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ΤΕΤΑΡΤΗ

1

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

• ΣΚΤ: Ξεκίνησε η διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου εθελούσιας εξόδου

Εκδήλωση στον Τύμβο

Ο

γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
καταθέτει στεφάνι προς τιμήν
των Κυπρίων και Ελλαδιτών που
έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο
κατά την Τούρκικη εισβολή του
Σελ. 3
1974.

Τσουνάμι αγάπης στους
πυρόπληκτους της Αττικής

Ξ

εχείλισε η αγάπη των Κυπρίων
που απλόχερα προσφέρουν κάθε
είδους βοήθεια για στήριξη των
θυμάτων της πύρινης λαίλαπας
στην Ανατολική Αττική. Η ΣΕΚ σε
συνεννόηση με τις συντεχνίες – μέλη
της, θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη
δράση στο πλαίσιο της πανελλήνιας κινητοποίησης για ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών.

Σελ.

Η ΣΕΚ εύχεται σε όλους
καλό καλοκαίρι!
Επόμενη έκδοση της «Εργατικής Φωνής»,
την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3006
TIMH 0.70€

Προέχει τώρα η κατοχύρωση του προσωπικού
σε Φορέα - Αλταμίρα και Ελληνική Τράπεζα
Ι

κανοποίηση εκφράζει το συνδικαλιστικό κίνημα για την τροπή που πήρε
η διαφορά με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα καθώς ξεκίνησε η διαδικασία εθελούσιας αποχώρησης των
900 εργαζομένων. Οι συνδικαλιστικές
ενέργειες εστιάζονται τώρα στην
πλήρη κατοχύρωση των εργαζομένων
που θα στελεχώσουν τον Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων, όσων θα παραμείνουν στην Αλταμίρα και αυτών που θα μεταφερθούν
στην Ελληνική Τράπεζα.

• Ομόφωνα επικυρώθηκε η τελική πρόταση για το Σχέδιο
Εθελούσιας Αποχώρησης
• Η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα και η επιμονή
του συνδικαλιστικού κινήματος έφεραν θετικό αποτέλεσμα

Η τελική πρόταση για εθελούσια αποχώρηση 900 εργαζομένων στη βάση
συγκεκριμένης φόρμουλας αποζημίωσης εγκρίθηκε όμόφωνα την περασμένη βδομάδα από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του προσωπικού ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ. Η πρόταση περιελάμβανε τις
πλείστες των εισηγήσεων των Συντεχνιών, γεγονός που συνέβαλε καταλυτικά στην ομόφωνη έγκριση της από
τους εργαζόμενους.
Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2018
αποφάσισε όπως:
• Οι τρεις Συντεχνίες παρακολουθούν
την όλη πορεία εφαρμογής του Σχεδίου
για διασφάλιση του εθελούσιου χαρακτήρα του με την παράλληλη παροχή
προς τους εργαζόμενους όλων των
απαραίτητων πληροφοριών από
μέρους της Τράπεζας, που θα τους
βοηθήσουν να προχωρήσουν στην
κατά την κρίση τους καλύτερη επιλογή
για τους ίδιους και τις οικογένειες
τους.
• Συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την
διασφάλιση των δικαιωμάτων του
προσωπικού που θα παραμείνει στην
Ελληνική και στη Σ.Κ.Τ ( Φορέα και
ALTAMIRA).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εθελούσιας αποχώρησης έχουν όλα τα μέλη
του προσωπικού ο αριθμός του οποίου ανέρχεται σε 2657, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που έχει
μεταφερθεί στην ΑLTAMIRA.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών υπαλλήλων ΣΕΚ
Ελισσαίος Μιχαήλ εξέφρασε την
ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα
το οποίο βρίσκεται εντός των στόχων
του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι αποζημιώσεις που θα δοθούν θα
υπολογιστούν στο 26% του τελευταίου
ακαθάριστου μισθού κάθε εργαζόμενου επί τα χρόνια υπηρεσίας.

Υπάρχει τώρα πρόσφορο έδαφος για
να συμπληρωθεί ο κατάλογος των
900 της εθελούσιας αποχώρησης,
τόνισε. Από δώ και μπρός, θα ρίξουμε το βάρος των ενεργειών μας στην
θωράκιση των δικαιωμάτων του
προσωπικού του Φορέα και της
Αλταμίρα και φυσικά των εργαζομένων που θα μετακινηθούν στην Ελληνική Τράπεζα, κατέληξε.

Η διαδικασία αποχώρησης λήγει στις
31 Αυγούστου 2018 καθώς στις 3
Σεπτεμβρίου η ΣΚΤ θα καταθέσει την
άδεια λειτουργία της στην Κεντρική
Τράπεζα.

Η Ελλάδα χρειάζεται τη βοήθεια μας

Ε

ίναι με πόνο ψυχής και ιδιαίτερη θλίψη που
παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες την πύρινη
λαίλαπα να κατακαίει τις φυσικές ομορφιές της
Αττικής και να προκαλεί οδύνη σ’ ολόκληρη τη χώρα
και στον απανταχού της γης Ελληνισμό.
Τα όσα συνέβησαν τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και τα όσα
δραματικά ακολούθησαν είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικά. Μέσα σε ελάχιστες ώρες μαύρισε η Αττική.
Οικισμοί, πανέμορφα δάση, φυτικές καλλιέργειες
έγιναν στάχτη. Χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τα
πάντα. Οι κόποι μιας ζωής έγιναν στάχτες.
Οι νεκροί δεκάδες και οι ζημιές ανυπολόγιστες.
Η Αττική θρηνεί. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός για
ακόμα μια φορά περνούν δύσκολες ώρες. Η Ελληνική οικονομία θα κληθεί να πληρώσει βαρύτατο τίμημα.

Ο πόνος του αδελφού Ελληνικού λαού είναι και δικός
μας.
Η Κύπρος που μέσα από το πέρασμα του χρόνου
βίωσε τον ξεριζωμό, την προσφυγιά, την καταστροφή της καμένης γης, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της
καταστροφής που έπληξε την Ελλάδα και συμπάσχει.

• Πόνος και θλίψη για τους νεκρούς

και την καμένη γη
Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες η Κύπρος προσπαθεί να συνεισφέρει και να απαλύνει τον πόνο και
τη δυστυχία, εξοφλώντας στο ελάχιστο την πολύχρονη και ανιδιοτελή στήριξη που η Ελλάδα και ο
λαός της για δεκαετίες ολόκληρες προσφέρουν στη

Μεγαλόνησο.
Η ΣΕΚ καλεί τα χιλιάδες μέλη της να συμμετάσχουν
στο εθνικό τούτο κάλεσμα και να βοηθήσουν με κάθε
τρόπο την Ελλάδα να σταθεί ξανά όρθια.
Αυτό επιβάλλει το συμφέρον του Ελληνισμού αλλά
και της ίδιας της Ευρώπης, η οποία οφείλει να αντιληφθεί πως χωρίς την Ελλάδα, την ιστορία και τον
πολιτισμό της θα είναι ορφανή και πολιτικά και
πολιτιστικά και άλλως πως.
Η ΣΕΚ συμμετέχει στην όλη προσπάθεια για παροχή
οικονομικής βοήθειας με σαφή στόχευση και προσανατολισμό στην προσπάθεια ανοικοδόμησης των
καμένων περιοχών, σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ και στη
βάση της συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία.

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

@

E
*

Έμπρακτα στο πλευρό των πυρόπληκτων αδελφών μας της Αττικής σύσσωμη η Κύπρος
Ενωμένος και αδιαίρετος ο Ελληνισμός και στα
εύκολα και στα δύσκολα

*

ιζωμένη βαθειά στην ψυχή των Κυπρίων, η
εθνική συνείδηση
Αποδεικνύεται εύγλωττα κάθε φορά που ο
Ελληνισμός χρειάζεται τη βοήθεια μας

Ρ
Γ

ια το θέμα της αδήλωτης εργασίας, η Βουλή
επέδειξε αδικαιολόγητη κωλυσιεργία
Επείγουσα ανάγκη η ψήφιση της νομοθεσίας
για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών

*

Α
*

ίσιο τέλος είχε η αγορά του καλού Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα.
Η υπευθυνότητα των συνεργαζόμενων συντεχνιών έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

*

ην κατάφωρη αδικία αισθάνονται έντονα
πλέον, οι Ωρομίσθιοι στην ΑΤΗΚ
Οι συντεχνίες έμπρακτα στο πλευρό τους για
άρση της αδικίας

Κυπριακός Τουρισμός : Το μέγα στοίχημα

Β

ρισκόμαστε στην καρδιά της
τουριστικής περιόδου και τα
στατιστικά
στοιχεία
μιλούν
συντριπτικά ότι το 2018 το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο θα
σπάσει τις επιδόσεις όλων των
εποχών. Επισήμως έχει διατυπωθεί η εκτίμηση πως έπειτα από το
ρεκόρ των 3,6 εκατομμυρίων τουριστών το 2017 με έσοδα πού
άγγιξαν τα € 3 δισεκατομμύρια, οι
προοπτικές στο τρέχον έτος προδιαγράφονται ακόμη καλύτερες.
Περαιτέρω, τονίσθηκε από αρμόδια κυβερνητικά χείλη αλλά και
από την πλευρά των ξενοδόχων,

Τ
Ι

σχυρό κοινωνικό κράτος αξίζουμε ως Ευρωπαϊκή χώρα
Η πολιτεία ας αφουγκραστεί επιτέλους τις
κραυγές αγωνίας των πολιτών

*

Κ

*

ρίση αρχών και αξιών επέφερε την οικονομική
κρίση
Ώρα να εργαστούμε όλοι για ανύψωση των ηθικών αξιών και των Ελληνορθόδοξων ιδανικών

Η

δικαστική νίκη της Δημοκρατίας κατά του Βγενόπουλου και Σία, μας γεμίζει με αισιοδοξία
για ένα καλύτερο αύριο
Ας θωρακίσουμε λοιπόν τους ανεξάρτητους
θεσμούς του κράτους

*

Φ

όβο και τρόμο έσπειρε η πύρινη λαίλαπα στην
Αττική
Ας πάρουμε τα ενδεικνυόμενα μέτρα για αποτροπή
νέου εφιάλτη

Ώ
*

ρα για νέα προσέγγιση στο Κυπριακό από
τους Τ/Κ
Ασπίδα τους, ασπίδα μας, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ν

α προστατεύσουμε τις περιουσίες μας με
λήψη των απαραίτητων μέτρων μεσούντων
των διακοπών
Ας μην ξεχνούμε ότι οι κλέφτες δουλεύουν
ασταμάτητα κατά την περίοδο των θερινών
αδειών !

*

Η
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

ασφάλεια και η υγεία στις θερινές διακοπές
πρωταρχικό μέλημα όλων
Καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή στην εργασία με υγεία και δύναμη!

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

• Την αποφυγή
κρουσμάτων
αισχροκέρδειας
στις τουριστικές
περιοχές, κυρίως
στις
περιόδους
αιχμής

στημένες νοοτροπίες του παρελθόντος, όπως το κυνήγι του εύκολου
κέρδους με τη μέθοδο της αρπα-

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ότι στόχος είναι η αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη
και αειφόρος ανάπτυξη του καθώς
και οι επενδύσεις σε υψηλού επιπέδου ποιοτική εξυπηρέτηση Με
πολλή ικανοποίηση χαιρετίζουμε
την αισιοδοξία των αρμοδίων
φορέων για το τουριστικό αύριο
της Κύπρου που αναπόδραστα θα
συμβάλει με ταχύτερους ρυθμούς
στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου, ύστερα από την
εξαετή βαθιά οικονομική ύφεση ως
αποτέλεσμα της κρίσης, της δημοσιονομικής κατάρρευσης και του
τραπεζικού εγκλήματος.
Χαιρόμαστε πραγματικά για τις
πιο πάνω τοποθετήσεις διαμηνύοντας ότι για να επιτευχθούν οι
ευγενείς αυτοί στόχοι, χρειάζεται
σύνεση, προγραμματισμένη δουλειά χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες και προπαντός αρμονική
συνεργασία με το συνδικαλιστικό
κίνημα που εκπροσωπεί τους
εργαζόμενους οι οποίοι αποτελούν
την ψυχή του τουρισμού. Προς την
κατεύθυνση αυτή, οφείλουν οι
ξενοδόχοι να χαράξουν τα επόμενα
βήματα απηλλαγμένοι από αρρω-

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

κτής και της καταπάτησης των
εργασιακών δικαιωμάτων. Αν
πράγματι οι ξενοδόχοι θέλουν να
αποκτήσει ο Κυπριακός τουρισμός
την αίγλη την οποία οραματίζονται, καλούνται να παρακαθήσουν
σε ειλικρινή και εφόλης της ύλης
διάλογο με τις συντεχνίες προκειμένου να προσδώσουν στο τουριστικό προιόν την προσδοκώμενη
ποιότητα. Βασικές προυποθέσεις
προς τούτο θεωρούμεν :
• Την προσήλωση στα εργασιακά
θέσμια, τον σεβασμό στον θεσμό
της συλλογικής σύμβασης και της
επίδειξη της αναγκαίας αξιοπρέπειας στο προσωπικό
• Την παροχή κινήτρων για προσέλκυση καταρτισμένου και έμπειρου ντόπιου εργατικού δυναμικού
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
• Την αποφυγή μαζικής εργοδότηση ξένων ή κοινοτικών, ως φθηνό
εργατικό δυναμικό, κυρίως στην
πρώτη γραμμή των υπηρεσιών
• Την εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας από όσους επιθυμούν
πραγματικά να σταδιοδρομήσουν
στον τουριστικό τομέα της οικονομίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8/2018
Πρόοδος Τιμίου Σταυρού,
των 7 Μακαβαίων

Σαλώμης μυροφ. Θεοδώρας
Θεσσαλονίκης, Ισακίου,
Δαλμάτου, Φάστου

ΠΕΜΠΤΗ 2/8/2018
Ανακομιδή λειψ. πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Φωκά μ.
Φωτεινής

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/8/2018
Των εν Εφέσω αγίων 7 παίδων, Θαθουήλ και Ίας μαρτύρων, Ευδοκίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/8/2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/8/2018

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

• Την επίδειξη
σεβασμού
στο
περιβάλλον από
όλους, παράγοντας στον οποίο
οι πελάτες υψηλής
εισοδηματικής
στάθμης προσδίδουν ξεχωριστή σημασία.
Από την πλευρά της, η Πολιτεία

• Ώρα, το τουριστικό μας προϊόν να αποκτήσει μέταλλο,
ταυτότητα, υψηλή ποιότητα και σταθερή αξία,
στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 -2030

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Εορτολογιο

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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,

καλείται μέσω της εύρυθμης και
αξιοκρατικής λειτουργίας
του
νεοσύστατου υφυπουργείου Τουρισμού να υλοποιήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα Τουριστικής Στρατηγικής 2020 - 2030 με κύρια
συστατικά την αειφορία, και την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Βασικό υλικό για σκιαγράφηση της σύγχρονης τουριστικής
εικόνας της Κύπρου πρέπει να
είναι η Κυπριακή φιλοξενία με
μοναδική συνταγή την ανάδειξη
της γαστρονομικής μας τέχνης
μέσω του καταρτισμένου ντόπιου
εργατικού δυναμικού.
Η εκτίμηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών για την Κύπρο
ότι στα επόμενα δέκα χρόνια ο
Κυπριακός τουρισμός θα στηρίζει
108.000 θέσεις εργασίας, επιτάσσει την αρμονική συνεργασία των
Κοινωνικών Εταίρων με μοναδικό
γνώμονα το συμφέρον του τουρισμού και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών που το διέπουν.
Ασφαλέστατα, τον πρώτο λόγο
προς την κατεύθυνση αυτή έχουν
οι ξενοδόχοι, από την στάση των
οποίων εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό κατά πόσον θα κερδηθεί το
μεγάλο στοίχημα.

Ευσιγνίου μάρτ., Φαβίου
αρχιεπ. Ρώμης, Νόννας μητρ.
αγ. Γρηγορίου Θεολόγου
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/8/2018
Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου
Ημών Ιησού Χριστού
ΤΡΙΤΗ 7/8/2018
Δομετίου Πέρσου, Ποταμίας
οσ., Αστερίου μ., Μικάλλου
οσ., Ναρκίσσου Ιερ.

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

Ο αγώνας των εργαζομένων
στα συνεργεία σκυβάλων αφορά
ολόκληρη την κοινωνία

«Θ

έλουμε ο αγώνας μας να αγγίξει τις ψυχές
των δημοτών του Στροβόλου και ολόκληρης
της κυπριακής κοινωνίας ενάντια σε κάθε προσπάθεια που επιχειρείται, μέσω της αγοράς υπηρεσιών,
να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι
απαξιωτικούς μισθούς και ωφελήματα. Αυτοί οι εργαζόμενοι
είναι τα παιδιά μας».

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Η τρεμάμενη φωνή ενός εργαζόμενου που πασκίζει μέσα από το
νόμιμο δικαίωμα της απεργίας να
στείλει προς πάσα κατεύθυνση το
μήνυμα πως ο αγώνας των εργαζομένων στα συνεργεία σκυβάλων
του Δήμου Στροβόλου δεν γίνεται

3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 1974
Ο

Κυπριακός Ελληνισμός απότισε για 44η χρονιά

φόρο τιμής στους νεκρούς της Τούρκικης εισβολής

του 1974.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας στις 24 Ιουλίου, οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα
ΕΟΚΑ 55-59, η ΣΕΚ και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς
διοργάνωσαν τρισάγιο στη μνήμη των Ελλαδιτών και
Κυπρίων αξιωματικών και οπλιτών και όλων των
άλλων που

έπεσαν κατά την βάρβαρη Τουρκική

εισβολή του 1974. Ομιλία εκφώνησε, ο πρόεδρος της
Κίνησης Καθηγητών ΑΛΛΑΓΗ Δημήτρης Ταλιαδώρος.
Εκ μέρους της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας.

√ Ζητούν να εκφράσουν θέσεις, απόψεις
και να αποτελέσουν μέρος της λύσης
Τάσσονται ενάντια σε κάθε τακτική που
εξουδετερώνει τον διάλογο
μόνον για τους ίδιους.
Αφορά και τους εργαζόμενους που θα εργοδοτούνται
υπό ιδιωτικό καθεστώς και οι οποίοι θα εργάζονται
με μισθούς πείνας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να
αντιπαλέψουν. Γιατί ακριβώς θα έχουν, λόγω επιβίωσης, την απόλυτη ανάγκη της εργασίας.
Αφορά τα παιδιά μας τα οποία θα εργοδοτούνται, σε
ένα νεοφερμένο καθεστώς εργασίας, ως αυτοεργοδοτούμενοι και θα λαμβάνουν μισθούς που δεν θα
ανταποκρίνονται σε σχέση με τα πανεπιστημιακά
προσόντα που θα κατέχουν.
Οι νέοι εργαζόμενοι που το σύστημα θα τους αφοπλίζει και σαν καλοκουρδισμένα «ρομπότ», μη έχοντας άλλη επιλογή, θα αποδέχονται τα νέα τετελεσμένα που θα δημιουργηθούν με πράξεις ή και
παραλείψεις μας.
Η ΣΕΚ στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα των εργαζομένων στον Δήμο Στροβόλου γιατί πιστεύει πως αν
χαθεί ο αγώνας αυτής της ομάδας εργαζομένων θα
χαθεί και η μεγαλύτερη μάχη που είναι η προσπάθεια
να κρατηθεί η αγορά εργασίας μακριά από τακτικές
που οδηγούν αργά αλλά σταθερά, στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.
Κατανοούν οι εργαζόμενοι τους δημότες, κατανοούν
το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται με
τα σκουπίδια που συσσωρεύονται. Απλά ζητούν την
κατανόηση και τη συμπαράσταση τους. Ζητούν επίσης να μπουν στο πετσί ενός εργαζόμενου ο οποίος
θα βρίσκεται από τη μια στιγμή στην άλλη υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.
Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που χρήζουν επίλυσης και επαναξιολόγησης. Όχι όμως με αυτόν τον
τρόπο. Μέσα από έναν ειλικρινή και δομημένο διάλογο χωρίς να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι να βρεθούν οι ενδεδειγμένοι τρόποι ώστε τα όποια προβλήματα να επιλύονται χωρίς να τροχοδρομούνται
λύσεις, χωρίς οι εργαζόμενοι να είναι μέρος της
λύσης.
Οι εργαζόμενοι με αίσθημα απόλυτης ευθύνης απέναντι στον εργοδότη που τους εργοδοτεί αλλά και
στους δημότες δεν ζητούν παράλογα και αλογίκευτα αιτήματα.
Ζητούν να τους δοθεί το δικαίωμα να εκφράσουν
θέσεις και απόψεις ως οι πλέον αρμόδιοι που έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με τα προβλήματα των
δημοτών στην περισυλλογή σκυβάλων .
Ας επαναξιολογηθεί λοιπόν η όλη κατάσταση ώστε
να παρθούν συλλογικές αποφάσεις οι οποίες θα
αποφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η ΣΕΚ στηρίζει έμπρακτα το πολυσχιδές
έργο του Μελάθρου Αγωνιστών

Η

ΣΕΚ, με επικεφαλής τον γενικό
της γραμματέα Ανδρέα Φ.
Μάτσα στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης του σημαντικού
έργου που επιτελεί το Μέλαθρον
Αγωνιστών ΕΟΚΑ στην κοινωνία,
επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα το Μέλαθρο στην Παλλώδια
Λεμεσού και επέδωσε επιταγή
ύψους 5000 ευρώ.

Οδυσσέως, κατέστησε σαφές πως
το Κίνημα στέκεται σε ετήσια βάση
αλληλέγγυο στη μεγάλη προσφορά
του Μελάθρου προς τους Κύπριους
αγωνιστές, στους εθνικούς και
κοινωνικούς αγώνες της πατρίδας
μας αλλά και προς ολόκληρη την
Κυπριακή κοινωνία με του υψηλού
επιπέδου ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών που προσφέρει.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
συνοδεύομενος από τον γενικό
ταμία της ΣΕΚ Σάββα Κούλα, τον
επαρχιακό γραμματέα της ΣΕΚ
Λεμεσού Τίτο Τιμοθέου και τον
οργανωτικό αξιωματούχο Γιώργο

Το πολυσχιδές έργο του Μελάθρου
συνέχισε ο κ. Μάτσας και η ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες που
προσφέρει στους πάσχοντες
συνανθρώπους αναγνωρίζεται
εντός και εκτός Κυπριακών συνό-

ρων και ως εκ τούτου είναι η ελάχιστη οφειλή να στηρίζεται αυτή η
τεράστια προσπάθεια ηθικά και
οικονομικά.
Εκ μέρους του Μελάθρου, ο πρόεδρος του Θεοφάνης Παναγιώτου
εξέφρασε ευχαριστίες προς τον
γενικό γραμματέα της ΣΕΚ για τη
συνεχή και έμπρακτη στήριξη,
τονίζοντας πως η προσπάθεια
που καταβάλλεται είναι η συνεχής
αναβάθμιση των υπηρεσιών που
προσφέρει και η αξιοποίηση στο
έπακρον της οικονομικής βοήθειας που λαμβάνει.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Έξυπνη και οικονομική
χρήση κλιματιστικού
σε συνθήκες καύσωνα

καύσωνας είναι εδώ και μας απειλεί. Τα κλιματιστικά μπορούν να μας πρσταεύσουν. Φυσικά
με το ανάλογο οικονομικό κόστος το οποίο για πολλά
νοικοκυριά δεν είναι ευκαταφρόνητο..
Ναι, μπορούμε να λειτουργούμε τα κλιματιστικά
χωρίς να φοβόμαστε την κατανάλωση του ρεύματος
αρκεί να ξέρουμε τον τρόπο. Μάθετε τα μυστικά της
σωστής χρήσης του κλιματιστικού σας και δροσιστείτε κάνοντας παράλληλα οικονομία στην κατανάλωση:
– Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του
κλιματιστικού. Εάν έχετε ένα μικρότερο κλιματιστικό
από αυτό που απαιτεί ο χώρος σας, τότε θα έχετε
αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και μειωμένη απόδοση.
– Μην επιλέγετε πολύ χαμηλή θερμοκρασία χώρου.
Ιδιαίτερα σε περίοδο καύσωνα, ρυθμίστε το κλιματιστικό σας στους 27°C με 29°C. Με αυτό τον τρόπο, το
σώμα σας απολαμβάνει την δροσιά του σπιτιού όσο
βρίσκεστε μέσα σε αυτό, αλλά όταν θα βγείτε σε εξωτερικό περιβάλλον δεν θα υποστείτε σοκ από την
μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Ένας γενικός κανόνας είναι να ρυθμίζετε το κλιματιστικό σας 12 βαθμούς χαμηλότερα από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
– Όσο βρίσκεστε μέσα στο σπίτι μην σταματάτε
συνέχεια την λειτουργία του κλιματιστικού. Δεν
εξοικονομείτε
χρήματα
έτσι.
Ανοίξτε το κλιματιστικό
το
πρωί, και αφήστε το σε λειτουργία όλη την ημέρα στους 27°C με 29°C. Με αυτόν
τον τρόπο, μειώνετε τις κοστοβόρες συνεχείς επανεκκινήσεις και αν το κλιματιστικό σας είναι τεχνολογίας DC Inverter, θα έχετε καθ όλη την διάρκεια της
λειτουργίας του, πολύ μικρή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας.
– Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό όλο το βράδυ.
Πριν κοιμηθείτε, ενεργοποιήστε την νυχτερινή λειτουργία (SLEEP). Στην νυχτερινή λειτουργία, το κλιματιστικό αυξάνει σταδιακά τα επίπεδα της επιθυμητής θερμοκρασίας του χώρου και μετά από κάποια
ώρα απενεργοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο κοιμόσαστε δροσερά, δεν ξοδεύετε χρήματα ενώ κοιμάστε
και δεν κινδυνεύετε να κρυώσετε.
– Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά όλες
τις ώρες της ημέρας και ιδιαίτερα τις μεσημβρινές
που είναι και οι πιο ζεστές . Φροντίστε να αερίζετε
το σπίτι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ που η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται στα χαμηλότερα
επίπεδα.
– Μην χρησιμοποιείτε εστίες παραγωγής θερμότητας
(π.χ. φούρνο, προβολείς) στην περίοδο του καύσωνα
τις μεσημβρινές ώρες και όσο το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία. Να προτιμάτε να μαγειρεύετε
τις πιο δροσερές ώρες, να αερίζετε τον χώρο και
μετά να λειτουργείτε το κλιματιστικό σας.
– Κατεβάστε τις τέντες (ή κλείστε τα παντζούρια)
αποτρέποντας την άμεση έκθεση του σπιτιού στις
ακτίνες του ήλιου για να μην επιβαρύνετε επιπλέον
την λειτουργία του κλιματιστικού.
– Μην λειτουργείτε συνέχεια τα κλιματιστικά που
βρίσκονται σε χώρους που δεν βρίσκεστε πολλές
ώρες της ημέρας. Εξοικονομήστε χρήματα από τους
χώρους που δεν χρησιμοποιείτε.
– Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα του κλιματιστικού τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα (δείτε πώς) και
να κάνετε συντήρηση στην εξωτερική μονάδα από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο 1 φορά τον χρόνο. Με
αυτόν τον τρόπο βοηθάτε το κλιματιστικό σας να
λειτουργεί με τη χαμηλότερη κατανάλωση και την
μέγιστη απόδοση.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αποφάσεις εναντίον εταιρειών
για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της εταιρείας ανάπτυξης γης
και οικοδομών GEOMARIDE LTD για
παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές
Συμβάσεις Νόμου.
Η Απόφαση αφορά έρευνα που
διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη
καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης
περιουσίας. Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι
συγκεκριμένοι όροι της υπό αναφορά σύμβασης αντίκεινται στις
διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4)
και 7 του Νόμου και άρα είναι
καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.
Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι
αφορούν:
• Την υποχρέωση των καταναλωτών για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σχετικά με την αποπληρωμή του συνολικού ποσού οφει-

• Διοικητική απόφαση κατά
της εταιρείας ανάπτυξης γής
GEOMARIDE LTD
λής προς την εταιρεία προτού
αυτή εκπληρώσει τις δικές της
υποχρεώσεις, δηλαδή να μεταβιβάσει τον τίτλο ιδιοκτησίας του
ακινήτου σε αυτούς.
• Την επιβολή στους καταναλωτές
δυσανάλογα ψηλής αποζημίωσης
(τόκου υπερημερίας) σε περίπτωση
που καθυστερήσουν την πληρωμή
οποιασδήποτε δόσης.
• Την επιβάρυνση των καταναλωτών με φόρους και έξοδα τα οποία
θα έπρεπε να πληρωθούν μετά τη
μεταβίβαση των τίτλων ιδιοκτησίας.
• Την υποχρέωση των καταναλωτών να υπογράψουν συμφωνία
διαχείρισης του κοινόχρηστου
χώρου του ακινήτου, η οποία δεν
επισυναπτόταν στη σύμβαση αγοραπωλησίας, δεσμεύοντάς τους με

όρους που δεν ήταν δυνατό να
γνωρίζουν.

αυτούσια στην ιστοσελίδα της

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται

λωτήwww.consumer.gov.cy.

Η

Υπηρεσίας Προστασίας Κατανα-

Διοικητικη απόφαση εναντίον
της Alpha Bank Cyprus Ltd

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της Alpha Bank Cyprus Ltd (πρώην
Emporiki Bank - Cyprus Ltd) για παράβαση του περί Καταχρηστικών
Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.
Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση στεγαστικού δανείου που συνάφθηκε το 2008 με την Alpha Bank Cyprus Ltd
(πρώην Emporiki Bank - Cyprus Ltd).
Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το
Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι της υπό αναφορά σύμβασης
αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Νόμου και άρα είναι
καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.
Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:
• Τον εκτοκισμό βάσει έτους 360 ημερών.
• Το δικαίωμα της Τράπεζας να μεταβάλλει το βασικό επιτόκιο, το
περιθώριο, την προμήθεια και τις χρεώσεις που επιβάλλει, κατά τη
διακριτική της ευχέρεια.
• Την ευχέρεια της Τράπεζας να αποδεχθεί πρόταση του καταναλωτή
για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του και την καταβολή από
μέρους του αποζημίωσης για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες, ζημιές,
απώλειες (συμπεριλαμβανομένης απώλειας κέρδους) ή υποχρεώσεις
που μπορεί να υποστεί ή επιβαρυνθεί η Τράπεζα ως αποτέλεσμα της
εξόφλησης αυτής.
• Το δικαίωμα της Τράπεζας να απαιτεί μερική ή ολική εξόφληση του
δανείου, τόκων, προμηών και εξόδων, το ποσό το οποίο καθίσταται
αμέσως ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο. Αν παραλείψει ο καταναλωτής
να το εξοφλήσει αμέσως, τότε επιβαρύνεται με επιτόκιο υπερημερίας.
• Το δικαίωμα της Τράπεζας να ενώνει ή συγχωνεύει όλους ή οποιουσδήποτε λογαριασμούς του καταναλωτή, ή να διαχωρίζει οποιοδήποτε
λογαριασμό σε περισσότερους, ή να συμψηφίζει, ή να μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία βρίσκονται σε πίστη του σε οποιοδήποτε λογαριασμό ή λογαριασμούς για την πληρωμή μέρους ή όλων των
υποχρεώσεων του καταναλωτή προς την Τράπεζα.
Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή: www.consumer.gov.cy.

Απόσυρση καλλυντικού προϊόντος από την κοινοτική αγορά

Τ

ο Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής
Πληροφοριών (RAPEX), στην
τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην
Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό
προϊόν:
Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται: Body cream Jardin Naturel
Teufelskralle Balsa
Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση: Φινλανδία
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: ART. 231200
Αρ. Παρτίδας/Barcode: 4 260132
323125
Χώρα προέλευσης προϊόντος: Γερμανία

Λόγος απόσυρσης: Το προϊόν έχει
αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει
την ουσία Methylisothiazolinone
(MI), η οποία απαγορεύεται να
περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα
που δε ξεπλένονται μετά τη χρήση.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με το
Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα
Καλλυντικά (EC) No 1223/2009. Για
το συγκεκριμένο προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του.
Για το λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για
τον εντοπισμό του πιο πάνω προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν
το κοινό σε περίπτωση που τυχόν
έχει στην κατοχή του το εν λόγω
προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή
σε περίπτωση που εντοπίσει το
προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με
τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στο
τηλέφωνο 22-608606.
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Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις

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:
- Λαντζέρης
- Καθαρίστριες σε εστιατόριο
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανικό βαρέων οχημάτων
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.
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Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
στη χρήση Σκυβαλοφόρων Οχημάτων

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

εργασίας, παρακαλούνται
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Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από τα
πρόσφατα εργατικά ατυχήματα που συνέβηκαν σε σκυβαλλοσυλλέκτες, υπενθυμίζει
στους εργοδότες, που εμπλέκονται άμεσα ή
έμμεσα στη χρήση σκυβαλοφόρων οχημάτων, όπως εταιρείες συλλογής σκυβάλων
ή/και ανακυκλώσιμων υλικών, Δημοτικές
Αρχές, Κοινοτικά Συμβούλια, κ.ά, ότι έχουν
υποχρέωση να διασφαλίζουν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για την
ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων.
Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο
εξοπλισμός εργασίας, που περιλαμβάνει
και τα σκυβαλοφόρα οχήματα διαθέτουν
τους κατάλληλους και επαρκείς μηχανισμούς προστασίας που καθορίζονται στο
σχετικό πρότυπο CYS EN 1501-1:2011
(Απορριματοφόρα Οχήματα). Τα οχήματα
αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
όταν οι μηχανισμοί ασφάλειας για την
προστασία των σκυβαλοσυλλεκτών, λειτουργούν σωστά και είναι ενεργοποιημένοι. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, όταν ο
σκυβαλοσυλλέκτης βρίσκεται πάνω στο
πατίδι στο πίσω μέρος του οχήματος, το

σκυβαλοφόρο δεν πρέπει να μπορεί να
αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 30 χιλιόμετρα ανά ώρα ούτε και να μπορεί να κινείται με την όπισθεν.
Οι εμπλεκόμενοι εργοδότες προτρέπονται
αμέσως να ελέγξουν τα σκυβαλοφόρα
οχήματά τους για τις πιο πάνω πρόνοιες

√ Προτροπές προς Δημοτικές αρχές,
κοινοτικά συμβούλια και εταιρείες
συλλογής σκυβάλων και
ανακυκλώσιμων υλικών
είτε σε συνεργασία με Κοινοποιημένο
Οργανισμό (με πεδίο κοινοποίησης τα σκυβαλοφόρα οχήματα) είτε με τον κατασκευαστή του σκυβαλοφόρου.
Επιπλέον, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση
να καθορίζουν την ασφαλή μέθοδο συλλογής των σκυβάλων καθώς και τα άλλα
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, για
αποφυγή ατυχημάτων, επαγγελματικών
ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων με
βάση τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων
(ΓΕΚ) στους οποίους είναι πιθανόν να εκτί-

θενται οι εργοδοτούμενοι.
Επιπρόσθετα, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν τους εργοδοτούμενούς
τους για την ορθή χρήση του σκυβαλοφόρου οχήματος και τους κινδύνους που
δημιουργούνται ή ενδέχεται να δημιουργηθούν στις εργασίες που αναμένεται να
εκτελεστούν. Επίσης οι εργοδότες πρέπει
να επιτηρούν την εφαρμογή των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται
καθώς και τη χρήση των μέσων ατομικής
προστασίας τα οποία πρέπει να παρέχουν
δωρεάν στους εργοδοτούμενούς τους.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πέρα
από τις έκτακτες επιθεωρήσεις, θα συνεχίσει να διεξάγει κατά καιρούς στοχευμένες
εκστρατείες επιθεώρησης για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων στη
συλλογή και αποκομιδή σκυβάλων με
στόχο τον έλεγχο της συμμόρφωσης των
εργοδοτών με τις διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εργοδότες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αποτείνονται στα τηλ. 22405604,
22405663 και 22405612.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΠΣΕΠΕΠ και του Eurochild

Τα συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών
και η διασφάλιση της ευζωίας

H

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας
Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Eurochild
πραγματοποίησε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 στη Λευκωσία, Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο και Συνέδριο με θέμα τα Συμμετοχικά Δικαιώματα των Παιδιών.
Η συμμετοχή των Παιδιών είναι κρίσιμης σημασίας σε μια Δημοκρατία αλλά
και για τη διασφάλιση της Ευζωίας
και της ανάπτυξης του παιδιού σε
υπεύθυνο ενήλικα, τονίστηκε χαρακτηριστικά. Παρά το ότι η Συμμετοχή αναγνωρίζεται πλέον ως «θέμα προς
συζήτηση», παρατηρούμε πως πολλοί
επαγγελματίες, ειδικά ενήλικες που ασχολούνται καθημερινά με παιδιά, έχουν
περιορισμένη γνώση επί του θέματος και
δεν ξέρουν πώς να το εφαρμόσουν στην
καθημερινότητά τους.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια εξαιρετική
ευκαιρία να συγκεντρώσει τους αρμοδίους
για να εξηγήσουν πώς εφαρμόζουν τα
συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών και
πώς προτίθενται να τα προωθήσουν
περισσότερο στο μέλλον.

Είναι λοιπόν σημαντικό να εκπαιδεύσουμε
ανθρώπους που κατέχουν σημαντικές
θέσεις και που θα μπορούν με τη σειρά
τους να εκπαιδεύσουν άλλους ή τουλάχιστον να τους ενθαρρύνουν/υποστηρίξουν
στο να εφαρμόσουν τα συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών στο καθημερινό τους
περιβάλλον.

Η συζήτηση που ακολούθησε την κατάθεση
των απόψεων των αρμοδίων ήταν ιδιαίτερα ζωντανή και κράτησε πέραν του προβλεπόμενου χρόνου κάνοντας φανερό το
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αλλά και
τη διάθεσή τους να βελτιώσουν την σημερινή κατάσταση προς όφελος των παιδιών. Καταγράφηκαν πολλές απόψεις και

εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στην
τελική αναφορά που αναμένεται να κυκλοφορήσει περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.
Τον Νοέμβριο του 2018, η ΠΣΕΠΕΠ, σε
συνεργασία με το Eurochild, ετοιμάζει
συνέδριο για να εξετάσει τη συμμετοχή των
παιδιών μέσα στην παραδοσιακή κουλτούρα και την πολιτιστική κληρονομιά του
τόπου μας. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες
εξέφρασαν την επιθυμία να προσκληθούν
για να παρακολουθήσουν και να συμβάλουν με τις εισηγήσεις τους.
Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε η Γεωργία Επιστηθίου.
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Οκτώ στα δέκα νοικοκυριά με εισόδημα
κάτω €50 χιλ.ετησίως

Τ

ο 79% περίπου των νοικοκυριών έχει ακαθάριστο
εισόδημα κάτω των €50.000
ενώ η μεγάλη μερίδα των νοικοκυριών έχει εισόδημα κάτω
των €30 χιλ. Το 55% των νοικοκυριών βρίσκεται σε αυτή τη
μισθολογική κλίμακα, ενώ το
μέσο ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα ανέρχεται στις €35.683.
Τα πιο πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην Έρευνα
Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών
του 2016 με έτος αναφοράς το
2015. Σχεδόν το 9% των νοικοκυριών έχει εισόδημα μέχρι €10
χιλ., ενώ η πλειοψηφία των
νοικοκυριών αμείβεται μεταξύ
€10 χιλ. και €20 χιλ. (δηλ. το
28,1%). Μεταξύ €20-€30 χιλ.
βρίσκεται το 18,6% των νοικοκυριών, μεταξύ €30 χιλ.- €40
χιλ. το 13,7% και μεταξύ €40
χιλ.- €50 χιλ. το 10,4%. Στην
πιο προνομιακή θέση βρίσκεται το 6,7% των νοικοκυριών
που αμείβονται με €80 χιλ. και
άνω, ενώ το 7,5% αμείβεται με
€60-€80 χιλ.
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία
αφορούν στο ακαθάριστο

εισόδημα των νοικοκυριών
στην Κύπρο συνολικά και όχι
των νοικοκυριών που έχουν
λάβει δάνεια ή έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

σιος από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστιστικης
Υπηρεσίας

√ Καθοδική η πορεία του δείκτη φτώχειας
αλλά διπλάσια του μέσου όρου της Ε.Ε
√ 1 στους 8 πολίτες σε σοβαρή υλική υστέρηση
Μειώθηκε η φτώχεια
Στο 11,7% υποχώρησε το 2017
το ποσοστό των προσώπων
που αντιμετώπιζαν σοβαρή
υλική στέρηση στην Κύπρο
από 13,6% το 2016, παραμένοντας ωστόσο σχεδόν διπλά-

[Eurostat], ποσοστό 6,7% του
πληθυσμού της Ε.Ε αντιμετωπίζει σοβαρή υλική υστέρηση.
Ο δείκτης σοβαρής υλικής
υστέρησης παρουσιάζει πτωτική τάση στην Κύπρο από την
κορύφωσή του το 2013 όταν

έφθασε το 16,1%. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως παρόλο
που ο δείκτης για την Κύπρο
παραμένει ακόμη σε υψηλότερα ποσοστά από τα αντίστοιχα επίπεδα της ΕΕ (6,7%), η
χώρα μας ήταν μεταξύ αυτών
που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση.
Η Κύπρος
παρουσίασε την τέταρτη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ, ήτοι
1,9 ποσοστιαίες μονάδες, μετά
τη Ρουμανία, την Ιταλία και την
Κροατία, που παρουσίασαν
ετήσιο ρυθμό μείωσης σε
ποσοστό 4,4%, 2,9% και 2,2%
αντίστοιχα.
Η σοβαρή υλική υστέρηση,
όπως αυτή προσδιορίζεται
από τη Eurostat, σημαίνει ότι
οι πολίτες δεν μπορούν να
πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν τη
δυνατότητα για τουλάχιστον
σε τέσσερα από τα ακόλουθα:
οικιακή θέρμανση, κάλυψη
απροσδόκητων εξόδων, κατανάλωση κρέατος (ή ψαριού),
διακοπές μίας ημέρας μακριά
από το σπίτι τους, τηλεόραση,
πλυντήριο, αυτοκίνητο, τηλέφωνο. Σημειώνεται ότι το

ποσοστό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είχε ανέλθει στην κορύφωσή του το 2012, στο 9,9%.

Δανεικά από συγγενείς
4 στους 10 κύπριους ζητούν
δανεικά από φίλους και συγγενεός στις δύσκολες οικονομικές
στιγμές.
Σε μεγάλο βαθμό, τα νοικοκυριά ζουν σε δικό τους σπίτι,
έχουν αυτοκίνητο, αρκετοί εξοχικό, οι τραπεζικές καταθέσεις
τους είναι κατά κανόνα υψηλές
αλλά συναντούν μεγάλες
δυσκολίες στην εξυπηρέτηση
των δανείων τους.

Ακριβές κατοικίες
Η διάμεση αξία της κύριας
κατοικίας στην Κύπρο είναι
€218,2 χιλ. και στην Eυρωζώνη
€136,6 χιλ. Στο Βέλγιο ήταν
€250,7 χιλ. στη Γερμανία €90,9
χιλ, στην Εσθονία €52 χιλ.,
στην Ιρλανδία €163 χιλ., στην
Ελλάδα €78,2 χιλ., στην Ισπανία €182,4 χιλ., στη Γαλλία
€134,2 χιλ., στο Λουξεμβούργο
€507,4 χιλ., στη Μάλτα €207,4
χιλ., στην Αυστρία €139,7 χιλ.,
στην Πορτογαλία €101,9 χιλ.
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Μισθολογικό χάσμα
Βορρά Νότου

Μ

ισθολογικό χάσμα επικρατεί ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού
βορρά, από τη μία πλευρά, και στις χώρες
του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης
επικρατεί, από την άλλη. Οι εργαζόμενοι
στην Ευρώπη είναι πολλών ταχυτήτων.
Άλλοι εργαζόμενοι έχουν τα πορτοφόλια
τους γεμάτα και άλλοι δυσκολεύονται να
τα γεμίσουν. Στην Κύπρο ο μέσος μισθός
είναι €1.656 και βρίσκεται κοντά στον
μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης.
Έχει ενδιαφέρον η σύγκριση με άλλες μνημονιακές χώρες. Στην Ελλάδα ο μέσος
μισθός είναι €917, στην Ισπανία €1.749,
στην Πορτογαλία €925 και στην Ιρλανδία
€2.505.
Δηλαδή, ο μέσος μισθός στην Κύπρο είναι
περισσότερος κατά €739 σε σύγκριση με
την Ελλάδα, μικρότερος κατά €93 σε
σχέση με την Ισπανία και λιγότερος κατά
€849 σε σύγκριση με την Ιρλανδία. Η ακτινογραφία των μισθών στην Ευρώπη δείχνει ότι ο μέσος μισθός στη Σλοβενία είναι
€1.083, στην Ελβετία €4.370, στο Λουξεμβούργο €3.416, στην Ιταλία €1.758, στην
Αυστρία €2.324, στη Γερμανία €2.302,
στη Φινλανδία €2.509, στην Εσθονία
€1.053, στο Βέλγιο €1.920 και στη Γαλλία
€2.225.
Οι χαμηλότεροι μέσοι καθαροί μισθοί
παρατηρούνται κυρίως σε χώρες της
βαλκανικής χερσονήσου. Ο περίφημος
μισθός Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία, είναι στα 423 ευρώ,
στη Σερβία στα 407 ευρώ, στην πΓΔΜ στα
372 ευρώ, στην Αλβανία στα 347 ευρώ και
στη Μολδαβία στα 216 ευρώ.. Η Κύπρος
βρίσκεται στην 27 κατάταξη από μια
λίστα 77 κρατών.

Μηνιαίες απολαβές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες
απολαβές των υπαλλήλων κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα
€1.848 σε σύγκριση με €1.827 το πρώτο
τρίμηνο του 2017
Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει μισθό κάτω των €1.000 σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
Cystat. Το 27,5% των εργαζομένων στην
Κύπρο λαμβάνουν ακαθάριστο μισθό
μέχρι €1.000. Από €750 μέχρι €999 λαμβάνει το 16,5%, από €500-€749 το 8,6%,
ενώ μέχρι €500 λαμβάνει το 2,4%. Το
ποσοστό των χαμηλόμισθων έχει αυξηθεί
αισθητά σε σχέση με το 2010, όταν οι
αμειβόμενοι με μισθό κάτω των €1.000
ανέρχονταν στο 25,5% του συνόλου των
εργαζομένων.
Πάνω από €1.000 μέχρι €1.500 λαμβάνει
με βάση τα τελευταία στοιχεία το 26,3%
των εργαζομένων έναντι 25,7% το 2014
και 25,9% το 2010, ενώ το 15,2% πέραν
των €1.500 μέχρι €2.000 από 15,3% το
2016 και 15,9% το 2010. Πάνω από
€5.000 τον μήνα λαμβάνει το 3,8% των
εργαζομένων. Οι μέσες μηνιαίες συνολικές απολαβές για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους ανήλθαν, κατά
μέσο όρο το 2016, στα €1.879 από €1.892
το 2014 και €1.915 το 2010. Οι μισθοί
μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω
προνοιών του προγράμματος προσαρμογής για τις αμοιβές στο δημόσιο, που
επηρέασαν και τις απολαβές σε μεγάλο
μέρος του ιδιωτικού τομέα.
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
Σ

το πόδι βρίσκεται ολόκληρη
Κύπρος συμβάλλοντας στην καταβαλλόμενη γιγαντιαία προσπάθεια για
συμπαράστση των πυρόπληκτων
αδελφών μας στην ασύλληπτη τραγωδία που έπληξε πρόσφατα την Ανατολική Αττική.

• Συναυλία και Έρανος StandByGreece
• Τα Κυπριακά ΜΜΕ ενώνουν δυνάμεις για στήριξη
των πληγέντων της πυρκαγιάς στην Αττική

Πέρα από τις ανάγκες σε τρόφιμα,
προϊόντα υγιεινής και περίθαλψης, οι
κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών
έχουν την ανάγκη για επιστροφή στην
κανονικότητα. Επιστροφή στα σχολεία, στα πάρκα και τις πλατείες των
κοινοτήτων τους. Για να επιστρέψει
ξανά το χαμόγελο στα παιδιά που το
έχει κάψει η πύρινη λαίλαπα.
Η αλληλεγγύη είναι μια λέξη με πολύ
μεγάλη αξία. Η αξία της έγκειται στη
βοήθεια, τη συμπαράσταση και την
προσφορά σε ανθρώπους που έχουν
ανάγκη. Το αίσθημα ενότητας μεταξύ
ανθρώπων, οργανωμένης κοινωνίας,
εταιρειών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να θαυματουργήσει
στην υλοποίηση του τεθέντος ιερού
σκοπού.
Όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι
δυο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου,
η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική
Τράπεζα, NGO’s, επιχειρήσεις και
ιδιώτες, υπό την αιγίδα του Επιτρόπου
Εθελοντισμού, ενώνουμε δυνάμεις και
διοργανώνουμε παγκύπριο έρανο.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Χθές Τρίτη 31 Ιουλίου, στις 6 το πρωί,
το Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ έδωσε το
έναυσμα για την έναρξη ραδιομαραθωνίου προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για ανακούφιση των
πληγέντων. Στον ραδιθάλαμο του Κρατικού Ιδρύματος θα βρεθούν παρουσιαστές από όλους τους τηλεοπτικούς
σταθμούς, ραδιοφωνικοί παραγωγοί
από όλα τα παγκύπρια ραδιόφωνα,
ηθοποιοί και καλλιτέχνες, προκειμένου
να συνδράμουν στη συγκέντρωση χρημάτων. Ταυτόχρονα, έως και την
Παρασκευή 3 Αυγούστου, από τα υποκαταστήματα της Ελληνικής Τραπεζας
και της Τράπεζας Κύπρου, οι πολίτες
θα μπορούν να κάνουν τη συνεισφορά
τους.
Η εκδήλωση συμπαράστασης και
αλληλεγγύης #StandByGreece ήταν
προγραμαμτισμένη για ψές
στον
Δημοτικό Κήπο, δίπλα στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, με Κυπριακά μουσικά
και ποικίλα καλλιτεχνικά συγκροτήματα. Στον χώρο συγκεντρώνονταν
χρήματα, μέσω εισφορών στο περίπτερο του Hope for Children.
Όλα τα Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης
στην Κύπρο, οι δυο μεγαλύτερες τράπεζες του τόπου μας, μη-κυβερνητικές
οργανώσεις, επιχειρήσεις και ιδιώτες,
υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού, ενώνουμε δυνάμεις και διοργανώνουμε παγκύπριο έρανο. Όσα
χρήματα συγκεντρωθούν, θα δοθούν
στο Hope for Children για την ανακατασκευή ενός σχολείου, ενός πάρκου ή
μιας παιδικής στέγης στην πληγείσα
περιοχή της Αττικής από την πύρινη
λαίλαπα, που δεν άφησε τίποτα όρθιο.
Ελάτε μαζί μας, για να κάνουμε τον
στόχο μας, πράξη!
Η ανάγκη να είμαστε κάτι παραπάνω

Ξεχείλισε η αλληλεγγύη και η ευαισθητοποίηση των Κυπρίων προς τους
Ελλαδίτες αδελφούς μας, που βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης μετά
τα οδυνηρά χτυπήματα της πύρινης μανίας στην Ανατολική Αττική
από αυτό που μπορούμε, για να
δώσουμε στα παιδιά αυτό που αξίζουν, έφερε πολύ κόσμο μαζί και ελπίζουμε ακόμη περισσότερους, τις επόμενες ημέρες.
Με μικρά ποσά από το υστέρημα μας ή
μεγάλα ποσά από το περίσευμα μας
μπορούμε να συνδράμουμε στην ανα-

κατασκευή ενός σχολείου, ενός πάρκου
ή μιας παιδικής στέγης, ας το κάνουμε.
Το Hope for Children δίνει ελπίδα στα
παιδιά και εμείς φροντίζουμε να του
εξασφαλίσουμε τα μέσα για να κάνει
την ελπίδα χαμόγελο. Η συνδρομή σας
είναι ουσιαστική και η συνεισφορά
σας πολύτιμη.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Η συνεισφορά χρημάτων συνεχίζεται μέσω Τραπεζικών λογαριασμών που έχουν
ανακοινωθεί επίσημα.
Έχει ανοιχθεί ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον μπορούν να γίνουν
καταθέσεις σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα και υποκαταστήματά του, μέσα
στα πλαίσια της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με σκοπό τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός είναι
ο εξής:
BIC: CBCYCY2N
IBAN: CY80 0010 0001 0000 0000 0600 1022.

Εισφορά ΕΠΟΕΤ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελεύθερης Παγκύπριας Οργάνωσης
Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) αποφάσισε όπως δοθούν προς τους αδελφούς Έλληνες, οι οποίοι έχουν
πληγεί από τις πυρκαγιές στην
Αττική, το συμβολικό ποσό των
€20.000, από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών της.

Τα έσοδα των εκδηλώσεων
θα δοθούν για την ανοικοδόμηση υποδομών δημοσίου
συμφέροντος για τα παιδιά
(ενός ορφανοτροφείου, ενός
πάρκου ή ενός σχολείου
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Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τις οικογένειες των μελών της ΣΕΚ

Ξέγνοιαστες διακοπές σε μαγευτικό
τοπίο για μικρούς και μεγάλους

Ι

δανικό τόπο για ξεκούραση
ηρεμία, κολύμπι καλό φαγητό
και δρασηριότητες στην φύση,
αποτελούν τα εξοχικά συγκροτήματα της ΣΕΚ σε βουνό και
θάλασσα. Η ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΦΩΝΗ
επισκέφθηκε την περασμένη
Παρασκευή τον Αμίαντο και
έπιασε … εξαποίνης τους
παραθεριστές. Αφού μας
καλωσόρισαν με το χαμόγελο
στα χείλη, πιάσαμε κουβέντα
επί παντός επιστητού. Με τά
την πρώτη γνωριμία, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα του
οίκου μας που αφορούν τη ΣΕΚ
και την προσφορα της στους
εργαζόμενους και την κοινωνία
ευρύτερα. Εργαζόμενοι από
όλους των τομείς της οικονομίας και από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της ελεύθερης Κύπρου, μας εξέφρασαν
τις ευχαριστίες τους για την
χρυσή ευκαιρία που τους δίνει
η ΣΕΚ, ολόχρονα, κυρίως στις
καυτές μέρες του καλοκαιριού
να περάσουν όμορφες διακοπές με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πολύ χαμηλές τιμές.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
Μέσα σε πευκόφυτο περιβάλλον με άπλετη θέα στα γύρω
καταπράσινα βουνά της οροσειράς του Τροόδους και με
μακρινό φόντο την θάλασσα
της Λεμεσού, το εξοχικό
συγκρότημα της ΣΕΚ στον Κ.
Αμίαντο σφύζει από ζωή και
τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ιδιαίτερη ζωντάνια επικρατεί κατά τη θερινή περίοδο
κατά την οποία τα σχολεία
είναι κλειστά, με αποτέλσμα οι
δράσεις και οι φωνές των παιδιών να δίνουν μια ξεχωριστή
νότα. Περνούμεν πάρα πολύ
ώραία. Μας αρέσει καταπλη-

κτικά. Ευχαριστούμεν τη ΣΕΚ
για τα όσα μας προσφέρει,
ήταν το απόσταγμα της κουβέντας μας με όλους σχεδόν τους
θαμώνες που συναντήσαμε
στον περίβολο της πισίνας
αλλά και στα γύρω μονοπάτια
της φύσης. Το προσωπικό, μας
τόνισαν, είναι πολύ ευγενικό,
φιλόξενο και έτοιμο ανά πάσα
στιγμή μας να μας εξυπηρετήσει.

√ Εύσημα στη ΣΕΚ από τους παραθεριστές για την άψογη λειτουργία

των ιδιόκτητων εξοχικών συγκροτημάτων

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
Σε ύψωμα πάνω από τον
Κόλπο Πισσουρίου δεσπόζει το
συγκρότημα της ΣΕΚ με πανοραμική θέα στη θάλασσα της
Λεμεσού και στις γύρω βουνοκορφές. Μικροί, μεγάλοι, φοιτητές, μαθητές , συνταξιούχοι
και παιδιά, σε ένα υπέροχο
περιβάλλον που δημιουργεί η
πισίνα, τα εξοχικά σπιτάκια, η
καταπληκτική θέα, η γαστρονομκή τέχνη του εστιατορίου,
τα δροσερά ποτάκια αλλά και
η πολιτισμένη συνύπαρξη των
θαμώνων, συνθέτουν ένα αξιοζήλευτο σκηνικό.
Περνούμε όμορφα. Ξεκουραζόμαστε στο ήσυχο περιβάλλον.
Έχουμε ανάγκη την ηρεμία, την
ευχάριστη ενασχόληση και την
κοινωνική συναναστροφή, μας
ανέφεραν στην κουβέντα μας
γύρω από τον ίσκιο της πισίνας και της απαλής μουσικής.
Κάναμε καινούργιους φίλους
και αυτό μας δίνει ξεχωριστή
χαρά, μας εκμυστηρεύτηκαν τα
παιδιά με τα οποία είχαμε μια
ευχάριστη κουβέντα. Η χαρά
στα πρόσωπα τους ήταν
εύγλωττη και η ικανοποίηση
τους ακτινοβόλα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
ΣΕΚ!
Ξ.Ξ.

Το προσωπικό και ο υπεύθυνος του συγκροτήματος
Ανδρέας Πολύδωρου είναι
πάντα έτοιμοι να μας λύσουν
κάθε πρόβλημα, αναφώνησαν
μικροί και μεγάλοι

Κατενθουσιασμένοι δήλωσαν οι παραθεριστές με το προσωπικό και τον υπεύθυνο
του συγκροτήματος Ανδρέα Παντελή
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Είναι κάτι στιγμές,
σαν μικρές πινελιές
ζωγραφιάς που δεν θέλεις να τελειώσουν
ποτέ
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Πρωταράς: Εξοχικά συγκροτήματα ΣΕΚ

Όλη μας η ζωή είναι στιγμές…

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Σ

τιγμές χαράς, στιγμές ψυχαγωγίας, στιγμές χαλάρωσης αισθάνονται τα μέλη της ΣΕΚ που αυτόν τον
καιρό απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές
στα εξοχικά συγκροτήματα της ΣΕΚ στον Πρωταρά.
Κάθε χρόνο, από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και τα μέσα
Σεπτεμβρίου τα μέλη της ΣΕΚ απολαμβάνουν την κάθε
στιγμή και το κάθε λεπτό του ονειρικού ταξιδιού των
διακοπών μαζί με τις οικογένειες τους σε ένα περιβάλλον οικείο και γνώριμο για τους περισσότερους.
Καθαρό περιβάλλον, ποιοτικό φαγητό σε προσιτές
τιμές ,προσεγμένους κοινοχρήστους χώρους και με
ανθρώπους, τους συντηρητές των εξοχικών συγκροτημάτων, που αγαπούν τη δουλειά τους και φροντίζουν να παράσχουν κάθε βοήθεια στους ενοίκους.
Η ΣΕΚ παρέχει αυτή την ωφέλιμη υπηρεσία στους
εργαζόμενους μέλη της, κατανοώντας τη σημασία
αλλά και την ανάγκη για καλοκαιρινές διακοπές, ως ο
μόνος τρόπος να επαναφορτίσουν τις ψυχικές τους
μπαταρίες με δύναμη και ενέργεια.
Τα εξοχικά συγκροτήματα της ΣΕΚ βρίσκονται σε εξαιρετική τοποθεσία, στην περιοχή Κάππαρη άμεσα προσβάσιμη, σε λίγα λεπτά σε κρυστάλλινες παραλίες για
τους λάτρεις της θάλασσας. Για όσους όμως δεν επιθυμούν μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, οι υπερσύγχρονες πισίνες των συγκροτημάτων τους κρατούν
δροσερούς ολόκληρη τη μέρα.
Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις μελών της ΣΕΚ στην
«Εργατική Φωνή» και οι οποίες αποτυπώνουν την ικανοποίηση τους και στέλλουν παράλληλα πολλαπλά
μηνύματα για τη ζωή.

Στολίδια, διαμάντια
για τις εξοχικές
κατοικίες οι υπερσύγχρονες πισίνες
που αποτελούν
ΟΑΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ

Τι δηλώνουν τα μέλη της ΣΕΚ που απολαμβάνουν
τις καλοκαιρινές τους διακοπές
«Κρατώ πάντα στη ζωή μου τις στιγμές οι οποίες μας βοηθούν να προχωράμε σε σταθερά και αισιόδοξα μονοπάτια. Δεν απαιτώ πολλά και είμαι
ευτυχής κάθε χρόνο να ζω όμορφες στιγμές χωρίς απαιτήσεις για κάτι
περισσότερο αλλά ούτε και μεγάλες προσδοκίες. Γιατί οι μεγάλες προσδοκίες σε οδηγούν σε δύσκολα μονοπάτια….»

Οι συντηρητές
Θανάσης και
Όθωνας αποτελούν
την ψυχή των
εξοχικών συγκροτημάτων της ΣΕΚ

«Η ΣΕΚ προσφέρει μια σημαντικότατη υπηρεσία σε μας τα μέλη. Δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στις μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις ξενοδοχειακών μονάδων. Εδώ αισθανόμαστε οικειότητα και οι άνθρωποι της ΣΕΚ
νοιάζονται για μας.»
«Νομίζω πως η προσφορά αυτή της συντεχνίας μας, καλύπτει ένα σημαντικό κενό του κράτους να προσφέρει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να
απολαμβάνουν ποιοτικές διακοπές με ελκυστικό βαλάντιο. Ο κόσμος δεν
είναι πιστεύω απαιτητικός. Καθαρό περιβάλλον και ωραίο φαγητό αποτελούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξοχικών συγκροτημάτων της ΣΕΚ.»
«Ακόμη και τα πιο απλά πράγματα κρύβουν εκπληκτική ομορφιά, φτάνει να
είσαι αυτάρκης.
Η ΣΕΚ μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Εναπόκειται σε μας να την εκμεταλλευτούμε.»

Άξιον λόγου το
πεντανόστιμο
φαγητό
του Παναγιώτη
και της Μιράντας
που στελεχώνουν
τα εστιατόρια
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι θερινές διακοπές είναι εδώ
Τα παιδιά και τα μάτια σας
• Σημαντικές συμβουλές για αποφυγή
παιδικών ατυχημάτων κατακαλόκαιρα

Ε

ίναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή
κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει περισσότερος
ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά, συχνά χωρίς επιτήρηση.
Η σωστή και συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει
έως και 50% τα παιδικά ατυχήματα και τις συνέπειές
τους.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Η παιδική χαρά προσφέρει ατελείωτη διασκέδαση στα
παιδιά, καθώς είναι ένας χώρος με πολλά παιχνίδια.
Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εάν δεν έχει
κατασκευαστεί με ασφάλεια ή αν δεν συντηρείται σωστά.
Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε τα δάπεδα και τα παιχνίδια,
και να αποφεύγουμε τις μεταλλικές τσουλήθρες και τις
σκάλες που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον ήλιο καθώς
μπορεί να προκληθεί έγκαυμα. Η επιφάνεια που παίζουν
τα παιδιά πρέπει να είναι μαλακή, δηλαδή να έχει γκαζόν, χώμα ή αφρώδες πλαστικό δάπεδο.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν στην παιδική χαρά
χωρίς επίβλεψη.
Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, φροντίζουμε να φοράνε πάντα
καπέλο και να βάζουμε αντηλιακή κρέμα καθώς η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη. Τους φοράμε
ρούχα που τα διευκολύνουν στο παιχνίδι, δηλαδή ελαφριά και άνετα, για να μπορούν να παίζουν χωρίς να
πιέζονται ή να ζεσταίνονται. Πρέπει όμως να αποφεύγουμε ρούχα από τα οποία κρέμονται κορδόνια, καθώς
κινδυνεύουν να πιαστούν σε κάποιον εξοπλισμό των
παιχνιδιών».

ΘΑΛΑΣΣΑ - ΚΟΛΥΜΠΙ
Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να
κολυμπούν σωστά από την πιο μικρή ηλικία.
• Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά μας κοντά στο νερό
χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν.
• Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, π.χ.
μπρατσάκια, κουλούρες κλπ. για την ασφάλεια των παιδιών μας.
• Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά μας με γεμάτο στομάχι.
• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη
θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα.
• Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα
και όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να φοράνε πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν τους
κανόνες ασφαλείας.
• Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές, αν δεν
σιγουρευτούν πρώτα ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν
υπάρχουν εμπόδια.
• Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα καπέλο, άσπρη
μπλούζα και αντηλιακή προστασία στα παιδιά μας. Να
αποφεύγουμε την παραμονή στον ήλιο τις μεσημεριανές
ώρες.
• Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή
χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, καλάμι, καθετή
κλπ.) και να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη ψάρια. Τα
μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να
είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να
διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντα
συνοδευόμενα.
•
Εφόσον
υπάρχουν
μικρά παιδιά
σε σπίτι με
πισίνα, τότε η
πισίνα πρέπει
να
είναι
σωστά περιφραγμένη.
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Νόσος Λεγεωνάριων: εκδηλώνεται ύπουλα

Η

λεγεωνέλλωση είναι οξεία
βακτηριακή λοίμωξη του
αναπνευστικού που προκαλείται
από τα βακτηρίδια του γένους
Legionellae.

Μέτρα ατομικής προστασίας
Ενημέρωση για τη νόσο, τον
τρόπο μετάδοσης, τις πιθανές
πηγές μόλυνσης.
Έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση
κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

Το βακτήριο Legionella βρίσκεται
ευρέως διαδεδομένο στη φύση,
ιδίως στα περισσότερα συστήματα νερού, ενώ αποικίζει εύκολα
όλα τα συστήματα ύδρευσης
όπως και το δίκτυο παροχής θερμού και κρύου νερού.
Αναλυτικότερα υπάρχουν δύο
διαφορετικές κλινικές οντότητες
της νόσου:
- ο πυρετός Pontiac, που αποτελεί
αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη που
μοιάζει με γριπώδη συνδρομή
- η νόσος των λεγεωναρίων, που
εκδηλώνεται κυρίως πνευμονία,
δυνητικά θανατηφόρος σε 5-30%
των κρουσμάτων περίπου.

√ Απαραίτητα τα μέτρα
ατομικής προστασίας για
διαφύλαξη της υγείας μας
Η λεγιονέλλα αποτελεί:
Βακτηρίδιο ευρέως διαδεδομένο
στη φύση. Βρίσκεται στα περισσότερα συστήματα νερού. Αποικίζει εύκολα όλα τα συστήματα
ύδρευσης, δίκτυο παροχής θερμού
και κρύου νερού.
Περιβάλλοντα που ευνοούν την
ανάπτυξης της λεγιονέλλας:
Ιδανική θερμοκρασία νερού 20 45ο C.
Σε ντεπόζιτα και δεξαμενές
ζεστού και κρύου νερού.
Σε σωλήνες με ελάχιστη ή καθό-

Μέτρα πρόληψης σχετικά με
εγκαταστάσεις ύδρευσης
Άμεσα μέτρα:
Υπερχλωρίωση .
Θερμικό shock.

Μακροπρόθεσμα μέτρα

λου ροή νερού π.χ τα μη κατειλημμένα δωμάτια σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Οξειδωτικά απολυμαντικά (υποχλωριώδες ή υποβρωμιώδες οξύ).

Στα ιζήματα (βιομεμβράνες) και
τις ακαθαρσίες των εσωτερικών
επιφανειών σωλήνων και δεξαμενών .

Μη οξειδωτικά απολυμαντικά
(ιονισμός, διάλυμα υπεροξειδίου
του υδρογόνου και αργύρου, υπεριώδης ακτινοβολία.

Σε θερμαντήρες νερού και δεξαμενές ζεστού νερού.

Διατήρηση θερμοκρασιών νερού
σε επίπεδα που δεν ευνοούν τον
πολλαπλασιασμό της λεγιονέλλας.

Στις εναποθέσεις αλάτων και τις
διαβρώσεις σε σωλήνες, ντους
και βρύσες.
Επιβιώνει μέσα σε άλλα βακτήρια
και αμοιβάδες.

Μετάδοση
Τρόπος μετάδοσης: Αερογενώς με
εισπνοή του βακτηριδίου, όταν
νερό που είναι μολυσμένο διασκορπίζεται στον αέρα υπό
μορφή σταγονιδίων (αεροζόλ,
ντους). Η νόσος δεν μεταδίδεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Χρόνος επώασης:
Πυρετός Pontiac: 3-5
(συνήθως 24-48 ώρες)

ημέρες

Νόσος λεγεωναρίων: 2-10 ημέρες
(συνήθως 5-6 ημέρες).

Πηγές μόλυνσης Συστήματα
παροχής κρύου – ζεστού νερού
(ντούς)
Πύργοι ψύξης συστημάτων κλιματισμού
Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
Θερμές ιαματικές πηγές
Ιαματικά λουτρά
Κολυμβητικές δεξαμενές (ιδίως
εκείνες όπου το νερό είναι ζεστό
και διακινείται)
Σιντριβάνια
Υγραντήρες ατμόσφαιρας και
αναπνευστικές συσκευές που
λειτουργούν με νερό βρύσης

Τοξικά για τα παιδιά τα χημικά πρόσθετα των τροφίμων

Τ

α πρόσθετα των τροφίμων, οι χημικές ουσίες
δηλαδή που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά,
ενισχυτικά γεύσης ή εμπεριέχονται στις συσκευασίες, μπορούν να είναι επιβλαβή για την υγεία των
παιδιών, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό έντυπο Pediatrics.
Τα χημικά πρόσθετα στις τροφές έχουν ήδη σχετιστεί με αλλαγές στο ορμονικό σύστημα του αναπτυσσόμενου παιδικού οργανισμού, τροποποιώντας τη φυσιολογική ανάπτυξη και ενισχύοντας την
πιθανότητα παιδικής παχυσαρκίας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας
Παιδιατρικής.
«Οι χημικές αυτές ουσίες επηρεάζουν την υγεία
όλων μας, αλλά έχουν ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση
στα παιδιά. Και αυτό γιατί τα όργανά τους αναπτύσσονται και απορροφώντας τις επιβλαβείς
αυτές ουσίες, οι επιπτώσεις είναι μόνιμες», τονίζεεται.
Οι χημικές ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά την
υγεία των παιδιών είναι:
• Οι δισφαινόλες που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά και την επικάλυψη των μεταλλικών κουτιών.
• Οι φθαλικές ενώσεις, που επίσης εμπεριέχονται
στα πλαστικά και τους σωλήνες βινυλίου, που βρίσκονται τα εργοστάσια παραγωγής τροφίμων.
• Οι Υπερφθοροαλκύλες, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες τροφίμων χωρίς
χαρτί.
• Τα υπερχλωρικά, που προστίθενται στις συσκευ-

ασίες ξηρών τροφών για τον έλεγχο του στατικού
ηλεκτρισμού και είναι ήδη γνωστό ότι διαταράσσουν τη θυρεοειδική λειτουργία και μπορεί να επηρεάσουν την πρώιμη εγκεφαλική ανάπτυξη.
• Οι τεχνητές χρωστικές ουσίες, που σχετίζονται με
επιδείνωση των συμπτωμάτων του συνδρόμου
ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.
• Τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα, που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά και ενισχυτικά χρώματος, ειδικά στα κατεργασμένα κρέατα και τα αλλαντικά.

ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• επιλέγοντας φρέσκα φρούτα και λαχανικά αντί
για κονσέρβες,
• αποφεύγοντας κατεργασμένα κρέατα και αλλαντικά, ειδικά κατά την κύηση,
• να μη ζεσταίνουν στον φούρνο μικροκυμάτων τρόφιμα σε πλαστικές συσκευασίες ή να μην τοποθετούν πλαστικά σκεύη στο πλυντήριο πιάτων,
• να επιλέγουν πλαστικά σκεύη που είναι ανακυκλώσιμα.
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Κατασκηνώσεις ΣΕΚ: Κυψέλη αρμονικής συνεργασίας και ωφέλιμης ψυχαγωγίας

Έπεσε η κατασκηνωτική αυλαία
κορυφώθηκε ο ενθουσιασμός
Μ

ε πολύχρωμές φιγούρες νεανικής
δημιουργικότητας και θαυμαστής
υπευθυνότητας, στην τελική εκδήλωση
που έγινε στην παρουσία της υπουργού
Εργασίας, έπεσε η αυλαία των θερινών
παιδικών κατασκηνώσεων της ΣΕΚ στα
Καννάβια. Μέσα στο θεατράκι των ιδιόκτητων κατασκηνώσεων σε ήρεμο πευκόφυτο περιβάλλον, τελέσθηκε η γιορτή
αποχαιρετισμού μέσω δακρύων χαράς
για τον αποχωρισμό.
Η ζωντάνια, η πειθαρχία, ο προγραμματισμός, η νεανική ορμή και ο νεανικός ενθουσιασμός, σε σφιχτό εναγκαλισμό με τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική αύρα δεκάδων κατασκηνωτριών, συνέθεσαν μια μαγευτική καλλιτεχνική παράσταση.

Πρόνοιας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

• Σμιλεύεται η διάπλαση καλών χαραχτήρων αναπτύσσεται η ατομική
προσωπικότητα, καλλιεργούνται οι αρχές της συλλογικότητας και της
κοινωνικής αλληλεγγύης
• Η υπουργός Εργασίας συνεχάρη τη ΣΕΚ για το κοινωνικό έργο
που επιτελείται στις παιδικές κατασκηνώσεις
Η εκδήλωση άρχισε με εισαγωγική ομλία
του αρχηγού της κατασκήνωσης Νικόλα
Χριστοφή (φωτό) 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 συνοπτικά το σπουδαίο έργο που επιτελεί η
ΣΕΚ μέσω των κατασκηνωτικών προγραμμάτων τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις
νέες καινοτομίες, προκειμένουν προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος
στα παιδιά που συμμετέχουν. Η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου έκθαμβη από τη 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

Συγκινημένοι, 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, η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο Διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεοφάνης Τρύφωνος, οι κοινοτάρχες Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης, έδωσαν τα εύσημα
στο προσωπικό και τα στελέχη της κατασκήνωσης

Πανίκος Αργυρίδης γενικός οργανωτικός ΣΕΚ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ

Γ

ΖΕΤΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ
υπουργός
Εργασίας

ια πρώτη φορά, υιοθετήθηκε φέτος ο θεσμός
του θεματικού αντικειμένου στο πλαίσιο της
κατασκηνωτικής δρασηριότητας. Το θέμα που
επιλέγηκε ήταν η Ασφάλεια και Υγεία στην κατασκηνωτική δράση. Οι κατασκηνώτριες 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 ατυχήματς στην κατασκήνωση μειώθηκαν αισθητά, στέλλοντας ισχυρό μήνυμα, ότι με τη σωστή και
προγραμματισμένη δουλειά μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη μείωση
των εργατικών ατυχημάτων. Καινοτομήσαμε και πετύχαμε, θέτοντας τις βάσεις
για συστηματική καλλιέργεια του θέματος της Ασφάλειας και Υγείας, της αυτοπειθαρχίας αλλά και του σεβασμού στο περιβάλλον. Η φετινή χρονιά ήταν σημαδιακή για την προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των κατασκηνώσεων της
ΣΕΚ. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Συνεχίζουμε.

έμπρακτα τον θεσμό των συντεχνιακών
παιδικών κατασκηνώσεων.
Το πρόγραμμα συνεχίσθηκε μέσα σε
ατμόσφαιρα νεανικής ζωντάνιας υπό
τις γλυκιές μελωδίες της κιθάρας, με
εύστοχα τσιαττιστά, χορευτικές Ελληνικές φιγούρες απεικονίζοντας τις υψηλές δεξιότητες των εκτελεστών, προκαλώντας των θαυμασμό όλων μας.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΕ!

Π

ραγματικά έχω εντυπωσιαστεί
από τα όσα είδα και βίωσα στο

λίγο χρόνο που είμαι μαζί σας σ’ αυτο
τον όμορφο χώρο. Εκφράζω τα συγχαρητήρια μου σε όλους τους συντελεστές. Από την πρωτοποριακή προσπάθεια σας στην ανάδειξη του καίριου θέματος της Ασφάλειας και Υγείας, αντλούμε μαθήματα και διδάγματα για εντατικοποίηση της συλλογικής προσπάθειας και ελαχιστοποίησης των εργατικών ατυχημάτων. Η
Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τον κατασκηνωτικό θεσμό, γιατί
το κοινωνικό και πολιτιστικό έργο
που επιτελεί είναι αξιόλογο και πολλαπλώς ωφέλιμο.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δυο εργάτες πιάνουν ένα 3χρονο που έπεσε από τον 4ο όροφο

Τ

ην τύχη της πρέπει να ευγνωμονεί η οικογένεια ενός τρίχρονου αγοριού, καθώς το διάλειμμα που έκαναν δύο εργάτες
κάτω από το σπίτι τους, έσωσε
την ζωή του μικρού.
Ο Ντμίτρι και ο Βλάντιν δούλευαν
σε έναν δρόμο του Τζέρζινσκ όταν
αποφάσισαν να κάνουν διάλειμμα
και να κάτσουν σε ένα πεζούλι.
Λίγο αργότερα, παρατήρησαν
έναν μικρό να κάνει την εμφάνισή
του από το παράθυρο του 4ου
ορόφου. «Αρχικά εμφανίστηκε το
κεφάλι του μικρού στο παράθυρο

του. Καλέσαμε ασθενοφόρο», είπε ο
πρώτος.

και μετά τα πόδια. Αμέσως τρέξαμε από κάτω και την στιγμή
που έπεσε, τον πιάσαμε, με αποτέλεσμα να κοπεί αρκετά η φόρα
που είχε. Αμέσως έβαλε τα κλάματα, αλλά δεν έχασε τις αισθήσεις

Ο Ντάνγια όπως
είναι το όνομά του,
ήταν με την γιαγιά
και την θεία του,
όμως κατάφερε να
ξεφύγει της προσοχής τους και να κάνει
το άλμα στο... κενό. Χάρη στους
δύο εργάτες σώθηκε, καθώς την
ίδια μέρα βγήκε από το νοσοκομείο, έχοντας απλά έναν επίδεσμο
στο γόνατο.

Θερινό σινεμά στον Ξυλιάτο

Η

κεντρική πλατεία του χωριού και συγκεκριμένα το
σημείο όπου βρίσκεται το σιντριβάνι, θα φιλοξενήσει την πρώτη θερινή προβολή.
Την Παρασκευή, 3 Αυγούστου, στις 20.30, θα στηθεί
για πρώτη φορά στην κεντρική πλατεία το θερινό
σινεμά του γραφικού χωριού της επαρχίας Λευκωσίας.

φωτογράφηση κατά τη διάρκεια του σούρουπου!
Εμείς προτείνουμε κι εσείς κάντε τα κουμάντα σας.
Μένει να δούμε ποια ταινία θα προβληθεί, όχι δηλαδή πως έχει και τόση σημασία στην προκειμένη περίπτωση!

Στον χώρο θα υπάρχουν μπύρες και άλλα ποτά,
όπως επίσης και σιταροπούλα και διάφορα άλλα για
να συνοδεύσουν την προβολή.

υγκλονίζει και πάλι ο Κύπριος ζωγράφος Χρίστος Κακουλλή, με νέο γκράφιτι του, αυτή την
φορά για τις φονικές πυρκαγιές στην Aττική.Ο
ίδιος αναφέρει: «Είναι μια τραγωδία που δεν υπάρχουν λέξεις να τις περιγράψεις. Μέσα σε μια στιγμή
γίνεσαι πρόσφυγας στην ίδια σου την πατρίδα.
Αυτά που έχτισες τόσα χρόνια, όνειρα και στόχοι
ζωής χάθηκαν στις φωτιές. Σε θάλασσες γίνονται
τα μεγαλύτερα ταξίδια. Άγριο πράγμα η θάλασσα
όπως η φωτιά, σαν κύμα σαρώνει στο διάβα της
εικόνες, ήχους, αισθήματα και συναισθήματα
αθώων ψυχών».

- Αν τα φαρμακεία είναι κλειστά/ μακριά/
ακριβά, η παλιά καλή συνταγή των γιαγιάδων
μας, το αγνό γιαουρτάκι, θα κάνει εξίσου καλή
–αν όχι και καλύτερη– δουλειά.
- Τοποθετήστε κρύες κομπρέσες (τις οποίες θα
έχετε στύψει προηγουμένως καλά, γιατί το
παγωμένο νερό που τρέχει επάνω σε καμένο
δέρμα δεν είναι ευχάριστη εμπειρία) πάνω στα
σημεία του εγκαύματος.

- Κάντε συχνά ντους, με χλιαρό προς κρύο
νερό. Το ζεστό νερό θα κάνει κακό στα εγκαύματά σας –και ούτως ή άλλως αποκλείεται να
το αντέχετε.
- Απλώστε καταπραϋντικές κρέμες με aloe vera
στην επιδερμίδα σας. Αν δεν σας βρίσκεται πρόχειρη aloe vera, λίγο ελαιόλαδο, αν δεν σας ενοχλεί η
υφή του στο δέρμα σας, θα κάνει θαύματα.
- Μείνετε σε δροσερό και σκιερό μέρος. Εκτός του
ότι θα επιδεινώσετε το έγκαυμα αν εκτεθείτε στον
ήλιο, το τελευταίο που θέλετε είναι τα συμπτώματα της ηλίασης πακέτο με το έγκαυμά σας.
- Πιείτε πολύ νερό (πολύ σημαίνει περισσότερο από
δύο λίτρα την ημέρα) καθώς συνήθως η υπερβολική
έκθεση στον ήλιο συνοδεύεται από αφυδάτωση.

- Καθώς το έγκαυμα θα περνά, το ξεφλούδισμα
είναι αναπόφευκτο. Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιείτε ενυδατική κρέμα για να γλιτώσετε από την
φαγούρα.

Ενημερωτικά, στο διπλανό χωριό της Αγίας Μαρίνας
υπάρχουν δύο πολύ καλές ταβέρνες, ο Όχτος και το
Κατώι, ως μια καλή αφορμή για μια ολοκληρωμένη
εξόρμηση στην περιοχή, ενώ για όσους σκοπεύουν να
ανηφορίσουν νωρίτερα από τις 20.30, το φράγμα
μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο σκηνικό για

Σ

- Απλώστε μια κρέμα για μετά τον ήλιο (after
sun λέγεται σε όρους συσκευασίας) στο σημείο
του εγκαύματος, και στη γύρω περιοχή.

- Πάρτε ένα παυσίπονο αν χρειαστεί, για να
μετριάσετε τον πόνο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Κύπριος ζωγράφος
συγκλονίζει με γκράφιτι
για τις φονικές πυρκαγιές
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Έγκαυμα από ήλιο: Συμβουλές
για όσους την «πατούν»
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τα 10 «χειρότερα» για
τους αριστερόχειρες

υσκολεύονται να κόψουν κάτι με το ψαλίδι,
αδυνατούν να χειριστούν το ποντίκι αλλά και
το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, κινδυνεύουν να
τραυματιστούν με αντικείμενα καθημερινής χρήσης, από μαχαίρια και ανοιχτήρια μέχρι εργαλεία,
παίρνουν τα μαχαιροπίρουνα και το ποτήρι του εξ
αριστερών διπλανού τους, αδυνατούν να γράψουν
σε σπιράλ τετράδιο, ενώ τα γραπτά τους είναι
πάντα γεμάτα μουτζούρες. Όσο για να παίξουν
συμβατική κιθάρα, βιολί ή σαξόφωνο, ούτε λόγος!
Δεν είναι, μάλιστα, λίγες οι φορές που μικροατυχήματα συνοδεύουν τη χρήση «δεξιών» προϊόντων
από έναν αριστερόχειρα, ενώ είναι αναγκασμένοι
να καταπονούν και το σώμα τους. Κι όμως οι αριστερόχειρες δεν είναι αδέξιοι. Άλλωστε σπουδαίοι
αριστερόχειρες ανά τον κόσμο απέδειξαν ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Ο Μέγας Αλέξανδρος
(κρατούσε το δόρυ µε το αριστερό χέρι), ο Αριστοτέλης, ο Νεύτωνας, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο
Μιχαήλ Άγγελος, ο Μπετόβεν, ο Ναπολέων, ο Αϊνστάιν, ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Ζώντας σε
έναν κόσμο σχεδιασμένο μόνο για τους άλλους, οι
αριστερόχειρες έχουν κάθε λόγο να ζουν το δικό
τους εφιάλτη όταν πρόκειται να κάνουν απλά,
καθημερινά πράγματα. Γιατί τότε είναι που έρχονται σε επαφή με τα «χειρότερα»…
1. Σπιράλ τετράδιο
2. Ντοσιέ με μεταλλικούς κρίκους
3. Ψαλίδια
4. Στιλό με μπίλια
5. Μουτζουρωμένα χέρια
6. Δοσομετρικές κούπες
7. Βάση ποτηριού στο αυτοκίνητο
8. Πληκτρολόγιο Η/Υ
9. Ατομικά καθίσματα σε πανεπιστήμια
10. Ανοιχτήρι.

- Μείνετε μακριά από τον ήλιο μέχρι να συνέλθει
εντελώς το δέρμα σας. Αν χρειαστεί να βγείτε στον
ήλιο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να οδηγήσετε
απλώς μέχρι τη δουλειά ή να περιμένετε για λίγη
ώρα το λεωφορείο στη στάση, φορέστε αντηλιακό
με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30, έστω μόνο
τοπικά στα ταλαιπωρημένα σημεία –αν και το ιδανικό θα ήταν να φοράτε αντηλιακό παντού και
πάντα.
- Αν το έγκαυμα φαίνεται σοβαρό, πονάει πολύ και
δε δείχνει να υποχωρεί μετά από δύο ή το πολύ
τρεις μέρες, επισκεφθείτε έναν γιατρό.

Σοβαρά … αστειάκια
ΛΑΘΟΣ ΣΚΕΨΗ
Ένας παπάς κι ένας καλόγερος στέκονται στην
άκρη του δρόμου κρατώντας ένα πανώ που γράφει:
"Το τέλος είναι κοντά. Αλλάξτε δρόμο πριν να είναι
πολύ αργά!"
Περνάει το πρώτο αυτοκίνητο κι ο οδηγός του βγάζει το κεφάλι έξω απ το παράθυρο και φωνάζει:
- Τραβάτε σπίτια σας παπάδες, και πατάει γκάζι .
Δεν περνάνε 5 δευτερόλεπτα και ακούγεται φρενάρισμα και στο τέλος ένα τρομερό τρακάρισμα,
οπότε γυρίζει ο παπάς στον καλόγερο και λέει:
- Ρε συ, μήπως θα έπρεπε να γράψουμε καλύτερα:
"Προσοχή, πεσμένη γέφυρα";
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Βγείτε αλώβητοι από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου

Ή

λιος, θάλασσα, βόλτες, ηλιοθεραπεία… Κι εκεί που ο ήλιος
μας φτιάχνει τη διάθεση αυξάνοντας την παραγωγή των ορμονών
ευχαρίστησης, βοηθώντας το
σώμα παράλληλα να συνθέσει την
απαραίτητη για τα οστά βιταμίνη
D, την ίδια στιγμή μας φανερώνει
και την κακή του πλευρά, αυτή που
μας βλάπτει χωρίς να το καταλαβαίνουμε και που χρειάζεται να
πάρουμε τα μέτρα μας για να
βγούμε αλώβητοι από την επαφή
μαζί του.

φριά, μέχρι πολύ σοβαρή, καθιστώντας τους πάσχοντες σημαντικούς υποψηφίους για φωτογήρανση και καρκίνο του δέρματος. Κι
όσοι το έχετε πάθει έστω και μια
φορά στη ζωή σας, σίγουρα δεν
έχετε ξεχάσει τον πόνο…

Βλαβερές επιδράσεις της ηλιακής
ακτινοβολίας;
Φωτογήρανση. Η υπερβολική και
χωρίς προστασία έκθεση στην
ακτινοβολία του ήλιου προκαλεί
στο δέρμα σας αλλοιώσεις που
σας στερούν τη φρεσκάδα και τη
νεανικότητά σας, όπως τραχύτητα,
ρυτίδες, χαλάρωση, κηλίδες και
πανάδες που διαταράσσουν τον
ομοιόμορφο τόνο, μεγάλα μαύρα
στίγματα κ.ο.κ.
Καρκίνο του δέρματος. Η πιο βλαβερή συνέπεια της ηλιακής ακτινοβολίας, ο καρκίνος του δέρματος
(με το μελάνωμα να αποτελεί τον
σοβαρότερο τύπο αυτού του είδους
καρκίνου), «χτυπά» περισσότερο
ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, ευαίσθητα και απροστάτευτα δέρματα
και παρ’ όλο που αν διαγνωστεί
νωρίς μπορεί να αντιμετωπιστεί,
υπάρχει πάντα πιθανότητα να
οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο.
Έγκαυμα. Το ηλιακό έγκαυμα
σημαίνει βλάβη του δέρματος λόγω
της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία
μπορεί να κυμαίνεται από ελα-

• Η Αντηλιακή προστασία
δεν είναι διαπραγματεύσιμη
Ανομοιόμορφο μαύρισμα. Και από
αισθητικής πλευράς βγαίνουμε
χαμένοι, αφού ο πολύς και ανεξέλεγκτος ήλιος, από τον οποίο δεν
προφυλασσόμαστε σωστά, μπορεί
να οδηγήσει σε μαύρισμα κατά
τόπους, ανομοιόμορφο, με κοκκινίλες και τόνο που παραπέμπει σε
όλες τις αποχρώσεις του… κοκκινόμαυρου.
Πώς μπορείτε να προστατευτείτε;
Σίγουρα το να κυκλοφορείτε μόνο
βράδυ θα ήταν λίγο… υπερβολικό.
Ζήστε φυσιολογικά την καθημερινότητά σας, αποφεύγοντας να
κυκλοφορείτε πολύ στο δυνατό
ήλιο, ειδικά το καλοκαίρι από τις
11.00 ως τις 16.00 και τηρήστε τα

Ταύρος: Αστάθμητοι παράγοντες έρχονται στο προσκήνιο για να σε επηρεάσουν αρνητικά, αν βέβαια το επιτρέψεις.
Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να σε
βγάλει από την πορεία, που τόσο επίπονα και κοπιαστικά έχεις προγραμματίσει.
Οι αποφάσεις που έχεις πάρει είναι
όντως σωστές και δεν επιδέχονται κριτική από κανέναν, όποιο και αν είναι αυτό
το πρόσωπο.
Δίδυμοι: Βάλε σχέδια για το μέλλον, γιατί
θα έχεις την βοήθεια των πλανητών για
να τα προωθήσεις με αποτελεσματικότητα. Πρόσεξε μόνο τα οικονομικά σου,
γιατί πρέπει άμεσα να παγώσεις όλα τα
περιττά έξοδα για να τα βγάλεις πέρα.
Ανάλογη υπευθυνότητα και ενδιαφέρον
πρέπει να επιδείξεις και στην οικογένειά
σου, προσφέροντας την βοήθεια σου.
Καρκίνος: Χρειάζεσαι περισσότερη
ψυχραιμία και λιγότερο άγχος για να
τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Μην πελαγοδρομείς με καταστάσεις που σε κουράζουν. Μπορείς να
βάλεις έναν συνετό προγραμματισμό και
να λύσεις τις υποθέσεις σου. Μην κάνεις
απερίσκεπτες κινήσεις, που μπορεί να σε
οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν θα
ήθελες.

Λέων: Οι ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν θα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, πρέπει με σύνεση και
προγραμματισμό να δεις τι είναι αυτό
που θέλεις να κάνεις και μετά να πάρεις
αποφάσεις. Θα έχεις την ικανότητα να
διακρίνεις ποια άτομα είναι αυτά που
πραγματικά έχουν αγνές προθέσεις για
σένα και ποια όχι και να τα απομακρύνεις από την ζωή σου.
Παρθένος: Μπορείς να κρίνεις κάποιες
καταστάσεις με περισσότερο ρεαλισμό.
Μπορείς να πετύχεις όλα όσα έχεις στο
μυαλό σου, αρκεί να μείνεις συγκεντρωμένος και να μην παρασυρθείς από τον
ενθουσιασμό σου. Προσπάθησε να είσαι
συνετός.
Ζυγός: Η επικοινωνία και οι συζητήσεις
θα έχουν τον κυρίαρχο λόγο στη ζωή σου.
Ωστόσο, καλό θα είναι να αποφύγεις καινούργια πράγματα, αν δεν έχεις τελειώσει
ήδη με υπάρχοντα θέματα που σε αφορούν. Έχεις πολλούς προβληματισμούς
σε σχέση με το μέλλον, αλλά και με εκκρεμή θέματα του παρελθόντος, που μέχρι
τώρα σε κουράζουν και σε βάζουν σε
σκέψεις.
Σκορπιός: Οι προβληματισμοί σου για
την πορεία των θεμάτων που σε απασχολούν στην καθημερινότητά σου θα είναι
αρκετοί, αλλά με λογική σκέψη και ταπεινότητα θα καταφέρεις να βρεις λύσεις,
που θα σε ικανοποιήσουν. Έχεις δίπλα
σου τους δικούς σου ανθρώπους, για να
σε βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστείς.
Τοξότης: Απόφυγε άτομα που σε κουράζουν ψυχικά. Έχεις αρκετά δικά σου προ-

SUDOKU

παρακάτω για να είστε σίγουροι
ότι κάνετε το καλύτερο δυνατό για
να προφυλάξετε τον εαυτό σας και
το πρόσωπό σας.
Μην πάτε πουθενά χωρίς γυαλιά
ηλίου: Προφυλάσσουν τα μάτια
σας και την περιοχή γύρω
τους από τις βλαβερές
ηλιακές ακτίνες, που
δημιουργούν ρυτίδες και
οφθαλμολογικά προβλήματα.
Προτιμήστε τη σκιά: Η
πιο εύλογη λύση όλων!
Όπου ο ήλιος καίει, εσείς
προτιμήστε να περπατάτε
ή να στέκεστε σε μέρη με
σκιά, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείτε τις βλαβερές
επιδράσεις του στο δέρμα
του προσώπου σας.
Βάλτε καπέλο: Δεν θα ενισχύσετε
μόνο το στυλ σας, αλλά θα προσφέρετε έξτρα προστασία στο
πρόσωπό σας και το κεφάλι σας,
κρατώντας το δροσερό και υπό
σκιά.
Κάντε την αντηλιακή κρέμα
συνήθεια: Λόγω του ότι το πρόσωπό και το σώμα σας εκτίθενται
στον ήλιο καθημερινά η αντηλιακή
κρέμα με δείκτη προστασίας είναι
απαραίτητο καλλυντικό που πρέπει να φοράτε πάντοτε πριν βγείτε
από το σπίτι σας –τουλάχιστον 20
λεπτά νωρίτερα-, όλο το χρόνο κι
όχι μόνο το καλοκαίρι. Η αντηλιακή
κρέμα, άλλωστε, βοηθά να διατηρείται η επιδερμίδα σας φρέσκια,
λαμπερή και δροσερή, εκτός από το
να την κρατά προστατευμένη από
τον ήλιο.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Φρόντισε να μπεις σε μια διαδικασία αυτογνωσίας και να απαλλαγείς από
όλα τα στοιχεία που μπορεί να ρίχνουν
την ψυχολογία σου. Μη εκνευρίζεσαι με
το παραμικρό και δημιούργησε γύρω σου
μια καλή ατμόσφαιρα, που θα σε κάνει να
κινείσαι άνετα και χαλαρά. Μην πολυαγχώνεσαι με τις καθυστερήσεις που μπορεί
να έχεις, γιατί θα είναι προσωρινές.
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βλήματα, δεν χρειάζεται να φορτώνεσαι
και ξένες σκοτούρες. Μίλησε με δικά σου
άτομα για να ανακαλύψεις τι είναι αυτό
που τους προβληματίζει. Υπάρχουν
αρκετά ζητήματα που τον τελευταίο
καιρό πρέπει να τα συζητήσεις, για να
ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις.
Αιγόκερως: Προσπάθησε να έχεις προγραμματίσει οτιδήποτε κάνεις και στα
λόγια σου να χρησιμοποιήσεις το δρόμο
της διπλωματίας στον μέγιστο βαθμό,
ώστε να αποφύγεις διαφωνίες με τα
άτομα που σε περιβάλλουν. Έλεγξε την
ευαισθησία σου και παραμέρισε τους
συναισθηματισμούς σου, γιατί μπορεί να
παρασυρθείς σε λάθος καταστάσεις.
Υδροχόος: Η ανακύκλωση των γεγονότων
της σημερινής ημέρας, σου δημιουργεί
άσχημη ψυχολογική διάθεση. Τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα θα εναλλάσσονται σε γρήγορους ρυθμούς και θα
έχεις πολλά νεύρα, αλλά και έντονη
κυκλοθυμία. Φρόντισε να ανακτήσεις την
ψυχραιμία σου, γιατί όλα αυτά που μπορεί να σε αναστατώνουν, στο τέλος θα
ξεπεραστούν και θα ηρεμήσεις.
Ιχθείς: Η ημέρα θα σε παιδέψει όσον
αφορά τους στόχους που έχει θέσει. Βάλε
όλο τον δυναμισμό σου και θα δεις ότι τα
πράγματα θα πάρουν τον δρόμο της υλοποίησης, έστω και με αργούς ρυθμούς.
Κάποια τρίτα πρόσωπα ίσως προσπαθήσουν να βάλουν εμπόδιο στην πρόοδό
σου. Δείξε αποφασιστικότητα και μην
τους επιτρέψεις τέτοιες συμπεριφορές.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κυκλαδίτικο πατατάτο με κατσίκι
Υλικά:
2 κιλά κατσίκι
2 κιλά πατάτες κομμένες κυδωνάτες
1 κιλό κρεμμύδια
3-4 σκελίδες σκόρδο
3-4 φύλλα δάφνης
Κανέλα, Γαρύφαλλο
Μπαχάρι
2 κ. σούπας πελτέ
ντομάτας
1 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, Αλατοπίπερο

Εκτέλεση:
Κόβουμε το κρέας σε μερίδες και το πλένουμε καλά. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα κόβουμε σε 4 κομμάτια. Ζεσταίνουμε
λίγο λάδι στην κατσαρόλα και τσιγαρίζουμε καλά το κρέας.
Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τη δάφνη, το σκόρδο και τα υπόλοιπα μυρωδικά και ρίχνουμε στην κατσαρόλα νερό όσο χρειάζεται για να σκεπάσει τα υλικά.
Διαλύουμε τον πελτέ σε νερό και αφήνουμε το φαγητό να βράσει σε μέτρια φωτιά για περίπου μία ώρα. Όταν το κρέας έχει
μισοβράσει, προσθέτουμε τις πατάτες και αφήνουμε για άλλα
20 λεπτά περίπου μέχρι να ψηθούν. Προς το τέλος, όταν αρχίσουν να μαλακώνουν οι πατάτες, δυναμώνουμε τη φωτιά για
να χυλώσει το φαγητό. Για παραπάνω γεύση, σε αυτή τη φάση
μπορούμε να ρίξουμε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και να το αφήσουμε να βράσει για λίγο ακόμη.

Μελιτζάνες με πληγούρι Κυθήρων
Υλικά:
1 kg μελιτζάνες
1/2 κιλό πλιγούρι
3 κρεμμύδια
1 κουτί μικρό με ντοματάκια
1 φλ. λάδι
1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση
Μουσκεύουμε το πλιγούρι σε νερό για περίπου ½-1 ώρα.
Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το μαϊντανό και αφού μαραθούν προσθέτουμε τις μελιτζάνες κομμένες σε μακρόστενες λωρίδες, τις ντομάτες, το αλατοπίπερο και μισό φλιτζάνι νερό. Μόλις το μείγμα μας πάρει βράση ρίχνουμε το
πλιγούρι και χαμηλώνουμε τη φωτιά για να μην κολλήσει.
Το αφήνουμε στην φωτιά για 20 λεπτά ακόμη. Για περισσότερη γεύση, αν θέλουμε προσθέτουμε και πατάτες.
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Έρανοι για τους πυρόπληκτους της Αττικής
Π
αράνομοι έρανοι για να βοηθηθούν
με χρήματα, δήθεν, οι πυρόπληκτοι
έκαναν ήδη την εμφάνισή τους σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολίτες που
θέλουν να συνεισφέρουν καλούνται να
είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν τους
αδειοδοτημένους φορείς, και όχι να
εμβάζουν χρήματα σε αριθμούς λογαριασμών IBAN που κυκλοφορούν στο
διαδίκτυο.

Εθελοντισμού, ANT1 tv, Κυπριακός
Ερυθρός Σταυρός, Sigma tv, Cyta, Ένωση
Δήμων Κύπρου, Alfa tv, Ένωση
Κοινοτήτων, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας.

Με βάση τη νομοθεσία, έρανος σε επαρχιακό επίπεδο αδειοδοτείται από τον

σεις, που εμπλέκονται σε ανάλογες
δραστηριότητες, να προβαίνουν σε εξασφάλιση της αναγκαίας άδειας εράνου
πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητά
τους, για ευνόητους λόγους, αφού μόνο
έτσι νομιμοποιείται η όλη ενέργεια.
Επισημαίνεται περαιτέρω ότι έκαστος

√ Οι πολίτες που θέλουν

να συνεισφέρουν
να είναι προσεκτικοί

διοργανωτής οφείλει να τηρεί και να
υποβάλλει ακριβή λογαριασμό εσόδων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν
τα στοιχεία των δικαιούχων του λογαριασμού πριν προχωρήσουν σε κατάθεση και κυρίως κατά πόσο έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια Αρχή,
η οποία έδωσε άδεια σε 12 φορείς και
οργανισμούς.

έπαρχο, ενώ σε παγκύπριο επίπεδο από
επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο γ.δ.
του υπουργείου Εσωτερικών.

καταγράφεται η πρόθεσή του για τον

Αυτοί είναι: Κυπριακή Κυβέρνηση, ΟΕΛΜΕΚ,
Παγκύπριο
Συμβούλιο

Η αρμόδια Αρχή απευθύνει έκκληση
προς όλους τους φορείς και οργανώ-

λογαριασμός εσόδων και εξόδων δημο-

και εξόδων στην Αρχή Αδειών εντός 30
ημερών από την ημερομηνία λήξης του
εράνου, καθώς και κατάσταση όπου
περαιτέρω τρόπο αξιοποίησης των
εσόδων του εράνου. Ο υποβαλλόμενος
σιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ξεσπαθώνει κατά
των τραπεζών ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ:

Κατάχρηση των νέων
νομοθετικών «όπλων»

Ο

Σύνδεσμος
Προστασίας
Δανειοληπτών κατηγορεί τις τράπεζες για κακόπιστη και καταχρηστική χρήση των «νέων όπλων» που τους
δόθηκαν με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για τις ιδιωτικές
εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων. Σε
ανακοίνωση του ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι «από την επομένη κιόλας μέρα
των τροποποιήσεων της σχετικής
νομοθεσίας οι τράπεζες αποστέλλουν
μαζικά σε όλους τους δανειολήπτες
επιστολές τύπου «Θ» και «Ι» που προετοιμάζουν τη διαδικασία της εκποίησης, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τους δανειολήπτες για αναδιάρθρωση των δανείων τους».
Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τον
ΣΥΠΡΟΔΑΤ, «ενώ όλοι προέβαλλαν το
επιχείρημα ότι με τα νέα αυτά όπλα
θα κυνηγηθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και παράλληλα θα προστατεύονταν οι ευάλωτες ομάδες,
όπως ρητά αναφέρει η σχετική έκθεση
του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά
και επανειλημμένα διατύπωναν οι
βουλευτές κατά την κρίσιμη περίοδο
των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Οικονομικών».
Ο Σύνδεσμος καλεί την Κεντρική
Τράπεζα να λάβει άμεσα μέτρα να
σταματήσει αυτή η κατρακύλα, όπως
αναφέρει, «για την οποία φέρει τεράστια ευθύνη». Επίσης, καλεί όλους
τους δανειολήπτες να λαμβάνουν
σοβαρά υπόψη το περιεχόμενο των
επιστολών αυτών και να ανταποκρίνονται θετικά σε όσα αναγράφονται.
«Θα πρέπει να αποτείνονται σε ειδι-

√ Καλεί την Κεντρική τράπεζα
να παρέμβει
√ Οι δανειολήπτες να είναι
πολύ προσεκτικοί
κούς για να τους συμβουλεύσουν για
το πώς μπορούν να αντιδράσουν. Η
μη λήψη των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων θα επιφέρει μοιραία
την εκποίηση των περιουσιών των
δανειοληπτών», προσθέτει.
Σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, είναι
πραγματικά τραγελαφικές οι δικαιολογίες που δίνονται από τους υπαλλήλους των τραπεζών για αυτό το
θέμα.
«Οι κυριότερες είναι ότι δήθεν είναι το
σύστημα που αποστέλλει τις πιο
πάνω επιστολές, ότι είναι οδηγίες της
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, ή της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»,
προσθέτει.
Ο Σύνδεσμος προειδοποιεί τις
Τράπεζες ότι «υπάρχουν μέσα και
τρόποι για να εμποδιστούν στην
καταχρηστική αυτή συμπεριφορά
τους» και προσθέτει ότι «τις αμέσως
επόμενες μέρες θα δουν την αντίδραση των Δανειοληπτών αν δεν σταματήσει άμεσα αυτή η συμπεριφορά».
«Μελετούμε νόμιμες διαδικασίες με τις
οποίες μπορεί να αντιμετωπισθεί την
στάση αυτή των τραπεζών», προσθέτει.
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Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δικαίωμα στ όνειρο

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

• Ο Μαύρου και τ’ άλλα παιδιά στην μετά Πιέρου εποχή

Σ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 407 - 9/8/1957
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τη Βουλγαρία κτίζεται η νέα ΑΕΛ. Ο Ντούσαν
Κέρκεζ έκανε τις επιλογές του θέτοντας εκτός
πλάνων τους τρείς Κύπριους νεαρούς, Μαύρου,
Ηλία και Φράγκο.
Βαθύτατη η στεναχώρια μου, διαβάζοντας την πιο
πάνω είδηση πριν από μερικές μέρες. Δεν βαριέσαι
λέω στον εαυτό μου. Εδώ ο κόσμος καίγεται,
άνθρωποι γίνονται παρανάλωμα του πυρός από
την απρονοησία του κράτους κι εσύ με την αμαρτωλή δραστηριότητα που φέρει το όνομα
Κυπριακό ποδόσφαιρο θα ασχολείσαι; Σταμάτησα
το γράψιμο μέχρι να συνέλθω από τις φρικτές
εικόνες της κατακαιόμενης Ανατολικής Αττικής.
Και τώρα που είμαι υποχρεωμένος να γράψω κάτι
για την αθλητική στήλη τι να πρωτοπώ για την
στρογγύλη θεά που από τη μια συγκινεί με τη θεότητα της τα πλατειά στρώματα του λαού και από
την άλλη δηλητηριάζει τις ψυχές χιλιάδων νέων
που ζουν και αναπνέουν γιαυτήν. Ε λοιπόν, συνέχισα από εκεί που έμεινα, με το ξεθώριασμα των
ονείρων των τριών νεαρών ταλέντων της ΑΕΛ. Τον
Μαύρο τον γνωρίζω προσωπικά. Χρυσό παιδί από
τις φτωχογειτονιές του Τακτακαλά που ταύτισε τη
ζωή του με το ποδόσφαιρο από πιτσιρικάς στον
Προμαχώνα. Το ταλέντο του έλαμψε. Και μετακόμισε επί Πάμπου Χριστοδούλου στη Λεμεσό για να
υλοποιήσει τα τρελλά του ποδοσφαιρικά όνειρα.
Άνοιξε τα φτερά του, μόχθησε, έκανε πάμπολλες
θυσίες κερδίζοντας με το σπαθί του θέση στη

μένα νειάτα με πετσοκομμένα όνειρα και μανάδες
να κάνουν ακόμη αιματηρές θυσίες για να δούν τον
γυιό τους να μετατρέπεται σε Πιέρο. Άδικα κάνεις
θυσίες κυρά Κατερίνα, είπα στην γειτόνισσα μου.
Ο Πιέρος κουβαλούσε μέσα του Άγιο από μικρός.
Έχει και το παιδί μου δικαίωμα στ όνειρο μου
απάντησε αφοπλιστικά. Απολογούμαι, ζητώ
συγγνώμη. Συνεχήστε την προσπάθεια, ο Θεός
μαζί σας, της είπα, κι αποχώρησα από την κουβέντα.
Την ίδια ώρα, λυπημένος γιατί με τη στάση μου
στεναχώρησα την γειτόνισσα, το μυαλό μου στράφηκε στα ποδοσφαιρικά άλματα που έκανε το
Βέλγιο στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.
Μέσα σε μια δεκαετία αναδείχθηκε σε ποδοσφαιρική υπερδύναμη χάρις στον σωστό σχεδιασμό και
στις πρότυπες υποδομές σε επίπεδο ακαδημιών,
φθάνοντας στο σημείο να αποκλείσει τους βιρτοόζους Βραζιλιάνους από το φετινό Μουντιάλ.
Φτερουγίζοντας λίγο πιο πέρα η θύμιση μου στράφηκε προς θεαματική πρόοδο που πέτυχε η μικροσκοπική πληθυσμιακά Ισλανδία, που από το μηδέν,
προκρίθηκε σε τελικό Euro και Μουντιάλ, υποχρεώνοντας την ποδοσφαιρική Ευρώπη να παραμιλά
για τα κατορθώματα της τα οποία οφείλονται
τόσο στον προγραμματισμό σε επίπεδο ακαδημιών, όσο και στη δημιουργία υποδομών σε έμψυχο
και άψυχο υλικό, με έντονη την κρατική σφραγίδα.
Πολλά και μεγάλα ΓΙΑΤΙ τριβέλλιζαν το μυαλό μου,
που με υποχρέωσαν να αποφασίσω να μη τα βάλω
κάτω ενθαρρύνοντας τους νέους να παλεύουν, να
αγωνίζονται, να μοχθούν τίμια κι επίμονα, με την
προσδοκία ότι η άνοιξη του Ποδοσφαίρου δεν θα
αργήσει άλλο να ξεπροβάλει στον Κυπριακό ορίζοντα. Κουράγιο παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε,
Μαύρου, Ηλία , Φράγκο και λοιποί νεολαίοι, ερρωμένοι της στρογγυλής θεάς.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

βασική εντεκάδα. Κι εκεί που πήγαινε να πετάξει
ακόμη πιο ψηλά και να σταθεροποιηθεί στα ποδοσφαιρικά ουράνια, ήλθε όλως αιφνιδίως η ανώμαλη προσγείωση. Βούρκωσε. Σύννεφα σκέπασαν το
σπιτικό του. Όχι μόνο αυτουνού αλλά και των
νεραών συμπαικτών του Ηλία και Φράγκο.
Αλήθεια, θαρρείς η γή άνοιξε να τους καταπιεί.
Όπως άλλα τόσα ταλέντα γνωστά και άγνωστα,
θύματα των υπόγειων διαδρομών του Κυπριακού
ποδοσφαίρου. Αλήθεια που πάει αυτός ο τόπος;
Που αντί να δώσει οικονομική βοήθεια για ανάπτυξη των υποδομών του δημοφιλέστερου αθλήματος, προσφέρει απλόχερα χρήμα του φορολογούμενου για κατασκευή γηπέδων προς όφελος
ποδοσφαιρικών εταιρειών, που χρωστούν εκατομμύρια στο κράτος;

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Συνήθως, την
ισχυρότερη
μνήμη την έχουν
εκείνοι που
είναι αργοί στην
αντίληψη.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Τι να πεί κανείς όταν το επίσημο κράτος κάνει τα
στραβά μάτια στη διεφθαρμένη πορεία που ακολουθούν οι διοικούντες το Κυπριακό ποδόσφαιρο.
Αντί το κράτος να αιμοδοτεί συστηματικά τις υποδομές, ενισχύει οικονομικά τις ομάδες – εταιρείες
για ανέγερση σύγχρονων γηπέδων, μάλιστα σε
περίοδο κρίσης με χιλιάδες νοικοκυριά φτωχοποιημένα. Σκάνδαλο θα μου πείτε. Ναι, αλλά ποιόν
ενδιαφέρει αν δεν έχουμε Εθνική ομάδα; Ποιος νοιάζεται αν τα ταλέντα μας χάνονται ή μεταναστεύουν; Ποιος συγκινείται αν το ποδόφαιρο κατάντησε
κοινωνική γάγγραινα για να φανατίζει τις μάζες
του οπαδισμού, εκτρέφοντας τη βία και την νεανική παραβατικότητα; Ποιος στ’ αλήθεια δεν νοιώθει
αηδία διαπιστώνοντας πως η ποδοσφαιρική βιομηχανία έρχεται σε σύγκρουση με την κοινωνική
απαστολή του δημφιλέστρου αθλήματς το οποίο
εκμεταλλέυονται οι επιτήδιοι και οι κερδοσκόποι με
τις ευλογίες της Πολιτείας.
Ίδιες
διαδρομές
λοιπόν!
Ποδόσφαιρο,
Χρηματιστήριο, Τράπεζες και στο βάθος μαραζω-

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

• Ανεστάλησαν τα απεργιακά μέτρα στα συνεργεία σκυβάλων του Δήμου
Στροβόλου μετά από δεύτερες σκέψεις του Δήμου

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Καλοκαίρι και η αγορά
κρύβει αρκετές παγίδες
με τον Χρίστο Καρύδη, Γραμματέα
του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών
• Πως παρουσιάζεται αυτή την εποχή η
αγορά; Είναι σύνηθες φαινόμενο τέτοια
εποχή, αλλά βέβαια και παραμονές μεγάλων εορτών όπως είναι π.χ. τα Χριστούγεννα και το Πάσχα να υπάρχουν στην
αγορά αρκετές παγίδες που δημιουργούν
πλήθος προβλήματα στο καταναλωτικό
κοινό. Υπάρχουν για παράδειγμα στην
αγορά επιτήδειοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την εποχή και να αισχροκερδήσουν
προωθώντας στην αγορά προϊόντα που
παράγονται ανεξέλεγκτα σε μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δυστυχώς στην αγορά
σε εποχές καταναλωτικής έξαρσης, όπου
παρατηρείται αυξημένη ζήτηση, κυκλοφορούν ελαττωματικά και χαλασμένα προϊόντα και παρέχονται ελλειμματικές υπηρεσίες.
• Τι συστήνεται στους καταναλωτές και
τι περιμένετε από το κράτος; Βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περιόδου
και στις αρχές του Αυγούστου που θεωρείται ο κατ’ εξοχήν μήνας των διακοπών και
των ετήσιων αδειών. Ο καταναλωτής ιδιαίτερα αυτή την εποχή οφείλει να βρίσκεται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Έγνοια των εργαζομένων η παροχή
ποιοτικότερων υπηρεσιών στους Δημότες

Α

νεστάλησαν προχθές Δευτέρα τα
απεργιακά μέτρα των εργαζομένων
στα συνεργεία σκυβάλων του Δήμου
Στροβόλου μετά την απόφαση του
Δήμου για παγοποίηση, μέχρι τις 31
Οκτωβρίου της κατακύρωσης προσφοράς για ανάθεση της εργασίας αποκομιδής σκυβάλων σε ιδιωτική εταιρεία.
Συγκεκριμένα η πιο πάνω διευθέτηση
επιτεύχθηκε μετά από συνάντηση, προχθές Δευτέρα των συντεχνιών ΟΗΟ
ΣΕΚ,ΣΕΔΗΚΕΚ- ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩΔΕΟΚ, με τον Δήμαρχο Στροβόλου και
εκπροσώπων των Δημοτικών Ομάδων.
Η συμφωνία προνοεί την έναρξη εντατικού διαλόγου με στόχο την επίτευξη
μιας κοινά αποδεκτής διευθέτησης ενώ
το εργατικό προσωπικό ανέλαβε να εκτελέσει την εργασία,
που συσσωρεύτηκε, λόγω των απεργιακών μέτρων.
Της απόφασης προηγήθηκε το πρωινό της Δευτέρας επί-

Ανδρέας Φ. Μάτσας γγ ΣΕΚ:
Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Απώτερος
στόχος να κερδηθεί η μεγάλη μάχη ενάντια σε κάθε
προσπάθεια απορρύθμισης της αγοράς εργασίας
Συνδικαλιστικό Κίνημα με κύρια αυτή
της δημιουργίας Διαδημοτικών Υπηρεσιών.

Οφείλει να εξετάζει πολύ καλά το τι θα
αγοράσει, από πού θα το προμηθευτεί, σε
ποια τιμή θα το πληρώσει, γιατί μόνο έτσι
θα προστατεύσει την υγεία του αλλά και το
πορτοφόλι του. Σήμερα το κάθε ευρώ είναι
χρήσιμο, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με αρκετή προσοχή. Επίσης οι καταναλωτές πρέπει να κοιτάζουν τις ετικέτες
που αναφέρουν την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος και να ζητούν πάντα αποδείξεις για
τις συναλλαγές τους.

Στον αγώνα συμμετείχε όλο το εργατικό
προσωπικό του Δήμου, συμπαραστεκόμενοι στους συναδέλφους τους, αλλά
και γιατί η πολιτική του Δήμου για
μίσθωση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό
τομέα, καλύπτοντας μόνιμες ανάγκες,
έχει εξαπλωθεί και σε άλλες υπηρεσίες
του Δήμου.

Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών
(ΣΕΚ) καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, (Κτηνιατρικές, Υγειονομικές, Προστασίας Καταναλωτή και Ανταγωνισμού), να
εντείνουν τη μεταξύ τους δράση και συνεργασία και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε στην αγορά να φθάνουν προϊόντα ελεγμένα και ποιοτικά ασφαλή. Η κοινωνία αναμένει από τις πιο πάνω υπηρεσίες να προστατεύσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους καταναλωτές και τη
δημόσια υγεία.

Οι εργαζόμενοι ζητούν για άλλη μια φορά την κατανόηση
των δημοτών για την ταλαιπωρία που η απεργία αυτή
προκάλεσε και καλούν τους δημότες ως εργαζομένους και
ως ενεργά μέλη της κοινωνίας να τους συμπαρασταθούν
μέχρι τέλος για να διαφυλάξουμε,όπως τόνισαν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες και με αξιοπρεπείς
και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

• Ο καταναλωτής πού πρέπει να αποταθεί σε περίπτωση εξαπάτησης του; Οι
καταναλωτές όταν διαπιστώσουν πως
θίγονται τα συμφέροντα τους καλούνται
να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες
στην τηλεφωνική γραμμή 1429. Η γραμμή
αυτή είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση
χωρίς οποιανδήποτε χρέωση.
Αυτή η γραμμή λειτουργεί με αρκετή επιτυχία και αποτελεσματικότητα
τα τελευταία
χρόνια με ευθύνη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
του
Υπουργείου
Εμπορίου.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Στη διάρκεια της απεργίας ο Δήμος είχε
προχωρήσει σε μίσθωση υπηρεσιών
από τον ιδιωτικό τομέα δυναμιτίζοντας
ακόμα περισσότερο το κλίμα.

σκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο του γγ της ΣΕΚ Αντρέα Φ.
Μάτσα και εκπροσώπων των υπολοίπων συντεχνιών οι
οποίοι απευθυνόμενοι στους εργαζόμενους κατέστησαν
σαφές πως ο αγώνας των εργαζομένων στον Δήμο Στροβόλου αφορά ολόκληρη την κοινωνία, αφού η αγορά υπηρεσιών προκαλεί σοβαρή απορρύθμιση στην αγορά εργασίας.
Ο κ. Μάτσας τόνισε πως οι μάχες δεν δίδονται για να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Ο δικός σας αγώνας, έχει ως
στόχο να κερδηθεί μια μεγαλύτερη μάχη που είναι η θωράκιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.
Ο οργανωτικός αξιωματούχος της ΟΗΟ-ΣΕΚ Χρήστος
Πελεκάνος τόνισε με έμφαση πως με υπευθυνότητα πάντοτε ζητούμε από τον Δήμο να επανεξετάσει την όλη κατάσταση και μέσα από διάλογο να μπορέσουμε να βρούμε
δίαυλο επικοινωνίας με στόχο την προσφορά ακόμη καλυτέρων υπηρεσιών στους Δημότες.
Σημειώνεται πως σε ανακοίνωση των τριών συντεχνιών την
Παρασκευή 27 Ιουλίου οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
καλούσαν το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την απόφαση του και να εξετάσει τις εισηγήσεις που έχει θέσει το
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