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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

Η Βουλή ψήφισε το πακέτο νομοσχεδίων

Κατασκήνωση στα Καννάβια

Η

ΣΕΚ χρωματίζει τις διακοπές
των παιδιών σας!

Προοπτική επαναφοράς της ομαλότητας
στο Κυπριακό Τραπεζικό σύστημα
Σ

Σελ. 8, 9

Υποδείξεις στους εργοδότες
για τη θερμική καταπόνηση

Π

ροειδοποιήσεις του υπουργείου
Εργασίας για τον θερμικό καύσωνα. Καλεί τους εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργοδοτουμένων τους.

Σελ. 16

Ενισχύεται η νομοθεσία
για τους καταναλωτές

Τ

ο Σωματείο Καταναλωτών ΣΕΚ
χαιρετίζει την προσπάθεια ενοποίησης και ενίσχυσης της νομοθεσίας για αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών. Σελ. 5

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3003
TIMH 0.70€

ε τροχιά ομαλότητας αναμένεται να
επανέλθει το Κυπριακό Τραπεζικό
σύστημα μετά τη ψήφιση κατά πλειοψηφία από τη Βουλή του πακέτου
νομοσχεδίων για την υλοποίηση της
συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής
και της Ελληνικής Τράπεζας.
Πιο συγκεκριμένα η ολομέλεια της
Βουλής σε μαραθώνια συνεδρία την
περασμένη Κυριακή ενέκρινε τόσο την
παροχή εγγυήσεων προς την Eλληνική
τράπεζα με διακομματική στήριξη
(ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΛΑΜ), όσο και τα
κυβερνητικά νομοσχέδια με
τις
ψήφους ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα.
Η ΣΕΚ καλεί την πολιτεία να διαχειριστεί με σύνεση και προπαντός με ομοψυχία τα νέα δεδομένα και το συντομότερο δυνατό να τεθούν οι βάσεις
αλλά και οι προϋποθέσεις ώστε το
νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί, μετά
την ολοκλήρωση της μεταφοράς των
περιουσιακών στοιχείων της Συνεργα-

τικής στην Ελληνική τράπεζα, να αποβεί προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας.
Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά
πως κυρίαρχο κριτήριο των διαβουλεύσεων που διεξάγονται τον τελευταίο καιρό με τη Διεύθυνση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας είναι η
διασφάλιση όλων ανεξαιρέτως των

σφατα με τον πρόεδρο της Βουλής
Δημήτρη Συλλούρη με τον οποίο συζήτησαν τα εργασιακά ζητήματα που
απασχολούν όσους εργάζονται σήμερα στον Συνεργατισμό ζητώντας να
ληφθεί υπόψη στη συζήτηση που θα
ακολουθήσει στη Βουλή η πλήρης
κατοχύρωση των εργατικών τους
δικαιωμάτων.

• Η ΣΕΚ καλεί την πολιτεία να διαχειριστεί με σύνεση
και ομοψυχία τα νέα δεδομένα

• Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του συνδικαλιστικού Κινήματος με
κυρίαρχο κριτήριο τη διασφάλιση όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων
εργαζομένων τόσων αυτών που θα
μεταφερθούν στην Ελληνική όσων και
αυτών που θα επιλέξουν να κάνουν
χρήση ενός ελκυστικού σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για
επίτευξη της καλύτερης δυνατής
λύσης η ΣΕΚ μαζί με τις οργανώσεις
ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ συναντήθηκαν πρό-

Η ΣΕΚ θα συνεχίσει μέχρι τέλους να
υπερασπίζεται με σθένος αλλά προπαντός με υπευθυνότητα τα καλώς
νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων και θα κρατά ενήμερους τους
εργαζόμενους για όλες τις εξελίξεις
που σχετίζονται με το εργασιακό τους
μέλλον.

Σε ποινική δίωξη προχώρησε το Ποινικές διώξεις στους χώρους εστίασης
και ξενοδοχειακών μονάδων
2017 το υπουργείο Εργασίας κατά
21 ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής
που παραβίασαν τη νομοθεσία για
την καταβολή του δικαιώματος
υπηρεσίας στους εργαζόμενους.
Ο γγ της ΟΥΞΕΒ - ΣΕΚ Μιλτιάδης
Μιλτιάδους τονίζει πως μοναδική

ΓΕΣΥ

οδός για να αποφευχθούν οι παρα-

ημιουργείται σύστημα υγείας με
προοπτική, όπως δηλώνει ο
αναπληρωτής διευθυντής του ΟΑΥ.

των επιθεωρήσεων, των κέντρων

Δ

Σελ. 3

βιάσεις, αποτελεί η εντατικοποίηση
εστίασης και των ξενοδοχειακών
μονάδων.

Σελ 6

Καθυστερεί απαράδεκτα η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ε

δώ και πάρα πολλά χρόνια η κυπριακή πολιτεία
συζητά για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν σχέση
αφενός με την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων
και αφετέρου με την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Σ’ αυτή τη συζήτηση και σ’ αυτό το μακρύ οδοιπορικό, το συνδικαλιστικό κίνημα συμπεριφέρθηκε με
ύψιστη υπευθυνότητα και υπέβαλε στο τραπέζι του
διαλόγου απλές και υλοποιήσιμες εισηγήσεις, όπως
είναι για παράδειγμα οι συμπλεγματοποιημένες
δημοτικές υπηρεσίες και η μείωση του αριθμού των
Δήμων.
Δυστυχώς αυτή την ώρα τα πράγματα βρίσκονται σε

μια επικίνδυνη στασιμότητα και ο λόγος οφείλεται
στην ατολμία και στην απουσία της αναγκαίας
πολιτικής βούλησης που θα σπρώξει τα πράγματα
προς τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση.

• Απουσιάζει η αναγκαία πολιτική
βούληση και πλεονάζει ο εφησυχασμός
Υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση, εφησυχασμός και
αναβλητικότητα τόσο από τα πολιτικά κόμματα,
(αρκετά νομοσχέδια συζητήθηκαν εξαντλητικά στις
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές), όσο και από
τους Δημοτικούς άρχοντες, οι οποίοι επιχειρούν να
λύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργού-

νται ως προς τις ελλειμματικές υπηρεσίες που προσφέρουν στους δημότες, μέσω της ανεξέλεγκτης αγοράς υπηρεσιών.
Εργοδοτούν κόσμο χωρίς ρυθμισμένους όρους εργασίας και δημιουργούν «σκλαβοπάζαρα», την ώρα
που ως θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας τα
Δημαρχεία, όφειλαν να είναι πρότυπα καλών εργοδοτών, εφαρμόζοντας πλήρως τις πρόνοιες των
συλλογικών συμβάσεων.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και επείγει. Ήδη ξεπεράσαμε κατά πολύ τη δωδεκάτη γι’ αυτό οι πολιτικές
δυνάμεις θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους
και να προχωρήσουν στην αναγκαία μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν αυτή καταρρεύσει
από μόνη της.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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E

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

Επί τάπητος το καθεστώς εργοδότησης
αλλοδαπών στην Κύπρο

μπρός να δαμάσουμε τη μολώχ της ασφάλτου
Είναι θέμα πολιτισμού αλλά και σεβασμού προς

* τη νέα γενιά, το εκλεκτότερο κομμάτι της κοινωνίας

Ρ

ίγη συγκίνησης αλλά και εθνικής αυτογνωσίας
μας γεμίζει το ομοίωμα του θρυλικού ΝΟΡΑΤΛΑΣ
στον Τύμβο
Η θωριά του ας μας δίδει δύναμη για ενόητα ,
ομοψυχία και πίστη στον αγώνα για Δικαίωση

*

Γ
*

νώρισε τα δικαιώματα σου ως Ευρωπαίος ταξιδιώτης – καταναλωτής
Από 1η Ιουλίου ισχύουν οι νέοι κανονισμοί με
Ευρωπαϊκή, μάλιστα, σφραγίδα

Α
*

ρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή
του ΓεΣΥ
Σε λιγότερο από ένα χρόνο μπαίνει στις ράγες,
ευθύνη όλων να πετύχει

Μ

ε πρωτοβουλία της ΣΕΚ επανέρχεται στο προσκήνιο το
θέμα της εργοδότησης αλλοδαπών
στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα
θέμα με πολλές πτυχές που απασχολεί τα τελευταία χρόνια την
Κυπριακή αγορά εργασίας αλλά
και την κοινωνία ευρύτερα. Το
θέμα πρωτοεμφανίσθηκε στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 με
αφορμή την έλλειψη εργατικών
χεριών λόγω και την υπερθέρμανσης της οικονομίας. Για κάλυψη
των αναγκών η τότε κυβέρνηση
Γιώργου Βασιλείου αποφάσισε να
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ
*

α κατασκηνωτικά προγράμματα της ΣΕΚ αναβαθμίζονται συνεχώς
Τεράστια τα οφέλη για τα παιδιά που συμμετέχουν

Ι

σχυρότερα συνδικάτα σημαίνει καλύτεροι μισθοί
επισημαίνει μελέτη διεθνούς οικονομικού οίκου
Οι ανοργάνωτοι εργαζόμενοι ας το λάβουν
σοβαρά υπόψιν

*

Κ
*

άθε 15 και 20 Ιουλίου οι μνήμες στρέφονται
στους νεκρούς και αγνοούμενους του 1974
Με την υπενθύμιση ότι η διχόνοια μόνο τραγωδίες προσφέρει στον μαρτυρικό λαό μας

Η

οικολογική - περιβαλλοντική συνείδηση πρέπει
πάση θυσία να ενδυναμωθεί
Η χρέωση της πλαστικής σακούλας από 1η ιουλίου, ας αποτελέσει αφορμή για περισσότερο
σεβασμό στο περιβάλλον

*

Φ

όβοι για την αποτελεσματικότητα της ΕΣΤΙΑΣ
για προστασία της πρώτης κατοικίας εκφράζονται από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι πολύ
σοβαρό και χρήζει πολύ προσεκτικού χειρισμού
ρα να αναθεωρηθεί η πολιτική απασχόλησης
αλλοδαπών εργατών
Η μετά κρίση εποχή απαιτεί προσεκτικά και
ξεκάθαρα βήματα προς όφελος της οικονομίας
και της κοινωνίας

Ω

*

Ν
*

αρκωτικά: Μέγα στοίχημα για την πολιτεία η
πάταξη της μάστιγας των ναρκωτικών
Το ολέθριο τέρας γιγαντώνεται και καταπνίγει
τα παιδιά μας

Η
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

επική 9η Ιουλίου, φάρος εθνικής αυτογνωσίας
και αφύπνισης
Δείχνει τον δρόμο του καθήκοντος για την εθνική Διακαίωση της μαρτυρικής Κύπρου.

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

ιστού με τη σταδιακή εκκόλαψη
Κυπρίων ανέργων σε παραδοσιακούς κλάδους όπως η οικοδομική
βιομηχανία,

3

Έντονη εμφάνιση φαινομένων
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας τα οποία εντάθηκαν κατά την
σε περίοδο της κρίσης μετά το
2012

5

Υποβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών στην ξενοδοχειακή
βιομηχανίας λόγω της εργοδότησης ανειδίκευτου ξένου δυναμικού
σε θέσεις εργασίας πρώτης γραμμής.

4 Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου
ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων
προκαλώντας αγκύλωσεις στην
αγορά εργασίας πυροδοτώντας
παράλληλα ένταση στον τομέα
των εργασιακών σχέσεων
• Η απασχόληση ξένων να τεθεί σε νέα βάση που να εξυπηρετεί
ουσιωδώς τα πραγματικά συμφέροντα της οικονομίας,
της κοινωνίας και της χώρας

xenis.xenofontos@sek.org.cy

δώσει άδειες εργοδότησης σε
ξένους για κάλυψη, αρχικά, των
τομέων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Τα κριτήρια που τέθηκαν δεν ήταν ούτε αυστηρά, ούτε
ξεκάθαρα, γεγονός που ευνόησε
την εισαγωγή ξένου εργατικού
δυναμικούς και σε άλλους τομείς
της οικονομικής δραστηριόητας
όπως η Οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία. Τα προβλήματα
που άρχισαν σιγά – σιγά να αναφύονται λόγω της ανεξέλεγκτης
και ακατάσχετης εργοδότησης
ξένων, μετετετράπηκαν σε χαίνουσα κοινωνική πληγή για την μικρή
Κύπρο :
1 Στυγνή εκμετάλλευση του ξένου
εργατικού δυναμικού με εξευτελιστικούς μισθούς, εξοντωτικά ωράρια και άθλιες, πολλές φορές, συνθήκες διαβίωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις το πρόβλήμα προσέλαβε
την μορφή σκλαβοπάζαρους αναγκάζοντας τις συντεχνίες να κινητοποιηθούν δυναμικά για πάταξη
των φαινομένων που μας προσέβαλλαν ως πολιτισμένη χώρα και
ως προοδευτική κοινωνία.

2

Υπονόμευση του κοινωνικού

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
Στα τέλη του 2017 η ΣΕΚ επανέφερε στην επικαιρότητα θέμα ζητώντας
να επανεξεταστεί η στρατηγική απασχόλησης αλλοδαπών. Προς τούτο,
συστάθηκε στα τέλη του περασμένου έτους Τεχνική Επιτροπή στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.
Η ΣΕΚ στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής στις 30 Ιανουαρίου 2018,
έθεσε επί τάπητος καίριες πτυχές του θέματος, αξιώνοντας την χάραξη νέας στρατηγικής η οποία να κινείαται στους εξής κινητήριος άξονες :
• Καθορισμό αριθμού ξένων εργατών που χρειάζεται η οικονομία ανά
ειδικότητα και επάγγελμα
• Ρύθμιση των όρων εργασίας στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης
• Διενέργεια συχνών και σχολαστικών επιθεωρήσεων για έλεγχο των
συνθηκών απασχόλησης και διαβίωσης.
Η ΣΕΚ ανησυχεί για την κωλυσιεργία που παρατηρείται στην αντιμετώπιση του θέματος. Θεωρεί ότι τα πράγματα που αφορούν το καθεστώς
εργδότησης αλλοδαπών θα πρέπει να τεθούν σε μια νέα βάση που θα
στηρίζεται στη συναντίληψη των κοινωνικών εταίρων και θα επιλύουν
ένα σοβαρό πολύπτυχο πρόβλημα που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια
την αγορά εργασίας. Στην μετά- κρίση εποχή η Κύπρος χρειάζεται ένα
νέο ξεκάθαρο καθεστώς απασχόλησης ξένων χωρίς γκρίζες ζώνες που
θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής, υποβοηθώντας ταυτόχρονα την ενίσχυση του
κλίματος εργασιακών σχέσεων. Προσδοκούμεν ότι η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία αποδεδειγμένα είναι ευαίσθητη στα
θέματα της κοινωνικής συνοχής και των υγιών εργασαικών σχέσεων θα
θέσει σύντομα το θέμα ενώπιον του Κοινωνικου διαλόγου για επίλυση
του.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7/2018
Ευφημίας μεγαλομαρ., Όλγας
ισαποστ., Κινδέου πρεσβ. Λέοντος εντ η μάνδρα

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

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22-849858 (Γραφείο Tύπου)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 12/7/2018
Πρόκλου και Ιλαρίου μαρτ., Βερονίκης αιμορροούσης, Ανδρέου
στρατ. Παϊσίου Αγιορείτου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/2018

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

Των αγ. Ηλιοφώτων, σύναξις
αρχ. Γαβριήλ, Στεφάνου Σαββάϊτου, Μαρίας μ..
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7/2018
Ακύλα εκ των Ο αποστ., Νικοδήμου αγιορείτου, Ιωσήφ
Θεσ/νίκης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/7/2018
Κηρύκου και της μητρός αυτού

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,

Ιουλίτης μαρτ., Λολλιανού και
Αβουδίμου μαρτύρων, Βλαδιμήρου ισαπ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/7/2018
Αθηνογένους επ. Πηδαχθόης,
Φαύστου, Αντιόχου καιι των εν
Πισιδία 15.000 μαρτύρων.
ΤΡΙΤΗ 17/7/2018
Πατέρων Δ’ Οικουμ. Συνόδου,
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος,
Σπεράτου & Βερονίκης μαρτ.

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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Τ

Τρέμω για όλους μας!

ι θα δουν άλλο τα μάτια μας, τι θα ακούσουν τα
αυτιά μας. Όλες οι αισθήσεις μας βρίσκονται σε
εγρήγορση και φοβάμαι τόσο πολύ για το επόμενο
γεγονός που θα μας λυπήσει θα μας απογοητεύσει ή
και θα μας συνθλίψει.
Βλέπουμε νέα παιδιά να αφήνουν την τελευταία
τους πνοή στη μολώχ της ασφάλτου και τα μέτρα
προλήψης σταλώνουν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ακούμε πως νέοι άνθρωποι οικογενειάρχες αφήνουν την τελευταία
τους πνοή στην εργασία τους.
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

√ Σε τι κόσμο
θα μεγαλώσουν
τα παιδιά μας
Θεέ μου;

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Νέοι άνθρωποι σε ένα κόσμο ψεύτικο που η πραγματική αγάπη
αντικαταστάθηκε από το συμφέρον πέφτουν θύματα εμπόρων
ναρκωτικών. Τα νάρκοτεστ και τα
αλκοτεστ χτυπάνε τον κώδωνα
κινδύνου.
Τα ήθη και οι αξίες έχουν καταρρακωθεί και ο κόσμος έχει φθάσει
στα όρια νευρικού κλονισμού με
όσα λέγονται και ακούγονται,
περί Συνεργατισμού.

Όταν καείς στον χυλό, λέει η σοφή
παροιμία, φυσάς και του γιαουρτιού και το πιο απογοητευτικό η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό
σύστημα που για τον περισσότερο κόσμο είναι ικανό
να θυσιάσει το ωφέλιμο για ιδιοτελή και προσωπικά
συμφέροντα.
Ζούμε με άλλα λόγια εντελώς μόνοι ανάμεσα σε
πολλή κόσμο. Δεν σε εμπιστεύονται, δεν εμπιστεύεσαι. Οσφρυνόμαστε συνεχώς τα κατακαμένα δάση
αφού δεν παίρνουμε από λόγια και παραινέσεις.
Κινούμαστε καθαρά με το ένστικτο της επιβίωσης. Σε
αυτόν τον κόσμο της ζούγκλας μεγαλώνουν τα παιδιά μας; Kινδυνεύουν καθημερινά από τέρατα με
ανθρώπινη μορφή, όχι όμως στους εφιάλτες τους.
Μόνη μας διέξοδος να δώσουμε ότι μπορούμε σε
αυτά τα παιδιά. Συναισθηματικά εφόδια και γνώση
για να μπορούν να αντέξουν αυτή τη δύσπνοια που
προκαλεί πρώτιστα ο ανθρώπινος παράγοντας.

Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, αναπληρωτής διευθυντής του ΟΑΥ

Δημιουργείται σύστημα υγείας με προοπτική

Δ

εν γίνεται να κάνουμε όλοι την
ίδια διάγνωση, αλλά να φοβόμαστε να μπούμε στο χειρουργείο
για να κάνουμε την επέμβαση που
θα δώσει τη θεραπεία». Με αυτόν
τον τρόπο ο αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, (φωτό), μιλώντας στον «Φ»
περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της Υγείας. Η
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος
Υγείας και η γενικότερη μεταρρύθμιση στον τομέα, είπε, «είναι η χειρουργική επέμβαση την οποία
πρέπει να κάνουμε για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση».
Βασικό κομμάτι είναι το σύστημα
πληροφορικής «Παρακολουθούμε
το έργο, ο Οργανισμός άρχισε να
εξετάζει τα κομμάτια που του
έχουν παραδοθεί για να μπορεί να
τα εγκρίνει.
Σε αυτό το σύστημα θα είναι όλες
οι εργασίες του ΓεΣΥ. Όλοι οι
δικαιούχοι θα είναι καταγεγραμμένοι και ο καθένας θα έχει τον δικό
του ηλεκτρονικό φάκελο. Ο πάροχος θα έχει πρόσβαση μετά από
εξουσιοδότηση του ασθενούς για
να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Δεν θα υπάρχει το φαινόμενο να
ψάχνουμε τον φάκελο του ασθενούς και να μην τον βρίσκουμε
διότι ο φάκελος χάθηκε, όπως
συμβαίνει σήμερα. Θα υπάρχουν
ασφαλιστικές δικλίδες σε ό,τι
αφορά στην πρόσβαση. Θα υπάρχει διαφάνεια και το σύστημα θα

Φοβάμαι πως όσο πιο πολύ προσπαθείς να αποτρέψεις τα κακά, έρχονται ακόμη περισσότερα. Η ενόραση και η κοινή λογική, η έκτη και έβδομη αίσθηση
αντίστοιχα κατά τον Πυθαγόρα, καθοδηγούν όσο
γίνεται τα βήματα μας για να μην παρασυρόμαστε
από τα κακά δαιμόνια.
Φοβάμαι όμως πως μεγαλώνοντας κινδυνεύουμε
περισσότερο, γιατί οι αισθήσεις αρχίζουν να υπολειτουργούν επικίνδυνα.
Για αυτό τρέμω για όλους μας!

Ο

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ-ΠΕΟ-ΠΑΣΥΔΥ
με κοινή ανακοίνωση τους
τους (3 Ιουλίου 2018) εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά
τους για όλα τα ατυχή που
εμπεριέχονται στις τελευταίες
εγκυκλίους της ΕΤΥΚ σε μια
περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο θα έπρεπε
να καταβάλλει συντονισμένες
προσπάθειες για την επίτευξη
του κοινού στόχου της κατά
απόλυτο τρόπο κατοχύρωσης
και διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων
στο Συνεργατισμό.
Οι τρεις οργανώσεις απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα
όσα απαράδεκτα και ανυπόστατα μας καταλογίζονται
από τους συναδέλφους της

3

ελέγχει και το τελευταίο σεντ».
Επίσης, με την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των δεδομένων, «θα
κτυπήσουμε και τις καταχρήσεις».
Όλα τα συστήματα υγείας έχουν
ένα βαθμό κατάχρησης. «Δεν είναι
δυνατόν να βάλουμε κάμερες στους
γιατρούς. Όμως, όταν θα έχουν
συγκεντρωθεί τα στοιχεία ηλεκτρονικά, θα παρακολουθούμε
κάποιες «περίεργες» συμπεριφορές. Για παράδειγμα όταν ένας
γιατρός έναν ολόκληρο χρόνο κάνει
μόνο καισαρικές και όχι φυσιολογικούς τοκετούς. Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό, όμως
θα υπάρχει η δυνατότητα να του
ζητηθούν εξηγήσεις.

Να τους ικανοποιήσουμε
όλους δεν είναι δυνατό
Δεν θέλουμε να αυξήσουμε υπερβολικά τις προσδοκίες, όμως δημιουργούμε ένα σύστημα με προοπτική για να πάμε δέκα βήματα
μπροστά. Κάποια βήματα γίνονται
άμεσα με την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Π.χ. η κάλυψη του κόσμου, η πρόσβαση κτλ. Για κάποια άλλα όμως
θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για
να δούμε αποτελέσματα».
Σε ερώτηση για το κατά πόσον
εξακολουθούν να προκύπτουν
εμπόδια ή προσκόμματα για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ ή αν μια πιθανή αρνητική απάντηση των γιατρών για τις αμοιβές τους θα ανατρέψει τους σχεδιασμούς, ο κ.
Παπακωνσταντίνου
απάντησε
ξεκάθαρα: «Όταν μπαίνουμε σε
αυτή τη λογική, όταν σκεφτόμαστε
ότι δεν ξεκινάμε γιατί δεν συμφωνεί ο ένας ή ο άλλος, τότε δεν θα
ξεκινήσουμε ποτέ. Να τους ικανοποιήσουμε όλους δεν είναι δυνατό.
Το σημαντικό είναι πως ό,τι και αν
συμβεί, θα πρέπει να βρούμε τις
λύσεις και να εργαστούμε σε ένα
συναινετικό περιβάλλον ώστε 1η
Ιουνίου 2019 να εφαρμοστεί το
ΓεΣΥ». Πέρα από τις διαβουλεύσεις
με τους παρόχους υπηρεσιών
υγείας, «έχουμε την ετοιμασία των

κανονισμών για προσωπικούς
ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, τα
φάρμακα, τους δικαιούχους, την
επικοινωνία και το λογισμικό.
Αυτά είναι τα μεγάλα έργα, τρέχουν όμως και πιο μικρά. Όσον
αφορά στην επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια μεγάλης έκτασης εκστρατεία ώστε να
ενημερωθεί ο κόσμος και οι παροχείς για το ΓεΣΥ».
Σε ό,τι αφορά στην ετοιμότητα του
δημόσιου τομέα της υγείας να
ενταχθεί στο ΓεΣΥ, ο αναπληρωτής
διευθυντής του ΟΑΥ απάντησε
επίσης ξεκάθαρα. «Όπως διερωτώμαστε για την ετοιμότητα των
δημόσιων νοσηλευτηρίων, θα πρέπει να διερωτώμαστε και για ιδιωτικά νοσηλευτήρια, εάν θα είναι
έτοιμα. Όσο έτοιμα πρέπει να
είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια,
άλλο τόσο έτοιμα πρέπει να είναι
και τα ιδιωτικά για να μπουν στο
ΓεΣΥ.
Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες
του για να είναι ένα νοσοκομείο
οικονομικά βιώσιμο.
Το ΓεΣΥ δεν θα περιμένει τον όποιο
πάροχο να είναι έτοιμος. Και να
είμαστε δίκαιοι, αλίμονο να περιμένουμε ένα νοσηλευτήριο του
δημόσιου τομέα που σήμερα εξυπηρετεί το 80% και έχει δυνατότητες το 40% να είναι εντελώς έτοιμο
για να μπει στο ΓεΣΥ. Η αυτονόμησή του θα είναι μια συνεχής προσπάθεια για να είναι οικονομικά
βιώσιμο».

Bολές ΣΕΚ, ΠΕΟ ΠΑΣΥΔΥ κατά της ΕΤΥΚ
για το θέμα του Συνεργατισμού
ΕΤΥΚ, που στην ουσία συνιστούν εκ προθέσεως πλήρη
διαστρέβλωση της πραγματικότητας και των διαχρονικά
αμετάθετων θέσεών μας,
όπως αυτές έχουν υποβληθεί
από τις τρεις Οργανώσεις
κατά την όλη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
Στις υπό αναφορά συζητήσεις
η πρωταρχική και αδιαπραγμάτευτη θέση που τέθηκε ήταν
ότι δεν πρόκειται να γίνει με
κανένα τρόπο αποδεκτή η
αναγκαστική απόλυση ή απόλυση λόγω πλεονασμού κανενός συναδέλφου, όπως ρητά
διαλαμβάνεται και στις γραπτές διαβεβαιώσεις που οι

Συντεχνίες μας έχουν εξασφαλίσει τόσο από τη Διεύθυνση
της ΣΚΤ όσο και από τον ίδιο
τον Υπουργό Οικονομικών που
επιβεβαιώθηκαν και κατά τη
συνάντηση στο Προεδρικό.

√ Την επικρίνουν για
απαράδεκτες, ανεύθυνες
και ανυπόστατες
τοποθετήσεις
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι
από την πρώτη συνεδρία
μεταξύ των Συντεχνιών μας
και της Διοίκησης της ΣΚΤ είχε
τεθεί ως βασικός στόχος και

επιδίωξη η κατάληξη σε συμφωνία για ένα Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης, που να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προσωπικού και να
μπορεί να είναι μία από τις
επιλογές του. Προς τούτο,
είχαμε υποβάλει συγκεκριμένες
πρόνοιες και εισηγήσεις τόσο
για τα ποσά όσο και για άλλες
παραμέτρους που ουδόλως
υπολείπονται από τις θέσεις
τις οποίες αντιδεοντολογικά
και βεβιασμένα έχει κοινοποιήσει η ΕΤΥΚ δυσχεραίνοντας
την όλη διαπραγματευτική
διαδικασία για κατάληξη σε
συμφωνία.
Eπιδεικνύοντας σύνεση και

υπευθυνότητα, σ’ αυτήν την
κρίσιμη περίοδο απευθύνουμε
ύστατη έκκληση για τερματισμό των αχρείαστων δημόσιων αντιπαραθέσεων, αντεγκλήσεων και συνδικαλιστικού
ανταγωνισμού, που ουδόλως
εξυπηρετούν την ευρύτερη
προσπάθεια που θα έπρεπε να
καταβάλλεται από όλους για
τη δημιουργία εκείνων των
προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη και επιτυχή κατάληξη συμφωνίας, που
να ανταποκρίνεται πλήρως
στις προσδοκίες των εργαζομένων και να θέτει τέρμα στην
ανασφάλεια και την αβεβαιότητά τους.
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Σε ισχύ ευρωπαϊκή οδηγία
για καταπολέμηση του
ξεπλύματος εσόδων

Τ

έθηκε από προχθές Δευτέρα σε ισχύ η 5η οδηγία
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Οι νέοι κανόνες εισάγουν αυστηρότερες απαιτήσεις
διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους
πρόσβασης του κοινού στα μητρώα δικαιούχων ιδιοκτησίας για τις επιχειρήσεις, της μεγαλύτερης διαφάνειας στα μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας των
καταπιστευμάτων και της διασύνδεσης αυτών των
μητρώων.

• Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου
2020 τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες

Οι βασικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν επίσης:

- τον περιορισμό
της
χρήσης
ανώνυμων πληρωμών
μέσω
προπληρωμένων
καρτών, συμπεριλαμβανομένων
των πλατφορμών
ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων υπό το πεδίο
εφαρμογής των
κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- διευρύνοντας τις απαιτήσεις επαλήθευσης πελατών, απαιτώντας αυστηρότερους ελέγχους στις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, καθώς και περισσότερες
εξουσίες για στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
αυξάνει επίσης τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των αρχών καταπολέμησης
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτικής εποπτείας, μεταξύ
άλλων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η πρόταση αυτή ήταν η πρώτη πρωτοβουλία του
σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μετά
από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και μέρος μιας
ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και να αντιμετωπίσει τη φορολογική κατάχρηση μετά τις αποκαλύψεις των Panama
Papers.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτούς
τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία πριν
από τις 10 Ιανουαρίου 2020. Επιπλέον, τον Μάιο του
2018 η Koμισιόν κάλεσε τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές
Αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων, Αρχής Αγορών) σε μια
κοινή ομάδα εργασίας για τη βελτίωση του πρακτικού συντονισμού της εποπτείας της καταπολέμησης
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η

διαχείριση του μεταναστευτικού,
που αποτέλεσε αντικείμενο εύθραυστης συμφωνίας κατά τη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών θα είναι η πρώτη
προτεραιότητα της Αυστριακής προεδρίας, η οποία ξεκίνησε και θα διαρκέσει έξι μήνες και επέλεξε ως σύνθημά
της το «Η Ευρώπη που προστατεύει».
«Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο θέμα
« ασφάλεια» στην Ευρώπη, θέλουμε να
δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που να
προστατεύει τους λαούς της. Θέλουμε
να έχουμε μια Ευρώπη, η οποία να προστατεύει και την οικονομική ευμάρεια
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Η ευαισθητοποίηση του κοινού
μονόδρομος για τη μείωση των πυρκαγιών

Σ

την κοινή διαπίστωση ότι η
ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα πρόληψης των πυρκαγιών
αποτελεί μονόδρομο για τη μείωση
των πυρκαγιών στις δασικές
περιοχές, κατέληξαν οι Διευθυντές
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Σόφη Μιχαηλίδου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μάρκος Τράγκολας, του Τμήματος Δασών
Χαράλαμπος Αλεξάνδρου και των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Αντρέας
Γρηγορίου.
Σε συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε η εκστρατεία που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 15 Ιουλίου με 31 Οκτωβρίου για τη διαφώτιση και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για το ευαίσθητο ζήτημα
της πρόληψης των πυρκαγιών και
της προστασίας του φυσικού μας
πλούτου. Η εκστρατεία περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό
στίγμα (σποτ), το οποίο προβάλλεται και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς και ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο διανεμήθηκε στα νοικοκυριά, στα νοσοκομεία
και στα ΚΕΠ παγκύπρια.
Μιλώντας κατά τη συνέντευξη
Τύπου, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Σόφη
Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην αγαστή συνέργεια που αναπτύχθηκε
ανάμεσα στα τέσσερα αρμόδια
Τμήματα του Κράτους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεργασία
όλων των πολιτών με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αποτρέπονται οι πυρκαγιές και οι καταστροφικές συνέπειές τους.
«Δεν είναι επιδίωξη καμίας Αρχής
να επιβάλλει αυστηρές ποινές σε
όσους ηθελημένα ή μη προκαλούν
πυρκαγιές. Εξάλλου, όταν το κακό
έχει γίνει ήδη, η όποια ποινή δεν
έχει καμία ουσία. Ας είμαστε, λοιπόν, όλοι διπλά προσεκτικοί, σχηματίζοντας αψίδα προστασίας του
φυσικού μας περιβάλλοντος»,
τόνισε η κα Μιχαηλίδου, λέγοντας
πως χρειάζεται «η συνειδητή
κατανόηση από κάθε πολίτη ξεχωριστά πως είναι στο χέρι μας να
ενεργούμε υπεύθυνα πρώτιστα
απέναντι στον εαυτό μας και έπειτα απέναντι στους συνανθρώπους
μας και το περιβάλλον».
Από πλευράς του, ο Διευθυντής
του Τμήματος Δασών Χαράλαμπος
Αλεξάνδρου εξέφρασε την ετοιμότητα του Τμήματός του να στηρίξει
και να συμπαρατάσσεται σε τέτοι-

ες προσπάθειες. «Η προστασία
των δασών είναι ένα δύσκολο και
επίπονο εγχείρημα», είπε, προσθέτοντας πως για να έχει επιτυχή
κατάληξη χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια ευαισθητοποιημένη
κοινωνία, όπου οι πολίτες της θα
συνεργάζονται με τις αρμόδιες
αρχές για την προστασία των
δασικών περιοχών.
«Κάθε χρόνο έχουμε κατά μέσο όρο
162 δασικές πυρκαγιές που καίνε
κατά μέσο όρο 2,500 εκτάρια, προκαλώντας απώλειες ανθρώπινων
ζωών και καταστροφή δασικών

εκτάσεων», είπε ο κ. Αλεξάνδρου.
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες,
όπως είναι οι κλιματολογικές
αλλαγές και οι υψηλές θερμοκρα-

• Η αξία της πρόληψης
είναι μεγάλη

σίες, καθώς και κοινωνικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της
υπαίθρου, δυσχεραίνουν το πρόβλημα, επεσήμανε ο Διευθυντής
του Τμήματος Δασών.
Απηύθυνε έκκληση προς όλους
τους πολίτες να κατανοήσουν τις
καταστροφικές συνέπειες που έχει
η πυρκαγιά και να αντιληφθούν
πως «όσο υψηλός κι αν είναι ο κίνδυνος, χρειάζεται μόνο μια σπίθα
για να προκύψει πυρκαγιά. Θα
εργασθούμε σε όλους τους τομείς,
δίδοντας το άπαν των δυνάμεων
μας, ώστε τα δάση που παραλάβαμε να τα παραδώσουμε στις
επόμενες γενεές και αν είναι δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση», υπογράμμισε. Ο Διευθυντής των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Αντρέας Γρηγορίου, ανέφερε ότι η Υπηρεσία

Η Ευρώπη που προστατεύει

«Η αξία της πρόληψης είναι μεγάλη. Είναι πολύ καλύτερα να εργαστούμε προληπτικά, να είμαστε
προμηθείς και όχι επιμηθείς»,
δήλωσε ο κ. Γρηγορίου.
Τέλος, ο Διευθυντής της Πυροσβε-

στικής Υπηρεσίας. Μάρκος Τράγκολας αναφέρθηκε στην συνεχή
προσπάθεια που καταβάλλεται για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών για θέματα πρόληψης των πυρκαγιών. «Πυρκαγιές
θα έχουμε συνεχώς. Το στοίχημα
είναι να τις μειώσουμε σε μια κοινή
προσπάθεια. Η Πολιτεία είναι
αποφασισμένη και μέσω των κρατικών υπηρεσιών, αναζητούμε τη
συνεργασία με τους απλούς πολίτες. Όλοι μαζί να εργαστούμε στα
θέματα της πρόληψης των πυρκαγιών», υπογράμμισε ο κ. Τράγκολας. Η αλλαγή που έχουν επιφέρει
οι κλιματολογικές συνθήκες στο
περιβάλλον είναι τέτοια, που μια
σπίθα είναι ικανή να προκαλέσει
ολόκληρη καταστροφή.
Επεσήμανε επίσης πως η πρόληψη
αρχίζει από τον απλό πολίτη, ο
οποίος κινείται στην ύπαιθρο. «Σε
αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί
να ανταπεξέλθει τουλάχιστον από
μόνη της η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Χρειάζεται τη συνεργασία των
πολιτών, των εθελοντικών ομάδων, αλλά πρώτιστα χρειάζεται τη
συνεργασία και τη συμβολή των
Κοινοτικών Συμβουλίων».

αυτή η δυσπιστία πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Για το σκοπό αυτό, η αυστριακή Προεδρία ανακοίνωσε τρεις κύριες προτεραιότητες για την θητεία της: ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και σταθερότητα.

του λαού, την οποία επιτύχαμε τα
προηγούμενα χρόνια», δήλωσε ο Καγκελάριος
της Αυστρίας Σεμπάστιαν

• Η Αυστρία στο «τιμόνι»
της Ε.Ε. για ένα εξάμηνο
Κουρτς Η Βιέννη θεωρεί ότι κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξαν
αρκετές κρίσεις που προκάλεσαν

του με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να συμβάλει στη
μεγάλη προσπάθεια της πρόληψης
των πυρκαγιών. Σημείωσε πως η
αποστολή του ενημερωτικού φυλλαδίου έχει ήδη αρχίσει, ευχαριστώντας παράλληλα τους εργαζόμενους στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες για την προθυμία να εργαστεί.

δυσπιστία στην ΕΕ μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και υποστηρίζει πως

Στην ασφάλεια, σκοπεύει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας
τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και
στη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

ERG_5-5_inn_8 & 9 7/10/18 11:40 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ενοποιείται και ενισχύεται η νομοθεσία

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
- Μαγείρισσες
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- Αποθηκάριος/Διανομέας
- Πηλητής
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτη/Εργάτρια
- Ράπτρια σε εργοστάσιο κατασκευής
στρωμάτων
- Συγκολλητές
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Καθαρίστριες σε εστιατόριο
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Διευθυντή Εκπαιδευτικού Κέντρου «Ο Οικοδόμος»,
- Μηχανικό βαρέων οχημάτων
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Γενική συνέλευση προσωπικού
εισαγωγέων μηχανοκινήτων
οχημάτων
Η ΟΒΙΕΚ -ΣΕΚ και ΣΕΜΜΗΚ - ΠΕΟ σας
καλούν όπως παρευρεθείτε σε γενική
συνέλευση των εργαζομένων στον κλάδο
Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων
που θα γίνει στο οίκημα της ΣΕΚ στον
Στρόβολο την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και
ώρα 16.30.
Στο μικροσκόπιο της συνέλευσης θα τεθεί
η αναθεώρηση και ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
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Προωθείται αποτελεσματικότερη
προστασία των καταναλωτών

Σ

ε μια προσπάθεια να ενισχυθεί
και να καταστεί αποτελεσματικότερη η προστασία του καταναλωτή, η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή (ΥΠΚ) προχώρησε
στην ετοιμασία ενός νέου ενοποιημένου νομοθετήματος.
Το νομοθέτημα που τιτλοφορείται
ως «ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος 2018», έχει ως
σκοπό τη μερική εναρμόνιση της

Του Χρίστου Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές
Νόμος του 2000.
• Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε
Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος
του 1996.
• Οι περί των Προϋποθέσεων
Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές
Εκπτώσεων Νόμος του 1990.

√ Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών της ΣΕΚ χαιρετίζει
την προσπάθεια για ενοποίηση της νομοθεσίας

καταναλωτών σε σχετική σύσκεψη
που έγινε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στις 26 Απριλίου 2018.
Η ΣΕΚ τάχθηκε υπέρ της ενοποίησης της νομοθεσίας, συνεχάρη την
πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και
δήλωσε διά του εκπροσώπου της
Χρίστου Καρύδη πως «ως συνδικαλιστικό κίνημα υποστηρίζει κάθε
ενέργεια που στοχεύει στην ακόμα
μεγαλύτερη προστασία και κατοχύρωση των συμφερόντων των
καταναλωτών».

Στο νέο νόμο ενοποιούνται οι ακόλουθες υφιστάμενες νομοθεσίες:
• Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών
Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς
τους Καταναλωτές Νόμος του
2007.

• Ο περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013.
• Ο περί Ορισμένων Πτυχών της
Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών
και των Συναφών Εγγυήσεων
Νόμος του 2000.
• Ο περί της Αναγραφής της Τιμής
Πώλησης και της Μοναδιαίας

Το
συγκεκριμένο
νομοσχέδιο
παρουσιάστηκε στις οργανώσεις

√ Προνοείται η επιβολή διοικητικών προστίμων και η
δυνατότητα καταχώρησης αιτήσεων στο δικαστήριο για έκδοση
απαγορευτικών διαταγμάτων

υφιστάμενης νομοθεσίας στον
τομέα προστασίας των καταναλωτών με τον κανονισμό (ΕΕ)
2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με
τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών
αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσία για την
προστασία των καταναλωτών.

• Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000.

των. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια, η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα σε καταναλωτές να εγείρουν αγωγή ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για
αποκατάσταση και / ή καταβολή
αποζημίωσης.

Στο εν λόγω προσχέδιο νομοσχεδίου προβλέπονται συνολικά οι
αρμοδιότητες και εξουσίες της
αρμόδιας αρχής, δηλαδή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
(ΥΠΚ), συμπεριλαμβανομένων της
επιβολής διοικητικών προστίμων
και της δυνατότητας καταχώρησης
αιτήσεων στο δικαστήριο για
έκδοση απαγορευτικών διαταγμά-

Σήμερα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη διαδικασία της
δημόσιας διαβούλευσης η οποία
θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι
τις 30 Ιουλίου 2018.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας
διαβούλευσης, το νομοσχέδιο θα
σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για
νομοτεχνικό έλεγχο και θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο για
έγκριση.
Στόχος είναι το συντομότερο δυνατό να κατατεθεί στο κοινοβούλιο
για συζήτηση και ψήφιση.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά προϊόντων
δικαιούσαι με βάση τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση
Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή 1429
που λειτουργεί υπό την ευθύνη
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση
χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ»
Η Κοινοπραξία μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργολάβων
Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και της Συντεχνίας
Οικοδόμων, Ξυλουργών, ΜΜετεαλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (ΠΕΟ) και της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου (ΣΕΚ), ζητά να προσλάβει Διεθυντή
για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποιήσης «Ο
Οικοδόμος».
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα με τουλάχιστον επαετή πείρα
• Να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του αντίστοιχου κλάδου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι
στο ΕΤΕΚ, με ετήσια άδεια σε ισχύει.
• Εκπαιδευτική πείρα σε θέματα σχετικά με την Οικοδομική Βιομηχανία.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα,
υπευθυνότητα και πρωτοβουλία.
• Τουλάχιστον δύο (2) έτη διοικητική πείρα
• Πείρα τουλάχιστον τριών (3) ετών στον σχεδιασμό,
την οργάνωση, την αξιολόγηση ή / και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών.
• Πολύ καλή γνώση στη χρήση της Ελληνικής και της
Αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
• Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης από
την ΑνΑΔ (Επίπεδο 5).
Καθήκοντα - Ευθύνες
• Φροντίζει για τη διοίκηση και την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Κέντρου
• Μετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις
καιι δραστηριότητες του Κέντρου
• Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα
• Ετοιμάζει και υποβάλει στην ΑνΑΔ, σε συνεργασία
με τους εκπαιδευτές τις προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
• Συμμετέχει στις συνεδρίες της Κοινοπραξίας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Μιλτιάδης Μιλτιάδους, γγ ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ

Εντατικοποίηση των ελέγχων για εφαρμογή της νομοθεσίας
για την καταβολή του δικαιώματος υπηρεσίας

Η

εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων των κέντρων εστίασης
και ξενοδοχειακών μονάδων είναι η
μοναδική οδός για εφαρμογή της
νομοθεσίας σε σχέση με την καταβολή στους εργαζόμενους του
δικαιώματος υπηρεσίας.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γγ της
ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους στην «Εργατική Φωνή» εξ
αφορμής του ζητήματος που
συζητήθηκε στη βουλή για την
ποινική δίωξη 21 ιδιοκτητών
κέντρων αναψυχής που παρέλειψαν να καταβάλουν το δικαίωμα
υπηρεσίας στους εργαζομένους
τους, στην οποία προχώρησε κατά
το έτος 2017 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Το δικαίωμα υπηρεσίας κατοχυρώθηκε, όπως είπε εδώ και αρκετά χρόνια στους εργαζομένους και
κατανέμεται κάθε μήνα ανάλογα με
τις μονάδες που δικαιούται ο κάθε
εργοδοτούμενος σύμφωνα με τη
θέση που κατέχει στο κέντρο αναψυχής ή στο ξενοδοχείο.
Στο μεταξύ η Υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου ενημέρωσε τη
βουλή πως το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων κατά το έτος 2017 πραγματοποίησε 561 ελέγχους σε
κέντρα αναψυχής και καταχώρησε
21 ποινικές διώξεις. Οι 353 έλεγχοι
διενεργήθηκαν στο πλαίσιο ειδικής
εκστρατείας που επικεντρώθηκε
στην ανάρτηση του πίνακα κατανομής του δικαιώματος υπηρεσίας. Παράλληλα, την ίδια περίοδο

• Ετοιμάζει και καταθέτει αναφορές για ενημέρωση
των Μελών της Κοινοπραξίας
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του
ανατεθούν
• Υπεύθυνος για τα Οικονομικά του Κέντρου
Απολαβές - Ωφελήματα
• Αναλόγως προσόντων και πείρας
Οι αιτήσεις να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikodomos2018@yahoo.com ή να παραδοθούν
στα γραφεία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.: Ανδροκλέους 3Α - Λευκωσία, μέχρι 20 Ιουλίου 2018, συνοδευόμενες από
πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Όλες οι αιτήσεις θα
τύχουν εχεμύθειας.
Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ιστοσελίδα
www.oseok.org.cy
και στα τηλέφωνα 22753606, 22753628.

Η ΣΕΚ δέχεται προσφορές
για φωτοβολταικά
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το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
παρείχε συμβουλές και ενημέρωση
σε ότι αφορά το δικαίωμα υπηρεσίας σε πέραν των 3.200 εργαζομένων σε κέντρα αναψυχής και
ξενοδοχεία.
Επίσης σε επιστολή της προς τη
Βουλή, ημερομηνίας 2 Ιουλίου

2018, η κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου τονίζει πως τρόπος κατανομής του
δικαιώματος υπηρεσίας παρουσιάζεται σε πίνακα, τον οποίο, ο
κάθε εργοδότης οφείλει να διατηρεί
αναρτημένο σε περίοπτο μέρος του
κέντρου αναψυχής στο οποίο όλοι
οι εργοδοτούμενοι εισέρχονται ή
δύνανται να εισέλθουν εύκολα.
Σημειώνεται, ότι στους τιμοκατάλογους των κέντρων αναψυχής
αναγράφεται η υποχρέωση των
εργοδοτών για χρέωση δικαιώματος υπηρεσίας. Οι τιμοκατάλογοι
εγκρίνονται από τον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού.
Σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου, οι

Επιθεωρητές του Υπουργείου
Εργασίας ασκούν ελέγχους στα
κέντρα αναψυχής για την ανάρτηση αλλά και για το περιεχόμενο του
εν λόγω πίνακα στον οποίο
παρουσιάζεται ο τρόπος κατανομής του δικαιώματος υπηρεσίας.
Παράλληλα, οι Επιθεωρητές του
Υπουργείου Εργασίας συνομιλούν
και με εργαζομένους τους οποίους
ενημερώνουν για τα δικαιώματά
τους και τους υποβάλλουν ερωτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των
προνοιών της νομοθεσίας.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο
διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος υπηρεσίας
από τους εργοδότες, τότε, οι Επιθεωρητές προχωρούν σε εις βάθος
έλεγχο που περιλαμβάνει τον
τρόπο χρέωσης και κατανομής του
δικαιώματος υπηρεσίας. Όπως
εξηγεί στην επιστολή της η κ. Αιμιλιανίδου «οι έλεγχοι αυτοί είναι
πολύπλοκοι, χρονοβόροι και απαιτούν εμπειρία διότι προϋποθέτουν,
μεταξύ άλλων, την εξέταση του
μηνιαίου κύκλου εργασιών του
κάθε κέντρου αναψυχής για να
διαπιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υπηρεσίας
του μήνα και κατόπιν προϋποθέτει
υπολογισμούς για την ορθή κατανομή του δικαιώματος υπηρεσίας».
Συνήθως, τέτοιου είδους έλεγχοι
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
διερεύνησης παραπόνων ή καταγγελιών που υποβάλλονται από
εργαζομένους, καταλήγει η Υπουργός.

«7» χρόνια μετά το Μαρί

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ
πια τέτοιες τραγωδίες

Ε

πτά χρόνια πέρασαν από το μαύρο ξημέρωμα της
11ης Ιουλίου του 2011 κατά το οποίο 13 άτομα
έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη πυρομαχικών στη
ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης». Στα πλείστα
μνημόσυνα των αδικοχαμένων η πολιτεία εκπροσωπήθηκε από ανώτατους αξιωματούχους οι οποίοι
απέδωσαν την οφειλόμενη τιμή. Σε κλίμα βαθύτατης
συγκίνησης οι πολιτειακοί αξιωματούχοι τόνισαν πως
«θα πρέπει να πράξουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να
μην επαναληφθεί τέτοια τραγωδία στον τόπο μας από
την παντελή απουσία των κρατικών μηχανισμών.
Ο προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φωτίου που εκπροσώπησε την Κυβέρνηση σε επιμνημόσυνη δέηση για
τον πλοίαρχο Λάμπρο Λάμπρου τόνισε πως «δεν θα
επιτρέψουμε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά να
επαναληφθούν ανάλογα σφάλματα και η χώρα μας να
ζήσει ανάλογες τραγωδίες».

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

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
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Σ

τον Τύμβο Μακεδονίτισσας
με φόντο τον βουβό Πενταδάκτυλο στήθηκε πρόσφατα το
ομοίωμα του μοιραίου μεταγωγικού αεροσκάφους της
Ελληνικής
Αεροπορίας
«Νοράτλας».
Το ομοίωμα του Νοράτλας
κοσμεί τον χώρο του Τύμβου
Μακεδονίτισσας, ως ελάχιστο
φόρο τιμής στους Ελλαδίτες
καταδρομείς που έπεσαν από
φίλια πυρά τον Ιούλιο του
1974 κοντά στο αεροδρόμιο
Λευκωσίας στην προσπάθεια
τους να ενδυναμωθεί η αμυντική θωράκιση της Κύπρου για
απόκρουση
του
Τούρκου
εισβολέα. Το ομοίωμα του
Νοράτλας έφθασε πρόσφατα
το Λιμάνι Λάρνακας με το
αρματαγωγό πλοίο «Χίος», του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Η άφιξη του ομοιώματος του
μοιραίου Νοράτλας κατέστη
δυνατή χάρη στη συμβολή του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Φρουράς, που ολοκλήρωσε τις
προηγούμενες μέρες όλες τις
απαραίτητες προετοιμασίες.
Το ομοίωμα του έχει συναρμολογηθεί από αξιωματικούς της

Κ

αι επειδή η εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού και
η επανένωση και απελευθέρωση της νήσου μας είναι τόσον
πιθανή όσον και… η ανατολή
του ήλιου από τον Ακάμα και η
δύση του στον Πρωταρά, ας
ασχοληθούμε ολίγον τι με την
Ελληνική Γλώσσα.«Την γλώσσαν μού έδωσαν Ελληνική, το
σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές
του Ομήρου» λέγει ο βραβευθείς με Νόμπελ Λογοτεχνίας το

Του Ανδρέα
Μ. Βασιλείου
Bετεράνου
συνδικαλιστή
ΣΕΚ

1979, Οδυσσέας Ελύτης. Χωρίς
την Ελληνική Γλώσσα ούτε
πνευματικός πολιτισμός θα
υπήρχε αλλά ούτε και η χριστιανική διδασκαλία θα είχε
εξαπλωθεί. Άλλωστε μετά τους
φιλόσοφους της κλασσικής
εποχής ουδέν νεώτερον έχει
λεχθεί. Γι’ αυτούς τους λόγους
η Ελληνική Γλώσσα θα έπρεπε
να είχε καθιερωθεί ως παγκόσμια. Αυτά εν ολίγοις αφού
κάποιοι φρόντισαν ακόμα και
τη διδασκαλία των Αρχαίων
Ελληνικών είτε να την καταργήσουν είτε να την υποβαθμίσουν, εξ ου και οδηγηθήκαμε
στη γλωσσική πενία και βαρβαρότητα αλλά και εν πολλοίς
στην αγραμματοσύνη.«Δαρείου και Παρισάτιδος γίγνονται
παίδες δύο πρεσβύτερος μεν
Αρταξέρξης
νεώτερος
δε
Κύρος» (Ξενοφώντος Κύρου
Ανάβασις). Έτσι αρχίζαμε τότε

Το ΝΟΡΑΤΛΑΣ αποτυπώνει εύγλωττα
τους δεσμούς αίματος Κύπρου – Ελλάδας
Ελληνικής Αεροπορίας.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
που θα πραγματοποιηθούν για
τις επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, θα διεξαχθεί ειδική τελετή
για το «Νοράτλας».

√ Θυμίζει το Χρέος να αγωνισθούμε ομόψυχα
για την εθνική Δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού
ονομασία «Νίκη» την 21η προς
22α Ιουλίου 1974, με σκοπό
την αερομεταφορά καταδρομέων στο αεροδρόμιο της Λευκω-

αποτέλεσμα την πτώση του
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

Ιστορία ηρωισμού
και προδοσίας
Την 21η Ιουλίου του 1974,
αποφασιστηκε η στρατιωτική
επιχείρηση ενίσχυσης της άμυνας του αεροδρομίου της Λευκωσίας με την κωδική ονομασία «ΝΙΚΗ», όπου το σχέδιο
προέβλεπε την αερομεταμεταφορά και απόβαση καταδρομέων με αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μοιραίο λάθος
Το μοιραίο «Νοράτλας» που
συμμετείχε μαζί με άλλα αεροσκάφη σε μυστική στρατιωτική
αποστολή της Ελλάδας με την

σίας, κατέπεσε ενώ βρισκόταν
σε διαδικασία προσγείωσης
όταν δέχθηκε φίλια πυρά προερχόμενα από το αεροδρόμιο
καθώς θεωρήθηκε τουρκικό, με

Οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας ξεκίνησαν
στις 01:52 της 22ας Ιουλίου,
κανείς όμως δεν προδίκαζε τι
θα συμβεί…
Λόγω καθυστέρησης του Α.Ε.Δ.
να ενημερώσει το Γ.Ε.Ε.Φ. Λευ-

Την γλώσσαν μού έδωσαν Ελληνική»
την εκμάθηση των Αρχαίων
Ελληνικών
στα
Ελληνικά
Γυμνάσια, φυτώρια πνευματικής αλλά και εθνικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης.Σήμερα,
πολλές φορές, διαβάζουμε
«γλωσσικά
μαργαριτάρια»
μάλιστα και σε σοβαρά έντυπα. Αλλά τι εννοούμε όταν
λέγομε «γλωσσικά μαργαριτάρια»; Γλωσσικό μαργαριτάρι
θεωρείται ένα πολύ σοβαρό
γλωσσικό σφάλμα∙ σφάλμα
που προδίδει ελλιπή κατάρτιση. Από τα κείμενα μαθητών
αλιεύει κανείς πολλά μαργαριτάρια ή όταν ανοίξει κάποιος
το στόμα του πετάει κάποια
μαργαριτάρια.Αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά όπως μεταδίδονται από τα ηλεκτρονικά ή
έντυπα ΜΜΕ.Μεταδίδεται μία
έκτακτη είδηση (breaking news)
και αντί να γίνεται λόγος για
«απ’ ευθείας μετάδοση» ομιλούν για «ζωντανή μετάδοση»
από το αγγλικό «live». Άλλοι
ευρωπαϊκοί λαοί πλην των
Αγγλοσαξώνων χρησιμοποιούν τη λέξη «direct» (απ’ ευθείας).Ακούσαμε πρόσφατα και
το εξής ανεκδιήγητο, «Θα
μεταβούμε ζωντανά στο Προεδρικό Μέγαρο για να σας μεταδώσουμε…».Κατά τη διάρκεια
μιας συνέντευξης ή τηλεοπτικής συζήτησης υποβάλλεται
μία ερώτηση και αντί να απαντηθεί ευθέως ή να λεχθεί
«ακούστε», λέγουν «κοιτάχτε»
(συνήθως) αλλά να κοιτάξουν
πού;Γίνεται λόγος για «επωνύμους» αλλά «επώνυμοι» είμαστε όλοι εφόσον έχουμε ονοματεπώνυμο. Αν κάποιος διαπρέπει θα τον χαρακτηρίσουμε

π.χ. ως διάσημο ή διαπρέποντα.Χρησιμοποιείται η φράση
«διαφωνώ κάθετα», όρος γεωμετρικός, ενώ το ορθό είναι
«διαφωνώ έντονα» ή «ριζικά». Για την υπογραφή ενός
συμβολαίου
ή
σύμβασης
λέγουν «θα πέσουν ή έπεσαν
υπογραφές», ενώ το ορθό είναι

• Χωρίς την Ελληνική
Γλώσσα ούτε πνευματικός
πολιτισμός θα υπήρχε
αλλά ούτε και η χριστιανική διδασκαλία θα είχε
εξαπλωθεί. Άλλωστε μετά
τους φιλόσοφους της
κλασσικής εποχής ουδέν
νεώτερον έχει λεχθεί. Γι’
αυτούς τους λόγους η
Ελληνική Γλώσσα θα
έπρεπε να είχε καθιερωθεί
ως παγκόσμια

«υπογράφηκε» ή «θα υπογραφεί».Χρησιμοποιούν σε μετάφραση το αγγλικό «at the end
of the day» – στο τέλος της
ημέρας που φυσικά… νυχτώνει. Το ορθό είναι «τελικά», «εν
τέλει», «συμπερασματικά», «εν
κατακλείδι» κ.λπ. αναλόγως
της περίπτωσης.Συχνά γίνεται
λόγος για «λίστες» π.χ. «λίστες
αναμονής στα νοσοκομεία».
Και μετά μας λέγουν των
«λιστών», ενώ θα μπορούσαν
να γράψουν ο κατάλογος ή οι
κατάλογοι, διαφορετικά θα
έλεγαν των «λιστών» και πώς
θα ξεχωρίζει από των

«ληστών».Έχει τώρα καθιερωθεί η φράση «καλό υπόλοιπο»
όταν π.χ. αποχαιρετούμε
κάποιον. Αποχαιρέτα τον και
ευχήθου του «καλή συνέχεια»
και «καλή επιτυχία».«Διεξήχθη
εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν Έλληνες και Κύπριοι
καλλιτέχνες». Οι εκδηλώσεις
οργανώνονται, δεν διεξάγονται και οι συμμετέχοντες είναι
Ελλαδίτες και Κύπριοι και

φυσικά… όχι Ζουλού, Έλληνες
και μάλιστα ακραιφνείς είμαστε και εμείς οι Κύπριοι. Θα
γίνει το τελικό «deal» για την
εξαγορά της επιχείρησης.
Απλούστατα θα γίνει η τελική
ή ολοκληρωμένη συμφωνία ή
συναλλαγή.Και το «Mall» δεν
είναι τίποτε άλλο από «εμπορικό κέντρο».Μερικοί αρθρογράφοι δημοσιεύουν τις απόψεις τους υπό τον τίτλο
«editorial». Η Σκεύη Σταύρου
έγραφε «Σκευωρίες» και η
Πετρούλα Αργυρού «Πετροβολισμούς». Τι ωραία και τι
εύστοχα! Οι
δράστες
της
ληστείας μιλούσαν «Κυπριακά» ή σε άλλες περιπτώσεις

7

κωσίας τα αντιαεροπορικά
στοιχεία εκτός του αεροδρομίου, δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν και αυτά, με αποτέλεσμα
να θεωρήσουν ότι τα αεροσκάφη που πέταγαν ήταν εχθρικά.
Αμέσως άρχισαν έντονα αντιαεροπορικά πυρά, τα οποία
είχαν ως αποτέλεσμα το «ΝΙΚΗ
4» να αρπάξει φωτιά και να
συντριβεί στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.
Το «ΝΙΚΗ 6» υπέστη σοβαρές
ζημίες ωστόσο κατάφερε να
προσγειωθεί, ενώ τα υπόλοιπα
αεροσκάφη κατάφεραν και
αυτά να προσγειωθούν με
λιγότερες ζημιές.

Ο τραγικός απολογισμός
Το λάθος της Κυπριακής αεράμυνας κόστισε τη ζωή σε 4
αεροπόρους και 29 καταδρομείς από το «ΝΙΚΗ 4», όπου
διεσώθει ένας καταδρομέας,
καθώς τον θάνατο 2 και τον
τραυματισμό 9 ακόμα καταδρομέων στο «ΝΙΚΗ 6».
Από τη δύναμη των 318
ανδρών της Α’ μοίρας καταδρομών 278 παρέμειναν στην
Κύπρο και πολέμησαν.
«σπασμένα Ελληνικά». Δεν
υπάρχει κυπριακή γλώσσα
αλλά διάλεκτος (όπως η τσακωνική, η ποντιακή, η γκρεκάνικη και άλλες) που έχει τις
ρίζες της στον Όμηρο ή την
αρκαδοκυπριακή.Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες
παραδείγματα εκβαρβαρισμού
της γλώσσας μας. Βεβαίως
είναι
και
τα
λεγόμενα
«Greeklish» ή για τους Γάλλους
τα «Franglais». Όταν θέλεις να
καθυποτάξεις έναν λαό και να
καταστρέψεις τις αντοχές και
αντιστάσεις του, να καταστρέ-

ψεις τον πολιτισμό του, να τον
αποκόψεις από τις ρίζες του,
πλήξε πρώτα τη γλώσσα
του. Αν θέλουμε, λοιπόν, να
κρατούμε στις ρίζες μας ας
φροντίσουμε οι νέοι μας να
μπορούν να διαβάσουν την
Ιλιάδα και την Οδύσσεια, να
μελετήσουν τον Πλάτωνα και
τον Αριστοτέλη, να απαγγείλουν τον Γιώργο Σεφέρη και
τον Οδυσσέα Ελύτη και τους
συμπατριώτες μας Βασίλη
Μιχαηλίδη και Δημήτρη Λιπέρτη και όλους τους άλλους που
θεμελίωσαν τον σύγχρονο
παγκόσμιο πνευματικό πολιτισμό.
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Κατασκήνωση ΣΕΚ στα Καννάβια

Χρωματίζουμε τις διακοπές των παιδιών σας!
Τ

α καλοκαίρια μοναδικά. Το παιχνίδι ξέγνοιαστο. Οι
αναμνήσεις αξέχαστες. Η κατασκήνωση… Αληθινή. Οι
φιλίες δυνατές. Η δράση καθημερινή και οι αναβαθμισμένες δραστηριότητες συνθέτουν το ημερήσιο πρόγραμμα
από μια ομάδα ανθρώπων που συμβάλλουν καθοριστικά
ώστε να παιδιά να διαβιούν χαρούμενα και με ασφάλεια.
Η ΣΕΚ κάθε χρόνο επιμελείται με πολλή υπευθυνότητα τον
χώρο της κατασκήνωσης και προσφέρει τη δυνατότητα
στα παιδιά μελών και μη μελών να χρωματίσουν τις διακοπές τους μακριά από τον καύσωνα και τη ρουτίνα της
καθημερινότητας.
Τα πρόσωπα χαρωπά δημιουργούν καθημερινά και

εκφράζουν το ταλέντο και τις δεξιότητες τους μέσα από
μια πλειάδα καθημερινών δραστηριοτήτων.
Από την ώρα που εισέρχεσαι στον κατασκηνωτικό χώρο
από τη μεγάλη εξωτερική καγκελόπορτα αλλάζει η διάθεση σου από τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που επικρατεί σε
ένα καθαρό παραδεισένιο περιβάλλον με τις μυρωδιές του
πεύκου αλλά και των νόστιμων φαγητών που ετοιμάζονται με επιμέλεια και πολλή φροντίδα.
Στολίδι της κατασκήνωσης η υπερσύγχρονη πισίνα η
οποία προσφέρει επιπρόσθετη δροσιά στην καθημερινή
διαμονή των παιδιών με τη συνεχή επίβλεψη των υπεύθυνων της κατασκήνωσης οι οποίοι παρακολούθησαν πρό-

γραμμα πρώτων βοηθειών.
Το βράδυ όταν η κούραση πλακώσει και οι κατασκηνωτές
οδεύσουν στα δωμάτια τους αναλαμβάνει καθήκοντα
νυχτερινός φύλακας ο οποίος επιθεωρεί ολονυχτίς την
κατασκήνωση για λόγους επιπρόσθετης ασφάλειας.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να απολαμβάνουν τις διακοπές τους ευχάριστα, δημιουργικά, σε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες. Αυτό αποτελεί
μέρος της κοινωνικής προσφοράς του Κινήματος, που
έχει ως κύριο μέλημα του την προσφορά προς τα μέλη και
την κοινωνία γενικότερα.

• Κίνηση
• χαμόγελα

• δράση
• Ασφάλεια και υγεία των παιδιών στις ύψιστες
προτεραιότητες της ΣΕΚ

Ημερήσιο πρόγραμμα
• Αθλητισμός
• Κολύμπι

• Μαθήματα χορού από τα
συγκροτήματα της ΣΕΚ

• Διαδρομές στη φύση

• Μουσικές βραδιές

• Επιτραπέζια εκπαιδευτικά
παιχνίδια

• Θέατρο

Στην κατασκήνωση της ΣΕΚ διδάσκονται:
• τον αλληλοσεβασμό
• την αλληλοκατανόηση
• την αλληλοαποδοχή
• τον αυτοσεβασμό
• την αλληλεγγύη

• τον σεβασμό στο περιβάλλον και
την ομαδική εργασία και
συνεργασία
• τη φιλοτιμία
• την προθυμία για προσφορά

• τέρψη ψυχής

9
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Aπογειώνεται
ο υδράργυρος επικίνδυνα

όγω υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες επικρατούν αυτές τα ημέρες οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας υπενθυμίζουν στο κοινό τα ακόλουθα βασικά μέτρα για την πρόληψη των ανεπιθύμητων επιδράσεων στον
ανθρώπινο
οργανισμό:
•
Αποφυγή
της
συχνής
έκθεσης στον
ήλιο, όπως και της άσκοπης διακίνησης και
βαριάς σωματικής άσκησης.
• Ελαφρό ντύσιμο με χαλαρά ανοιχτόχρωμα
ρούχα και χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου, αν
χρειαστεί η έκθεση στον ήλιο.
• Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών, καφέδων
και βαριών τροφών, όπως λιπαρά, σοκολάτες
και καρυκεύματα. Προτίμηση στις ελαφρές τροφές, λαχανικά και χυμούς.
• Λήψη αρκετών ποσοτήτων νερού.
• Χρήση συστημάτων κλιματισμού ειδικά κατά
τις ζεστότερες ώρες της μέρας. Κατά τη διάρκεια της νύκτας, καλό είναι τα παράθυρα να
μένουν ανοικτά.
• Πολλά και χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της
ημέρας.
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως βρέφη, ηλικιωμένους και εγκυμονούσες.
• Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα,
όπως αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά, καλό
είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους. Ιδιαίτερα για τα βρέφη και τα παιδιά, συστήνονται
τα ακόλουθα:
• Αποφεύγετε την έκθεση των βρεφών και των
παιδιών στο ηλιακό φως, κυρίως μεταξύ των
ωρών 11 π.μ. - 4 μ.μ. Προτίμηση στα ανοικτόχρωμα και ελαφρά ρούχα με ανοικτό λαιμό,
κάλυψη κεφαλής με τη χρήση καπέλου, ομπρέλας, κλπ.
• Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή των παιδιών.
Συστήνεται η πρόσληψη άφθονων υγρών, κατά
προτίμηση νερού και φυσικών χυμών, και άφθονων λαχανικών και φρούτων, με περιορισμό των
λιπαρών.
• Μην αφήνετε ποτέ βρέφη/παιδιά στο αυτοκίνητο.

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, 23 και 30 Ιουλίου
22720 000 & 22 775639 Skylab Travels
Λευκωσία
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΡΥΒΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

T

o μεσογεικό καλοκαίρι κρύβει
πολλές χαρές για μικρούς και
μεγάλους αλλά και αρκετους κιδύνους για τα παιδιά που εκτιθενται
στον ήλιο και διασκεδάζουν παίζοντας στις παραλίες.Οι γονείς πρέπει
να είναι σε συνεχή εγρήγορση για να
αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. Καλό είναι να εφαρμόζουν τις
πιο κάτω συμβουλές του παιδιάτρου με σκοπό την προστασία των
παιδιών.
1 Ήλιος: Ο ήλιος αποτελεί ίσως τον
πιο μεγάλο κίνδυνο αυτήν την
περίοδο. Τα παιδιά πρέπει να είναι
πάντα υπό την προστασία αντηλιακού (ιδανικά 50+ SPF), και να αποφεύγεται η έκθεσή τους μεταξύ 11
πμ και 5μμ. Εάν περνούν αρκετό
χρόνο στην παραλία, η ιδανική προστασία είναι ένα λευκό ρούχο.
Πάντα πρέπει να φορούν καπέλο (το
οποίο μπορείτε να βρέχετε στη
θάλασσα), ενώ απαραίτητα είναι
και τα γυαλιά ηλίου. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα εγκαύματα, αλλά
και στην ηλίαση/θερμοπληξία, η
οποία μπορεί να πλήξει τα μικρότερα παιδιά μέσα σε λίγες ώρες.
2 Νερό: Μην αφήνετε τα παιδιά από
τα μάτια σας ούτε για ένα δευτερόλεπτο! Όποια μέτρα κι αν έχετε
λάβει, όσο καλά εκπαιδευμένα κι αν
είναι τα παιδιά σας στο κολύμπι,
πάντα πρέπει να έχετε (εσείς ή
κάποιος άλλος ενήλικας) τα μάτια
σας πάνω τους. Αυτό ισχύει για τη
θάλασσα, τις δημόσιες πισίνες,
αλλά και την πισίνα του σπιτιού
σας.

συχνά, ισχυρά χτυπήματα μπορεί να
έχουν μόνιμες επιδράσεις στον εγκέφαλο.

νικοτίνη αποτελούν ισχυρά και επικίνδυνα δηλητήρια για τα μικρά
παιδιά και τα βρέφη.

7 Τσιμπήματα: Το καλοκαίρι είναι
η αγαπημένη εποχή των μελισσών,
των σφηκών και άλλων εντόμων,
οπότε οι πιθανότητες να τσιμπήσει
κάτι το παιδί σας πολλαπλασιάζονται. Τα περισσότερα έντομα στην
Ελλάδα δεν είναι άμεσα επικίνδυνα
για τη ζωή, όμως ο πόνος και το

9 Ενυδάτωση: Η αυξημένη θερμοκρασία αλλά και η αυξημένη σωματική δραστηριότητα των μικρών μας
μπορεί να οδηγήσει εύκολα και γρήγορα σε αφυδάτωση. Είναι πολύ
σημαντικό να θυμίζετε στα παιδιά
σας να πίνουν νερό και άλλα κατάλληλα υγρά. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στους εφήβους που ασχολούνται με αθλήματα ανοιχτού πεδίου
(δηλαδή σε ανοιχτούς χώρους) όπου
η έκθεση στον ήλιο, η ζέστη και η
άσκηση δημιουργούν τις ιδανικές
συνθήκες για ταχύτατη αφυδάτωση.
Ειδικά για τις ομάδες αυτές, η ενυδάτωση δεν πρέπει ποτέ να γίνεται
με σκέτο νερό (λόγω πρόκλησης ηλεκτρολυτικών διαταραχών), αλλά με
σκευάσματα του εμπορίου πλούσια
σε ηλεκτρολύτες.

√ 10 + 1 συμβουλές για

την προστασία και ασφάλεια των παιδιών
και αποφυγή δυσάρεστων
εκπλήξεων
οίδημα μπορεί να είναι έντονα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης ενός τσιμπήματος. Το πιο
σημαντικό πράγμα, όμως, που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως, εφόσον
τα συμπτώματα επιμένουν ή εντείνονται ταχέως, θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα έναν παιδίατρο. Η
πιο επικίνδυνη αντίδραση σε τσίμπημα είναι ασφαλώς η αλλεργική
αντίδραση - αν γνωρίζετε πως το
παιδί σας έχει κάποια αλλεργία σε
έντομα, θα πρέπει να έχετε πάντα

10 Γαστρεντερίτιδες: Λόγω της
αυξημένης θερμοκρασίας τα τρόφιμα αλλοιώνονται πιο γρήγορα, και
μάλιστα σε πολλά παγωτά και
γάλατα ενδέχεται, λόγω επανάψυξης, να μην είναι εμφανής η κατάσταση αλλοίωσής τους. Ταυτόχρονα
οι ιοί που προκαλούν γαστρεντερί-

3 Άμμος: Κατά κανόνα οι εγκεκριμένες παραλίες δεν κρύβουν πολλούς
κινδύνους για τα παιδιά. Παρόλα
αυτά, αμέσως μετά το μπάνιο τα
παιδιά θα πρέπει να πλένονται με
σαπούνι και νερό.
4 Τραμπολίνα: Παρότι εξαιρετικά
ευχάριστο για τα παιδιά, αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους
ενόχους βαρέων τραυματισμών σε
παιδιά όλων των ηλικιών.
5 Ποδήλατο: Τα παιδιά, σε κάθε
ηλικία, πρέπει να φορούν τα κατάλληλα προστατευτικά όταν κάνουν
ποδήλατο (παντού, και όχι μόνο σε
ανώμαλους δρόμους). Το κράνος
είναι απαραίτητο και ιδανικά θα
πρέπει να φορούν και προστατευτικά γονάτων και αγκώνων.
6 Πτώσεις και τραυματισμοί
κεφαλής: Τα χτυπήματα στο κεφάλι
επίσης αυξάνονται κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού. Εφόσον το παιδί
σας χάσει τις αισθήσεις του, κάνει
πολλαπλούς εμέτους, έχει αλλαγές
στη συμπεριφορά ή οποιοδήποτε
άλλο ανησυχητικό σημείο, θα πρέπει
να αναζητήσετε άμεσα ιατρική φροντίδα. Το ίδιο ισχύει αν υπάρχει
ανοιχτή πληγή στο κεφάλι, ή αν
δείτε υγρό ή αίμα να τρέχει από το
αφτί ή την μύτη. Κατά κανόνα τα
τραύματα είναι αθώα ή προκαλούν
ήπια ή μέτρια διάσειση. Το πιο
σημαντικό μετά τον έλεγχο του παιδιού με διάσειση, είναι να μην ξαναχτυπήσει το κεφάλι του για διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων. Τα

μαζί σας μία συσκευή αυτόματης
χορήγησης αδρεναλίνης. Προσοχή,
τα σκευάσματα αυτά λήγουν ετησίως. Εάν δείτε κεντρί να παραμένει
στο δέρμα του παιδιού σας ΜΗΝ
προσπαθήσετε να το απομακρύνετε,
αλλά επισκεφτείτε αμέσως τον γιατρό. Αν πρόκειται να βρεθείτε σε
απομονωμένες περιοχές, τότε μπορείτε να προμηθευτείτε μία από τις
ειδικές συσκευές αρνητικής πίεσης
που κατασκευάζονται ειδικά για την
απομάκρυνση κεντριού.
8 Οινόπνευμα και Νικοτίνη: Το
καλοκαίρι παρατηρείται αύξηση της
συχνότητας λήψης τσιγάρου ή
αλκοόλ (από περισσεύματα σε
ποτήρια) μεταξύ των παιδιών.
Πιθανότατα αυτό συμβαίνει διότι οι
ενήλικες χαλαρώνουν και βρίσκονται συχνότερα… στο «κέφι». Τα
παιδιά δράττονται της ευκαιρίας
και «δοκιμάζουν» ό,τι απαγορευμένο
βρουν στο δρόμο τους - Έχετε το νου
σας, καθώς και το αλκοόλ και η

τιδα είναι στα πάνω τους το καλοκαίρι! Αν προσθέσουμε και τη ζέστη
στην εξίσωση, γίνεται εύκολα κατανοητό πως ο κίνδυνος της αφυδάτωσης ενός παιδιού, με εμέτους και
διάρροια, είναι σαφώς μεγαλύτερος
το καλοκαίρι. Αν το παιδί σας έχει
συμπτώματα
γαστρεντερίτιδας,
ζητήστε άμεσα τη συμβουλή του
παιδιάτρου σας.
11 Μετακίνηση:Τα παιδιά πρέπει
πάντα να μετακινούνται στο κατάλληλο για την ηλικία τους καρεκλάκι
αυτοκινήτου, και πάντα στο πίσω
κάθισμα. Ανάλογα με τα κιλά και το
ύψος αυτά μπορεί να διαφέρουν,
όμως ως κανόνας, αν δεν πατάνε
άνετα τα πόδια του παιδιού στο
δάπεδο του αυτοκινήτου, η ζώνη
ασφαλείας από μόνη της ΔΕΝ αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο προστασίας. Το ίδιο ισχύει και για
μετακινήσεις με αεροπλάνο ή σκάφη
με θέσεις.
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Σ

την τελευταία έκδοση του Global
Economy Watch, οι οικονομολόγοι
της PwC στρέφουν την προσοχή τους
στις αγορές εργασίας της Ευρωζώνης,
προβαίνοντας σε μια «μοντελοποίηση»
της σχέσης μεταξύ ανεργίας και
μισθών.
Σύμφωνα με τις επισημάνσεις τους, η
σχέση αυτή είναι σήμερα πιο επίπεδη
και αδύναμη, καθώς παρά τη μείωση
των ποσοστών ανεργίας, οι μισθοί δεν
έχουν ακόμη αυξηθεί όπως θα προέβλεπε η οικονομική θεωρία.

νομολόγοι της PwC διαπιστώνουν την
ύπαρξη πιο συγκεκριμένων παραγόντων που επεξηγούν γιατί η σχέση
μεταξύ ανεργίας και μισθών έχει αποδυναμωθεί. Μεταξύ άλλων επισημαίνουν:
• Τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες
σε ότι αφορά τον πληθωρισμό ανάμεσα
στους εργαζόμενους στις νότιες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπου παραδοσιακά επικρατούσαν υψηλά ποσοστά

• Oι μελλοντικές αυξήσεις μισθών στην Ευρωζώνη πιθανόν
να εξαρτώνται από αυξήσεις της παραγωγικότητας και όχι από
την υποτονικότητα στην αγορά εργασίας
Η τάση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί
σε διάφορους παράγοντες, ορισμένοι
από τους οποίους είναι κοινοί στις
πλείστες προηγμένες οικονομίες. Περιλαμβάνουν τη σταδιακή μείωση των
ποσοστών ένταξης σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις, γεγονός που περιορίζει τη
διαπραγματευτική ισχύ του εργατικού
δυναμικού, την ψηφιοποίηση της εργασίας, τη σταδιακή αύξηση της περιστασιακής απασχόλησης, καθώς και άλλες
αλλαγές στη δομή της οικονομίας.
Εστιάζοντας στην Ευρωζώνη, οι οικο-

πληθωρισμού
•Την ένταξη στην Ευρωζώνη οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης, σε ορισμένες από τις οποίες τα επίπεδα των
εισοδημάτων είναι χαμηλότερα, με
αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί με την
πάροδο του χρόνου η ελαστικότητα της
προσφοράς εργασίας.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση, αν
υποθέσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες
αλλαγές σε διαρθρωτικούς παράγοντες,
οι μελλοντικές αυξήσεις μισθών στην
Ευρωζώνη πιθανόν να εξαρτώνται από

αυξήσεις της παραγωγικότητας και όχι
από την υποτονικότητα στην αγορά
εργασίας.
Αυτό, αυξάνει την ευθύνη των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων για ενίσχυση των επιπέδων παραγωγικότητας
του ανθρώπινου δυναμικού τους, επεν-

δύοντας τόσο σε υλικές υποδομές όπως
δρόμους, αεροδρόμια και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όσο και σε άυλες,
όπως η τυπική εκπαίδευση, η επαγγελματική και άλλες μορφές κατάρτισης.
Οι βελτιώσεις αυτές αποτελούν προϋπόθεση για αύξηση των εσόδων στο
μέλλον.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Παντός επιστητού
το ελαιόλαδο

8χρονος Λορέν Σίμονς, όπως
γίνεται κατανοητό, έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει το Βέλγιο
με τις γνώσεις, την εξυπνάδα και
την αντίληψή του

παρέα με… φίλους του 18χρονους.

Ο 8χρονος Λορέν Σίμονς, όπως
γίνεται κατανοητό, έχει καταφέρει
να εντυπωσιάσει το Βέλγιο με τις
γνώσεις, την εξυπνάδα και την
αντίληψή του.

Έκανες κάτι πολύ θετικό και νιώθεις επιτυχημένος και έξυπνος;
Τέλεια!
Μάθε τώρα, ότι υπάρχει 8χρονος,
ο οποίος έχει IQ 145!
Αν το νούμερο δεν σου λέει κάτι να
σε ενημερώσουμε πως σύμφωνα
με το BBC, ολοκλήρωσε έξι χρόνια
σπουδών μέσα σε ενάμισι χρόνο
και αποφοίτησε από το σχολείο

τα στο Πανεπιστήμιο από τον
Σεπτέμβριο.

Όλα αυτά σε ηλικία 8 ετών. Τώρα,
ετοιμάζεται να ξεκινήσει μαθήμα-

Ωστόσο δεν είναι πάντα εύκολη η
ζωή μιας διάνοιας. Σύμφωνα με
τον πατέρα του, ο Λορέν μικρός
αντιμετώπιζε προβλήματα με
τους φίλους του, καθώς δεν έδειχνε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
παιχνίδια και συζητήσεις με τους
συνομηλίκους του.

Φάλαινα πέθανε αφού κατάπιε 80 πλαστικές σακούλες

Μ

ια φάλαινα πιλότος πέθανε
στα ανοικτά της νότιας Ταϊλάνδης αφού κατάπιε 80 πλαστικές σακούλες, ανακοίνωσαν
αξιωματούχοι της χώρας.
Η φάλαινα έκανε εμετό πέντε
σακούλες κατά τη διάρκεια της
μάταιης προσπάθειας που κατέβαλαν αξιωματούχοι να την
σώσουν σε ένα κανάλι στην επαρχία Σόγνκλα.
Οι σακούλες, που ζύγιζαν περίπου 8 κιλά, εμπόδιζαν τη φάλαινα να τραφεί κανονικά, δήλωσε
ένας βιολόγος. «Αν έχεις 80 πλαστικές σακούλες στο στομάχι σου,

πεθαίνεις», εξήγησε ο Τον Ταμρονγκναουσαβάτ.
Η μικρή, αρσενική φάλαιναπιλότος εντοπίστηκε σε άσχημη
κατάσταση και χωρίς να είναι σε
θέση να κολυμπήσει στο κανάλι
Να Ταπ την προηγούμενη Δευτέρα. Περιβαλλοντολόγοι χρησιμοποίησαν βάρκες για να τη βοηθήσουν να παραμείνει στην επιφάνεια και ύψωσαν ένα σκίαστρο
για να την προστατεύσουν. Επί
μία εβδομάδα προσπαθούσαν να
την σώσουν, όμως τελικά πέθανε
την Παρασκευή το απόγευμα.
Πρόσφατη έκθεση προειδοποίησε

ότι η ποσότητα των πλαστικών
στους ωκεανούς θα τριπλασιαστεί στην επόμενη δεκαετία, αν
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για τον
περιορισμό τους.
Στην Ταϊλάνδη η κατανάλωση
πλαστικών σακουλών είναι μεγάλη, γεγονός που ώθησε τον προηγούμενο μήνα την κυβέρνηση της
χώρας να ανακοινώσει ότι εξετάζει να επιβάλει φόρο στη χρήση
τους. Κάθε χρόνο στην Ταϊλάνδη
εκατοντάδες θαλάσσια ζώα
πεθαίνουν εξαιτίας των πλαστικών σακουλών που καταλήγουν
στη θάλασσα.

Μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε… ενυδρείο!

Η

αγάπη του για τα ψάρια του
έδωσε “τροφή για σκέψη” και
το αποτέλεσμα είναι, ομολογουμένως, εντυπωσιακό.

νή για ψάρια.

Μία πρωτότυπη ιδέα είχε ένας
άνδρας από τη Βρετανία...

δέκα ολόκληροι μήνες σκληρής

Για να ολοκληρώσει το εγχείρημά
του, χρειάστηκε να περάσουν

δουλειάς. Αφαίρεσε τα μηχανικά
μέρη και το σαλόνι του αυτοκινήτου, αφήνοντας ουσιαστικά μόνο
τον “σκελετό”, πριν προχωρήσει
στις διακοσμητικές “πινελιές”.

Ο Άντι Τέιτ μετέτρεψε το παλιό
του αυτοκίνητο σε ένα εντυπωσιακό ενυδρείο, “μαγεύοντας”
τους περαστικούς.

3. Κρέμα ματιών: Μόλις τέλειωσε η κρέμα ματιών
σου; Εφάρμοσε μερικές σταγόνες ελαιόλαδου στα
μάτια σου, όπως ακριβώς θα έκανες και με την κρέμα
σου. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του θα βοηθήσουν
στην απομάκρυνση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων θρέφοντας το λεπτό δέρμα γύρω από τα μάτια.
4. Μάσκα μαλλιών: Μετά από μια κουραστική μέρα
η περιποίηση των μαλλιών και του σώματός μας
είναι ιδανική – ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματά της
είναι εμφανή από την επόμενη κιόλας μέρα. Χρησιμοποίησε λίγο από το ελαιόλαδο που έχεις στο ντουλάπι τους κουζίνας ως μάσκα μαλλιών απλώνοντάς το
σε όλο το μήκος τους. Πιάσε τα μαλλιά σου σε ένα
κότσο και τοποθέτησε στο μαξιλάρι σου μια πετσέτα. Το πρωί που θα λουστείς, δε θα αναγνωρίζεις τα
μαλλιά σου.
5. Αποτριχωτική κρέμα: Ξέμεινες από τον αφρό
ξυρίσματος που χρησιμοποιείς για τα πόδια σου και
το ραντεβού σου είναι σε μια ώρα; Άπλωσε λίγο ελαιόλαδο στα σημεία που θέλεις.

Οι Ιάπωνες έβαλαν γυαλιά
στον ποδοσφαιρικό κόσμο

Μετά την «πικρή» ήττα με 3-2 από το Βέλγιο και το
γκολ του Τσαντλί στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Ιάπωνες διεθνείς καθάρισαν τα αποδυτήρια
του Ροστόφ αρένα προτού αποχωρήσουν.
Μάλιστα άφησαν ένα σημείωμα το οποίο έγραφε στα
Ρωσικά «Ευχαριστούμε».

Κύπριος επιχειρηματίας «έδιωξε» τον Τραμπ από τον Παναμά

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο
Αύγουστο όταν ο κ. Φιντικλής
συμφώνησε με την εταιρία που
κατείχε την πλειοψηφία των
μετοχών του Ocean Club για εξαγορά της συμμετοχής της έναντι

2. Ντεμακιγιάζ: Λίγες σταγόνες από το θαυματουργό λάδι σε ένα βαμβάκι θα συνθέσουν το
τέλειο μαντηλάκι ντεμακιγιάζ που θα ξεβάψει τα
μάτια σου, θα καθαρίσει το πρόσωπό σου και θα
αφήσει την επιδερμίδα σου πιο λεία και απαλή από
ποτέ. Μπορεί το ελαιόλαδο να είναι ικανό να ενυδατώσει την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια
σου, θα πρέπει όμως να είσαι πολύ προσεκτική στην
ποσότητα και στην εφαρμογή για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.

πορεί οι καρδιές εκατομμυρίων Ιαπώνων να
«ράγισαν», ωστόσο για ακόμα μια φορά ο λαός
της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου «έβαλε τα γυαλιά» στον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο.

Σκέφτηκε, λοιπόν, να μετατρέψει
ένα παλιό αυτοκίνητο σε δεξαμε-

Κύπριος επιχειρηματίας Ορέστης Φιντικλής κέρδισε δικαστική διαμάχη με τον Όμιλο
Trump για την κυριότητα στο
ξενοδοχείο Trump Ocean Club
στον Παναμά και κατάφερε να
πάρει τη διαχείριση του ξενοδοχείου αλλά και να «σβήσει» το
όνομα Trump από την ταμπέλα.

1. Μάσκα ομορφιάς: Κι όμως, λίγες σταγόνες
από αγνό ελαιόλαδο μπορούν να φανούν
σωτήριες για να αντιμετωπίσεις την ξηρότητα σε διάφορα σημεία. Ακόμα, μπορείς
να φτιάξεις μόνη σου εξαιρετικές μάσκες ενυδάτωσης αλλά και
scrub σε περίπτωση
που το συνδυάσεις
με μαύρη ζάχαρη ή
ελληνικό καφέ. Άκρως μεσογειακά.

Μ

Ο 44χρονος Βρετανός τρέφει
μεγάλη αγάπη για τα ψάρια και
στο παρελθόν έχει κατασκευάσει
πολλά ενυδρεία.

Ο

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μπήκε στο πανεπιστήμιο 8χρονος στο Βέλγιο

Ο

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

25 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο
Όμιλος Τραμπ δεν αντιτάχθηκε
στη συμφωνία με την προϋπόθεση ότι δεν θα άλλαζε κάτι ως
προς τη δική της συμμετοχή στη
διαχείριση των ξενοδοχείων. Αυτό
άλλαξε τον Οκτώβριο όταν σε
συνάντηση των μετόχων ψηφίστηκε η αλλαγή της διαχείρισης. Η
αιτιολογία ήταν ότι η κακή διαχείριση εκ μέρους του ομίλου
Τραμπ οδήγησε σε μείωση των
εσόδων του ξενοδοχείου και σε
περιορισμένες κρατήσεις. Μάλιστα ο κ. Φιντικλής ζητάει μέσω

δικαστηρίων
αποζημιώσεις
ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά Τραμπ.
Ο κ. Φιντικλής που ήταν παρόν
ξενοδοχείο την ώρα που οι δικηγόροι του και οι δικαστικοί προσπαθούσαν να αποφύγουν τους
φρουρούς του Τραμπ και να επιδώσουν την απόφαση μόλις ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των
εκπροσώπων του Τραμπ κάθισε
στο πιάνο και τραγούδησε το
«Ακορντεόν» του Μάνου Λοίζου,
μία ενέργεια που τα διεθνή ΜΜΕ
χαρακτήρισαν σημειολογική.

Το παράδειγμα τους ακολούθησαν και οι φίλαθλοι
της ομάδας οι οποίοι παρά την ήττα έμειναν στο
στάδιο για να μαζέψουν σκουπίδια, ακριβώς όπως
είχαν κάνει και στην πρεμιέρα απέναντι στην Κολομβία.

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

«5» πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις
αν θέλεις να διατηρήσεις τη νεότητα σου

Η

συμμαχούμε μαζί του, ή τον
αφήνουμε να κάνει επέλαση
στον εσωτερικό και εξωτερικό μας
εαυτό. Η νεότητα φεύγει μέσα από
τα χέρια μας, όταν αγνοούμε τις
βαθύτερες ανάγκες μας, όταν πάμε
κόντρα στον οργανισμό μας, όταν
δεν ικανοποιούμε τα θέλω μας. Το
να είσαι νέα, είναι θέμα που πρωτίστως έχει να κάνει με την ψυχή.
Αυτή είναι που εκπέμπει τη λάμψη
του προσώπου σου.

2) Στρες, αυτό το δηλητήριο:
Δεν λέμε να μην είσαι ποτέ εγρήγορση, αλλά το να βρίσκεσαι διαρκώς σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης», σου ροκανίζει την ενέργεια
και σε γεμίζει τοξίνες. Το στρες

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

πολυπόθητη φρεσκάδα που αναζητάς.
4) Ο ύπνος θα κάνει όλη τη δουλειά:
Ύπνος, το φάρμακο που χρειάζεσαι. Το «φίλτρο» που θα σε κρατά

Πολλές φορές, η καθημερινότητα
μας μάς κάνει να χάνουμε τον
εαυτό μας, την ενέργειά μας, την
φρεσκάδα μας. Και που εκεί αρχίζει το «κυνήγι» της νεότητας με
μέσα που δεν μας προσφέρουν
ουσιαστική αλλαγή.
Ακούμε συνεχώς τους γύρω μας να
παραπονιούνται ότι γερνούν και
τα νιάτα φεύγουν γρήγορα. Μήπως
εμείς απομακρυνόμαστε από αυτά;
Υπάρχουν κάποιες συνήθειες που
μας μεγαλώνουν. Πρώτα εσωτερικά και αναπόφευκτα εξωτερικά.
1) Η πολύωρη χρήση του κινητού:
«Ψηφιακή άνοια», ένα σημείο των
καιρών μας. Η πολύωρη χρήση του
κινητού κάνει τον εγκέφαλο να
ατροφεί, αλλοιώνει τα αντανακλαστικά, επηρεάζει τη μνήμη, την
όραση, την ακοή, τον έλεγχο των
συναισθημάτων μας και την λήψη
αποφάσεων. Οταν το πρώτο και το
τελευταίο βλέμμα της ημέρας
ακουμπά στην οθόνη του κινητού
σου, τότε κάτι γίνεται λάθος στην
καθημερινότητά σου. «Ακόνισε» τον
εγκέφαλό σου με το διάβασμα, την
γραφή, την μουσική και πάρε απόσταση από την τεχνολογία, όσο
μπορείς.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σφουγγάτο με κολοκυθοανθούς
και καλοκαιρινά λαχανικά
Υλικά:

δημιουργεί χρόνια προβλήματα
υγείας. Το ανοσοποιητικό σου
σύστημα αποδυναμώνεται, ο δείκτης της ζυγαριάς δεν μετακινείται
και το σώμα γίνεται ένα δηλητηριώδες, ευάλωτο πεδίο, χωρίς
αντοχή και άμυνες.

πάντα φρέσκια. Η έλλειψη ύπνου
επηρεάζει την ψυχολογία σου, μειώνει την αντίδραση του οργανισμού σου στις λοιμώξεις, κάνει το
δέρμα σου να δείχνει θαμπό και
κουρασμένο, αποδυναμώνει τη
μνήμη σου.

3) Άσε κάτω το ποτήρι:

5) Σταμάτα επιτέλους να κάθεσαι
συνεχώς:

Το ποτό θαμπώνει την όψη του
προσώπου σου, αλλοιώνει την
ποιότητα του ύπνου σου, σε αφυδατώνει, του χαλά το στομάχι και ο
κατάλογος των προβλημάτων που
σου δημιουργεί δεν έχει τέλος. Δεν
λέμε να μην πίνεις ούτε ένα ποτηράκι που και που, αλλά το να
πίνεις συνεχώς σου στερεί την

Η καθιστική ζωή τρέφει το γήρας.
Το σώμα ατροφεί, ο μεταβολισμός
πέφτει σε λήθαργο, τα κιλά αυξάνονται, το δέρμα δεν αναπνέει. Αν
θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό
σου, βάλε την άσκηση στη ζωή σου
και σταμάτα να κάθεσαι συνεχώς
σε μια καρέκλα!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Το πρόγραμμα της ημέρας θα φορτωθεί από έκτακτα περιστατικά και δεσμεύσεις
από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα πρέπει να
κινηθείς μεθοδικά και όχι παρορμητικά.
Άκουσε και τις απόψεις των γύρω σου και
μην υποτιμάς την γνώμη τους. Όλο και κάτι
ενδιαφέρον θα έχουν να σου πουν.

νητικό σκηνικό δυσκολεύει τις επικοινωνίες
σου στον οικογενειακό και στον επαγγελματικό τομέα. Κινήσου διπλωματικά και απόφυγε εριστικές αντιδράσεις. Είτε πρόκειται
για πελατεία είτε για εργοδοσία, θα πρέπει
να τηρηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες στις
σχέσεις σου μαζί τους.

Ταύρος: Οι εξελίξεις γύρω σου είναι πολύ
γρήγορες και πρέπει να τρέξεις αρκετά, για
να μπορέσεις να βγάλεις πολλά θέματα εις
πέρας. Απόφυγε πάση θυσία την ένταση και
τον εκνευρισμό. Είσαι σε περίοδο που οι
ευκαιρίες θα σου εμφανίζονται η μία μετά
την άλλη και δεν έχεις πραγματικά καμία
δικαιολογία, για να μη βάλεις σε εφαρμογή
τους στόχους σου, και μάλιστα με επιτυχία.

Παρθένος: Η μέρα σου δίνει ελπίδες και διευκολύνει τις σχέσεις σου. Οι εξελίξεις των
οικονομικών σου ωστόσο παραμένουν
δύσκολες, καθώς ακόμη δεν σου δίνεται η
δυνατότητα να μειώσεις τα χρέη σου. Η
κατάσταση είναι σε γενικές γραμμές περίεργη
και αυτό που θα σε βοηθήσει είναι να χρησιμοποιήσεις στο έπακρο το επινοητικό μυαλό
σου.

Δίδυμοι: Βάλε σε τάξη τα θέματα της καθημερινότητας σου που έχουν πάρει άλλη τροπή
από αυτή που θέλεις και μίλησε με τους
οικείους σου για να σε συμβουλέψουν. Απόφυγε διαφωνίες και ακολούθησε την τακτική
της υπομονής και της συνθηκολόγησης. Να
περιμένεις κάποιες αιφνίδιες βοήθειες από
εκεί που δεν το περιμένεις.

Ζυγός: Να ασχοληθείς με θέματα που θεωρείς
ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορείς να κλείσεις
ραντεβού και να δρομολογήσεις κάποιες
υποθέσεις που παρέμεναν στάσιμες μέχρι
τώρα. Στο οικογενειακό περιβάλλον κερδίζεις
συνεχώς έδαφος, γιατί όταν θέλεις, έχεις την
αξιολάτρευτη ικανότητα να δημιουργείς την
ιδανική ατμόσφαιρα.

Καρκίνος: Οι ανατρεπτικές καταστάσεις –
τόσο στις υποθέσεις σου όσο και στα οικογενειακά θέματα – θα σε προκαλέσουν και θα σε
εξαντλήσουν. Αν μπορέσεις να ελέγξεις το
νευρικό σου σύστημα, θα βρεις τις λύσεις και
με πολλή προσπάθεια θα επαναφέρεις την
τάξη. Αν όμως μείνεις κολλημένος στα
πιστεύω σου, το μόνο που θα καταφέρεις θα
είναι να καταλήξεις μόνος σου.

Σκορπιός: Στο σπίτι και στην οικογένεια εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές εντάσεις και
διαφωνίες και πρέπει να κάνεις άμεσα κάτι
για να τις λύσεις. Τα αγαπημένα σου άτομα
απαιτούν από εσένα πάρα πολλά και αυτό σε
προβληματίζει. Γύρισε λίγο στις παλιές
συνήθειες και μην αναλώνεσαι τόσο πολύ
στις επαγγελματικές σου ευθύνες. Μη δίνεις
αφορμές για σχόλια στο κοινωνικό σου περιβάλλον και μην δημιουργείς έδαφος για καινούργιες παρεξηγήσεις.

Λέων: Πρακτικά, αλλά και ψυχολογικά η μέρα
παραμένει λίγο δύσκολη για εσένα. Το πλα-
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Τοξότης: Η ημέρα θα κυλήσει αρκετά καλά
και με αρκετή αισιοδοξία για εσένα. Με την
θετική διάθεση που σε διακατέχει, θα πετύχεις πράγματα που στο παρελθόν ήταν σε
στασιμότητα. Επιδίωξε να κάνεις συζητήσεις
με άτομα της οικογένειας, για να λύσεις τα
προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και να
αποκαταστήσεις το ταραγμένο κλίμα μεταξύ
σας.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι δύσκολη και νευρική για εσένα ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται με
τα επαγγελματικά σου. Προέχει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να χρησιμοποιήσεις την λογική σου για να μπορέσεις να
ανταπεξέλθεις. Μην το βάζεις κάτω με την
παραμικρή δυσκολία και μείνε συγκεντρωμένος σε αυτά που θέλεις να κάνεις.
Υδροχόος: Να ξέρεις ότι έφτασε ο καιρός να
ανταμειφθείς και να αναγνωριστείς, για ό,τι
έχεις κάνει σε διάφορους τομείς της ζωής
σου. Για να μπορέσεις να προχωρήσεις πρέπει πρώτα να λύσεις κάποιες εκκρεμότητες
που έχεις και μετά να κοιτάξεις το μέλλον
σου, ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Ώρα
να εξωτερικεύσεις όλους τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες σου σε δικά σου
άτομα.
Ιχθείς: Δες τις καταστάσεις από μία άλλη
σκοπιά, αν βέβαια θέλεις να πας την ζωή
σου ένα βήμα πιο πέρα. Η μεγάλη ευαισθησία
σου σε παρασύρει σε λάθος κινήσεις και σε
οδηγεί σε άτοπα συμπεράσματα. Μήπως
πρέπει να συζητήσεις με τους δικούς σου και
να ακούσεις την γνώμη τους; Είναι σίγουρο
ότι θα σου χαρίσουν άλλη οπτική στα θέματα που σε προβληματίζουν.

10 κολοκυθοανθούς
5 κολοκυθάκια
2-3 φρέσκα κρεμμύδια
5 αυγά
2 κ.σ. γάλα
2 κ.σ άνηθο ψιλοκομμένο
½ φλ. κεφαλοτύρι ή φέτα
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
λίγο αλάτι
λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση: Ξεκινάμε το εύκολο σφουγγάτο στο τηγάνι,
πλένοντας πρώτα καλά τα κολοκυθολούλουδα. Αφαιρούμε τους στήμονες από μέσα. Αφήνουμε τους ανθούς
ολόκληρους σε απορροφητικό χαρτί, να στραγγίσουν
καλά. Κόβουμε τα κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε
βαθύ τηγάνι. Σε μέτρια φωτιά σοτάρουμε τους ανθούς,
τα κολοκυθάκια και τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 3΄- 4΄,
να μαραθούν ελαφρά. Σε μπολ χτυπάμε με σύρμα τα
αυγά, το γάλα, το αλατοπίπερο και τη φέτα. Περιχύνουμε τα λαχανικά. Σκεπάζουμε το τηγάνι και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σιγοψήνουμε το σφουγγάτο για λίγα
λεπτά, να κάνει σώμα, να σταθεροποιηθεί το αυγό.
Αναποδογυρίζουμε από την άλλη πλευρά, να ροδίσει.

Κολοκυθάκια τηγανητά με κουρκούτι μπύρας
Υλικά:
6 κολοκυθάκια τρυφερά (χωρίς πολλούς σπόρους)
350 ml μπύρα
αλεύρι όσο πάρει
(περίπου 200
γραμ.)
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ελαιόλαδο για το
τηγάνισμα
Εκτέλεση:
Αδειάζουμε τη μπύρα σε μπολ και λίγο λίγο ρίχνουμε το
κοσκινισμένο αλεύρι και λίγο πιπέρι. Ανακατεύουμε
καλά με το σύρμα μέχρι να έχουμε έναν όχι πολύ σφιχτό χυλό. Ο χυλός δεν πρέπει να έχει σβόλους. Τον σκεπάζουμε και τον αφήνουμε να σταθεί στο ψυγείο για
30΄. Στο μεταξύ, πλένουμε τα κολοκυθάκια (φροντίζουμε να διαλέξουμε ποικιλία που δεν έχει μεγάλους
σπόρους). Αν είναι μικρά, τα κόβουμε κατά μήκος. Αν
είναι μεγάλα, τα κόβουμε σε φέτες. Τα πασπαλίζουμε
με λίγο αλάτι και τα αφήνουμε να σταθούν για 15΄, να
ιδρώσουν. Στη συνέχεια, τα ταμπονάρουμε σε πετσέτα
ή σε χαρτί κουζίνας, να στεγνώσουν καλά. Βουτάμε μία
μία φέτα κολοκυθιού στο χυλό και τηγανίζουμε και από
τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσει. Αφήνουμε τα τηγανητά κολοκυθάκια σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσουν και σερβίρουμε.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΕΣΥΣ) ΣΕΚ

8ήμερη εκδρομή στην Κρήτη

Η

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων
(ΠΕΣΥΣ) της ΣΕΚ, πληροφορεί τα
μέλη και τους φίλους του κινήματος ότι
δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχής
στην
4η
περίοδο
της
Φθινοπωρινής εκδρομής στην Κρήτη
από 17-24 Οκτωβρίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν το συντομότερον στα ακόλουθα τηλέφωνα:

προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την
συμμετοχή προβλέπεται η καταβολή
προκαταβολής €300,00 μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

√ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ 4η ΠΕΡΙΟΔΟ
17-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Λευκωσία:
22849716
Λεμεσός:
25861103
Λάρνακα:
24727677
Αμμόχωστος 23821432
Πάφος:
26811639.

Γενικές Πληροφορίες:

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά
περίοδο είναι 100 και θα τηρηθεί σειρά

Για τρίκλινο δωμάτιο
Για δίκλινο δωμάτιο

Οι τιμές χρέωσης είναι οι ακόλουθες
ανά άτομο:
€625,00.
€665,00.

Για μονόκλινο δωμάτιο

€815,00

Στο κόστος περιλαμβάνεται το αεροπορικό με επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, πλήρης διαμονή
και διατροφή, μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν, εισιτήρια για τις εκδρομές και 2 συνοδούς σε κάθε περίοδο. Η
διαμονή θα είναι σε ξενοδοχείο 4 αστέρων

Η ασφάλεια ταξιδίου θα καλύπτει
όλους τους συμμετέχοντες, μέχρι την
ηλικία των 70 ετών. Για τους συμμετέχοντες άνω των 70 ετών, προτρέπονται
όπως εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή
κάρτα νοσηλείας και να την έχουν μαζί
τους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνοπτικά, το πρόγραμμα είναι :
1η ημέρα - Λάρνακα Ηράκλειο ή Χανιά
2η ημέρα - Ηράκλειο. Περιήγηση στα
σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο
και οι προμαχώνες, ο τάφος του Νίκου
Καζαντζάκη, η Ενετική Στοά Λούτζια, η
πλατεία Ελευθέριου Βενιζέλου, ο ναός
του Αγίου Μάρκου, το αρχαιολογικό
Μουσείο, το παλάτι – Λαβύρινθος του
βασιλιά Μίνωα, στις Αρχάνες και στη
Μονή Επανωσήφη.
3η ημέρα - Αγιος Νικόλαος – Ελούντα
Αναχώρηση για τον Άγιο Νικόλαο, προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου
Γεωργίου (Σεληνάρι), επίσκεψη στη
Μονή Κρεμαστών στην Νεάπολη, στάση
στο χωριό Κέρα με την ωραία θέα και τη
μεγάλη εκκλησία με τις πλούσιες τοιχογραφίες, επίσκεψη στο εύφορο οροπέδιο Λασιθίου, επίσκεψη στο Δικταίο
Άντρο, στον Άγιο Νικόλαο και στάση
στην περίφημη λίμνη του. Επίσκεψη
στην κοσμοπολίτικη Ελούντα και το
χωριό Πλάκα.
4η ημέρα - Hράκλειο – Ρέθυμνο.
Επίσκεψη στην Αγία Πελαγία, το Φόδελε,
το Μπαλί, το χωριό Άδελε
κ α ι
κατάληξη στην πόλη του Ρεθύμνου.
Επίσκεψη στο περίφημο κάστρο
Φορτέτζα, τα Ενετικά κτίρια, την κρήνη
του Ριμόντι, το Ενετικό λιμάνι, στην
πλατεία της Κυρίας των Αγγέλων όπου
βρίσκεται η εκκλησία της Μικρής
Παναγίας και η περιήγηση στην πόλη
να ολοκληρώνεται στην εκκλησία των
Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.
5η ημέρα. Επίσκεψη στην ιστορική
Μονή Αρκαδίου, στους πρόποδες του
Ψηλορείτη, στο σπήλαιο Σφενδόνη,
στους σταλακτίτες και σταλαγμίτες,
στα Ανώγεια, στην Αγία Πελαγία και
στα Ζωνιανά.
6η ημέρα Hράκλειο – Xανιά. Επίσκεψη
στην πόλη των Χανιών. Στάση στην
λίμνη Κουρνά, στην Αργυρούπολη στην
Δημοτική Αγορά, το πάρκο, στην πλατεία Μητροπόλεως, στο Ενετικό λιμάνι
με τον Αιγυπτιακό Φάρο, στο Γιαλί
Τζαμισί και τα Νεώρια, επίσκεψη στους
Τάφους των Βενιζέλων, στο ύψωμα του
Προφήτη Ηλία. Ξενάγηση στη πόλη των
Χανιών (Βυζαντινή, Ενετική, Οθωμανική
και Νεοκλασική), στον μητροπολιτικό
ναό Παναγία Τριμάρτυρη και στο
Ενετικό Λιμάνι. Στην επιστροφή, επίσκεψη στο Μοναστήρι Αγίας Τριάδος
Τσαγκαρόλων και στην Μονή Ζωοδόχου
Πηγής.
7η ημέρα. Ηράκλειο. Ελεύθερη Μέρα
για ψώνια.
8η ημέρα. Επιστροφή.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 397 - 24/5/1957

Απόσυρση κόλλας άμεσης δράσης (super glue)

Τ

ο
Τμήμα
Επιθεώρησης
Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Kοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι
στο
πλαίσιο
στοχευμένης
εκστρατείας του στην κυπριακή
αγορά για έλεγχο της περιεκτικότητας κολλών άμεσης δράσης σε
Bενζόλιο,
Xλωροφόρμιο,
Τολουόλιο
και
1,2
Διχλωροαιθάνιο έχει εντοπιστεί
κόλλα άμεσης δράσης επωνυμίας
Super Glue, με αριθμό Barcode
4250245342960, η οποία θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους.
Μετά από εργαστηριακή ανάλυση του ληφθέντος δείγματος από
το Γενικό Χημείο του Κράτους
διαπιστώθηκε ότι το πιο πάνω
προϊόν περιέχει την επικίνδυνη
χημική ουσία Χλωροφόρμιο σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο του 0,1% κατά
βάρος, κατά παράβαση του
σημείου 32 του Παραρτήματος

Περιέχει επικίνδυνη
χημική ουσία από την
κυπριακή αγορά
XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
REACH.
Tο Χλωροφόρμιο ταξινομείται
ως χημική ουσία με οξεία τοξικότητα, ερεθιστική για τα μάτια και
το δέρμα, καρκινογόνος, τοξική
για την αναπαραγωγή και χημική
ουσία που προκαλεί βλάβες στα
όργανα.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ζ

ούμε σ’ έναν κόσμο
που έχει συνηθίσει
και κορεστεί σε τέτοιο σημείο, από
την τηλεοπτική παρακολούθηση
τραγικών γεγονότων βίας, κακοδιαχείρησης, απάτης, σκανδάλων
και ατασθαλιών, ώστε περίπου να
τα θεωρεί αυτά τρόπο ζωής. Γι’
αυτό και στις πλείστες περιπτώσεις, μετά το πρώτο συναίσθημα
συγκλονισμού, ανησυχίας και
οργής, κουνούμε μοιρολατρικά το
κεφάλι και προχωρούμε στην
αγχώδη καθημερινότητα μας.
Αυτό από μιά άποψη δεν είναι
κακό, γιατί έτσι ξεπερνούμε τα
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εμπόδια και προχωρούμε μπροστά.
Όμως η ανοχή και η συνεπακόλουθη ατιμωρησία, ενθαρρύνουν και
αναπαράγουν τόσο την κακοδιαχείρηση όσο και την απάτη.
Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο των
αλλεπάλληλων «σήριαλ» με σκάνδαλα και ατασθαλίες, με περιστατικά βίας και αντικοινωνικής
συμπεριφοράς. Από την απάτη
των δισεκατομυρίων ευρώ του
«λευκού κολλάρου» μέχρι την άλλη
των μικροαπατεώνων. Από το
σοβαρό έγκλημα, μέχρι την αυθαιρεσία και τους βανδαλισμούς
στους δρόμους, στα γήπεδα, στα

σχολεία, σε εκδρομικούς χώρους
κ.λ.π.
Βλέπετε, από τη γενικότερη στάση
της κοινωνίας μας «διδάσκονται
και οι νέοι. Μήπως, λοιπόν, έχουμε
παρεξηγήσει την έννοια της δημοκρατίας και με την ανοχή καλλιεργούμε φαινόμενα αναρχίας; Μήπως
με την υπερβολική και παρεξηγημένη μέριμνα και τα ελαφρυντικά
προς τους παρανομούντας και τα
ανθρώπινα δικαιώματα τους,
παραβιάζουμε τελικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των νομιμοφρόνων
πολιτών και γενικά της κοινωνίας
μας;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

καλεί το καταναλωτικό κοινό σε
περίπτωση που έχει στην κατοχή
του το εν λόγω προϊόν να μην το
χρησιμοποιήσει, να το επιστρέψει στο κατάστημα από το οποίο
το προμηθεύτηκε και να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους
λειτουργούς του Τμήματος στα
τηλέφωνα 22405637, 22405611,
και 22405608.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Οι μητέρες αγαπούν τα
παιδιά τους πιο πολύ
από τους πατεράδες.
Κι αυτό, διότι πρώτον
ο τοκετός είναι οδυνηρός, και δεύτερο, είναι
σίγουρες ότι τα παιδιά
που γέννησαν είναι
δικά τους.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

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

Τ

Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με το Ταμείο Ευημερίας
της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

ο ταμείο ευημερίας της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ διοργανώνει από τις
25/10 έως τις 28/10/18 ταξίδι
στη Θεσσαλονίκη (νύμφη του
Θερμαϊκού).
Η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται και θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας.
Το
ταμείο
ευημερίας
της
Ομοσπονδίας επιχορηγεί €100
για κάθε μέλος του ταμείου. Τα
υπόλοιπα άτομα θα πληρώσουν
κανονικά το κόστος του ταξιδιού.
Για την κράτηση των θέσεων τα
άτομα που θα ταξιδεύσουν θα
πρέπει να παραδώσουν μαζί με
την αίτηση στους Οργανωτικούς
γραμματείς της Ομοσπονδίας,
φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και το ποσό των €100
ανά άτομο ως προκαταβολή.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πλη-

ρώσουν/ εξοφλήσουν το υπόλοιπο
ποσό
μέχρι
τις
14
Σεπτεμβρίου 2018. Σε αντίθετη
περίπτωση θα χάσουν το δικαίωμα τους.

Σε περίπτωση ακύρωσης δυστυχώς η προκαταβολή δεν θα μπορεί
να επιστραφεί.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες
και αιτήσεις επικοινωνήστε με
τους οργανωτικούς γραμματείς
της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ στα τηλ.
Λευκωσία 22849849, Λάρνακα
24633633, Πάφος 26811639,
Λεμεσός 25861000, Αμμόχωστος
23821432.

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

• Θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας
• Το Τ.Ε. επιχορηγεί €100
για κάθε μέλος
• Σε περίπτωση ακύρωσης
η προκαταβολή δεν
θα επιστρέφεται

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Εισάγονται αυστηρές εξώδικες ρυθμίσεις

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Προτάσεις ΣΕΚ για περιορισμό
των εργατικών ατυχημάτων
και επαγγελματικών ασθενειών

Η

ΣΕΚ με παρέμβαση της προς την υπουργού Εργασίας
τον Απρίλιο του 2018 κατέθεσε τις πιο κάτω εισηγήσεις για άμβλυνση του προβλήματος των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
• Εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων
στους τομείς όπου παρατηρούνται τα σοβαρά προβλήματα, με τη συνεργασία των τμημάτων εκπαίδευσης των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και
την υποστελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.
• Νομοθεσία που θα υποχρεώνει τους εργοδότες σε
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας να εφαρμόζουν
προγράμματα εκπαίδευσης για την ασφάλεια και υγεία
και την πρόληψη ατυχημάτων, τόσο πριν την εργοδότηση
τους όσο και κατά τη διάρκεια της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Δημιουργία ειδικής παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής
του Υπουργείου Εργασίας, που θα παρέχει πληροφορίες
και υποστήριξη για θέματα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία και να δέχεται ανώνυμες καταγγελίες.
• Κοινές εκστρατείες όλων των κοινωνικών εταίρων.
• Αυξημένες επιθεωρήσεις πάνω σε τακτική βάση των
προβληματικών χώρων εργασίας από το Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας.
• Αύξηση των ποινών που καθορίζονται στη νομοθεσία
για θέματα παραβίασης των κανόνων ασφάλειας και
υγείας και υιοθέτηση εξώδικών αποτρεπτικών προστίμων.
• Να μελετηθεί ξανά το επίπεδο ευθύνης των αναδόχων
των έργων, όταν δίδουν υπεργολαβίες για την εκτέλεση
έργων που ανέλαβαν οι ίδιοι, με τη λογική ότι μια μεγάλη
επιχείρηση έχει την οικονομική δυνατότητα και οφείλει
και μπορεί να αναγνωρίζει και να εκτιμά πολύ πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων.

Σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιθεωρητών
για αποτροπή εργατικών ατυχημάτων

M

ε στόχο την αποτροπή θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα
νομοσχέδιο που προνοεί αυστηρές
εξώδικες ρυθμίσεις για τα θέματα
ασφάλειας και υγείας. Συγκεκριμένα το Σώμα αποφάσισε την τροποποίηση του «περί Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Νόμου»
του 2018 λόγω της αύξησης των
θανατηφόρων εργατικών ατυχη-

• Σημαντική η συνεισφορά
του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου στη λήψη συνεκτικών αποφάσεων
μάτων που παρατηρούνται το
τελευταίο διάστημα.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εξετάστηκε, σε συνεργασία με όλους
τους αρμόδιους φορείς, από Τριμερή Διευρυμένη Τεχνική Επιτροπή
του Εργατικού Συμβουλευτικού
Σώματος, στην οποία συμμετείχαν
εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, της ΣΕΚ και των
υπόλοιπων
συνδικαλιστικών
οργανώσεων, και όπως επίσης
των εργοδοτικών οργανώσεων.

• Μεγαλύτερος έλεγχος των επιτροπών ασφαλείας εάν
λειτουργούν αποτελεσματικά εκεί και όπου υπάρχουν και
βελτίωση της νομοθεσίας για να υποχρεώνονται περισσότερες επιχειρήσεις να λειτουργούν Επιτροπές Ασφάλειας. υποστήριξη από τους εργοδότες για την πιο αποτελεσματική

Από τη συνεδρία της Διευρυμένης
Τεχνικής Επιτροπής και τη διαβούλευση με τα μέλη του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος προέκυψε η πρόταση με στόχο την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων
στους χώρους εργασίας
που
ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία.

• Αξιολόγηση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας των
επιχειρήσεων σε ετήσια βάση.

Για κάθε παράβαση που εντοπίζει
κάποιος επιθεωρητής δίνεται η

• Να διευρυνθεί ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και προβλήματα που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον εργασίας.

δυνατότητα για διοικητικό πρόστιμο €500 (με μέγιστο ποσό τις
€5.000), ενώ σε διάστημα δύο ετών
το διοικητικό πρόστιμο δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τις €20.000. Τα
εξώδικά θα τα εκδίδει ο Αρχιεπιθεωρητής.
Με την υφιστάμενη νομοθεσία, η
μέγιστη ποινή που προνοεί η νομο-

θεσία είναι 4 χρόνια φυλάκιση ή
€80.000 πρόστιμο ή και οι δύο
ποινές μαζί. Επίσης, το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη
δυνατότητα πέραν των προφορικών υποδείξεων, της επιστολής
και της ειδοποίησης βελτίωσης, να
απαγορεύσει σε έναν εργοδότη και
τη χρήση ενός μηχανήματος.

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
ανέδειξε τη σημασία του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου στην
προώθηση σημαντικών ζητημάτων
που αφορούν τον τομέα της εργασίας και ειδικότερα για τα θέματα
που αφορούν την ασφάλεια και
υγεία των εργαζομένων. Αυτές οι
ρυθμίσεις ουσιαστικά τροφοδοτούν
με σημαντικά εργαλεία το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας να επιβάλλει
διοικητικά πρόστιμα για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγείας στους χώρους εργασίας και να διασφαλίζεται με αυτόν
τον τρόπο η συμμόρφωση των εργοδοτών με τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στο εργασιακό περιβάλλον. Στέλλεται επίσης ξεκάθαρο
μήνυμα πως δεν χωρούν εκπτώσεις στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας και πως κάθε παραβίαση θα έχει άμεσα και το ανάλογο κόστος.

Προστασία εργαζομένων από το θερμικό φορτίο

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ενημερώνει όλους τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πως τα υψυλά επίπεδα θερμοκρασίας σε συνδιασμό με την υγρασία θέτουν σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε
θερμικό φόρτο και επηρεάζουν σοβαρά την υγεία τους.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει τους
εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι
υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα ανακ• Προειδοποιήσεις
γκαία και απαραίτητα
υπουργείου Εργασίας
μέτρα, μέσω της εκτίγια μέτρα προστασίας
μησης των κινδύνων,
για προστασία των
από τον καύσωνα
εργαζομένων ή των
ιδίων από τον θερμικό
φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα
Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας /
ανάπαυσης / διακοπής εργασίας.
Ο Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση
των Εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου
να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο,
οι κίνδυνοι.

www.oho-sek.org.cy

