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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
87η επέτειος Οκτωβριανών
του 1931

Σ

τις 21 Οκτωβρίου 1931 ξεχείλισε ο προαιώνιος παλλαϊκός

πόθος για ΕΝΩΣΙΝ της Κύπρου με

Σελ. 7

την Ελλάδα.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3013
TIMH 0.70€

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ 29o ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σ

τη Λεμεσό, τα φώτα της δημοσιότητας είναι σήμερα στραμμένα στο
29o Επαρχιακό Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου το οποίο θα εκλέξει τη
νέα ηγεσία, θα αξιολογήσει τα
Πεπραγμένα της απελθούσας 4ετίας
και θα καθορίσει τη γραμμή πλεύσης
για την επόμενη τετραετία.

εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης. Εισηγητική ομιλία θα
καταθέσει ο επαρχιακός γραμματέας
Τίτος Τιμοθέου.

η έκθεση δράσης. Θα γίνει ενημέρωση

Το τελετουργικό μέρος θα ολοκληρωθεί με απονομές τιμητικών διακρίσεων σε αφυπηρετήσαντα στελέχη.

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τον

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει στις 10 π.μ στο
ξενοδοχείο GRAND RESORT ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν,
ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και

Στο Β’ Μέρος του συνεδρίου θα τεθούν
προς συζήτηση και έγκριση, η οργανωτική και οικονομικη έκθεση από τον
επαρχιακό οργανωτικό Φλώρο Φλώρου και τον επαρχιακό ταμία Τάκη
Χριστοφόρου, αντίστοιχα καθώς και

για το ΓεΣΥ από τον αναπληρωτή γ.γ.
Μιχάλη Μιχαήλ και ενημέρωση για
τις εξελίξεις στα θέματα του Ταμείου
γενικό οργανωτικό Πανίκο Αργυρίδη
Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με την έγκριση ψηφισμάτων
και ανάδειξη της νέας ηγεσίας του
Εργατικού Κέντρου καθώς και των
εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα
του κινήματος.

• Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση στην παρουσία του υπουργού Υγείας

ΓεΣΥ: Ποτάμι

Η άνοιξη της Υγείας
στην Κύπρο

Τ

ο 2019 η Κύπρος εισέρχεται
στον αστερισμό του Εθνικού Σχε-

δίου Υγείας. Ο οδικός χάρτης του

Σελ. 8

ΓεΣΥ

Η ακτοπλοικη σύνδεση
με την Ελλάδα

H

υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα
Πηλείδου εκτιμά ότι θα είναι θετικά
τα
αποτελέσματα της επιβατικής θαλάσσιας σύνδεσης
Κύπρου - Ελλάδας.
Σελ. 6

που δεν γυρίζει πίσω
• Προσήλωση ΣΕΚ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα
εφαρμογής του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας
• Η ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να λειτουργήσει
ανατρεπτικά ή αποτρεπτικά στην εφαρμογή του ΓεΣΥ

Τ

ο Γενικό Σχέδιο Υγείας μπήκε
σε πορεία υλοποίησης και
μετατράπηκε σε ποτάμι που δεν
γυρίζει πίσω. Το σαφέστατο αυτό
μήνυμα έστειλε προς κάθε κατεύθυνση η ΣΕΚ, με κεντρικούς αποδέκτες την εκτελεστική και τη
νομοθετική εξουσία.
Σε συνάντηση της εκτελεστικής
επιτροπής της ΣΕΚ με τον υπουργό Υγείας Υγείας Κωνσταντίνο
Ιωάννου, ο γενικός γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας διαβεβαίωσε
ότι το κίνημα παραμένει αταλάντευτα πιστό στον υπέρτατο
στόχο της υλοποίησης του ΓεΣΥ.
Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι

η ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει πισωγύρισμα ως προς τα συμφωνημένα
χρονοδιαγράμματα που έχουν
καθοριστεί για εφαρμογή του
Σχεδίου. Το ΓεΣΥαποτελεί επιβολή
της ίδιας της κοινωνίας και η ΣΕΚ
παραμένει στην πρωτοπορία της
τιτάνειας προσπάθειας για εφαρμογή του, δήλωσε ο κ. Μάτσας
μετά τη συνάντηση.
Σελ. 9

Εισηγήσεις για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ό

σο πιο υγιές και εύρωστο είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) τόσο καλύτερες και
πιο αυξημένες θα είναι οι συντάξεις και τα υπόλοιπα ωφελήματα που παραχωρούνται στους δικαιούχους.
Ξεκινώντας από αυτή τη θέση αρχής, η ΣΕΚ εισηγείται σειρά μέτρων που θα βελτιώνουν αφενός τη βιωσιμότητα του Ταμείου, (η οποία με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα είναι εξασφαλισμένη μέχρι και το
2080), και αφετέρου θα ενισχύσουν κυρίως τις
συντάξεις έτσι που να εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής
διαβίωση των συνταξιούχων μας.
Σαν τέτοια μέτρα είναι:
• Η αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής υψηλότερων
εισφορών στο ΤΚΑ.
• Η είσπραξη των καθυστερημένων εισφορών, (μέσα
από ένα πιο αυστηρό και αποτελεσματικό μηχανι-

σμό), που συμποσούνται σε αρκετά εκατομμύρια
ευρώ.
• Η εκπόνηση συγκεκριμένου οδικού χάρτη για τη
σταδιακή αποπληρωμή του χρέους της κυβέρνησης
προς το ταμείο που ξεπερνά τα €8 δισ., λαμβάνοντας
πάντοτε υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του
κράτους.

• Προέχει η αύξηση των εισοδημάτων του
Ταμείου και η βελτίωση των συντάξεων
• Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας που αποτελεί
μαύρη τρύπα σε βάρος του ΤΚΑ.
• Η καλύτερη επιτοκιακή και επενδυτική πολιτική.
Είναι καλά γνωστό πως, διαχρονικά το κράτος
δανείζεται τα πλεονάσματα του ΤΚΑ με ευνοϊκούς
όρους, όμως η πολιτική αυτή δεν διασφαλίζει ικανο-

ποιητικά τα συμφέροντα του ταμείου, όπως ετησίως
καταγράφεται στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Κοντά σε όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθεί, να επεκταθεί και να διευρυνθεί ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας, ως δεύτερος βασικός πυλώνας κοινωνικής
πολιτικής, ώστε μέσα από αυτή τη διάσταση να ενισχυθούν ουσιαστικά οι συντάξεις.
Θεωρούμε το ΤΚΑ ως τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση του λαού και οφείλουμε να τη διαφυλάσσουμε
ως κόρη οφθαλμού.
Μόνιμος και συνεχής στόχος της ΣΕΚ είναι η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ΤΚΑ και η
αύξηση των ωφελημάτων που παραχωρεί.
Αυτός ο στόχος βέβαια δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο
μέσα από την αύξηση των εισφορών, αλλά μέσα από
ένα συνδυασμό λύσεων που θα περιλαμβάνει και τα
όσα προαναφέραμε.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Έ
*

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

χουμε άφθονο ήλιο στην Κύπρο κι ακόμη λειτουργούμε την οικονομία με μαζούτ
Ώρα, για πλήρη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας προς όφελος του συνόλου

Ρ

ιζοσπαστικά μέτρα απαιτούνται για να παταχθεί η οργιάζουσα φοροδιαφυγή
Είναι αδιανόητο το κράτος να «καλύπτει» τους
μεγαλοφοροφυγάδες, ειδικότερα σε μία περίοδο
που τα πλείστα νοικοκυριά ασφυκτιούν οικονομικά

*

Γ

ρήγορη απονομή της δικαιοσύνης χρειάζεται η
Κύπρος
Το παραδέχονται όλοι οι φορείς της κοινωνίας
και της πολιτείας αλλά το πράγμα κάπου σκαλώνει. Αλήθεια τις πταίει;

*

Α
*

διαπργμάτευτη για τη ΣΕΚ η εφαρμογή του ΓεΣΥ
στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα
Το τονίσαμε ξανά, πρόσφατα στον υπουργό
Υγείας, το διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση

ΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
«Έχοντας συμπληρώσει πέντε χρόνια στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μπορώ να
ομολογήσω ευθέως και χωρίς
αμφιβολία, ότι πράγματι η κατάσταση όσον αφορά στη διαφθορά,
διαπλοκή, φθορά των θεσμών και
επιπέδου στο δημόσιο βίο, είναι
κατά πολύ χειρότερη από αυτήν
που ανέμενα να γνωρίσω όταν
αναλάμβανα τα καθήκοντά μου.
Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι
σχεδόν παντού όπου υπάρχει θέμα
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ
*

ρίζει τα δόντια το θηρίο του κυκλοφοριακού
στα αστικά κέντρα
Ώρα να το δαμάσουμε προτού αγριέψει περαιτέρω

Ι

σχυρά συνδικάτα, καλύτερες συνθήκες εργασίας
και διαβίωσης
Μήνυμα προς τους εργαζόμενους με την ευκαιρία του σημερινού συνεδρίου της ΣΕΚ Λεμεσού

*

Κ

αίει η τιμή της βενζίνης, επιβαρύνοντας σοβαρά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών
Η πολιτεία καλείται να δώσει λύση, καθώς το
αυτοκίνητο είναι αναγκαίο εργαλείο για τους
μισθωτούς και όχι είδος πολυτελείας

*

Η

ενόχληση, σεξουαλική και άλλη, στους χώρους
εργασίας μεγενθύνεται συνεχώς
Ώρα να θέσουμε φρένο προτού προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Φ

οβερά πράγματα ακούσαμε από τον Γενικό
Εισαγγελέα για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στην Κύπρο
Κυβέρνηση και κόμματα ας συλλάβουν τα μηνύματα προτού ξεσπάσει η λαϊκή οργή

*

Ω

ραία τα είπε ο αποχωρών πρόεδρος της Κομισιόν κ. Γιούνκερ για την Ευρώπη του αύριο
Όμως οι πολίτες θέλουν να βλέπουν έργα για
ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης και όχι μόνο
να ακούνε παχειά λόγια

*

Ν

αι, το δικαίωμα στέγης για όλους είναι αναφαίρετο
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών όλων

*

Η

ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας είναι
εκ των ων ουκ άνευ
Κυβέρνηση και Βουλή καλούνται να ενώσουν
δυνάμεις για υλοποίηση του υπέρτατου αυτού
στόχου

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*
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Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

δημόσιου χρήματος και διαχείρισης του, υπάρχει και διαφθορά. Η
δε διαφθορά έχει δυστυχώς απλώσει τα πλοκάμια της σε όλους τους
τομείς της δημόσιας ζωής, σε
θεσμούς, σε εξουσίες, σε μέσα
πληροφόρησης, παντού. Παρατηρείται δε και μια προσπάθεια από
κάποιους για συγκάλυψη, αντί για
αποκάλυψη προσώπων που ενέχονται. Το ερώτημα το οποίο εξετάζεται από κάποιο πρόσωπο το
οποίο καλείται, ή ενδιαφέρεται να
αναλάβει ένα δημόσιο αξίωμα, μια
θέση εξουσίας, δεν συνίσταται
από το «τι μπορώ να προσφέρω
αν διοριστώ ή αν εκλεγώ», αλλ΄
από το «τι μπορώ να αποκομίσω.
Πολύ συχνά βλέπουμε από τέτοια
πρόσωπα εξουσίας, την συνεχή
προσπάθεια, του οφέλους.
Του προσωπικού οφέλους, του
κομματικού οφέλους, του πολιτικού οφέλους. Σπάνια του κοινού,
του δημόσιου οφέλους. Η κρατούσα κατάσταση είναι ιδιαίτερα
απογοητευτική.»
Συγκλονιστική, η πιο πάνω τοποθέτηση του Κώστα Κληρίδη σε
συνέντευξη του την περασμένη
εβδομάδα μέσω της οποίας επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο

ότι ο δημόσιος βίος είναι βυθισμένος στο βούρκο της διαπλοκής και
της διαφθοράς. Αυτή η δήλωση
του Γενικού Εισαγγελέα, που έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερη
αποκαλυπτική παραδοχή τόσο του
ίδιου, όσο και του Γενικού Ελεγκτή
Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι η διαπλοκή στην Κύπρο είναι ασύλληπτη,
μας προσβάλλει βάναυσα ως
χώρα, ως κοινωνία, και ως λαό.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως η
διαφθορά και η διαπλοκή στην
Κύπρο έχουν βαθύτατες ρίζες και
επενεργούν ως λερναία ύδρα την
οποία εκτρέφει το σάπιο πολιτικό
σύστημα εδώ και δεκαετίες. Είναι
αποδεδειγμένο ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την άνθηση της
διαφοράς και της διαπλοκής φέρει
η ανορθόδοξη λειτουργία του κομματικού συστήματος που εξέθρεψε την αναξιοκρατία, ανήγαγε το

θυνση αυτή είναι η ριζική μεταρρύθμιση του κράτους και των
θεσμών που διέπουν τη λειτουργία
του. Η ΣΕΚ έθεσε πολλές φορές τον
τελευταίο καιρό θέμα εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής και
εδραίωσης συνθηκών αξιοκρατίας,
ισοπολιτείας και χρηστής διοίκησης, αξιοποιώντας τους άριστους
στις θέσεις κλειδιά της δημόσιας
ζωής. Αναμένουμε ότι το θέμα θα
τεθεί σύντομα στις ύψιστες προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Φρονούμεν ότι το φαινόμενο της
διαπλοκής και της διαφθοράς
πρέπει να παταχθεί στη ρίζα του
αν θέλουμε η χώρα να προχωρήσει
στον δρόμο της προόδου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας για όλους. Η μπάλα λοιπόν,
ανήκει στα κόμματα και στην
κυβέρνηση. Τα κόμματα, ως τα
κύτταρα λειτουργίας του δημοκρα-

• Οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα, το χρέος
της Πολιτείας και η ευθύνη της κοινωνίας των πολιτών
για μεταρρύθμιση του κράτους και θωράκιση των θεσμών
ρουσφέτι σε επιστήμη και άφησε
διάτρητο το νομοθετικό πλαίσιο,
επιτρέποντας στους κερδοσκόπους κάθε λογής να λεηλατούν
ανενόχλητοι το δημόσιο χρήμα.
Όμως, ο κόμπος έφθασε στο χτένι.
Οι πολίτες που έχουν κατακρεουργηθεί από την κρίση, έχουν χάσει
την υπομονή τους αξιώνοντας
συγκεκριμένα μέτρα μέσω ξεκάθαρου οδικού χάρτη για απαλλαγή
του τόπου από την εφιαλτική ντριπλέττα, διαπλοκή – διαφθορά –
φοροδιαφυγή.
Ένα πρώτο μέτρο προς την κατεύ-

τικού πολιτεύματος καλούνται σε
τούτες τις κρίσιμες ώρες να κάνουν
την αυστηρή αυτοκριτική τους,
συμβάλλοντας έμπρακτα στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής απαλλάσοντας την χώρα από το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτι, την
διαπλοκή και την αναξιοκρατία. Η
κυβέρνηση από την πλευρά της
οφείλει να επιδείξει μηδενική
ανοχή βάζοντας το μαχαίρι στο
κόκκαλο, καθαρίζοντας τους στάβλους του Αυγεία, όπως χαραχτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
προεκλογικά.

Είναι γεγονός ότι τελευταίως, με την φυλάκιση επωνύμων, έγιναν βήματα μπροστά στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς. Όμως
αυτό, δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να επενεργήσει ως στάκτη στα
μάτια του λαού για κάλυψη των ενόχων και συνενόχων του τραπεζικού
εγκλήματος και της οικονομικής τραγωδίας, που έσυραν τα νοικοκυριά
και τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού στην μιζέρια και την εξαθλίωση. Τα μέτρα που θα προωθούν για εξολόθρευση του εφιάλτη της
διαπλοκής και διαφθοράς, πρέπει οποσδήποτε να συνοδευτεί με τιμωρία
των ενόχων της οικονομικής τραγωδίας.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2018

Όργανο της ΣEK

Ωσηέ του προφήτου,
Ανδρέου του εν Κρίσει

Ιωήλ προφήτου, Ουάρου μάρτ., Κλεοπάτρας
οσίας

Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος

ΠΕΜΠΤΗ 18/10/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/10/2018

Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK

Λουκά Ευαγγελιστού,
Μαρίνου μάρτυρος

Γερασίμου Κεφαλληνίας, Αρτεμίου,
Ματρώνης.

Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

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

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

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,

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/10/2018
Ιλαρίωνος του μεγ.,
Σωκράτους, Χριστοδούου εν Πάτμω.
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018
Αβερκίου, των εν
Εφέσω 7 παίδων.
ΤΡΙΤΗ 23/10/2018
Ιακώβου του Αδελφοθέου, Ιγνατίου
Κων/λεως

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

Γε.Σ.Υ

Μια αλλαγή αφήνει
την πόρτα ανοιχτή
για να μπουν και άλλες

Δ

εν χρειάζεται κάποιος να είναι τεχνοκράτης ή
εμπειρογνώμονας στα θέματα υγείας για να
είναι σε θέση να αναλύσει τα οφέλη της εισαγωγής
ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος υγείας το οποίο θα προσφέρει, επιτέλους, ίσες ευκαιρίες
στον κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, στον τομέα της
υγείας δεν επιθυμώ παράλληλα
να εισέλθω σε διαλόγους που
υπερασπίζονται την άποψη πως
καλύτερα να αναστείλουμε την

√ Υπάρχει σήμερα ένα χρεοκοπημένο σύστημα
υγείας το οποίο αδυνατεί εδώ και πολλά χρόνια
να ξεκολλήσει από τον βάλτο
εφαρμογή του ΓΕΣΥ, μέχρι να ανακαλύψουμε το
τέλειο ΓΕΣΥ.
Υπάρχει σήμερα ένα χρεοκοπημένο σύστημα υγείας
το οποίο αδυνατεί εδώ και πολλά χρόνια να ξεκολλήσει από τον βάλτο γιατί ακριβώς εδράζεται στη
φιλοσοφία η οποία οικοδομήθηκε από τον καιρό της
αγγλοκρατίας.
Καθημερινά χιλιάδες ασθενείς που χρήζουν επείγουσας ιατρικής θεραπείας στοιβάζονται στις λίστες
αναμονής των κρατικών νοσηλευτηρίων γιατί το
ψηλό κόστος στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι αποτρεπτικά, για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών.
Μισθωτοί πολίτες που εργάζονται εδώ και δεκαετίες
στη χώρα τους και λαμβάνουν ένα μισθό, που ίσως
να ξεπερνά έστω και κατά το ελάχιστο τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται
πως έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν οικονομικά, αν χρειαστούν να υποβληθούν
σε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση ή άλλη εξειδικευμένη θεραπεία.
Υποθηκεύουμε τους κόπους και τους μόχθους των
ηλικιωμένων μας για τα υστερινά τους μήπως χρειαστούν ιατρική περίθαλψη. Αυτό δεν αποτελεί
δυστυχώς κατάντια για ένα κράτος να μη δύναται
να στηρίξει τους πολίτες του;
Επίσης στις θεωρίες πως ανάλογα συστήματα υγείας του εξωτερικού έχουν αποτύχει απαντώ ως εξής:
Το κυπριακό ΓεΣΥ θα πρέπει να διαμορφωθεί μέσα
από τις εμπειρίες του κυπριακού λαού και να οικοδομηθεί με βάση την Κυπριακή πραγματικότητα;
Πως όμως θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια
βασική μεταρρύθμιση για την υγεία του πολίτη, όταν
δεν τολμούμε καν να τη θέσουμε σε εφαρμογή.
Μέσα από την αλλαγή θα αφεθεί η πόρτα ανοιχτή
για να μπουν και άλλες και σαφώς μόνον σε αυτή
την περίπτωση θα υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης.
Κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αντικρύσουμε
το όλο ζήτημα και ας σταματήσουμε να δημιουργούμε προσκόμματα σε μια προσπάθεια που θα θέσει
τον θεμέλιο λίθο για παροχή ποιοτικής υγείας για
όλους.
Η πολιτεία οφείλει να θέσει το γενικότερο καλό της
κοινωνίας πάνω από όποια ιδιοτελή συμφέροντα.
Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε χρόνο και χώρο στη
νέα μεταρρύθμιση για να εφαρμοστεί και από κει και
πέρα ανήκει σε μας η ικανότητα προσαρμογής στην
αλλαγή.
Και τέλος από το ανεπαρκές μην απαιτείται κάποιοι να μεταβείτε απευθείας στο τέλειο. Πριν το τέλειο
υπάρχει η ενδιάμεση φάση την όποια θα πρέπει
πρώτα να βιώσουμε για να μπορέσουμε στην πορεία
κτίσουμε το ιδανικό, αν αυτό υπάρχει βέβαια.

3

Εντείνεται ο διάλογος για επίλυση του ζητήματος
των εργαζομένων Αορίστου Χρόνου

Π

ροχωρεί ο διάλογος για ρύθμιση των εργασιακών ζητημάτων των εργαζομένων αορίστου
χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
Συντεχνίες και Κυβέρνηση προσπαθούν μέσω του διαλόγου να
ξεπεράσουν τα υφιστάμενα επί
μέρους ζητήματα προκειμένου το
πρόβλημα να επιλυθεί σωστά και
δίκαια στη βάση της Κοινοτικής
Οδηγίας για ίση μεταχείριση των
εργαζομένων. Δηλαδή, να μην
υπάρχει διάκριση μεταξύ εργαζομένων όσον αφορά τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ημικρατικών
ΣΕΚ,
Ανδρέας Ηλία δήλωσε ότι ως συνδικάτα έχουμε συμβάλει καταλυτικά μέσω του κοινωνικού διαλόγου
στη βελτίωση των ωφελημάτων
των εργαζομένων αορίστου χρόνου με οδηγό μας την σχετική
Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία κυρώθηκε σε εθνική νομοθεσία για απα-

γόρευση δυσμενούς μεταχείρισης
συγκρίσιμων υπαλλήλων.
Εκκρεμούν, πρόσθεσε, δύο ζητήματα:
Πρώτον, το θέμα της συμπληρωματικής κοινωνικής ασφάλισης το
οποίο επιδιώκουμε να επιλυθεί με
την ένταξη των εργαζομένων

• Αφορά 4500 εργαζόμενους στον
δημόσιο και γύρω στους 1500
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
αορίστου χρόνου στο προωθούμενο ταμείο προνοίας, βάσει της
συμφωνίας – πλαίσιο που λήγει το
2018.
Δεύτερον, το θέμα της παροχής
κινήτρων ανέλιξης , τα οποία μέχρι
στιγμής δεν υπάρχουν. Η λύση
στην περίπτωση αυτή είναι μονιμοποίηση των εργαζομένων αορίστου χρόνου, η οποία ωστόσο
σκοντάφτει σε νομικές δυσκολίες

οι οποίες θα πρέπει να επιδιωχθεί
να υπερπηδηθούν. Διαφορετικά, το
εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί
πιθανώς, με τη δημιουργία ξεχωριστού πυλώνα ανέλιξης, σύμφωνα με τον κ. Ηλία.
Μόνιμη έγνοια μας, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ –ΣΕΚ
είναι να μην υπάρξει κωλυσιεργία
και στασιμότητα η οποία θα επιδεινώσει την κατάσταση. Επιδίωξη
των ενεργειών μας είναι να γίνονται σταθερά βήματα για επίλυση
επί μέρους προβλημάτων μέχρι
την συνολική επίλυση του ζητήματος. Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους έγινε
κατορθωτή η εξομοίωση των αδειών ασθενείας και ανάπαυσης με
τους μόνιμους υπαλλήλους, ενώ
συνεχίζεται ο διάλογος συντεχνιών
– υπουργείου Οικονομικών για λειτουργία Ταμείων Προνοίας για
τους νεοεισερχόμενους και τους
εργαζομένους αορίστου χρόνου σε
κάθε δημόσιο οργανισμό ανάλογα
και με τις ιδιαιτερότητες του.

Παρέμβαση ΣΕΚ για πάταξη της αδήλωτης εργασίας

Μ

εγαλώνει ολοένα και περισσότερο η ανησυχία της ΣΕΚ για
την επιδεινούμενη κατάσταση που
επικρατεί στην αγορά εργασίας
λόγω της διόγκωσης του φαινομένου της αδήλωτης απασχόλησης.

βληματίσει βαθύτατα
τόσο την κυβέρνηση
όσο και τα συνδικάτα.

• Έρευνα του υπουργείου
Εργασίας ανεβάζει την παράνομη
απασχόληση στο 16 %
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας του υπουργείου
Εργασίας η αδήλωτη απασχόληση
στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους αγγίζει το 16 %. Δεσπόζουσα θέση στην έρευνα έχει το ποσο-

στό των αδήλωτων Κοινοτικών
που φθάνει στο 50% του συνόλου.
Δηλαδή, ένας στους δύο αδήλωτους εργαζόμενους είναι Κοινοτικός, γεγονός που πρέπει να προ-

Η ΣΕΚ, πάντως, αναμένει την απάντηση
του προέδρου της
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη στο γραπτό
διάβημα του γενικού
γραμματέα Ανδρέα Φ.
Μάτσα, για τάχιστη
ψήφιση των Κανονισμών οι οποίοι θα
ενσωματωθούν στην ψηφισθείσα
νομοθεσία που αποσκοπεί στην
καταπολέμηση της αδήλωτης και
παράνομης εργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας
το πρώτο εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 3375 επιθεωρήσεις για σκοπούς εντοπισμού
αδήλωτων εργαζομένων. Οι επιθεωρήσεις κάλυψαν
7273.

νοτικών στο 49.24% και των Αλλοδαπών από Τρίτες
χώρες στο 20.44%.
• Κατά τομέα εντοπίστηκαν αδήλωτοι:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Εντοπίστηκαν συνολικά 1125 αδήλωτοι, (ποσοστό
15.47%), σ’ ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.
Ανάμεσα σ’ άλλα προέκυψαν και τα εξής ενδιαφέροντα
στοιχεία:

• Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός
των ατόμων που ελέγχθηκαν, ο αριθμός και το ποσοστό των αδήλωτων σε δέκα οικονομικούς κλάδους:

• Το ποσοστό των αδήλωτων Ελληνοκυπρίων ήταν
στο 29.69%, των Τουρκοκυπρίων στο 0.62%, των ΚοιΣυγκεντρωτικά στοιχεία επιθεωρήσεων

12.18% στη μεταποίηση
14.78% στις κατασκευές
9.89% στο εμπόριο
13.21% στις μεταφορές – αποθήκευση
23.11% στις υπηρεσίες εστίασης
18.99% στις τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία

Σύνολο
εργαζομένων

Σύνολο
αδήλωτων

Ποσοστό
%

• Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία

36

1

2.78

• Μεταποίηση

616

75

12.18

4

3

75

• Κατασκευές

3565

527

14.78

• Χοντρικό – Λιανικό εμπόριο

718

71

9.89

• Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων

• Μεταφορά και Αποθήκευση

280

37

13.21

• Υπηρεσίες Εστίασης

1216

281

23.11

• Διοικητικές και Υποστηρικτικές δραστηριότητες

261

50

19.16

• Εκπαίδευση

28

8

28.57

• Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία

179

34

18.99

• Το πρώτο εξάμηνο του 2018
δεν έγιναν ποινικές διώξεις, επιβλήθηκαν όμως
διοικητικά πρόστιμα συνολικού
ύψους €548.300.
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Καταγγελίες του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών

Εκτός προδιαγραφών προϊόντα
πωλούνται στα σχολικά κυλικεία

Ο

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) προειδοποιεί και καταγγέλλει ότι στα σχολικά κυλικεία πωλούνται προιόντα αμφιβόλου ποιότητας και
εκτός των καθορισμένων προδιαγραφών.
Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 σε 200 ελέγχους
και αξιολογήσεις κυλικείων σε δημοτικά, γυμνάσια
και λύκεια, στη βάση του περί Σχολικών Κυλικείων
Νόμου, διαφάνηκαν οι αδυναμίες εφαρμογής της
σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα:
1. Υπάρχουν είδη που προσφέρονται σε ψηλότερες
τιμές από τις εγκεκριμένες.
2. Προσφέρονται είδη που δεν περιλαμβάνονται
στους εγκεκριμένους καταλόγους και ως εκ τούτου σε
ανεξέλεγκτες τιμές και αμφιβόλου ποιότητας.
3. Παρασκευάζονταν τρόφιμα προς κατανάλωση
(π.χ. σάντουιτς) εκτός προδιαγραφών (είτε λιποβαρή, είτε με την προσθήκη μη επιτρεπόμενων συστατικών).

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κρακινογόνα και με Ευρωπαϊκή βούλα τα καυσαέρια ντίζελ

Τ

α καυσαέρια των κινητήρων
ντίζελ
συμπεριλαμβάνονται
στις καρκινογόνες ουσίες που προστέθηκαν στον ευρωπαϊκό κατάλογο των ουσιών, από τις οποίες,
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας,
θα πρέπει εφεξής να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στην ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν την
περασμενη εβδομάδα σε συμφωνία
σχετικά με τη δεύτερη πρόταση της
Επιτροπής να διευρυνθεί ο κατάλογος των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον
χώρο εργασίας. Με αυτήν τη συμφωνία , επιπλέον οκτώ καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται
από την Οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ.
Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων
και Κινητικότητας του Εργατικού
Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, διαμή-

Μ

4. Χρειάζεται επανεξέταση του τρόπου κατακύρωσης
των προσφορών για τις σχολικές καντίνες με την
εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων.
5. Προβλήματα τα οποία αναφέρονται στα έντυπα
επιθεώρησης των σχολικών κυλικείων καθυστερούν
να επιλυθούν με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση
των ωφελημάτων των διενεργούμενων επιθεωρήσεων από τις ΤΕΕΣΚ.
6. Σπάνια προσφέρονται προς πώληση τα βιολογικά
προϊόντα του τιμοκαταλόγου.
7. Οι επιθεωρήσεις δεν διενεργούνται στην καθορισμένη κατά το νόμο συχνότητα.
8. Οι εκπαιδεύσεις των υπεύθυνων κυλικείων δεν διενεργούνται όπως προνοεί η νομοθεσία.
9. Σε αρκετές περιπτώσεις τα μέλη επιτροπών ΤΕΕΣΚ
δεν γνωρίζουν τις αρμοδιότητες τους ώστε να εξασκούν πλήρως τα καθήκοντα τους κατά τη διενέργεια
των επιθεωρήσεων.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέσα από 41 ελέγχους σε κυλικεία σε συγκεκριμένη περιοχή, έχουν διαπιστωθεί οι παρακάτω παραβάσεις:
• 83% πρόσφεραν προς πώληση είδη εκτός τιμοκαταλόγου.
• 46% πρόσφεραν προϊόντα με σφολιάτα η οποία δεν
επιτρέπεται.
• 22% παρασκεύαζαν και πωλούσαν σάντουιτς εκτός
προδιαγραφών.
• 22% χρέωναν ψηλότερες τιμές κυρίως στο νερό.
• Πωλούνταν σάντουιτς με βάρος μικρότερο του
καθορισμένου στην τιμή του κανονικού.

ΜΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία την ουσιαστική ευθύνη για
την τήρηση των συμφωνηθέντων κατά την υπογραφή των συμβολαίων διαχείρισης των κυλικείων, στα
οποία περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης του
τιμοκαταλόγου, την έχουν οι Σχολικές Εφορίες, εκτός
από τα κυλικεία των Τεχνικών Σχολών, τα οποία
υπογράφουν τα συμβόλαια τους απευθείας με το
Υπουργείο Παιδείας. Οι Σχολικές Εφορείες δεν συμμετέχουν στις επιτροπές
Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο
70000700 ή ηλεκτρονικά στο info@katanalotis.org.cy
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• Διευρύνεται ο κατάλογος των αναγνωρισμένων καρκινογόνων
χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας
νυσε ότι με την εν λόγω απόφαση
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία για περισσότερους από
20.000.000 εργαζόμενους στην
Ευρώπη. Θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στους τομείς των χημικών
προϊόντων, των μετάλλων και της

εσωτερική αγορά μας απλούστερη
και δικαιότερη, με ιδιαίτερη προσοχή για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, προκειμένου να τις
βοηθήσει να συμμορφωθούν με
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
Η εφαρμογή της συμφωνίας στους
χώρους εργασίας θα αποτρέψει
πάνω από 100.000 θανάτους από
καρκίνο μέσα στα επόμενα 50 χρόνια».

αυτοκινητοβιομηχανίας, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι εργαζόμενοι
στον κατασκευαστικό τομέα και,
ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε λιμάνια και αποθήκες.
Παράλληλα, θα καταστήσει την

Η συμφωνία θα υποβληθεί στην
Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου προς
έγκριση. Όταν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ
επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή
θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στη
σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποσοχή: Προκαλούν παρενέργειες
τα αντιβιοτικά με την επωνυμία κινολόνες

ια συχνά συνταγογραφούμενη
κατηγορία αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, οι κινολόνες και οι
φθοροκινολόνες, πρέπει να περιορισθούν σε μεγάλο βαθμό, γιατί η
χρήση τους μπορεί να έχει σοβαρές
παρενέργειες, ακόμη και μόνιμες
επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο περιορισμός της χρήσης
αφορά όλους τους τρόπους χορήγησης των συγκεκριμένων αντιβιοτικών: με χάπι, ένεση ή εισπνοή.
Αυτή είναι η νέα σύσταση της
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης
φαρμακευτικών κινδύνων (PRAC)
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), η οποία κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι κινολόνες πρέπει να χορηγούνται μόνο όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
Τα εν λόγω αντιβιοτικά μπορεί να
προκαλέσουν προβλήματα στους
μυς, στους τένοντες, στα οστά και
στο νευρικό σύστημα. Μάλιστα, οι
επιπτώσεις αυτές μπορεί να συνεχιστούν σε βάθος χρόνου μετά τη
διακοπή της θεραπείας ή ακόμη
και να είναι μόνιμες.
Η επιτροπή του ΕΜΑ συνιστά όλα
τα φάρμακα που περιέχουν το
αντιβιοτικό κινολόνη, να απομακρυνθούν από την αγορά. Συνιστά

Ο

• Τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ συμπεριλαμβάνονται
στις καρκινογόνες ουσίες

επίσης να σταματήσει η χορήγηση
φθοροκινολονών σε περιπτώσεις
λοιμώξεων του λαιμού, ουρολοιμώξεων, διάρροιας και γενικά
ήπιων ή μέτρια σοβαρών λοιμώξεων. Επίσης συνιστά να γίνεται με
επιφύλαξη η χορήγηση φθοροκινολονών σε ηλικιωμένους, ασθενείς
με προβλήματα στα νεφρά, όσους
έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνου

γεύσης και όσφρησης κ.α.).
Οι συστάσεις αυτές της επιτροπής
θα οδηγήσουν στις νέες τελικές
συστάσεις του ΕΜΑ. Θα ακολουθήσει η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας απόφασης νομικά δεσμευτικής για όλα τα κράτη
μέλη και οι νέοι περιορισμοί στη
χρήση των κινολονών και φθοροκινολονών θα τεθούν σε ισχύ μετά

• Ο ΕΟΦ συνιστά να περιορισθούν τα αντιβιοτικά κινολόνες
και φθοροκινολόνες λόγω σοβαρών παρενεργειών
και σε όσους κάνουν θεραπεία με
κορτικοστεροειδή (αυτές οι κατηγορίες
ασθενών
κινδυνεύουν
περισσότερο να πάθουν τενοντίτιδα λόγω των εν λόγω αντιβιοτικών). Ο ΕΜΑ συμβουλεύει επίσης
τους γιατρούς να ενημερώνουν
τους ασθενείς ότι πρέπει να σταματούν αμέσως τη θεραπεία με
κάποια φθοροκινολόνη, μόλις
υπάρξει κάποια ένδειξη παρενέργειας στους μυς, στους τένοντες ή
στα οστά (π.χ. φλεγμονή, πόνος,
πρήξιμο κ.α.), καθώς επίσης
κάποιο πρόβλημα στο νευρικό
σύστημα (κόπωση, κατάθλιψη,
σύγχυση, αυτοκτονικές σκέψεις,
διαταραχές ύπνου, διαταραχές της
όρασης και της ακοής, αλλοίωση

την απόφαση αυτή της Κομισιόν.
Τα αντιβιοτικά που περιλαμβάνονται στις συστάσεις του ΕΜΑ,
είναι: ciprofloxacin, flumequine,
levofloxacin,
lomefloxacin,
moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin,
pefloxacin,
prulifloxacin
and
rufloxacin, cinoxacin, nalidixic acid
και pipemidic acid.
Είχε προηγηθεί, φέτος τον Ιούλιο, η
αντίστοιχη Υπηρεσία Τροφίμων
και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, η
οποία ζήτησε τα σκευάσματα με
φθοροκινολόνες να φέρουν σαφή
ένδειξη-προειδοποίηση για τις
παρενέργειες και τους δυνητικούς
κινδύνους, μεταξύ άλλων για την
ψυχική υγεία και για τη σοβαρή
διαταραχή του σακχάρου στο αίμα.

Ανάκληση αντιεπιληπτικού φαρμάκου από τον ΕΟΦ

Ελληνικός Οργανισμό Φαρμάκων ανακοίνωσε την ανάκληση
των παρτίδων 234627 και 234053
του αντιεπιληπτικού φαρμάκου
KEPPRA 1000mg/tab.
Όπως αναφέρει, η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η εταιρεία UCB AE, λόγω διαπί-

στωσης φυσικής επιμόλυνσης
(ξένο σώμα) σε ένα χάπι της παρτίδας 235473 (η οποία δεν έχει

• Ανακαλείται από τον ΕΟΦ
φάρμακο στο οποίο
εντοπίστηκε ξένο σώμα
διακινηθεί στην ελληνική αγορά).
Για προληπτικούς λόγους ανακαλούνται όλες οι παρτίδες που

έχουν προέλθει από την ίδια παρτίδα ημιέτοιμου (bulk) προϊόντος.
Η εταιρεία UCB AE ως τοπικός
αντιπρόσωπος του προϊόντος
στην Ελλάδα, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της
ανάκλησης πρέπει να τηρούνται
για διάστημα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών και να τίθενται υπόψη του
ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
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ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΒΟΣΝΙΟΣ

Γ

ια φοροδιαφυγή καταγγέλθηκε ο 52χρονος Βόσνιος ύποπτος που συνελήφθη την περασμένη
εβδομάδα στην Κύπρο κατόπιν εντολής των βελγικών
Αρχών. Ο 52χρονος μόνιμος κάτοικος Κύπρου φέρεται να δραστηριοποιείτο στην επαρχία Λευκωσίας.
Πέραν της φοροδιαφυγής, διερευνούνται σε βάρος
του υποθέσεις πλαστογραφίας και κυκλοφορίας
πλαστού εγγράφου.
Οι έρευνες που κάλυψαν τις περιόδους 2012-18 διενεργήθηκαν σε τέσσερα υποστατικά δηλαδή την
οικία του 52χρονου και τρία γραφεία σε Λευκωσία
και Αμμόχωστο. Συμμετείχαν πάνω από 15 μέλη της
Αστυνομίας με δυο ανακριτές του Βελγίου.
Στη διάρκεια των ερευνών παραλήφθηκαν τέσσερεις
ηλεκτρονικοί υπολογιστές δυο φορητοί υπολογιστές, δυο ipad και μεγάλος όγκος εγγράφων.
Η Μονάδα Δικαστικής
• Οι Βελγικές αρχές Συνεργασίας της ΕΕ,
εξετάζουν το ενδε- Eurojust ανακοίνωσε ότι
συντόνισε ταυτόχρονες
χόμενο κυκλώματος
αστυνομικές επιχειρήσεις
που δρα σε αρκετές σε Βέλγιο, Γαλλία, Κύπρο,
χώρες με φόντο τα Μαυροβούνιο,
Σερβία,
στημένα παιγνίδια ΠΓΔΜ και Κύπρο για την
εξάρθρωση εγκληματικής
ποδοσφαίρου
οργάνωσης στην οποία
φέρονται πως μετείχαν
στελέχη και παίκτες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Η Eurojust διευκόλυνε την ανταλλαγή και
ανταλλαγή πληροφοριών και βοήθησε στην εκτέλεση
ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και αιτήσεων επιστολών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Στο πλαίσιο
έρευνας της Βελγικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας,
υπό την ηγεσία του δικαστή διερεύνησης, πραγματοποιήθηκαν 44 έρευνες στο Βέλγιο, και άλλες 13 διεξήχθησαν σε άλλα κράτη, ιδίως τη Γαλλία, την
Κύπρο, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την ΠΓΔΜ.
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Στο μάτι του κυκλώνα η Κύπρος της «χρυσής» βίζας

Η

πρακτική που ακολουθούν
κάποια Ευρωπαικά κράτη να
πωλούν διαβατήρια σε αλλοδαπούς κροίσους συμβάλλει στην
ανθηση φαινομένων ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος, προειδοποιεί
η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια
(Transparency International EU).
Η οργάνωση κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως αποτέλεσμα της
πώλησης διαβατηρίων και αδειών
παραμονής σε πλούσιους αλλοδαπούς πολίτες από χώρες της ΕΕ
μεταξύ αυτών και η Κύπρος.
Εξάλλου, η Naomi Hirst της Ομάδας Δικαιωμάτων Global Witness
δήλωσε πως οι έλεγχοι που διεξάγονται για τα άτομα που αγόρασαν την ιθαγένεια της ΕΕ ή τις
άδειες διαμονής, δεν είναι ικανοποιητικοί και αφήνουν εκτεθειμένες τις χώρες σε υποψίες διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος.
Η κοινή έκθεση της Global Witness
και της Οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια προτρέπει την Ευρωπαϊκή
Ένωση να θεσπίσει πρότυπα για
τη διαχείριση των σχεδίων και να
επεκτείνει τους κανόνες κατά της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εφαρμόζονται έως σήμερα στις τράπεζες ή τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών σε όλους όσοι εμπλέκονται
στη βιομηχανία «βίζα προς πώληση». Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε
πως η Κομισιόν αναμένεται να
δημοσιεύσει μέχρι τον Δεκέμβριο

έκθεση σχετικά με το ισχύον καθεστώς για έκδοση βίζας σε κάθε
χώρα - μέλος της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθε-

μύρια ευρώ σε ξένες άμεσες επενδύσεις σε μια δεκαετία από την
πώληση τουλάχιστον 6.000 διαβατηρίων και σχεδόν 100.000 αδειών
παραμονής.

• Κύπρος και άλλες χώρες στον ύποπτο κατάλογο
για πώληση διαβατηρίων σε αλλοδαπούς
• Σοβαρές υποψίες για διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος προειδοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια
καλώντας την Ε.Ε να πάρει μέτρα
YΠΟΠΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σης, η απόκτηση αυτών των
εγγράφων κοστίζει κατά μέσο όρο
900.000 ευρώ, αλλά το διαβατήριο
της Κύπρου θα μπορούσε να
κοστίσει έως και 2 εκατ. ευρώ.
Η Κύπρος έχει αντλήσει από το
σχετικό πρόγραμμα 4,8 δισ. ευρώ,
ενώ η Πορτογαλία θα μπορούσε να
κερδίσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναφέρονται στην
έκθεση, με τίτλο «Η ευρωπαϊκή
απόδραση - μέσα στο σκουριασμένο κόσμο των χρυσών θεωρήσεων». Σύμφωνα με συντηρητικές
εκτιμήσεις, τα κράτη της ΕΕ δημιούργησαν περίπου 25 δισεκατομ-

«Τα κακώς διαχειριζόμενα σχέδια
επιτρέπουν σε άτομα με ύποπτες
δραστηριότητες να εργάζονται και
να ταξιδεύουν ανεμπόδιστα σε
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ
και να υπονομεύουν τη συλλογική
μας ασφάλεια», δήλωσε ο Laure
Brillaud, εμπειρογνώμονας κατά
της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες στη
Transparency International.
Όπως αναφέρει το Reuters, κυβερνητικά σχέδια για παραχώρηση
δικαιωμάτων ιθαγένειας ή διαμονής για σκοπούς μεγάλων επενδύσεων εφαρμόζονται σήμερα σε 13
χώρες της ΕΕ και συγκεκριμένα
στην Αυστρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Μάλτα, την Ελλάδα, την Λετονία, την Πορτογαλία,
την Ισπανία, την Ιρλανδία, την
Βρετανία, την Βουλγαρία, την
Ολλανδία και την Γαλλία. Σημειώνεται ότι το σχετικό πρόγραμμα
έχει τερματιστεί από την Ουγγαρία.

ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

Θετικά προβλέπονται τα αποτελέσματα
από τη θαλάσσια σύνδεση Κύπρου -Ελλάδας

Σ

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Α

πόφαση για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, πήρε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο. Η λειτουργία του
αποσκοπεί στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών
που θα ενθαρρύνουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
Επικεφαλής του Συμβουλίου αναλαμβάνει ο καθηγητής πρώην Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής
ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα ανακοινωθούν τις αμέσως
επόμενες βδομάδες.
«Ως Κυβέρνηση θεωρούμε την προώθηση της έρευνας
και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας ως βασικότατο εργαλείο ανάπτυξης, διεύρυνσης της παραγωγικής μας βάσης και θεωρούμε ότι οι σημερινές αποφάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές προς αυτή την
κατεύθυνση, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε σε
επαφή με την ερευνητική κοινότητα της χώρας μας
ώστε και με νέες πρωτοβουλίες να δώσουμε περαιτέρω στήριξη, κατέληξε.

την εκτίμηση ότι η επίλυση του
χρονίζοντος ζητήματος της
θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου –
Ελλάδας θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα και για τις δύο χώρες,
κατέληξαν η Υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου και οι Βουλευτές ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης και
Αννίτα Δημητρίου σε συνάντηση
που είχαν την περασμένη εβδομάδα. Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση επί του θέματος, ανταλλάχτηκαν απόψεις και συζητήθηκαν τρόποι επαναφοράς της θαλάσσιας
σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας».
«Συμφωνήσαν ότι πρόκειται για
ένα πολύ σημαντικό θέμα που η
επίλυση του θα επιφέρει θετικά
αποτελέσματα και για τις δυο
χώρες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υφυπουργείου Ναυτιλίας.
«Η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου –
Ελλάδας θα δημιουργήσει νέες
προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δυο
χωρών ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει εναλλακτική επιλογή για
ταξίδια από και προς την Ευρώπη
με το πλοίο» τόνισε η υφυπουργός
Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου,
εκφράζοντας ωστόσο συγκρατημένη αιδιοδοξία για θετική έκβαση
του θέματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Tο παλλαικό αίτημα για ακτοπλοική σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας
επανήλθε
στο προσκήνιο μέσω
ψηφίσματος που υπέγραψαν
χιλιάδες πολίτες, κατόπιν πρωτοβουλίας των αεροφοβικών συμπολιτών μας με τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Με το ψήφισμα, γραμμένο σε έξι γλώσσες, οι
αεροφοβικοί διεκδικούν το δικαίω-

√ Αισιοδοξία ότι επιτέλους
θα δρομολογηθεί
το πλοίο της γραμμής
Λεμεσού - Πειραιά
μα να ταξιδεύουν δια θαλάσσης
προς την Ελλάδα και σε άλλα μέρη
της Μεσογείου.
Η ακτοπλοική σύνδεση Κύπρου Ελλάδας αποτελεί πάγιο αίτημα
της ΣΕΚ και άλλων μαζικών κοινωνικών φορέων του τόπου. Τέθηκε
αρκετές φορές ενώπιον του Πρέσβη
της Ελλάδας στη Λευκωσία και των
υπουργών Συγκοινωνιών της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Το αίτημα για θαλάσσια σύνδεση Κύπρου
- Ελλάδας είναι άρρηκτα συνυφα-

σμένο με ζωτικούς κοινωνικούς,
τουριστικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς, αλλά και εθνικούς
λόγους που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση και την ίδια την
ύπαρξη του Κυπριακού Ελληνισμού
στην
ημικατεχόμενη πατρίδα.
Ταυτόχρονα, το όλο θέμα, ταυτίζεται με την χάραξη της ευρύτερης
γεωστρατηγικής και οικονομικής
προοπτικής του Ελληνισμού στη
σημερινή νέα τάξη πραγμάτων, με
αιχμή τον προωθούμενο άξονα
Αιγύπτου – Ισραήλ –Κύπρου –
Ελλάδας. Προς τούτο, υπενθυμίζουμε την προφητική επισήμανση
του τότε πρέσβη της Ελλάδας στη
Λευκωσία Κυριάκου Ροδουσάκη
στα μέσα της δεκαετίας του 1990,
ότι με την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγαλόνησος
πρέπει να καταστεί μέσω των
θαλάσσιων μεταφορών γεωστρατηγική γέφυρα της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη.
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ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Τ

ο θέμα της ενεργειακής
ασφάλειας επηρεάζει
όλες τις χώρες και θα
υπάρχει συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων.Η απειλή για έναν
αποτελεί
ουσιαστικά
απειλή εναντίον όλων.
Σαυτές τις λίγες γραμμές
εμπερικλείεται
η
πεμπτουσία της συνάντησης ανωτάτου επιπέδου
Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου την περασμένη
εβδομάδα στην Κρήτη.
Στη Σύνοδο συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας Μόνιμης Γραμματείας
για καλύτερο συντονισμό της τριμερούς ενεργειακής συνεργασίας, με
έδρα της Κύπρο.
Τονίσαμε τη σημασία που έχει η
οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των
χωρών μας και γενικότερα των

δρος Αναστασιάδης

√ Υπογράφτηκαν τέσσερα
Μνημόνια στη Σύνοδο
Κορυφής της Κρήτης
χωρών της περιοχής στη βάση του
δίκαιου της θάλασσας και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό
το συντομότερο δυνατόν δήλωσε
μετά το πέρας της Συνόδου, ο πρόε-

Στο πλαίσιο τελετής, μετά
το πέρα της Συνόδου,
υπογράφηκαν
τέσσερα
τριμερή Μνημόνια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα
Μνημόνιο με αντικείμενο
την Τεχνική Συνεργασία
Τελωνείων, Μνημόνιο για
τη Συνεργασία στον Τομέα
της Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία, Μνημόνιο για τη
Συνεργασία στον Τομέα
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας και
Μνημόνιο μεταξύ του Κυπριακού
Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων με τον αντίστοιχο οργανισμό της
Αιγύπτου και της Ελλάδας. Ελλάδα
και Αίγυπτος υπέγραψαν παράλληλα διμερή συμφωνία για την κοινωνική ασφάλιση.

• Ο Ιταλός υπουργός Εργασίας προειδοποιεί την ΕΕ

Επέρχεται πολιτικός σεισμός κατά της λιτότητας

Μ

ε πολιτικό σεισμό κατά της
λιτότητας «προειδοποιεί» την
Ευρώπη ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων και υπουργός Εργασίας της
Ιταλίας Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος,
αναφερόμενος στις ενστάσεις της
Κομισιόν επί του προϋπολογισμού,
σημειώνει με νόημα ότι αυτή η
Ευρώπη σε έξι μήνες θα έχει τελειώσει.
Σχολιάζοντας την επιστολή του επιτρόπου οικονομικών υποθέσεων
Πιέρ Μοσκοβισί και του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο κ. Ντι
Μάιο σημείωσε: «Οι προβλέψεις (της
ιταλικής κυβέρνησης) δεν γίνονται
υποθετικά. Είμαστε βέβαιοι ότι με
την ανάπτυξή μας θα καταφέρουμε
να αποπληρώσουμε το χρέος και να
μειώσουμε το έλλειμμα. Η κυβέρνηση
τις ερχόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει διάλογο με την Ευρώπη, αλλά
δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο Β», είπε ο
Ντι Μάιο και πρόσθεσε:
«Περιμέναμε ότι ο προϋπολογισμός
αυτός δεν θα άρεσε στις Βρυξέλλες,
αλλά σε έξι μήνες αυτή η Ευρώπη θα
έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει plan b.
Για μένα δεν υπάρχει θέμα εξόδου
της Ιταλίας από την ευρωζώνη
όπως και συμμετοχής της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν είναι
που έχει έξι μήνες ζωής, μετά από
το οποίο διάστημα αυτά τα ζητήματα δεν θα απασχολούν κανέναν . Θα
υπάρξει τέτοιος σεισμός σε όλες της
χώρας κατά της λιτότητας, που θα
αλλάξουν οι κανόνες αμέσως μετά
τις ευρωεκλογές (...) Τώρα αρχίζει η
φάση του διαλόγου, αλλά δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να
είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν
οπισθοχωρεί».
«Δεν υπήρξε καμία απόρριψη του
σχεδίου προϋπολογισμού, διότι
ακόμη δεν άρχισε ο επίσημος διάλογος», τονίζουν πηγές της ιταλικής
κυβέρνησης, οι οποίες προσθέτουν

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

“Σκέτη παραφροσύνη”
το Brexit

Δ

ιάσημα ονόματα της βρετανικής μουσικής
σκηνής, με επικεφαλής τον Μπομπ Γκέλντοφ,
καλούν με επιστολή τους την πρωθυπουργό Μέι
να αλλάξει πορεία σχετικά με το Brexit.
Μπομπ
Βρετανοί μουσικοί, ανάμεσά τους ο Εντ Σιράν, ο
Στινγκ και η Ρίτα Όρα υπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι προειδοποιώντας την ότι το Brexit είναι “σκέτη
παραφροσύνη” και απειλεί “κάθε πτυχή της μουσικής βιομηχανίας”.
Η επιστολή, μια πρωτοβουλία του Μπομπ Γκέλντοφ, την οποία υπογράφουν δεκάδες ηχηρά ονόματα της ποπ, ροκ και
κλασικής μουσικής σκηνής, καλεί την Μέι να
αναθεωρήσει την απόφασή της να βγάλει την Βρετανία από την ΕΕ.

√ Σημαδιακό
μήνυμα
Βρετανών
καλλιτεχνων
στην Τερέζα Μέι

“Είμαστε έτοιμοι να διαπράξουμε ένα πολύ
σοβαρό σφάλμα αναφορικά με την γιγαντιαία
βιομηχανία μας και την πελώρια δεξαμενή των
κρυμμένων ακόμη ταλέντων που ζουν σε αυτό το
νησί”, αναφέρει η επιστολή, που δημοσιεύεται
στην εφημερίδα «The Observer».
“Αποφασίσαμε να βάλουμε τους εαυτούς μας
μέσα σε μια πολιτισμική φυλακή που φτιάξαμε
εμείς οι ίδιοι. Ακριβώς το αντίθετο από το γρέμισμα των τειχών, την άρνηση των προκαταλήψεων, τη γέννηση ιδεών, που είναι όλη η ουσία της
σύγχρονης μουσικής”.
Η Βρετανία ψήφισε οριακά υπέρ της εξόδου της
χώρας από την ΕΕ σε ένα δημοψήφισμα το 2016
και πρόκειται να αποχωρήσει από το μπλοκ τον
Μάρτιο του επόμενου χρόνου.
Η Μέι έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι οι κανονισμοί που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση των
πολιτών εντός της ΕΕ και που επιτρέπουν στους
πολίτες της να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε από τις 28 χώρες μέλη του μπλοκ, δεν
θα ισχύουν για τη Βρετανία μετά το Brexit.

√ Ρώμη απειλεί Βρυξέλλες: Σε έξι μήνες αυτή η Ευρώπη θα έχει τελειώσει
√ «Αν προσπαθήσετε να μας κάνετε Ελλάδα ρισκάρετε παγκόσμια
οικονομική καταστροφή»

Η ανοιχτή επιστολή, την οποία στηρίζουν μεταξύ άλλων και οι Ντέιμον Άλμπαρν, Τζάρβις
Κόκερ, Σάιμον Ρατλ και Μπράιαν Ίνο, υποστηρίζει ότι η βρετανική κυριαρχία στην παγκόσμια
μουσική βιομηχανία θα απειληθεί από αυτό και
από άλλα παρελκόμενα του Brexit.
Ρίτα Όρα (α) – Νίκι Μινάζ (δ)

ότι «στοχεύουν σε εποικοδομητικό
διάλογο».

αλλαγές, αν είναι απαραίτητο»,
πρόσθεσε.

Παράλληλα και ο υπουργός Οικονομικών Τζοβάνι Τρία συμπλήρωσε
ότι θεωρεί πως θα ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος και σε ό,τι αφορά
το θέμα του δημοσίου ελλείμματος.

«Μη μας κάνετε Ελλάδα»

Γιούνκερ: Αλλαγές αν κριθεί
αναγκαίο
Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του
το περιεχόμενο της οποίας δημοσιοποιήθηκε, ο πρόεδρος της Κομισιόν,
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε ότι
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παρέμβει στον σχεδιασμό του ιταλικού
προϋπολογισμού, όμως θα τον αποτιμήσει χωρίς προκαταλήψεις και
θα προτείνει αλλαγές, αν είναι απαραίτητο.
«Έγκειται στους ιταλούς διαμορφωτές πολιτικής να βρουν κανόνες και
μέτρα που θα επιτρέψουν στην Ιταλία να παραμείνει εντός των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων», δήλωσε ο Γιούνκερ. «Θα αποτιμήσουμε τον ιταλικό προϋπολογισμό αμερόληπτα και θα προτείνουμε

Στον διάλογο Κομισιόν – Ρώμης
προσετέθη και ο βουλευτής και
οικονομολόγος Κλαούντιο Μπόργκι,
στενός συνεργάτης του υπουργού
Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι.
«Αν προσπαθήσετε να μας κάνετε
Ελλάδα ρισκάρετε παγκόσμια οικονομική καταστροφή», προειδοποίησε το στέλεχος της Λέγκας και επέκρινε τους «λανθασμένους» χειρισμούς στο οικονομικό πρόβλημα της
Ελλάδας, προειδοποιώντας ότι
«κάθε απόπειρα να κάνουν το ίδιο
στην Ιταλία θα προκαλούσε παγκόσμιο πρόβλημα». Είχε προηγηθεί η
τοποθέτηση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
στα προαναφερθέντα αυστριακά
Μέσα όπου ερωτηθείς αν αναμένει
ξέσπασμα νέα κρίση χρέους απάντησε: «Αν τώρα πω ότι υπάρχει
κίνδυνος η Ιταλία να γίνει μια δεύτερη Ελλάδα, οι Ιταλοί θα θυμώσουν.
Για αυτό και δεν συγκρίνω την Ιταλία με την Ελλάδα παρά το υψηλό
χρέος και το υπερβολικό έλλειμμα».

“Πρέπει να πάρουμε πίσω το μέλλον μας. Πρέπει
να μεταρρυθμίσουμε και να αναδομήσουμε την
ΕΕ. Όταν η Ευρώπη είναι σκέτο χάλι, οι Βρετανοί
μένουν εκεί, δεν αποσύρονται, ανασυντάσσονται”.
Όπως δήλωσε ο Γκέλντοφ στην Observer θα
ήθελε να δει ένα δεύτερο δημοψήφισμα με το
ερώτημα της παραμονής ή όχι στο μπλοκ.
“Είμαι απόλυτα ταγμένος στην ιδέα ενός δεύτερου, δημοκρατικού δημοψηφίσματος για να
αποφύγουμε να μας διαλύσει μελλοντικά όλη
αυτή η ιστορία με το Brexit”, πρόσθεσε.
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Η

λαϊκή εξέγερση της 21ης
Οκτωβρίου 1931 ήταν η
κορύφωση της οργής του
Κυπριακού Ελληνισμού ενάντια
στο τυρρανικό καθεστώς των
Βρετανών αποικιοκρατών.
Όταν το 1929 ανήλθε, στην
Αγγλία, στην εξουσία το Εργατικό Κόμμα, οι Έλληνες της
Κύπρου πίστευαν ότι θα άλλαζε προς το καλύτερο η αγγλική
πολιτική έναντι του Κυπριακού. Όταν όμως ο Εργατικός
υπουργός των Αποικιών λόρ-

γκαρίδη πρόεδρο των Ελλήνων
εθελοντών και τον οδοντίατρο
Θεόδωρο Κολοκασίδη. Στο

εμποδίσει τη σύλληψη του
Mητροπολίτη. Tότε ο υπεύθυνος του αγγλικού αποσπάσματος διέταξε να πυροβολήσουν
και από τις σφαίρες επληγώθη
θανάσιμα ο νεαρός Παναγιώτης Δημητρίου, πολλοί δε
άλλοι επληγώθησαν και άλλοι
ελογχίσθησαν. Για μίαν ακόμη
φορά τα μαρτυρικά και καθη-

επεισόδιο αυτό ανεμείχθη και
μεγάλο πλήθος του λαού, που
μόλις ήχησαν οι καμπάνες
έσπευσε στη Mητρόπολη για να

γιασμένα χώματα της ελληνικής μας Kύπρου βάφτηκαν με
το αίμα των υπερασπιστών
της ελευθερίας.

ΕΞΕΓΕΡΣΗ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1931

Ξεχείλισε ο προαιώνιος πόθος
του λαού για ΕΝΩΣΙΝ με την Ελλάδα
17ης Oκτωβρίου και εξέθεσε
εκτενέστερα τη διαμορφωθείσα
κατάσταση μέχρι εκείνης της
στιγμής, ενώ οι χιλιάδες λαού
ξεσπούσαν σε ενθουσιώδεις
εκδηλώσεις υπέρ της Ένωσης
και χειροκροτήματα. Aκολούθως, οργανώθηκε παρέλαση
διά της παραλιακής οδού προς
το οίκημα της Eλληνικής
Λέσχης «Ένωσις».

αστυνομικών σταθμών στην
ύπαιθρο με πέτρες και ρόπαλα.
Aυτά ήσαν τα όπλα του αγα-

7

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στις 21 Οκτωβρίου μια ογκώδης συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κατά την εσπέραν

• Πρώτος νεκρός των Βρετανικών πυροβολισμών κατά του εξεγερθέντος πλήθους ο 17χρονος Ονούφριος Κληρίδης από τον Αγρό
• Νεκροί τραυματίες και εξορίες σημάδεψαν την καθολικη αντίδραση
των Κυπρίων ενάντια στο τυρρανικό καθεστώς των Αποικιοκρατών

δος Πάσφιλδ, ξεκαθάρισε επισήμως ότι «το Κυπριακόν
Ζήτημα έχει κλείσει οριστικώς
και δε δύναται επωφελώς
πλέον να συζητηθεί», η ηγεσία
του Ελληνισμού της Κύπρου
συνειδητοποίησε ότι μόνον ο
δυναμικός αγώνας θα ανάγκαζε τους Βρετανούς να ικανοποιήσουν τα εθνικά δίκαια των
Κυπρίων.
Αφορμή για να ξεσπάσει το
κίνημα των Οκτωβριανών ήταν
η απεχθής απόφαση των
Άγγλων που υποχρέωνε τους
Kυπρίους να καταβάλλουν 92
χιλιάδες λίρες το χρόνο, για να
εξοφλήσουν τον φόρο στον
Σουλτάνο που πλήρωνε ως
ενοίκιο η Αγγλία στην Τουρκία.
Ο φόρος αυτός χρόνο με τι
χρόνο αυξανόταν φτωχοποιώντας σε μόνιμη βάση τον λαό.
Αιτία ασφαλώς ήταν η σπίθα
που σιγοκαίει στα στήθη κάθε
Έλληνα της Κύπρου για Ένωση
με τη μάνα Ελλάδα.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Στις 17 Οκτωβρίου ο Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδημος με
πύρινο διάγγελμα του στη Λευκωσία καλούσε το λαό σε υπέρ
πάντων αγώνα για την ΕΝΩΣΙΝ
μέσα σε παραλήρημα ενθουσιασμού κι εθνικής ανάτασης.
Στις
20
Οκτωβρίου
ο
Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδημος μεταβαίνει στη Λεμεσό.
Xιλιάδες λαού και μαθητών
που εγκατέλειψαν τα σχολεία
τους συγκεντρώθηκαν στο
στάδιο
ΓΣO,
όπου
ο
Mητροπολίτης
εξεφώνησε
βαρυσήμαντο λόγο. Aνέπτυξε
τους λόγους που τον ώθησαν
στην παραίτησή του από το
Nομοθετικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στο διάγγελμά του της

στην εμπορική λέσχη στη Λευκωσία. Όταν Mητροπολίτης
βγήκε στον εξώστη της λέσχης
και στην πορεία της ομιλίας
του, που συνεχώς διεκόπτετο
από τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του ακροατηρίου του,
κήρυξε την Ένωση της Kύπρου
με τη Mητέρα Eλλάδα και κάλεσε το λαό σε ανυπακοή προς
τους ανελεύθερους νόμους της
Aποικιοκρατίας στην Kύπρο.
Oυρανομήκεις ζητωκραυγές
υπέρ της ενώσεως κάλυψαν
την πανηγυρική ατμόσφαιρα.
Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος
του ιερού ναού Φανερωμένης
Aρχιμανδρίτης Διονύσιος Κυκκώτης, όρκισε τα πλήθη στην
ελληνική Σημαία
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο λαός
επορεύθη προς την οικία του
Άγγλου Διοικητού στο Δημοτικό Kήπο, για να εκφράσει τη
διαμαρτυρία του για το ανελεύθερο καθεστώς. Ένας νεαρός καταβιβάζει την αγγλική
σημαία και στη θέση της υψώνει τη γαλανόλευκη. Ο κυβερνήτης δε δέχτηκε την αντιπροσωπία του πλήθους για να ακούσει το υπόμνημά του. Διέταξε
να έλθουν ενισχύσεις. Το πλήθος επιτίθεται κατά του
Κυβερνείου και το πυρπολεί
ενώ αρχίζουν και οι πυροβολισμοί. Eκεί οι Άγγλοι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν το μαθητή Oνούφριο
Kληρίδη, που υπήρξε το πρώτο
θύμα του αγώνος. Ξαφνικά
ξέσπασε πυρκαγιά και σε λίγα
λεπτά η οικία περιεζώθη από
φλόγες, ο δε Άγγλος διοικητής
με την οικογένειά του μόλις και
διεσώθησαν. Eπεισόδια έλαβαν
χώραν και σε πλείστα χωριά
της επαρχίας Λεμεσού και
παγκύπρια. Εδιενεργούντο επιθέσεις πολιτών
εναντίον

νακτισμένου λαού μας.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Λόγω των επεισοδίων ο τότε
Άγγλος
Kυβερνήτης
Σερ
Pόναλντ Στορς κήρυξε το στρατιωτικό νόμο, επέβαλε κατ’
οίκον περιορισμό, απαγόρευσε
την ανάρτηση της ελληνικής
σημαίας, το μάθημα της
Eλληνικής Iστορίας και όλες τις
συγκεντρώσεις πέραν των
πέντε ατόμων. Επίσης ζήτησε
ενισχύσεις από την Aγγλία.
Έτσι, στις 23 Oκτωβρίου κατέπλευσε στο λιμάνι της Λεμεσού
το αγγλικό καταδρομικό «Σιοπχάιαρ», από το οποίο απεβιβάσθη στρατιωτικό απόσπασμα, το οποίο περιεκύκλωσε το
οίκημα της Mητροπόλεως στη
γωνία των οδών Θέμιδος και
Ανεξαρτησίας, όπου διανυκτέρευσε ο Mητροπολίτης Kιτίου
Nικόδημος Mυλωνάς και τον
οποίο συνέλαβαν και μετέφε-

ραν επί του καταδρομικού, για
την εξορίαν του με πολλούς
άλλους ηγέτες του λαού, όπως
τον Kηρυνείας Mακάριο, τον
Διονύσιο Kυκκώτη, Nίκο Kλ.
Λανίτη, Σάββα. Λοϊζίδη, Θεοφάνη Θεοδότου και Γεώργιο
Χατζηπαύλου, Θεοφάνη Τσα-

ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΜΕΡΟΚΡΑΤΙΑ
Στα « Oκτωβριανά του 1931», εννέα Kύπριοι εφονεύθησαν,
τριάντα πληγώθηκαν, δέκα εξορίστηκαν, δεκατρείς εκτοπίστηκαν και πλέον των 2000 προσώπων καταδικάστηκαν σε φυλακίσεις και χρηματικά πρόστιμα υπό των Δικαστηρίων, για
πράξεις σχετιζόμενες με την εθνική
εξέγερση. O κυπριακός λαός διετάχθη και πλήρωσε 34.315 λίρες,
προς επανόρθωση της καταστραφείσας κυβερνητικής περιουσίας
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης Από
το 1931 που εκδηλώθηκε το κίνημα
των Οκτωβριανών μέχρι την είσοδο
της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, η μετέπειτα διακυβέρνηση
γνωστή ως Παλμεροκρατία ρήμαξε
κυριολεκτικά τον Ελληνισμό της
Κύπρου. Κάθε τι το ελληνικό είχε
απαγορευτεί. Βιβλία ελληνική ς
ιστορίας, εικόνες ηρώων της ελληνικής επανάστασης, ελληνικές
σημαίες, ελληνικός Eθνικός Ύμνος και κάθε άλλη εθνική εκδήλωση, αποτελούσαν κόκκινο πανί για τους Βρετανούς κατακτητές. Όσο όμως καταπιεζόταν ο λαός μας, άλλο τόσο γαλβάνιζε την πίστη του στην αιώνια Ελλάδα, και συγκέντρωνε
την προσοχή και την προσήλωσή του στα εθνικά ιδανικά και
αναβαπτιζόταν στις ακατάλυτες αξίες της εθνικής κολυμβήθρας. Η ιστορική επέτειος της 21 ης Οκτωβρίου αποτέλεσε τον
πρόδρομο για την δημιουργία της θρυλικης ΕΟΚΑ.
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2019: Η Κύπρος στον αστερισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μ

ε την προσδοκία ότι το
δέντρο της Υγείας στην
Κύπρο θα ανθίσει μοσχοβολώντας για όλους τους πολίτες
ανεξαρτήτως
οικονομικών
δυνατοτήτων, αρχίζει την 1η
Μαρτίου 2019, η διαδικασία
καταβολής των εισφορών στο
Ταμείο του Γενικού Συστήματος
Υγείας., ΓεΣΥ.
Βάσει των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων, η επίσημη πρώτη
του ΓεΣΥ, είναι 1η Ιουνίου
2019, ημερομηνία που σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης εφαρμογής του με
παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Η καταβολή των εισφορών θα
γίνεται μέσω τριών διαφορετικών μηχανισμών που αφορούν,
τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς εργαζομένους και τους
συνταξιούχους του Τμήματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην περίπτωση των δημοσίων
υπαλλήλων και των συνταξιούχων του δημοσίου καθώς και
των αξιωματούχων του Κράτους, η παρακράτηση θα γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, ενώ οι εισοδηματίες και οι άλλοι αξιωματούχοι
(π.χ. δήμαρχοι κ.λπ.) θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
Τμήματος Φορολογίας.
Ο τρόπος και η διαδικασία
παρακράτησης των εισφορών
εργοδοτών,
εργαζομένων,
αυτοτελώς εργαζομένων, εισοδηματιών και αξιωματούχων,
αλλά και ο τρόπος με τον
οποίο το Κράτος θα καταβάλλει τη δική του εισφορά για
κάθε δικαιούχο του Συστήματος, καθορίζεται από τους
κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν πρόσφατα στη Βουλή
προκειμένου να ενσωματωθούν
στον βασικό νόμο για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που
καθορίζεται από τους κανονισμούς, οι πολίτες δεν θα χρειαστεί να προβούν σε κάποιες

Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 59 ΧΡΟΝΙΑ
√ Την 1η Μαρτίου ανθίζει το δένδρο τη Υγείας με καταβολή
των πρώτων εισφορών για το ΓεΣΥ
√ Το τρένο θα εκκινήσει την 1η Ιουνίου προσδοκώντας
να προσφέρει υγεία σε όλους ανεξαιρέτως
ιδιαίτερες ενέργειες για την
έναρξη της καταβολής των
εισφορών τους.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

μηχανισμούς, διαδικασίες και
υποδομές ,ώστε να είναι έτοιμα να προχωρήσουν στην
είσπραξη, παρακράτηση και
καταβολή των εισφορών των

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2019

ΜΑΡΤΙΟΣ
2019

Εγγραφή δικαιούχων

Καταβολή πρώτων
εισφορών

ΙΟΥΝΙΟΣ
2019

ΙΟΥΝΙΟΣ
2020

Έναρξη Α’ φάσης
Γε.Σ.Υ

Πλήρης εφαρμογή
Γε.Σ.Υ

οι αξιωματούχοι και οι εισοδηματίες θα καταβάλλουν το
2,65% των εισοδημάτων τους,
οι εργοδότες το 2,9% για κάθε
υπάλληλό τους, το Κράτος
4,55% για τον κάθε εργαζόμενο.
Για τους αυτοτελώς εργαζομένους το ποσοστό της εισφοράς
έχει καθοριστεί στο 4%. Με την
πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ όλοι
ανεξαιρέτως οι πολίτες θα

συνταξιούχους και εισοδηματίες στο 1,7%.
Παραδείγματα:
Τον Μάρτιο του 2019 και μέχρι
το Μάρτιο του 2020, ένας
μισθωτός με μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα €1.000 θα καταβάλλει συνολικά €17 κάθε μήνα
(1.000 Χ 1,7%).
Αυτό το ποσό θα παρακρατείται από τον μισθό του μέσω
της μισθοδοσίας του και θα
καταβάλλεται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με
την εισφορά που ο εργοδότης
θα καταβάλλει προς όφελος
του εργοδοτουμένου.
Στην περίπτωση του μισθωτού
με ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα €1.000 ο εργοδότης θα
καταβάλλει άλλα €18,50 (1.000
Χ 1,85) επίσης μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Δικαιούχοι είναι βάσει νομοθεσίας όλοι οι Κύπριοι
πολίτες (άτομα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού).
Εισφορές καταβάλλονται από όσους διαθέτουν
εισοδήματα. Άτομα τα οποία δεν διαθέτουν εισοδήματα (π.χ. άνεργοι) θα είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ
Η βασική φιλοσοφία λέει ότι,
όσοι διαθέτουν εισοδήματα θα
συνεισφέρουν ώστε το Ταμείο
να διαθέτει τα κονδύλια που
χρειάζονται για να καλυφθούν
οι ανάγκες του πληθυσμού της
Κύπρου σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος, τα τρία
εμπλεκόμενα τμήματα του
Κράτους, θα πρέπει να προσαρμόσουν τους υφιστάμενους

δικαιούχων στο ΓεΣΥ. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν ήδη
προωθηθεί, ενώ έτοιμο είναι
και το λογισμικό μέσω του
οποίου θα γίνεται η είσπραξη
όλων των εισφορών από το
Ταμείο Ασφάλισης Υγείας.
Η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ ,
θα αρχίσει τον Ιούνιο του 2020,
(με τα ποσοστά να ισχύουν
από την 1η Μαρτίου 2020), οι
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι,

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Για τους μισθωτούς, η παρακράτηση του
ποσοστού τους θα γίνεται κατευθείαν από τη
μισθοδοσία τους, μέσω του εργοδότη τους,
κατά τα πρότυπα καταβολής των εισφορών
τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο
εργοδότης μέσω της ίδιας διαδικασίας θα
καταβάλλει τη δική του εισφορά για κάθε
υπάλληλό του επίσης κατά τα πρότυπα των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πέραν των μισθωτών, το ίδιο θα ισχύσει για όσους καταβάλλουν
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αυτοτελώς εργαζομένους και συνταξιούχους οι
οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το συγκεκριμένο Ταμείο.
Για αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη από άλλα
συνταξιοδοτικά ταμεία, η αποκοπή θα γίνεται
από το Ταμείο από το οποίο λαμβάνουν τη
σύνταξή τους. Για τους εισοδηματίες και τους
αξιωματούχους (πλην των αξιωματούχων του
Κράτους), οι αποκοπές θα γίνονται μέσω του
Τμήματος Φορολογίας βάσει διαδικασιών που
καθορίζονται στους κανονισμούς.
Επίσης, οι κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόνοι-

ες και για τις περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι
λαμβάνουν μισθό από δύο ή και περισσότερους
εργοδότες ή διαθέτουν εισοδήματα πέραν των
ασφαλιστέων τους από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Στην περίπτωση των πολλαπλών εργοδοτών
(οικιακοί βοηθοί), ο κάθε εργοδότης θα
έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το
ποσοστό της εισφοράς του στον υπάλληλο ανάλογα με τον μισθό που λαμβάνει. Με τον ίδιο τρόπο ο εργαζόμενος
θα καταβάλλει εισφορά για τον μισθό
που λαμβάνει από κάθε εργοδότη.
Όλα τα ποσά που θα συλλέγονται από
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το
Τμήμα Φορολογίας θα μεταφέρονται
στη συνέχεια στο Ταμείο Ασφάλισης
Υγείας που θα λειτουργεί υπό τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και θα
αποτελεί στην ουσία τον προϋπολογισμό με τον οποίο θα λειτουργεί το ΓεΣΥ.

απολαύουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ
Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, δηλαδή από
τον Ιούνιο του 2019, οπόταν οι
δικαιούχοι θα λαμβάνουν υπηρεσίες μόνο πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, το ποσοστό
της εισφοράς τους θα είναι
σχεδόν το μισό.
Συγκεκριμένα, από την 1η
Μαρτίου 2019 και για έναν
χρόνο οι εργαζόμενοι θα καταβάλλουν το 1,7% των εισοδημάτων τους, οι εργοδότες το
1,85% (επί των εισοδημάτων
του κάθε υπαλλήλου τους
ξεχωριστά), το Κράτος το
1,65%. Για τους αυτοτελώς
εργαζόμενους το ποσοστό της
εισφοράς για την πρώτη φάση
εφαρμογής του ΓεΣΥ καθορίστηκε στο 2,55% και για τους

Για κάθε δικαιούχο το Κράτος
θα προσθέτει το 1,65% επί των
απολαβών του κάθε μισθωτού.
Δηλαδή, θα καταβάλλει άλλα
€16,50. (Τα ποσά θα αυξηθούν
από την 1η Μαρτίου 2020
οπόταν θα τεθούν σε εφαρμογή
τα ποσοστά που καθορίζονται
από τον νόμο και αφορούν τις
πλήρεις υπηρεσίες).
Από τις τρεις υπηρεσίες
στο Ταμείο του ΓεΣΥ
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
οι οποίοι κατατέθηκαν πρόσφατα στη Βουλή για ενσωμάτωσή τους στον βασικό νόμο
για το ΓεΣΥ, τα τρία εμπλεκόμενα τμήματα του Κράτους θα
λάβουν εξουσιοδότηση από το
γενικό διευθυντή του υπουργείου Υγείας για να προχωρήσουν
στην καταβολή εισφορών για
κάθε δικαιούχο από τον προϋπολογισμό του υπουργείου
Υγείας (ως εισφορά του Κράτους).
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Συνάντηση υπουργού Υγείας με την εκτελεστική επιτροπή της ΣΕΚ

Αναλλοίωτη και αδιαπραγμάτευτη
παραμένει η πορεία υλοποίησης του Γε.Σ.Υ

«

Η ΣΕΚ υπήρξε

ανέκαθεν σθεναρός
υποστηρικτής της ιδέας
για καθολική κάλυψη
της υγείας

»

9

Διεκδικούμε πρόοδο και ευημερία
για τους εργαζόμενους

Κ

ύπρος και Ελλάδα είναι έννοιες ταυτόσημες και ενωμένες με
κοινούς αγώνες, ανησυχίες, έγνοιες αλλά και με κοινά οράματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από τα καθημερινά
αδιέξοδα που ταλανίζουν τους πολίτες και δη τους εργαζόμενους που απορροφούν τους όποιους οικονομικούς κραδασμούς.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γγ της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου από το βήμα του συνεδρίου της ΠΟΕΕΠ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη.
Η Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε επίσης και από τον αναπληρωτή της Γιώργο Κασιούρη.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Κωνσταντίνου, τόνισε χαρακτηριστικά,
πως: «Παρά την οικονομική, ηθική και κοινωνική κρίση που
προέκυψε στις χώρες μας τα τελευταία χρόνια, οι μεταξύ μας
σχέσεις και δεσμοί παραμένουν ισχυροί. Και έτσι πρέπει να
παραμείνουν για να μπορέσουμε – από κοινού – να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα που μας απειλεί σε όλα τα ζητήματα.
Εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα». Και πρόσθεσε:
«Ζούμε σε μια εποχή κρίσιμη και άκρως επικίνδυνη. Ζούμε σε
μια εποχή αμφισβήτησης των εργασιακών δικαιωμάτων και
συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους.
Οι ισχυροί των Βρυξελλών, με πρόσχημα την παγκόσμια οικονομική κρίση, επέβαλαν σε
Ελλάδα και Κύπρο πολιτι√ Η ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ παρέστη
κές σκληρής λιτότητας με
αποτέλεσμα μεγάλη μερίστο συνέδριο της ΠΟΕΕΠ
δα των δύο λαών να βιώστη Θεσσαλονίκη
νει συνθήκες φτώχειας,
εξαθλίωσης αλλά και κοινωνικής περιθωριοποίησης. Η ανεργία έκλεισε αρκετά σπίτια
και θέρισε τα όνειρα χιλιάδων νέων, αρκετοί από τους οποίους
μετανάστευσαν.»

Θωράκιση των εργατικών κατακτήσεων

Η

πορεία υλοποίησης του
Γε.Σ.Υ, σε σχέση με τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα αξιολογήθηκε σε συνάντηση της
εκτελεστικής Επιτροπής της
ΣΕΚ με τον υπουργό Υγείας
Κωνσταντίνο Ιωάννου που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κινήματος την περασμένη Παρασκευή.
Τα μέλη της εκτελεστικής είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν
δια ζώσης από τον Υπουργό
Υγείας για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις επιταχυνθείσες προσπάθειες και ενέργειες
που γίνονται εκ μέρους του
Υπουργείου αλλά και του
Οργανισμού Ασφάλισης υγείας
μέχρι την 1 Ιουνίου 2019 όπου
θα εφαρμοστεί η πρώτη φάση
του Σχεδίου.
Ο υπουργός υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου σε δηλώσεις του,
εξέφρασε ικανοποίηση για τη
γόνιμη συνάντηση, σημειώνοντας πως η ΣΕΚ υπήρξε ανέκα-

θ ε ν
πρωτοστάτης και υποστηρικτής της ιδέας της καθολικής
κάλυψης υγείας ενώ διαχρονικά υπήρξε σθεναρός υποστηρικτής του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (Γε.Σ.Υ).
Η ΣΕΚ είπε χαρακτηριστικά

Από πλευράς του, ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ, Αντρέας
Μάτσας χαρακτήρισε χρήσιμη

«Η ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν

να λειτουργήσει ανατρεπτικά ή αποτρεπτικά
στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ που αποτελεί
επιβολή της ίδιας της κοινωνίας

»

παραμένει σημαντικός εταίρος
του υπουργείου Υγείας αλλά
και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στην πορεία εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου
Υγείας το οποίο θα προσφέρει
ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες.
Ο υπουργός υγείας ενημέρωσε
τη ΣΕΚ για όλα τα μέτρα που
λαμβάνονται για την αναβάθ-

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γγ ΣΕΚ

Το Γε.Σ.Υ αποτελεί επιβολή
της ίδιας της κοινωνίας

Η

μιση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας του
ασθενή, μέχρις ότου να αρχίσει
η μεταρρύθμιση να αποδίδει
καρπούς.

ΣΕΚ παραμένει πρωτοπόρα δύναμη στην προσπάθεια
εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση ενημέρωσης των οργανωμένων συνόλων, των εργαζομένων και της
κοινωνίας γενικότερα ως προς τους στόχους αλλά και τις
παραμέτρους υλοποίησης του ΓΕΣΥ. Θέλω εκ μέρους της εκτελεστικής επιτροπής της ΣΕΚ να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα
προς όλους όσους «αναδείξουν» προβλήματα και θα δημιουργήσουν προσκόμματα στην πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ ότι η
ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να λειτουργήσει ανατρεπτικά ή αποτρεπτικά στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ που αποτελεί επιβολή της ίδιας της κοινωνίας.

«Μέσα σ’ αυτό το σκληρό και ζοφερό περιβάλλον, το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να ενισχύσει και να αυξήσει στο μέγιστο
βαθμό τη δράση και τη μεταξύ του συνεργασία.
Η έξοδος από τα Μνημόνια είναι καλοδεχούμενη, όμως δεν χρειάζονται ούτε πανηγυρισμοί, ούτε βέβαια εφησυχασμός.
Η σωστή οικονομική διαχείριση των επόμενων χρόνων δεν
απειλείται από τις οποιεσδήποτε διεκδικήσεις των εργαζομένων για επαναφορά κάποιων ωφελημάτων στα προ κρίσης
επίπεδα, αλλά απειλείται από το ίδιο το κράτος αν συνεχίσει να
είναι σπάταλο, ανεπρόκοπο, γραφειοκρατικό και δυσκίνητο.
Δεν υπάρχει η πολυτέλεια ούτε για ολιγωρία ούτε για εφησυχασμό. Οφείλουμε, - μακριά βέβαια από ακρότητες, - πάντα μέσα
στα πλαίσια της νομιμότητας, να προστατεύσουμε τις εργατικές κατακτήσεις. Να διαφυλάξουμε θέσεις εργασίας και να διατηρήσουμε ένα υγιές βιοτικό επίπεδο για κάθε εργαζόμενο.
Διεκδικούμε πρόοδο και ευημερία μέσα από αξιοπρεπείς θέσεις
εργασίας.»

και ουσιαστική τη συνάντηση,
σημειώνοντας πως επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά η
προτεραιότητα που δίνει η ΣΕΚ
στην ανάγκη προώθησης και
υλοποίησης του μεγάλου στόχου του Γε.Σ.Υ, στο πλαίσιο
των χρονοδιαγραμμάτων που
έχουν τεθεί.
Είχαμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση, πρόσθεσε, ως προς
την πορεία εφαρμογής και
αξιολογήσαμε τα ζητήματα
που αφορούν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει αυτή τη
στιγμή ο τομέας της υγείας.
Ο κ. Μάτσας, τόνισε δε ότι η
ΣΕΚ παραμένει στο πλευρό του
Υπουργείου Υγείας και είναι
έτοιμη να προσφέρει κάθε στήριξη διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως θα παραμένει πιστή
στον στόχο που έχει τεθεί και
δεν θα επιτρέψει το οποιοδήποτε πισωγύρισμα ως προς τα
συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί.

Ο γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ ανταλλάσει με τον πρέοδρο της ΠΟΕΕΠ
Γ. Φραγκίδη αναμνηστικά δώρα
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Διώξτε τη μελαγχολία του Φθινοπώρου

Ο

ι πρώτες συννεφιές και βροχές έκαναν
την εμφάνισή τους και μας έχει πιάσει
η μελαγχολία. Ωρα να βρούμε και πάλι
τον καλό μας εαυτό, επαναφέροντας το
χαμόγελο και την ενέργεια του καλοκαιριού.
Τώρα που φθινοπώριασε
σε πιάνει
μελαγχολία και δεν μπορείς να βγάλεις τις
άσχημες σκέψεις από το μυαλό σου; Μην
πολυσκοτίζεσαι. Υπάρχουν τρόποι να το
ξεπεράσεις γρήγορα και εύκολα.
Το πρώτο βήμα για να βγεις από την κακή
διάθεση είναι αρχικά να αποδεχθείς ότι
την έχεις! Στην συνέχεια σκέψου πράγματα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ο
καθένας έχει διαφορετικά πράγματα που

√ 4 + 1 τρόποι για να την νικήσετε
και να νοιώσετε ξανά
την αύρα του… καλοκαιριού
τμήμα χορού. Το μυαλό σας θα «καθαρίσει» και η διάθεσή σας θα ανέβει στα ύψη.
Γυμναστική πάνω σε τραμπολίνο έχετε
δοκιμάσει; Αν όχι, τολμήστε το άμεσα.

2. Βρεθείτε με παλιούς φίλους/συγγενείς:
Σίγουρα κάπου μέσα στις επαφές του
κινητού σας υπάρχουν ονόματα φίλων και
γνωστών που έχετε πολύ καιρό να τα
καλέσετε. Το φθινόπωρο απαιτεί κοινωνικοποίηση και νέα πρόσωπα στην καθημερινότητά σας. Τι να κάνει άραγε η ξαδέρφη σας;

τον διασκεδάζουν. Μπορείς να πας μία
βόλτα στην παραλία ή στα μαγαζιά, να
κοιμηθείς λίγο παραπάνω, να πάρεις
τηλέφωνο μία φίλη, να ακούσεις μουσική,
να γράψεις στο ημερολόγιό σου, να παίξεις με το κινητό σου ή να ασχοληθείς με
το αγαπημένο σου άθλημα.
Το σημαντικό είναι να νοιώσεις όμορφα
όσο το δυνατόν συντομότερα, για εσένα
αλλά και για τους δικούς σου. Φρόντισε να
καταλάβεις και τι ήταν αυτό που ξαφνικά
άλλαξε τη διάθεσή σου. Βρες τι σου χάλασε τη διάθεση και έπειτα φέρσου με εξυπνάδα, βγες από την μελαγχολία και
συνέχισε να ζεις τη ζωή σου.
Πέραν τούτων, ακολουθήστε τις πιο κάτω
συμβουλές, σκεφτείτε θετικά και όλα θα
κυλήσουν ομαλά.
Εγκαινιάστε ένα νέο χόμπι: Το καλοκαίρι ξεκουραστήκατε αρκετά και τώρα
ήρθε η ώρα για διασκέδαση. Ρίξτε το στη
γυμναστική, ξεκινήστε συστηματικό περπάτημα ή πολύ απλά γραφτείτε σε κάποιο

Τ

α παιδιά που περνούν
πάνω από δύο ώρες καθημερινά μπροστά από την
οθόνη του κινητού, του
«τάμπλετ» ή της τηλεόρασης,
βλάπτουν τη δύναμη του εγκεφάλου τους, σύμφωνα με τα

Σ

ύμφωνα με κλινικές μελέτες, όσοι
έχουν έστω μέτρια φυσική κατάσταση, διατρέχουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρδιαγγειακά νοσήματα και να χάσουν
τη ζωή τους εξαιτίας τους, σε
σύγκριση με όσους δεν γυμνάζονται
ποτέ.
Η καρδιά είναι ο πιο σκληρός μυς του
ανθρώπινου σώματος και προκειμένου να παραμείνει υγιής, χρειάζεται
«καθαρές» στεφανιαίες αρτηρίες. Η
βάδιση βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση με δυο τρόπους:

1.

Αυξάνει την υψηλής πυκνότητας
χοληστερόλη (HDL, η λεγόμενη «καλή
χοληστερίνη»), η οποία συμβάλλει
στη μείωση των επιπέδων της «κακής
χοληστερίνης» (LDL χοληστερόλη). Η
LDL χοληστερόλη ευθύνεται για την
αρτηριοσκλήρυνση, δηλαδή την συσσώρευση λιπωδών ιζημάτων στα
εσωτερικά τοιχώματα των στεφανιαίων αρτηριών που τους προκαλούν
στένωση και ευθύνονται για τη στεφανιαία νόσο.

3. Η ώρατης ομορφιάς σας : Η περιποίηση του εαυτού σας είναι τον παν. Και ποια
γυναίκα δεν αισθάνεται τρισευτυχισμένη
όταν αντικρίζει στον καθρέφτη την εικόνα
που θέλει. Κάντε μία φυσική μάσκα, ένα
scrub, μία σπιτική θεραπεία μαλλιών και
γενικώς ρίξτε το στην... ανανέωση. Μην
ξεσπάσετε όμως σε τολμηρές αλλαγές αν
δεν είστε σίγουρες. Ναι, το ξέρουμε πως
σας έχει περάσει από το μυαλό να κόψετε
τα μαλλιά σας ένα κοντό καρέ,αρκεί
βέβαια να είστε έτοιμες για αυτό.

Συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η μείωση αυτή φθάνει
τα 3,8 mmHg όσον αφορά την συστολική πίεση (είναι ο μεγάλος αριθμός
στη μέτρηση) και τα 2,8 mmHg όσον
αφορά την διαστολική πίεση (είναι ο
μικρός αριθμός στη μέτρηση). Οι μειώσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να
μειώνεται κατά 30-40% ο κίνδυνος
εκδηλώσεως καρδιαγγειακών νοση-

μάτων και κατά 63% ο κίνδυνος
ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Παράλληλα έχει ευεργετική δράση σε
μια σειρά άλλων ζητημάτων:
α) Μειώνει περισσότερο από το μισό
(έως και 58%) τον κίνδυνο ανάπτυξης
σακχαρώδους διαβήτη, σε προδιαβητικούς ασθενείς, συνδυαζόμενη με
απώλεια βάρους. β) Έχει ευεργετικές

√ Ισχυρό αντίδοτο
στον σύγχρονο τρόπο
διαβίωσης, στην ακατάσχετη
χρήση αυτοκινήτου και
την κακή ποιότητα διατροφής
συνέπειες στην αντιγήρανση προσφέροντας επιπλέον χρόνια ζωής.
γ) Μειώνει το σωματικό βάρος,
καθώς καταστέλλει κατά 50% τη
δράση 12 γονιδίων που τείνουν να
μας οδηγούν σε παχυσαρκία.
δ) Μεταξύ άλλων προλαμβάνει ή και
θεραπεύει την κατάθλιψη, μειώνει
την γεροντική άνοια και φέρνει ευεξία
σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.
ε) Η συστηματική βάδιση έχει και
άλλα πλεονεκτήματα καθώς ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων
μορφών καρκίνου, όπως του παχέος
εντέρου, του μαστού και του ενδομήτριου.

√ Το συστηματικό
περπάτημα αναγνωρίζεται
επιστημονικά ως πολύτιμο
φάρμακο που τονώνει την
ψυχοσωματική μας υγεία

4.

Διώξτε τον... αρνητισμό: Και επειδή
είπαμε πως ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας
των αλλαγών, φροντίστε να απομακρύνετε από τη ζωής σας τους αρνητικούς
ανθρώπους. Πείτε τέρμα στις τοξικές σχέσεις και δοκιμάστε τις πιο... gourmet.

5.

Ο ΧΡΥΣΟΣ 5ΛΟΓΟΣ

1.

Βάδιση: Το πιο ανέξοδο
φάρμακο που σώζει ζωές

2.

√ Ευρήματα μελέτης που
κάλυψε 4.500 παιδιά στις ΗΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Βγείτε έξω: Το ότι έπιασε ψύχρα δε
σημαίνει πως τελείωσε και η ζωή. Υπάρχουν πολλά σημεία κρυμμένα μέσα στην
πόλη και ακόμη πιο πολλοί φίλοι για να
σας ακολουθήσουν. Ο καιρός επιτρέπει
ακόμη τα δροσιστικά ποτάκια με καλή
παρέα και την κοινωνικοποίηση.

Παιδιά και οθόνες: Σήμα κινδύνου
√ Βλαπτικές επιπτώσεις στη λειτουργία
του εγκεφάλου η ανεξέλεγκτη έκθεση
στον υπολογιστή
ευρήματα νέας μελέτης.
Όσα παιδιά αφιερώνουν πολύ
χρόνο σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και βλέπουν πολλή
τηλεόραση, έχουν φτωχότερη
εγκεφαλική ανάπτυξη.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο
χρόνος που περνά ένα παιδί
μπροστά από μια οθόνη δεν
διεγείρει τον εγκέφαλο με τον
τρόπο που το κάνει η ανάγνω-

ση βιβλίων και παράλληλα
αλλοιώνει την ποιότητα του
ύπνου, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη των
παιδιών.
Όπως διαπιστώθηκε από την
έρευνα, περισσότερο από δύο
ώρες ενασχόλησης με οθόνες,
σχετιζόταν με φτωχότερη
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.
Η μελέτη σε πάνω από 4.500
παιδιά στις ΗΠΑ εξέτασε τον
χρόνο που αφιέρωναν μπροστά από οθόνες, τις συνήθειες
του ύπνου και τα επίπεδα

σωματικής δραστηριότητας.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της
μελέτης, ο καθηγητής Eduardo
Esteban Bustamante, από το
Πανεπιστήμιο του Ιλινόις,
δήλωσε: «Κάθε λεπτό που
αφιερώνει ένα παιδί σε οθόνες
αναγκαστικά αφαιρεί ένα
λεπτό από τον ύπνο ή από
γνωστικές δραστηριότητες.
Όταν η χρήση γίνεται το απόγευμα, η μετατόπιση αυτή
συνδυάζεται και με την εξασθένιση της ποιότητας του
ύπνου».
Τα ευρήματα της μελέτης
δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο The Lancet Child &
Adolescent Health.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

2η Ημερίδα Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές - Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες - Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Γραμματέας - Λογιστής
- Αποθηκάριος - Πιεστής – Κόπτης σε
τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανικούς αυτοκινήτων σε όλες τις πόλεις
- Ηλεκτρονικούς διαγνώστες σε όλες τις πόλεις
- Services advisov
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- Εργάτες χειριστές φόρκ-λιφτ
- Ράπτρια σε εργοστάσιο κατασκευής στρωμάτων
- Συγκολλητές - Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος - Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός - Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Υπάλληλος Υποδοχής
- Λαντζέρης - Βοηθός Κουζίνας
- Καθαρίστριες σε εστιατόριο - Σερβιτόροι/ες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (παρκέ)
- Λουστραδόροι - Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά - Σκαλιστές
- Πελεκάνοι - Επιπλοποιοί - Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Πρόγραμμα κατάρτισης
από το Κέντρο Παραγωγικότητας
Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με θέμα «Αποτελεσματικός Πωλητής» διάρκειας 7 ωρών. Το
πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2018
από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ. στο Κέντρο
Παραγωγικότητας που βρίσκεται στην Λεωφόρο
Καλλιπόλεως 77, στη Λευκωσία.
Το πρόγραμμα «Αποτελεσματικός Πωλητής» απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασκούν ή επιθυμούν
να ασκήσουν το επάγγελμα του πωλητή.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €90,00 το άτομο. Η Επιχορήγηση της
ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια
της ΑνΑΔ είναι €72,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις
αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €18,00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο
του Προγράμματος Ανδρέα Στυλιανού
στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.
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Τ

αποτείνεστε
στο
τηλέφωνο
22849753 από 2.30-5.30μ.μ.
Μιχάλη Καζαμία. Προεγγραφές
γίνονται δεκτές στα Επαρχιακά
γραφεία της ΣΕΚ μέχρι 12 Οκτωβρίου 2018.

ο Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
θα πραγματοποιηθεί στο μέγαρο της ΣΕΚ στον Στρόβολο (Αίθουσα Μάρκου Δράκου) στις 8.30π.μ.,
η 2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής.
Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από
τη Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ και
την
Επαρχιακή
Επιτροπή
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. Λευκωσίας και έχει
μοριοδοτηθεί με «4,5 Διεθνείς
Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής Εκπαίδευσης» από

Το δικαίωμα συμμετοχής για τα
μέλη της ΣΕΚ είναι €10 και για τα
μή μέλη €20.
την Επιτροπή Μοριοδότησης του
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.
Για περισσότερες πληροφορίες

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του
υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου
Ιωάννου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00 - 08:30 Εγγραφές (καφές)

δρόμου

08:30 – 08:45 Εναρκτήρια τελετή

11:15 – 11:30 Διάλειμμα για καφέ

Σύνοδος 1η

Σύνοδος 2η

08:45 – 09:15 Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ανακουφιστική
φροντίδα Νεοφύτα Κουππή

11:30 – 12:00 Η αναγκαιότητα της Μαιευτικής Επιστήμης
Μαρία Παναγιώτου

09:15 – 09:45 Οι στάσεις των επαγγελματικών υγείας που
βοηθούν ή εμποδίζουν του ασθενείς με καρκίνο Ειρήνη Παναγιώτου

12:00 – 12:30 Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας Παρασκευή Χριστοφή

09:45 – 10:15 Ασθενής τελικού σταδίου και ο ρόλος του
Νοσηλευτή Σταύρη Παπουή
10:15 – 10:45 Ψυχολογικές ανάγκες των νοσηλευτών που
εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα και η
κάλυψη αυτών Μάρκος Μαρκίδης
10:45 – 11:15 Διεπιστημονική προσέγγιση στην ανακουφιστική φροντίδα –- παρουσίαση περιστατικού Χριστιάνα Γκαλφρασκόλη, Μαρία Προ-

12:30 – 13:00 Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του θυμού
Άννα Χατζηιωάννου
13:00 – 13:30 Η επικοινωνία ως μέσο αντιμετώπισης
δυνητικά επιθετικών συμπεριφορών ασθενών και συγγενών Κατερίνα Καικούσιη
13:30 – 14:00 Διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Deloitte
14:00 – 14:30 Πορίσματα και λήξη ημερίδας

Το δικαίωμα συμμετοχής για τα μέλη της ΣΕΚ είναι €10 και για τα μη μέλη €20

Οι Ευρωπαϊοι καταναλωτές έχουν δικαιώματα
τόσο εκτός όσο και εντός διαδικτύου

Ύ

στερα από απαίτηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των αρχών της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών τον Ιούλιο,
η διαδικτυακή Airbnb δεσμεύτηκε
να τροποποιήσει τους όρους και
τις προϋποθέσεις και να βελτιώσει
την παρουσίαση των τιμών. Η
εταιρεία έχει προθεσμία έως το
τέλος του 2018, να προβεί στις εν
λόγω αλλαγές σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις της ΕΕ στον δικτυακό
της τόπο.
Η Ευρωπαία επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας
των Φύλων, Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Οι διαδικτυακοί παράγοντες
έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με
τον οποίο ταξιδεύουμε, βρίσκουμε
κατάλυμα και κάνουμε διακοπές.
Πρέπει όμως να συμμορφώνονται
με τους κανόνες και να αναλαμβάνουν την ευθύνη, όταν τα πράγματα παίρνουν αρνητική τροπή. Αλλά
οι καταναλωτές της ΕΕ διαθέτουν
δικαιώματα τόσο εκτός όσο και
εντός διαδικτύου.

Διαφάνεια των τιμών και
άλλες αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές
Η Airbnb έχει δεσμευτεί να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των
συμπληρωματικών τελών, όπως οι
χρεώσεις για υπηρεσίες και καθαρισμό. Όταν δεν είναι δυνατό να
υπολογιστεί η τελική τιμή εκ των
προτέρων, η Airbnb δεσμεύτηκε να

ενημερώνει με σαφήνεια τον καταναλωτή για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων τελών.
Επιπλέον, η Airbnb δεσμεύτηκε να
αναφέρεται με σαφήνεια αν η προσφορά γίνεται από ιδιώτη ή επαγ-

όλων των διαθέσιμων μέσων έννομης προστασίας και, ιδίως, του
δικαιώματός τους να ασκούν
αγωγή κατά του παρόχου καταλύματος σε περίπτωση σωματικής
βλάβης ή άλλων ζημιών·

• Αυστηρές υποδείξεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
διαδικτυακή εταιρεία Airbnb

• η Airbnb θα καθιστά σαφές στους
καταναλωτές ότι έχουν δικαίωμα
προσφυγής κατά της Airbnb ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας
διαμονής τους·

γελματία, καθώς οι κανόνες περί
προστασίας των καταναλωτών
διαφέρουν στις δύο περιπτώσεις.

Διευκρίνιση των όρων και
αφαίρεση παράνομων όρων
Η Airbnb έχει δεσμευθεί για μια
σειρά αλλαγών στους όρους παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε να ευθυγραμμισθούν με τους κανόνες της
ΕΕ για τους καταναλωτές:
• θα είναι σαφές ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν χρήση

Τα επόμενα στάδια
Η εταιρεία αναμένεται να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της και
να προχωρήσει στην εφαρμογή
των αλλαγών στο σύνολο των
γλωσσικών εκδόσεων της ΕΕ και
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου
2018. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρχές προστασίας των
καταναλωτών ενδέχεται να αποφασίσουν τη λήψη μέτρων.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΑΛΛΙΑ: Κρεοπώλες προσλαμβάνουν φρουρούς

Η

ένταση που σοβεί εδώ και
πολλούς μήνες μεταξύ των
βίγκαν και των κρεοπωλών στη
Γαλλία έφτασε σε νέο επίπεδο
σήμερα, με την ανακοίνωση ότι οι
τελευταίοι ζήτησαν την προστασία ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας αυτό το Σαββατοκύριακο.Ο
πρόεδρος των κρεοπωλών της
Βόρειας Γαλλίας επεσήμανε ότι θα
απευθυνθεί «σε μια ιδιωτική εταιρεία security», για να προστατεύσει τους συναδέλφους του από
τις ενδεχόμενες δράσεις των
βίγκαν το Σάββατο.«Τέσσερις
ενώσεις βίγκαν ανακοίνωσαν
δράσεις εναντίον των καταστημάτων μας» το Σάββατο και «δεν
μπορούμε να μην αντιδράσουμε
και να περιμένουμε στωικά τις
ενέργειές τους ή ακόμη να κλείσουμε τα καταστήματά μας για να
προστατευθούμε», τόνισε ο Λοράν
Ριγκό σε ανακοίνωσή του.
«Οπότε θα προστατεύσουμε οι
ίδιοι τα καταστήματά μας με μια
ιδιωτική εταιρεία security. Αυτό,

να το γνωρίζετε, δεν είναι φυσιολογικό, αλλά απαραίτητο», πρόσθεσε.«Έχουμε ζητήσει από μια
ιδιωτική εταιρεία να παραμείνει

μια περιπολία σε όλη τη διάρκεια
της ημέρας του Σαββάτου μπροστά από το κατάστημά μας, όπως
και τη νύκτα του Σαββάτου προς
Κυριακή», εξήγησε η Βαλερί Καρεέλ, υπεύθυνη ενός κρεοπωλείου
στη Λίλη που βανδαλίστηκε τον
Μάιο.«Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα στοιχεία»
σχετικά με την ενδεχόμενη πραγματοποίηση διαδηλώσεων από
υποστηρικτές των βίγκαν αυτό το
Σαββατοκύριακο,
επεσήμανε

αστυνομική πηγή.Πρόσφατα, έξι
άνθρωποι συνελήφθησαν στο
πλαίσιο έρευνας για βανδαλισμούς εναντίον εννέα καταστημάτων, μεταξύ των
οποίων και κρεοπωλεία, στην περιφέρεια της Λίλης
από βίγκαν. Μία
από τους συλληφθέντες είναι μια
21χρονη γυναίκα, η
οποία αναμένεται
να παρουσιαστεί
ενώπιον δικαστηρίου στις 14 Δεκεμβρίου.Από την
αρχή του έτους, η Γαλλική Συνομοσπονδία Κρεοπωλών – Αλλαντοπώλων, Προμηθευτών (CFBCT)
έχει καταγράψει «δώδεκα περιπτώσεις καταστημάτων που βανδαλίστηκαν με συνθήματα από
αντισπισιστές» και «πολλές δεκάδες» άλλες ζημιές με «ψεύτικο
αίμα» ή αυτοκόλλητα. Οι αντισπισιστές είναι αντίθετοι στην
ιεραρχία μεταξύ των ειδών και
κυρίως μεταξύ των ανθρώπων.

Αφροέλληνες: Οι μαύροι Έλληνες της Θράκης!
Πού ζουν οι Αφροέλληνες;
Οι Αφροέλληνες, χίλιοι περίπου
στον αριθμό σήμερα, ζουν σε
μερικά χωριά του νομού Ξάνθης.
Συγκεκριμένα, «κεφαλοχώρι» τους
είναι το Άβατο, ενώ έχουν έντονη
παρουσία στα χωριά Παλαιό
Κατράμιο, Εύλαλο, Δέκαρχο, Κρεμαστή και Παλαιό Εράσμιο. Είναι
γεννημένοι στην Ελλάδα, Έλληνες
πολίτες, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα που μιλούν ελληνικά με
θρακιώτικη προφορά και μάλιστα
δυσανασχετούν όταν τους ρωτούν
για το αν είναι Έλληνες…

Πώς βρέθηκαν στη Θράκη;
Ο καθηγητής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης Νικόλαος
Ξηροτύρης, ιδρυτής του Εργαστηρίου Ανθρωπολογίας στο Δ.Π.Θ.
(1992).σε συνέντευξή του στον
Βαγγέλη Μπότσαρη και την εφημερίδα «Έθνος», ανέφερε:
«Είναι γνωστό πως στη Θράκη
έφτασαν αφρικανικά φύλα στα
τέλη του 18ου και τις αρχές του
19ου αιώνα. Μεταφέρθηκαν εκεί
από Αιγύπτιους σουλτάνους που
ήθελαν εργάτες, δουλοπάροικους
για τα χωράφια τους. Όπως ο
Μοχάμετ Άλι (Πασάς της Αιγύπτου

Η
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Για να μας πάρει ο
ύπνος σε 2 λεπτά

μέθοδος περιλαμβάνει 4 βήματα και υπόσχεται να μας στείλει γρήγορα στην αγκαλιά του Μορφέα. Η μέθοδος περιλαμβάνει 4
βήματα και χρησιμοποιείται από τον Αμερικάνικο στρατό για να τους βοηθήσει να κοιμηθούν σε σκληρές καταστάσεις, όπως το πεδίο
της μάχης αλλά και για να αποτραπούν σοβαρά λάθη λόγω της κούρασης τους.
Και ιδού πώς θα το πετύχετε:

1. Χαλαρώστε όλους τους μυς του προσώπου,
τη γλώσσα, το σαγόνι και τους μυς γύρω από
τα μάτια.
2. Ρίξτε τα χέρια σας όσο πιο χαμηλά μπορείτε,
ξεκινώντας από τους ώμους και καταλήγοντας
στον πήχη, το ένα μετά το άλλο.
3. Εκπνεύστε, χαλαρώνοντας πρώτα το στήθος και
μετά τα πόδια (ξεκινώντας από τους μηρούς) και
καταλήξτε στα κάτω άκρα.
4. Πάρτε 10 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε το
μυαλό σας προτού σκεφτείτε μία από τις τρεις
παρακάτω εικόνες:
• Είστε ξαπλωμένοι σε ένα κανό σε μία ήρεμη λίμνη
με τίποτα από πάνω σας, εκτός από τον πεντακάθαρο γαλάζιο ουρανό
• Είστε ξαπλωμένοι σε μαύρο βελούδο σε ένα πολύ
σκοτεινό δωμάτιο
• Λέτε στον εαυτό σας ‘μην σκέφτεσαι, μην σκέφτεσαι, μην σκέφτεσαι’ για αυτά τα 10 δευτερόλεπτο.

γεννημένος στην Καβάλα και
πατέρας του Ιμπραήμ), στον
οποίο ανήκαν περιοχές όπως η
Καβάλα και η Ξάνθη, έφερνε
Αφρικανούς, κυρίως από το Σουδάν που ήταν τότε αποικία της
Αιγύπτου»…».
Αυτή φαίνεται ότι είναι και η
επικρατέστερη εκδοχή
Η ζωή των Αφροελλήνων στα
χωριά της Ξάνθης
Οι Αφροέλληνες είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Στα χωριά της
Ξάνθης όπου ζουν, υπάρχουν
αρκετά τζαμιά. Για κάποιον ακατανόητο λόγο τα παιδιά τους
φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία και
μαζί με τα ελληνικά, μαθαίνουν
και τούρκικα! Ζουν αρμονικά με
τους Χριστιανούς Έλληνες της
περιοχής και έχουν τα δικά τους
έθιμα.
Τεχνίτες και αγρότες οι περισσότεροι, δεν αντιμετωπίζουν φυλετικά προβλήματα ενώ οι άντρες
δηλώνουν με υπερηφάνεια ότι
υπηρέτησαν στον Ελληνικό Στρατό.

Τ
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Αστροναύτης φωτογράφισε
την Κύπρο από το διάστημα

Α

στροναύτης δημοσίευσε στα social media δύο
μοναδικές φωτογραφίες της Κύπρου που απεικονίζουν το νησί της Αφροδίτης από τους δορυφόρους της Nasa/ESA. Ο λόγος για τον Γερμανό
αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Alexander Gerst, ο οποίος συνοδεύει τη
φωτογραφία που έχει γίνει viral, με το εξής σχόλιο:
Δεν μπορείς να χάσεις την Κύπρο στην θέα.

Εντοπίστηκε ο δισέγγονος του Χίτλερ

ον δισέγγονο του Αδόλφου
Χίτλερ και γιό του ανεψιού του
Ουΐλιαμ Πάτρικ (για τον οποίο ο
στυγερός Ναζιστής ηγέτης ουδέποτε έτρεφε συμπάθεια) κατόρθωσε να ανακαλύψει και να του
πάρει συνέντευξη η γερμανική
εφημερίδα Bild.
Ζώντας απομονωμένος σε μία
έπαυλη έξω από το Λονγκ Άιλαντ,
ο απόγονος του Χίτλερ είχε αποφύγει κάθε επαφή με τους δημοσιογράφους. Ακόμη και το 2006 ,

όταν τον είχαν πλησιάσει από
τους New York Times, δεν είχε
δεχθεί να κάνει οποιαδήποτε
δήλωση.
Ο πατέρας του ήταν ο Ουΐλιαμ
Πάτρικ, ανεψιός του Χίτλερ για
τον οποίον ο δικτάτορας δεν
έτρεφε καμία συμπάθεια. Στη
δεκαετία του '30, ο Ουΐλιαμ κατέφυγε με την σύζυγό του Φύλις
στις ΗΠΑ , αλλάζοντας το όνομά
του σε «Χίλερ. Για πολλές δεκαετίες κατόπιν η οικογένεια κατόρ-

θωσε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Έπειτα όμως επέστρεψαν
στο οικογενειακό τους όνομα.
Επί πολλά χρόνια, ούτε οι άμεσοι
γείτονές τους (που σύμφωνα με
την Bild ήσαν μάλιστα κι εκείνοι
Αυστριακοί) δεν είχαν υποψιασθεί
ποιο μπορεί να ήταν το πραγματικό γενεαλογικό δέντρο του Αλεξάντερ. Έως ότου, ο δημοσιογράφος της γερμανικής εφημερίδας
Τίμο Λόκοσατ χτύπησε την εξώπορτα της οικογένειας.

Σοβαρά … αστειάκια
Ρωτάει ο δάσκαλος της αριθμητικής τον μικρό Τοτό:
– Η μητέρα σου αγοράζει ένα πουκάμισο προς 50
ευρώ, μια φούστα προς 40 ευρώ, ένα καπέλο 20
ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες προς 60 ευρώ.
Πες μου λοιπόν τι κάνουν όλα αυτά;
-Όλα αυτά κύριε κάνουν τον πατέρα μου θηρίο!
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Δέκα τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στον φούρνο μικροκυμάτων

Υ

πάρχουν κάποια τρόφιμα τα
οποία μπορούν να γίνουν πολύ
τοξικά όταν τα βάλουμε στον
φούρνο μικροκυμάτων και έτσι θα
πρέπει να αποφεύγουμε να τα
ζεσταίνουμε με αυτόν τον τρόπο.

θενται στα μικροκύματα, καθώς
αλλάζει η σύστασή τους και μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Έπειτα, το κοτόπουλο χάνει τα
θρεπτικά συστατικά του και υπάρχει ακόμα και κίνδυνος σαλμονέλας
από βακτήρια που θα επιβιώσουν.

Όσο περισσότερη ώρα μείνει σε
θερμοκρασία δωματίου το ρύζι

Το σπανάκι, το λάχανο, το σέλερι
και γενικότερα τα φυλλώδη λαχανικά, όταν ξαναζεσταίνονται μπορεί
να είναι βλαπτικά
για τον οργανισμό.

Επειδή ο φούρνος μικροκυμάτων
δεν ψήνει ομοιόμορφα, είναι πολύ
σημαντικό να ξέρετε ότι κάποια
βακτήρια μπορεί να επιβιώσουν.
Ακόμα, κάποια τρόφιμα όταν
μπαίνουν στον φούρνο μικροκυμάτων απελευθερώνουν κάποιες
ουσίες που μπορεί να είναι καρκινογόνες λόγω τις τοξικότητάς
τους.

Σε περίπτωση που βάλετε το
μητρικό γάλα στον φούρνο μικροκυμάτων, υπάρχει η πιθανότητα να
παραζεσταθεί κι έτσι αρκετές από
τις ευεργετικές του ιδιότητες καταστρέφονται. Τα μικροκύματα
ζεσταίνουν ανομοιόμορφα, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται
«καυτές περιοχές».
Το επεξεργασμένο κρέας (αλλαντικά) περιέχει χημικά και συντηρητικά. Αυτές οι ουσίες γίνονται
ακόμα πιο επικίνδυνες όταν εκτί-

μετά τα μικροκύματα, τόσα περισσότερα βακτήρια (Bacillus cereus)
αρχίζουν να δημιουργούνται. Αυτά
τα βακτήρια παράγουν τοξίνες οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν

• Τα μικροκύματα ζεσταίνουν
ανομοιόμορφα, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται «καυτές περιοχές»

Η καψαϊκίνη που υπάρχει στις
καυτές πιπεριές και τους δίνει τη
χαρακτηριστική καυτερή γεύση
τους, όταν ζεσταίνεται στα μικροκύματα απελευθερώνεται στον
αέρα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή ή
ακόμα και βήχα.

διάρροια ή εμετό και ναυτία.

Όταν τα φρούτα θερμαίνονται
σχηματίζεται πλάσμα, το οποίο
είναι μια μορφή ύλης που δημιουργείται όταν το αέριο είναι ιονισμένο και αφήνει τη ροή ηλεκτρικής
ενέργειας.

Μπορεί το κοτόπουλο να είναι
πλούσια πηγή πρωτεΐνης, όμως
όταν ξαναζεσταίνεται στον φούρνο μικροκυμάτων αυτή η σύνθεση
της πρωτεΐνης αλλάζει, διασπάται
με διαφορετικό τρόπο και υπάρχει
κίνδυνος στομαχικών διαταραχών.

Όταν ξαναζεσταίνουμε τις ήδη
μαγειρεμένες πατάτες, ευνοείται
και η ανάπτυξη του βοτυλικού
κλωστρηδίου, ενός επικίνδυνου
βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή τοξική δηλητηρίαση
(αλλαντίαση).

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Κάποια άτομα θα σε κάνουν να
νιώσεις ξέγνοιαστα περνώντας ευχάριστες στιγμές μαζί τους. Ωστόσο πολλές
οικογενειακές υποχρεώσεις θα σου δημιουργήσουν έντονη κινητικότητα και θα σε
εξαντλήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περιόρισε την επικριτική σου διάθεση γιατί θα είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.
Ταύρος: Η μέρα σε βρίσκει αρκετά ήρεμο
και ισορροπημένο σε διάφορους τομείς
που μέχρι τώρα σε αναστάτωναν. Μην
αφήσεις να σου ξεφύγει πάλι η κατάσταση και κάνε ό,τι μπορείς για να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται,
αλλά και τη δική σου ενέργεια για να
βάλεις τη ζωή σου σε μια τάξη.
Δίδυμοι: Η μέρα χαρακτηρίζεται από
καλή επικοινωνία και σε βοηθάει να
πετύχεις ό,τι περνάει από το μυαλό σου.
Μόνο προσοχή, γιατί θα χρειαστεί να
κάνεις ισορροπημένες και σωστές κινήσεις χωρίς επιπολαιότητες, έτσι ώστε να
δεις τους στόχους σου να υλοποιούνται.
Καρκίνος: Η ημέρα θα σε κάνει να δεις
μερικά πράγματα από άλλη σκοπιά και
θα φέρει και αρκετό εκνευρισμό. Θα
υπάρξουν κάποιες εντάσεις σε συζητήσεις που θα γίνουν. Καλύτερα να κινηθείς
σε πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης.
Θα γίνουν κάποιες αλλαγές που δεν τις
περίμενες και θα σε ανησυχήσουν.
Λέων: Πολλές καταστάσεις σε προβληματίζουν ιδιαίτερα, γιατί ίσως τις βλέπεις πιο τραγικές απ’ όσο είναι. Καλό
είναι σήμερα να ξεκλέψεις λίγο περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσεις και να δεις
όσα συμβαίνουν στις πραγματικές τους

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Τα παντζάρια έχουν
και αυτά υψηλή
περιεκτικότητα σε
νιτρικά άλατα και
έτσι άμα τα ξαναζεστάνουμε μπορεί να
μετατραπούν
σε
καρκινογόνα άλατα.

Δείτε ποια τρόφιμα δεν πρέπει να
βάζετε ποτέ στα μικροκύματα:
Τα αυγά δεν πρέπει να εκτίθενται
πολλές φορές στη θερμότητα. Το
ζέσταμά τους μπορεί να τα κάνει
τοξικά και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα στο πεπτικό
σύστημα. Μην τα ξαναζεστάνετε
στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί η
πρωτεΐνη τους καταστρέφεται.
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διαστάσεις. Έτσι, θα μπορέσεις να
δώσεις και τις κατάλληλες λύσεις.
Πάντως η μέρα είναι ευνοϊκή για να διευθετήσεις αρκετά ζητήματα με λογική
σκέψη και συνέπεια.
Παρθένος: Καλό είναι να κάνεις μια μικρή
ενδοσκόπηση για να ανακαλύψεις τα
σημεία στα οποία κάνεις λάθος και δεν
έρχονται τα πράγματα όπως ακριβώς
θέλεις. Χρειάζεται να είσαι ειλικρινής με
τον εαυτό σου για να μπορέσεις να αλλάξεις όσα σε κρατάνε πίσω. Πάντως, μην
ανησυχείς με κάποιες καθυστερήσεις που
θα εμφανιστούν γιατί είναι προσωρινές
και σύντομα θα εξελιχθούν όλα όπως
θέλεις.
Ζυγός: Η μέρα θα έχει πολύ άγχος, καθώς
οι υποχρεώσεις σου είναι πάρα πολλές
και στην πραγματικότητα δεν τις προλαβαίνεις όλες. Όπως και να έχει, θα πρέπει να είσαι ψύχραιμος και να κάνεις όσα
μπορείς, χωρίς να βγαίνεις από τα όριά
σου. Μην προσπαθήσεις να βάλεις καινούργια θέματα στο κεφάλι σου παρά τις
ευκαιρίες που θα σου δοθούν, γιατί πρέπει πρώτα να ξεμπερδεύεις με όσα ήδη
έχεις σε εκκρεμότητα.
Σκορπιός: Η ημέρα θα σε ευνοήσει αρκετά και θα σου δώσει μεγάλο δυναμισμό.
Προχώρα ολοταχώς στην υλοποίηση των
σχεδίων σου. Αν δε συμφωνείς με κάποια
άτομα, δε χρειάζεται να έρχεσαι σε αντιπαραθέσεις μαζί τους. Μείνε μακριά τους
γιατί το μόνο που κάνουν είναι να σου
χαλάνε την ψυχολογία. Φρόντισε να δεις
τις καταστάσεις με περισσότερη θετικότητα και η επιτυχία δε θα αργήσει να
κάνει την εμφάνισή της.

Τοξότης: Οι δυνατότητες που έχεις είναι
πάρα πολλές και ειδικά σήμερα μπορείς
να τις αξιοποιήσεις, για να πετύχεις
αυτά που θέλεις. Ωστόσο η κυκλοθυμία
σου στέκεται εμπόδιο στην ενεργητικότητα που πρέπει να επιδείξεις. Περιόρισε
όσο μπορείς τη μελαγχολία που σε πιάνει
κάποιες στιγμές και προχώρησε τα σχέδιά σου απερίσπαστος και χωρίς να
χάνεις την ψυχραιμία σου με κάποια
άτομα.
Αιγόκερως: Η μέρα θα είναι ιδιαίτερα
πιεστική και οι υποχρεώσεις που έχεις θα
αυξάνονται όσο περνά η ώρα. Δείξε την
κατάλληλη ψυχραιμία και μην αποσυντονίζεσαι από όσα προκύπτουν εκεί που
δεν τα περιμένεις. Γενικά χρειάζεσαι καλό
προγραμματισμό και λίγη ώρα για να
ξεκουραστείς, καθώς οι δυνάμεις σου,
βιολογικές και ψυχολογικές, δεν είναι
ανεξάντλητες.
Υδροχόος: Η μέρα έχει αρκετό προβληματισμό, καθώς κάποιες εκκρεμότητες του
παρελθόντος επανέρχονται και μάλιστα
με δυναμικό τρόπο για να σου υπενθυμίσουν πως ό,τι έχεις αφήσει άλυτο, θα
στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά σου. Απ’
την άλλη, η ενεργητικότητά σου σήμερα
θα σε βοηθήσει να τα ξεπεράσεις όλα και
να προχωρήσεις γρήγορα, αξιοποιώντας
διάφορες ευκαιρίες που θα προκύψουν.
Ιχθείς: Τα πράγματα πρόκειται να κυλήσουν ήρεμα για εσένα. Άδραξε τη μέρα
σου για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες
και να κάνεις κάποιες κουβέντες για να
απλοποιήσεις λίγο την καθημερινότητά
σου, αλλά και τις συνθήκες που σε
δυσκολεύουν.

στήματα αεροδρομίων. 7. Ανήθικα ανυπόλυπτα. Ιστορική
πόλη της Ρουμανίας. 8. Επίσημο αντρικό ρούχο. Χρώμα
πένθιμο. 9. Βυζαντινή νότα. Ευπρόσβλητοι κατά μία έννοια.
Δύο φορές (επίρρ.). 10. Ποταμός της αρχαίας Αθήνας. Ποιότητα ήχου, αλλά και τόνος χρώματος. 11. Βιβλικός όρος.
Γιορτές προς τιμήν της Ήρας. Τα έχει ο... Λάκης. 12. Μυστικοί, απόρρητοι. Λεπτό κόσκινο. 13. Φαγητά νοστιμίζει.
Βορειοευρωπαίοι αυτοί.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μπιφτέκια ελληνικά με ντομάτα
Υλικά:
½ κιλό κιμά (ανάμικτος χοιρινός και βοδινός καλύτερα),
1 αβγό ελαφρά χτυπημένο,
3-4 κουταλιές γαλέτα (φρυγανιά τριμμένη), 1 μέτριο κρεμμύδι
τριμμένο, 1 κουταλιά ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για άλειμμα,
2 κουταλιές άσπρο κρασί (ή ξίδι), 1 γεμάτο κουταλάκι ρίγανη,
1 κουταλάκι τριμμένο ξηρό δυόσμο, 1 χούφτα τριμμένο κεφαλοτύρι (ή άλλο σκληρό τυρί), 1 μέτρια ντομάτα τριμμένη, λάτι,
πιπέρι.

Εκτέλεση: Αναμιγνύετε σε ένα μπολ τον κιμά με το αβγό και
προσθέτετε 3 κουταλιές φρυγανιά, το κρεμμύδι, το λάδι, το
κρασί, τη ρίγανη, το δυόσμο, το τυρί και την ντομάτα. Αλατοπιπερώνετε το
μίγμα και το ζυμώνετε
καλά. Κρατάτε το μίγμα
σκεπασμένο στο ψυγείο για
2 ώρες (αν θα το κρατήσετε για περισσότερο, μη
βάλετε μέσα το κρεμμύδι, το προσθέτετε αργότερα). Ύστερα, το
πλάθετε σε μπιφτέκια. Αν σας φανεί χαλαρό, τότε προσθέτετε
μέσα άλλη μια κουταλιά γαλέτα. Ψήνετε τα μπιφτέκια πάνω σε
λαδωμένη σχάρα κάτω από το γκριλ του φούρνου για 20-25
περίπου λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και από τις δυο πλευρές. Τα
σερβίρετε με σαλάτα και πατατούλες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 423 - 29/11/1957

ΒΡΕΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

200.000 ............. 34634

Διαβεβαιώνει η Τερέζα Μέι

1.000 ................. 32734

100 .................... 56086

• Ανακούφιση
για χιλιάδες Κύπριους
και Ελλαδίτες φοιτητές

400 .................... 57156

100 .................... 35136

400 .................... 35821

100 .................... 31949

400 .................... 24849

100 .................... 33227

πό τα πλέον επίσημα
χείλη, αυτά της πρωθυπουργού της χώρας,
ανακοινώθηκε ότι δεν θα
επιβληθούν αυξήσεις στα
δίδακτρα των Βρετανικών Πανεπιστημίων.

200 .................... 53070

100 .................... 28105

200 .................... 21187

100 .................... 30751

200 .................... 30294

100 .................... 36107

200 .................... 19792

100 .................... 38100

200 .................... 55333

Έτσι για τους φοιτητές
που θα εισαχθούν το
2019 θα ισχύσουν τα
υφιστάμενα οικονομικά
δεδομένα όσον αφορά
στα δίδατρα. Σήμερα, και
κατ' επέκταση και το
2019, στη Βρετανία οι
φοιτητές από χώρες μέλη
της ΕΕ, καλούνται να
καταβάλουν δίδακτρα
μέχρι και €10,400, στην
Ουαλία €10,100, στη
Σκοτία μπορούν να
σπουδάσουν
δωρεάν
μέσω του Student Awards
Agency for Scotland και
στη Β.Ιρλανδία μέχρι
€4,800. Το τοπίο για το
2020 και μετέπειτα δεν
έχει ξεκαθαρίσει. Η
Τερέζα Μέϊ, πάντως, διαβεβαίωσε πως δεν θα
τεθούν εμπόδια -εν είδει
βίζας – γεγονός που δείχνει πως η Βρετανία δεν
είναι διατεθειμένη να
χάσει την πρωτοκαθεδρία στις επιλογές των
Ευρωπαίων για σπουδές
του εξωτερικού.

200 .................... 45525

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
4326, 6186
Από €20 οι λήγοντες
606
Από €10 οι λήγοντες
288, 860
Από €4 οι λήγοντες
87, 21

Α

Αποτελέσματα Πρωταθλήματος
ΠΑΑΟΚ Λεμεσου

υνολικά πρόστιμα 1.1 εκατομυρρίων ευρώ επέβαλε
η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, ΕΠΑ, σε
εταιρείες σκυροδέματος.

1η αγωνιστική

Οι ποινές επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας για πιθανολογούμενες συμπράξεις των
εταιρειών στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών σε
σχέση με τη χειραγώγηση προσφορών (πρακτική γνωστή διεθνώς ως bid-rigging) στο πλαίσιο συγκεκριμένων δημόσιων διαγωνισμών. Η Επιτροπή αποφάσισε
όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε έκαστη επιχείρηση για την οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης
του σχετικού Νόμου ως ακολούθως:
Εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ €175.522
Εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ €128.466
Εταιρεία BETOMAN €76.828 (εβδομήντα έξι χιλιάδων
οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ)
Εταιρεία ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON €312.262
Εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS €207.566
Εταιρεία TOP MIX €21.850
Εταιρεία SKYRAMIX €50.018
Εταιρεία I & S KRITONIS διοικητικό πρόστιμο ύψους
€114.366
Εταιρεία ΨΑΡΟΥΔΗΣ €68.715

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 22/2018 10/10/2018

Δεν θα αυξηθούν
τα δίδακτρα

ΕΠΑ: Πρόστιμα 1.1 εκατομμυρίων
σε εταιρείες σκυροδέματος

Σ
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Α.Ε Τραχωνίου- ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
1-1
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού-ΣΕΚ Αγ. Αθανασίου
7-0
Σ & Π Ζακακίου – F.C. INERNATIONAL
1-0
Α.Ε.Κ Καθολικής - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής
0-2
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα
3-0
ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ Απεσιας – ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
3-0
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
7-0
Για την 2ην αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες:
• Επίλεκτη Κατηγορία
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. Πολεμιδιών – F.C.INTERNATIONA Παρασκευή 19.10.18
ΣΕΚ Αγ. Αθανασίο – Σ & Π. Ζακακίου
Παρασκευή 19.10.18
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιακας – ΛΕΝΑΣ Λεμεσού
Σάββατο 20.10.18
Θ.Ο.Ι Πύργου - Α.Ε. Τραχωνίου
Δευτέρα 22.10.18
• Α. Κατηγορία
ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
Σάββατο 20.10.18
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ Λόφου
Σάββατο 20.10.18
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ
Σάββατο 20.10.18
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
Κυριακή 21.10.18
ΑΕΚ Καθολικής - ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας
Κυριακή 21.10.18

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΤΖΑΚΠΟΤ

200 .................... 28060
200 .................... 20089
200 .................... 47618
200 .................... 56121
100 .................... 24548
100 .................... 24912

100 .................... 45787
100 .................... 21631

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Ποιος είναι πολίτης;
Πολίτης είναι αυτός που
είναι ικανός να κυβερνήσει
και να κυβερνηθεί.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
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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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Κυπριακό και το Τούρκικο Πρωτάθλημα
τα πιο γερασμένα στην Ευρώπη

Ο

ι πλείστες Κυπριακές ομάδες
διαθέτουν στο ρόστερ τους
άφθονους σε μεγάλη ηλικία ποδοσφαιριστές.
Αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμη
μία φορά, μετά την έρευνα που
δημοσίευσε πρόσφατα το (Διεθνές
Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, (CIES).
Ο Απόλλωνας με μέσο όρο ηλικίας
30.93 χρόνια είναι η πιο γερασμένη
ομάδα σε όλη την Ευρώπη και ακολουθεί η Μπεσίκτας με μέσο όρο
ηλικίας τα 30.91 χρόνια. Στην
τρίτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ
Λάρνακας με 30.73 χρόνια και
τέταρτη η Λαμία με 30.57. Στην 38η
θέση με τις πιο γερασμένες ομάδες
είναι ο ΑΠΟΕΛ (28.91), ενώ η
Ομόνοια είναι 53η (28.49).
Νοουμένου πως Απόλλωνας και
ΑΕΚ είναι βάση πεπραγμένων
(είσοδο στους ομίλους «Γιουρόπα
Λιγκ» και αγωνιστική εικόνα που
παρουσιάζουν) οι καλύτερες ομάδες αυτή την στιγμή στην Κύπρο το
αποτέλεσμα της έρευνας μπορεί
μεν να είναι ανησυχητικό, όμως
αποδεικνύει πως η κάθοδος έμπειρων ξένων παικτών βοηθούν στην
ποιοτική στελέχωση.
Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνεται και η Ανόρθωση, η οποία με
30.05 κατατάσσεται στην 7η θέση.
Όσον αφορά τα πέντε προηγμένα
πρωταθλήματα της Ευρώπης, στις
πρώτες τρεις θέσεις βρίσκονται
ιταλικές ομάδες, Κίεβο Βερόνα
(29.53), Πάρμα (29.46) και
Γιουβέντους (29.26).

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Πιο νεανική ομάδα της Ευρώπης
είναι η Νόρτζελαντ με μέσο όρο
ηλικίας του ρόστερ στα 21.36 χρόνια και ακολουθούν οι Ρούντες
Κροατίας (22.25) και Ίστρα
Κροατίας (22.70).
Το τουρκικό πρωτάθλημα διαθέτει
τα πιο γηρασμένα ρόστερ στην
Ευρώπη. Ωστόσο κι η Ελληνική
«Σούπερ Λιγκα» δεν πάει πολύ
πίσω, έχοντας τον τέταρτο υψηλότερο μέσον όρο ηλικίας στα ρόστερ
των ομάδων της. Γενικά υπάρχει
μια σαφής διάκριση μεταξύ των
γηρασμένων πρωταθλημάτων της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των
νεανικών της Κεντρικής Ευρώπης,
βάσει
των
στοιχείων
του
Ποδοσφαιρικού Παρατηρητηρίου
CIES που εδρεύει στην Ελβετία.
Η σύγκριση του φετινού έμψυχου
δυναμικού των 31 κυριότερων
πρωταθλημάτων στην Ευρώπη
έδειξε ότι το κλίμα της Ανατολικής
Μεσογείου «σηκώνει» περισσότερο
τους πιο προχωρημένης ηλικίας
ποδοσφαιριστές, κι έτσι ο μέσος
όρος στην Τουρκία ανέρχεται στα
28,89 έτη. Από κοντά και το
Κυπριακό πρωτάθλημα με 28,42
έτη, μπροστά από το ρωσικό με
28,01 χρόνια. Για λίγο έχασε την
άνοδο στο βάθρο η «Σούπερ Λίγκα»
της Ελλάδας, αφού με μέσον όρο
ηλικίας στα 27,65 χρόνια το
Ελληνικό πρωτάθλημα είναι τέσσερις μήνες πιο νεανικό από το
ρωσικό, προσφέροντας κι αυτό,

• Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού είναι η πιο γερασμένη
ομάδα της Ευρώπης με μέσο όρο ηλικίας 30.93
• Η ΑΕΚ Λάρνακας στην 3η θέση, η Λαμία
στην 4η και η Ανόρθωση στην 7η

όπως η Τουρκία κι η Κύπρος, ιδανικό προορισμό για τους πιο
έμπειρους παίκτες.
Αντιθέτως, τα νεανικότερα ρόστερ
τα βρίσκει κανείς στην Κεντρική
Ευρώπη, με πρώτη την Κροατία
(24,62 έτη), δεύτερη τη γειτονική
Σλοβενία (24,82) και τρίτη την
Ολλανδία (25,23). Ακολουθούν

Σλοβακία, Ελβετία και Αυστρία. Τα
πέντε κορυφαία πρωταθλήματα
βρίσκονται στη μέση της λίστας, με
τη Γερμανία στα 26,11 έτη, τη
Γαλλία στα 26,26, την Αγγλία στα
27,08, και τις Ισπανία (27,34) και
Ιταλία (27,38) όχι μακριά από την
Ελλάδα.

ΕΛΛΑΔΑ: Παναθηναϊκός ο πιο νέος
Τον ελληνικό μέσον όρο ρίχνει σημαντικά το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Η απαγόρευση μεταγραφών παικτών άνω των 23 ετών, πλην ενός, και
η πολιτική αξιοποίησης των ακαδημιών του συλλόγου έχει φέρει τους
«πράσινους» με διαφορά πρώτους στον κατάλογο των νεανικότερων
συλλόγων της Σούπερ Λίγκας, σύμφωνα με το CIES. Mε μέση ηλικία στα
24,46 χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από 3 χρόνια νεανικότερος
από τον ελληνικό μέσον όρο, και πάνω από 1,5 χρόνο από το δεύτερο
νεανικότερο ρόστερ της Ελλάδας, αυτό του «αιωνίου αντιπάλου»
Ολυμπιακού (26,05 έτη).
Είναι δε πολύ εντυπωσιακό ότι και οι πέντε νεαρότερες ομάδες της
Ελλάδας όσον αφορά τους παίκτες που χρησιμοποίησαν φέτος έως την
1η Οκτωβρίου είναι από το λεκανοπέδιο, με την ΑΕΚ τρίτη (26,23 έτη),
τον Ατρόμητο τέταρτο (26,23) και τον Πανιώνιο πέμπτο (26,49), ενώ δεν
μπορεί παρά να είναι ενθαρρυντικό ότι οι τρεις δημοφιλέστεροι σύλλογοι της χώρας έχουν και τα νεανικότερα ρόστερ.
Στον αντίποδα, το πιο γηρασμένο ρόστερ της Σούπερ Λίγκας διαθέτει η
Λαμία, με μέσον όρο 30,65 χρόνια, περνώντας τον ΠΑΟΚ (29,24 χρόνια),
τον Λεβαδειακό (29,12) και τον Αρη (28,68).
Η Λαμία, μάλιστα, έχει τον κάθε άλλο παρά επίζηλο τίτλο της τρίτης
θέσης σε όλη την Ευρώπη, πίσω μόνο από την τουρκική Μπεσίκτας
(30,97 έτη) και την ΑΕΚ Λάρνακας (30,73) και μπροστά από τον
Απόλλωνα Λεμεσού (30,57) και την τουρκική Ανκαραγκούτσου (30,55).
Είναι τόσο εκτεταμένο το φαινόμενο των ποδοσφαιριστών προχωρημένης ηλικίας στην Τουρκία, ώστε από τις 20 πλέον γηρασμένες ομάδες
σε όλη την Ευρώπη, οι επτά είναι από τη γειτονική χώρα, ενώ οι τρεις
είναι Κυπριακές (η τρίτη είναι η Ανόρθωση). Ο ΠΑΟΚ έρχεται 24ος.

ΕΥΡΩΠΗ
Από την άλλη πλευρά, η νεανικότερη ομάδα στην Ευρώπη είναι η δανέζικη Νόρτζελαντ, με μέσον όρο ηλικίας το εντυπωσιακό 21,40 έτη,
δηλαδή δέκα μήνες νεανικότερη από τη δεύτερη της κατάταξης Ρουντές
από την Κροατία (με 22,25 έτη). Τρίτη είναι η επίσης Κροατική Ιστρα
(22,70 έτη), τέταρτη η Ολλανδική Χρόνινχεν (22,80) και πέμπτη η
Σλοβακική Ζίλινα (22,86).
Ειδικά στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, τόσο η πιο
γηρασμένη όσο και η νεανικότερη ομάδα προέρχονται από την Ιταλία:
Η Φιορεντίνα έχει μέσον όρο 23,89 χρόνια, καταλαμβάνοντας τη 19η
θέση σε όλη την Ευρώπη, ενώ η πιο γηρασμένη είναι η Πάρμα με 29,58
έτη, στη 13η θέση πανευρωπαϊκά.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

• Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 8.30π.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ
Η βιοοικονομία μπαίνει για τα καλά στη ζωή των
Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαική Επιτροπή
παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σχέδιο δράσης
για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας που να υπηρετεί την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της Ευρώπης.
Στόχος της νέας στρατηγικής για τη βιοοικονομία.
Η νέα στρατηγική εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να προωθήσει την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ΕΕ.
Στόχος της είναι να βελτιώσει και να ενισχύσει τη
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων πόρων για την
αντιμετώπιση των παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη
ανάπτυξη.
Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από περιορισμένους βιολογικούς πόρους και οικοσυστήματα, απαιτούνται προσπάθειες στον τομέα της καινοτομίας
για να εξασφαλιστεί τροφή, καθαρό νερό και ενέργεια για τους ανθρώπους. Με τη βιοοικονομία μπορούν να μετατραπούν τα φύκια σε καύσιμα, να ανακυκλωθούν τα πλαστικά, να μετατραπούν τα απόβλητα σε νέα έπιπλα ή ρουχισμό ή να μετατραπούν
τα βιομηχανικά υποπροϊόντα σε βιολιπάσματα. Η
βιοοικονομία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 1
εκατομ. νέων πράσινων θέσεων εργασίας έως το
2030.
Συλλογική προσπάθεια. Για την υλοποίηση μιας
βιώσιμης κυκλικής βιοοικονομίας απαιτούνται
συντονισμένες προσπάθειες από τις δημόσιες αρχές
και τη βιομηχανία. Η Επιτροπή για να προωθήσει
αυτή την συλλογική προσπάθεια θα δρομολογήσει 14
συγκεκριμένα μέτρα το 2019, που περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων αναβάθμιση και ενίσχυση των κλάδων
της βιοοικονομίας και γρήγορη ανάπτυξη βιοοικονομιών σε όλη την Ευρώπη
Τρόποι προώθησης. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες, ιδίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
διαθέτουν σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό στους
τομείς της βιομάζας και των αποβλήτων. Για τον
σκοπό αυτό, η Επιτροπή:
• θα αναπτύξει ένα στρατηγικό θεματολόγιο για την
εισαγωγή βιώσιμων συστημάτων γεωργίας και τροφίμων, δασοκομίας και προϊόντων βιολογικής προέλευσης
• θα θεσπίσει μηχανισμό της ΕΕ για τη στήριξη της
πολιτικής στον τομέα της βιοοικονομίας στις χώρες
της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων
2020», με σκοπό την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων βιοοικονομίας
• θα δρομολογήσει πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη βιοοικονομιών σε αγροτικές, παράκτιες και
αστικές περιοχές, για παράδειγμα στους τομείς της
διαχείρισης αποβλήτων ή της ανθρακοδεσμευτικής
γεωργίας
Ιστορικό. Η βιοοικονομία περιλαμβάνει όλους τους
κλάδους και τα συστήματα που βασίζονται σε βιολογικούς πόρους. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους
και σημαντικότερους τομείς στην ΕΕ, και περιλαμβάνει τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, τα τρόφιμα, τη βιοενέργεια και τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης. Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2
τρισ. ευρώ και προσφέρει απασχόληση σε περίπου
18 εκατομμύρια εργαζομένους.

Υ

πό την αιγίδα του υπουργού
Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό, θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στις
8.30π.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ στον
Στρόβολο η 2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Η ημερίδα θα ενισχύσει το γνωσιολογικό επίπεδο των νοσηλευτών
για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις συνεχώς
αυξανόμενες προκλήσεις με επίκεντρο το πολυτιμότερο αγαθό, την
υγεία.
Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από
τη Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ και
την
Επαρχιακή
Επιτροπή

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. Λευκωσίας και έχει
μοριοδοτηθεί με «4,5 Διεθνείς
Μονάδες συνεχούς Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής Εκπαίδευσης» από
την Επιτροπή Μοριοδότησης του

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. Το δικαίωμα συμμετοχής για τα μέλη της ΣΕΚ είναι €10
και για τα μη μέλη €20.
Αναλυτικό πρόγραμμα
της ημερίδας στη σελ. 11

Εκρηκτικό εργασιακό κλίμα επικρατεί
στον όμιλο J&P Overseas

Ε

ργασιακή ανασφάλεια βιώνουν
τον τελευταίο καιρό δεκάδες
Ελλαδίτες, ξένοι και Κύπριοι εργαζόμενοι της J&P Overseas αφού
εξαιτίας της κρίσης που σοβεί
στον όμιλο, παρατηρείται πολύμηνη καθυστέρηση στην καταβολή
μισθών και ωφελημάτων.

Έγνοια μας, πρόσθεσε, αυτή τη
στιγμή είναι να
επιλυθεί ομαλά το
πρόβλημα, χωρίς
περαιτέρω ταλαιπωρία για τους
εργαζόμενους και
αρνητικές
επιπτώσεις για την
εταιρεία.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ που
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις,

• Η υπομονή των εργαζομένων

έχει εξαντληθεί
καθώς εδώ και δυο μήνες παραμένουν απλήρωτοι

έθεσε επί τάπητος στην εταιρεία
πως η συνέχιση της εσωτερικής
διαμάχης αναπόφευκτα δημιουργεί
σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης των εργαζομένων και έδωσε
στη διεύθυνση περιθώριο μέχρι
μεθαύριο Παρασκευή ώστε να
εξευρεθούν οι τρόποι αποπληρωμής των οφειλών προς τους εργαζόμενους.

Ο γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων
ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου δήλωσε
στην «Εργατική Φωνή» ότι αποτελεί θλιβερή εξέλιξη να τίθεται σε
αμφιβολία η προοπτική και το
μέλλον μιας μεγάλης εταιρείας με
διεθνή ακτινοβολία και η οποία
απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους
στην Ελλάδα, την Κύπρο και το
εξωτερικό.

Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί
τότε οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη
επιλογή από τη λήψη δυναμικών
μέτρων για να αναδείξουν το μέγεθος του προβλήματος που βιώνουν, αφού μαζί με τους εργαζόμενους ταλαιπωρούνται και οι οικογένειες τους.
Οι εργαζόμενοι έδειξαν αυτόν τον
καιρό τη μέγιστη υπομονή για να
δοθεί η ευκαιρία στον Όμιλο να
λύσει τις εσωτερικές διαφορές. Δεν
αντέχουν όμως άλλη αναμονή
αφού η επιβίωση τους δεν μπορεί
να περιμένει, κατέληξε.

Τελετή έναρξης της Εβδομάδας
Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία 2018

Η

Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου θα κηρύξει τη
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018, στις 9 π.μ. στο ξενοδοχείο «Χίλτον Παρκ» στη Λευκωσία την έναρξη της
Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018,
η οποία είναι αφιερωμένη στους «Ασφαλείς και υγιείς
χώρους εργασίας – διαχείριση επικίνδυνων ουσιών».
Στο πλαίσιο της τελετής, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα απονείμει τα
Βραβεία Καλής Πρακτικής σε επιχειρήσεις που έχουν
επιλεγεί από την Επιτροπή του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας σε σχέση με την εφαρμογή
λύσεων για τη επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης
των κινδύνων σε χώρους εργασίας. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με τρεις εξειδικευμένες παρουσιάσεις στα
θέματα των επικίνδυνων ουσιών και της στόχευσης
μηδενικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, από ξένους και Κύπριους εμπειρογνώμονες.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

