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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Η ΣΕΚ στο πλευρό των
πληγέντων της Αττικής

Τ

ην οδύνη και τον συγκλονισμό του για
την εθνική τραγωδία που βιώνει η
Ελλάδα από την πύρινη λαίλαπα στην
Αττική, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο.
Ο κ. Μάτσας έθεσε τη ΣΕΚ στη διάθεση της
ΓΣΕΕ για βοήθεια και στήριξη προς τους
πληγέντες. Παράλληλα, η ΣΕΚ απέστειλε
σήμερα προς τον πρέσβη της Ελλάδος
στην Κύπρο μήνυμα συμπαράστασης.
«Η ΣΕΚ, εκφράζει την οδύνη και το συγκλονισμό της για τις συνέπειες που προκαλεί

• Η ΣΕΚ έθεσε τον εαυτό της
στη διάθεση της ΓΣΕΕ για στήριξη
των πληγέντων

η φωτιά στην Αττική, η οποία βρίσκεται
ακόμη σε εξέλιξη.
Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στη στήριξη των πληγέντων και έχουμε ήδη θέσει
την Οργάνωση μας στη διάθεση της ΓΣΕΕ.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς
τις οικογένειες των αποθανόντων και
ενώνουμε μαζί σας τις προσευχές μας για
την αποθεραπεία των τραυματιών, την
πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών και την
αποκατάσταση των ζημιών.
Τέτοιες στιγμές ο Ελληνισμός παραμένει
ενωμένος και η ΣΕΚ απόλυτα στοχευμένη
προς αυτή την κατεύθυνση.»
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• Ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

ΣΚΤ: Στην τελική ευθεία με στόχο
την επίτευξη συμφωνίας
Σ

την τελική ευθεία εισέρχονται οι διαβουλεύσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος με τη Συνεργατική Τράπεζα
που αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνίας για απορρόφηση, περίπου 900
υπαλλλήλων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, στο πλαίσιο της απόφασης για εξαγορά του καλού τμήματος
του Συνεργατισμού. Οι συντεχνίες αναμένουν από στιγμή σε στιγμή τη βελτιωμένη πρόταση της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας με την προσδοκία

Τελική γιορτή παιδικής κατασκήνωσης ΣΕΚ
στην παρουσία της υπουργού Εργασίας
Σελ. 8, 9

• Οι συντεχνίες αναμένουν
από στιγμή – σε στιγμή
το βελτιωμένο σχέδιο της ΣΚΤ
• ΟΙΥΚ – ΣΕΚ: Πολλαπλώς
επιζήμια τυχόν παράταση
της εκκρεμότητας
ότι το περιεχόμενο της θα οδηγήσει
στην υπογραφή συμφωνίας το συντομότερον.
Θεωρούμεν ότι το πακέτο αποζημίωσης
θα είναι ελκυστικό έτσι ώστε να τύχει
της αποδοχής των εργαζομένων σφραγίζοντας την ομαλή μεταβίβαση του
καλού Συνεργατισμού στην Ελληνική
Τράπεζα, δήλωσε ο γ.γ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ. ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ,
πάντως, παραμένουν συνεπείς στις
διακηρύξεις τους για πλήρη κατοχύρωση των εργατικών δικαιωμάτων.
Σελ.3

Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία Βουλής για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Σ

τις 9 Μαΐου 2018 η ΣΕΚ απ’ αυτή τη στήλη εξέφραζε την αγωνία της για την αδικαιολόγητη
κωλυσιεργία που επιδείκνυε η βουλή στην έγκριση
της νομοθεσίας για τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα «κυνηγούσε» την
αδήλωτη εργασία. Συγκεκριμένα γράφαμε τα εξής:
«Με τη σύμφωνο γνώμη της ΣΕΚ και των υπόλοιπων
κοινωνικών εταίρων, (που μετέχουν στο Εργατικό
Συμβουλευτικό Σώμα), κατατέθηκε στη βουλή τον Ιούνιο του 2017 νομοσχέδιο που προνοεί τη δημιουργία
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Στόχος αυτής
της Υπηρεσίας είναι να ελέγξει σε χώρους εργασίας
την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων
και την υλοποίηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών που προβλέπονται σε 29 συνολικά νομοθεσίες,
επιβάλλοντας αυξημένα και αποτρεπτικά διοικητικά
πρόστιμα σε όσους με τις παρανομίες τους συμβάλλουν στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.
Πρόκειται για μια Υπηρεσία που στο επίκεντρο των
δράσεων της θα θέσει την πάταξη του φαινομένου
της αδήλωτης εργασίας που συμβάλλει στην απορύθμιση και στερεί χιλιάδες ευρώ από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Δυστυχώς σήμερα – ένα σχεδόν χρόνο μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη βουλή – τα πράγματα δεν
προχώρησαν προς την επιθυμητή κατάσταση, ενώ
μόλις πρόσφατα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να βάλει στον πάγο το αίτημα
της κυβέρνησης για αποδέσμευση σχετικού κονδυλίου με το οποίο θα προσληφθούν 30 επιθεωρητές για
στελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

• Η καθυστέρηση ενθαρρύνει την αδήλωτη
εργασία και συμβάλλει στην απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας
Η ΣΕΚ η οποία από τον περασμένο Νοέμβριο, (και όχι
μόνο), κάλεσε τη βουλή να κινηθεί με ταχύτητα προς
την κατεύθυνση της έγκρισης του νομοσχεδίου, (που
αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου), σήμερα είναι
υποχρεωμένη να καταδικάσει την κωλυσιεργία που
επιδεικνύει η βουλή.
Ήδη στην αγορά εργασίας υπάρχει σοβαρή απορρύθμιση και μεγάλη αδήλωτη εργασία και η ολιγωρία
δεν επιτρέπεται από κανένα και για κανένα λόγο.

Νομοσχέδια που καθυστερούν στη βουλή ή που είναι
«θύματα» αντιπαράθεσης ανάμεσα σε εξουσίες είτε
τα τρώει ο χρόνος είτε καθίστανται άχρηστα γιατί η
παρανομία τρέχει με τους δικούς της γρήγορους ρυθμούς.
Ως τώρα δείξαμε αρκετή υπομονή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε περισσότερο από βέβαιοι πως,
έγιναν τα όσα έπρεπε να γίνουν από κυβέρνηση και
κοινωνικούς εταίρους, (εργοδότες και συντεχνίες), γι’
αυτό καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να εγκαταλείψουν τους τυχόν τακτικισμούς και την οποιαδήποτε ολιγωρία και να εγκρίνουν τάχιστα τα όσα
απαιτούνται για να λειτουργήσει η Ενιαία Υπηρεσία
Επιθεωρητών.
Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις».
Φαίνεται ότι για ακόμα μία φορά ένα τόσο σημαντικό ζήτημα γίνεται θύμα πολιτικής κωλυσιεργίας και
ασυνέπειας, γι’ αυτό η ΣΕΚ με την επαναλειτουργία
του Κοινοβουλίου τον προσεχή Σεπτέμβρη θα επανέλθει με περισσότερο δυναμισμό και διεκδικητικότητα.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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πείγει η νομοθετική κατοχύρωση των βασικών
όρων απασχόλησης στις οικοδομές και στα
ξενοδοχεία
Τα κόμματα καλούνται να τοποθετηθούν ξεκάθαρα σε ένα καίριο θέμα που ταλανίζει την
αγορά εργασίας
ιζικά μέτρα απαιτείται να ληφθούν στον τομέα
του ποδοσφαίρου ώστε να αποβαίνει πολλαπλώς ωφέλιμο για την κοινωνία
Η πολιτεία να παύσει να κάνει τα στραβά μάτια
στις χαίνουσες πληγές του δημοφιλέστερου
αθλήματος
ια πολλαπλώς επωφελή συνεισφορά των εξοχικών συγκροτημάτων της ΣΕΚ στην κοινωνία,
μίλησε η υπουργός Εργασίας
Μόνιμη η έγνοια της ΣΕΚ η ευημερία των εργαζομένων
πειλητικός προβάλλει ο θερμικός καύσωνας
καλοκαιριάτικα
Οφείλουν οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο και όχι
μόνον, να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα
αυτοπροστασίας
ερματίζονται σταδιακά οι μισθολογικές αποκοπές στο ευρύ δημόσιο
Η συμβολή των εργαζομένων στην αντιμετώπιση της κρίσης ήταν καθοριστική
σχυρό κράτος πρόνοιας αξίζει ο Κυπριακός λαός
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ΚΥΠΡΟΣ: ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο

όρος «κοινωνικό κράτος» εισήχθη στο πολιτικό λεξιλόγιο
αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο. Η κοινωνική νομοθεσία και
οι κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν από τότε αναπόσπαστο
στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής
ζωής, καλύπτοντας πρωτίστως
τους νευραλγικούς τομείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης,
της κατοικίας και των δημόσιων
συγκοινωνιών.
Στις χώρες της Κεντρικής και
Βόρειας Ευρώπης το κοινωνικό
κράτος έχει ακμάσει σε ζηλευτά
επίπεδα. Οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους έχουν ισχυροποιηθεί
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
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Η πολιτεία οφείλει να εγκύψει με απόλυτη

* σοβαρότητα στα νευραλγικά θέματα της Παι-

δείας, Υγείας, Συγκοινωνιών και Στέγασης
ατοχυρωμένο είναι το δικαίωμα της απεργίας
στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες
Η υπευθυνότητα των συνδικάτων στο καίριο
αυτό ζήτημα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
αισχροκέρδεια στις τουριστικές περιοχές ανθεί
κατακαλόκαιρα
Ο ΚΟΤ και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αυξημένο ρόλο στην περίοδο τουριστικής αιχμής
όβο και τρόμο προκαλούν τα τροχαία δυστυχήματα
Υπέρτατη ευθύνη Πολιτείας και Κοινωνίας να
δαμάσουν τον μολώχ της ασφάλτου
ρα να αποφασίσουν οι Τ/Κ κατά πόσον θα
πορευθούν με την Κυπριακή Δημοκρατία ή με
την Τουρκία
44 χρόνια μετά την εισβολή – κατοχή, είναι
πολλά!
α επιδείξουν όλοι τον απαιτούμενο κοινωνικό
πατριωτισμό για υλοποίηση του ΓεΣΥ
Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί ούτε προσκόμματα, ούτε πισωγυρίσματα, ούτε άλλες πρακτικές που θα φρενάρουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας
δημόσια Παιδεία είναι κοινωνική περιουσία
ανεκτίμητης αξίας
Οφείλουμεν να τη διαφυλάξουμε σαν κόρη
οφθαλμού
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«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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νει. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι
αναχρονιστικό, αδυνατώντας να
προσφέρει
την
απαιτούμενη
αγωγή των μαθητών αλλά και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό
στη νέα γενιά. Απαιτείται εκ
βάθρων αναδόμηση του τομέα της
Παιδείας και προς τούτο ο δημόσιος διάλογος και η εμπλοκή επειρογνωμώνων
αναμφισβήτητου
κύρους, θεωρούνται εκ των ων ουκ
άνευ για το χτίσιμο ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, μακριά
από κάθε είδους ιδεολογήματα,
συμφέροντα, μικροπολιτικές σκοπιμότητες και παθογένειες του
παρελθόντος.

γασης βρίσκεται επί ξυρού ακμής
λόγω της αδυναμίας επίλυσης του
φλέγοντος θέματος των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων (ΜΕΔ). Εν
πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με
τη μορφή που θα προσλάβει το
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ για διάσωση της
πρώτης κατοικίας που εμπίπτει
στην κατηγορία των ΜΕΔ, το κράτος οφείλει να εκπονήσει ευέλικτα
προγράμματα στέγασης για τα μη
προνομιούχα νοικοκυριά και τα
νέα ζευγάρια, με χαμηλά επιτόκια,
μα κυρίως με καθαρούς όρους
αποπληρωμής, που δεν θα εγκυμονούν κινδύνους για τους συνεπείς
δανειζόμενους.

Ο ζωτικός τομέας της Υγείας νοσεί

Το σύστημα Δημοσίων Συγκοινω-

• Το σήμερα και οι ανάγκες του αύριο επιβάλλουν
την ισχυροποίηση των βασικών αξόνων λειτουργίας
ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ

*

xenis.xenofontos@sek.org.cy

σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα μπορεί να αποδυναμωθούν. Φυσικά,
αυτό προυποθέτει πως οι φορολογούμενοι ανάλογα με τα εισοδήματα τους επιστρέφουν στο κράτος
μέχρι και 50 % των απολαβών
τους. Έχουν όμως το κεφάλι τους
ήσυχο ότι θα ζήσουν αξιοπρεπώς
καθόλην τη διάρκεια της ζωή τους.

Κύπρος
Στην Κύπρο της ευμάρειας και της
καταναλωτικής μανίας της περιόδου 1985- 2010, όλως αιφνιδίως
διαπιστώθηκε ότι οι πολιτικές του
κράτους και η ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας, κτίζονταν πάνω στην άμμο.
Ή καλύτερα εξαρτώνταν εν πολλοίς από την διαπλεκόμενη σχέση
των οικονομικών κερδοσκόπων και
πολιτικών καιροσκόπων. Το χρηματιστηριακό έγκλημα του 2000
και η κατάρρευση του τραπεζικού
συστήματος σε συνάρτηση με την
φτωχοποίηση του κράτους το
2012-13, απέδειξαν του λόγου το
αληθές. Συνοπτικά και συγκεκριμένα, διαπιστώνεται πέραν πάσης
αμφιβολίας ότι:
Ο πυλώνας της Παιδείας χωλαί-

σε όλες του τις μορφές. Το πεπαλαιωμένο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ισχύει
από την εποχή της Αποικιοκρατίας
έχει καταρρεύσει προ πολλού , με
την πολιτεία να σφυρίζει αδιάφορα για πολλές δεκαετίες. Τα κόμματα και οι εκάστοτε κυβερνήσεις
για δικούς τους λόγους δεν είχαν
επιδείξει την παραμικρή ευαισθησία για εφαρμογή του νομοθετικού
Πλαισίου του 2001 για υλοποίηση
του Γενικου Σχεδίου Υγείας. Η τραγική κατάσταση της δημόσιας
υγείας που μας προσβάλλει ως
Ευρωπαική χώρα, ως προοδευτική
κοινωνία και ως αξιοπρεπή λαό,
υποχρέωσαν τη ΣΕΚ μαζί με άλλα
συνδικάτα και τους οργανωμένυς
ασθενείς να συγκροτήσουν την
Κοινωνικη Συμμαχία για την υγεία
διεκδικώντας εδώ και τώρα την
υλοποίηση του ΓεΣΥ. Η προσπάθεια καταρχήν πέτυχε, ωστόσο,
εναπομένει να αποδειχθεί στην
πράξη κατά πόσον τα διαπλεκόμενα συμφέροντα θα επιτρέψουν την
απρόσκοπτη λειτουργία του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ στα τεθέντα
χρονοδιαγράμματα.
Το θεμελιώδες δικαίωμα της Στέ-

νιών, δυστυχώς είναι στοιχειώδες
και υποτυπώδες. Έχει σχεδιαστεί
βεβιασμένα, λόγω επείγουσας
ανάγκης εκπλήρωσης των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κύπρου
στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.
Έχει σοβαρότατες ελλείψεις και σε
καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί
τις σύγχρονες ανάγκες διακίνησης
των πολιτών, των εργαζομένων
και των επαγγελματιών. Αυτό που
προέχει, είναι να εφαρμοστεί ένα
νέο ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς
τα βαρίδια των
υπαρχόντων
Επαρχιακών Οργανισμών Συγκοινωνιών, των οποίων η προβληματική, όπως αποδεικνύεται, σύμβαση με το κράτος λήγει το 2020.

ΤΚΑ
Το σύστημα που λειτουργεί ικανοποιητικά στην Κύπρο του σήμερα,
είναι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης, χάρις στο Αναλογικό Σύστημα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο
πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί και να εκσυγχρονισθεί με ενεργότερη συμμετοχή και αναβαθμισμένο ρόλο των εμπλεκομένων
φορέων. (συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών).

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό
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 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7/2018
Η κοίμησις της αγ. Άννης,
Ολυμπιάδος διακόνου του
αγ. Χρυσοστόμου, Ευπραξίας,
Γρηγορίου Καλλίδη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/7/2018
Παντελεήμονος μεγαλομ.,
Ανθούσης ομολογητρίας,
Μανουήλ οσ.,
αγ. 53 μαρτύρων.

ΠΕΜΠΤΗ 26/7/2018
Παρασκευής οσ., Ερμολάου
ιερομ. Ερμίππου & Ερμοκράτους μαρτύρων, Ωραιοζήλης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7/2018
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος
αποστ., Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/7/2018

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,

Καλλινίκου και Θεοδότης
μαρτ., Κωνσταντίνου
Κων/πόλεως, Θεοδοσίου βασιλέως του νέου
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7/2018
Σίλα, Σιλουανού, Κρήσκεντος,
Επαινετού και Ανδρονίκου εκ
των Ο απ., Ιουλίτης μ.
ΤΡΙΤΗ 31/7/2018
Ιωσήφ Αρμαθαίας, Ευδοκίμου
Δημοκρίτου

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Τα μείζονα προβλήματα
επιλύονται με διαλλακτικότητα
και συναίνεση

Σ

υνώνυμα του συναινετικός, η ανοχή, η αποδοχή,
το δέξιμο, η έγκριση, η συγκατάνευση η συμφωνία.
Διαλλακτικός είναι αυτός που είναι ανοιχτός σε
συμβιβασμούς, που έχει διάθεση
να συζητήσει, να κάνει παραχωρήσεις για την επίλυση διαφορών.

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Συναίνεση και διαλλακτικότητα
λοιπόν, αποτελούν τα μοναδικά
εχέγγυα για εξεύρεση μιας κοινά
αποδεκτής λύσης που να εξυπηρετεί την κοινωνία ευρύτερα.
Αν η μια πλευρά αισθάνεται πως
έχει όλα τα δίκαια με το μέρος

√ Είναι ή ώρα που ή κάθε πλευρά
πρέπει να σταματήσει να θεωρεί ότι
έχει την απόλυτη ορθότητα και η άλλη
πλευρά είναι εντελώς λανθασμένη

της, αυτό δε σημαίνει πως ή άλλη πλευρά έχει όλα τα
άδικα.

Συντεχνίες: Επιρρίπτουν ευθύνες στους δήμους μείζονος
Λευκωσίας για τις επερχόμενες αυξήσεις στα σκύβαλα

Ε

υθύνες στους δήμους μείζονος
Λευκωσίας επιρρίπτουν οι
συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚΠΕΟ, ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ για τις
επερχόμενες αυξήσεις στα τέλη
σκυβάλων, σημειώνοντας ότι επιδίωξη των δήμων είναι η ανεξέλεγκτη αγορά υπηρεσιών.
Οι Δήμοι μείζονος Λευκωσίας στην
ανακοίνωση τους αποφεύγουν να
αναφερθούν στις ευθύνες για τους
χειρισμούς και τις
συμφωνίες που έγιναν
όσον αφορά τα τέλη
που επιβλήθηκαν από
την εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων στην
Κόσιη που εκτοξεύουν
το κόστος στα ύψη.
Αντίθετα, προσφεύγουν στην προσφιλή
τους τακτική για
ιδιωτικοποίηση της
υπηρεσίας σκυβάλων». Ευθύνες
για τους χειρισμούς τους είχαν
καταγραφεί και με παλαιότερες
παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή.

Υπάρχουν, απλά, διαφορετικές εκτιμήσεις και προσεγγίσεις.
Μόνο με αυτό το σκεπτικό μπορούμε όλοι μας να
προσδοκούμε ότι στην πορεία των χρόνων οι βασικοί
πυλώνες της υγείας και της παιδείας μας θα ενισχυθούν και θα καλύψουν τα όποια κενά, ώστε οι
πολίτες και τα παιδιά μας να απολαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες κάτω από την ομπρέλα ενός
ενισχυμένου κράτους πρόνοιας.
Τα μείζονα προβλήματα που αναφύονται δεν λύνονται ούτε με περισσά λόγια αλλά ούτε και με μοναξιά/αυτοαπομόνωση. Η πρόοδος μια χώρας είναι
συνυφασμένη με συνεργασίες και διάλογο.
Μόνο με έναν ειλικρινή διάλογο, συναίνεση και κοινή
προσπάθεια μπορούμε να επιτύχουμε τομές που θα
φέρουν απτά αποτελέσματα. Μόνον όταν οι εμπλεκόμενες πλευρές μπουν η μία στα παπούτσια της
άλλης και κατανοήσουν τις θέσεις και τις απόψεις
τους, τότε μόνον το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
ισχυρό.
Ελπίζω και εύχομαι πως πολύ σύντομα η χώρα μας
θα απολαμβάνει ενός σύγχρονου ΓεΣΥ που θα
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ποιοτική υγεία στον κόσμο αλλά και μιας
εκσυγχρονισμένης Παιδείας η οποία θα αποβαίνει
προς όφελος των παιδιών μας που θα είναι οι μελλοντικοί πηδαλιούχοι της χώρας.
Ας κρατηθούμε μακριά από αντιπαλότητες και οξύνσεις. Η πατρίδα και ο λαός μας χρειάζεται όλους,
ενωμένους με πνεύμα ενότητα και συνδιαλλαγής.
Ας αποφεύγουμε να διαμορφώνουμε πολιτικές και
γνώμες χωρίς την απόλυτη γνώση του αντικειμένου.
Αυτή η τακτική μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει με
αποτέλεσμα να ξεφεύγουμε από την ουσία και να
δημιουργούμε επίπλαστες συνθήκες που θα ορίζουν
ένα επίσης επίπλαστο αποτέλεσμα.
Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στη χώρα μας να
προοδεύει και να εξελίσσεται ως αποτέλεσμα μιας
συνετής διαβούλευσης.
Η παιδεία είναι μάθηση, είναι πολιτισμός, είναι
ψυχική και πνευματική καλλιέργεια.
Η Υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό που έχουμε ανάγκη
όλοι να μας το προσφέρουν απλόχερα χωρίς εκπτώσεις
Είναι ή ώρα που ή κάθε πλευρά πρέπει να σταματήσει να θεωρεί ότι έχει την απόλυτη ορθότητα και η
άλλη πλευρά είναι εντελώς λανθασμένη. Ας θυμηθούμε τον μεγάλο και σοφό Κομφούκιο που είπε:
«Μην ανησυχείς αν οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν.
Να ανησυχείς όταν εσύ δεν καταλαβαίνεις τους
άλλους».
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Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν,
αναφέρεται στην ανακοίνωση, η
αύξηση του κόστους δεν οφείλεται
σε καμία περίπτωση στο κόστος
προσωπικού. Εκείνο που επιδιώκεται είναι να εφαρμοστεί πάση

√ Επιδίωξη των δήμων είναι
η ανεξέλεγκτη αγορά
υπηρεσιών

θυσία η αρρύθμιστη και ανεξέλεγκτη αγορά υπηρεσιών, που θα
απορυθμίσει τις εργασιακές σχέ-

σεις και θα οδηγήσει τους εργαζόμενους πίσω σε συνθήκες εκμετάλλευσης, με μισθούς πείνας και
χωρίς ωφελήματα.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
καλούν τους δήμους να αναλογιστούν τις δικές τους ευθύνες που
αφορούν «την άρνηση τους να
συνεργασθούν για τη δημιουργία
κοινών υπηρεσιών, την αυτοεξαίρεσή τους από την περισυλλογή
των ανακυκλώσιμων
υλικών και την αδυναμία
αντιμετώπισης
των σοβαρών προβλημάτων στελέχωσης,
διοίκησης και λειτουργίας των υπηρεσιών
των Δήμων».
Προειδοποιούν τέλος
ότι οι εργαζόμενοι θα
συνεχίσουν να αντιδρούν δυναμικά σε
όλες τις προσπάθειες αποξένωσης
δημοτικών υπηρεσιών, όπως των
σκυβάλων.

• Εντατικοποιούνται οι διαβουλεύσεις για το θέμα της ΣΚΤ

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Σ

την τελική ευθεία εισήλθαν οι
διαβουλεύσεις του συνδικαλιστικού κινήματος με την ΣΚΤ για
επίλυση της διαφοράς που αφορά
τις αποζημιώσεις των 900 υπαλλήλων της ΣΚΤ στο πλαίσιο των
διαδικασιών απορρόφησης του
«καλού» Συνεργατισμού από την
Ελληνική Τράπεζα.
Μετά από κοινή συνεδρία τους την
περασμένη Παρασκευή, οι συντε-

τις προτάσεις, τις οποίες έχουν
βάλει στο τραπέζι, ώστε να είναι
το σχέδιο αποτελεσματικό για να
αποχωρήσουν τα 900 άτομα».

Ήλθε η ώρα κατέληξε, θέσουμε
τέρμα στο άγχος και την αγωνία
που διακατέχει το προσωπικό και
τις οικογένειες τους.

Επίσης, τόνισε ξεκάθαρα ότι το
συνδικαλιστικό κίνημα είναι στη
διάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή,
ώστε να βρεθεί λύση, ωστόσο, είπε
πως θέλουν και από τη δική τους
πλευρά να ακούσουν κάποιες διαφοροποιημένες προτάσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

√ Πλήρη διασφάλιση των εργαζομένων με επαναφορά
του Κυπριακού Τραπεζικού συστήματος στην ομαλότητα
√ Δυναμική αντίδραση των Συντεχνιών σε περίπτωση
που δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις
χνίες ΟΙΥΚ - ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ- ΠΕΟ και
ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισαν να καλέσουν
τον ιδιοκτήτη (Υπουργό Οικονομικών) και τη Διεύθυνση της Τράπεζας να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, η
οποία θα προκαλέσει την άμεση
και δυναμική αντίδραση των εργαζομένων.
Επίσης, αποφάσισαν να συγκληθεί
εκ νέου την Τετάρτη (25/7/2018)
συνδιάσκεψη αντιπροσώπων, για
υλοποίηση των προηγούμενων
αποφάσεων, για λήψη δυναμικών
μέτρων με βάση τις πρόνοιες των
καταστατικών των Συντεχνιών, σε
περίπτωση που μέχρι την Τρίτη [
χθές ] δεν υπάρξουν οποιεσδήποτε
θετικές εξελίξεις.
Ο γ.γ. της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ, Ελισσαίος
Μιχαήλ, δήλωσε ότι « τόσο ο
Υπουργός Οικονομικών, όσο και
το Συμβούλιο της Τράπεζας πρέπει να δουν και να ξανασκεφτούν

«Από εκεί και πέρα», πρόσθεσε,
«να καλέσουμε και τους συναδέλφους της ΕΤΥΚ να συμμετέχουν στο
μέτωπο, το οποίο έχουμε σχηματίσει ως συνδικαλιστικό κίνημα, για
το καλό των εργαζομένων στο
συνεργατικό κίνημα και στην εξεύρεση λύσεων».

Εξάλλου, οι ηγεσίες των τριών
συντεχνιών είχαν συνάντηση με
την Ελληνική Τράπεζα την περασμένη Παρασκευή όπου συζητήθηκε το υπηρεσιακό πλάνο για ενσωμάτωση του καλού Συνεργατισμού.
Τέθηκε επί τάπητος, το εργασιακό
καθεστώς για όσους θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα, η
εφαρμογή της νομοθεσίας για
μεταφορά εργασίας από μια εταιρεία σε άλλη και οι εργασιακές
συμφωνίες που υπάρχουν με τη
ΣΚΤ. Συμφωνήθηκε όπως οι επαφές συνεχισθούν προσλαμβάνοντας πιο συγκεκριμένη μορφή και
υπογραφτεί συμφωνία αρχών γι
πιο λεπτομερή εξέταση όλων των
επί μέρους θεμάτων που θα προκύπτουν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανάκληση κατεψυγμένων
ανάμεικτων λαχανικών
από την Κυπριακή αγορά

ο υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι
οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, έχουν λάβει σχετική ενημέρωση
από την αρμόδια Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω του
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις
Ζωοτροφές (RASFF), ότι το πιο κάτω αναφερόμενο προϊόν, που
έχει κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά, πιθανόν να είναι
μολυσμένο με τον μικροοργανισμό Listeria Monocytogenes:
Είδος: Mixed vegetables / Ανάμεικτα λαχανικά (κατεψυγμένα)
Εμπορική επωνυμία: Iceland
Γραμμικός
05010482533120

κωδικός:

Βάρος: 900g
Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: Όλοι οι κωδικοί
με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας Ιανουάριο 2020
μέχρι και συμπεριλαμβανομένης
Ιούνιο 2020
Η εμπλεκόμενη εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απόσυρση και ανάκληση του συγκεκριμένου τροφίμου.
Επειδή όμως, κάποια ποσότητα του συγκεκριμένου τροφίμου
ενδέχεται να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών,
αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του
και το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.
Για το εν λόγω θέμα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις αρμόδιες Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα επανέλθουν
με νέα ανακοίνωση.

Νέες ηλεκτρονικές απάτες μέσω
παραπλανητικών μηνυμάτων
• Οι επιτήδειοι ξανακτυπούν με διαφορετικές μεθόδους

Ν

έους παράνομους τρόπους μετέρχονται οι επιτήδιοι στην
προσπάθεια τους να αποκομίσουν χρήματα από το κοινό.
Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει
λάβει τις τελευταίες ημέρες αυξημένα παράπονα για νέα
μορφή απάτης με παραπλανητικά μηνύματα [ e-mail ] που
στόχο έχουν την άντληση χρημάτων.
Πρόκειται για μηνύματα που
• Η αστυνομία καλεί το αποστέλλονται το τελευταίο
χρονικό διάστημα σε χρήστες
κοινό να είναι πολύ
του διαδικτύου και με το οποίο
προσεκτικό
ο αποστολέας του μηνύματος
ενημερώνει τον πολίτη ότι γνωρίζει κωδικούς του και του
αναφέρει σαν παράδειγμα έναν
κωδικό τον οποίο καταχώρησε
ο ίδιος ο πολίτης σε κάποιες
σελίδες
που
χρειάζονταν
εγγραφή. Ακολούθως τον ενημερώνει ότι εγκαταστάθηκε κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή του με το οποίο είχε πρόσβαση στα αρχεία του και τον
απειλεί ότι κατέχει στοιχεία εναντίον του και ζητά μεγάλο χρηματικό ποσό σε bitcoins για να μην τα δημοσιεύσει.
Ειδικότερα, το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου, ότι αυτού του
είδους τα μηνύματα έχουν ως σκοπό να πείσουν με απατηλό
τρόπο τους πολίτες να καταβάλουν τα χρηματικά ποσά για να
μην δημοσιευθεί οτιδήποτε το ακατάλληλο.
Με αφορμή τη διακίνηση του εν λόγω μηνύματος (email), το
Γραφείο μας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
στην περίπτωση που λάβουν, μέσω του διαδικτύου, τέτοιου
είδους μηνύματα, για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησης. Επιπλέον συστήνεται και προτρέπονται οι χρήστες του διαδικτύου να μην αποστέλλουν χρηματικά ποσά ούτε προσωπικά
δεδομένα σε άγνωστα άτομα και να ενημερώνουν το Γραφείο
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Eγκλήματος, μέσω των ιστοσελίδων της Αστυνομίας www.cypruspolicenews.com /
www.police.gov.cy

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

H ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Ε

ίναι γεγονός πως για μία
μερίδα ανθρώπων, οι καλοκαιρινοί μήνες μπορεί να αποτελέσουν ένα δυσάρεστο διάστημα, κατά τη διάρκεια του
οποίου η “πεσμένη” ψυχολογική
κατάσταση μπορεί να επηρεάζει την καθημερινότητά τους.
Ένας λόγος που οι άνθρωποι
εκδηλώνουν μεγάλη συναισθηματική φόρτιση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού είναι οι
υψηλές προσδοκίες για χαλάρωση και ψυχαγωγία.
Λόγω της γενικότερης χαλάρωσης που προκαλεί η εποχή
αυτή, τουλάχιστο κατά το μήνα
των θερινών διακοπών, η θεωρία λέει ότι όλοι μας πρέπει να
περνάμε καλά. Για πολλούς
μάλιστα, η αύξηση του ελεύθερου χρόνου και της χαλάρωσης
οδηγεί σε επιπλέον ώρα για
ψυχολογική αυτοαναζήτηση,
σωματική κριτική, αναθεώρηση
των σχέσεων και της ζωής
τους.

γαστρεντερολογικές ενοχλήσεις
αλλά και διαταραχή ύπνου.

Προλαμβάνοντας
την κατάθλιψη
Η κατάθλιψη είναι μία κατάσταση την οποία ο ίδιος ο
παθών πρέπει – αλλά και οι
γύρω του πρέπει να τον βοηθήσουν – να ξεπεράσει. Μερικοί
από τους τρόπους αντιμετώπισης είναι:
Σωστή Διατροφή

αρχή και σταδιακά να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε την
αλλαγή στη διάθεσή μας.
Περισσότερος χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα: Συχνά η
κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει
σε απομόνωση, κάτι που κινδυνεύει να επιδεινώσει την κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται
είναι περισσότερη θετική ενέργεια που μπορούμε να λάβουμε
ανιδιοτελώς από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

• Πώς να αποφύγουμε την καλοκαιρινή κατάθλιψη
μεσούντων των θερινών μας διακοπών

Στην ουσία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ίδιο μας τον
εαυτό, κάτι που αρκετοί
άνθρωποι δυσκολεύονται να
διαχειριστούν.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
φυσικά και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που για
πολλούς σημαίνει λιγότερα
χρήματα για καλοκαιρινές διακοπές ή αδυναμία για μία θερινή εξόρμηση.
Η υπερβολική ζέστη αποτελεί
ένα ακόμη παράγοντα που
ρίχνει την διάθεση, με μία μερίδα ανθρώπων να νιώθουν
κατάπτωση και αδυναμία λόγω
της ζέστης και να περιορίζονται
σε
κλιματιζόμενους
χώρους και έτσι να απέχουν
από κοινωνικές δραστηριότητες.

Βασικά σημάδια που προδίδουν
την εποχιακή κατάθλιψη
Είτε πρόκειται για τον ίδιο μας
τον εαυτό, είτε για κάποιο
κοντινό και αγαπημένο μας
πρόσωπο, είναι επιτακτική η
ανάγκη να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια μίας
τέτοιας κατάστασης έγκαιρα.
Η κατάθλιψη είναι μία επώδυνη
παθολογική θλίψη με ψυχοσωματικές επιδράσεις στον παθόντα. Πολλές φορές συνοδεύεται
από έλλειψη αυτοεκτίμησης,
ενδιαφερόντων και ελπίδας.
Δεν είναι η θλίψη αυτή που ορίζει την καθημερινότητά τους
αλλά αυτό που επικρατεί είναι
η αίσθηση ότι βρίσκεται παγιδευμένος και ανίκανος να δει το
νόημα σε οτιδήποτε κάνει.
Ο παθών δυσκολεύεται να
ζήσει την καθημερινότητά του
με εμφανή την έλλειψη συγκέντρωσης στις δραστηριότητές
του. Η συναισθηματική αυτή
κατάσταση μπορεί να τον επηρεάσει ακόμα και σε σωματικό
επίπεδο με πονοκεφάλους,

Όσο περίεργο και αν ακούγεται,
η διατροφή είναι ικανή να ανεβάσει την ψυχολογική μας
κατάσταση.
Διατροφή: Η διατήρηση της
γλυκόζης σε χαμηλά επίπεδα, η
κατανάλωση σύνθετων υδατανθράκων (άγριο ρύζι, μακαρόνια & κριτσίνια ολικής άλεσης), η επιλογή τροφών πλούσιων σε τρυπτοφάνη (κρέας,
αυγά, μπανάνες, αβοκάντο
κλπ.) μπορούν να επηρεάσουν
θετικά τη διάθεσή μας.
Αερόβια Γυμναστική: Είναι
γνωστό πως η γυμναστική και
δη η αερόβια, όπως το τρέξιμο
και η κολύμβηση συμβάλουν
στη
δυναμική
παραγωγή
ενδορφινών.
Στόχος είναι, είτε αφορά εμάς
τους ίδιους είτε κάποιο κοντινό
μας πρόσωπο, να κάνουμε την

Χόμπι και νέες δραστηριότητες: Οτιδήποτε μας κάνει να
ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα μας
μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην ψυχοσύνθεσή μας.
Νέα χόμπι και δραστηριότητες
μπορούν να αποτελέσουν
καθοριστικό παράγοντα στην
επικράτηση μίας θετικότερης
προσέγγισης της ζωής μας.
Αυτοεκτίμηση: Η μεγαλύτερη
έκθεση του σώματός μας κατά
την καλοκαιρινή περίοδο, μπορεί να εντείνει τις ανασφάλειες
μας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ομορφιά μας καθορίζεται από τα επίπεδα αυτοπεποίθησής μας και τα ανθρώπινά μας χαρίσματα. Δώστε
εμφάνιση στο να καλλιεργήσετε
τον εαυτό σας περισσότερο
εσωτερικά και εκτιμήστε τις
ικανότητές σας.
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Ο καύσωνας και ο κίνδυνος
θερμοπληξίας απειλούν
την υγεία μας

K

αραδοκεί ο καύσωνας κατακαλόκαιρα
απειλώντας σοβαρά την υγεία μας.
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι
οποίες αναμένεται να επικρατήσουν κατά
τις επόμενες ημέρες, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας υπενθυμίζουν στο
κοινό τα ακόλουθα βασικά μέτρα για την
πρόληψη των ανεπιθύμητων επιδράσεων
στον ανθρώπινο οργανισμό:
• Αποφυγή της συχνής έκθεσης στον ήλιο,
όπως και της άσκοπης διακίνησης και
βαριάς σωματικής άσκησης. Είναι σωστό
να προτιμώνται σκιερά και δροσερά μέρη
και να απο√ Οι Ιατρικές Υπηρε- φεύγονται οι
χώροι
όπου
σίες προτρέπουν το
επικρατεί
κοινό να λαμβάνει
συνωστισμός.

μέτρα προστασίας

• 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 για τυχόν ειδικά μέτρα που
πρέπει να λάβουν.

Το μέλλον της ξενοδοχειακής βιομηχανίας δεν είναι η επέκταση
του τσιμέντου αλλά η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του

Τ

α τελευταία χρόνια στον τόπο μας,
μια σειρά από ερωτηματικά ταλαιπωρούν καθημερινά όλους τους
εμπλεκόμενους στον κλάδο του Τουρισμού: Γιατί σε κάθε τουριστική σεζόν
να υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στα ξενοδοχεία; Γιατί πλέον ένας
κλάδος που ανθίζει χρόνο με τον χρόνο

Του Παναγιώτη
Ιωαννίδη
Οργανωτικού
γραμματέα Ε.Ε.
Σωματείο
Υπαλλήλων
Ξενοδοχείων &
Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ
Λεμεσού
να μην έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει νέα ταλέντα στη βιομηχανία και
αρκείται ως επί το πλείστον σε ανειδίκευτους μετανάστες; Και επιπλέον,
μήπως το νησί μας έχει πλέον χάσει
την ταυτότητα του ως πάροχος της
Μεσογειακής Φιλοξενίας; Ποιός ευθύνεται για όλα αυτά;
Η ραγδαία ανάπτυξη στις κατασκευές,
που σε ένα βαθμό είναι και αποτέλεσμα της επιλογής των Ξενοδόχων να
εκμεταλλευτούν τις ελαφρύνσεις στις
άδειες οικοδομής, άφησε δυστυχώς
την οποιαδήποτε επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε δεύτερη μοίρα. Η
υποτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα από τους ξενοδόχους και η αδιαφορία τους να επενδύσουν στην
κατάρτιση και ποιοτική στελέχωση
του εργατικού δυναμικού είναι εντελώς
αδικαιολόγητη, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο που παρατηρείται:
(1) σημαντική ανάπτυξη των κέντρων
αναψυχής,

Ιδιαίτερα για τα βρέφη και τα παιδιά,
συστήνονται τα ακόλουθα:

(2) επεκτάσεις υφιστάμενων Ξενοδοχειακών Μονάδων,

• Αν υπάρχει νεογέννητο στο σπίτι, συνίσταται να είναι ντυμένο ελαφρά. Να
ζητούνται οδηγίες από τον παιδίατρο
σχετικά με τη λήψη υγρών.

(3) ανέγερση νέων Μονάδων και

• 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.
• Αποφυγή εντόνου παιγνιδιού και άσκησης, ιδιαίτερα σε μέρη που καταγράφεται
υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με
υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο.
• 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. Η θερμοκρασία μπορεί να
ανέβει επικίνδυνα μέσα σε λίγα μόνο
λ ε π τ ά ,
ακόμα κι αν
τα παράθυρα του αυτοκινήτου είναι
ανοιχτά.
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(4) η ανάπτυξη του Καζίνο,
Παρέθεσα εισαγωγικά τα πιο πάνω,
ως προβληματισμό για να ψάξουμε
λίγο ανάμεσα μας για τις ευθύνες που
ίσως μας οδηγήσουν και στις πιθανές
λύσεις. Για να επιλύσουμε όμως έστω
και εν μέρει το πρόβλημα, θα πρέπει
πρώτα να γίνει η σωστή διάγνωση και
να παραδεχτούμε ο καθένας τα λάθη
του και να δώσουμε υποσχέσεις όχι
μόνο για το αύριο αλλά και το σήμερα.
Η αλήθεια είναι ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος έχει δεχτεί αρκετά κτυπήματα τα
τελευταία χρόνια. Ενώ προσφέρει τις
υπηρεσίες του με ζήλο και αφοσίωση,
έχει δει χωρίς ουσιαστικό λόγο τα
εισοδήματα του αλλά και άλλα ωφελήματα, να μειώνονται σημαντικά, για
να διασωθεί δήθεν ο κλάδος που στην
πραγματικότητα ποτέ δεν βίωσε επί
της ουσίας την κρίση όπως μας την
παρουσίαζαν οι Εργοδοτικοί Σύνδεσμοι. Παράλληλα, τα μέλη μας, καλούνται καθημερινά να κρατήσουν την
παραγωγικότητα τους σε ψηλά επίπεδα, μη έχοντας στελεχωμένες μονάδες
δίπλα τους, χωρίς την απαραίτητη
κατάρτιση και τεχνογνωσία από τους
νεοεισερχόμενους και χωρίς επιπλέον

κίνητρα για την καριέρα τους. Οι νέοι
άνεργοι, χωρίς πολλές άλλες επιλογές
για εργασία, θα μπουν τελικά στον
κλάδο αλλά δεν θα δουν ποτέ κάποια
προοπτική, εκτός από μερικές εξαιρέσεις. Κατά συνέπεια βλέπουν την
απασχόληση τους ως μια προσωρινή
διαδικασία, μέχρι να βρεθεί η ευκαιρία
που ψάχνουν σε κάποιο άλλο κλάδο.
Έτσι, το ενδιαφέρον τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα είναι μειωμένο
εώς ανύπαρκτο.

√ Η ποιοτική εξυπηρέτηση και η
ζεστή φιλοξενία πρέπει να αποτελούν το Α και το Ω του Κυπριακού
τουριστικού προϊόντος
Απογοητευτική είναι και η στάση των
περισσότερων εργοδοτών, οι οποίοι
δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν
σε εργαζόμενους που πιθανόν να
παραιτηθούν στο άμεσο μέλλον από
τη βιομηχανία. Η απαίτηση όμως για
χαμόγελο, ποιοτική εξυπηρέτηση και
φιλοξενία ψηλού επιπέδου είναι επιτακτική απ’ όλους τους εργοδότες. Για
να μην είμαι απόλυτος θα πρέπει να
αναγνωρίσω πως υπάρχει μια ομάδα
εργοδοτών, που δυστυχώς όμως αποτελεί εξαίρεση, που επενδύουν στην
κατάρτιση και στο ανθρώπινο δυναμικό τους, με αποτέλεσμα η ποιότητα
του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν να διατηρείται σε πολύ ψηλά
επίπεδα.
Όλα τα πιο πάνω, έχουν προφανώς
αντίκτυπο και στο προϊόν που παράγει ο κλάδος αλλά και στην απορρύθμιση της υγιούς αγοράς εργασίας με
αποτέλεσμα να ευνοείται ένα περιβάλλον ευκαιριακής απασχόλησης με επισφαλής όρους. Μια πραγματικότητα,
που σπρώχνει αρκετούς ξένους εργαζόμενους στο έλεος καιροσκόπων και
κοντόφθαλμων εργοδοτών. Εργοδότες

οι οποίοι σε συνεργασία με διάφορα
γραφεία εργασίας στο εξωτερικό,
φέρνουν στην Κύπρο εργαζόμενους με
εξευτελιστικούς όρους απασχόλησης.
Αποτέλεσμα της χαώδους κατάστασης
που παρατηρείται στη ξενοδοχειακή
βιομηχανία είναι το βάρος να πέφτει
σε μια μερίδα εργαζομένων. Αυτών
που είναι επαγγελματίες, αυτών που
μπήκαν στον κλάδο για να μείνουν.
Δυστυχώς όμως βρίσκονται και αυτοί
πολλές φορές υπό εκμετάλλευση και
είτε λόγω πολλών χρόνων υπηρεσίας
είτε λόγω ηλικίας, δεν έχουν τη δυνατότητα για να ξεκινήσουν μια νέα
καριέρα σε άλλο κλάδο της οικονομίας.
Σε αυτές τις δύσκολες ώρες η μοναδική επιλογή που έχουμε είναι: Ξενοδόχοι, εργαζόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς να ενώσουμε
δυνάμεις για να διασφαλίσουμε πως ο
Τουρισμός είναι και θα παραμείνει ο
βασικότερος πνεύμονας της οικονομίας της χώρας. Να διαφυλάξουμε
πως οι επισκέπτες μας θα φύγουν απ
το νησί μας ικανοποιημένοι από την
φιλοξενία μας ώστε να ξαναέρθουν ή
να μας διαφημίσουν όπως αξίζει στον
τόπο μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της
βιομηχανίας.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Πρέπει παράλληλα να λάβουμε υπόψη
ότι, σήμερα απασχολείται στα Ξενοδοχεία μας ένα κράμα από περισσότερες από 25 εθνικότητες εργαζομένων,
από ηλικίες 16-70 χρόνων, και αυτή η
ανομοιομορφία σίγουρα επηρεάζει την
ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Επιβάλλεται λοιπόν, περισσότερο από ποτέ προηγουμένως, να προσφέρουμε σε όλους ίσα εργασιακά
δικαιώματα και μισθούς, που μαζί με
την απαιτούμενη κατάρτιση και επιμόρφωση, θα μπορέσουν τελικά να
παρέχουν όλοι ψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους τουρίστες μας.

Είναι ευθύνη όμως και των επηρεαζόμενων εργαζόμενων, που πρέπει να
γίνουν επιτέλους απαιτητικοί και να αντιληφθούν πως κάτω από την ομπρέλα του Συνδικαλιστικού Κινήματος μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα
εργασιακά τους δικαιώματα και να απαλλαγούν από την εκμετάλλευση και
τους απαράδεκτους όρους απασχόλησης που προσφέρουν κάποιοι ασυνείδητοι ξενοδόχοι. Μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να διεκδικήσουν
καθολική εφαρμογή της συλλογικής Σύμβασης του κλάδου και προστασία από
νομικές ρυθμίσεις. Να διεκδικήσουν πιστοποίηση των επαγγελματικών τους
προσόντων, και σεβασμό από όλους τους Εργοδότες προς τις υφιστάμενες
νομοθεσίες.
Η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για την ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, που είναι και αποτέλεσμα της δικής μας διαπίστωσης ότι αντιμετωπίζει τεράστιες αδυναμίες ο τουριστικός τομέας, αποτελεί μια θετική εξέλιξη,
και η σωστή λειτουργία του νέου Υφυπουργείου, θα καθορίσει σε ένα βαθμό το
μέλλον της βιομηχανίας.
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ΚΥΠΡΟΣ: 1.8% πληθωρισμός
τον Ιούνιο 2018

Τ

η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το
2013 καταγράφει ο εναρμονισμένος
πληθωρισμός για τον μήνα Ιούνιο. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2018 ανήλθε στο
1,7%στηνΚύπροσεσχέσημετονΙούνιοτου
2017, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Η  τελευταία
μεγάληαύξησητουπληθωρισμούήταντον
Φεβρουάριοτου2013-μήνακατάτονοποίο
σημειώθηκεετήσιααύξηση1,8%κιαπ'εκεί
και πέρα οι τάσεις ήταν χαμηλότερες.
Ωστόσο, ο ΕνΔΤΚ τον Ιούνιο 2018 βρέθηκε
στις101,92μονάδεςκαιβρίσκεταιστουψηλότεροεπίπεδοαπότονΝοέμβριοτου2014,
όταν ο Δείκτης βρέθηκε στις 100,73 μονάδες.  Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου,σεσχέσημετονπροηγούμενομήνα
οΕνΔΤΚαυξήθηκεκατά1%.Συγκριτικάτόσο
μετονΙούνιοτου2017όσοκαιμετονπροηγούμενο μήνα, η κατηγορία Μεταφορές
παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με
ποσοστά6,8%και2,9%αντίστοιχα.
Τα Τρόφιμα και τα Μη Αλκοολούχα Ποτά
ανέβηκαν κατά 3,7% συγκριτικά με πέρσι,
ενώ η Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και
Υγραέριο κατέγραψε άνοδο 4%. Ωστόσο, η
μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες,τόσοσεσχέσημετονΙούνιοτου
2017όσοκαισεσχέσημετονπροηγούμενο
μήνα,παρατηρήθηκεστηνκατηγορίαΕνέργεια,μεποσοστά9,8%και3,5%αντίστοιχα.
ΣυγκρίνονταςόμωςτηνπερίοδοΙανουαρίου
- Ιουνίου 2018 με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκεστηνκατηγορίαΈνδυσηκαιΥπόδηση(-3,3%).

Μ

ε νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Ελληνική Βουλή
εισάγονται ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και
υποδηλωμένης εργασίας, ενώ
διαμορφώνεται μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για
την αδήλωτη εργασία, με
στόχο την ενίσχυση της προστασίαςτωνεργαζομένωνκαι
τη δημιουργία νέων θέσεων
πλήρουςεργασίας.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται
ότιγιακάθεαδήλωτοεργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο
10.500ευρώστονεργοδότη,το
οποίοπροσαυξάνεταισεπεριπτώσεις υποτροπής και αναδρομικήκαταβολήασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών.
Παράλληλα,
προβλέπεται
δυνατότητα έκπτωσης του
προστίμου, εφόσον προσληφθείάμεσαοαδήλωτοςεργαζόμενος,ενώηέκπτωσηείναι
ανάλογη της διάρκειας της
σύμβασης.
Συγκεκριμένα,ορίζεταιότι,αν,
εντός 10 εργάσιμων ημερών
από την ημέρα του ελέγχου, ο
εργοδότης προβεί στην πρόσληψητουεργαζόμενουήτων
εργαζομένων που διαπιστώθηκανωςαδήλωτοιμεσύμβαση εξαρτημένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης, το
πρόστιμομειώνεταιωςεξής:
•Στοποσότων7.000ευρώσε
περίπτωση πρόσληψης με
σύμβαση εργασίας διάρκειας
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Πρόστιμο €4,34 δισ. από Κομισιόν στην Google
Π

ρόστιμο € 4,34 δις προς την
Google για τρία είδη παράνομων
περιορισμώνστηχρήσητουAndroid,
επέβαλε την περασμένη εβδομάδα η
ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή(Κομισιόν).
ΣύμφωναμετηνΕπίτροποΑνταγωνισμού Μαγκρέτ Βεστάγκερ, μεαυτούς
του τρεις παράνομους περιορισμούς
η Google είχε «τσιμεντοποιήσει την
κυριαρχία της μηχανής αναζήτησης
της». Στην πράξη απαγόρευε στους
αντιπάλουςτηςτηνευκαιρίανακαινοτομούνκαιναανταγωνίζονταιεπί

Χώρο(ΕΟΧ),δηλαδήκαιστα31κράτη
μέλητουΕΟΧ.ΗGoogleκατέχειμερίδιααγοράςάνωτου90%σταπερισσότερακράτημέλητουΕΟΧ.
ΗΚομισιόνκαταγράφειότιυπάρχουν
μεγάλαεμπόδιαεισόδουσεαυτέςτις
αγορές.Τοίδιοσυμπέρασμαέχειεξαχθείεπίσηςκαιμετηναπόφασηστην

διάρκεια και η βαρύτητα της παράβασης.ΑπαιτείταιδεαπότηνGoogle
να θέσει οριστικά τέλος στην παράνομησυμπεριφοράτηςεντός90ημερώναπότηνέκδοσητηςαπόφασης.
Η Google πρέπει, τουλάχιστον, να
παύσει και να μην ασκήσει ξανά
κανένα από τα τρία είδη πρακτικών.

√ Παράνομοι περιορισμοί
στη χρήση Android
τηςουσίας,κάτιπουείναιπαράνομο
σύμφωνα με τους κανόνες αντιμονοπωλιακήςνομοθεσίαςτηςΕΕ.

Δεσπόζουσα θέση
Η Κομισιόν συμπεραίνει επίσημα ότι
η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση
στις αγορές των υπηρεσιών γενικής
διαδικτυακής αναζήτησης, των λειτουργικών συστημάτων για έξυπνες
κινητές συσκευές για τα οποία είναι
δυνατό να παρέχεται άδεια χρήσης
και των καταστημάτων εφαρμογών
(appstores)γιατολειτουργικόσύστημαAndroidγιακινητέςσυσκευές.
Αναλυτικά η Google κατέχει δεσπόζουσαθέσηστιςεθνικέςαγορέςγενικής διαδικτυακής αναζήτησης σε
ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό

υπόθεση«GoogleShopping»,τονΙούνιοτου2017.
ΕπιπλέονσημειώνεταιότιτοAndroid
είναι ένα λειτουργικό σύστημα για
έξυπνες κινητές συσκευές για το
οποίο είναι δυνατό να παρέχεται
άδειαχρήσης.Αυτόσημαίνειότιτρίτοι κατασκευαστές έξυπνων κινητών
συσκευών μπορούν να λάβουν άδεια
καιναχρησιμοποιούντοAndroidστις
συσκευέςτους.
Σεό,τιαφοράτοπρόστιμούψους€4
342 865 000 λαμβάνεται υπόψη η

Με την απόφαση απαιτείται επίσης
από την Google να απέχει από τη
λήψη οποιουδήποτε μέτρου έχει το
ίδιο ή ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμαμετιςενλόγωπρακτικές.
ΣεπερίπτωσηπουηGoogleδενδιασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την
απόφαση, κινδυνεύει με χρηματική
ποινήλόγωμησυμμόρφωσης,ύψους
έως5%τουμέσουημερήσιουκύκλου
εργασιών παγκοσμίως της Alphabet,
μητρικήςεταιρείαςτηςGoogle.

ΕΛΛΑΔΑ: ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
τουλάχιστοντριώνμηνών.
•Στοποσότων5.000ευρώσε
περίπτωση πρόσληψης με
σύμβαση εργασίας διάρκειας
τουλάχιστονέξιμηνώνκαιστο
ποσότων3.000ευρώσεπερίπτωση πρόσληψης με σύμβασηεργασίαςδιάρκειαςτουλάχιστονενόςέτους.

Οι συνδικαλιστές
Ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
Παναγιώτης Κυριακούλιας,
εκτιμάότιηαδήλωτηεργασία
παραμένεισευψηλάποσοστά,
«παράτογεγονόςότιοιμισθοί
των εργαζομένων έχουν
συμπιεστεί και μειωθεί αρκετά,τατελευταίαχρόνιακαιθα
περίμενεκανείςναέχειπεριοριστείτοφαινόμενο».Έξαρση,
σημείωσε,διαπιστώνεταιστο
φαινόμενο της υποδηλωμένη
εργασίας.  «Δηλαδή, ένας
εργαζόμενοςναδηλώνεταιγια
λιγότερεςώρεςαπόαυτέςπου
πραγματικάδουλεύει»εξηγείο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας.
Με βάση την εμπειρία του,
σημειώνειότιπιοέντοναφαινόμενα υποδηλωμένης ή αδήλωτης εργασίας καταγράφονται στους κλάδους του
security, της καθαριότητας,

των εργολάβων, στις εμπορικές επιχειρήσεις, κυρίως, τις
μικρομεσαίες, καθώς και στον
κλάδο του επισιτισμού, τις
καφετέριες και τα εστιατόρια.
Σύμφωνα με τον κ. Κυριακούλια, αρκετά μεγάλο ποσοστό
αναγκάζεται να εργαστεί
χωρίς ασφάλιση, προκειμένου

ρα υψηλά ποσοστά αδήλωτης
ήψευδώςδηλωμένηςαπασχόλησης.
Σύμφωναμετονκ.Προύτζο,η
«μαύρη» εργασία στον κλάδο
διατηρείται σε υψηλά ποσοστά, τα τελευταία χρόνια,
«μέσαστηδίνητωνεπιπτώσε-

√ Αυξημένα πρόστιμα για τους παραβάτες
√ Σε έξαρση η υποδηλωμένη εργασία
√ Τα σκήπτρα κρατά με διαφορά ο κλάδος
του Επισιτισμού – Τουρισμού
ναεξασφαλίσειέναεισόδημα.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΕργαζομένωνΕπισιτισμούκαιΥπαλλήλωνΤουριστικών Επαγγελμάτων ΠαναγιώτηςΠρούτζος,υπογράμμισεπωςότιοκλάδοςτουεπισιτισμού και του τουρισμού,
παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του, εμφανίζει ιδιαίτε-

ων από τα αλλεπάλληλα
μέτρα σε βάρος μας και τη
διαρκήαδυναμίατωνελεγκτικώνμηχανισμώννααντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την
εργοδοτική αυθαιρεσία και
παραβατικότητα, που έχει
συνοδευτεί από συστηματική
καταπάτησηπολλώνπλευρών
της εργατικής νομοθεσίας σε
ό,τι αφορά τις συμβάσεις, τις

Ολέθριες
επιπτώσεις
στηνκοινωνική
ασφάλιση
απότηνεισφοροδιαφυγή
καιτην
εισφοροκλοπή

αμοιβέςκαιταωράρια».
Όπως τονίζει, οι επιπτώσεις
είναι ολέθριες στην κοινωνική
ασφάλιση από την εισφοροδιαφυγή και την εισφοροκλοπή.«Ηακραίαπαραβατικότητα εστιάζεται στον επισιτισμό, που παραδοσιακά
παρουσιάζει θηριώδη ποσοστάαδήλωτηςεργασίας»υποστηρίζειοκ.Προύτζος.,αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι
από το σύνολο των ελέγχων
του 2017 που διενήργησε το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ), διαπιστώθηκε 45%
παραβατικότητα στην εστίαση. «Πρόκειται για τον υπερπρωταθλητήσεόλητηναγορά
εργασίας» προσθέτει ο κ.
Προύτζος, ενώ υποστηρίζει
ότι, τα τελευταία χρόνια, η
θεσμοθέτηση των υψηλών
προστίμων έχει αναγάγει σε
τέχνη την ψευδώς δηλωμένη
απασχόληση.
Ωστόσο, εξηγεί ότι σε πολλές
περιπτώσειςυπάρχεισυναίνεση από μεγάλο ποσοστό των
εργαζομένων,ειδικάαπότους
νεότερους, οι οποίοι συμφωνούν να δουλεύουν αδήλωτοι
και, κατά συνέπεια, ανασφάλιστοι, καθώς εκτιμούν ότι οι
πιθανότητες να κατοχυρώσουν μία αξιοπρεπή σύνταξη
είναιελάχιστες,σεσυνδυασμό
με την ανασφάλεια και την
αδυναμία τους να αντιπαρατεθούνστηνεργοδοτικήαπαίτηση.
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4.500.000 επιβάτες αεροπορικών εταιρειών έχουν βιώσει καθυστερήσεις στην
πτήση ή έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με
ακυρώσεις ή ακόμη και με υπεράριθμες
κρατήσεις, μέγεθος αυξημένο κατά 40%
συγκριτικά με τους 3,2 εκατ. επιβάτες
που ήταν το α’ εξάμηνο του 2017.
Βάσει δε του κοινοτικού δικαίου EC261
ένας μεγάλος αριθμός των επιβατών
που υπέστησαν ταλαιπωρία πληροί τις
προϋποθέσεις για να διεκδικήσει αποζημίωση.
Ειδικότερα, σε 83.574 Έλληνες επιβάτες
οι οφειλές ξεπερνούν τα 28 εκατ. ευρώ
για πτήσεις που διακόπηκαν κατά τους
πρώτους έξι μήνες του 2018. Ήτοι 20
εκατ. ευρώ περισσότερα από το ίδιο
διάστημα πέρυσι.
Σύμμαχος των επιβατών είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο στις αρχές
του έτους αποφάνθηκε ότι οι απεργίες
μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών δεν
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Διεκδίκηση αποζημιώσεων
από τις αεροπορικές εταιρείες
μπορούν πλέον να θεωρηθούν ως έκτακτη περίσταση που θα τους απαλλάξει
από τη νομική τους υποχρέωση να αποκαταστήσουν το πρόγραμμα των πτήσεων, και ότι οι αεροπορικές εταιρείες
πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες για τις
απεργίες.
Για καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις, και σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες μπορούν να δικαιούνται οικονομική αποζημίωση μέχρι
600 ευρώ ανά άτομο. Ο αερολιμένας
αναχώρησης πρέπει να βρίσκεται εντός
της ΕΕ ή ο αερομεταφορέας πρέπει να
έχει έδρα στην ΕΕ και να εκφορτώνεται
στην ΕΕ. Επιπλέον, ο λόγος για την
καθυστέρηση της πτήσης πρέπει να

οφείλεται στην αεροπορική εταιρεία. Η
αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί εντός
τριών ετών από τη διακοπή της πτήσης.

√ Για καθυστερημένες ή
ακυρωμένες πτήσεις και
σε περιπτώσεις άρνησης
επιβίβασης, οι επιβάτες μπορούν
να δικαιούνται οικονομική αποζημίωση μέχρι 600 ευρώ ανά άτομο
Εξαιρούνται αποζημίωσης οι έκτακτες
περιστάσεις, όπως οι κακές καιρικές
συνθήκες ή οι ιατρικές καταστάσεις

έκτακτης ανάγκης.
Ο κλοιός έχει αρχίσει να στενεύει με τη
Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) να μειώνει την πρόβλεψη
κέρδους της για το 2018 κατά 12%,
αποδίδοντας την αναθεώρηση των
εκτιμήσεων στην αύξηση των καυσίμων
και του κόστους εργασίας.
Τη «νύφη» θα πληρώσουν οι ταξιδιώτες, καθώς αεροπορικοί κολοσσοί,
μεταξύ των οποίων, American Airlines,
Delta και United, έχουν ανακοινώσει ότι
οι επιβάτες πρέπει να προετοιμαστούν
για υψηλότερες τιμές εισιτηρίων.

Παρατηρητήριο Τιμών

Ιδού οι φθηνότερες
υπεραγορές παγκύπρια

Τ

ο Παρατηρητήριο βασίζεται στη
συλλογή στοιχείων για 300 βασικά
καταναλωτικά προϊόντα τα οποία δεν
βρίσκονταν σε προσφορά την ημερομηνία
λήψης
των
τιμών.
Πρόσβαση στο Παρατηρητήριο παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
(www.consumer.gov.cy)
Επαρχία Λευκωσίας, με καλάθι 104
κοινών προϊόντων πιο φθηνή υπεραγορά είναι η «Αθηαινίτης» με κόστος
302,25 ευρώ, δεύτερη η «Ιωαννίδης» με
κόστος 323,21 ευρώ και τρίτη η
«Σκλαβενίτης» με 327,02 ευρώ. Ακολουθούν στην τέταρτη θέση η υπεραγορά «Μετρό» με κόστοσ 332, 02 ευρώ,
η «Άλφα Μέγα» με κόστος 336,80 ευρώ
και η «Debenhams» με κόστος 355,47
ευρώ.
Επαρχία Λεμεσού, με καλάθι 108 κοινών προϊόντων πιο φθηνή υπεραγορά
είναι η «Μετρό» με κόστος 356,83
ευρώ, δεύτερη η «Σκλαβενίτης» με
κόστος 364,94 ευρώ, τρίτη η «Λυσιώτης» με κόστος 369,97 ευρώ, τέταρτη
η «Άλφα Μέγα» με κόστος 373,39
ευρώ, πέμπτη η «Παπαντωνίου» με
κόστος 377,31 ευρώ, έκτη η
«Debenhams» με κόστος 390,02 ευρώ
και έβδομη η «Παπας» με κόστος
397,68 ευρώ.
Επαρχία Λάρνακας, με καλάθι 103
κοινών προϊόντων πιο φθηνή υπεραγορά είναι η «Στέλιος» με κόστος
324,83 ευρώ, δεύτερη η «Σκλαβενίτης»
με κόστος 361,48 ευρώ, τρίτη η
«Μετρό» με κόστος 363,67 ευρώ και
τέταρτη η «Άλφα Μέγα» με κόστος
374,53 ευρώ.
Επαρχία Αμμοχώστου, με καλάθι 146
κοινών προϊόντων πιο φθηνή υπεραγορά είναι η «Σκλαβενίτης» με κόστος
502,93 ευρώ, δεύτερη η «Κόκκινος» με
κόστος 507,67 ευρώ και τρίτη η
«Μετρό» με κόστος 511,34 ευρώ.
Επαρχία Πάφου, με καλάθι 148 κοινών προϊόντων πιο φθηνή υπεραγορά
είναι η «Σκλαβενίτης» με κόστος
561,13 ευρώ, δεύτερη η «Άλφα Μέγα»
με κόστος 590, 71 ευρώ και τρίτη η
«Παπαντωνίου» με κόστος 596,98
ευρώ.
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Κατασκηνώσεις ΣΕΚ: Κερδίζοντας
το αύριο με τη νεανική ορμή

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Έ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

κπληκτοι μείναμε όλοι όσοι παρευρεθήκαμε το περασμένο Σάββατο στην
τελική
γιορτή
της
Παιδικής
Κατασκήνωσης της ΣΕΚ στα Καννάβια. Η
ζωντάνια, προγραμματισμός, πειθαρχία,
νεανική ορμή και ενθουσιασμός σε σφιχτό εναγκαλισμό με τη δημιουργικότητα
και την καλλιτεχνική αύρα δεκάδων μαθητριών, συνέθεσαν μια μαγευτική παράσταση σένα μαγευτικό πευκόφυτο τοπίο
στα 1200 μέτρα υψόμετρο.

Η εκδήλωση άρχισε με εισαγωγική ομλία
του αρχηγού που εξήρε τα πλεονεκτήματα
και τα οφέλη που αποκομίζει ο νεαρόκοσμος που συμμετέχει στις υψηλού επιπέδου κατασκηνώσεις της ΣΕΚ. Ακολούθησε
σύντομος χαιρετισμός από τον γενικό
οργανωτικό της ΣΕΚ Πανίκο Αργυρίδη ο
οποίος αποτύπωσε με λίγα αλλά μεστά
λόγια το σπουδαίο έργο που επιτελεί η
ΣΕΚ μέσω των κατασκηνωτικών προγραμμάτων τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται
και ευθυγραμμίζονται με τις νέες πρωτο-
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√ Οι παιδικές κατασκηνώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια σμιλεύουν την διάπλαση
καλών χαραχτήρων ενδυναμώνοντας την ατομική προσωπικότητα,
τη συλλογικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη

√ Τα εύσημα στη ΣΕΚ έδωσε η υπουργός Εργασίας για το έργο
που επιτελείται εκεί ψηλά στα Καννάβια
ποριακές καινοτομίες, προκειμένουν να
προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στα παιδιά που συμμετέχουν. Η
υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Ζέτα

Αιμιλιανίδου έκθαμβη από την δημιουργική ακτινοβολία και την αξιωσύνη των
κατασκηνωτριών, έδωσε τα εύσημα στη
ΣΕΚ για τα υψηλού επιπέδου ωφέλιμα
προγράμματα που εφαρμόζει διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό των συντεχνιακών παιδικών κατασκηνώσεων.
Το πρόγραμμα συνεχίσθηκε με ομαδικά
Ελληνικά τραγούδια με διερμηνείς όλες
ανεξαιρέτως τις κατασκηνώτριες υπό το
φώς των λαμπερών άστρων και τις γλυκιές μελωδίες της κιθάρας, με εύστοχα

√ Φιγούρες νεανικής δημιουργικότητας και θαυμαστής
υπευθυνότητας
τσιαττιστά, χορευτικές Ελληνικές φιγούρες και εντυπωσιακές καλλιτεχνικές κινήσεις που απεικόνιζαν τις υψηλές δεξιότητες των εκτελεστών, προκαλώντας των
θαυμασμό όλων μας.
Η υπέροχη βραδυά ολοκληρώθηκε με
αυθεντικό παραδοσιακό δείπνο με εδέσματα της Πιτσιλιάς τα οποία το προσωπικό της κατασκήνωσης έφτιαξε με πολλή
μεράκι.

ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Για πρώτη φορά, υιοθετήθηκε φέτος ο
θεσμός του θεματικού αντικειμένου στο
πλαίσιο της κατασκηνωτικής δρασηριότητας. Ο γενικός Οργανωτικός της
ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης τόνισε ότι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ο θεσμός
που εισήχθηκε φέτος και είχε ως θέμα
την Ασφάλεια και Υγεία στην κατασκηνωτική δράση. ΟΙ κατσκηνώτριες κλήθηκαν, πάνω σε καθημερινή βάση, να εντοπίζουν και να καταγράφουν τα επικίνδυνα σημεία του κατασκηνωντικού
χώρου, τοποθετώντας το σημάδι ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Έτσι έγινε κατορθωτή
η ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων. Σε
σχέση με τις προηγούμενες χρονιές τα
ατυχήματα την κατασκήνωση μειώθηκαν αισθητά στέλλοντας ισχυρό μήνυμα,
ότι με τη σωστη και προγραμματισμένη
δουλεία μπορούμεν να δαμάσουμε τον
μινώταυρο των εργατικών ατυχημάτων.
Η υπουργός εξέφρασε τα συγχαρητήρια
της σε όλους τους εμπλεκόμενους, τονίζοντας ότι η Πολιτεία αντλεί μαθήματα
από τα παιδιά και τις καινοτόμες πρακτικές της ΣΕΚ στην προσπάθεια μείωσης και εξάλειψης των εργατικών
ατυχημάτων που τελευταίως κινούνται
σε ανοδική τροχιά εκπέμπομτας σήμα
κινδύνου σε όλους μας.

Έκθαμβοι από την παράσταση που παρουσιάτηκε στην τελική γιορτή, ο γ. γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο αναπληρωτής γ.γ Μιχάλης Μιχαήλ, ο γενικός οργανωτικός
Πανίκο Αργυρίδης, ο γενικός ταμίας Σάββας Κούλας, ο γ.γ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου, ο επαρχιακός γραμματέας ΕΕΚ ΣΕΚ - Λάρνακας Γιαννάκης Λεοντίου,
η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο Διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεοφάνης Τρύφωνος, οι κοινοτάρχες Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης και στελέχη του Κινήματος
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ην ώρα που αμέριμνα απολαμβάνουμε τις θερινές μας
διακοπές, μπορεί να μας συμβούν ανεπιθύμητες κι επικίνδυνες καταστάσεις που ενδέχεται να μας σύρουν σε οδυνηρές
περιπέτειες. Γιαυτό, καλό είναι
να προσέχουμε λαμβάνοντας
σειρά μέτρων για αποτροπή
των κινδύνων που καραδοκούν
απειλώντας την υγεία μας.
Πρωταρχικό μέλημα μας είναι
να πάρουμε μαζί μας ένα μικρό
φαρμακείο
αντισηπτικό
(Betadine), οξυζενέ, οινόπνευμα, μπαμπάκι, αποστειρωμένες γάζες, επίδεσμοι, αντιισταμινικά, κορτιζόλη, αδρεναλίνη σε ενέσιμη μορφή, τσιμπιδάκι, ψαλίδι, κορτιζονούχος
και αντιισταμινική κρέμα,
χάπια λοπεραμίδης (Imodium)
για ενδεχόμενες διάρροιες,
παρακεταμόλη, μετοκλοπραμίδη (Primperan) για ναυτία-εμέτους. Με το φαρμακείο ως
προμετωπίδα των εξορμήσεων
μας, ας εμπιστευτούμε τον πιο
κάτω οδηγό και η επιβίωση
μας στις παραλίες, στο βουνό
και όπου αλλού αποφασίσουμε
να περάσουμε τις διακοπές
μας θα είναι σαφώς καλύτερη
και ασφαλέστερη.

Διακοπές και κολύμπι
• Είμαστε, πάντοτε, κοντά στα
παιδιά, όταν κολυμπούν.
• Η καλύτερη προστασία, που
μπορούμε να προσφέρουμε,
στα παιδιά μας, είναι να τους
μάθουμε να κολυμπούν. Μέχρι
τότε, όταν μπαίνουν, στο νερό,
πρέπει να φορούν, απαραιτήτως, σωσίβιο.
• Πριν κάνουμε βουτιές, ελέγχουμε το βάθος του νερού.
• Δεν κολυμπάμε, σε περιοχές,
που έχουν κίνηση (φουσκωτά,
τζετ σκι κ.λπ.).
• Δεν κολυμπάμε, αν δεν έχουν
περάσει 3-4 ώρες, από το
προηγούμενο γεύμα.
• Δεν κολυμπάμε, σε θάλασσες
που δεν γνωρίζουμε και δεν
απομακρυνόμαστε από τις
ακτές.
• Όταν βρισκόμαστε σε πισίνα,
προσέχουμε τα παιδιά, μην
γλιστρήσουν και πέσουν, στο
νερό.
• Δεν επιτρέπουμε, σε παιδιά,
που δε ξέρουν κολύμπι, να
παίζουν, σε νεροτσουλήθρες.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις νεροτσουλήθρες, έχο-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κίνδυνοι και παγίδες
καλοκαιρινών διακοπών
ντας στην αγκαλιά μας μικρά
παιδιά.

υπάρχει ο κίνδυνος αναγωγής
της τροφής και αναρρόφησης.

• Για να κάνουμε σκι, πρέπει να
έχουμε εκπαιδευτεί.

Ταυτόχρονα,
κουράζουμε
περισσότερο το σώμα μας
γιατί, εκτός από την κολύμβηση, πρέπει να δαπανά ενέργεια
και για την πέψη των τροφών.
Ποτέ δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας σε
σχέση με τη θάλασσα. Αν δεν
ξέρουμε καλό κολύμπι ή αν
αισθανόμαστε για οποιονδή-

• Δεν αφήνουμε μικρά παιδιά
να ανεβαίνουν, σε ρυμουλκούμενα φουσκωτά.
• Το windsurfing (ιστιοσανίδα)
απαιτεί μεγάλη εξάσκηση. Δεν
είναι μόνο επικίνδυνο, για ένα
αναβάτη, χωρίς εμπειρία, αλλά
και για τους λουόμενους.
• Δεν κάνουμε ιστιοπλοία
[windsurfing] ούτε παίζουμε, με
ρυμουλκούμενα φουσκωτά ή με
ιπτάμενες σανίδες, αν δε γνωρίζουμε καλό μπάνιο.

√ Οδηγός επιβίωσης και
αποφυγης ανεπιθύμητων
καταστάσεων

κρυνθούν τα υπολείμματα από
τα πλοκάμια και τις νηματοκύστες. Δεν χρησιμοποιούμε
γυμνά χέρι γιατί η τοξίνη θα
μεταφερθεί και σε αυτά, ούτε
γλυκό νερό γιατί θα απελευθερωθεί μεγαλύτερη ποσότητα
τοξίνης στην πάσχουσα περιοχή. Στη συνέχεια μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε
τοπικά
πάγο και, αν τα συμπτώματα
επιμένουν, κορτιζονούχο αλοιφή.
Η επαφή με αχινό είναι σχετικά
συχνό φαινόμενο και προκαλεί
έντονο πόνο. Ο στόχος είναι να
βγουν τα αγκάθια που έχουν
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πάγου βελτιώνει τα συμπτώματα. Το ίδιο κάνουμε και σε
τσίμπημα από σφήκα.

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Σε περίπτωση τραυματισμού δεν είναι απαραίτητος
ο αντιτετανικός ορός, εφόσον
έχουμε κάνει το αντιτετανικό
εμβόλιο και η τελευταία δόση
έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια.
• Ένα μικρό ταξιδιωτικό
φαρμακείο είναι απαραίτητο
να περιέχει: φυτικό εντομοαπωθητικό, κρέμα, τζελ ή stick
για τσιμπήματα από κουνούπια, μέλισσες ή επαφή με
μέδουσες και φυτά, αντηλια-

• Αν οδηγούμε μηχανοκίνητο
πλοιάριο, τζετ σκι κ.λπ.,
φορούμε πάντοτε και εμείς και
οι συνεπιβάτες μας σωσίβιο.
Δεν οδηγούμε, υπό την επήρεια
αλκοόλ. Δεν αναπτύσσουμε
ταχύτητα σε σημεία που υπάρχουν λουόμενοι.

κό

• Η οδήγηση των τζετ σκι είναι
δύσκολη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, από παιδιά και
νέους, κάτω των 18 ετών. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, πριν
οδηγήσουμε τζετ σκι.

κόλλητες ταινίες, αντιβιοτική

• Όλα τα θαλάσσια αθλήματα
(καταδύσεις, κολύμπι με αναπνευστήρα, κανό, υποβρύχιο
ψάρεμα και όλα όσα αναφέρονται παραπάνω) απαιτούν
εξάσκηση και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων ασφαλείας.
Ας ενημερωθούμε, για να
χαρούμε το καλοκαίρι.

ντας τις γνωστές συσκευές,

• Δεν καθόμαστε, με τις ώρες,
στον ήλιο.
• Όσοι σκοπεύουμε να οδηγήσουμε, μετά την επίσκεψη στη
θάλασσα, αποφεύγουμε την
υπερβολική έκθεση στον ήλιο,
γιατί υπάρχει περίπτωση να
μας προκαλέσει ζαλάδες.
δεν πρέπει να ξεχνάμε μερικούς
βασικούς κανόνες πριν την
είσοδό μας στη θάλασσα:
Είναι πολύ σημαντικό να κολυμπάμε με άδειο στομάχι. Πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις ώρες από το τελευταίο γεύμα, το οποίο να
αισθανόμαστε ότι έχουμε
χωνέψει. Αν μπούμε στη
θάλασσα με γεμάτο στομάχι,

γαλάκτωμα

σώματος,

καταπραϋντική κρέμα για τα
ηλιακά εγκαύματα, βαμβάκι,
οξυζενέ, ιώδιο, αποστειρωμένες γάζες, υποαλλεργικούς
αυτοκόλλητους μικροεπιδέσμους, υποαλλεργικές αυτοσκόνη και αλοιφή, κάποιο
σκεύασμα για τη ναυτία.
• Αποφεύγουμε τα ενοχλητικά κουνούπια, χρησιμοποιώ-

ποτε λόγο κουρασμένοι, δεν
πρέπει να μπαίνουμε στη
θάλασσα.
Οι άνθρωποι με προβλήματα
υγείας πρέπει πριν το καλοκαίρι να έχουν κάνει ένα γενικό
έλεγχο (check-up) και να έχουν
συμβουλευτεί το γιατρό τους
όσον αφορά το κολύμπι.
Ακόμη ένα σημαντικό θέμα που
μπορεί να μας απασχολήσει το
καλοκαίρι είναι τα κάθε είδους
τσιμπήματα. Οι τσούχτρες
αποτελούνται από ένα «καπέλο» και πολλά, λιγότερο ή
περισσότερο μακριά πλοκάμια
τα οποία έχουν στις άκρες
τους τις νηματοκύστες, μικροσκοπικά όργανα που εκκρίνουν
μια τοξίνη, υπεύθυνη για τα
συμπτώματα που έχουμε μετά
από ενδεχόμενη επαφή μαζί
τους.
Σε τέτοια περίπτωση ξεπλένουμε την περιοχή με άφθονο
θαλασσινό νερό ή την τρίβουμε
με ψιλή άμμο ώστε να απομα-

καρφωθεί στο πέλμα μας.
Μέχρι να βγούμε από τη
θάλασσα δεν πατάμε το
πάσχον πόδι.Όταν τελικά
βγούμε, αλείφουμε την περιοχή
με κάτι ελαιώδες (στην ανάγκη,
αν δεν μπορούμε να βρούμε
λάδι, αλείφουμε με αντηλιακό)
και έπειτα βγάζουμε ένα- ένα
τα αγκάθια με τσιμπιδάκι. Επίσης, τα επιθέματα με ξίδι βοηθάνε γιατί διαλύουν σταδιακά
τα αγκάθια. Πάντοτε πρέπει να
έχουμε το νου μας για τοπική
επιμόλυνση, οπότε θα δούμε
τοπικά ερυθρότητα, οίδημα,
θερμότητα και πόνο. Σε μια
τέτοια περίπτωση καλό είναι
να επισκεφτούμε γιατρό.
Σε τσίμπημα από μέλισσα το
κύριο μέλημα είναι να αφαιρεθεί το κεντρί. Αυτό γίνεται με
τσιμπιδάκι κι όχι με πίεση
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να
μπει πιο βαθιά. Στη συνέχεια,
βάζουμε τοπικά αντιισταμινική ή κορτιζονούχο αλοιφή. Αν
δεν έχουμε, τοπική εφαρμογή

με τις ταμπλέτες. Πριν τη
χρήση τους, όμως, πρέπει να
διαβάζουμε με προσοχή τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
• Για ενοχλήματα, όπως
διάρροια,

δυσκοιλιότητα,

εμετό, δυσπεψία, αλλεργία,
πόνο και πυρετό, συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας ή
κάποιο ιατρικό κέντρο.
• Δεν χαϊδεύουμε άγνωστα
ζώα, για να αποφύγουμε
σοβαρά νοσήματα (λύσσα,
πανώλη) και δαγκώματα.
• Μην υπερεκτιμάτε τις ικανότητες σας στο κολύμπι,
παρασύροντας σας σε βαθιά
νερά.
• Μεγάλη προσοχή απαιτείται για τυχόν αλλεργίες. Ένα
απλό τσίμπημα μέλισσας
μπορεί να προκαλέσει ακόμα
και θάνατο.

Η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες

Η

υπερέκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ηλίαση. Πονοκέφαλος, υπνηλία, νωθρότητα μετά
από πολύωρη παραμονή σε ανοιχτό χώρο τις ώρες της μέγιστης ηλιοφάνειας (12-4 μ.μ.) αποτελούν σημεία ηλίασης.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μετακινούμαστε σε δροσερό χώρο, να καταναλώσουμε άφθονα
υγρά και να αποφύγουμε σωματική καταπόνηση. Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες νόσους. Γενικά, για να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις, πρέπει
να φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα, να πίνουμε άφθονα υγρά και τις ημέρες και ώρες που επικρατούν
υψηλές θερμοκρασίες να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έκθεση στον ήλιο είναι ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας για ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος. Τα μακρυμάνικα ρούχα, τα αντηλιακά με υψηλό δείκτη
προστασίας και ο συχνός έλεγχος για αλλαγή χρώματος ή μεγέθους προϋπαρχόντων σπίλων ή
εμφάνισης νέων αποτελούν την καλύτερη ασπίδα μας απέναντι σε αυτή την απειλή.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
- Υπάλληλος σε Βενζινάδικο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούται 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
- Πωλητής
- 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.
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Μισθολογικές αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα
προνοεί η Συλλογική Σύμβαση του ΣΕΜΟ

Α

ποδεκτή από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων έτυχε
η μεσολαβητική πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Συνδέσμου Εισαγωγέων
Μηχανοκινήτωνν
Οχημάτων
(ΣΕΜΟ).
Η σύμβαση διετούς διάρκειας, από
1/1/18 έως 31/12/19 προνοεί
μισθολογικές αυξήσεις και σημαντική βελτίωση των
παρεμφερών ωφελημάτων.
Η σύμβαση που επηρεάζει περί τους 1000
εργαζόμενους έτυχε
γενικής αποδοχής και
η οποία αντικατοπτρίζει την καλή
πορεία της Κυπριακής
οικονομίας.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ Γιώργος Κασιούρης οι εργαζόμενοι
από το 2017 έχουν
λάβει πίσω τις μισθολογικές
αποκοπές,
λόγω της οικονομικής
ύφεσης, γεγονός που
δημιουργεί ικανοποίηση στις τάξεις των
εργαζομένων.
Θα συνεχίσουμε τόνισε
με την ίδια συνέπεια
και υπευθυνότηητα να
διεκδικούμε βελτίωση
των συνθηκών εργασίας και της ποιότηητας ζωής τους.
Σημειώνεται επίσης πως η σύμβαση έχει συμπεριλάβει και το δικαίωμα της άδειας πατρότητας ενώ ο
εργοδότης θα πληρώνει για τις 18
εβδομάδες άδεια μητρότητας, τη

διαφορά που προκύπτει μεταξύ
του επιδόματος από το Τ.Κ.Α. και
των κανονικών αποδοχών. Παράλληλα με τη σύμβαση αυξάνεται η
εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας.

Ρεκόρ αφίξεων τουριστών τον φετεινό Ιούνιο

Τ

ο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί
την κύρια πηγή τουρισμού για

8ήμερο ταξίδι στην Καλαμάτα
• Συνδυάζει διακοπές σε βουνό - θάλασσα - περιηγήσεις - κρουαζιέρα
• Παναγία Μαλεβής
• Αγία Θεοδώρα Βάστας
• Ναός Υπαπαντής Καλαμάτας
• Ημερήσια κρουαζιέρα σε Μάνη - Στούπα - Σπήλαιο του Διρού

μόνον €475
Περιλαμβάνεται:

• Οι εργαζόμενοι στους εισαγωγείς
μηχανοκινήτων οχημάτων ενέκριναν
μεσολαβητική πρόταση
για ανανέωση της Σ.Σ.

Αεροπορικό με φόρους με απευθείας πτήσεις Λάρνακα -

Καλαμάτα, διαμονή επτά νύχτες στο κεντρικό ξενοδοχείο REX 4* σε δίκλινο με
πρόγευμα, μεταφορικά, περιηγήσεις, ΦΠΑ.
Αναχώρηση: 30/7 - 6/8 & 6-13/8/2018

22720 000 & 22 775639 Skylab Travels Λευκωσία

την Κύπρο για τον Ιούνιο 2018, με
ποσοστό 32,4% και ακολουθούν η
Ρωσία με ποσοστό 24,1%, η Σουηδία με 5,0% και το Ισραήλ με 4,7%
Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις
τουριστών τον Ιούνιο 2018 ανήλθαν σε 511.073 σε σύγκριση με
472.450 τον Ιούνιο 2017, σημειώνοντας αύξηση 8,2%. Οι αφίξεις
Ιουνίου 2018 ήταν οι ψηλότερες
που είχαμε στην Κύπρο μέχρι
σήμερα κατά τον μήνα Ιούνιο.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 οι αφίξεις τουριστών
ανήλθαν σε 1.645.149 σε σύγκριση
με 1.463.206 την αντίστοιχη
περίοδο του 2017, σημειώνοντας
αύξηση 12,4%, αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τους
πρώτους έξι μήνες του έτους.

Ανάλυση μεταβολών
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 9,9% τον Ιούνιο 2018 σε σχέση με τον Ιούνιο
2017 ενώ παρατηρήθηκε και 20,2%
αύξηση από τη Σουηδία. Αυξήσεις
σημειώθηκαν επίσης και από
άλλες σημαντικές αγορές όπως η
Ελλάδα (4,7%) και η Πολωνία
(36,4%). Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 5,1% στις αφίξεις τουριστών
από τη Ρωσία, 15,1% μείωση από
το Ισραήλ και 11,3% μείωση από τη
Γερμανία.

Σκοπός ταξιδιού
Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο 2018
ήταν για ποσοστό 86,4% των τουριστών οι διακοπές, για 8,7% η
επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς
και για ποσοστό 4,9% επαγγελματικός
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15 συμβουλές ενάντια
στον καύσωνα

ύμφωνα με δημοσίευμα της
βρετανικής εφημερίδας «Daily
Mail», οι υγειονομικές αρχές της
Νέας Υόρκης απαγόρευσαν την
πώληση του μαύρου παγωτού με
το επιχείρημα ότι ο ενεργός
ξυλάνθρακας που εμπεριέχει,
μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό αφυδάτωση, δυσκοιλιότητα
αλλά και να επηρεάσει τον έλεγχο
των γεννήσεων.

του ελέγχου των γεννήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις των ειδικών, το υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τα τρόφιμα
που εμπεριέχουν ενεργό άνθρακα
προειδοποιώντας ότι μπορεί να
επηρεάσει τη φαρμακευτική
αγωγή, συμπεριλαμβανομένου

Όπως επισημαίνει το επίμαχο
δημοσίευμα, ο ενεργοποιημένος
άνθρακας χρησιμοποιείται εδώ
και δεκαετίες στα νοσοκομεία για
την αποτοξίνωση των ασθενών,
κυρίως όσων έχουν πάρει υπερβολική δόση ναρκωτικών.Το
συστατικό απορροφά τις τοξίνες

από το στομάχι,μπορεί όμως και
να απορροφήσει τις ουσίες των
φαρμάκων. «Αν τρώτε μαύρο
παγωτό μία φορά το μήνα, δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας.Αν
όμως το τρώτε δύο φορές την
ημέρα ή καθημερινά,τότε ναι, δεν
θα πρέπει να βασίζεστε στα αντισυλληπτικά. Αν ανησυχείτε γι’
αυτό, χρησιμοποιήστε προφυλακτικό», επισημαίνει η γυναικολόγος Αλίσα Ντιουκ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το μαύρο
παγωτό άρχισε να σερβίρεται
αρχικά στο «Morgenstern’s Finest
Ice Cream» στη Νέα Υόρκη, κατάστημα που προσφέρει και άλλες
παράξενες γεύσεις όπως βανίλια
μπέρμπον και λεμόνι εσπρέσο.

Μάθημα Ευτυχίας" άρχισε να διδάσκεται στα σχολεία του Νέου Δελχί

Ο

ι μαθητές δημόσιων δημοτικών σχολείων στο Νέο Δελχί
θα μάθουν πώς να γίνονται ευτυχισμένοι παρακολουθώντας το
«Μάθημα Ευτυχίας» (Happiness
Curriculum) που δημιούργησε ο
Δαλάι Λάμα.
Στη νέα πρωτοβουλία που εστιάζει στην «ολιστική εκπαίδευση»
θα συμμετάσχουν 800.000 μαθητές προσχολικής έως εφηβικής
ηλικίας σε περισσότερα 1.000
σχολεία.
«Η Ινδία είναι η μοναδική χώρα

που μπορεί να συνδυάσει τη σύγχρονη εκπαίδευση και την αρχαία
ινδική γνώση» ανέφερε ο ηγέτης
του Θιβετιανού Βουδισμού και
κάτοχος του βραβείου Νόμπελ
Ειρήνης κηρύσσοντας την έναρξη
του μαθήματος σε βρεφονηπιακό
σταθμό.
«Είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των καταστρεπτικών
συναισθημάτων στον κόσμο.
Συνεπώς, αυτό που ξεκινά στα
σχολεία του Νέου Δελχί μπορεί να

έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον
κόσμο» πρόσθεσε ο Δαλάι Λάμα.
Τα καταστρεπτικά, αρνητικά
συναισθήματα, όπως ο θυμός, το
μίσος και η ζήλεια προκαλούν
προβλήματα. Η Ινδία μπορεί να
βοηθήσει για να «ξεπεραστούν τα
αρνητικά συναισθήματα της
ανθρωπότητας», τόνισε.
Το μάθημα, διάρκειας 45 λεπτών,
που θα ξεκινά με διαλογισμό, σχεδιάστηκε από 40 εκπαιδευτικούς
και εθελοντές.

Ο δήμος Αθηναίων σώζει από τον καύσωνα
• Εφαρμογή στο κινητό δίνει η λύση

Ε

φαρμογή για smartphone που
προστατεύει από τον καύσωνα, δημιούργησαν ο δήμος Αθηναίων και το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πρόκειται για μια απλή και
εύχρηστη εφαρμογή για συσκευές
κινητού τηλεφώνου (smartphone),
το «EXTREMA Athens», που είναι
διαθέσιμη στο Google Play και στο
AppStore, και αποκοπεί στην
προστασία των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού από τις υψηλές
θερμοκρασίες,
ενημερώνοντας
τους πολίτες για σημεία της
πόλης που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, αλλά και τα δροσερά σημεία που είναι διαθέσιμα.

που πλήττονται περισσότερο.
Μεταξύ άλλων αξιολογεί τον εξα-

Η EXTREMA Athens χρησιμοποιεί
δορυφορικά δεδομένα σε συνδυασμό με ατμοσφαιρικά μοντέλα,
προκειμένου να εντοπιστούν σε
πραγματικό χρόνο οι περιοχές

Επίσης προτείνει σε χάρτη ένα
δίκτυο δροσερών σημείων στα
οποία κάτοικοι και επισκέπτες
της πόλης μπορούν να ζητήσουν
δροσιά κατά τη διάρκεια ακραίων

τομικευμένο θερμικό κίνδυνο σε
πραγματικό χρόνο και εάν είναι
υψηλός προειδοποιεί και προτείνει κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η Νέα Υόρκη απαγορεύει τα μαύρα παγωτά

Σ
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Μάθετε τους κινδύνους του καύσωνα
για να μην τον υποτιμήσετε

Η

υπερβολική ζέστη ωθεί το σώμα μας πέρα
από τα όρια της αντοχής του, και όταν η
υψηλή θερμοκρασία συνδυάζεται με υγρασία, η
ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος γίνεται επίπονη διαδικασία. Η ηλίαση, οι μυϊκοί
σπασμοί, η εξάντληση είναι λίγες μόνο από τις
απειλές που θέτει ο καύσωνας.

Ντυθείτε με ελαφριά και ανοιχτόχρωμα
ρούχα: Τα σκούρα ενδύματα αντανακλούν
λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και απορροφούν
περισσότερη. Με αυτό τον τρόπο… τραβάτε τη
ζέστη πάνω σας. Προτιμήστε δροσερά υφάσματα, όπως αυτά που καταπολεμούν την εφίδρωση, και όχι στενά ρούχα που σας προκαλούν
αίσθημα ασφυξίας.
Προστατευθείτε με αντηλιακό, γυαλιά ηλίου και
καπέλο: Φροντίστε να προστατεύσετε κάθε εκατοστό
επιδερμίδας που παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο,
εφαρμόζοντας αντηλιακή κρέμα με ικανοποιητικό
δείκτη προστασίας,
φορέστε καπέλο και
γυαλιά ηλίου για να
προστατεύσετε
το
κεφάλι σας από το
ηλιακό μένος και,
φυσικά, κάντε το ίδιο
για τα παιδιά σας.
Πιείτε νερό και μείνετε ενυδατωμένοι: Μην περιμένετε να διψάσετε για να στραφείτε στο νερό κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες. Πιείτε άφθονο νερό και
αποφύγετε τα ποτά με αλκοόλ ή καφεΐνη, τα οποία
λειτουργούν ως διουρητικά και επομένως απομακρύνουν πιο σύντομα από το κανονικό τα υγρά από τον
οργανισμό σας. Πολύ περισσότερο, η παραπάνω
συμβουλή αφορά όσους επιδίδονται σε έντονη
σωματική άσκηση.
Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις: Μια δουλειά που
μπορεί να γίνει αύριο, είναι προτιμότερο να μη γίνει
σήμερα, που το θερμόμετρο γράφει 40 και οι δρόμοι
μέχρι τις δημόσιες υπηρεσίες ή τα καταστήματα βγάζουν φλόγες.

θερμοκρασιών. Ακόμη , αναφέρονται πληροφορίες, ώρες λειτουργίας και οδηγίες για να μεταβείτε
στο πλησιέστερο σε σας δροσερό
σημείο κ.α .

Παραμείνετε σε κλιματιζόμενους χώρους: Ακόμη
και λίγες ώρες παραμονής σε χώρο με κλιματισμό,
μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να διατηρήσει
μέρος της «δροσιάς» του και στην συνέχεια της ημέρας.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης , τονίζει
ότι «προγράμματα όπως το
EXTREMA Athens εντάσσονται στο
πλαίσιο της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας και του Σχεδίου για το
Κλίμα και αποτελούν μέρος των
ολοκληρωμένων λύσεων για την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της
Αθήνας. Ο δήμος Αθηναίων έχει
θέσει , πρόσθεσε , ως στρατηγικό
στόχο τη μείωση των υψηλών
θερμοκρασιών, με την εισαγωγή
της χρήσης ψυχρών υλικών στα
δημόσια έργα, καθώς και την
προστασία των πολιτών με τη
συνεχή ενημέρωσή τους».

Μην μένετε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο: Σκεφτείτε τον εαυτό σας να βρίσκεται αιχμάλωτος σε έναν
φούρνο μικροκυμάτων. Ακόμη χειρότερα, σκεφτείτε
το παιδί σας ή τους μεγάλους σε ηλικία γονείς σας
στην ίδια θέση. Το ίδιο ισχύει και μέσα στις «λαμαρίνες» του αυτοκινήτου, που τις πυρακτώνει ο ήλιος,
όσο εσείς έχετε πεταχτεί για μια δουλειά.
Μην το παρακάνετε στην παραλία: Καλή η ηλιοθεραπεία, καλό και το εξωτικό μαύρισμα, αλλά η έκθεση στον ήλιο πρέπει να συνοδεύεται από την αίσθηση του μέτρου και από χρήση αντηλιακού. Καλό είναι
να αποφεύγονται οι μεσημεριανές ώρες, οπότε ο
ήλιος «καίει» περισσότερο.

Σοβαρά … αστειάκια
ΕΥΓΕΝΙΚΑ

Οι ήχοι του Πλανήτη μας διαθέσιμοι «για μια καλύτερη ζωή»
Πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε
από το BBC Earth, που παράγει
μερικά από τα ωραιότερα ντοκιμαντέρ της φύσης, με ήχους που
απαλύνουν αισθήματα κούρασης,
οργής και άγχους».
Τα
ηχητικά
αποσπάσματα
συμπεριλαμβάνουν από 10 ώρες

ήχων: της ζούγκλας, των βουνών
και ορέων, των νησιών, της ερήμου και των αχανών πράσινων
εκτάσεων.
Αυτές είναι οι διευθύνσεις:
https://youtu.be/2R2gb0MKJlo
https://youtu.be/2QPbriKs_sI
https://youtu.be/UuWr5TCbumI

https://youtu.be/fvRkWO5g2HE
https://youtu.be/Bsjbyeztpd4

Ένας ΤΥΠΟΣ πηγαίνει σε ένα μπαρ, πριν παραγγείλει ποτό λέει στους υπόλοιπους θαμώνες σε
δυνατό τόνο
«ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΣ ΣΗΚΩΘΗ
ΕΠΑΝΩ»
Τρεις σηκώθηκαν επάνω και λένε με μια φωνή
«ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ»
Ο τύπος τους λέει ευγενικά: «σας παρακαλώ μπορείτε να σπρώξετε το αυτοκίνητο μου έως το βενζινάδικο».
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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10 μυστικά για λαμπερή παρουσία

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

• Η σωστή διατροφή καταλυτικός παράγοντας στην υγεία και την ομορφιά

Ο

χρόνος περνά αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνει και
εμφανή σημάδια στην επιδερμίδας
σας. Πριν καταφύγετε σε δραστικές
λύσεις, διαβάστε πως μπορείτε να
έχετε υγιές, λαμπερό και νεανικό
δέρμα με φυσικό τρόπο.

ξηρό και γερασμένο δέρμα. Φάτε
λοιπόν προϊόντα πλούσια σε βιταμίνη Α, όπως τα πορτοκάλια, τα
καρότα και τα πεπόνια. Επίσης, θα
βρείτε βιταμίνη Α στα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, τα αβγά και τα
γαλακτοκομικά με λίγα λιπαρά. Τα

Νερό: Πίνοντας νερό είναι
ένας από τους καλύτερους
τρόπους να διατηρείτε το
δέρμα σας σε καλή κατάσταση. Το νερό το κρατά
ενυδατωμένο, κάνοντας τις
λεπτές γραμμές και τις
ρυτίδες έκφρασης λιγότερο
εμφανείς.
Σελήνιο: Το σελήνιο επίσης
έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να συμβάλλει στην
πρόληψη του καρκίνου του
δέρματος. Πλούσιες πηγές
σεληνίου είναι τα φιστίκια,
τα μανιτάρια, οι γαρίδες,
το αρνίσιο κρέας, τα
ψάρια, το μοσχαρίσιο
κρέας, η γαλοπούλα, τα
στρείδια, τα καβούρια και
τα ζυμαρικά ολικής άλεσης.
Αντιοξειδωτικά: Τα αντιοξειδωτικά είναι σημαντικά στη διαδικασία
επιβράδυνσης και πρόληψης της
βλάβης που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Θα τα βρείτε σε τροφές,
όπως τα φρούτα, και τα λαχανικά,
ειδικά τα μούρα, οι ντομάτες, το
σπανάκι, οι πιπεριές, τα φασόλια,
τα βερίκοκα, τα παντζάρια, η
κολοκύθα και οι γλυκοπατάτες.
Βιταμίνη Α: Κανείς δεν θέλει να έχει

Βιταμίνη Ε: Ένα ακόμη αντιοξειδωτικό που σας βοηθά να προστατεύσετε το δέρμα σας από την
ηλιακή βλάβη και τη φλεγμονή,
είναι η βιταμίνη Ε. Θα την βρείτε σε
φυτικά έλαια, ξηρούς καρπούς,
σπανάκι, σπαράγγια, πράσινα
φυλλώδη λαχανικά και
ελιές.
Καλά λιπαρά: Τα ω-3 και
ω-6 λιπαρά οξέα είναι
καλά λιπαρά που βοηθούν
τον φυσικό φραγμό του
δέρματος ενάντια στην
ξηρότητα και τις δυσχρωμίες. Τα σημαντικά αυτά
λιπαρά οξέα κάνουν το
δέρμα πιο απαλό και νεανικό. Θα τα βρείτε στα
καρύδια, τον σολομό, τις
σαρδέλες, σκουμπρί, το
ελαιόλαδο και τον λιναρόσπορο.

καλλυντικά με βιταμίνη Α έχει διαπιστωθεί ότι αμβλύνουν τις ρυτίδες και τις καφέ κηλίδες του δέρματος.
Βιταμίνη C: Ο ήλιος είναι γνωστό
ότι κάνει κακό στο δέρμα. Η βιταμίνη C μπορεί να σας βοηθήσει να το
προστατεύσετε. Επίσης, μπορεί να
συμβάλλει στην αποκατάσταση
των ηλιακών εγκαυμάτων, βοηθώντας την παραγωγή κολλαγόνου
και ελαστίνης.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Αγνό παρθένο ελαιόλαδο:
Το αγνό παρθένο ελαιόλαδο
περιέχει
θρεπτικά
συστατικά βασικά για την
υγεία του δέρματος. Συμβάλλει
στην ενυδάτωση του, βοηθώντας
το να δείχνει και να είναι υγιές.
Πράσινο τσάι: Το πράσινο τσάι
μοιάζει με «μαγικό φίλτρο» για το
δέρμα. Σταματά τη φλεγμονή, επιβραδύνει τη βλάβη στο DNA και
μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη
των ηλιακών εγκαυμάτων. Πράσινο
τσάι περιέχουν πολλά καλλυντικά,
αλλά σίγουρα ένα φλιτζάνι ζεστού
ή κρύου τσαγιού είναι αποτελεσματικότερο.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα θα κυλήσει αρκετά καλά και με
αρκετή αισιοδοξία για εσένα. Με το ταμπεραμέντο που έχεις, θα πετύχεις πράγματα που
στο παρελθόν ήταν σε στασιμότητα. Οι ευκαιρίες θα διαδέχονται η μία την άλλη και θα δρομολογήσεις τους στόχους σου με επιτυχία.
Επιδίωξε να κάνεις συζητήσεις με άτομα της
οικογένειας, για να λύσεις τα όποια προβλήματα σε ταλανίζουν.
Ταύρος: Διανύεις μία περίοδο που οι αλλαγές
θα είναι πάρα πολλές. Πρέπει να δείχνεις
τεράστια προσοχή σε ό,τι κάνεις και καλό θα
είναι να μη δίνεις σημασία σε ό,τι ακούς, αν
πρώτα δεν έχεις εξετάσει την εγκυρότητα τους.
Οι ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν θα
είναι πολύ καλές, για να μπορέσεις να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου για το μέλλον. Κάνε το
πρόγραμμά σου και η επιτυχία δεν θα αργήσει
να έρθει στην πόρτα σου!
Δίδυμοι: Η επιμονή σου δεν σου κάνει καλό και
μάλλον σε απομακρύνει από τους γύρω σου.
Θα χρειαστεί σήμερα να είσαι ανοιχτός σε νέες
απόψεις και όχι ισχυρογνώμων και απόλυτος,
γιατί μόνο έτσι θα βρεις πιο γρήγορα λύση στα
προβλήματα που σε απασχολούν.
Καρκίνος: Ημέρα που πρέπει να έχεις ευελιξία,
για να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στις
δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αλλαγές που μπορεί να γίνουν, να ξέρεις
ότι θα είναι για το καλό σου, γι’ αυτό μην εναντιώνεσαι προτού καν δεις τις εξελίξεις. Το
βράδυ φρόντισε να ηρεμήσεις, κάνοντας
πράγματα που σε ευχαριστούν.
Λέων: Πολλές είναι οι αλλαγές που έχουν συμ-

βεί στη ζωή σου το τελευταίο διάστημα και οι
περισσότερες είναι προς όφελός σου. Αυτό
βέβαια δε σημαίνει ότι πρέπει να κάθεσαι με τα
χέρια σταυρωμένα, αλλά πρέπει κι εσύ να βοηθήσεις τις καταστάσεις να πάρουν θετική
τροπή. Αυτό που σου χρειάζεται είναι προγραμματισμός και καλή διαχείριση χρόνου, για
να τα καταφέρεις καλύτερα.
Παρθένος: Είσαι σε καλή διάθεση και ίσως να
μην αξιολογείς με σύνεση ορισμένες καταστάσεις. Μην κάνεις κινήσεις πριν τις σκεφτείς
καλά και μην πεις πράγματα που δεν πιστεύεις γιατί θα απογοητεύσεις τους γύρω σου.
Συγκεντρώσου σε όσα σε απασχολούν και βρες
χρόνο για λίγη ξεκούραση και χαλάρωση. Έτσι
θα μπορέσεις να σκεφτείς καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου που θα σε φέρουν πιο κοντά
στην πραγματοποίηση των στόχων σου.
Ζυγός: Η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να
ανασύρεις τις ικανότητές σου, που είναι πολλές, αγαπητέ Ζυγέ, για να προωθήσεις τα σχέδιά σου και να κινηθείς στο δρόμο της επιτυχίας. Θα αποφασίσεις ότι δεν μπορείς να
αφήνεις τίποτα στην τύχη του και θα πάρεις
τις καταστάσεις στα χέρια σου. Μόνο προσοχή να μην κάνεις ενθουσιώδεις κινήσεις από
την υπεραισιοδοξία σου.
Σκορπιός: Μην κάνεις πίσω μπροστά στα
προβλήματα που θα προκύψουν. Έχεις κάθε
δυνατότητα να τα λύσεις προς όφελός σου,
αλλά έχεις και τη συμπαράσταση φίλων που
βρίσκονται δίπλα σου για να σε βοηθήσουν.
Ότι κι αν γίνει να είσαι ήρεμος και σίγουρος
για τον εαυτό σου.

Τοξότης: Οι ανατρεπτικές καταστάσεις – τόσο
στις υποθέσεις σου, όσο και στα οικογενειακά
θέματα – θα προκαλέσουν την οργή σου και θα
σε εξαντλήσουν αυτήν την Πέμπτη. Αν μπορέσεις να ελέγξεις το νευρικό σου σύστημα, θα
βρεις τις λύσεις και με πολλή προσπάθεια θα
επαναφέρεις την τάξη. Έχεις τη δυνατότητα να
βάλεις τα πράγματα στη σειρά τους, αρκεί να
το προσπαθήσεις και μην παραδώσεις τα
όπλα αμαχητί.
Αιγόκερως: Αρκετά εμπόδια θα προκύψουν
σήμερα σε ό,τι κι αν κάνεις. Τα περισσότερα
μάλιστα θα προέρχονται από ανθρώπους που
δεν πίστευες ότι θέλουν να σταθούν στη μέση
των σχεδίων σου σαν εμπόδιο. Παρ’ όλα αυτά
θα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις με τον καλύτερο τρόπο και χάρη στη διπλωματία σου, θα
ξεπεράσεις κάθε δυσκολία.
Υδροχόος: Αναθεωρείς αρκετά πράγματα
μεταξύ των οποίων και η δική σου στάση απέναντι σε ορισμένες καταστάσεις. Μέσα από
αυτή την εποικοδομητική διαδικασία, θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις κάποια άτομα με τα
οποία θεωρείς ότι μπορείς να συνεργαστείς
και να ζητήσεις τη συμβουλή τους σε κάποια
ζητήματα.
Ιχθείς: Έχεις βάλει στόχο να αλλάξεις πολλά
πράγματα στη ζωή σου. Θα τα καταφέρεις, αν
κάνεις έναν προγραμματισμό που θα σε βοηθήσει να μην αγχωθείς. Σήμερα πάντως θα σου
παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες και δεν πρέπει να τις αφήσεις να πάνε χαμένες.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κολοκυθοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Υλικά:
800 γρ. κολοκυθάκια καθαρισμένα, τριμμένα
2 φλιτζάνια του τσαγιού φρέσκο γάλα
2 1/2 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
4 αυγά χτυπημένα
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
550 γρ. τυριά ανάμεικτα, τριμμένα ή
κομματισμένα (150 γρ. κεφαλογραβιέρα,
200 γρ. φέτα, 200 γρ. ανθότυρο)
2 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
1/2 ματσάκι άνηθο ή δυόσμο,
ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση: Βάζετε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, τα κρεμμυδάκια και το τριμμένο κολοκύθι σε ένα μπολ. Τα αλατίζετε και τα πιέζετε καλά με τα χέρια να αρχίσουν να μαραίνονται και να βγάζουν τα υγρά τους. Σε ένα άλλο, μεγάλο
μπολ (ή κούπα) ρίχνετε το γάλα, τα αυγά, το ελαιόλαδο και
στη συνέχεια το αλεύρι ανακατεύοντας καλά μέχρι να
αποκτήσετε έναν παχύρρευστο χυλό. Προσθέτετε τα τυρία
και το μείγμα των κολοκυθιών, παίρνοντας χούφτες χούφτες και πιέζοντας πρώτα καλά να φεύγουν τα υγρά
τους. Ανακατεύετε το μείγμα, αλατοπιπερώνετε προσεκτικά (καθώς αλάτι έχουν ήδη και τα κολοκυθάκια και τα
τυριά) και μεταφέρετε το μείγμα σε στρογγυλό ταψί με
ψηλά τοιχώματα. Ψήνετε σε προθερμασμένο στους 180° C
φούρνο για 50' περίπου, ώσπου να ροδίσει ωραία η επιφάνεια. Αφήνετε να κρυώσει πριν κόψετε σε κομμάτια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακαλούνται σε όλη την ΕΕ τα φάρμακα που
περιέχουν valsartan από την Zhejiang Huahai

Τ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 407 - 9/8/1957

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 IOYΛIΟΥ 2018

ις τελευταίες δύο εβδομάδες,
οι εθνικές αρχές φαρμάκων
ανακαλούν τα φάρμακα που
περιέχουν βαλσαρτάνη από τη
Zhejiang Huahai και τα φάρμακα
αυτά δεν πρέπει πλέον να διατίθενται στα φαρμακεία σε
ολόκληρη την ΕΕ. Αναφέρεται
ωστόσο, ότι ενώ απαιτείται
περαιτέρω αξιολόγηση, δεν
υπάρχει άμεσος κίνδυνος και οι
ασθενείς που λαμβάνουν βαλσαρτάνη συνιστάται να μην
σταματούν τη θεραπεία τους
εκτός εάν έχουν τέτοια σύσταση
από το φαρμακοποιό ή το γιατρό τους.
Ο ΕΜΑ αναφέρει ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες συμβουλές από τις εθνικές αρχές σχετικά με τα φάρμακα στη χώρα
τους. Επίσης, σημειώνει ότι
είναι ακόμα πολύ νωρίς για να
δοθούν πληροφορίες σχετικά με
τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο
που μπορεί να έχει το NDMA για
τους ασθενείς και ο EMA έχει
θέσει σε προτεραιότητα αυτή

την πτυχή της ανασκόπησης.
Επιπλέον, θα συμβουλευτεί
τους ειδικούς εμπειρογνώμονες
στον τομέα της τοξικολογίας
για την βέλτιστη αξιολόγηση
του αντίκτυπου που μπορεί να
έχει η χρήση φαρμάκων που
περιέχουν την πρόσμιξη NDMA
στους ασθενείς. Η επανεξέταση

• Ταξινομείται ως πιθανό
καρκινογόνο για τον άνθρωπο
θα επιδιώξει επίσης να προσδιορίσει πόσο καιρό και σε ποια
επίπεδα μπορεί να έχουν εκτεθεί ασθενείς σε NDMA.
Αναφέρεται ότι το NDMA είναι
μια απροσδόκητη πρόσμιξη
που δεν ανιχνεύθηκε με τους
συνήθεις ελέγχους που πραγματοποίησε η Zhejiang Huahai.
Ο EMA συλλέγει τώρα λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες
παραγωγής της εταιρείας, σύμφωνα με τις αλλαγές που εισήχθησαν το 2012, οι οποίες
πιστεύεται ότι έχουν παράγει

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Είμαστε όλοι φίλοι των ευτυχούντων, ενώ των δυστυχούντων δεν
είναι φίλος ούτε ο πατέρας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Μ

Τροχαία δυστυχήματα

ε αφορμή τα τελευταία τραγικά δυστυχήματα, επανήλθαν στο προσκήνιο εισηγήσεις για σημαντική αύξηση των ποινών για
σοβαρές τροχαίες παραβάσεις. Μιά μέθοδος
προσφιλής στην Κύπρο για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων. Καταγράφεται αυξημένη
παραβατικότητα, αυξάνουμε τις ποινές.
Υπάρχουν κενά στα κρατικά ταμεία, αυξάνουμε
τις φορολογίες. Πρέπει να ικανοποιήσουμε τους
οπαδούς του κόμματος, αυξάνουμε τις θέσεις.
Το πρόβλημα των οδικών δυστυχημάτων είναι
συνδεδεμένο με πολλά άλλα. Όπως: Η ανεπάρκεια στις δημόσιες συγκοινωνίες (και οι επιδοτήσεις εταιρειών δεν είναι λύση). Οι ακατάλληλοι δρόμοι. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Η
οδήγηση ποδηλάτου χωρίς φωτεινή ένδειξη και
φωσφορούχου γιλέκου. Η ανεξέλεγκτη οικοδομική ανάπτυξη χωρίς να έχει προηγηθεί η υποδομή. Η ανοχή που δείχνουν οι Αρχές σε παρανομίες (π.χ. υπερισχυμένα αυτοκίνητα, επώνυμοι
και παιδιά επωνύμων που δεν καταγγέλλονται,
φορτηγά – σφαίρες – που υποτίθεται ότι έχουν
κόφτες), φορολογία αυτοκινήτων που δεν λαμβάνει υπόψη οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες και άλλα πολλά.
Το τι πρέπει να γίνει είναι πολύ απλό. Μιά
σφαιρική μελέτη του θέματος «συγκοινωνίες»,
που θα επισημαίνει προβλήματα και αδυναμίες,
θα προδιαγράφει σταθμούς και μέτρα και προπάντων θα είναι ρεαλιστική. Με την εξελικτική
εφαρμογή της μελέτης μπορούν να αυξάνονται
ανάλογα και τα ανασταλτικά μέτρα όπως είναι
οι ποινές. Προηγουμένως όμως το λόγο πρέπει
να έχουν τα προληπτικά μέτρα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

NDMA ως παραπροϊόν. Επίσης,
ο EMA συνεργάζεται στενά με
τις εθνικές αρχές για να αξιολογήσει εάν άλλα φάρμακα που
περιέχουν βαλσαρτάνη (εκτός
από αυτά που ανακαλούνται)
θα μπορούσαν επίσης να
περιέχουν την ίδια πρόσμιξη.

Περισσότερα για το φάρμακο
Η βαλσαρτάνη είναι ένας ανταγωνιστής υποδοχέα αγγειοτενσίνης ΙΙ που χρησιμοποιείται
για τη θεραπεία της υπέρτασης
(υψηλή αρτηριακή πίεση), της
πρόσφατης καρδιακής προσβολής και της καρδιακής ανεπάρκειας. Διατίθεται μόνο της
ή σε συνδυασμό με άλλες δραστικές ουσίες.
Η ανασκόπηση καλύπτει όλα τα
φάρμακα που περιέχουν βαλσαρτάνη που παρέχεται από
την
Zhejiang
Huahai
Pharmaceuticals. Ως προφύλαξη, κατά την ανασκόπηση θα
εξεταστεί επίσης κατά πόσον
ενδέχεται να επηρεάζονται και
άλλα φάρμακα που περιέχουν
βαλσαρτάνη.

ΛΥΣΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ανώμαλη προσγείωη
για ΑΠΟΕΛ και ΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Ευρωπαϊκή πρόκριση ΑΠΟΛΛΩΝΑ
που βλέπει ακόμη πιό ψηλά

Α

νώμαλα προσγειώθηκαν, ΑΠΟΕΛ και
Ανόρθωση στις Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις
τους την περασμένη εβδομάδα.
Ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ ναι μεν κέρδισε με 1-0
την Σούντουβα, αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει το
3-1 του πρώτου αγώνα παρά την υπεροχή του,
γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον πρώτο
γύρο του «Τσάμπιονς Λιγκ».
Με τη λήξη του αγώνα, κατήφεια και απογοήτευση κυρίευσαν τους ΑΠΟΕΛίστες που δεν μπορούσαν να χωνέψουν με τίποτα τον οδυνηρό
αποκλεισμό. Ωστόσο, δεν χάθηκε ο κόσμος
καθως η ομάδα θα συνεχίσει στο Γιουρόπα Λίγκ
όπου με διορθωτικές κινήσεις και προσεγμένες
κινήσεις έχει τα φόντα να προχωρήσει . Αρκεί να
μην προκληθεί πανικός και να μην επικρατήσει
η λογική της μεμψημιρίας και της υπόγειας
υπόσκαψης προπονητή και διοίκησης.

Η Ανόρθωση
Η αδύναμη Λάτσι απέκλεισε την Ανόρθωση από
τη συνέχεια του Europa League νικώντας στην
Αλβανία την ομάδα της Αμμοχώστου με 1-0.
Προκρίθηκε με διαφορά τερμάτων αφού στον
πρώτο αγώνα είχε ηττηθεί με 2-1.
Η Ανόρθωση είχε μια άγονη υπεροχή σε όλο τον
αγώνα την οποία ωστόσο δεν κατάφερε να
εξαργυρώσει σε τέρμα. Στο κυανόλευκο στρατόπεδο, από τη μια κυριαρχεί πίκρα για τον αποκλεισμό και από την άλλη δίδετα η ευκαιρία στη
διοίκηση να οργανώσει την ομάδα για το πρωτάθλημα 2018-19 χωρίς άγχος και βεβιασμένες
κινήσεις. Ψυχραιμία, καλός προγραμματισμός
και ενότητα οπαδών - διοίκησης - προπονητή, αποτελούν τη συνταγή επιτυχίας, στα επόμενα βήματα της «Μεγάλης Κυρίας», η οποία
έχει τις δυνατότητες να επανέλθει πιο ισχυρή,
θυμίζοντας τον παλιό καλό εαυτό της.

Ο Απόλλωνας
Ο Απόλλωνας προκρίθηκε καταβάλλοντας στο
ΓΣΠ τη Λιθουανική FC Stumbras σε αγώνα για
τον πρώτο προκριματικό όμιλο του Europa
League.

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΣΑ

Α

ποθεώθηκαν οι ποδοσφαιριστές
των «τρικολόρ» από εκατομμύρια συμπατριώτες τους, φθάνοντας
από τη Μόσχα στο Παρίσσι με το
παγκόσμιο τρόπαιο στα χέρια. Η
ένδοξη πορεία των Πρωταθλητών
κόσμου ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο
των Ηλυσίων, όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ
Μακρόν.
Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 η
Εθνική Γαλλίας έραψε το δεύτερο
αστέρι στη φανέλα της κατακτώντας το δεύτερο
τρόπαιο του
Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία
της. Το 4-2 επί της Κροατίας στον
τελικό της Μόσχας ώθησε ένα εκατομμύριο Γάλλους να μαζευτούν ν
στο κέντρο του Παρισιού γιορτάζοντας ξέφρενα την κατάκτηση του
21ου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα
τρελό ξεφάντωμα. Δεν έλειψαν
δυστυχώς και οι δυσάρεστες συνέπειες αυτής της τρέλας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πανηγυρίζοντας, ενώ σε πολλές πόλεις
σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια
νεαρών με την αστυνομία.
Η «Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη»
έλαμψε στον μεγάλο τελικό είπαν
πολλοί για τον θρίαμβο της ομάδας
του προπονητή Ντιντιέ Ντεσάμ, με
δύο τρόπους: Αφενός με την επικράτηση της καλύτερης, ποιοτικότερης
και σταθερότερης ομάδας στη διάρκεια του τουρνουά, αφετέρου με τη
χρήση και στον τελικό του βιντεοδιαιτητή (VAR), βάσει του οποίου
καταλογίστηκε το πέναλτι για το 21 της Γαλλίας λίγο πριν από το ημίχρονο.
Ο Αργεντινός διαιτητής Νέστορ
Πιτάνα είδε το «ριπλέι», το ξαναείδε, είδε και άλλες οπτικές γωνίες και
απεφάνθη: το χέρι εντός περιοχής
του Ιβάν Πέρισιτς ήταν πέναλτι. Ο
αλάνθαστος στις εκτελέσεις στημένων φάσεων (3 στα 3 πέναλτι στο
τουρνουά) Αντουάν Γκριζμάν χάρισε
εκ νέου το προβάδισμα στη Γαλλία
και το τρόπαιο πήρε τον δρόμο του.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει
πως ήταν πραγματικά ένας τελικός
αντάξιος
ενός
χορταστικού
Μουντιάλ, ομολογουμένως του
καλύτερου από τα πέντε έως τώρα
στον 21ο αιώνα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Έκτορ Γιούστε,
που σκόραρε δύο φορές και ανέτρεψε την ήττα
με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
Ο Ισπανός αμυντικός σημείωσε από ένα τέρμα
σε κάθε ημίχρονο για τη Λεμεσιανή ομάδα, η
οποία δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα.
Ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο
προκριματικό γύρο τη Željezničar Βοσνίας, η
οποία προκρίθηκε σε βάρος της Narva Trans
Εσθονίας. Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή
δικαιούται να κοιτάζει ψηλά καθως διαθέτει
αξιόλογο συγκρότημα, που μπορεί με λίγη δόση
τύχης να διαπρέψει στα Ευρωπαϊκά σαλόνια
του «Γιουρόπα Λίγκ.»
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«Αιώνια ευτυχία» ήταν ο τίτλος της
εφημερίδας L’ Equipe. Αυτή η αίσθηση του «είμαστε όλοι ενωμένοι»,
όπως έλεγε το σύνθημα στα Ηλύσια
Πεδία, ήταν σαν ένα déjà vu (ας μας
επιτραπεί εδώ μια γαλλική έκφραση) του πανηγυριού του 1998, αλλά
ανάμεικτο με τη λύτρωση από το
κοινό αίσθημα φόβου και οργής εκ
των προσφάτων τρομοκρατικών
χτυπημάτων.

Ο ΜΑΚΡΟΝ
Μέχρι και για ανάκαμψη των ποσοστών του κ. Μακρόν στη δημοφιλία,
κάνουν λόγο τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως συμβαίνει συνήθως σε
κάθε στιγμή εθνικής ανάτασης.
Άλλωστε, η εικόνα του Γάλλου προέδρου που έχει σηκωθεί στα κάγκελα
και πανηγυρίζει κάποιο από τα
γαλλικά τέρματα με τις γροθιές να
σκίζουν τον μοσχοβίτικο αέρα μόνον

πόντους θα χάρισε στον σχετικά
νεαρό πολιτικό. Ετσι κι αλλιώς, η
υπέρλαμπρη υποδοχή στους πρωταθλητές στο προεδρικό μέγαρο
ήταν δεδομένη, κατά τον ίδιο τρόπο
που είχε γίνει και το 1998 από τον
Ζακ Σιράκ.

ΟΙ ΚΡΟΑΤΕΣ
Στους Κροάτες έμεινε ο τίτλος του
φιναλίστ, για πρώτη φορά στην
ιστορία τους και μοναδική για βαλ-

κανική χώρα. Δεκάδες χιλιάδες
Κροάτες υποδέχθηκαν χθες στο
Ζάγκρεμπ την αποστολή της ομάδας
με
την
ιαχή
«Πρωταθλητές!
Πρωταθλητές!».
Ο Λούκα Μόντριτς έλαβε τη «Χρυσή
Μπάλα» του τουρνουά ως ο πολυτιμότερος σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ
την τρίτη θέση στην κατάταξη κατέλαβε το Βέλγιο, που υπέταξε την
Αγγλία με σκορ 2-0 στον μικρό τελικό του Σαββάτου.

ΟΙ ΡΩΣΟΙ
Στους Ρώσους έμεινε ο έπαινος για
την αρτιότατη διοργάνωση, αν και
στον τελικό κάτι στράβωσε. Τέσσερα
μέλη του συγκροτήματος με ακτιβιστική δράση Pussy Riot όρμησαν
στον αγωνιστικό χώρο εκθέτοντας
την ασφάλεια του γηπέδου, ενώ οι
διοργανωτές κυριολεκτικά τα μούσκεψαν στην απονομή του τροπαίου, αφού όταν «άνοιξαν οι ουρανοί»

της Μόσχας ο μόνος για τον οποίον
φάνηκε να υπάρχει πρόβλεψη να μη
βραχεί ήταν ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια τεράστια
ομπρέλα τον σκέπασε αμέσως την
ώρα που οι υπόλοιποι επίσημοι,
παίκτες και προπονητές ήταν στο
έλεος της μπόρας. Έτσι μάλλον δεν
θα ενοχλήθηκε και πολύ ο κ. Ντεσάμ
όταν στη συνέντευξη Τύπου, μετά, οι
διεθνείς του τον έλουσαν ξαφνικά με
σαμπάνια.

ΒΕΛΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ!

Ι

Η κατάκτηση της 3ης θέσης θα αφήσει το ίχνος
της στο ποδόσφαιρο της χώρας

στορικό επίτευγμα για το βελγικό πδόσφαιρο, χαρακτήρισε ο Ρομπέρτο
Μαρτίνεθ την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Μουντιάλ της Ρωσίας.
Μετά τη νίκη 2-0 επί της Αγγλίας στον «μικρό» τελικό, που έγινε στην Αγία
Πετρούπολη, ο Ισπανός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» επισήμανε
μεταξύ άλλων. «Ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας, γιατί τα συναισθήματα τα παίρνεις μετά μαζί σου στην πατρίδα σου. Κι εμείς φεύγουμε με
το συναίσθημα της νίκης. Το χάλκινο μετάλλιο είναι ιστορικό και θα αφήσειι το ίσχνος του στο βεγλικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολο, μετά από
μια οριακή ήττα στον ημιτελικό, να συγκεντρωθείς στον επόμενο αγώνα,
αλλά το κάναμε πολύ καλά, αφήσαμε τις οικογένειες να έρθουν στο προπονητικό κέντρο. Η ομάδα πραγματικά κατόρθωσε να βλέπει κάθε παιχνίδι ως μία ευκαιρία καιι γι’ αυτό καταφέραμε να κρατήσουμε απαραβίαστη
την εστία μας απέναντι στην Αγγλία και να πάρουμε την τρίτη θέση. Ήταν
πολύ απαιτητικό τουρνουά, δεν υπήρξε ούτε ένα εύκολο παιχνίδι. Είχαμε
δέκα διαφορετικούς σκόρερ, καταφέραμε να γυρίσουμε διαφορά δύο γκολ
(σ.σ. στον αγώνα με την Ιαπωνία) και να νικήσουμε τη Βραζιλία. Οι παίκτες το άξιζαν».
Ο κ. Μαρτίνεθ δήλωσε ακόμη ότι ο ίδιος και οι ποδοσφαιριστές του ανυπομονούν να συναντήσουν τον Βασιλιά του Βελγίου, στην τελετή υποδοχής
της εθνικής ομάδας που ετοιμάζεται στις Βρυξέλλες, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η επιτυχία αυτή θα αποτελέσει έμπνευση για
τη νεολαία της χώρας.
Από την πλευρά του, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ υπήρξε... αφοπλιστικά ειλικρινής παραδεχόμενος ότι η Αγγλία δεν είναι - ακόμα - μέσα στις τέσσερεις
καλύτερες ομάδες του κόσμου. «Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό που
κάναμε. Δεν έχουμε αυταπάτες για το πού βρισκόμαστε ως ομάδα.
Τερματίσαμε στην πρώτη τετράδα, αλλά δεν είμαστε ακόμη στις τέσσερις
καλύτερες ομάδες, το ξέρουμε και δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από αυτό.
Απέναντι στις κορυφαίες ομάδες δεν τα καταφέρνουμε, όμως, είχαμε μια
πολύ όμορφη περιπέτεια και αποκομίσαμε κάποιες εμπειρίες που θα χρησιμεύουν πολύ σ’ αυτό το σύνολο παικτών και το επιτελείο στο μέλλον.
Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω από κανέναν παίκτη σήμερα
ή και συνολικά, στο διάστημα των επτά εβδομάδων που δουλέψαμε μαζί»,
τόνισε ο εκλέκτορας των «τριών λιονταριών».
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ψηφίστηκε νόμος για παροχή σύνταξης
χηρείας σε όλους τους χήρους άνδρες

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Με τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη πρώην υπουργό
Παιδείας της Ελλάδας και πρύτανη
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κ

ρίση αρχών και αξιών. Η οικονομική κρίση που
μαστίζει σήμερα την Ελλάδα είναι πριν και
πάνω απ΄ όλα κρίση αρχών, κανόνων, αξιών και
ιδανικών. Είναι κρίση υπεύθυνων πολιτών με
αίσθηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, κρίση
σκεπτόμενων πολιτών με δυνατότητα εκτιμήσεως
προσώπων και πραγμάτων, κρίση ήθους και ηθικής, κρίση ευαισθησίας κοινωνικής, κρίση πολιτικής σκέψεως με όραμα και πολιτικών με συνείδηση ευθύνης, με πείρα ζωής και αίσθηση τής πραγματικότητας, κρίση συναίσθησης τής ουσίας και
τής σπουδαιότητας τού πολιτισμού και τής εν
γένει καλλιέργειας τού ανθρώπου, κρίση θρησκευτικής πίστης, κρίση εμπιστοσύνης σε πρόσωπα
και θεσμούς (στον δάσκαλο, στον δικαστή, στον
ιερέα, στον γιατρό, στον πολιτικό, στον δημοσιογράφο, στον δημόσιο υπάλληλο), κρίση σύνεσης
και ορθοφροσύνης, κρίση αυτογνωσίας, κρίση
στοχασμού για το τι είναι σημαντικό στη ζωή.
Καρδιά της κρίσης. Εστιάζω στην κρίση Παιδείας που περνάει πολλά χρόνια τώρα η χώρα μας
και που είναι αυτή η οποία υπέσκαψε, αν δεν διέλυσε ήδη, τον ιστό τής Ελληνικής κοινωνίας.
Η κρίση παιδείας, βαθύτερης δηλαδή και ουσιαστικής καλλιέργειας της προσωπικότητας τού
ατόμου, που πλήττει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά
τον ευρύτερο χώρο, αποπροσανατόλισε τον σύγχρονο άνθρωπο και υπονόμευσε τον τρόπο σκέψης
και συμπεριφοράς του, τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες, τις βιοτικές του προτεραιότητες, ολόκληρη
τη ζωή τη δική του και των γύρω του. Η επιθυμία
απόκτησης όλο και περισσότερων υλικών αγαθών
εξελίχθηκε, ελλείψει ουσιαστικής παιδείας και
ικανότητας ιεράρχησης αναγκών και επιδιώξεωνσε μανία καταναλωτισμού.
Χάθηκε το νόημα της ζωής. Σε τέτοιες καταστάσεις μειώνονται οι αναστολές, εκλείπουν τα
σημεία αναφοράς, χαλαρώνουν οι αντιστάσεις,
αρχίζει η φθορά, επιδίδει η διαφθορά. Παύουν
δηλαδή να λειτουργούν οι οδοδείκτες και οι δικλίδες ασφαλείας μιας πραγματικής παιδείας: οι
σωστές αξιολογήσεις στη ζωή, το ήθος, η αίσθηση ευθύνης και, κυρίως, η αίσθηση ορίων. Μιλάμε
για μια παιδεία που, με ευθύνη τής Πολιτείας,
πρέπει να προσφέρονται: ποιοτική δημόσια
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (σχολική εκπαίδευση - πανεπιστήμια), ευκαιρίες για ευρύτερη
ποιοτική διά βίου εκπαίδευση, ποιοτικά κρατικά
μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (ραδιόφωνο,
τηλεόραση), συνεχής και αποδεδειγμένη έμφαση
σε όλες τις μορφές τής τέχνης.
Φθορά και οικονομική κρίση. Θα ήταν αφελές να
πιστεύει κανείς ότι το πρόβλημα τής φθοράς που
έχουμε υποστεί ως κοινωνία και τού οποίου τώρα
συνειδητοποιούμε μία μόνο πλευρά που είναι η
οικονομική κατάρρευση, θα λυθεί ως διά μαγείας
με κάποια καθαρώς οικονομικά μέτρα! Το κατ΄εμέ
καθοριστικό αίτιο που προκαλεί και αν ακόμη
τώρα λυθεί το πρόβλημα τής οικονομικής κρίσης,
θα επαναφέρουν το πρόβλημα πολύ σύντομα, αν
δεν υπάρξει ριζική στροφή. Και μια ακόμη διασάφηση. Η φθορά, η διαφθορά και ο
αποπροσανατολισμός τής Ελληνικής κοινωνίας δεν περιλαμβάνει
όλους τους Έλληνες. Είναι ευτυχώς αρκετοί που δεν έχουν διαβρωθεί. Αυτοί είναι και η
δύναμη στην οποία μπορεί
να στηριχθεί η χώρα.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Σ

ε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο του νόμου που ψήφισε η
Βουλή στις 13 Ιουλίου 2018 για την
παραχώρηση σύνταξης χηρείας σε
όλους τους χήρους άνδρες, πρόεβη
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης.
Συγκεκριμένα ενώ η πρόταση του
Υπουργείου Εργασίας κάλυπτε
μόνο όσους άνδρες κατέστησαν
χήροι μετά την 01/01/2018 ,για
σκοπούς διατήρησης της βιωσιμότητας του ΤΚΑ, υπερψηφίστηκε
τροποποίηση με την οποία καλύπτονται πλέον όλοι οι άνδρες
χήροι ανεξάρτητα από τον χρόνο
που απεβίωσαν οι σύζυγοι τους.
Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος της σύνταξης χηρείας, και για αυτό έγινε και δεύτερη
τροποποίηση στο νομοσχέδιο που
προβλέπει σταδιακή αύξηση
ύψους 1% στο ποσοστό εισφορών
στο ΤΚΑ κατά την περίοδο 20242034, με την επιφύλαξη ότι, σε
περίπτωση που η αναλογιστική
μελέτη που θα διεξαχθεί πριν από
την εφαρμογή των αυξημένων

• Αναπέμφθηκε στο Ανώτατο
από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας
ποσοστών καταδείξει ότι με ή χωρίς τη
λήψη οποιωνδήποτε μέτρων δεν
είναι αναγκαία τα αυξημένα ποσοστά ή είναι αναγκαία μειωμένα
ποσοστά, θα εφαρμόζονται τα
ποσοστά τα οποία θα καταδείξει η
υπό αναφορά αναλογιστική μελέτη.
Σημειώνεται πως στην έκθεση της
Επιτροπής εργασίας αναφέρεται
ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
αναλογιστή του Υπουργείου Εργα-

σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, η επέκταση του
δικαιώματος σύνταξης χηρείας και
στους άνδρες κατά αντίστοιχο
τρόπο με αυτόν που παρέχεται
στις γυναίκες αναμένεται να επιφέρει αύξηση της δαπάνης του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για τις συντάξεις χηρείας κατά
€3,9 εκατομ. το 2018, €7,2 εκατομ.
το 2019, €10,5 εκατομ. το 2020 και
€13,4 εκατομ. το 2021.
Με τον νέο νόμο καταργείται η
πληρωμή ποσού ίσου με τη σύνταξη χηρείας ενός έτους (χωρίς
αυξήσεις για εξαρτώμενα) κατά
τον τερματισμό της παροχής, όταν
η χήρα ή ο χήρος συνάπτει εκ νέου
γάμο ή συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης.
Με τη ψήφιση της νομοθεσίας υιοθετήτηκε ένα αίτημα που κατεπανάληψη τέθηκε από τη ΣΕΚ στην
προσπάθεια να επανέλθει κοινωνική δικαίωση και ισότιμη μεταχείριση στα δύο φύλα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια των προηγούμενων συστάσεων ενημερώνει εκ νέου
όλους τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι
σήμερα ή / και τις επόμενες ημέρες
στις πεδινές ή / και παράλιες
περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα.
Οι συνθήκες αυτές μπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι
σε θερμικό φόρτο ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.

Σ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
υπενθυμίζει τους εργοδότες και τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι
υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα

• Συστάσεις του
Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας προς εργοδότες
και αυτοεργοδοτούμενους
τα απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτίμησης των κινδύνων, για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων
από τον θερμικό φόρτο, όπως
αυτά προνοούνται και αναλύονται
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 εφαρμόσει τις πρόνοιες της
νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που
οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους ώστε να
δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και παραγωγικό
εργασιακό περιβάλλον.

Κλήρωση Ετήσιου Λαχείου
ΣΕΚ 2018

την κλήρωση του Ετήσιου Λαχείου που έγινε
χθες, στην αίθουσα κληρώσεων του Κρατικού
Λαχείου, κέρδισαν οι ακόλουθοι αριθμοί:
29046 Αυτοκίνητο TOYOTA Corolla 1.6 Valvematic
Active+ CVT
85681 Περιεκτική ασφάλιση κατοικίας για ένα
χρόνο, αξίας €300, προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
62046 Περιεκτική ασφάλιση κατοικίας για ένα
χρόνο, αξίας €300, προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
65431 Διακοσμητικός πίνακας από καμβά, προσφορά της εταιρείας ANDREOTTI
67424 Φίλτρο νερού WATERLOGIC αξίας €350,
προσφορά της εταιρείας THETACO (TRADERS) LTD

Άλλα δώρα οι αριθμοί 70774, 96546, 93028,
68208, 20168, 35508, 34669, 16192, 98050.

Οι τυχεροί να απευθύνονται
στη Γεωργία Λοϊζιά στο τηλ. 22849606

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

