το διπλάσιο από το ένα κράτος
μέλος στο άλλο. Η Δανία είχε το υψηλότερο επίπεδο
των τιμών των τροφίμων και μη αλκοολούχων
ποτών στην ΕΕ το 2015 , στο 145 % του μέσου όρου
της ΕΕ , ακολουθούμενη από τη Σουηδία ( 124 % ) , την
Αυστρία ( 120 % ) , την Ιρλανδία και τη Φινλανδία (και
οι δύο 119 % ) και Λουξεμβούργο ( 116 % ) .

Τα χαμηλότερα επίπεδα στην Πολωνία
Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας , τα χαμηλότερα
επίπεδα τιμών παρατηρήθηκαν στην Πολωνία ( 63 %
), στη Ρουμανία ( 64 % ) , στη Βουλγαρία ( 70 % ) , στη
Λιθουανία ( 78 % ) , την Τσεχική Δημοκρατία και την
Ουγγαρία (αμφότερες 79 % ) .
Για το ψωμί και τα δημητριακά, τα επίπεδα των
τιμών κυμάνθηκε από 53 % του μέσου όρου της ΕΕ στη
Ρουμανία μέχρι το 162 % στη Δανία, για το κρέας από
54 % στην Πολωνία έως 137 % στη Δανία και για το
γάλα , το τυρί και τα αυγά από το 65 % στην Πολωνία έως 140 % στην Κύπρο .

Οι τιμές αλκόολ
Σε σχέση με το οινόπνευμα, τα χαμηλότερα επίπεδα
τιμών καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (64% του μέσου
όρου της ΕΕ ), τη Ρουμανία (72% ) και την Ουγγαρία
(74%), και τα υψηλότερα στην Ιρλανδία (175%), στη
Φινλανδία (172%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (163%).
Για τον καπνό, τα επίπεδα των τιμών ήταν σχεδόν
τέσσερις φορές υψηλότερες στο ακριβότερο κράτος
μέλος σε σχέση με το φθηνότερο. Τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (50% του
μέσου όρου της ΕΕ), την Κροατία και τη Λιθουανία
(και οι δύο 56%), και το υψηλότερο στο Ηνωμένο
Βασίλειο
(218%), στην
Ιρλανδία (189
% ) και στη
Γαλλία (127).

ρευση των συνθηκών εργασίας.
Παράλληλα οι δύο ομιλητές κάλεσαν τους εργαζόμενους σε συσπείρωση και ενότητα για να μπορούν
άμεσα και αποτελεσματικά να
αντιμετωπίζονται εργασιακά προβλήματα στους χώρους εργασίας.

Ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ξαναδημιουργήσουμε
την Οικοδομική Βιομηχανία η
οποία θεωρείτο στο παρελθόν ως
η βάση του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε
αυτό το οικοδόμημα που ονομάζεται συνδικαλιστικό κίνημα να
καταρρεύσει και να διαγράψουμε με μια μονοκοντυλιά ότι είχαμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Εισηγητική έκθεση στη συνδιάσκεψη κατέθεσε ο γραμματέας του
Σωματείου Μιχάλης Παντελή ο
οποίος τόνισε πως με τη βοήθεια
και αλληλεγγύη που επιδεικνύουμε
ο ένας για τον άλλο θα συνεχιστεί
και στο μέλλον και όλοι μαζί ενω-

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μιχάλης Παντελή
Κωνσταντίνος Σκουφάρης
Γεωργία Μαυρομιχάλη
Αντώνης Ηροδότου
Παντελίτσα Ιωάννου
Ευγενία Ρώσση
Γιώργος Σαββίδης
Κυριάκος Χριστοδούλου
Γεώργιος Μιχαήλ
Στέφανος Γεωργίου
Πέτρος Μαυρομμάτης

Παντελής Θεμιστοκλέους
Κώστας Καρατσιώλης
Χρίστος Αθανασίου
Αντώνης Χαριλάου
Νίκος Ζαμπέλλας
Ευαγόρας Διονυσίου
Σωτήρης Βασιλείου
Σωτήρης Κούκος
Σοφρώνης Χριστοδούλου
Δήμος Χαριλάου

μένοι και πειθαρχημένοι στα ιδεώδη του ελεύθερου συνδικαλιστικού
κινήματος της ΣΕΚ, θα εργαστούμε
για βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων. Τιμήθηκαν οι, Σωτήρης Βαρνάβα
(φωτό).

και

Ελένη

Περικλέους
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Ξεκίνησε ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-ΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία τέθηκε το
Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ξ

εκίνησε τη λειτουργία του το «Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ» (ΕΧΕ), μέσω
του οποίου θα γίνονται καθημερινά από τα
μέσα του 2019 οι ενεργειακές συναλλαγές.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωσή του, ο
βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση
του ενεργειακού κόστους και η ενίσχυση της
ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αποτελεσματικής διαμόρφωσης και σταδιακής
σύγκλισης της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας με χρήση μηχανισμών όπως το

√ Από τα μέσα του 2019 θα
γίνονται μέσω αυτού
οι ενεργειακές συναλλαγές

Ε

γκρίθηκε πρόσφατα ο κανονισμός
για την εφαρμογή των μέτρων της
ΕΕ από την Κομισιόν ως απάντηση
στους δασμούς των ΗΠΑ για τον
χάλυβα και το αλουμίνιο, επί ενός
καταλόγου προϊόντων αξίας 2,8 δισ.
ευρώ που τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή 22 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, θα δασμολογηθούν
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου,
γεωργικά προϊόντα και άλλα, βάσει
των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Η Επίτροπος για το Εμπόριο Σεσίλια
Μάλμστρομ δήλωσε σχετικά ότι "ότι
δεν έχουμε άλλη επιλογή" και πως "το
διεθνές εμπόριο, το οποίο αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια μαζί με τους
Αμερικανούς εταίρους μας, δεν μπορεί
να παραβιαστεί χωρίς αντίδραση από
την πλευρά μας".
Ο στόχος του κανονισμού είναι να
"εξισορροπήσει" το διμερές εμπόριο με
τις ΗΠΑ λαμβάνοντας ως βάση την
αξία των εξαγωγών χάλυβα και αλουμινίου που επηρεάζονται από τα
μέτρα των ΗΠΑ ( 6,4 δισ. ευρώ). Από
το ποσό αυτό, η ΕΕ θα εξισορροπηθεί
άμεσα με εξαγωγές αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εναπομένουσα

ενεργειακό χρηματιστήριο και με ενίσχυση
και διεύρυνση των διασυνδέσεων μεταξύ
των κρατών-μελών.
Ακόμη σημειώνει, ότι η ενιαία αγορά (Target
Model) θα ενισχύσει σημαντικά και τις βιομηχανίες, καθώς αφενός θα διαμορφωθούν
οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας, αφετέρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν
στην αγορά συνάπτοντας συμβόλαια με
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας αντιστάθμιση και ελέγχοντας πλήρως
το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-ημερήσιες χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η
προ-ημερήσια αγορά θα συζευχθεί με την
Ιταλία και αργότερα τη Βουλγαρία, αλλά και
όμορες χώρες της ενεργειακής κοινότητας,
ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους.

«Τ

ο ΝΑΤΟ δεν επιθυμεί
έναν νέο «ψυχρό πόλεμο», δεν θέλουμε έναν νέο
ανταγωνισμό των εξοπλισμών. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με την
Ρωσία και γι' αυτόν τον λόγο
συνδυάζουμε τα αμυντικά
μέτρα ανάσχεσης με τον διάλογο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη του
σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.
«Ως Νορβηγός πολιτικός, ξέρω
ότι με τη Ρωσία μπορείς να
μιλήσεις.
Συνεργαστήκαμε
στον βορρά επί δεκαετίες. Η
Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος γείτονας μας και πρέπει να επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις
σχέσεις μας μέσω του πολιτικού διαλόγου» δήλωσε ο γενι-
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εξισορρόπηση των συναλλαγών αξίας
3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο
- σε τρία χρόνια ή μετά τη θετική διαπίστωση της επίλυσης διαφορών στο
πλαίσιο του ΠΟΕ, εάν αυτό θα συμβεί
νωρίτερα.

Αντίποινα ΕΕ στις ΗΠΑ
Επιβάλλει δασμούς
σε αμερικανικά προϊόντα
2,8 δισ. δολαρίων

Ο εκτελεστικός κανονισμός, καθορίζει
τα προϊόντα και το επίπεδο των
καθηκόντων που πρέπει να εφαρμόζονται, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον, εάν είναι απαραίτητο. Ο κατάλογος των προϊόντων είναι ο ίδιος με

τον προηγούμενο κανονισμό εφαρμογής της 16ης Μαΐου και όπως κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ στις 18 Μαΐου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
«Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτήν
τη θέση», ανέφερε σε δήλωσή της η
Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Σεσίλια
Μάλμστρομ, προσθέτοντας ότι η
«μονομερής και αδικαιολόγητη» απόφαση των ΗΠΑ δεν άφησε περιθώρια
στην ΕΕ. Η Επίτροπος τόνισε ότι η
αντίδραση της ΕΕ συνάδει με τους
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου και πρόσθεσε ότι οι δασμοί
θα καταργηθούν εάν η Ουάσιγκτον
ακυρώσει τους δασμούς που έχει επιβάλλει στα μέταλλα. Η αξία των εξαγωγών χάλυβα και αλουμινίου στις
οποίες έχουν επιβληθεί δασμοί από
τις ΗΠΑ ανέρχεται στα 6,4 δισ. ευρώ.
Εξάλλου, Ο Καναδας ανακοίνωσε ότι
θα προχωρήσει σε αντίποινα, επιβάλλοντας δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 12,5 δισ. δολαρίων από
την 1η Ιουλίου, ενώ το Μεξικό έχει
προχωρήσει εδώ και δύο εβδομάδες
στην επιβολή δασμών σε μια ευρεία
γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει
από προϊόντα χάλυβα έως χοιρινό και
μπέρμπον.

Κέρδη 2,9 δισ. ευρώ στη Γερμανία από τόκους
των Ελληνικών κρατικών ομολόγων

Η

Γερμανία είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τη βοήθεια δισεκατομμυρίων για τη διάσωση της Ελλάδας και έχει αποκομίσει, από το 2010,
συνολικά περί τα 2,9 δισ. ευρώ από
τους τόκους των ελληνικών κρατικών
ομολόγων. Αυτό προκύπτει από απάντηση της γερμανικής/ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ερώτημα
των Πρασίνων.

√ Γερμανική αισχροκέρδεια
σε βάρος της Ελλάδας
√ Οι Πράσινοι ζητούν «ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
δεδομένων των κερδών αυτών»

Σύμφωνα με την απάντηση
αυτή, τα κέρδη προήλθαν
κυρίως από τις αγορές των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
στο πλαίσιο του «Προγράμματος
Αγοράς Τίτλων» (SMP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), τα οποία εισέρευσαν στην
Ομοσπονδιακή
Τράπεζα
/

Bundesbank και μεταφέρoνται στον
γερμανικό/ομοσπονδιακό προϋπολογισμό από το 2010. Μέχρι το 2017
εισέρευσαν συνολικά κέρδη 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις αγορές
SMP στην Bundesbank, αναφέρεται
στην απάντηση. Δεδομένου ότι μόνο
το 2013 και το 2014 τα κέρδη
κατεβλήθησαν τα κέρδη στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης
(EMS) και την Ελλάδα, παραμένει
ένα υπόλοιπο κέρδους ύψους
περίπου 2,5 δισ. ευρώ στο οποίο
προστίθενται 400 εκατομμύρια
ευρώ από τα δάνεια της κρατικής
τράπεζας
Kreditanstalt
Wiederaufbau / Πιστωτικό Ίδρυμα
για την Ανασυγκρότηση (KfW).

Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ δεν επιθυμεί
έναν νέο «ψυχρό πόλεμο»
κός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ αναφερόμενος επίσης
στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην
Ευρώπη και στην αύξηση των
στρατιωτικών δαπανών της
Συμμαχίας, είπε ότι αυτή είναι
η απάντηση στις προσπάθειες
που κάνει η Ρωσία «να διχάσει
τις χώρες του ΝΑΤΟ» καθώς
και «στην αύξηση των εξοπλισμών της».
«Βλέπουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να μάς διχάσει και
παρεμβαίνει στις δικές μας
εσωτερικές δημοκρατικές δια-

δικασίες» δήλωσε ο Γένς Στόλτενμπεργκ επισημαίνοντας ότι
γι' αυτόν τον λόγο «η συμμαχία
πρέπει να είναι έτοιμη να
απαντήσει και να προσαρμο-

√ «Ως Νορβηγός
πολιτικός, ξέρω ότι
με την Ρωσία μπορείς
να μιλήσεις»
σθεί στην μεγάλη επιμονή της
Ρωσίας».
Ωστόσο ο γενικός γραμματέας
του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν διαβλέπει κάποια άμεση απειλή

εναντίον κάποια χώρας του
ΝΑΤΟ. «Αυτό όμως -είπε -

οφείλεται στο ότι η Συμμαχία
διαθέτει μια ισχυρή συλλογική
άμυνα, η οποία συνέβαλε στο
να διατηρηθεί η ειρήνη επί 70
χρόνια».
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21η Συνδιάσκεψη Σωματείου Ιδιωτικών ΣΕΚ Λεμεσού

7

Γιώργος Οδυσσέως, γραμματέας
σωματείου Ιδιωτικών ΣΕΚ Λεμεσού

Με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση η ΣΕΚ συνεχίζει
να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας

Ε

Να ενώσουμε τη φωνή μας
για διεκδίκηση καλύτερων
συνθηκών εργασίας

ν μέσω κρίσης έχομε ανανεώσει και αρκετές Συλλογικές
Συμβάσεις ενσωματώνοντας
μάλιστα και πρωτοποριακά
ωφελήματα όπως την συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας, το εργασιακό άγχος, την
άδεια πατρότητας κ.α. Ενδεικτικά αναφέρω την Σύμβαση
των Ναυτιλιακών, της SODEXO,
Του Μελάθρου Αγωνιστών, Αγίου Στεφάνου, Ιδρύματος Θεοτόκος, της GROUP 4 και της ΕΚΑ που ήταν και
οι μεγαλύτερες. Σε όλες σχεδόν τις Συμβάσεις έχωμε
επαναφέρει όλα τα ωφελήματα που είχαμε παραχωρήσει, και σε κάποιες εξ αυτών συμφωνήσαμε και
αυξήσεις.
Όλοι μας καθημερινά προσπαθούμε να είμαστε μαζί
σας, δίπλα σας, στους χώρους εργασίας σας, να σας
συμβουλεύομε, να σας ενημερώνομε αλλά πάνω από
όλα να προστατεύουμε τα δικαιώματα σας. Τα
ανθρώπινα δικαιώματα μας βρίσκονται σε μια διαρκή αμφισβήτηση, Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο να συσπειρωθούμε όλοι, να
ενώσουμε τις φωνές μας και τις δυνάμεις μας
φωνάζοντας παρόν στις προκλήσεις της εποχής
διεκδικώντας τα αυτονόητα! Τα δικαιώματα μας,
αλλά και το μερίδιο που μας αναλογεί από τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Τίτος Τιμοθέου, επαρχιακός
γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού

Πέραν των Οργανωτικών, των Οικονομικών αποτελεσμάτων το Σωματείο μας έχει δίδει έμφαση στην
κοινωνική προσφορά η οποία πηγάζει από τα
Ταμεία Ευημερίας τα οποία με νοικοκυρεμένη πολιτική δίνει την ευκαιρία στα μέλη και τις οικογένειες
τους να κάνουν τις διακοπές τους σε όλη την Κύπρο,
αλλά και στο εξωτερικό ενισχύοντας τους οικονομικά.

Κατερίνα Παμπακά, επαρχικός
ταμίας ΣΕΚ Λεμεσού

Μ

ε συνέπεια, υπευθυνότητα και
ενημέρωση συνεχίζουμε να
διεκδικούμε σταδιακή επαναφορά
μισθών και ωφελημάτων που
αποκόπησαν εξαιτίας της οικονιμικής ύφεσης που έπληξε την
Κυπριακή Οικονομία.
Η πιο πάνω θέση τονίσθηκε στο
πλαίσιο της 21ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψη;ς του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λεμεσού.
Τόσο ο γ.γ. της ΟΥΚ - ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ, όσο και ο γραμματέας
του Σωματείου Γιώργος Οδυσσέως κάλεσαν τους εργαζόμενους σε
συστράτευση για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προκλήσεων που αναφύονται
καθημερινά και προκαλούν μικρούς

ή μεγάλους κλυδωνισμούς στις
εργασιακές σχέσεις. Στο ίδιο μήκος
κύμματος, κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις του Επαρχιακού γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού Τίτου Τιμοθέου ο

ΣΕΚ στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα
εργασίας ο οποίος αντιμετωπίζει
σημαντικά προβλήματα. Το Κίνημα
της ΣΕΚ έχει ήδη επαναπροσδιορίσει τις διεκδικήσεις του εξαιτίας

√ Τα δύσκολα πέρασαν. Ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε
μισθούς και ωφελήματα στους εργαζόμενους που στήριξαν
το κράτος σε δύσκολες ώρες

οποίος τόνισε παράλληλα πως η
ΣΕΚ αποτελεί ασπίδα προστασίας
για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Η συνδιάσκεψη κατέγραψε την πορεία πλεύσης για τα
επόμενα χρόνια ενώ έστειλε προς
κάθε κατεύθυνση το μήνυμα πως η

της καλύτερης πορείας που έχουν
πάρει τα οικονομικά δεδομένα και
πως οι διεκδικήσεις είναι πάντοτε
σε συνάρτηση με την πορεία της
οικονομίας. Την ταμιακή έκθεση
κατέθεσε η ταμίας Κατερίνα
Παμπακά.

Σε «4» μέρες θα πληρώνουμε
τις σακούλες στις υπεραγορές

Ε

πιβολή τέλους ύψους 0.05 σεντ θα επιβληθεί από την 1η Ιουλίου
στις πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούμε στις υπεραγορές.

Το τέλος των 0.05 σεντ επιβάλλεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των
μέτρων που έλαβε η Δημοκρατία. Είναι μέρος της συμμόρφωσης της
οδηγίας 2015/720, που αφορά τη μείωση της κατανάλωση της
λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες, όλες οι υπεραγορές είναι υποχρεωμένες
να χρεώνουν τις πλαστικές σακούλες 0.05 σεντ. Ξεκαθαρίζεται ότι
πρόκειται για τις σακούλες μεταφοράς προϊόντων από το ταμείο
στο καλάθι και όχι δηλαδή για τις σακούλες που υπάρχουν στις
φρουταρίες των υπεραγορών και είναι για τη μεταφορά λαχανικών,
φρούτων ή φθαρτών.
Για όσους δεν συμμορφωθούν με την οδηγία, προβλέπονται πρόστιμα.

Τ

Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου
1. Γιώργος Οδυσσέως

Γραμματέας

2. Κατερίνα Παμπακά

Ταμίας

3. Τάσος Πολυδώρου

Εισπράκτορας

4. Ηρόδοτος Ηροδότου

Μέλος

5. Χρύσανθος Γιάγκου

»

6. Σάββας Αντωνίου

»

7. Νικόλας Παπαιωάννου

»

8. Χριστάκης Αριστοτέλους

»

9. Κωνσταντίνα Χριστοδούλου

»

10. Μιχάλης Ευσταθίου

»

11. Χριστάκης Χ’Χριστοφή

»

12. Νεκτάριος Γεωργίου

»

13. Στέλλα Λουκά

»

14. Ευριπίδης Ευριπίδου

»

15. Μαρία Χρίστου

»

Κύπρος: Σε κατάσταση αδράνειας
ένας στους πέντε νέους

ο 1/5 σχεδόν των νέων ανθρώπων στην
Κύπρο όχι μόνο δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει μέρος σε κατάρτιση αλλά ούτε και σπουδάζει.

σχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι το περασμένο
έτος, το 14,3% των νέων ηλικίας 18-24 ετών
στην ΕΕ δεν βρισκόταν ούτε απασχόληση ούτε
εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ηλικίες μεταξύ 18-24 με τους αριθμούς αν είναι
αμείλικτοι.

Πέρυσι, ένας στους τέσσερις νέους ηλικίας 1824 ετών δεν ήταν ούτε στην απασχόληση, ούτε
στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση.

Αναλυτικά:

Συγκεκριμένα, η χώρα μας βρίσκεται σε αυτήν
την κατηγορία χωρών ανάμεσα αφού περίπου
1 στους 5 νέους (18-24) στην Κύπρο (22,7%),
στην Ελλάδα (21,4%), στην Κροατία (20,2%) , τη
Ρουμανία (19,3%) και τη Βουλγαρία (18,6%) δεν
βρήκαν ούτε δουλειά αλλά ούτε έλαβαν και
κατάρτιση.

Το 2017, περισσότεροι από 38 εκατομμύρια
άνθρωποι ηλικίας 18-24 ετών ζούσαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με το 40,4% των ατόμων
αυτής της ηλικιακής ομάδας να βρίσκεται στην
εκπαίδευση, το 27,4% στην απασχόληση και το
17,8% σε ένα συνδυασμό εκπαίδευσης και απα-

ERG_8-9_inn_8 & 9 6/26/18 11:43 AM Page 1

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

8

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ

ε σκοπό την πληροφόρηση των
καταναλωτών για τα δικαιώματά
τους όσον αφορά στην αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (πχ.
συνδέσεις διαδικτύου, τηλεφωνίας,
κ.λπ.), η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ετοιμάσει σχετικό ενημερωτικό έντυπο.
• Οι πληροφορίες και οι ρήτρες σε συμβάσεις για υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και διατυπωμένες σε απλή
και κατανοητή γλώσσα. Σε περίπτωση
αμφιβολίας για την έννοια μιας γραπτής ρήτρας, υπερισχύει η ευνοϊκότερη
για τον καταναλωτή ερμηνεία.

• Κάθε ρήτρα στη σύμβαση υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία,
παρά την απαίτηση καλής πίστης,
δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή
σημαντική ανισότητα ανάμεσα στα
δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των
µερών που απορρέουν από τη σύμβαση,
θεωρείται καταχρηστική ρήτρα και δεν
δεσμεύει τον καταναλωτή.
• H σύμβαση υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, την συνολική
τιμή των υπηρεσιών, όλες τις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, τις ρυθμίσεις για
την πληρωμή, την παράδοση, την εκτέ-

λεση, την προθεσμία εντός της οποίας ο
έμπορος αναλαμβάνει να παράσχει την
υπηρεσία, την πολιτική για την αντιμετώπιση των παραπόνων, τη διάρκεια
της σύμβασης και τους όρους τερματισμού της σύμβασης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
• Οι καταναλωτές δικαιούνται να υπαναχωρήσουν από σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω διαδικτύου) ή σύμβαση που συνάπτεται εκτός
εμπορικού καταστήματος (π.χ. στο
σπίτι του καταναλωτή), μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών, χωρίς να αναφέρουν τους λόγους και χωρίς καμία
επιβάρυνση πέραν από το λογικό

κόστος των παρασχεθέντων υπηρεσιών
μέχρι την ημέρα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε περίπτωση επιστροφής αγαθών, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών και κατά περίπτωση το κόστος μείωσης της αξίας
των αγαθών. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών, η προθεσμία υπαναχώρησης
λήγει 14 ημέρες από την ημερομηνία
σύναψης της σύμβασης και για τις συμβάσεις πώλησης αγαθών από την
ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής
αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών.
Τονίζεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται για συμβάσεις που
συνάπτονται εντός καταστήματος.
• Σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης του καταναλωτή για το δικαίωμα
υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης επεκτείνεται σε 12 μήνες.
• Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται για
την παροχή υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, εφόσον ο έμπορος παραλείψει να παράσχει
τις προϋποθέσεις, την προθεσμία, τις
διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος
και το έντυπο για το δικαίωμα υπαναχώρησης. Επίσης, ο καταναλωτής δεν
επιβαρύνεται όταν δεν έδωσε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης στη
διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης ή όταν δεν ενημερώθηκε από τον
έμπορο ότι δεσμεύεται να καταβάλει το
λογικό κόστος των παρασχεθέντων
υπηρεσιών.
• Στις συμβάσεις υπηρεσιών, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται,
μεταξύ άλλων, μετά την πλήρη παροχή
της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε
με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση
του καταναλωτή και με την εκ μέρους
του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το
δικαίωμα υπαναχώρησης του, μόλις η
σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον
Παροχέα.
• Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον Παροχέα –εντός της προθεσμίας των 14 ημερών– ότι επιθυμεί να
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που
συνάφθηκε εξ αποστάσεως ή εκτός
εμπορικού καταστήματος. Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι
άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
• Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο καταναλωτής μπορεί: να
χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης το οποίο οφείλει να του προμηθεύσει ο Παροχέας.

Επίλυση διαφορών
Ο καταναλωτής θα πρέπει, ως πρώτο
βήμα, να επιδιώξει να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με τον Παροχέα του.
Σε περίπτωση όπου ο καταναλωτής δεν
ικανοποιείται από την επίλυση του
παραπόνου που προσφέρει ο Παροχέας, μπορεί να αποταθεί στο Γραφείο
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων
(ΓΕΡΗΕΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες
στη γραμμή καταναλωτή 1429
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ο πρώτο σεμινάριο που
αφορά τους φρουρούς
ασφάλειας πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
με πρωτοβουλία του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΚ

Έντονο το ενδιαφέρον στο πρώτο σεμινάριο
για φύλακες ασφάλειας
Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας της Αστυνομίας Κύπρου,
για την νομοθεσία που αφορά
το επάγγελμα των φυλάκων
ασφαλείας και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή
για τους εργαζόμενους στο
κλάδο, καθώς και την διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης

Λευκωσίας – Κερύνειας. Το
σεμινάριο που είχε ως θέμα,
τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας. Το σεμινάριο διοργάνωσε η Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ «Μιχαλάκης
Ιωάννου» σε συνεργασία με την
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου (Ο.Ι.Υ.Κ. Σ.Ε.Κ.). Το παρακολούθησαν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεκάδες
εργαζόμενοι στο τομέα παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικής
Ασφάλειας.
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν
από την Υπαστυνόμο Ξένια
Φιλαρέτου, επικεφαλής του
Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων

της αδείας φύλακα ασφαλείας.
Παράλληλα έγινε συζήτηση σε
σχέση με τις εισηγήσεις για
τροποποιήσεις στη σχετική
νομοθεσία.
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του
Υπουργείου Εργασίας Πρόνοι-

9

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριος Άντης Αποστόλου,
ενημέρωσε για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στο κλάδο της φύλαξης όπως αυτά προβλέπονται
από τις νομοθεσίες.
Παράλληλα ο κύριος Αποστόλου παρουσίασε τον τρόπο
λειτουργίας της Υπηρεσίας
Επιθεωρήσεων του υπουργείου
Εργασίας και τις διαδικασίες
ελέγχου. Ακολούθησε συζήτηση
σε σχέση με τα δικαιώματα
των εργαζομένων με επίκεντρο
τις παραβιάσεις που παρουσιάζονται στη τήρηση του
κατώτατου μισθού από συγκεκριμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
αλλά και η αδήλωτη εργασία.
Ο διευθυντής της Συνδικαλιστικής Σχόλης της ΣΕΚ Βαγγέλης Ευαγγέλου παρουσίασε
θέματα που αφορούν την
τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στον κλάδο.
Τέλος, ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Κύπρου - ΣΕΚ,
Ελισαίος Μιχαήλ ενημέρωσε
για συνδικαλιστικά θέματα του
κλάδου της φύλαξης αλλά και
τις καλές προοπτικές που έχει
το επάγγελμα του φύλακα
ασφαλείας.
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κατάθλιψη είναι η κύρια
αιτία κακής υγείας στον
κόσμο. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ), με περισσότεροι από
300 εκατομμύρια άνθρωποι
υποφέρουν από ελαφριάς ή
βαρειάς μορφής κατάθλιψη.
Το ποσοστό της κατάθλιψης
αυξήθηκε κατά περισσότερο
από 18% τα τελευταάι 10 χρόνια. «Αυτά τα νέα στοιχεία
είναι ένα ξυπνητήρι για όλες
τις χώρες προκειμένου να επανεξετάσουν την προσέγγισή
τους στην ψυχική υγεία και να
την αντιμετωπίσουν με τον
επείγοντα χαρακτήρα που της
αξίζει» σημείωνει ο ΠΟΥ. Η
κατάθλιψη είναι μια κοινή
ψυχική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από επίμονη λύπη,
απώλεια ενδιαφέροντος και
έλλειψη ικανότητας σε καθημερινές δραστηριότητες και στην
εργασία. Επηρεάζει περίπου
322 εκατομμύρια ανθρώπους
παγκοσμίως. Ο ΠΟΥ εξέφρασε
ανησυχία για το γεγονός ότι σε
πολλές χώρες υπάρχει λίγη ή
καθόλου
υποστήριξη
για
ανθρώπους με προβλήματα
ψυχικών διαταραχών ότι μόνο
το 50%, περίπου, των ανθρώπων με κατάθλιψη λαμβάνουν
θεραπεία στις πλουσιότερες
χώρες.

ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Η κατάθλιψη είναι μια δύσκολη
διαταραχή, η οποία στερεί από
τους ασθενείς κάθε ικμάδα
ενεργητικότητας και αισιοδοξίας. Mπορεί να διαπιστώσουν
ότι τους είναι αδύνατο να
σηκωθούν το πρωί από το κρεβάτι ή να ντυθούν για να πάνε
στη δουλειά. Μπορεί να μην
θέλουν να βλέπουν άλλα άτομα
και να αισθάνονται ότι βαριούνται τα πάντα. Ή ακόμα
μπορεί να νιώθουν μοναξιά και
απελπισία.
«Όλοι έχουμε περιστασιακά
κακή ψυχική διάθεση και εκδηλώνουμε
τέτοιου
είδους
συμπτώματα, αλλά όταν αυτά
είναι καθημερινά και επιμένουν
επί περισσότερο από δύο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κατάθλιψη: Kάνει θραύση
στις προηγμένες κοινωνίες
εβδομάδες, είναι απαραίτητη η
συμβουλή ενός ειδικού», λέει ο
νευρολόγος-ψυχίατρος
Δρ.
Νίκος Ε. Δέγλερης, διδάσκων
Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Paris V, στη Γαλλία.

Ο ΧΡΥΣΟΣ 10ΛΟΓΟΣ
Ανεξάρτητα, όμως, από τη
θεραπεία που κάνει ο ασθενής,
πρέπει ταυτοχρόνως να προσπαθεί να υπερνικήσει τα
καταθλιπτικά συμπτώματά
του, να βελτιώσει την ψυχική
του διάθεση και να συνεχίσει
να είναι λειτουργικός. Ο Δρ.
Δέγλερης έχει μερικές συμβουλές που μπορεί να βοηθήσουν:

χειρίζεστε καλύτερα.

4.

Προσέξτε τον ιδεομηρυκασμό. Το να «αναμασάτε» στο
μυαλό σας όλα τα αρνητικά
που σας συμβαίνουν είναι ό,τι
χειρότερο όταν έχετε κατάθλιψη. Ο ιδεομηρυκασμός, όπως
λέγεται η τάση αυτή, καταστέλλει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και έτσι
συντηρεί τα καταθλιπτικά
συμπτώματα. Αντί, λοιπόν, να
σκέφτεστε τα ίδια και τα ίδια,
εστιάστε στην αναζήτηση μιας

1. Να υπενθυμίζετε στον
εαυτό σας ότι σύντομα θα
νιώθετε
καλύτερα.
Τα
συμπτώματα της κατάθλιψης
κατά μέσο όρο διαρκούν έξι
έως οκτώ μήνες, όταν ο ασθενής δεν λάβει θεραπεία, και
λιγότερο όταν κάνει. Να λέτε
λοιπόν συνεχώς στον εαυτό
σας ότι η κατάστασή σας δεν
είναι μόνιμη και ότι σύντομα
θα περάσει και θα νιώσετε
καλύτερα. Με αυτό τον τρόπο
θα καταπραΰνετε τους φόβους
και την απελπισία σας.

αφετέρου νιώθουμε καλύτερα
για τον εαυτό μας επειδή προσφέρουμε κάτι.

6. Εστιασθείτε σε ό,τι κάνετε
καλά. Όσο δύσκολη κι αν είναι
η ζωή σας αυτή τη στιγμή, δεν
έχετε φθάσει τυχαία ως εδώ.
Σίγουρα έχετε κάνει κάποια
καλά πράγματα στην πορεία
της ζωής σας. Επειδή, όμως, η
κατάθλιψη θολώνει την κρίση
μας, δίνετε υπερβολική έμφαση
στα αρνητικά γεγονότα και
ξεχνάτε τα θετικά. Φροντίστε

• Έντονη ανησυχία εκφράζει ο ΠΟΥ
• 9+1 τρόποι να την καταπολεμήσετε

2. Να σας μιλάτε με ευγένεια.
Όταν σκέφτεστε την κατάστασή σας και προσπαθείτε να
τονώσετε τον εαυτό σας, να
χρησιμοποιείτε τον ίδιο ήρεμο
και γεμάτο κατανόηση τόνο και
εκφράσεις που θα χρησιμοποιούσατε για να βοηθήσετε έναν
καλό φίλο σας. Επειδή περνάτε
μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, είναι σημαντικό να γίνετε
καλός φίλος και σύμβουλος
του εαυτού σας.

3. Συζητήστε με τους πιο
κοντινούς σας ανθρώπους.
Όσο δύσκολο κι αν σας φαίνεται, αρχίστε να μιλάτε ανοιχτά
για τα συναισθήματά σας. Όσο
περισσότερο θα τα εξωτερικεύετε, τόσο περισσότερο θα
τα εκλογικεύετε και θα τα δια-

Το έξυπνο κόλπο για να χάσετε
κιλά πριν από τον ύπνο

Η

κατανάλωση δύο ποτηριών κρασιού πριν από τον ύπνο θα μπορούσε να είναι πραγματικά το μαγικό χάπι που σας βοηθά να
χάσετε βάρος, σύμφωνα με δύο πρόσφατες μελέτες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.
H μελέτη, η οποία εξέτασε 20.000 γυναίκες κατά τη διάρκεια 13 ετών,
διαπίστωσε ότι όσες έπιναν δύο ποτήρια κρασιού ημερησίως ήταν
70% λιγότερο πιθανό να είναι υπέρβαρες.

λύσης. Να υπενθυμίζετε επίσης
συχνά στον εαυτό σας ότι ο
ιδεομηρυκασμός δεν σας κάνει
καλό.

5.

Βρείτε κάτι να αποσπάσει
την προσοχή σας. Το μυαλό
μπορεί να εστιάζει σε ένα
πράγμα κάθε φορά. Αντί, λοιπόν, να είστε κλεισμένοι στο
δωμάτιό σας και να αισθάνεστε δυστυχισμένοι, δηλώσετε
εθελοντής σε κάποιο κοινωνικό
πρόγραμμα, που θα ωφελεί
πολλούς ανθρώπους. Να
θυμάστε πως όταν γινόμαστε
χρήσιμοι στους άλλους, αφενός το μυαλό μας «ξεχνάει» τις
αρνητικές σκέψεις διότι έχει
κάτι καλύτερο να απασχοληθεί,

κάθε βράδυ να γράφετε σε ένα
τετράδιο τρία πράγματα που
κάνετε ή κάνατε καλά.

7.

Αντισταθείτε στην ανάγκη
να ζείτε στο παρελθόν. Το να
σκέφτεστε συνεχώς πως ήσασταν κάποτε, πόσα χρήματα
είχατε, με ποιους βγαίνατε
κ.λπ. είναι ό,τι πρέπει για να
βουλιάξετε ακόμα περισσότερο
στην απελπισία. Το ίδιο και να
κατηγορείτε τον εαυτό σας,
κάποιον άλλο, το σύστημα
κ.λπ. για το πως είστε σήμερα.
Οι κατηγορίες και η αναπόληση θα σας βοηθήσουν να βγείτε
στην φωτεινή πλευρά της
ζωής όσο και το να πίνετε το
ένα μπουκάλι ποτό μετά το
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άλλο (δηλαδή καθόλου). Πάψτε
να ζείτε στο παρελθόν και χρησιμοποιήστε μόνο τα λάθη του
παρελθόντος ως μάθημα, για
να μην τα επαναλάβετε.

8. Να θυμάστε ότι η κατάθλιψη σάς λέει ψέματα. Η κατάθλιψη έχει την τάση να κάνει
άνοστα τα φαγητά που κάποτε
σας άρεσαν, κουραστικούς
τους φίλους που κάποτε σας
έκαναν ευτυχισμένους, βαρετή
τη δουλειά που κάποτε σας
γέμιζε και μαύρη την πολύχρωμη ζωή γύρω σας. Όλ’
αυτά όμως είναι ψέματα. Τα
χρώματα γύρω σας εξακολουθούν να υπάρχουν, τα φαγητά
εξακολουθούν να είναι νόστιμα
και οι φίλοι και η δουλειά σας
είναι όπως τα ξέρατε. Συνεπώς
κάθε φορά που σκέφτεστε ότι
δεν αξίζετε τίποτα, ότι κανείς
δεν σας αγαπάει και δεν σας
νοιάζεται κτλ., να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας πως όλ’
αυτά είναι ψέματα που επινοεί
η κατάθλιψη και προσπαθεί να
σας κάνει να τα πιστέψετε.

9. Να έχετε πίστη στο μέλλον.
Ο φόβος και η αγωνία για το
μέλλον είναι συχνά εξίσου επιβαρυντικά για την ψυχική υγεία
με το να ζει κανείς μονίμως στο
παρελθόν. Η χρόνια αγωνία για
το «τι μας περιμένει» μπορεί
εύκολα να οδηγήσει στην καταστροφολογία και από εκεί δεν
είναι μακριά η στιγμή που κάθε
πονοκέφαλος θα κρύβει έναν
όγκο στον εγκέφαλο και κάθε
απόρριψη θα αποτελεί την
«απόδειξη» ότι είστε καταδικασμένοι σε μια ζωή μοναξιάς.
Αντί να ασχολείστε με την αβεβαιότητα του μέλλοντος, να
εστιάζετε την προσοχή σας σε
ό,τι όμορφο και καλό συμβαίνει
εδώ και τώρα στη ζωή σας.
10.

Ζητήστε θεραπεία. Μπορεί τα συμπτώματα της κατάθλιψης να μην διαρκούν πολύ,
αλλά έχουν υψηλό ποσοστό
υποτροπής. Επιπλέον, όσο
περισσότερες υποτροπές έχει
κανείς, τόσο περισσότερο κινδυνεύει να υποτροπιάσει εκ
νέου.

Κλάψτε … άφοβα
• Το κλάμα κάνει καλό στην υγεία μας

Ε

πιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι
το κλάμα κάνει καλό στην υγεία μας,
αφού μας βοηθά στη συναισθηματική
αποφόρτιση. Τα δάκρυα φαίνεται να
λειτουργούν σαν ένας μηχανισμός που
μας βοηθάει να εκφράσουμε έντονα
συναισθήματα και να αποφορτιστούμε
και να αποκτήσουμε ισορροπία.
Στηρίζουν το ανοσοποιητικό μας
σύστημα: Τα δάκρυα μετά από μια
συναισθηματική φόρτιση, μας προστατεύουν από διάφορα μικρόβια, χάρη σε
μία πρωτεΐνη που περιέχουν, την λυσοζύμη.
Μας κάνουν προσαρμοστικούς: Το κλάμα μας
υπενθυμίζει την ικανότητά μας να ανεχόμαστε καταστάσεις και να αντιμετωπίζουμε τον
πόνο. Τα δάκρυα είναι ένας τρόπος να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπί-

σουμε τα συναισθήματά μας, ενώ ταυτόχρονα
μας προστατεύουν από την κατάθλιψη.
Απελευθερώνουν τις τοξίνες: Όπως ακριβώς
και ο ιδρώτας, έτσι και τα δάκρυα απελευθερώνουν τοξίνες που έχουν δημιουργηθεί από
την ένταση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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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:
- Πωλητής ΧVAN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
- 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:
- 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.

Στοχευμένοι έλεγχοι για
αλλοιωμένα τρόφιμα

Σ

τοχευμένους ελέγχους διενεργούν αυτή την
εποχή οι επιθεωρητές των Υγειονομικών Υπηρεσιών παγκύπρια ενόψει των κινδύνων που
ελλοχεύουν από αλλοιωμένα τρόφιμα λόγω αύξησης της θερμοκρασίαςκατά τη θερινή περίοδο.
Αιωρείται αυξημένη επιινδυνότητα λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν καθώς
είναι πιο εύκολη η αλλοίωση των τροφίμων ενώ
ευνοείται η ανάπτυξη μικροβίων, τονίζουν οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες. Η κατανάλωση τροφίμων που έχουν αλλοιωθεί ή επιμολυσμένων με
βακτήρια μπορεί να οδηγήσει μέχρι την τροφική
δηλητηρίαση.
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται εκτός από σημεία
πώλησης προϊόντων όπως υπεραγορές και σε
παραθαλάσσια εστιατόρια. Κάθε χρόνο επιβάλλονται πρόστιμα που ανέρχονται συνολικά γύρω
στις 50 χιλιάδες ευρώ.

11

Η ΣΕΚ στο συνέδριο της Αυστριακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης OGB

Ελάχιστα πρότυπα να διασφαλίζουν αξιοπρεπές βιοτικό
επίπεδο για τους Ευρωπαίους πολίτες

Τ

ο 19ον Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων της
Αυστρίας (OGB) στην Βιέννη, του
οποίου οι εργασίες διήρκησαν από
τις 12-14/6/2018 επαναβεβαίωσε
την αναγκαιότητα της συνεργασίας
και της κοινής δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων πανευρωπαϊκά για αντιμετώπιση των προκλήσεων και της δεινής θέσης που
βρίσκονται εργαζόμενοι εξαιτίας
των νέων μορφών απασχόλησης.
Η OGB είναι η μόνη συνδικαλιστική
οργάνωση στη χώρα η οποία
εκπροσωπεί πέραν του 1,2 εκατομμυρίου εργαζόμενους σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας. Είναι
χωρισμένη σε επτά επαγγελματικούς κλάδους.

προστασία των εργαζομένων και
την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να τους θυματοποιεί. Ζητείται επίσης να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα που να διασφαλίζουν
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για
όλους τους πολίτες μέσα στην
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Υπάρχει
πρόταση για την σύσταση ανεξάρ-

4. Οι μεταρρυθμίσεις που επιδιώκει
στην κοινωνική ασφάλιση η κυβέρνηση της Αυστρίας. (αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι η λειτουργία των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Αυστρία
γίνεται από την συνδικαλιστική
οργάνωση OGB)
Χαιρετισμό στο συνέδριο απεύθυνε ο
πρόεδρος της Αυστρίας Dr.
Alexander Van del Bellen ο οποίος

• Τη ΣΕΚ στο συνέδριο εκπροσώπησε το μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου,
γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

Στο συνέδριο συμμετείχαν 1000
περίπου σύνεδροι και 45 συνδικαλιστές από 32 χώρες οι οποίοι είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
τις εργασίες του σεμιναρίου και τις
συζητήσεις που έγιναν για τα κύρια
θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Αυστρία.
Τα σημαντικότερα ζητήματα που
συζητήθηκαν ήταν:
1. Οι θέσεις που ζητά η OGB να
προωθήσει η κυβέρνηση της
Αυστρίας για την Προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα
είναι για την περίοδο του δεύτερου
εξαμήνου του έτους 2018.
Η OGB αναμένει από την Αυστριακή
Προεδρία να προωθήσει την κοινωνική προστασία των εργαζομένων
και των ευρωπαίων πολιτών. Η
ανάπτυξη της τεχνολογίας και η
ψηφιοποίηση αυξάνουν τα κέρδη
των επιχειρήσεων και μειώνουν της
θέσης εργασίας σε παραδοσιακούς
τομείς της οικονομίας. Ζητείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσμοθετήσει πρόνοιες που να προστατεύουν τους εργαζόμενους από τις νέες
μορφές απασχόλησης. Η οικονομική
ανάπτυξη πρέπει να διασφαλίζει τη

τητης Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας της Εργασίας που επεμβαίνει
και να τιμωρεί τους παραβάτες των
ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν
τους εργαζόμενους σε όλη της επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζητούν επίσης την επιβολή ίσων
φορολογιών στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις χώρες της
Ε.Ε. .
2. Ο κατώτατος μισθός στην
Αυστρία που είναι σήμερα €1500
δεν κρίνεται ικανοποιητικός και
υπήρξε συζήτηση για να αυξηθεί
και να φθάσει τα €1700.
3. Η ίση μεταχείριση και η ίση αμοιβή ανάμεσα στους εργαζόμενους
(άνδρες , γυναίκες, νέους, μετανάστες, κλπ).

κατά την διάρκεια του συνεδρίου
συνομίλησε με τις διεθνείς αντιπροσωπείες στο Προεδρικό Γραφείο.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου οι
διεθνείς αντιπροσωπείες είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις
και να αλληλοενημερωθούν για τα
διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους σε κάθε
χώρα. Υπάρχουν πολλά κοινά θέματα τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους διεθνώς και επιβεβαιώθηκε η
αναγκαιότητα της συνεργασίας και
κοινής δράσης του συνδικαλιστικού
κινήματος τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Νέος πρόεδρος της OGB μετά την
αφυπηρέτηση του Erich Foglar εκλέγηκε ο Wolfgang Katzian.

Ανεργία και οικονομία ανησυχούν τους Κύπριους

Η

κατάσταση της Κυπριακής
οικονομίας και η ανεργία είναι
τα σημαντικότερα προβλήματα
που προτάσσουν οι Κύπριοι, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο. Παράλληλα θεωρούν σε
ποσοστό 66% ότι οι μετανάστες
δεν συνεισφέρουν πολύ στην
Κύπρο.

τους για την οικονομία και την
ανεργία καταγράφηκε ως το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πιο
πρόσφατο τακτικό Ευρωβαρόμετρο,
οι Κύπριοι ερωτηθέντες στην πλειονότητά τους (48%) θεωρούν πως τα

Ωστόσο, αυτό που είναι άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι από τη
μια θεωρούν ότι είναι καλό να
υπάρχει ελευθερία διακίνησης, αλλά
από την άλλη δηλώνουν ότι η μετανάστευση ανθρώπων από άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ τους προκαλεί
αρνητικό συναίσθημα.
Ανησυχούν πολύ για την οικονομία
της χώρας οι Κύπριοι - περισσότερο
από ό,τι οι άλλοι Ευρωπαίοι, όπως
διαφαίνεται από το ευρωβαρόμετρο
που δημοσιεύθηκε την προπερασμένη Παρασκευή. Μάλιστα, η ανησυχία

σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική κατάσταση και
η ανεργία (το ψηλότερο ποσοστό

στην ΕΕ καθώς ο μέσος όρος ήταν
16%).
Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη
προς τους θεσμούς, το 46% των
Κυπρίων ερωτηθέντων τείνει να μην
εμπιστεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ28: 42%) ενώ το 44% το
εμπιστεύεται
(ΕΕ28:
45%). Το 46% τείνει επίσης να μην εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (ΕΕ28: 41%)
ενώ το 41% την εμπιστεύεται (ΕΕ28: 42%).
Τέλος, η πλειοψηφία
των Κυπρίων ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν
εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα (88%,
ΕΕ28: 77%), την εθνική
κυβέρνηση (59%, ΕΕ28: 59%), την
εθνική Βουλή (67%, ΕΕ28: 58%), τις
περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δάσκαλος στη Γκάνα διδάσκει πληροφορική χωρίς υπολογιστές
• Με όπλο του τη φαντασία!

Τ

ι το τρομερό μπορεί να παρουσιάζει η περίπτωση ενός
δασκάλου ο οποίος διδάσκει
στους μαθητές του πως να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε η ιστορία του να γίνει
viral και κάποιοι να τον χαρακτηρίζουν ως «τον καλύτερο δάσκαλο»; Θεωρητικά, τίποτα το ιδιαίτερο. Η συγκεκριμένη περίπτωση
όμως δεν είναι τόσο απλή. προ-

σπαθεί να διδάξει τους μαθητές
το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο...χωρίς να διαθέτει ούτε
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Με όπλο τη φαντασία του και
προφανώς την αγάπη του για
τους μαθητές αλλά και το λειτούργημά του κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και αυτό το φαινομενικά αξεπέραστο εμπόδιο.

Ο δάσκαλος, Richard Appiah
Akoto, από την περιοχή Κουμάσι
χρησιμοποιεί λοιπόν τον μαυροπίνακα και χρωματιστές κιμωλίες
και κάθε φορά που κάνει μάθημα
σχεδιάζει το περιβάλλον που οι
χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών αντικρίζουμε στην οθόνη
όταν χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Microsoft Word.

Φρέσκο φαγητό στο διάστημα στέλνουν οι Έλληνες
Δύο φοιτητές φέρνουν μια λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα

Τ

ο ταξίδι στο διάστημα μόνο
εύκολη υπόθεση δεν είναι, από
πολλές σκοπιές. Επιστήμονες και
μηχανικοί έχουν σίγουρα βελτιώσει τις συνθήκες για τους αστροναύτες, τους οποίους και μεταφέρουν με ασφάλεια έξω από τη
γήινη ατμόσφαιρα, αλλά και τους
εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό
μια καλή υγεία.
Κατά καιρούς και με το πέρασμα
του χρόνου εισήχθησαν πολυάριθμες καινοτομίες και βελτιώσεις και σε έναν σημαντικό τομέα:
το φαγητό. Φτάσαμε πλέον στο
σημείο η κουζίνα της NASA να
μοιάζει με... πολυτελές εστιατόριο. Ωστόσο, στο «μενού» δεν
υπάρχουν φρέσκα πράγματα.
Ωστόσο, δύο νέοι Έλληνες φοιτητές ήρθαν να δώσουν λύση και σε
αυτό. Ο λόγος για τον Μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αυγουστίνο Πανταζίδη, και την
προπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου
τμήματος, Μαρία Κοντογιάννη, οι
οποίοι σχεδίασαν το «Space
Agrobox» -όπως το ονομάζουνπου δίνει τη δυνατότητα στους
αστροναύτες να καλλιεργούν
μόνοι τους τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας.

«πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωνομένη κάψουλα, στην
οποία είναι εφικτή η καλλιέργεια
microgreens σε συνθήκες μικρο-

ικανά άτομα τα οποία είτε ασχολούνται είτε θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο τομέα
στη χώρα μας», σημειώνουν.

οιος θα το έλεγε ότι ένας
χοντρός και τεμπέλης γάτος
θα γινόταν κάποτε σταρ παγκοσμίου φήμης. Πριν από 40 χρόνια,
στις 19 Ιουνίου 1978, ο πυρόξανθος γάτος του αμερικανού Τζιμ
Ντέιβις είδε το φως της δημοσιότητας. Περίπου 40 εφημερίδες

Λεμόνι: Απλά κόψτε ένα λεμόνι στα δύο και
τρίψτε το εσωτερικό στο σημείο του τσιμπήματος για γρήγορη ανακούφιση. Μπορείτε επίσης
να δοκιμάστε να τρίψετε την κίτρινη φλούδα
του λεμονιού πάνω στο δέρμα σας. Μια άλλη
επιλογή είναι να προσθέσετε θρυμματισμένα
φύλλα βασιλικού στο χυμό λεμονιού και να
εφαρμόστε το μείγμα πάνω από την πληγείσα
περιοχή.

Κρεμμύδι ψιλοκομμένο και σκόρδο: Το κρεμμύδι και το σκόρδο βοηθούν στη μείωση του
οιδήματος και καταπραΰνουν τη φαγούρα που
προκαλείται από τα
τσιμπήματα των κουνουπιών. Επιπλέον, η
έντονη μυρωδιά τους απωθεί
τα έντομα και τα κουνούπια
από το να συνεχίσουν να σας
τσιμπούν.
Μαγειρική σόδα: Μαγειρική σόδα μπορεί να σταματήσει αποτελεσματικά τη φαγούρα που προκαλείται
από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Επειδή είναι
αλκαλική σε οξύτητα, εξουδετερώνει το ρΗ του δέρματος και ως εκ τούτου παρέχει ανακούφιση.
Aloe Vera: Η αλόη είναι ένα φυσικός αντισηπτικός
παράγοντας, ο οποίος είναι ένα καλό γιατρικό για τα
τσιμπήματα των κουνουπιών. Θα μειώσει τον πόνο,
το πρήξιμο και την φαγούρα, ενώ συμβάλλει και στην
ταχύτερη επούλωση.

βαρύτητας, αξιοποιώντας βέλτιστα τον διαθέσιμο όγκο». Και
συνεχίζουν «για να καταφέρουμε
να βρούμε λύση σε αυτό, έπρεπε
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
της ιδέας να απαντήσουμε σε
αρκετά πρακτικά ερωτήματα, τα
οποία συνδέονταν τόσο με τις
ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται
στις συνθήκες μικροβαρύτητας
όσο και με τη διαχείριση του
κόστους της σταδιακής ανάπτυξης ενός τέτοιου προϊόντος».

«Υπάρχει διαστημικό μέλλον
στην Ελλάδα»
«Μέλλον υπάρχει καθώς υπάρχει
και η γνώση αλλά και πολλά και

Όμως, αυτό που λείπει, σύμφωνα
με τους ίδιους, είναι η μεγαλεπήβολη στρατηγική. «Πρέπει να
ξεφύγουμε από το στερεότυπο
της αξιοποίησης του διαστήματος μόνο για επίγειες εφαρμογές»
τονίζουν οι Αυγουστίνος Πανταζίδης και Μαρία Κοντογιάννη,
που συμπληρώνουν: «Να αντιληφθούμε πως το διάστημα αποτελεί έναν κλάδο με τεράστιο διεπιστημονικό εύρος. Ο καθένας από
εμάς θα μπορούσε να συμβάλλει
με το υπόβαθρό του, τόσο στην
εξερεύνηση όσο και στην σταδιακή κατάκτηση του από τις επόμενες γενιές».

Ο Γκάρφιλντ κλείνει φέτος τα 40!

Π

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

5+1 φυσικά κόλπα για να
μην σας "τρώνε" τα κουνούπια
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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τύπωσαν τις ιστορίες τους. Μάλιστα όταν μια εφημερίδα από το
Σικάγο αποφάσισε μετά από λίγο
καιρό να μην τις δημοσιεύει πια,
οι αντιδράσεις των αναγνωστών
ήταν τόσο έντονες που γρήγορα οι
υπεύθυνοι άλλαξαν γνώμη.
Καθημερινά οι ιστορίες του Γκάρ-

φιλντ τυπώνονται σε περίπου
2400 εφημερίδες σε 80 χώρες και
40 γλώσσες, δίνοντάς του ένα
κοινό περίπου 200 εκατομμυρίων
ανθρώπων. Το 2002 μπήκε και
στο βιβλίο Γκίνες εξαιτίας της
μεγάλης του επιτυχίας. Πρόκειται
για ένα πραγματικό φαινόμενο
στο χώρο των μίντια.

Όταν μεγαλώνεις με 25 γάτες
Ο πνευματικός πατέρας του
γάτου, ο Τζιμ Ντέιβις, μεγάλωσε
σε μια φάρμα στην επαρχία της
Ιντιάνα στις ΗΠΑ. Εκεί ζούσε με
τους γονείς, το νεότερο αδερφό
του και περίπου 25 γάτες – κάτι
που προφανώς τον επηρέασε.
Συχνά έπρεπε να μένει μέσα στο
σπίτι γιατί έπασχε από άσθμα.
Και έτσι, για να περνά την ώρα
του, σχεδίαζε.

Αλάτι: Το αλάτι είναι μία ακόμα λύση για τα τσιμπήματα των κουνουπιών χάρη στις αντισηπτικές και
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Δημιουργήστε μια
πάστα χρησιμοποιώντας μερικές σταγόνες νερού και
μια μικρή ποσότητα αλατιού. Εφαρμόστε την πάστα
πάνω στην περιοχή.
Πάγος: Το κρύο περιορίζει την εξάπλωση των φλεγμονωδών ουσιών στην περιοχή του τσιμπήματος και
μουδιάζει την περιοχή, κάτι που σας δίνει άμεση
ανακούφιση από διάφορα συμπτώματα. Κρατήστε
ένα πακέτο πάγου ή λίγο πάγο τυλιγμένο σε μια
πετσέτα στην πληγείσα περιοχή για περίπου 10 με
15 λεπτά. Αυτό θα σας δώσει τη γρήγορη ανακούφιση από το οίδημα και την φαγούρα.

Εσπρέσο αντί ινσουλίνη
για ρύθμιση σακχάρου

νας καφές μετά το φαγητό μπορεί στο μέλλον να
Έ
είναι αρκετός για να ρυθμίσει σωστά το επίπεδο
του σακχάρου σε έναν άνθρωπο με διαβήτη.
Επιστήμονες στην Ελβετία αναπτύσσουν μια πρωτοποριακή μέθοδο που ίσως καταστήσει κάποτε περιττές τις ενέσεις ινσουλίνης: δημιούργησαν γενετικά
τροποποιημένα κύτταρα, τα οποία εισάγονται στον
οργανισμό και απελευθερώνουν ινσουλίνη, μόλις ανιχνεύσουν την παρουσία καφεΐνης.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάρτιν
Φουσενέγκερ του Ελβετικού ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό "Nature Communications.Ο
κίνδυνος να πυροδοτηθεί τυχαία η έκκριση ινσουλίνης είναι πολύ μικρός, διαβεβαίωσαν ατώσει πλήρως
στον τρόπο ζωής του. Αρκεί να πιείς ένα καφέ ή ένα
τσάι το πρωί, άλλο ένα μετά το μεσημεριανό φαγητό
και ένα ακόμη μετά το δείπνο, ανάλογα με το πόση
ινσουλίνη πρέπει να πάρεις προκειμένου να επαναφέρεις τη γλυκόζη στα κανονικά επίπεδα δήλωσε ο
Φουσενέγκερ.

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Φράουλες: Ενυδατώνουν και λευκαίνουν

Ε

ίναι από τα αγαπημένα καλοκαιρινά φρούτα που είναι
πλούσια σε βιταμίνες. Οι φράουλες, εκτός από πολύ ωραίο χρώμα,
περιέχουν βιταμίνη Α και C και
έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες
και χρήσεις.
Μπορούν να καταναλωθούν σκέτες, είτε σε μορφή μαρμελάδας, ή
σε λικέρ, σε smoothie ακόμα και
στο πρόσωπο!

λας με τα ενυδατικά οφέλη του
μελιού.

6. Έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες.

Ανακατέψτε 5 λιωμένες φράουλες
με 1 κουταλιά της σούπας μέλι.
Εφαρμόστε το μείγμα στο πρόσωπό σας, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Ξεπλύνετε τη
μάσκα μετά από 15 λεπτά και
συνεχίστε με την ενυδατική σας
κρέμα.19

8. Βοηθούν στην απώλεια βάρους

13

SUDOKU

7. Δυναμώνουν τα κόκαλα
9. Αποτρέπουν την τριχόπτωση.

Πως να τις συντηρείτε
Οι φράουλες πρέπει να καταναλώνονται την ημέρα που τις αγοράζετε. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τις
βάζετε στο ψυγείο σκεπασμένες με

Η βιταμίνη C που διαθέτουν είναι
περισσότερη και από τα πορτοκάλια και είναι ότι καλύτερο για το
πρόσωπό σας.
Η συγκεκριμένη βιταμίνη δίνει στο
δέρμα σας μια σημαντική βοήθεια,
καταστρέφοντας τις ελεύθερες
ρίζες και αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Τι μπορείτε να κάνετε όμως με
φρέσκια φράουλα;

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Λεύκανση δοντιών από φράουλα
Οι φράουλες μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικός παράγοντας
λεύκανσης για τα δόντια. Το μηλικό οξύ στις φράουλες αφαιρεί τους
επιφανειακούς λεκέδες, ενώ η
βιταμίνη C καταπολεμά την πλάκα.
Ανακατέψτε μια φρέσκια φράουλα,
με ένα κουταλάκι του γλυκού
μαγειρική σόδα. Βουτήξτε μια οδοντόβουρτσα ή το δάχτυλό σας στο
μείγμα και βουρτσίστε τα δόντια
σας για 1-2 λεπτά. Ξεπλύνετε προσεκτικά και τελειώστε με κανονικό
βούρτσισμα. Επαναλάβετε δύο
φορές το μήνα.
Ενυδατική μάσκα προσώπου με
μέλι και φράουλα
Εάν έχετε ξηρό ή ώριμο δέρμα, αυτή
η μάσκα προσώπου συνδυάζει την
απολεπιστική δύναμη της φράου-

Αρνί με μανιτάρια στη γάστρα
• Oι φυτικές ίνες της φράουλας, συμβάλλουν και στη διατήρηση
των καλών επιπέδων ζαχάρου στο αίμα σας.
Οι διαβητικοί άλλωστε, έχουν το ελεύθερο να τρώνε φράουλες,
δεδομένου του χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη του φρούτου
Το δέρμα σας θα νιώσει τόσο δροσερό και αναζωογονημένο όσο
ποτέ!

Τα οφέλη
1. Ρίχνουν το ρίσκο εμφάνισης
καρδιαγγεικών παθήσεων

διάφανη μεμβράνη για να κρατηθούν φρέσκες και για να μη διαποτίσουν με το άρωμά τους και τα
υπόλοιπα τρόφιμα. Βγάζετε από
το ψυγείο τις φράουλες τουλάχιστον μία ώρα προτού τις σερβίρετε.

2. Ενισχύουν τη μνήμη
3. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό.
4. Αντιμετωπίζουν τη δυσκοιλιότητα και το διαβήτη
5. Εξασφαλίζουν υγιές δέρμα.

• Μια κούπα φράουλες έχει
μόνο 53 θερμίδες και αυτό τις
κάνει ιδανικές για όσους
θέλουν να χάσουν βάρος

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Προσπάθησε να βάλεις προγραμματισμό σε ό,τι
κάνεις. Δες τις καταστάσεις από μία άλλη
σκοπιά. Μήπως μερικά πράγματα δεν τα
βλέπεις όπως είναι, αλλά η μεγάλη ανυπομονησία που έχεις, σε αποσυντονίζει;
Ταύρος: Θα έχει αρκετό άγχος, καθώς οι
υποχρεώσεις σου είναι πάρα πολλές και
στην πραγματικότητα δεν τις προλαβαίνεις
όλες. Όπως και να έχει, θα πρέπει να είσαι
ψύχραιμος και να κάνεις όσα μπορείς, χωρίς
να βγαίνεις από τα όριά σου.
Δίδυμοι: Μιά ημέρα πρόκειται να σε ευνοήσει
σε πολλές καθημερινές σου ασχολίες, αρκεί
όμως και εσύ από την μεριά σου να φροντίσεις να σταματήσεις να γκρινιάζεις για το
παραμικρό ή να προκαλείς τα όρια αυτών
που συναναστρέφεσαι. Συνειδητοποίησε ότι
όλες οι στιγμές δεν είναι ίδιες και προσπάθησε να καταλάβεις και τις ανάγκες των γύρω
σου. Έτσι, όλα θα πάνε μια χαρά.
Καρκίνος: Μια ημέρα έντασης και εκνευρισμού που πιθανόν να έχει δυσάρεστο αντίκτυπο στην ψυχολογία ή τις ασχολίες σου θα
είναι αυτή η Τετάρτη για το ζώδιό σου. Η
σχέση σου με τους άλλους και ειδικά με φιλικά σου άτομα, θα παρουσιάσει μια εκρηκτικότητα με δυσάρεστα αποτελέσματα και για
τις δύο πλευρές. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις ή τις σπασμωδικές ενέργειες και ό,τι
κάνεις, φρόντισε να είναι μετρημένο. Το
βράδυ πέρνα χαλαρά, κάνοντας συζητήσεις
που σε ευχαριστούν ψυχικά.
Λέων: Μπορείς να ασχοληθείς με δημιουργικά πράγματα για να νιώσεις καλύτερα.

Μπαίνεις σε μια πολύ ευνοϊκή περίοδο για τα
σχέδιά σου. Προγραμματίσου και προετοιμάσου ανάλογα, για τις ευχάριστες εξελίξεις
που θα έρθουν.
Παρθένος: Έχει αυξημένες υποχρεώσεις,
αρκετό άγχος και μια πίεση που δεν σε αφήνει να λειτουργήσεις σωστά. Βάλε μπροστά
τη λογική σου και μην αφήνεις τον πανικό να
σε καταβάλει. Δείξε προσοχή και αυτοέλεγχο
για να τα καταφέρεις.
Ζυγός: Οι ευθύνες που θα έχεις θα σου δημιουργήσουν άγχος και πάρα πολλή ένταση.
Φρόντισε να μην τα βάλεις με άτομα που δεν
φταίνε σε τίποτα. Μπορείς να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, αρκεί να ξέρεις από
πριν τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί πραγματικά. Να ξέρεις ότι πολλές προβληματικές
υποθέσεις φτάνουν στο τέλος τους και θα
έρθει η επιτυχία που περιμένεις εδώ και
αρκετό καιρό.
Σκορπιός: Είσαι σε μία γενικότερη αναταραχή που σε εμποδίζει να βάλεις σε τάξη διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ο εκνευρισμός και η ένταση θα είναι το χαρακτηριστικό αυτής της μέρας για το ζώδιό σου. Μετά
το μεσημέρι, να ξέρεις ότι πρέπει να κινηθείς
γρήγορα σε καταστάσεις που μπορεί να συμβούν, γιατί περίεργα θα είναι τα συναισθήματα που θα σε διακατέχουν και ανάλογες θα
είναι και οι ενέργειες σου. Πέρασε τη βραδιά
με δικά σου άτομα, για να νιώσεις καλύτερα.
Τοξότης: Δεν πρέπει να επιτρέψεις στον
εαυτό σου να ταραχτεί από τη συμπεριφορά
των άλλων και φυσικά δεν πρέπει να ασχοληθείς με κουβέντες που δεν σε οδηγούν που-

θενά, παρά μόνο σε εντάσεις. Προσπάθησε
να μην βγεις από το πρόγραμμά σου, γιατί
είναι πολύ εύκολο οι υποχρεώσεις σου να
συσσωρευτούν και να σε δυσκολέψουν ακόμα
περισσότερο.
Αιγόκερως: Θα βρεθείς να διαφωνείς με
κάποια άτομα, αλλά δεν χρειάζεται να έρχεσαι σε αντιπαραθέσεις μαζί τους. Προτίμησε
να μείνεις μακριά τους, γιατί το μόνο που
κάνουν είναι να σου χαλάνε την ψυχολογία.
Γενικά προσπάθησε να είσαι θετικός στις
αλλαγές που συμβαίνουν γύρω σου και μην
απογοητεύεσαι με την πρώτη δυσκολία. Αν
αφήσεις τις καταστάσεις να ωριμάσουν, θα
εξελιχθούν υπέρ σου.
Υδροχόος: Οι ευκαιρίες που θα έχεις αυτήν
την Τετάρτη θα είναι πάρα πολλές. Πρέπει να
κινηθείς πολύ γρήγορα και έξυπνα, για να
μπορέσεις να φτάσεις στην επιτυχία γρηγορότερα. Οι δυνατότητές σου είναι επίσης
πολλές και ο δυναμισμός σου στα ύψη. Φρόντισε να καταστρώσεις ένα πολύ καλό πρόγραμμα, για να θέσεις σε εφαρμογή τις
προσδοκίες σου και μην χάνεσαι στις λεπτομέρειες.
Ιχθείς: Θα μειώσει έντονα την επικοινωνιακή
σου δεινότητα και θα χρειαστεί επιπλέον
προσπάθεια από την μεριά σου για να κρατήσεις ως έχουν τις σημαντικές σχέσεις της
ζωής σου. Να θυμάσαι ότι η επιτυχία σου
έγκειται στην υπευθυνότητα και την ειλικρίνεια που θα υιοθετήσεις.

Υλικά:
1200 γραμ. αρνί ή 6 μερίδες
500 γραμ. μανιτάρια σε φέτες (φρέσκα ή κατεψυγμένα)
3 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή περασμένες στο μούλτι
2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 - 3 φύλλα δυόσμο ψιλοκομμένα
1 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ
½ ποτ. κρασιού ελαιόλαδο
1 κουτ. σούπας φυτίνη
1 ποτ. κρασιού λευκό ξηρό
κρασί
1 πρέζα ζάχαρη
αλάτι - φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Εκτέλεση:

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το λάδι και
σωτάρουμε (θωρακίζουμε) το κρέας απ᾿ όλες τις
μεριές. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το
σκόρδο, τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το σωτάρισμα,
για 3΄- 4΄ ακόμη και σβήνουμε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί, προσθέτουμε, τον πελτέ, τη ντομάτα, τη ζάχαρη, το μαϊντανό, το δυόσμο και αλατοπιπερώνουμε.
Μόλις πάρει βράσει, το μετεφέρουμε στη γάστρα προσεχτικά και προσθέτουμε τη φυτίνη. Σκεπάζουμε τη
γάστρα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους
200°C στις αντιστάσεις, στην τελευταία σχάρα για
περίπου 1½ ώρα, έως ότου ψηθεί το κρέας και δέσει η
σάλτσα του. Το συνοδεύουμε μ᾿ ένα ωραίο ριζότο με
μανιτάρια.

Κρέμα γιαουρτιού με μπισκότα
Υλικά:
500 γραμμ. στραγγιστό γιαούρτι πλήρες
250 γραμ. γάλα φρέσκο
50 γραμ. κορν φλάουρ
100 γραμ. ζάχαρη
1 βανίλια
λικέρ πικραμύγδαλο αμαρέτο (προαιρετικά)
1 πακέτο μπισκότα πτι μπερ
Εκτέλεση:
Βάζουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια, προς χαμηλή φωτιά
και ρίχνουμε μέσα όλα μας τα υλικά, εκτός από τα μπισκότα. Στην αρχή ανακατεύουμε με αυγοδάρτη μέχρι να
διαλυθεί το γιαούρτι και στη συνέχεια με ξύλινη κουτάλα,
μέχρι να βράσει και να πήξει η κρέμα. Στρώνουμε σε ένα
ταψί 24x32 εκατοστά τα μπισκότα, (περίπου μισό πακέτο), έπειτα αδειάζουμε από πάνω τη ζεστή κρέμα και την
απλώνουμε ομοιόμορφα. Σπάμε με το χέρι μας τα μπισκότα, που μας έχουν περισσέψει, τα στρώνουμε επάνω στην
κρέμα και όταν κρυώσει λίγο, βάζουμε το ταψί στο ψυγείο.
Αφού παγώσει το γλυκό, το κόβουμε κομμάτια, και το σερβίρουμε σκέτο, με μέλι ή με γλυκό του κουταλιού βύσσινο.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Επιστροφές φόρων
με ηλεκτρονική
πληρωμή

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Τ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 - 22/2/1957

ο Τμήμα Φορολογίας
αναφέρει ότι πολύ
σύντομα θα αρχίσει η
εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α., μέσω
τραπεζικού εμβάσματος, τερματίζοντας έτσι
την έκδοση τραπεζικών
επιταγών προς τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.
Το Τμήμα καλεί όλα τα
υποκείμενα στον φόρο
πρόσωπα τα οποία,
είτε έχουν ήδη υποβάλει
αίτημα για επιστροφή
Φ.Π.Α. και αυτό δεν έχει
ακόμη εξεταστεί από το
Τμήμα Φορολογίας, ή
είτε για οποιοδήποτε
λόγο προτίθενται να
υποβάλουν αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. στο
μέλλον, όπως συμπληρώσουν το έντυπο (Τ.Φ.
1900)2017
με
τις
λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού
τους εξουσιοδοτώντας
σχετικά τον Έφορο
Φορολογίας.
Η υποβολή του εντύπου
και οιωνδήποτε επισυνημμένων μπορεί να
γίνει στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία του
Τμήματος Φορολογίας ή
ταχυδρομικώς
στη
διεύθυνση:
Τμήμα
Φορολογίας,
1471
Λευκωσία. Σε σχέση με
τη συμπλήρωση του
εντύπου, το Τμήμα
τονίζει ότι ο διεθνής
αριθμός
τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) θα
πρέπει να ανήκει στο
όνομα του δικαιούχου
της επιστροφής.

KOAΓ: ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Π

λήρες μέλος της Ευρωπαικής
Ομοσπονδίας
Δημόσιας
Συνεταιριστικής και Κοινωνικής
Στέγασης είναι ο Κυπριακός
Οργανισμός Ανάπτυξης Γης.
Η σχετικά απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από τη σύνοδο της
Ευρωπαϊκής
Γής
που
πραγματοποίησε
το
H o u s i n g
Europe στο
Ταλίν της Εσθονίας στις 6-8
Ιουνίου. Προηγήθηκε παρουσίαση
του ΚΟΑΓ από τον Πρόεδρο του
Διοικητικου Συμβουλίου Ανδρέα
Φράγκο.
Στο πλαίσιο της συνόδου, ο οργανισμός συμμετείχε στις εργασίες
της ομάδας εργασίας που σύστησε
το Housing Europe για να εξετάσει
τα στεγαστικά συστήματα σε μετά-

βαση, με σκοπό να βοηθήσει χώρες
που βρίσκονται στη διαδικασία
σχεδιασμού της στεγαστικής τους
πολιτικής.
Η ποιότητα ζωής και η οικονομική
προσιτότητα στη ψηφιοποιημένη
πόλη ήταν το θέμα της ετήσιας
συνόδου που σκοπό είχε να εξετάσει τις επιδράσεις της ψηφιακής
εποχής στις πόλεις που ζούμε και
πως η ψηφιοποίηση επηρεάζει το
στεγαστικό τομέα σε όλη τη διαδρομή, από το σχεδιασμό και την
κατασκευή μέχρι τη διαχείριση και
τις ευκαιρίες που δημιουργεί.
Ο
Κυπριακός
Οργανισμός
Αναπτύξεως Γης εκφράζει την ικανοποίηση του από την ένταξη του
στη μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια
των Οργανισμών Κοινωνικής
Στέγασης, πρώτη φορά από τη
σύσταση του το 1980 και αναμένει
πως αυτή θα αποβεί επωφελής για

την Κύπρο εν’ όψει και της εξαγγελθείσας από την κυβέρνηση της
μεταρρύθμισης της πολιτικής για
τη στέγαση, στην οποία ο οργανισμός αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 14/2018 20/6/2018
50.000 ............... 25978
TZAKPOT

100 .................... 57445
100 .................... 10212

1.000 ................. 25010

100 .................... 28651

400 .................... 45341

100 .................... 51872

400 .................... 55020

100 .................... 39244

400 .................... 30151

100 .................... 38403

200 .................... 30383

100 .................... 40793

200 .................... 40495

100 .................... 36834

200 .................... 59418

100 .................... 15845

200 .................... 15193

100 .................... 35416

200 .................... 10029

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
3361, 6206
Από €20 οι λήγοντες
810
Από €10 οι λήγοντες
622, 498
Από €4 οι λήγοντες
70, 59

200 .................... 19623
200 .................... 28036
200 .................... 58677
200 .................... 35648
200 .................... 40170
100 .................... 24007
100 .................... 10535

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Η φτώχεια είναι ο
γονιός της επανάστασης
και του εγκλήματος

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

Το Housing Europe είναι η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιας
Συνεταιριστικής και Κοινωνικής
Στέγασης. Είναι ένα δίκτυο 45 εθνικών και περιφερειακών ομοσπονδιών που συγκεντρώνουν περίπου
43.000 δημόσιους, κοινωνικούς και
συνεταιριστικούς στεγαστικούς
οργανισμούς σε 24 χώρες της
Ευρώπης που συνολικά διαχειρίζονται το 11% περίπου των υφιστάμενων κατοικιών στην Ευρώπη.
Η αντιπροσωπεία του ΚΟΑΓ αποτελείτο από τους Ανδρέα Φράγκο,
Πρόεδρο
του
Διοικητικού
Συμβουλίου και Μαρία Κυριακίδου,
Αν. Γενική Διευθύντρια.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:
Πλουσιότερη ομάδα του πλανήτη
• Ακολουθούν κατά σειρά Ρεάλ και Μπαρτσελόνα σύμφωνα
με την παγκόσμιου βεληνεκούς εταιρεία Forbes

Ο

ι 20 κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο έχουν μέση
αξία 1,69 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 14% σε σχέση με
πέρυσι και 74% σε σύγκριση με το 2013!
Η αύξηση της αξίας υποστηρίχθηκε από την αύξηση των εσόδων
των συλλόγων. Αυτό αναφέρει η έκθεση που παρουσίασε το Forbes
με τις 20 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, που είχαν κατά μέσο όρο
έσοδα 428 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της σεζόν
2016-2017, 40% περισσότερο από πέντε χρόνια πριν.
Στην ετήσια κατάταξη των ποδοσφαιρικών ομάδων με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, για δεύτερη συνεχή χρονιά η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ κατέχει την πρώτη θέση, αξίας 4,12 δισ. Η Γιουνάιτεντ
είχε τα μεγαλύτερα έσοδα (737 εκατομμύρια δολάρια) κατά τη διάρκεια της σεζόν 2016-2017. Όλες οι ομάδες στην κατάταξή έχουν
αυξήσει την αξία τους κατά τουλάχιστον 9%, με μία εξαίρεση, τη
Μίλαν που υποχώρησε κατά 24% σε σχέση με πέρυσι, στα 612 εκατομμύρια δολάρια.
Πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπάρχουν οι δύο ισπανικές
ομάδες, η Ρεάλ Μαδρίτης (4,09
δισ.
δολάρια)
και
η
Μπαρτσελόνα (4,06 δισ. δολάρια). Και οι δύο θα μπορούσαν
σύντομα να ξεπεράσουν τους
Άγγλους από άποψη αξίας: η
πρώτη χάρη στα χρήματα που
κέρδισαν (102 εκατομμύρια
δολάρια το 2017-2018) από το
Champions League, η δεύτερη
χάρη στα τεράστια έσοδα που
θα δημιουργήσει το νέο στάδιο
μόλις ολοκληρωθεί (μέσα σε
περίπου τέσσερα χρόνια).
Οι κανόνες τίμιου παιγνιδιού [ Uefa Fair Play ] συνέβαλαν στην αλλαγή των οικονομικών του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κατά τη διάρκεια των ετών 2016-17, μόνο δύο ομάδες, η Ρόμα (64 εκατομμύρια
δολάρια) και η Μίλαν (10 εκατομμύρια δολάρια), σημείωσαν λειτουργικές ζημίες. Η αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας έχει αυξήσει
τις αξίες της ομάδας. Αλλά μόνο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ
Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα κατατάσσονται ανάμεσα στα 10 κορυφαία αθλητικά franchises στον κόσμο.
Τα πέντε καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν εξαιρετικές
συμφωνίες που παράγουν 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε
τηλεοπτικά δικαιώματα. Οι αγγλικές ομάδες κυριαρχούν στις 20
πρώτες θέσεις με οκτώ ομάδες, επειδή η Premier League έχει τις
πλουσιότερες τηλεοπτικές συμφωνίες.
Η αξία των χορηγιών σε φανέλες και στάδια αυξάνεται επίσης. Τον
περασμένο Σεπτέμβριο, η Ρεάλ Μαδρίτης ανανέωσε τη σύμβαση
χορηγίας φανέλας με την αεροπορική εταιρεία Emirates στο
Ντουμπάι για το ποσό ρεκόρ 82 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως
μέχρι το τέλος της σεζόν 2020-2021. Η Βαρκελώνη έχει το καλύτερο
συμβόλαιο με τη Nike, αξίας 116 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

H κατάταξη του Forbes:
4,123

Τ

ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου,
είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του
κόσμου. Περίπου 3,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται ότι θα το παρακολουθήσουν
από τις οθόνες τους. Ένα δισεκατομμύριο
άνθρωποι παρακολούθησαν τον τελικό του
«Μουντιάλ» το 2014, μεταξύ της Αργεντινής
και της πρωταθλήτριας Γερμανίας, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου (FIFA).
Από το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα απουσιάζουν παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις όπως η Ιταλία και η Ολλανδία. Απούσες
από την ποδοσφαιρική γιορτή για πρώτη
φορά από το 1986 είναι και οι ΗΠΑ.
Το «Μουντιάλ», πάντα προσφέρει πολλή
πλοκή και ιστορίες. Η Ισπανία, ένα από τα
φαβορί των στοιχημάτων, ξεκίνησε πρώτη τον
φετινό μίτο, όταν απέλυσε τον προπονητή της,
Julen Lopetegui, δύο ημέρες πριν τους εναρκτήριους αγώνες, όταν έγινε γνωστό ότι αποδέχθηκε τη θέση του προπονητή στη Ρεάλ
Μαδρίτης. Ο Lopetegui στους 20 αγώνες που
συμμετείχε ως εθνικός προπονητής της
Ισπανίας, ήταν αήττητος, με 14 νίκες και 6

• Στους ρυθμούς των δισεκατομμυρίων
χορεύουν οι δραστηριότητες που
σχετίζονται με τους πρωταγωνιστές
του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ισοπαλίες.
Στο φετινό «Μουντιάλ», πρωταγωνιστούν τα
λαμπρότερα και πιο καλοπληρωμένα "αστέρια” του αθλήματος, όπως οι Lionel Messi,
Cristiano Ronaldo και Neymar. Η συγκεκριμένη
τριάδα "έβγαλε” συνολικά 309 εκατ. δολ. τους
τελευταίους 12 μήνες, από μισθούς, μπόνους
και χορηγίες. Ενδεχομένως, να είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Messi και τον Ronaldo,
να προσθέσουν έναν παγκόσμιο τίτλο στο
εντυπωσιακό βιογραφικό τους. Ο Neymar είναι
ο αρχηγός της αγαπημένης της διοργάνωσης
Βραζιλίας, η οποία επιδιώκει να επανορθώσει
την συντριπτική ήττα 7-1 που υπέστη στα
ημιτελικά του Μουντιάλ του 2014, από τη
Γερμανία. (Ο Neymar είχε χάσει εκείνον τον
αγώνα εξαιτίας τραυματισμού).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ – ΦΑΒΟΡΙ
ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

4/1: Η Βραζιλία είναι το φαβορί του στοιχήματος, με πιθανότητες 4 προς 1 να περάσει στην
επόμενη φάση. Ακολουθεί η Γερμανία (9/2), η
Ισπανία (13/2), η Γαλλία (13/2) και η
Αργεντινή (9/10).

Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ
1. Μάντσ. Γιουνάιτεντ
δισ δολάρια

Εξωφρενικοί οι αριθμοί πίσω
από το Μουντιάλ

Τα χρήματα που "παίζονται” στο φετινό
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι μυθικά. Ιδού:

Ρεάλ Μαδρίτης και
Μπαρτσελόνα εξακολουθούν μαζί με
τη Μάντσεστερ
Γιουνάϊτετ να κρατούν τα σκήπτρα

11. Παρί ΣΖ

971 εκατ.

12, Ντόρτμουντ

901

2. Ρεάλ Μαδρίτης

4,088

13. Ατλέτικο Μαδρίτης 848

3. ΜΠαρτσελόνα

4,064

14. Γουέστ Χαμ

754

4. Μπάγερν

3,063

15. Σάλκε

707

5. Μάντσεστερ Σίτι

2,474

16. Ρομα

618

6. Αρσεναλ

2,238

17. Μίλαν

612

7. Τσέλσι

2,062

18. Ιντερ

606

8. Λίβεπρουλ

1,944

19. Λέστερ

500

9. Γιουβέντους

1,472

20. Νάπολι

471

10. Τότεναμ

1,237
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$110: Είναι το κόστος του φθηνότερου εισιτηρίου για τον τελικό του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος, το οποίο είναι διαθέσιμο
μόνο για Ρώσους πολίτες. Οι τιμές φτάνουν
έως και τα 1.100 δολάρια, ενώ οι τιμές των
εισιτηρίων για τους εναρκτήριους αγώνες
κυμαίνονται από 50 δολ. έως 550 δολάρια.
2,4 εκατομμύρια: Ο αριθμός των εισιτηρίων
που πωλήθηκαν πριν την έναρξη των αγώνων.
Πρώτοι έρχονται οι Ρώσοι με 871.797 εισιτήρια, ακολουθούν οι αμερικανοί φίλαθλοι
(88.825) και οι Βραζιλιάνοι (72.512).
3,4 εκατομμύρια: Παρακολούθησαν από κοντά
τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
το 2014 στη Βραζιλία, ήτοι 53.592 ανά αγώνα.
Το Μουντιάλ του 1994 στις ΗΠΑ, είχε τους

περισσότερους συμμετέχοντες που άγγιξαν τα
3,6 εκατομμύρια.
8 εκατομμύρια: Τόσες φανέλες εθνικών ομάδων πωλήθηκαν από την χορηγό της διοργάνωσης Adidas, το 2014. Η εταιρεία αναμένει να
ξεπεράσει αυτό τον αριθμό φέτος, παρά την
απουσία της Ιταλίας, της Ολλανδίας και των
ΗΠΑ.
18,2 εκατομμύρια: Ήταν το τηλεοπτικό κοινό
που παρακολούθησε τον αγώνα μεταξύ των
ΗΠΑ και της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ του
2014, καθιστώντας το πιο δημοφιλές σε όρους
τηλεθέασης, ποδοσφαιρικό ματς στην ιστορία
των ΗΠΑ.
$38 εκατ.: Το χρηματικό έπαθλο για την νικήτρια ομάδα. Η δεύτερη ομάδα θα πάρει 28
εκατ. δολάρια, και η τρίτη θα λάβει 24 εκατ.
δολάρια. Κάθε μία από τις 16 ομάδες που θα
αποκλειστούν μετά το στάδιο των ομίλων, θα
λάβει 8 εκατ. δολάρια.
$111 εκατ.: Τα κέρδη (συμπεριλαμβανομένων
μισθών, μπόνους και χορηγιών) για τον Lionel
Messi της Αργεντινής, κατά το τελευταίο έτος.
Ήρθε δεύτερος μεταξύ των πιο καλοπληρωμένων αθλητών του κόσμου μετά τον Floyd
Mayweather.
320 εκατομμύρια: Τόσοι είναι αθροιστικά οι
ακόλουθοι του Ronaldo σε Facebook, Twitter
και Instagram.
$1,65 δισ.: Τα δικαιώματα marketing που εισέπραξε η FIFA την περίοδο 2013-2018.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, θα εισπράξει
1,8 δισ. δολάρια την προσεχή τετραετία.
$3 δισ.: Τα έσοδα της FIFA από τα τηλεοπτικά
δικαιώματα την περίοδο 2015-2018. Αναμένει
ότι θα εισπράξει 3,5 δισ. δολάρια τα επόμενα
τέσσερα χρόνια.
$4,1 δισ.: Η αξία της Manchester United, της
πιο ακριβής ποδοσφαιρικής ομάδας του
κόσμου.
$6,1 δισ.: Τα αναμενόμενα έσοδα της FIFA για
τον προϋπολογισμό της περιόδου 2015-2018,
10% περισσότερα από τα προβλεπόμενα, χάρη
στα κέρδη της Κίνας. Περισσότερα από 4 δισ.
δολάρια εξ αυτών, θα εισπραχθούν κατά τη
διάρκεια
του
φετινού
Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος.
$11,6 δισ.: Το ποσό που δαπάνησε η Ρωσία σε
έργα για τη διοργάνωση.
$14 δισ.: Η διοργάνωση του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος του 2026 ανατέθηκε από κοινού στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ και
αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερα από
14 δισ. δολάρια σε έσοδα και πάνω από 11
δισ. δολ. σε κέρδη για την FIFA.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η γλώσσα είναι ο ίδιος ο πολιτισμός μας

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣΙΟ: Αποκαθίστανται οι μισθολογικές αποκοπές

με τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη

Θεμελιώδες κριτήριο αυτοπροσδιορισμού

Ό

πως εύστοχα έχει από ιστορικούς και μελετητές
καταγραφεί, η γλώσσα, από καταβολής της,
υπήρξε για τους αρχαίους Έλληνες θεμελιώδες κριτήριο αυτοπροσδιορισμού, αλλά και ετεροκαθορισμού, ειδοποιό γνώρισμα της έννοιας του έθνους. Εν
αντιθέσει με άλλα έθνη και λαούς που αυτοπροσδιορίζονται με βάση τη θρησκεία ή την καθαρότητα του
αίματος της φυλής, οι Έλληνες θεωρούσαν πάντοτε
το πλέον καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς τους
τη Γλώσσα, τον πολιτισμό τους δηλαδή.
Σημαντικότερο εργαλείο της ανθρώπινης έκφρασης: Τη Γλώσσα, που αποτελεί το σημαντικότερο
εργαλείο της ανθρώπινης έκφρασης, της σκέψης, της
γνώσης, του διαλόγου, ένα εργαλείο στα χέρια των
ανθρώπων κατεξοχήν ειρηνοποιό. Έλληνες, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και τον Ισοκράτη, είναι εκείνοι
που ομιλούν την ελληνική γλώσσα και μετέχουν στην
Eλληνική Παιδεία. Η Γλώσσα είναι κατ’ επέκταση ο
ίδιός μας ο πολιτισμός. Είναι η συλλογική μας συνείδηση και αυτό που συνιστά ανά τους αιώνες ό,τι
ονομάζουμε “ελληνικότητα”, προσδιορίζοντας την
καταγωγή και τον κοινό μας “τόπο”.
Έχει το εκπληκτικό χάρισμα να διασώζεται ενιαία
από τον Όμηρο μέχρι σήμερα: Η Eλληνική γλώσσα
αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί έχει το
εκπληκτικό χάρισμα να διασώζεται ενιαία από τον
Όμηρο μέχρι σήμερα. Με αυτήν οι αρχαίοι Έλληνες
δημιούργησαν αξεπέραστα ιστορικά, φιλοσοφικά
και λογοτεχνικά κείμενα, που οδήγησαν στη γέννηση
των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, της
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ειρήνης. Η
διαχρονικότητα της πλούσιας πνευματικής μας κληρονομιάς είναι αυτή που συνέβαλε στην επιβίωσή
μας ως έθνους, σε πείσμα όσων επιδίωξαν διά μέσου
των αιώνων τον αφανισμό μας. Ταυτόχρονα, ο ελληνικός πολιτισμός, που πανθομολογουμένως συνιστά
έναν ανεκτίμητο θησαυρό, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και νοηματοδότησε τον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο.
«Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική…»: Η Βουλή των
Αντιπροσώπων, ως ο κατεξοχήν χώρος διατύπωσης
και ανταλλαγής απόψεων, αλλά και ο χώρος όπου
θεσπίζονται γραπτώς οι κανόνες δικαίου, διαπιστώνοντας την ανησυχητική συρρίκνωση της γλώσσας μας, που παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια,
εξέδωσε το 2002 το γλωσσικό βοήθημα με τον τίτλο
«Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική…» επιδιώκοντας
με αυτό να τηρούνται από τους χρήστες βασικοί
γλωσσικοί κανόνες.

Α

πό 1η Ιουλίου 2018 ξεκινά η
διαδικασία σταδιακής επιστροφής των αποκοπών στις
απολαβές των εργαζομένων στον
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα οι οποίες εφαρμόσθηκαν για
αντιμετώπιση της κρίσης.
Τα ποσοστά αποκοπών φέτος τον
Ιούλιο και την 1η Ιανουαρίου του
2019 μειώνονται μόνο για τις κλίμακες μηνιαίων απολαβών €0,01 €1.000, €1.001,01 - €1.500 και
€1.500,01 - €2.000. Από 2020-

2023, οι μειώσεις στα ποσοστά
αποκοπών επηρεάζουν όλες τις
κλίμακες. Η σταδιακή επιστροφή
των αποκοπών θα γίνει σε πέντε
στάδια. Θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2018 και μετέπειτα κάθε 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους για την
περίοδο 2019-2022.
Οι αποκοπές θα μηδενιστούν την
1η Ιανουαρίου του 2023. Ο γενικός
διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Πατσαλίδης
απηύθυνε προχθές έκκληση στη

Βουλή για άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου.
Κατά την προχθεσινή

συζήτηση

του θέματος στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών οι γενικοί
γραμματείς ΟΗΟ – ΣΕΚ και ΟΕΚΔΥ –
ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία και Γιώργος
Κωνσταντίνου, αντίστοιχα, ζήτησαν από τη Βουλή όπως ψηφίσει
το νομοσχέδιο πριν από τις θερινές
διακοπές.

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ
8ήμερο ταξίδι στην Καλαμάτα
- Παναγία Μαλεβής
- Αγία Θεοδώρα Βάστας
- Ναός Υπαπαντής Καλαμάτας
- Μονή Καλογριών [Καλαματιανό Μαντήλι]
- Μίνι κρουαζιέρα στον Μεσσηνιακό

μόνον €420

Περιλαμβάνεται: Αεροπορικό με φόρους με απευθείας πτήσεις Λάρνακα - Καλαμάτα, διαμονή επτά
νύχτες στο κεντρικό ξενοδοχείο REX 4* σε δίκλινο με
πρόγευμα, μεταφορικά, περιηγήσεις, ΦΠΑ.
Αναχωρήσεις 16 και 23 Ιουλίου.
22720 000 & 22 775639 Skylab Travels Λευκωσία

Η ΣΕΚ δέχεται προσφορές
για φωτοβολταικά

Η

ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για την εγκατάσταση
συστήματος φωτοβολταϊκών στα κεντρικά γραφεία της στον Στρόβολο.

Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον
Γενικό Ταμία της ΣΕΚ, Σάββα Κούλα και να αποσταλούν / κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία,
Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στις
12:00 το μεσημέρι.
Για τις τεχνικές προδιαγραφές και για περισσότερες
πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της ΣΕΚ
http://www.sek.org.cy

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Το Πρόγραμμα KickStr8 συμπεριλαμβάνει
ατομική αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών
για Πρόληψη Τραυματισμών και Αξιολόγηση
Κινητικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τα ατομικά
αποτελέσματα γίνεται παρέμβαση
με Διορθωτικά Προγράμματα

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

www.oho-sek.org.cy

