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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΟΧΙ στην απομόνωση της Κύπρου
από την Ελλάδα

Συλλυπητήρια ΣΕΚ για τον θάνατο
του τ. Προέδρου Δ. Χριστόφια
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας εξέφρασε στον γενικό
γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού τα ειλικρινή συλλυπητήρια του
κινήματος για τον αδόκητο θάνατο του
τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και τέως γενικού γραμματέα

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Δείξτε τον απαιτούμενο σεβασμό
στη μητρότητα
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Σαφέστατο μήνυμα προέδρου Αναστασιάδη προς τους ξενοδόχους

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Η

του ΑΚΕΛ Δημήτρη Χριστόφια. Στη
σχετική επιστολή, τονίζεται:
Παρά τις ιδεολογικές μας διαφορές,
αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε το γεγονός πως ο Δημήτρης Χριστόφιας
υπήρξε ένας πολιτικός με ήθος, που
έθετε ως προτεραιότητα του τις
ανθρώπινες ανάγκες και αξίες, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση
στην επίλυση των προβλημάτων που
απασχολούν και επηρεάζουν τους
εργαζόμενους. Η ανθρωποκεντρική του
διάσταση και η διαχρονική πρόθεση
του για προσφορά στον τόπο και τους
ανθρώπους του, αποτελούν στοιχεία
που θα ακολουθούν το όνομα του στις
επόμενες γενεές.
Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Χριστόφια και ενημερώσετε πως η ΣΕΚ έχει πάρει τις ακόλουθες αποφάσεις στη μνήμη του εκλιπόντος:
1 Να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες
του κινήματος.
2 Να υπογραφεί το Βιβλίο Συλλυπητηρίων στα γραφεία του ΑΚΕΛ.
3 Να παραστεί αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα και καταθέσει στεφάνι στην
κηδεία.
Ευχόμαστε καλό ταξίδι και ξεκούραση
στη ψυχή του και αιωνία ας είναι η
μνήμη του.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3046

Κυβέρνηση δεν θα ικανοποιήσει
το αίτημα των ξενοδόχων για
πρόσληψη ξένων φοιτητών στην
τουριστική βιομηχανία. Το σαφέστατο
αυτό μήνυμα διαβίβασε δια ζώσης
στους Συνδέσμους Ξενοδόχων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον χαιρετισμό του από το
βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
του ΠΑΣΥΞΕ την περασμένη εβδομάδα.

• Υπέδειξε με νόημα πως υπάρχει συλλογική σύμβαση
στην τουριστική βιομηχανία
• Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι ξενοδοχοϋπάλλληλοι
ενάντια στην ασυδοσία και την εκμετάλλευση
• Η ομαλότητα στον κλάδο θα επέλθει μόνο με αξιοπρεπή
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης

Ο πρόεδρος ανέδειξε και εξήρε την
ύπαρξη και τον ρόλο της συλλογικής
σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και κάλεσε όλους να σεβαστούν τις
πρόνοιες και τις αρχές των συλλογικών
συμβάσεων. Απευθυνόμενος προς τους
ξενοδόχους, ανέφερε: «Αποφασίσαμε
ότι επιτρέπεται να αδειοδοτούνται όσοι
αιτητές έχουν τύχει πολιτικού ασύλου ή
ακόμη αιτητές που εξετάζεται η αίτηση
τους. Συνεπώς σε κάποιους τομείς της
τουριστικής βιομηχανίας που δεν
υπάρχουν Κύπριοι, θα μπορείτε να
εργοδοτείτε εργαζομένους τρίτων
χωρών, με βάση πάντα τις υφιστάμενες
συμβάσεις», υπογράμμισε.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Στο μεταξύ, οι σχέσεις των Συντεχνιών
Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Συνδέσμων
Ξενοδόχων κινούνται σε τεντωμένο
σχοινί μετά το ναυάγιο των απευθείας
διαπραγματεύσεων για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης που έληξε στο

Μόνο με σεβασμό των ξενοδόχων στα δικαιώματα των εργαζομένων
και τη συλλογική σύμβαση, θα αποτραπούν απεργιακές κινητοποιήσεις
στην Τουριστική Βιομηχανία μεσούντος του καλοκαιριού
τέλος το 2018. Οι κλαδικές συντεχνίες
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ακονίζουν μαχαίρια για δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων τους σε
περίπτωση που καταλήξει σε αδιέξοδο

η διαπραγμάτευση στη Μεσολαβητική
Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας.

H Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ILO, θέτει φραγμό
στη βία και την Παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους

Σελ. 3

Σελ. 9

Υπό διωγμό το πορτοφόλι των πολιτών

Μ

έσα από επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η
Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(Eurostat), επανήλθε εκ νέου στην καθημερινή επικαιρότητα το θέμα της ακρίβειας σε μια σειρά προϊόντων άμεσης χρήσης και διατροφής. Από τα στοιχεία
προκύπτει πως στην Κύπρο, (όπως βέβαια και στην
Ελλάδα), οι καταναλωτές καταβάλλουν τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη για το γάλα, το τυρί, το ψωμί
και τα αυγά.
Επαναβεβαιώνεται δυστυχώς εκ νέου πως, η ακρίβεια είναι παρούσα με ότι αυτό συνεπάγεται για το
πορτοφόλι των καταναλωτών. Κοντά στην ακρίβεια
των ειδών διατροφής πρέπει να προστεθεί η ακρίβεια στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό, (που κάποιες
φορές σπάει κόκκαλα), αλλά και η απαράδεκτη ακρίβεια που παρατηρείται στα αεροπορικά ναύλα, ιδιαίτερα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία λόγω

περιορισμένου ανταγωνισμού και λόγω της πολύχρονης απουσίας ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ
Κύπρου και Ελλάδας, πέταξαν κυριολεκτικά σε
απρόσιτα ύψη. Όλα τα πιο πάνω αβίαστα δείχνουν

• Τεράστια η ακρίβεια στα είδη διατροφής,

στον ηλεκτρισμό και στα αεροπορικά
εισιτήρια προς την Ελλάδα
• Απουσιάζει ο υγιής ανταγωνισμός
πως, αυτή την ώρα το πορτοφόλι των πολιτών βρίσκεται υπό διωγμό, γι’ αυτό το λόγο η πολιτεία στο
σύνολο της οφείλει να παρέμβει. Κυβέρνηση και
βουλή οφείλουν να παρέμβουν αποτελεσματικά.
Οφείλουν να προστατεύσουν το βιοτικό επίπεδο των
πολιτών που απειλείται από την ακρίβεια και την

αισχροκέρδεια. Το κράτος, όπως και όλα τα θεσμοθετημένα όργανα του, π.χ. Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), σ’ αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν ούτε να αδρανούν, ούτε να αδιαφορούν, ούτε να
σιωπούν. Μέσα από παρεμβατικές πολιτικές δράσεις
οφείλουν να προστατεύσουν τους καταναλωτές από
την ασυδοσία των μονοπωλίων – ολιγοπωλίων και
από τους κάθε λογής καιροσκόπους και κερδοσκόπους της αγοράς.
Οφείλουν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό σ’ όλα τα
επίπεδα και να αυξήσουν τις ποινές για όσους αποδεδειγμένα εκμεταλλεύονται τη δύναμη και τη δεσπόζουσα θέση τους. Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί, πως
η ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να ισοδυναμεί ούτε με
ελεύθερη Κέρκυρα ούτε και να αποτελεί ασυδοσία. Γι’
αυτό και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει αμέσως και
να δράσει αποτελεσματικά.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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πιβάλλεται ο εμπλουτισμός του
τουριστικού προϊοντος με την
Κυπριακή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Σωστή θέση του υφυπουργείου
Τουρισμού η οποία να μην μείνει
στα συρτάρια
όλο ουσιαστικό απαιτούμε να
παίξει η ΕΥΡΩΠΗ στις Τουρκικες
απειλές κατά της Κύπρου και της
Ελλάδας
Ώρα να μεσουρανήσει η εταιρική
αλληλεγγύη
εΣΥ: Αγκαλιάσθηκε θερμά από
τους πολίτες
Η ΣΕΚ έμπρακτα στην πρώτη
γραμμή για να πετύχει
νοιξαν τον δρόμο για να
ΤΣΙΜΕΝΤΩΘΕΙ η εργατική ειρήνη
στις οικοδομές, οι συντεχνίες
Το βάρος τώρα πέφτει στις πλάτες των Εργολάβων
α δεδομένα της Κύπρου για την
ΙΣΟΤΗΤΑ είναι απογοητευτικά
Το κράτος καλείται να πάρει τα
αναγκαία μέτρα
διωτικοποιήσεις και ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ
θέσεις εργασίας αποτελούν μεγάλη
πρόκληση για τα Ευρωπαικά Συνδικάτα
Η ΣΕΚ μέσω της ETUC δίνει αδιάκοπα τη μάχη για αναχαίτιση
αντεργατικών και αντικοινωνικών
πολιτικών
ινείται σε χαμηλά επίπεδα η
Κύπρος
στον
τομέα
της
ΨΗΦΙΑΚΗΣ οικονομίας
Ώρα να υιοθετηθούν οι αναγκαίες
πολιτικές από το κράτος
ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη επιτυγχάνονται μόνο με
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ στην εργασία
Ορθότατη και κοινωνικά εύστοχη
επισήμανση του Προέδρου Αναστασιάδη στο ILO
όνος κατήντησαν οι τιμές των
αεροπορικών εισιτηρίων για
Ελλάδα
Ευθύνη του κράτους να εξομαλύνει την κατάσταση
ρα ευθύνης για τους Συνδέσμους
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Απο τη στάση τους έναντι της
συλλογικής σύμβασης θα κριθεί η
εργατική ειρήνη
αι, μπορούμε να ξανακερδίσουμε
το στοίχημα της κοινωνικοοικονομικής ΠΡΟΟΔΟΥ
Αρκεί οι Κοινωνικοί Εταίροι να
συνεργασθούν αρμονικά και
συναινετικά
πρακτική των ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΙΣΘΩΝ και της εκμετάλλευσης
δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο
Ας το καταλάβουν οι Ξενοδόχοι.
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«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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ΟΧΙ στην απομόνωση της Κύπρου από την Ελλάδα

Η

έντονη αντίδραση της κοινωνίας
των πολιτών και των οικονομικών
φορέων του τόπου ενάντια στα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια προς την
Ελλάδα είναι καθόλα δικαιολογημένη.
Η ΣΕΚ ανησυχεί βαθύτατα γιατί το
φαινόμενο των ακριβών εισιτηρίων
Κύπρου – Ελλάδας
που ξεκίνησε στα
τέλη του 2019 αμέσως μετά το λουκέτο
της
αεροπορικής
εταιρείας COBALT,
διογκώνεται, προκαλώντας
κλυδωνιΤου Ξενή X.
σμούς
που
βλάπτουν
Ξενοφώντος
ζωτικά κοινωνικοοιΑρχισυντάκτη
κονομικά κι εθνικά
«Εργατικής
συμφέροντα.
Φωνής»
Είναι αδιανόητο, οι
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
πολίτες που θέλουν
να ταξιδεύσουν από
την Κύπρο προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, να αναγκάζονται σε αρκετές
περιπτώσεις να πληρώνουν ένα μηνιαίο μισθό για ένα αεροπορικό εισιτήριο προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα μετεπιστροφής. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι
τους τελευταίους οκτώ μήνες ο ανταγωνισμός στους αιθέρες μεταξύ
Κύπρου – Ελλάδας είναι ελλειματικός.
Δυστυχώς, παρά τις αρχικές καθησυχαστικές εξαγγελίες των πολιτειακών
φορέων ότι θα υπάρξει σταδιακή εξαμόλυνση της κατάστασης με ενδυνάμω-

ση του ανταγωνισμού και μείωση των
τιμών, τα πράγματα εκτραχύνονται.
Έφτασε λοιπόν η ώρα, η Πολιτεία να
πάρει τα αναγκαία μέτρα χωρίς άλλη
καθυστέρηση ώστε να εδραιωθεί υγιής
ανταγωνισμός προσφέροντας προσιτά
ναύλα. Επιπροσθέτως, η πολιτεία
οφείλει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψιν
ότι η συγκοινωνία μεταξύ Κύπρου –
Ελλάδας άπτεται ζωτικών εθνικών,
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων τα οποία σε καμμιά περίπτωση

Ρόδο και Ηράκλειο. Δυστυχώς, το θέμα
προσέκρουσε σε ιδιωτικά συμφέροντα
που απείχαν πολύ από το πραγματικό
συμφέρον του τόπου.
Πιστεύουμε βαθύτατα πως ήλθε ή ώρα,
η κυβέρνηση και η Πολιτεία στο σύνολο
της, να επιδείξουν την αναγκαία αποφασιστικότητα για να επιλυθεί ο γόρδιος δεσμός της θαλάσσιας επιβατικής
σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας. Τα οφέλη
για τις δύο αδελφές χώρες θα είναι
πολλά και σημαντικά. Η κάθε μορφή

• Επιτακτική ανάγκη η επούλωση
της χαίνουσας πληγής που
αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση
και τα ακριβά αεροπορικά ναύλα
δεν μπορεί ούτε να υποτιμώνται, ούτε
να αγνοούνται.
Ένας άλλος ζωτικός παράγοντας που
πρέπει να προβληματίσει βαθύτατα
την Πολιτεία είναι η απουσία ακτοπλοϊκής γραμμής που να συνδέει την
Κύπρο, ως νησιώτικης χώρας, με την
Ελλάδα, κρατώντας τους πολίτες
έρμαιο κερδοσκόπων. Εδώ και πολύ
καιρό, Η ΣΕΚ αγωνίζεται να πείσει την
Πολιτεία να δρομολογήσει ξανά την
τακτική επιβατική ακτοπλοική γραμμή
Κύπρου – Ελλάδας με κύριο κορμό το
δρομολόγιο Λεμεσού - Πειραιά με
δυνατότητα σύνδεσης με Θεσσαλονίκη,

απομόνωσης της μαρτυρικής Κύπρου
και του λαού της από την Ελλάδα είναι
και εγκληματική και πολλαπλώς επικίνδυνη. Αναμένουμε λοιπόν από το
υφυπουργείο Ναυτιλίας να επιταχύνει
τη σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη
προκειμένου δρομολογηθεί τάχιστα το
πλοίο της γραμμής Κύπρου – Ελλάδας,
σε συνάρτηση πάντοτε με την εδραίωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού
στους αιθέρες.
Σε διαφορετική περίπτωση η αντίδραση της ΣΕΚ θα είναι δυναμική και
συγκροτημένη.

Δείξτε τον απαιτούμενο σεβασμό στη μητρότητα

Σ

τον μεταβαλλόμενο κόσμο των
αξιών και των δικαιωμάτων έχει
σημασία για κάθε Κράτος η προώθηση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας στην εργασία.
Στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999
(158(I)/199 τονίζεται
πως επιβάλλεται η
παροχή ίσων δυνατοτήτων στα δύο φύλα
και
επιτρέπονται
αποκλίσεις,
όταν
αυτές δικαιολογούΤης Δέσποινας
Ησαΐα
νται είτε για λόγους
Γρ. Τμήματος
οι οποίοι ανάγονται
Εργαζομένων
στην ανάγκη μεγαλύΓυναικών ΣΕΚ
προστασίας
despina.isaia@sek.org.cy τερης
της γυναίκας, και
ειδικότερα σε θέματα
που αφορούν τη μητρότητα, τον γάμο
και την οικογένεια, είτε για λόγους οι
οποίοι ανάγονται σε καθαρά βιολογικές
διαφορές.
Συνεπώς ότι έχει να κάνει με ζητήματα
μητρότητας οφείλουμε όλοι στις τοποθετήσεις μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αφήνουμε να διαρ-

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

ρέουν επιτηδευμένα κατά την άποψη
μου, κακόγουστα σχόλια του τύπου
πως η μητρότητα αποτελεί για τις
γυναίκες μέσον εκμετάλλευσης. Μια
γενικευμένη θέση, καθόλα άστοχη και
επικριτέα.
Ο ίδιος ο νομοθέτης εν τη σοφία του
προνόησε όπως επιτρέπονται θετικές

• Το άκρων άωτο της προσποίησης
να στηρίζουμε μόνον λεκτικά τον
θεσμό της οικογένειας και την ίδια
στιγμή να κρίνουμε και να
επικρίνουμε γυναίκες που
βρίσκονται σε άδεια μητρότητας
προσεγγίσεις που ανάγονται στην ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας της
μητρότητας στοχεύοντας προφανώς
στη ασφάλεια και υγεία της μητέρας
πριν και μετά τον τοκετό.
Δεν είναι ηθικό αλλά ούτε και πρέπον
να αντιμετωπίζουν κάποιοι τη μητρότητα ως μίασμα αλλά και ως εμπόδιο
στην πρόσληψη, ανέλιξη και προαγωγή
γυναικών.

Είναι καιρός ο καθένας υπό την προσωπική αλλά και την επαγγελματική
του ιδιότητα να επασυστηθεί στην Κοινωνία και ας εκφράσει ξεκάθαρα και
δημόσια τις απόψεις του χωρίς να
κρύβεται πίσω από το δάκτυλο του.
Το άκρον άωτο της προσποίησης να
στηρίζουμε θεωρητικά και μόνον λεκτικά τον θεσμό της οικογένειας και την
ίδια στιγμή να κρίνουμε και να επικρίνουμε γυναίκες που βρίσκονται είτε σε
άδεια μητρότητας ή σε άδεια ασθενείας
λόγω προβλημάτων στην εγκυμοσύνη.
Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια στους
χώρους εργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσονται ως κόρην οφθαλμού και
καλώ όσους επικρίνουν ή και πολεμούν
ανήθικα τη μητρότητα να ανοίξουν το
παράθυρο τους και να αντικρύσουν
απέναντι τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο. Ας προβληματιστούν έστω και για
λίγο για τις δημογραφικές αλλοιώσεις
και πως αυτές μπορούν στο μέλλον να
μας υποτάξουν και να μας εξαφανίσουν!

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6/2019

ρείτου

Δαβίδ του εν
Θεσ/νίκη, Ιωάννου
επισκ. Γοτθίας,
Δαβίδ οσιομ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2019

φαίων αποστόλων,
Γαϊου

Ανακ. λειψ. Κύρου &

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6/2019

Ιωάννου Αναεργύ-

Σύναξις των Αγίων

ρων, Σεργίου

Κοσμά & Δαμιανού
Αναργύρων, Κωνσταντίνου του εν Ορμηδεία της Κύπρου.

Ενδόξων Δώδεκα
Αποστόλων, Μαρίας

ΤΡΙΤΗ 2/7/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6/2019
Πέτρου & Παύλου
των πρωτοκορυ-

μητρός Ευαγ. Μάρ-

ΠΕΜΠΤΗ 27/6/2019
Σαμψών Ξενοδόχου,
Μαρίας & Ιωάννας
μυρ., Γεωργίου αγιο-

κου

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7/2019

Κατάθεσις εν Βλαχέρναις εσθήτος Θεοτόκου, Λάμπρου νεομ.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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• Εκστρατεία ενημέρωσης εξαπολύουν οι κλαδικές συντεχνίες

H Κύπρος στην 1η πεντάδα
με σοβαρές υλικές στερήσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ: Σε επιφυλακή
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους

Η

Κύπρος με ποσοστό 10.5% βρίσκεται στην πρώτη
πεντάδα των χωρών της ΕΕ, των οποίων ο πληθυσμός αντιμετωπίζει σοβαρές στερήσεις στα υλικά
αγαθά, ενώ σημειώνεται ότι έχει καταγραφεί μείωση
μίας ποσοστιαίας μονάδας από το 2017, όπου το
ποσοστό ανερχόταν σε 11.5%.
Στην πρώτη θέση για το 2018, με τις περισσότερες
υλικές στερήσεις βρίσκεται η Βουλγαρία με ποσοστό
20.9%, δεύτερη έρχεται η Ρουμανία (16.8%), τρίτη η
Ελλάδα (16.7%) και ακολουθεί η Κύπρος, με ποσοστό
10.5%.
Τα στοιχεία για το 2018 αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πτωτική τάση του ποσοστού των ατόμων
στην ΕΕ που έχουν υποστεί σοβαρές στερήσεις. Κατά
μέσο όρο, το ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης
στην ΕΕ μειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το
2018, ανερχόμενο σε 6.2% από 6,6% το 2017. Ομοίως
στις περισσότερες χώρες για τις οποίες υπάρχουν
στοιχεία, το ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης μειώθηκε σε σύγκριση με το 2017.Το μεγαλύτερο ποσοστό σοβαρών υλικών στερήσεων στην ΕΕ καταγράφηκε το 2012 και ανερχόταν σε 9.9%.

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος
μισθωτού

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η
Ιουλίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία
υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού
για το φορολογικό έτος 2018 και η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου που
υπολογίζεται από την αυτοφορολογία μισθωτού
για το φορολογικό έτος 2018.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η υποβολή της Δήλωσης
Εισοδήματος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο:
https://taxisnet.mof.gov.cy και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της
ιστοσελίδας της JCCSmart στο www.jccsmart.com
επιλέγοντας: «Τμήμα Φορολογίας» ® «Αυτοφορολογίες» ® «Αυτοφορολογία (ως η Δήλωση σας)» ®
«Μισθωτοί και Αυτοεργοδοτούμενοι χωρίς λογαριασμούς (0300ΧΛ)».
Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος έχουν
άτομα των οποίων το ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα
(πριν οποιαδήποτε αφαίρεση/απαλλαγή που επιτρέπεται από τον Νόμο), είναι μεγαλύτερο από
€19.500.
Για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος
Μισθωτού, το κοινό μπορεί να συμβουλεύεται χρήσιμο ενημερωτικό υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
Φορολογίας
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/ κάτω από το εικονίδιο με τίτλο « TAXISnet Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2018».

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών προς το κοινό
για Πιστοποιημένες Μεταφράσεις
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοινώνει
ότι, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης
των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία Νόμο (Ν. 45(Ι)/2019), οι υπηρεσίες μετάφρασης μεταφέρονται από 1η Ιουλίου 2019 στους Ορκωτούς Μεταφραστές, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν εφεξής εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία μετάφρασης και
πιστοποίησης των μεταφράσεων, ως προνοεί ο εν
λόγω Νόμος.
Ο Κλάδος Μεταφράσεων του ΓΤΠ θα παραλαμβάνει
έγγραφα προς μετάφραση μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.
Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των
Ορκωτών Μεταφραστών στο σχετικό Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών, το οποίο από την Παρασκευή
14/6/2019 θα βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

3

Σ

την κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι εργασιακές σχέσεις στην
Τουριστική Βιομηχανία λόγω της
άτεγκτης στάσης που επιδεικνύουν
οι Σύνδεσμοι ξενοδόχων στην αντίκρυση των εργατικών αιτημάτων
για ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης η οποία έληξε στο τέλος
του 2018.
Την περασμένη Πέμπτη σε κοινή
συνεδρία, τα Συμβούλια των
Συντεχνιών των εργαζομένων στα
ξενοδοχεία
ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ
και
ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, συζήτησαν το θέμα
της πορείας ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης η οποία έληξε
στις 31/12/2018, ύστερα από το
αδιέξοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με τους ξενοδόχους και
της παραπομπής της διαφοράς
στη μεσολαβητική υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας.
Οι δύο Συντεχνίες, με κοινή ανακοίνωση, επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα τους να διεκδικήσουν δυναμικά και μέχρι τέλους τα

αιτήματα τους τα οποία θεωρούν
δίκαια και πλήρως δικαιολογημένα. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι:
«Οι ξενοδοχουπάλληλοι ευελπιστούν πως οι ξενοδόχοι θα αλλάξουν την άτεγκτη στάση που
τηρούν ώστε να επιτευχθεί το
συντομότερο συμφωνία για την
ανανέωση της σύμβασης.

• Αξιώνουν ικανοποίηση
των υποβληθέντων
αιτημάτων τους και νομική
ισχύ της συλλογική σύμβασης

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η
έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης
των εργαζομένων και προετοιμασίας τους για δυναμική αντίδραση
σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας στο στάδιο της
μεσολάβησης του Υπουργείου
Εργασίας.

Τα δύο Συμβούλια καλούν τόσο
τους ξενοδόχους όσο και το
Υπουργείο Εργασίας να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί
η ασυδοσία κι εκμετάλλευση των
εργαζομένων στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία κι ότι η ομαλότητα και
η εργατική ειρήνη θα διασφαλιστεί
μέσα από την ικανοποίηση των
δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων και κυρίως για επαναφορά
των ωφελημάτων που παραχωρήθηκαν το 2013 και νομική ρύθμιση
της ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης.»
Την περασμένη εβδομάδα, πάντως,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας
από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΞΕ ξεκαθάρισε στους
ξενοδόχους ότι δεν θα παραxωρηθούν άδειες εργδότησης ξένων
φοιτητών στα ξενοδοχεία υποδεικνύοντας με εύσχημο τρόπο πως
υπάρχει η συλλογική σύμβαση
στην τουριστική βιομηχανία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ

Τ

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

προνοούνται και στον Κώδικα
Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη
αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής
εργασίας.

• Mέτρα για αποτροπή των
κινδύνων που οφείλονται
στην έκθεση των εργαζομένων σε επιβαρυμένους
θερμικά εργασιακούς χώρους
τα απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτίμησης των κινδύνων, για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων
από τον θερμικό φόρτο, τα οποία

Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τον κάθε
εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει
τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να
μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι
κίνδυνοι που οφείλονται στην
έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς
χώρους ώστε να δημιουργηθεί ένα
ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και
παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Η Κύπρος πρωταθλήτρια ακρίβειας στα τρόφιμα

Π

ρωταθλητές ακρίβειας στα
τρόφιμα είναι η χώρα μας.
Φιγουράρει οχτώ μονάδες ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
και μάλιστα πιο ακριβή από χώρες
όπως η Βρετανία, η Πορτογαλία
και η Ισπανία. Υπάρχουν και
πράγματα που οι τιμές είναι κάτω
του μέσου όρου, όπως το κόστος
στέγασης επισημαίνει πρόσφατη
έρευνα της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας , Eurostat για τις
χώρες – μέλη.
Την περασμένη βδομάδα ανακοινώθηκε ότι η Κύπρος έχει τις υψηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα
όπως το γάλα, τα αβγά και το τυρί.
Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η
Eurostat, οι τιμές των παραπάνω
τριών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης βρίσκονταν στο 136% του

• Η Κύπρος έχει
τις υψηλότερες τιμές σε
βασικά προϊόντα όπως το
γάλα, τα αβγά και το τυρί
μέσου όρου της ΕΕ το 2018.
Αποδεικνύεται ότι η Κύπρος θεω-

ρείται ακριβή χώρα στα τρόφιμα,
ενώ στα ρούχα ή έπιπλα βρισκόμαστε στον μέσο όρο της ΕΕ. Σε
άλλες κατηγορίες, όπως μεταφορές ή επικοινωνία, οι τιμές μας
είναι χαμηλότερες του μέσου όρου.
Σε μια σφαιρική εικόνα, οι τιμές
της Κύπρου είναι κοντά στον
ευρωπαϊκό μέσο όρο – με απόκλιση
τις 10 μονάδες (συν/πλην).
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Κέντρο Παραγωγικότητας

Νέα επιστημονική έρευνα

Δωρεάν προγράμματα
κατάρτισης στη Microsoft
Word, Excel και Powerpoint

Η επαφή με τη φύση δίνει ψυχική
και σωματική δύναμη στον άνθρωπο

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει ότι τα Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης
στη Microsoft Word, Εxcel και Powerpoint θα διεξαχθούν και τον μήνα Ιούλιο μαζί με άλλα προγράμματα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα
προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους και
εργαζόμενες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
καθώς και σε ανέργους και άνεργες. Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Τα προγράμματα διεξάγονται στη Λευκωσία, Λεμεσό,
Λάρνακα και Πάφο και εντάσσονται στο πλαίσιο των
Δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης στις Ψηφιακές
Δεξιότητες που υλοποιούνται σε συνεργασία με το
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τον Σεπτέμβριο του 2017.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στα τηλέφωνα
22806114, 24812350 και 25873588 ή μέσω της
ιστοσελίδας http://www.kepa.gov.cy/eskills.

ΚΟΑΓ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Ο

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης δέχεται αιτήσεις για ένα συγκρότημα 8 κατοικιών
(4 διπλοκατοικίες) που ανεγείρεται στην Κοκκινοτριμιθιά και το οποίο αποτελεί επέκταση υφιστάμενου συγκροτήματος. Οι κατοικίες είναι όλες των
τριών υπνοδωματίων και θα διατεθούν στην τιμή
των €170.500,- έκαστη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα
εισοδηματικά και άλλα κριτήρια για τα οποία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την
ιστοσελίδα του Οργανισμού www.cldc.org.cy ή στα
τηλέφωνα 22427000, 22364695 ή με επίσκεψη στα
γραφεία του ΚΟΑΓ, Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31
Αυγούστου 2019.

Υποτροφίες για προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

T

ο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διεκδίκηση 11 κρατικών υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές και 6
κρατικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου (Master) σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την
Κυπριακή Δημοκρατία και παρέχονται μέσω του
Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ.
432 (απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη
σχετική Αίτηση με αρ. 100, από τα
Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την
Ιστοσελίδα http://www.cyscholarships.gov.cy και να
την παραδώσουν ή αποστείλουν συστημένη, μέσω
ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος,
1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία,
μέχρι την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στο τηλ: 22456433 ή να
αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
ikyk@ikyk.org.cy.

Η

επαφή για δύο ώρες (120
λεπτά) την εβδομάδα με τη
φύση, μέσω περιπάτων και δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
βοηθά σημαντικά στη διατήρηση
της σωματικής υγείας και της
ψυχικής ευεξίας, σύμφωνα με μια
νέα βρετανο-σουηδική επιστημονική έρευνα.
Η πρωτοτυπία είναι πως για
πρώτη φορά μια μελέτη δεν αρκέστηκε στη διαπίστωση ότι η φύση
είναι ωφέλιμη, αλλά απάντησε στο
ερώτημα πόση ακριβώς επαφή
είναι αρκετή. Η έρευνα κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι κάτω από 120
λεπτά την εβδομάδα δεν βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική
υγεία, ενώ πάνω από τα 200 λεπτά
το πρόσθετο όφελος βαίνει συνεχώς μειούμενο έως τα 300 λεπτά
(πέντε ώρες), πέρα από τις οποίες
δεν βελτιώνεται περαιτέρω η υγεία.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρα Μάθιου Ουάιτ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του
Έξετερ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση
στο
περιοδικό
"Scientific Reports", μελέτησαν
στοιχεία για 19.800 ενηλίκους,

• 120 λεπτά την εβδομάδα
αρκούν για καλύτερη υγεία
και ευεξία

αναλύοντας πόσο χρόνο μέσα στην
εβδομάδα περνούσαν σε φυσικό
περιβάλλον (όχι στον κήπο του
σπιτιού τους) και πώς αυτή η χρονική διάρκεια σχετιζόταν με την
κατάσταση της υγείας τους.
Βρέθηκε έτσι ότι τα 120 λεπτά (δύο
ώρες) είναι ο ιδανικός χρόνος για
επαφή με τη φύση και αυτό αφενός
άσχετα με το πόσο μεγάλος είναι ο
χώρος (πάρκο, άλσος, βουνό,
δάσος, παραλία κ.α.) και αφετέρου
ανεξάρτητα με το φύλο, την ηλικία,
το εισόδημα, το επάγγελμα και το

κατά πόσο κάποιος έχει χρόνια
προβλήματα υγείας.
Επίσης, φαίνεται να μην έχει σημασία αν κανείς περνάει αυτές τις
δύο ώρες την εβδομάδα μαζεμένες
σε μια μόνο εξόρμηση (π.χ. την
Κυριακή) ή αν «σπάει» αυτό το
δίωρο σε μικρότερα χρονικά διαστήματα σε περισσότερες μέρες.
Ούτε υπάρχει κάποια σημαντική
διαφορά αν η φύση βρίσκεται
κοντά ή μακριά από το σπίτι
κάποιου.

ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ «ΠΝΙΓΜΕΝΟΙ»; ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ
ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
• 20+1 έντονα σημάδια που δείχνουν ότι χρειάζεστε άμεσα χαλάρωση

Μ

ετά από έναν μακρύ και κουραστικό χειμώνα, γεμάτο
υποχρεώσεις και άγχος το μόνο
σίγουρο είναι πως όλοι χρειαζόμαστε διακοπές. Εάν όμως
«εκδηλώνετε» κάποια συγκεκριμένα…σημάδια, τότε μάλλον
έχετε ανάγκη να φτιάξετε βαλίτσες άμεσα και το πιο πιθανό
είναι πως έχετε ήδη καθυστερήσει!
Δώστε λοιπόν προσοχή, κυρίως :

1. Εάν έχετε αρχίσει να υπερηφανεύεστε πως δεν έχετε πάει διακοπές εδώ και χρόνια
2. Εάν δεν σας καλεί πλέον κανείς
να κάνετε διακοπές μαζί του

10. Εάν σκέφτεστε διαρκώς τη

3. Εάν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε

δουλειά

ή/και να συγκεντρωθείτε

11. Εάν η τελευταία φορά που
αισθανθήκατε την αδρεναλίνη σας
να ανεβαίνει ήταν όταν παραλίγο
να χύσετε καφέ στο πληκτρολόγιο

4. Εάν γκρινιάζετε διαρκώς και
έχετε γενικά «αρνητική διάθεση»

5. Εάν το αντηλιακό σας έχει λήξει
εδώ και καιρό

6. Εάν μπορείτε να καθίσετε αναπαυτικά μόνο στην καρέκλα του
γραφείου σας

7. Εάν δεν αναγνωρίζετε πλέον τον
εαυτό σας στη φωτογραφία διαβατηρίου σας

12. Εάν έχετε να αγοράσετε μαγιό
περισσότερο από μια τριετία
13. Εάν δεν σας ενοχλεί να εργάζεσει 60 ώρες την εβδομάδα και η
βασική σας διασκέδαση είναι
οι…τηλεδιασκέψεις

17. Εάν έχετε αρχίσει να πιστεύετε
πως ένα σαμιαμίδι, μια αγελάδα ή
ένα
πρόβατο
είναι
μέρος
της…άγριας πανίδας
18. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε
πλέον στην ντουλάπα σας τα
άνετα παπούτσια που φοράτε στις
διακοπές
19. Εάν αγχώνεστε πως θα χάσετε
το δρόμο πηγαίνοντας στο λιμάνι ή
το αεροδρόμιο
20. Εάν η μόνη ζούγκλα που μπο-

8. Εάν δεν μπορείτε να σταματήσε-

διαρκώς «πνιγμένοι»

ρείτε πλέον να αναγνωρίσετε είναι
αυτής

τε να κοιτάζετε έξω από το παράθυρο

15. Εάν το κινητό σας έχει εξελιχθεί
σε πηγή άγχους

της…ασφάλτου και όχι την πραγματική καταπράσινη ζούγκλα

9. Εάν οι ημέρες αδείας που δικαι-

16. Εάν, σε μια ζυγαριά στην

21. Εάν δεν έχετε να αναφέρετε με

ούστε «στοιβάζονται» επικίνδυνα
και εσείς διαρκώς υπόσχεστε στον
εαυτό σας πως θα κάνετε χρήση
άμεσα

οποία βάζετε την εργασία και την
προσωπική σας ζωή από τη μία
βρίσκεται ένας ελέφαντας και από
την άλλη ένα…ποντικάκι

14. Εάν αισθάνεστε πως είστε

ζωηρή διάθεση καμία ιστορία διακοπών όταν όλοι οι φίλοι σας
χαζογελούν με τις πιο πρόσφατες
περιπέτειες τους
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

• Σύμφωνα με την U.S. News Best Global University Rankings

Oδηγία σχετικά με το ταξιδιωτικό
έγγραφο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 513η θέση παγκοσμίως

T

ο ταξιδιωτικό έγγραφο έκτακτης ανάγκης είναι
ένα έγγραφο ενιαίας διαδρομής, το οποίο επιτρέπει στον κομιστή να επιστρέψει στην πατρίδα του ή,
κατ `εξαίρεση, σε άλλο προορισμό, σε περίπτωση που
δεν έχει πρόσβαση στο κανονικό ταξιδιωτικό έγγραφο,
για παράδειγμα, επειδή είχε κλαπεί ή χαθεί.
Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ εξέδωσε πρόσφατα οδηγία σχετικά με το "ταξιδιωτικό έγγραφο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ". Οι διαπραγματεύσεις για τον
φάκελο αυτό ολοκληρώθηκαν υπό τη ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου. Η οδηγία επικαιροποιεί τους κανόνες, τη μορφή και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του
ταξιδιωτικού εγγράφου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (ETD).
Απλουστεύει τις διατυπώσεις για τους πολίτες της ΕΕ
που δεν αντιπροσωπεύονται σε τρίτες χώρες των οποίων το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο έχει χαθεί,
κλαπεί ή καταστραφεί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τους
παρέχεται ταξιδιωτικό έγγραφο έκτακτης ανάγκης από
άλλο κράτος μέλος, ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν στην
πατρίδα τους. Επομένως, η οδηγία επιτρέπει στους
πολίτες της ΕΕ που δεν εκπροσωπούνται να ασκούν το
δικαίωμα προξενικής προστασίας ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.
Η οδηγία επιδιώκει επίσης τη διασφάλιση της συνέπειας
των γενικών κανόνων για τα μέτρα συντονισμού και
συνεργασίας για τη διευκόλυνση της προξενικής προστασίας των πολιτών της ΕΕ που δεν εκπροσωπούνται
σε τρίτες χώρες.
Το Συμβούλιο σημειώνει ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο
έκτακτης ανάγκης είναι ένα έγγραφο ενιαίας διαδρομής,
το οποίο επιτρέπει στον κομιστή να επιστρέψει στην
πατρίδα του ή, κατ `εξαίρεση, σε άλλο προορισμό, σε
περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση στο κανονικό ταξιδιωτικό έγγραφο, για παράδειγμα, επειδή είχε κλαπεί ή
χαθεί.
Οι πολίτες που δεν εκπροσωπούνται θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πρεσβεία ή το προξενείο οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ. Το κράτος
μέλος που επικουρεί τον πολίτη θα ελέγχει τότε με το
κράτος μέλος του ενδιαφερόμενου να επιβεβαιώσει την
εθνικότητά του και την ταυτότητά του. Αυτές οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να διεξάγονται το συντομότερο δυνατόν, γενικά εντός 5 ημερών.
Το έγγραφο ΕΔΕ που εκδίδεται θα πρέπει να ισχύει για
την περίοδο που απαιτείται για την πραγματοποίηση
του ταξιδιού και, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, για
διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. Θα έχει ομοιόμορφο μορφότυπο (αποτελούμενο από
αίτηση και αυτοκόλλητο), θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα πληροί υψηλά τεχνικά πρότυπα για την αποφυγή παραχάραξης και παραποίησης,
συμπεριλαμβανομένων αναγνωρίσιμων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια, οι παραλήπτες ενός τέτοιου εγγράφου θα πρέπει να το επιστρέψουν στις αρχές μόλις φτάσουν με ασφάλεια στον τόπο
κατοικίας τους.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚH
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

€ 395

Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 7 βράδυα στο κεντρικό
ξενοδοχείο Galaxy 2* ή άλλο ίδιας κατηγορίας, σε δίκλινο με πρόγευμα. Αναχωρήσεις 17/8, 24/8 Αυγούστου.
Δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετικές εκδρομές
[όπως Αγία Θεοδώρα Βάστας] και κρουαζιέρες.

8ΗΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

€ 495

Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 7 βράδυα σε 3*
superior με πρόγευμα, περιηγήσεις σε φυσιολατρικούς,
προσκυνηματικούς, πολιτιστικούς θησαυρούς και κολύμπι σε σμαραγδένιες παραλίες. Αναχώρηση 24/8

Με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις της Αegean

SKYLAB TRAVELS – DIARIES TRAVEL
22 720000 & 99373000

Σ

ημαντική διάκριση και αναγνώριση του Πανεπιστημίου
Κύπρου, το οποίο κατατάσσεται
στην 513η θέση παγκοσμίως
από το U.S. News Best Global
University Rankings, ισοβαθμώντας με το University of Bremen
της Γερμανίας. Όπως φαίνεται
στον πιο κάτω πίνακα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται
5ο συγκριτικά με τα ελληνικά
πανεπιστήμια, ενώ όσο αφορά
τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην 230η θέση.
Η US News αξιολογεί και κατατάσσει τα 1250 καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην επιστημονική έρευνα, την
επιρροή και την φήμη παρά στη
διδασκαλία προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τα
πανεπιστήμια αξιολογούνται σε
13 κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν παγκόσμια και περιφερει-

ακή φήμη της έρευνας, Δημοσιεύσεις, Εκδόσεις, Συνέδρια, επιρροή
στην έρευνα (normalized) ποιότητα της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες και ποιότητα διδακτορικών

φοιτητών.
Γενικότερα, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου κατατάσσεται μόνιμα
στα κορυφαία πανεπιστήμια του
κόσμου σε όλες τις αναγνωρισμένες λίστες κατάταξης.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται πιο κάτω από τα πανεπιστήμια, Καποδιστριακό Αθηνών, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Παν επιστήμιο Κρήτης και ψηλότερα από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Πάτρας.

√ Κατατάσσεται στην 5η θέση Πανελλήνια

και στην 230η Πανευρωπαϊκά
Θέση / Rank

Πανεπιστήμιο

279

National and Kapodistrian University of Athens

347

Aristotle University of Thessaloniki

414

National Technical University of Athens

452

University of Crete

513

University of Cyprus

601

University of Ioannina

713

University of Patras

Νόμο για τη λογοδοσία τραπεζιτών προωθεί η Ιρλανδία

Ν

όμους που θα καθιστούν
υπόλογους και θα επιβάλλουν ποινές σε ανώτερα τραπεζικά στελέχη σε περίπτωση που
ενέχονται άμεσα σε κατάρρευση
πιστωτικών ιδρυμάτων σκοπεύει να θεσπίσει από το επόμενο έτος η Ιρλανδία, δήλωσε ο
Υπουργός Οικονομικών της
χώρας Πασκάλ Ντόνοχιου.
Πριν δέκα χρόνια η Ιρλανδία βρέθηκε στη δίνη μιας τραπεζικής
κρίσης και χρειάστηκε πρόγραμμα στήριξης προκειμένου να διασώσει την χώρα από τη φούσκα
των ακινήτων, ενώ πιο πρόσφατα άρχισε να τιμωρεί τράπεζες

για υπερχρεώσεις σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων.
Οι νέοι νόμοι θα περιλαμβάνουν
ένα καθεστώς ανώτερων διευθυντών, αντίστοιχο με αυτό που
θεσπίστηκε στην Βρετανία.
Βάσει του βρετανικού προτύπου,
τα βασικά στελέχη και εταιρείες
θα υποχρεούνται από το Ιρλανδικό SMR να καταδεικνύουν πού
βρίσκεται η ευθύνη λήψης αποφάσεων, καθιστώντας έτσι τα
εκτελεστικά στελέχη υπόλογα
στους επόπτες σε περίπτωση
κακής συμπεριφοράς.
Θα θεσπιστούν επίσης πρότυπα

συμπεριφοράς για άτομα και
εταιρείες, ενώ θα ενισχυθεί το
σύστημα αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητάς της
Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας.
Σύμφωνα με τον κ. Ντόνοχιου, θα
υπάρξει όριο για ποινή μέχρι €1
εκατομμυρίου κατά ενός προσώπου. «Λόγω του ότι οι τράπεζες
είναι τόσο σημαντικές για την
οικονομία μας, η συμπεριφορά
των στελεχών σε αυτή μπορεί να
έχει πολύ ισχυρό αντίκτυπο
στους άλλους πολίτες», πρόσθεσε
ο κ. Ντόνοχιου.

Η Siemens καταργεί 2.700 θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο

γερμανικός βιομηχανικός
όμιλος Siemens ανακοίνωσε
την περασμένη εβδομάδα την
κατάργηση 2.700 θέσεων εργασίας σε διεθνές επίπεδο, εκ των
οποίων 1.400 στη Γερμανία,
στην διεύθυνσή της που κατασκευάζει τουρμπίνες για την
παραγωγή ηλεκτρισμού, που
ετοιμάζεται να μετατραπεί σε
χωριστή οντότητα και να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
Η αναδιοργάνωση έχει στόχο να
"μειωθούν τα κόστη" και να
υπάρξει αντίδραση "στη μείωση
του αριθμού των μεγάλων έργων"
που έχουν ανατεθεί στον όμιλο
και προστίθεται σε μέτρα που
είχαν ήδη ανακοινωθεί και περιλάμβαναν την κατάργηση άλλων
7.000 θέσεων εργασίας και το
κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία.
Η Ζίμενς απασχολεί συνολικά
379.000 εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων
64.000 στις εταιρείες της που

κατασκευάζουν ηλεκτροπαραγωγικές τουρμπίνες. Η κατάργηση
των θέσεων εργασίας θα γίνει "τα
επόμενα χρόνια", σημείωσε ο όμιλος, χωρίς να υπεισέλθει σε

περισσότερες λεπτομέρειες, στην
ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.
Οι πολύ μεγάλες τουρμπίνες που
κατασκευάζει η Ζίμενς έχουν ολοένα λιγότερη ζήτηση σε διεθνές
επίπεδο. Ο λόγος: τα ορυκτά καύσιμα γίνονται ολοένα λιγότερο
δημοφιλή.
Παρά τα τεράστια συμβόλαια
που κλείστηκαν στην Αίγυπτο και

στο Ιράκ, η κερδοφορία αυτής της
διεύθυνσης του ομίλου δεν έφθασε παρά μόλις το 3,8% το 2018,
ενώ στο σύνολό του ο όμιλος της
Ζίμενς είχε ορίσει ως στόχο κερδοφορία κυμαινόμενη από το 11%
ως το 15%.
Αφού εισήχθησαν στο χρηματιστήριο η θυγατρική της που
παράγει ιατρικό εξοπλισμό
(Thermohalines), αυτή που παράγει προϊόντα αιολικής ενέργειας
(Gamesa) και αυτή που παράγει
λάμπες (Osram), η διεύθυνση της
Ζίμενς αποφάσισε να αποχωριστεί επίσης την διεύθυνσή της
που ασχολείται με την κατεξοχήν
ιστορική δραστηριότητά της, 150
χρόνια αφότου ο Βέρνερ Ζίμενς
εφεύρισκε το δυναμό στο εργαστήριό του στο Βερολίνο.
Ο όμιλος σχεδιάζει η εταιρεία να
εισαχθεί στο χρηματιστήριο ως
τον Δεκέμβριο του 2020 και σκοπεύει να διατηρήσει μειοψηφικό
πακέτο των μετοχών της.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

ο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που συνεδρίασε
την περασμένη εβδομάδα
στο Λουξεμβούργο καλεί την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την
Κομισιόν να υποδείξουν
«χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλληλα μέτρα»
για την Τουρκία, ώστε να
«είναι έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα και με πλήρη
αλληλεγγύη
προς
την
Κύπρο».
Aναλυτικά σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που
υιοθέτησαν οι 28 της ΕΕ: «το
Συμβούλιο σημειώνει ότι η
Τουρκία εξακολουθεί να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
«Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά του της 26ης Ιουνίου
2018, το Συμβούλιο σημειώνει
ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας έχουν
ουσιαστικά σταματήσει και ότι
δεν μπορούν να εξεταστούν
άλλα κεφάλαια για το άνοιγμα
ή το κλείσιμό τους και ότι δεν
χρειάζεται περαιτέρω εργασία
για τον εκσυγχρονισμό της
τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας». Επιπλέον «το Συμβούλιο
εξακολουθεί να αναμένει από
την Τουρκία να δεσμευτεί

Γ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα
η Τουρκία «πρέπει να αποφύγει απειλές και ενέργειες που
βλάπτουν τις σχέσεις καλής
γειτονίας, εξομαλύνουν τις
σχέσεις της με την Κυπριακή
Δημοκρατία και σέβονται την
κυριαρχία όλων των κρατών
μελών της ΕΕ στα χωρικά τους
ύδατα και τον εναέριο χώρο,
καθώς και όλα τα κυριαρχικά
τους δικαιώματα, μεταξύ
άλλων, και να εκμεταλλεύονται
τους φυσικούς πόρους, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και
το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

• Ψήφισμα – καταπέλτης των 28 κατά της Άγκυρας
κατηγορηματικά για σχέσεις
καλής γειτονίας, διεθνείς συμφωνίες και για την ειρηνική
διευθέτηση των διαφορών,
προσφεύγοντας, ενδεχομένως,
στο Διεθνές Δικαστήριο».
Το Συμβούλιο υπενθυμίζει και
επιβεβαιώνει τα προηγούμενα
συμπεράσματα του Συμβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας
Μαρτίου 2018, που καταδικάζουν έντονα τις συνεχιζόμενες
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο
και το Αιγαίο Πέλαγος.
«Το Συμβούλιο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις
τρέχουσες παράνομες δραστηριότητες γεωτρήσεων της
Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και εκφράζει τη λύπη
του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη απαντήσει
στις επανειλημμένες εκκλήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να

να απόσχει από τέτοιες ενέργειες.

σταματήσει τέτοιες δραστηριότητες», τονίζουν οι 28.
Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τις
σοβαρές άμεσες αρνητικές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι
παράνομες ενέργειες στο σύνολο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.
Το Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και

Η ΕΕ «θα παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς τις εξελίξεις και είναι
έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη
προς την Κύπρο».
«Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλληλα
μέτρα». Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η αναγνώριση
όλων των κρατών μελών είναι
απαραίτητη.

Γιούνκερ: Η κρίση χρέους της Ελλάδας αποκάλυψε
μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις της ΟΝΕ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Άτομο για εξυπηρέτηση πελατών σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό
- Εργάτη σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο
- Αποθηκάριος σε αποθήκη εξαρτημάτων αυτοκινήτων
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Λειτουργοί Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία
- Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης
- Καθαρίστρια / Φροντίστρια
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη ή Κώστα Ορατίου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγός με επαγγελματική άδεια οδηγού ADR
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Interior Designer
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Συντονιστή πόστου σε εργοστάσιο
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Ισιωτή αυτοκινήτων
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος, απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
- Καμαριέρες
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
Ανδρέα Παναγή 22849849.

• Η Τουρκία απομακρύνεται
ολοένα και περισσότερο από
την Ευρωπαική Ένωση

Σημειώνεται ότι «η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε
μια συνολική διευθέτηση του
Κυπριακού προβλήματος». Εν
προκειμένω, το Συμβούλιο
υπενθυμίζει ότι «εξακολουθεί
να είναι ζωτικής σημασίας η
Τουρκία να δεσμεύεται και να
συμβάλλει σε μια τέτοια διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων
των εξωτερικών πτυχών της,
στο πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών σύμφωνα με τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες
βασίζεται η ΕΕ και του κεκτημένου».

Έ

να από τα «μαθήματα» που
διαμόρφωσαν το ευρώ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ, η στατιστική αποτύπωση του ελληνικού χρέους και
του ελλείμματος από το 2004
έως το 2010.
Μιλώντας στο ετήσιο φόρουμ της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) στη Σίντρα της Πορτογαλίας,
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι τον Οκτώβριο του
2009, η ελληνική κυβέρνηση παραδέχθηκε πως οι επίσημες στατιστικές είχαν παραποιήσει για χρόνια
τα πραγματικά στοιχεία για το
χρέος και το έλλειμμα.
Όπως είπε αυτό προκάλεσε την
έλλειψη εμπιστοσύνης και την αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. «Και
αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης της
Ευρώπης», σημείωσε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι «η αλήθεια είναι ότι από το 2004 έως το
2010, η Ευρωστατιστική Υπηρεσία
(Eurostat) είχε στείλει 10 αντιπροσωπείες στην Αθήνα με σκοπό τη
βελτίωση της αξιοπιστίας των
ελληνικών στατιστικών δεδομένων. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη αντιστέκονταν για χρόνια σε αυστηρότερους κανόνες της ΕΕ ως προς τα
στατιστικά στοιχεία».
Ο κ. Γιούνκερ αποδέχθηκε το μέρος
της ευθύνης του, επειδή -όπως
είπε- «ψήφισα κατά της πρότασης
της Επιτροπής να δώσει περισσότερη εξουσία και μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην Ευρωπαϊκής Στα-

τιστικής Υπηρεσίας. Αυτό ήταν ένα
σημαντικό λάθος. Εάν είχαμε κάνει
το σωστό, δεν θα είχαμε βιώσει την
εμπειρία της ελληνικής κρίσης
όπως τη βιώσαμε».

κό εγχειρίδιο, αλλά στις ζωές του
Ελληνικού λαού. Μια μάχη για να
βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις σε
Ευρωπαϊκά προβλήματα».
Φυσικά, επεσήμανε ο κ. Γιούνκερ, οι
πραγματικές προσπάθειες και το
πραγματικό θάρρος επιδείχθηκε
από τον ελληνικό λαό. «Η δουλειά
μας ήταν να τους στηρίξουμε.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η Επιτροπή κινητοποίησε σχεδόν
35 δισεκατομμύρια ευρώ για την
Ελλάδα, από διάφορα κονδύλια
της ΕΕ για επενδύσεις, τα οποία
επέφεραν μια εκτιμώμενη αύξηση
του ΑΕΠ κατά 2% στη χώρα».

• Με υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη
σωστή της θέση, στην καρδιά της Ευρώπης και του ευρώ
Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
«Μάθημα» αποτελεί για τον κ.
Γιούνκερ και η κρίση του Ιουλίου
του 2015 και η προσπάθεια «διατήρησης της Ελλάδας στο ευρώ:
Για όσους από εμάς βρισκόμασταν
στο επίκεντρο της καταιγίδας για
μήνες, οι διαπραγματεύσεις ήταν
μακρές και τεταμένες. Αλλά γνωρίζαμε τη σημασία της μάχης. Μια
μάχη για να ξεπεράσουμε χρόνια
προκαταλήψεων, ιδεολογιών και
κακοδιαχείρισης. Μια μάχη για να
βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, και
διασφάλισης του μέλλοντος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο.
Μια μάχη για να σιγουρέψουμε ότι
οι απαιτούμενες προσπάθειες
είχαν νόημα - όχι σε ένα οικονομι-

«Για το λόγο αυτό προσωπικά επέμεινα το πρόγραμμα να εμπεριέχει
μια ισχυρή κοινωνική διάσταση.
Για άλλη μια φορά κάναμε ό, τι
χρειάστηκε και η Επιτροπή κινητοποίησε ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο
αξίας 7 δισ. ευρώ ως χρηματοδότηση - γέφυρα υπό τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας για να αποτρέψει
μια έξοδο από το ευρώ, από «ατύχημα».
«Σήμερα, με υπερηφάνεια μπορώ
να πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη
σωστή θέση της, στην καρδιά της
Ευρώπης και του ευρώ. Μαζί, δείξαμε ότι το ευρώ είναι μη αναστρέψιμο. Και όλοι γνωρίζαμε ότι έτσι
έπρεπε να είναι», κατέληξε.
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Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές
επισκέψεις στα λημέρια της ΕΟΚΑ

Β

ατή σε κάθε είδους οχήματα ακόμη και σε λεωφορεία θα καταστεί σύντομα η πρόσβαση στα λημέρια της ΕΟΚΑ στην περιοχή του χωριού Σπήλια. Η
Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Δασών για βελτίωση του δασικού δρόμου «Σπήλια - Στραορουθκιά» στην κοιλάδα Καπουράς του
Δάσους Αδελφοί. Μετά την εξέλιξη αυτή ο δρόμος θα
διαπλατυνθεί σε ορισμένα τμήματα που είναι στενός
ώστε το πλάτος του να είναι τουλάχιστον 5,5 μέτρα
και θα βελτιωθεί η ακτίνα καμπυλότητάς του σε 6
στροφές για να είναι δυνατή η διακίνηση όλων των
τύπων οχημάτων. Όπου απαιτηθεί θα γίνει εξομάλυνση του οδοστρώματος.
Η βελτίωση του δρόμου θα διευκολύνει την
πρόσβαση μεγάλων
πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση
πυρκαγιάς
στην
περιοχή, καθώς και
λεωφορείων για μεταφορά επισκεπτών στα λημέρια της ΕΟΚΑ. Η περιοχή
είναι ορεινή, σε υψόμετρο περίπου 900 m και εμπίπτει στα όρια της κοινότητας Σπηλιών.

• Κατασκευαστικά έργα
και διαπλάτυνση
δρόμου με σεβασμό
στο περιβάλλον

Τα κρησφύγετα που φιλοξένησαν τον Διγενή
Τα λημέρια της ΕΟΚΑ ήταν σύστημα τεσσάρων κρησφύγετων: Το αρχηγείο, η αποθήκη, ένα μαγειρείο και
ένα παρατηρητήριο. Βρίσκονται στην κορυφογραμμή
που δεσπόζει του χωριού Κούρδαλι. Εδώ έστησε για

7

• Κλιμακώνονται οι κοινωνικές αντιδράσεις

«Τιμές - φόνος» στα αεροπορικά ναύλα προς Ελλάδα

Κ

ορυφώνεται η ανησυχία των
κοινωνικών και οικονομικών
φορέων του τόπου λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας στα αεροπορικά εισιτήρια Κύπρου – Ελλάδας
και αντιστρόφως.

αεροπορικές θέσεις προς την
Ελλάδα από όλες τις εταιρείες μαζί
δεν καλύπτουν τη ζήτηση, αφού
μόνο οι Κύπριοι που ταξιδεύουν
προς Ελλάδα υπολογίζονται στους
500.000 το χρόνο.

Την περασμένη εβδομάδα
το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας και ο Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού (ΕΟΤ) σε κοινή συνέντευξη τύπου κάλεσαν την Κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το οποίο προέκυψε μετά το λουκέτο της αεροπορικής εταιρείας Cobalt τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι πολύ υψηλές τιμές, ανέφερε,
αποθαρρύνουν τη μετακίνηση επιβατών, επιβαρύνουν τα βαλάντια
των ταξιδιωτών, επηρεάζουν την
ανάπτυξη στενότερων επιχειρηματικών σχέσεων και μειώνουν την
τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο
χωρών.

Σύμφωνα με πίνακα που ετοίμασε
ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
Κύπρου – Ελλάδας, ανά εβδομάδα
για όλη την υπόλοιπη καλοκαιρινή
περίοδο η χαμηλότερη τιμή για
εισιτήριο από Λάρνακα προς
Αθήνα μετ’ επιστροφής με μια
αποσκευή 23 κιλών κυμαίνεται
από €243 η χαμηλότερη και φτάνει
μέχρι τα €690. Για τη Θεσσαλονίκη
οι αντίστοιχες τιμές είναι €284 η
χαμηλότερη και €508 η υψηλότερη.
Οι εταιρείες που συγκρίθηκαν ήταν
η AEGEAN, η Blue Air και η Cyprus
Airways.

Πρέπει να δοθούν κίνητρα σε αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες για
να εντάξουν στο πτητικό τους
πρόγραμμα
τα
δρομολόγια
Κύπρος, Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
να προσεγγιστούν ξένες εταιρείες
της περιοχής, οι οποίες πετάνε
από την έδρα τους προς την Ελλάδα, ώστε να μετατρέψουν την

ου. Εξέφρασε την ελπίδα η έρευνα
να ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε η
Κύπρος να μπορέσει να απευθυνθεί στην ΕΕ για αν εντάξει την
ακτοπλοϊκή γραμμή Κύπρου –
Ελλάδας σε κάποιο ειδικό πρόγραμμά επιχορηγούμενο.
Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Θεόδωρος Θαλασσινός ανέφερε ότι
ότι μετά το κλείσιμο της Cobalt
αυξήθηκαν οι τιμές σε επίπεδο που
το μέσο βαλάντιο τόσο του Ελλαδίτη όσο και του Κύπριου επισκέπτη
δεν μπορεί να το αντέξει. Ανέφερε
ότι ο ΕΟΤ έγινε αποδέκτης έντονων
διαμαρτυριών από ανθρώπους και
χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής στάθμης. Πρόσθεσε ότι πρέπει
να εγκύψει η κυπριακή κυβέρνηση
με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία στο θέμα της τακτικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας και ότι η
ακτοπλοϊκή επανασύνδεση Κύπρου

• ΣΕΚ: Εθνικοί και κοινωνικοοικονομικοί λόγοι επιβάλλουν
την επίλυση του θέματος, σε συνάρτηση με το ζήτημα
της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας

Τιμές αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής από τη Λάρνακα
Αφορά τη χαμηλότερη τιμή και περιλαμβάνει μια αποσκευή έως 23 κιλά

ΚΕΒΕ: Οι τιμές παραπέμπουν
σε άτυπο «καρτέλ»

λίγο το στρατηγείο
του ο αρχηγός της
ΕΟΚΑ. Ο αρχηγός
Γεώργιος
Γρίβα
Διγενής έδωσε διαταγή να κατασκευαστούν στην περιοχή
κρησφύγετα, όπου να μπορούν οποιαδήποτε στιγμή
οι αγωνιστές να καταφεύγουν, όταν η παρουσία τους
στα χωριά θα είναι δύσκολη. Μετά από αναγνώριση
των βουνών της περιοχής επιλέχθηκε η κορυφογραμμή πάνω στο Κούρδαλι. Η βρύση που υπήρχε 300
μέτρα χαμηλότερα από την κορυφογραμμή ήταν και
αυτή ένας καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση
για την ανέγερση των λημεριών στην περιοχή.
Η τοποθεσία που επιλέχτηκε για την κατασκευή των
λημεριών ήταν ιδανική. Η πρόσβαση από τον εχθρό
ήταν δύσκολη, γιατί δεν υπήρχε δρόμος στην περιοχή.
Προσφερόταν για άμυνα, ιδίως από τη μεριά του
χωριού Σπήλια, αλλά και για ασφαλή διαφυγή προς
Κακοπετρια ή Ασίνου. Τα λημέρια κατασκευάστηκαν
το καλοκαίρι του 1955 από κατοίκους των ΣπηλιώνΚουρδάλων και της Κυπερούντας υπό την καθοδήγηση του τομεάρχη της περιοχής Ρένου Κυριακίδη. Τα
λημέρια φιλοξένησαν τον αρχηγό της ΕΟΚΑ στρατηγό
Γεώργιο Γρίβα Διγενή και άλλους 18 αντάρτες από τις
23/11/1955 μέχρι τις 11/12/1955.
Στις 11/12/1955 τα λημέρια περικυκλώθηκαν από
πλήθος Άγγλων στρατιωτών. Εδώ τότε έγινε η περίφημη «Μάχη των Σπηλιών» με τραγικά για τους
Άγγλους αποτελέσματα. Μετά τη μάχη οι Άγγλοι ανακάλυψαν και ανατίναξαν τα κρησφύγετα. Τα κρησφύγετα έχουν επισκευαστεί από το Τμήμα Δασών,
το οποίο δημιούργησε δίκτυο μονοπατιών στην
περιοχή, με επεξηγηματικές πινακίδες, δείκτες και
παγκάκια.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ανέφερε ότι
οι σημερινές τιμές είναι απαράδεκτες και παραπέμπουν σε ένα
άτυπο καρτέλ μεταξύ των εταιρειών και πρέπει η πολιτεία να δει
αυτό το θέμα.
Σημείωσε ότι δεν μπορεί το κόστος
του
αεροπορικού
εισιτηρίου
Κύπρου – Ελλάδας, Ελλάδας –
Κύπρου, να συγκρίνεται πολλές
φορές με το κόστος Λονδίνου – Νέα
Υόρκης, ένα ταξίδι μακρύτερο και
δαπανηρότερο.
Πρόσθεσε ότι τα κόστη είναι πάρα
πολύ υψηλά σε σχέση με το μήκος
και το χρόνο της διαδρομής, ενώ
αντίστοιχα ταξίδια στην Ευρώπη
στοιχίζουν πολύ λιγότερα. «Σίγουρα αυτές οι τιμές παραπέμπουν σε
υπερκέρδη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο που δεν
υπάρχει ούτε οδική, ούτε ακτοπλοϊκή σύνδεση παρατηρείται
αυτή η εκμετάλλευση τιμών.
Σημείωσε ότι το κράτος πρέπει να
παρεμβαίνει στον ελεύθερο ανταγωνισμό όταν πρέπει να γίνουν
διορθώσεις, δημιουργώντας προσφορά για να πέσουν οι τιμές.
Ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας
Ιωσήφ Ιωσήφ, σημείωσε ότι το
φαινόμενο των ακριβών εισιτηρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
παρατηρείται για πολλούς μήνες
χωρίς να υπάρχει λύση. Υπέδειξε
ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα θα πρέπει να αυξηθεί η
προσφορά αεροπορικών θέσεων
στα δρομολόγια προς Ελλάδα.
Επεσήμανε ότι οι προσφερόμενες

ΣΕΚ
H Πολιτεία να πάρει χωρίς άλλη καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα ώστε
να εδραιωθεί υγιής ανταγωνισμός στις αερομεταφορές προσφέροντας
προσιτά ναύλα στο κοινό. Επιπροσθέτως, η πολιτεία οφείλει να λάβει
πολύ σοβαρά υπόψιν ότι η συγκοινωνία μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας άπτεται ζωτικών εθνικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων τα
οποία σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί, ούτε να υποτιμώνται, ούτε να
αγνοούνται.
Προς την κατεύθυνση αυτή, επείγει η δρομολόγηση θαλάσσιας επιβατικής γραμμής που να συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα. [Σελίδα 2].

Κύπρο ως ενδιάμεσο σταθμό τους
προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να
μειωθούν οι φόροι στο αεροδρόμιο
για τα δρομολόγια Κύπρου – Ελλάδας και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.
O Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου [ACTA ]
Βασίλης Σταματάρης, κάλεσε το
κοινό να αποτείνεται στα τουριστικά γραφεία τα οποία προσφέρουν προσιτές τιμές για ταξίδια
στην Ελλάδα.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Αναφορικά με την ακτοπλοϊκή
σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ο κ.
Ιωσήφ, ανέφερε ότι αναμένεται η
έρευνα που διενεργούν οι αρμόδιες
υπηρεσίες κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλί-

- Ελλάδας που εκκρεμεί εδώ και 19
χρόνια πρέπει να επιταχυνθεί,
ώστε η ακτοπλοΐα να καταστεί αν
όχι ανταγωνιστικό, τουλάχιστον
συμπληρωματικό
μεταφορικό
μέσο, ώστε ο Κύπριος και ο Έλληνας ταξιδιώτης να μην είναι απόλυτα εξαρτώμενος από τους αερομεταφορείς.
Η ΣΕΚ τονίζει την ανάγκη τάχιστης
επίλυσης του θέματος των ακριβών ναύλων αλλά και της θαλάσσιας ένωσης της Κύπρου με την
Ελλάδα.
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού επισήμανε ότι είναι ντροπή
να απομονώνεται η Κύπρος από
τον εθνικό κορμό χάριν εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων,
εξαγγέλλοντας σύμπηξη κοινωνικού μετώπου για επίλυση των υπό
αναφοράν ζητημάτων το συντομότερον.
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Χ

ρηστή Διοίκηση για διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς και ο
ρόλος των γυναικών ήταν το
θέμα σεμιναρίου που διοργάνωσε την περασμένη Τετάρτη
το Ίδρυμα Φημονόη και τον
Σύνδεσμο
«Cyprus
Association of Public Affairs
and Lobbying Professionals" ,
το οποίο πραγματεύτηκε ένα
επίκαιρο θέμα και απασχολεί έντονα την παγκόσμια
κοινότητα και ειδικότερα, την
κυπριακή κοινωνία.
Στην Κύπρο έχει γίνει πια
εμφανές ότι η εμπιστοσύνη
των πολιτών προς τους
θεσμούς έχει υποστεί σοβαρό
πλήγμα. Η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης αυτής αποτελεί
ουσιαστική προϋπόθεση για
τη διατήρηση της δημοκρατίας
εντός ενός ευνομούμενου κράτους. Η π αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των πολιτών
προϋποθέτει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου και θεσμοθέτηση της κοινωνικής λογοδοσίας, μέσω της καθιέρωσης
νομοθετικών και κανονιστικών
ρυθμίσεων που θα ενισχύσουν

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Μηδενική ανοχή στο φαινόμενο
της διαφθοράς!

τη σύνδεση μεταξύ της διάστασης του φύλου και της
διαφθοράς, με στόχο τη λήψη
συγκεκριμένων συντονισμένων
δράσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινών και στους
δύο τομείς.

• Εκεί όπου η παρουσία των γυναικών στην πολιτική
ζωή και σε ηγετικές θέσεις είναι αυξημένη, η τάση προς
τη διαφθορά παρουσιάζεται μειωμένη
• Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς
έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα
• Οι συμπαραστάτες μετατρέπονται σε πολέμιους
όταν θιγούν τα συμφέροντα τους
τη διαφάνεια, την αξιοκρατία
και τη χρηστή διοίκηση.
Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης μέσα στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων
και εξουσιών της, λαμβάνει σε
νομοθετικό επίπεδο διάφορα
μέτρα με σαφή στόχο την
πάταξη της διαφθοράς. Μέσω
νομοθετικών ρυθμίσεων και
μέσω της άσκησης του δέοντος
κοινοβουλευτικού ελέγχου, η
Βουλή των Αντιπροσώπων έχει
καθήκον να καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για πάταξη και εξάλειψη, δυνατόν, της
διαφθοράς, σε συντονισμό με
όλους τους αρμόδιους φορείς,
γιατί η προσπάθεια πρέπει να
είναι πολύπλευρη και συλλογική.
Πέραν των αρνητικών επιπτώσεων στη δημοκρατία και στο
κράτος δικαίου, η διαφθορά
επηρεάζει ιδιαίτερα τις πιο
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των
γυναικών, και οξύνει τις υφιστάμενες ανισότητες που προκύπτουν λόγω της διαφοράς
ισχύος μεταξύ των ομάδων
του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση του τομέα αυτού της
διαφθοράς πρέπει να πραγματοποιηθεί διάλογος μεταξύ
των Αρχών που μάχονται κατά
της διαφθοράς αναφορικά με

Διεθνείς έρευνες υποδεικνύουν
ότι σε κράτη όπου το σύστημα
δημοκρατίας είναι τέτοιο που
να προωθεί την ύπαρξη ισότητας μεταξύ των φύλων και
όπου, ως αποτέλεσμα αυτού, η
παρουσία των γυναικών στην
πολιτική ζωή και σε ηγετικές
θέσεις είναι αυξημένη, η τάση
προς τη διαφθορά παρουσιάζεται μειωμένη. Οι συνέπειες
της παρουσίας των γυναικών
σε ηγετικές θέσεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς χρήζουν περαιτέρω μελέτης, αφού
ο μικρός αριθμός γυναικών σε
τέτοιες θέσεις καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων. Για να γίνει
κατορθωτή η μελέτη αυτή,
τόσο ο δημόσιος όσο και ο
ιδιωτικός τομέας πρέπει να
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα
για να προωθήσουν διαφανείς
διαδικασίες που να μην αποτρέπουν την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Τοποθετήσεις γενικού
εισαγγελέα και γενικού
ελεγκτή
Ο γενικός εισαγγελέας της
Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης και ο γενικός ελεγκτής
Οδυσσέας Μιχαηλίδης στις
τοποθετήσεις τους συμφώνησαν ότι τα φαινόμενα διαφθο-

ράς είναι διαχρονικά, τόσο
στην Κύπρο, όσο και παγκοσμίως,

ενώ

αναφέρθηκαν

παράλληλα στην ανάγκη να
επιδειχθεί μηδενική ανοχή για
αντιμετώπιση του φαινομένου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οι δυο κρατικοί αξιωματούχοι
αν και τόνισαν πως η διαφθορά στη χώρα μας υπέστη
σοβαρά και πολυάριθμα πλήγματα, συνεχίζει να βασιλεύει.
Έκαναν παράλληλα λόγο για
απογοητευτικές διαπιστώσεις
σε ό,τι αφορά τα κρούσματα
διαφθοράς, οι οποίες, όπως
πρόσθεσε, συνιστούν λόγους
για εντονότερη προσπάθεια
και αποφασιστικότητα στην
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
Τη ΣΕΚ στο σεμινάριο εκπροσώπησε η γραμματέας του
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ η οποία μεταξύ
άλλων τόνισε πως στον μεταβαλλόμενο κόσμο των αξιών
και των δικαιωμάτων έχει
σημασία για κάθε Κράτος η
εξάλειψη της διαπλοκής και η
προώθηση της χρηστής διοίκησης, με την πιστή εφαρμογή
των Νόμων, που πρέπει να
υπερέχουν έναντι όλων όσο
ψηλά και εάν βρίσκονται σε
θέσεις εξουσίας.

Δέσποινα Ησαΐα, γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Χωρίς ισότητα, δεν μπορεί να υπάρξει χρηστή διοίκηση

Η

Ισότητα και η αμεροληψία αποτελούν
βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης ενώ
η αρχή της ισονομίας και ισοπολιτείας δεν
μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την αρχή της
Ισότητας. Συνεπώς όπου υπάρχει χρηστή διοίκηση, αμεροληψία και διαφάνεια, ισονομία και
ισοπολιτεία εδραιώνεται η Ισότητα των δύο
φύλων και κατεπέκταση του συνόλου της κοινωνίας.
Χρηστή διοίκηση προϋποθέτει μεταξύ άλλων:
1. την εφαρμογή νόμων και κανονισμών- Ανισότητες προκύπτουν όχι μόνον λόγω στερεοτύπων και έλλειψης κουλτούρας αλλά και ως
αποτέλεσμα της παραβίασής των νόμων.
2. Προϋποθέτει επίσης ,όπως καθορίζεται και
από το άρθρο 41 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, την αμερόληπτη, δίκαιη και εντός
εύλογου χρόνου εξέτασης υποθέσεων όχι μόνον
από τα δικαστήρια αλλά και από τους διάφορους θεσμούς που εξετάζουν καταγγελίες. ΠΧ
καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, για
απόλυση εξαιτίας εγκυμοσύνης κοκ.
3. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, η ανισότητα στις
αμοιβές, οι διακρίσεις , ο εργασιακός εκφοβισμός , τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης οδηγούν τις εργασιακές σχέσεις σε σοβαρή δυσλειτουργία και κατεπέκταση δημιουργούν μια Δημοκρατία, απούσα και επίσης
δυσλειτουργική. Ιδιαίτερα το περιβάλλον εργασίας αποτελεί τη μικρογραφία της ίδιας της
κοινωνίας, όπου τα όποια ελλείμματα διοχετεύονται και αλληλοεπιδρούν αμφίδρομα
• Χρειαζόμαστε:
• μια δημιουργική ατζέντα, κοινωνικά δίκαιη,
που να ενδυναμώνει τις γυναίκες και να τις
παροτρύνει να λάβουν μέρος στον δημόσιο
λόγο και ν’ αναλάβουν δημόσια καθήκοντα.
Σημαντική η συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων.
• Αμερόληπτη και άμεση απονομή δικαιοσύνης.
• Καταπολέμηση της γάγγραινας της γραφειοκρατίας που δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις
και καλλιεργεί τάσεις για διαφθορά
• Στόχευση στην εργασιακή ειρήνη και να
δίνουμε τη θεσμική δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης απο-

φάσεων.
• Ενισχύουμε τους θεσμούς που εξετάζουν
καταγγελίες για παραβίαση των νόμων για να
είναι αποτελεσματικοί
• Αξιοποιούμε τις γνώσεις των εργαζομένων
γυναικών και ανδρών στοχεύοντας στην καταπολέμηση της διαφθοράς που μόνον οφέλη
μπορεί να έχει για κάθε μέλος της κοινωνίας
μας.
• Σχεδιάζουμε πολιτικές καταπολέμησης της
διαφθοράς λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση
του φύλου.
• Κώδικας χρηστής διοίκησης και καλής
συμπεριφοράς για κάθε ιδιωτική επιχείρηση
ώστε να καλλιεργηθεί κουλτούρα χρηστής διοίκησης που να διασφαλίζει
• Την ίση και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση
• Την ίση αμοιβή
• Την αξιοπρέπεια στην εργασία
• Τον επαγγελματισμό
• Την υπευθυνότητα
• Τον σεβασμό
Οι θυσίες των εργαζομένων και ολόκληρης της
κοινωνίας δημιούργησαν τις δυνατότητες γρήγορης ανάκαμψης της οικονομίας. Ας μην
παρασυρόμαστε όμως και ας μην εφησυχάζουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια συνετών και υπεύθυνων πολιτικών,
που να πηγάζει ως φιλοσοφία και όχι ως ανάγκη και μαζί με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα να ελκύσουμε επενδύσεις που θα εδραιώσουν ακόμη περισσότερο την οικονομία δίδοντας παράλληλα την ευκαιρία στο κράτος να
ενισχύει ακόμη περισσότερο την κοινωνική του
πολιτική.
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Ι

Φραγμός στη βία και την παρενόχληση με σφραγίδα
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO

στορική χρονιά για τους
εργαζόμενους όλης της υφηλίου. Η Διεθνής Διάσκεψη
Εργασίας (ILC) ενέκρινε νέα
σύμβαση και συνοδευτική
σύσταση για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Η νέα σύμβαση υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν
την ευθύνη να προωθήσουν
ένα περιβάλλον εργασίας με
μηδενική αποχή σε απαράδεκτα φαινόμενα.

• Εγκρίθηκε σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
στον κόσμο της εργασίας

√ Παρενόχληση και βία
συνιστούν κατάφωρη
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

√ H ΣΕΚ αισθάνεται δικαιωμένη για την προηγηθείσα
πρωτοβουλία της μέσα από την οποία υπεγράφη
κώδικας αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης
και παρενόχλησης που καλύπτει τον ιδιωτικό
και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι η
βία και η παρενόχληση στον
κόσμο της εργασίας συνιστά
παραβίαση
ή
κατάχρηση
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
αποτελεί απειλή για την ισότητα των ευκαιριών, είναι
απαράδεκτη και ασυμβίβαστη
με την αξιοπρεπή εργασία". Η
βία και η παρενόχληση είναι
πιθανό
να
προκαλέσουν
σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη."
Υπενθυμίζει στα κράτη μέλη
ότι έχουν την ευθύνη να προωθήσουν ένα "γενικό περιβάλλον
μηδενικής ανοχής". Η νέα σύμβαση αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων, ανε-

γήσουμε ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας για γυναικών
και ανδρών. Είμαι βέβαιος ότι,
δεδομένης της συνεργασίας και
της αλληλεγγύης που έχουμε
δει σε αυτό το ζήτημα, θα
υπάρξουν άμεσα δράσεις ».
Η Manuela Tomei, Διευθύντρια του Τμήματος Εργασίας
της ΔΟΕ, δήλωσε πως "Χωρίς
σεβασμό, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια στην εργασία και,
χωρίς αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή
είναι η πρώτη φορά που εγκρίθηκε μια σύμβαση και μια
σύσταση σχετικά με τη βία και
την παρενόχληση στον κόσμο

Η σύμβαση για τη βία και την
παρενόχληση του 2019 και η
σύσταση για τη βία και την
παρενόχληση του 2019 εγκρίθηκαν από τους αντιπροσώπους την τελευταία ημέρα της
συνόδου Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας. Για τη σύμβαση,
439 αντιπρόσωποι ψήφισαν

υπέρ, επτά εναντίον και 30
αποχές. Η σύσταση ψηφίστηκε
με 397 ψήφους υπέρ, 12
ψήφους κατά και 44 αποχές.
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ξαρτήτως του συμβατικού
τους καθεστώτος, και περιλαμβάνει τους εκπαιδευόμενους, τους ασκούμενους και
τους μαθητευόμενους, τους
εργαζομένους των οποίων η
απασχόληση έχει τερματιστεί,
τους εθελοντές και τους αιτούντες εργασία Αναγνωρίζει ότι
"άτομα που ασκούν την εξουσία, τα καθήκοντα ή τις ευθύνες ενός εργοδότη" μπορούν
επίσης να υποστούν βία και
παρενόχληση.
Η σύμβαση και η σύσταση
αναγνωρίζουν το δικαίωμα
όλων σε έναν κόσμο εργασίας
χωρίς βία και παρενόχληση"
τόνισε σε δηλώσεις του Guy
Ryder, Γενικός Διευθυντής της
ΔΟΕ. Καλύπτει τη βία και την
παρενόχληση που συμβαίνουν
στον χώρο εργασίας. χώρους
όπου ο εργαζόμενος πληρώνε-

Τ

α οργανωτικά και οικονομικά
αποτελέσματα του εργατικού
κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού ανέλυσε η ηγεσία του στο πλαίσιο Συνδιάσκεψης
στελεχών που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα στο οίκημα
της ΣΕΚ Λεμεσού.

6.000 αντιπρόσωποι από τις 187 χώρες μέλη του ILO καταχειροκροτούν την ψήφιση σύμβασης και σύστασης για έναν κόσμο
εργασίας απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση
ται, λαμβάνει ανάπαυση ή
μεσημεριανό γεύμα ή χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις υγιεινής,
πλύσης ή αλλαγής. κατά τη
διάρκεια ταξιδιών που σχετίζονται με την εργασία, ταξίδια, κατάρτιση, εκδηλώσεις ή
κοινωνικές δραστηριότητες ·
τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας) και κατά τη

Συνδιάσκεψη στελεχών Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού

Στο μικροσκόπιο οι πολιτικές της ΣΕΚ
εργασιακά - κοινωνικά ζητήματα

Παρόντες ο γενικός γραμματέας και
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και Μιχάλης

• Αναλύθηκαν επίσης

τα οικονομικά και
οργανωτικά
αποτελέσματα

Μιχαήλ και ο επαρχιακός γραμματέας
της ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τα στελέχη για τις πολιτικές του
Κινήματος για καίρια Κοινωνικά και
Εργασιακά Ζητήματα και να δώσουν
απαντήσεις σε ερωτήσεις των στελε-

μετακίνηση προς και από την
εργασία. Αναγνωρίζει επίσης
ότι η βία και η παρενόχληση
ενδέχεται να αφορούν τρίτους.
Ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ,
Guy Ryder τόνισε παράλληλα
πως "Τα νέα πρότυπα αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων
σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς
βία και παρενόχληση", είπε.
"Το επόμενο βήμα είναι να
θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις
προστασίες, ώστε να δημιουρ-

της εργασίας. Έχουμε τώρα
έναν συμφωνημένο ορισμό της
βίας και της παρενόχλησης.
Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει
για να αποφευχθεί. Ελπίζουμε
ότι αυτά τα νέα πρότυπα θα
μας οδηγήσουν στο μέλλον της
εργασίας που θέλουμε να
δούμε ». Η Σύμβαση θα τεθεί σε
ισχύ 12 μήνες μετά την επικύρωση δύο κρατών μελών. Η
σύσταση, η οποία δεν είναι
νομικά δεσμευτική, παρέχει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής
της Σύμβασης. Αυτή είναι η
πρώτη νέα Σύμβαση που
εγκρίθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας από το 2011,
όταν εγκρίθηκε η Σύμβαση
Εγχώριων Εργαζομένων του
2011 (αριθ. 189). Οι συμβάσεις
είναι νομικά δεσμευτικές, ενώ
οι συστάσεις παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση. εργαζόμενους και εργοδότες από τα
187 κράτη μέλη της ΔΟΕ.

χών.
Ο κ. Τιμοθέου σε δηλώσεις του στην
«Εργατική Φωνή» τόνισε πως η Συνδιάσκεψη στελεχών αποτελεί μια χρήσιμη
και εποικοδομητική διαδικασία μέσω
της οποίας προσφέρεται η ευκαιρία
στα στελέχη να έχουν μια κατιδίαν
συζήτηση με την ηγεσία του Κινήματος
για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προς γονείς:

Ο εφιάλτης που «κερδίζει» έδαφος
στις σύγχρονες κοινωνίες

Πάρτε τα βιντεοπαιχνίδια απο τα παιδιά
και δώστε τους ένα μουσικό όργανο

Σ

τις μέρες μας ολοένα και περισσότερα άτομα
παραπονιούνται ότι δεν έχουν διάθεση, αισθάνονται διαρκώς κουρασμένα, δεν έχουν κέφι για διασκέδαση, αισθάνονται μονοτονία ενώ συχνά δεν
έχουν όρεξη για δουλειά. Οι ειδικοί μιλούν για εμφάνιση του συνδρόμου της χρόνιας κόπωσης, που
πλήττει πλούσιους και φτωχούς, άνδρες και γυναίκες.
Σύμφωνα με βρετανική έρευνα, το 20% των ανδρών
και το 30% των γυναικών παραδέχονται ότι νιώθουν
συνεχώς κουρασμένοι. Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης ‘πλήττει’ περί τα 17 εκατ. άτομα σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται πολύ, καθώς
τα συμπτώματα του συνδρόμου, η χρόνια κόπωση
και οι πόνοι στα άκρα, δεν βελτιώνονται ούτε όταν
το άτομο ξεκουράζεται.
Το σύνδρομο της
χρόνιας κόπωσης
• Εάν το σύμπτωμα είναι είναι ένα φαινόμεψυχολογικής προέλευσης, νο που οδηγεί όλο
συνίσταται η αναδιοργά- και περισσότερους
ανθρώπους των
νωση του τρόπου ζωής
μεγάλων πόλεων
του ατόμου
στο κατώφλι των
γιατρών και των
ψυχολόγων.
Το
σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης, ή
σύνδρομο της κούρασης όπως αποκαλείται είναι μια
ασθένεια της εποχής μας, που τα
περισσότερα ‘θύματά’ της είναι γυναίκες.
Γυναίκες κυρίως νέες στην ηλικία, που πρόσφατα
έχουν αποκτήσει οικογένεια, ενώ συγχρόνως εργάζονται ή βρίσκονται στην περίοδο της εγκυμοσύνης,
αλλά και γυναίκες μεγαλύτερες στην ηλικία. Η επαγγελματική υπερδραστηριότητα, οι ευθύνες του σπιτιού, η φροντίδα των παιδιών και οι κοινωνικές υποχρεώσεις φορτίζουν ψυχολογικά και σωματικά το
άτομο, με αποτέλεσμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός
γυναικών που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία
να παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα.

Ζ

ούμε στη ψηφιακή εποχή.
Είναι λοιπόν λογικό η τεχνολογία να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Μόνο που όταν
πρόκειται για τα παιδιά μας η
τεχνολογία δεν παίζει πάντα
θετικό ρόλο, αλλά μάλλον το
αντίθετο πολλές φορές. Είτε
πρόκειται για τάμπλετς είτε για
smartphones, τα παιδιά χρειάζονται ερεθίσματα άλλα, από αυτές
τις εθιστικές συσκευές. Για αυτό
τον λόγο η μουσική θεωρείται ως
μια εναλλακτική πολύ πιο υγιής
και είναι ευθύνη των γονιών να
την εισάγουνε στη ζωή των παιδιών τους.
Είναι αλήθεια πως πολλοί γονείς
εκτιμούν τη γαλήνη που βασιλεύει
στο σπίτι όταν τα παιδιά παίζουν
με το τάμπλετ ή με το smartphone.
Εντούτοις, αυτές οι συσκευές μειώνουν την γνωστική τους ανάπτυξη και δεν τους προσφέρουν πάντα
θετικά ερεθίσματα. Η μουσική,
πέρα από την ηρεμιστική και θεραπευτική της ιδιότητα, τρέφει τον
εγκέφαλο του παιδιού και ενισχύει
την πνευματική του ανάπτυξη.

Τάμπλετς και smartphones,
επιβαρύνουν την υγεία
των παιδιών
Για να κατανοήσουμε την σημασία
της μείωσης της χρήσης των
τάμπλετς και άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών για το παιδί, πρέπει
καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε

δημιουργεί εξάρτηση. Το παιχνίδι
σε ένα τάμπλετ ή Smartphone μπορεί να διαρκέσει ώρες ολόκληρες,
οδηγώντας το παιδί σε μία αδράνεια επικίνδυνη. Στις 18 Ιουνίου
2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε επισήμως τον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια ως διαταραχή. Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει ότι μπορούν

• Αναγνώρισε επισήμως
τον εθισμό
στα βιντεοπαιχνίδια
ως διαταραχή
να προκαλέσουν εθισμό και πως ο
καλύτερος τρόπος για να το αποφύγουμε είναι να προσφέρουμε
στα παιδιά μία άλλη εναλλακτική
τόσο ασφαλή όσο και διασκεδαστική.

Μουσική, ένα σπουδαίο
ερέθισμα
Γιατί όμως να επιλέξουμε την μουσική; Σύμφωνα με μια έρευνα που
βασίζεται

ικανότητα μάθησης και ενισχύουν
την γνωστική του ανάπτυξη. Πολλές έρευνες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συσχετισμός
ανάμεσα στην μουσική και στην
γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν
το παιδί παίζει ένα όργανο, βελτιώνονται οι προσοδιακές του ικανότητες, ειδικά ο ρυθμός και ο επιτονισμός. Στην πραγματικότητα, ο
παραλληλισμός ανάμεσα στην
γλωσσική σύνταξη και στην μουσική δομή έχει υπάρξει αντικείμενο
πολλών μελετών. Σε ένα άρθρο που
εκδόθηκε από το επιστημονικό
περιοδικό Developmental Science, η
αντίληψη του ρυθμού μπορεί να
προβλέψει τις συντακτικές ικανότητες παιδιών έξι ετών.

Η μουσική ως θεραπευτικό
εργαλείο
Πέρα από τον ρόλο της ως ερέθισμα, η μουσική είναι ένα εργαλείο
θεραπευτικό που χρησιμοποιείται
για να διαχειριστούμε πολλές διαταραχές όπως ο αυτισμός. Σε ένα
άρθρο που εκδόθηκε από το περιοδικό Frontiers in Integrative
Neuroscience, οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η μουσική μπορεί
να παίξει σημαντικό ρόλο στην
διαχείριση του αυτισμού. Όπως
εξηγούν, τα παιδιά στο φάσμα του
αυτισμού υποφέρουν από πολλά
προβλήματα που αφορούν τις ικανότητές τους να επικοινωνήσουν

Στις 18 Ιουνίου 2018,

Η συμπτωματολογία αρχίζει κυρίως με το αίσθημα
κόπωσης που βιώνεται σαν

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

• Συνεχής κόπωση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 6 μηνών και ανήσυχος ύπνος
• σωματική εξάντληση με τρεμούλες,
• Μείωση της αντίστασης στην προσπάθειαμυαλγίες,
• Δυσκολίες στη συγκέντρωση,
• Αναποφασιστικότητα,
• Μειωμένη προσοχή και μνήμη, και γενικά σωματικές και ψυχολογικές διαταραχές;
• Ναυτία και συμπτώματα σπαστικής κολίτιδας.

στα βιντεοπαιχνίδια

Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης φαίνεται να είναι μια
δέσμη δυσλειτουργιών του οργανισμού, ένα σήμα
κινδύνου που δεν πρέπει να αγνοηθεί, αλλά να διερευνηθούν τα αίτια και να αντιμετωπιστεί εγκαίρως.
Πριν από όλα όμως θα πρέπει να διαχωριστεί από
την παροδική κούραση, που οφείλεται σε σωματική
εξάντληση, η οποία εξαφανίζεται με ένα χλιαρό
μπάνιο και ένα καλό ύπνο. Από την άλλη ενδέχεται
να αποτελεί ένδειξη κλονισμένης υγείας.
Μια χρόνια κόπωση μπορεί επίσης να οφείλεται
στην υπερβολική εργασία που κάνουμε και δεν μας
αρέσει, σε χρόνια δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις, σε κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα, σε συνδυασμό με κακή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης και διαταραχές στον ύπνο, όπου το άτομο, προσπαθώντας να αντεπεξέλθει σε όλες τις εξωτερικές
απαιτήσεις και πιέσεις, εξαντλεί τα οργανικά και
ψυχικά αποθέματά του.
Γι αυτό ο ύπνος και η ξεκούραση μπορεί να μην αποτελέσουν τη λύση. Μία από τις προτεινόμενες λύσεις,
εφ΄ όσον το σύνδρομο είναι ψυχολογικής προέλευσης, είναι εκτός της συστηματικής ψυχοθεραπείας η
αλλαγή κάποιων δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και
η αναδιοργάνωση του τρόπου ζωής του ατόμου.

αναγνώρισε επισήμως τον εθισμό
ως διαταραχή. Αντιμέτωποι με αυτόν τον
κίνδυνο, οι γονείς πρέπει να δράσουν μειώνοντας την έκθεση στις ηλεκτρονικές
συσκευές και προτείνοντας εναλλακτικές
απασχόλησης πολύ πιο ασφαλείς και
δημιουργικές, όπως η μουσική
τον κίνδυνο που ενέχουν. Στην
πραγματικότητα, η τεχνολογία
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο
τόσο σε σωματικό όσο και σε
πνευματικό επίπεδο. Σύμφωνα με
μία έρευνα που εκδόθηκε στο
Paediatrics Child Health Journal, τα
παιδιά εκτίθενται σε μία ατέλειωτη πηγή πληροφοριών που μπορεί
δύσκολα να ελεγχθεί από τους
γονείς. Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε στο ίντερνετ, το οποίο μοιάζει με τη Λερναία Ύδρα της εποχής
μας. Της κόβετε το κεφάλι κι αμέσως ένα άλλο ξεφυτρώνει στη
θέση του. Πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, το ίντερνετ φέρνει το παιδί
σας σε επαφή με πολλές πληροφορίες που ενδεχομένως να αποκαλυφθούν από ακατάλληλες ως και
επικίνδυνες για την ηλικία του.
Από την άλλη, η τεχνολογία επηρεάζει το παιδί σας εφόσον του

στον ρόλο
της μουσικής στην πνευματική
ανάπτυξη των παιδιών, η μουσική
έχει επίδραση στις κινητικές,
γλωσσικές, κοινωνικές, γνωστικές
και ακαδημαϊκές ικανότητες των
παιδιών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μουσική φέρνει το παιδί σε
επαφή με πολυαισθητηριακές
εμπειρίες που ενδυναμώνουν την

με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι
δύσκολο για αυτά να μείνουν
συγκεντρωμένα και δυσκολεύονται
να πλησιάσουν τους άλλους. Για
αυτό και η μουσική και κυρίως το
μουσικό περιβάλλον, θα βοηθούσε
τα παιδιά αυτά διευκολύνοντας τις
κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις
σε ένα πλαίσιο που τους είναι
ευχάριστο.

Τι ρόλο παίζουν οι γονείς;
Εφόσον το παιδί τώρα διαμορφώνεται, είναι σημαντικό οι γονείς να το
καθοδηγήσουν με τον πιο σωστό τρόπο. Αυτό που θα μπορούσε να φαίνεται ως μία καλή ιδέα όπως το να του δώσουν ένα τάμπλετ και να το
αφήσουν να παίξει ήσυχο, θα μπορούσε να αποβεί ριψοκίνδυνο για το
ευ ζην του και να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες. Εκτός από τα
επικίνδυνα αποτελέσματα του να έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία
από τόσο μικρή ηλικία, τα παιδιά ξεχνούν την κοινωνική τους ζωή και
βρίσκονται κλεισμένα στο σπίτι. Για αυτό τον λόγο οι γονείς πρέπει να
δράσουν παίρνοντας τον έλεγχο και προτείνοντας εναλλακτικές πολύ
πιο ασφαλείς και δημιουργικές όπως η μουσική.
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Η μισθολογική ανισότητα στο επίκεντρο
διαδηλώσεων στην Ελβετία

Μ

ια μοβ λαοθάλασσα κατέκλυσε
σήμερα τους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Ελβετίας, καθώς
εκατοντάδες γυναίκες, κρατώντας
πλακάτ με φεμινιστικά συνθήματα,
διαδήλωσαν υπερασπιζόμενες τα
δικαιώματά τους και ζητώντας
μισθολογική ισότητα.
"Κάτω η πατριαρχία", "Το σώμα μου
είναι δικό μου" ή ακόμη "Ο Χάρι Πότερ
θα ήταν νεκρός χωρίς την Ερμιόνη",
έγραφαν στα πλακάτ οι διαδηλώτριες.

• Διεκδικούσαν αξιοπρεπείς
μισθούς και σεβασμό

Η κυκλοφορία των τραμ διακόπηκε στη
Ζυρίχη, ο καθεδρικός ναός της Λοζάνης
φωτίστηκε με ροζ χρώμα ενώ σε έναν
ουρανοξύστη στη Βασιλεία προβλήθηκε
μια γυναικεία υψωμένη γροθιά. Σχεδόν
30 χρόνια μετά την πρώτη, ιστορική
απεργία τους, οι Ελβετίδες πέρασαν
ξανά στη δράση για να καταγγείλουν τη
σεξιστική βία και να ζητήσουν να αναγνωριστεί η οικιακή εργασία.
Η Ορέλια, μια μαθήτρια λυκείου που
συμμετείχε στη διαδήλωση στη Γενεύη,
είπε ότι στόχος της ήταν να καταγγείλει
"τη σεξουαλικοποίηση του γυναικείου
σώματος" στην κοινωνία και κυρίως
στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
Στη Βέρνη, οι βουλευτές διέκοψαν για 15
λεπτά τη συνεδρίασή τους, σε μια συμβολική συμπαράσταση προς τις γυναίκες. Πολλές βουλευτίνες είχαν ντυθεί

Μ

όνο το 2% των αδειών
που διατίθενται για
οποιονδήποτε από τους δύο
γονείς για την φροντίδα των
παιδιών, πήραν οι Ευρωπαίοι άντρες κατά το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή
και την Παγκόσμια Μέρα του
Πατέρα, η ΕΕ αναφέρει σε
ανακοίνωσή της πως ο πιο
πάνω αριθμός πρέπει να
αλλάξει και οι άντρες να
λαμβάνουν
περισσότερες
ευκαιρίες να συμμετέχουν
στη φροντίδα των οικογενειών τους.
Σύμφωνα με έρευνες, η διάρκεια της άδειας που παίρνουν
οι πατέρες συνδέεται με την
ικανοποίηση που αποκομίζουν
από τη σχέση τους με το παιδί
τους. Η μεγαλύτερη χρήση, εκ
μέρους των πατέρων, των
αδειών που αφορούν τα παιδιά θεωρείται επίσης ευεργετική για την ανάπτυξη των παιδιών και την ισότητα των
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Καθοριστικός ο ρόλος των Κοινωνικών Εταίρων
στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

στα μοβ, όπως η υπουργός Άμυνας
Βιόλα Αμχερντ. Η υπουργός Αστυνομίας
και Δικαιοσύνης Σιμονέτα Σομαρούγκα
απεύθυνε χαιρετισμό στις διαδηλώτριες
από τον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό.
Στη Λοζάνη η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει από τη νύχτα στον καθεδρικό, όπου
οι γυναίκες σήμαναν τις καμπάνες. Στη
συνέχεια 500 άνθρωποι απέκλεισαν μια
γέφυρα.
Σε πολλές κωμοπόλεις οι γυναίκες
συγκεντρώθηκαν για να τραγουδήσουν. Και στη Ζυρίχη,
μια τεράστια κλειτορίδα,
τοποθετημένη σε ένα άρμα,
έκανε τον γύρο της πόλης.
Πολλοί βρεφονηπιακοί σταθμοί έκλεισαν, τα σχολεία υπολειτούργησαν ενώ ορισμένοι
δήμοι –όπως αυτός της Γενεύης– στήριξαν την κινητοποίηση. Η γενική διευθύντρια του
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, που
βρισκόταν στην Ελβετία για να εκφωνήσει ομιλία στον Διεθνή Οργανισμό
Εργασίας, φορούσε στο σακάκι της μια
καρφίτσα με το λογότυπο της απεργίας, την υψωμένη γροθιά.
Η διαδήλωση αυτή, με κυριότερα αιτήματα "περισσότερο χρόνο, περισσότερα
χρήματα και σεβασμό", οργανώθηκε
στην επέτειο της πρώτης μεγάλης
απεργίας των γυναικών, στην Ελβετία,
στις 14 Ιουνίου 1991. Δέκα χρόνια
νωρίτερα είχε περιληφθεί στο Σύνταγμα
η αρχή της ισότητας των φύλων, όμως
οι Ελβετίδες διαμαρτύρονταν για την
απουσία συγκεκριμένων μέτρων ώστε
να επιτευχθεί η μισθολογική ισότητα. Η
κινητοποίησή τους τότε είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε ισχύ το 1996 ο νόμος
για την ισότητα στην εργασία.
Οι γυναίκες της νέας γενιάς συνεχίζουν
τον αγώνα που ξεκίνησαν οι μητέρες
τους, καθώς η μισθολογική ισότητα
παραμένει ακόμη άπιαστο όνειρο. Οι
γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 20%
λιγότερα χρήματα από τους άνδρες.

Σ

το σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και την εμπλοκή
που πρέπει να έχουν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή
των Ανά Χώρα Συστάσεων, αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα η
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα
Αιμιλιανίδου
στο πλαίσιο των
εργασιών του Συμβουλίου των
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ (EPSCO),

√ Ανθρωποκεντρική
η κοινωνική μας πολιτική

στο Λουξεμβούργο.
Κύριο θέμα συζήτησης των Υπουργών
ήταν η αποδοτικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως εργαλείο συντονισμού και παρακολούθησης των
μεταρρυθμίσεων στους τομείς της
απασχόλησης και της κοινωνικής
πολιτικής, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και οι τρόποι αποδοτικής εφαρμογής των Ανά Χώρα
Συστάσεων. Η Υπουργός Εργασίας
σημείωσε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην οικονομία και στην αύξηση
της απασχόλησης, αλλά και στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο στην

• Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
συμμετείχε στο Συμβούλιο
Υπουργών Απασχόλησης και
Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην
Κύπρο.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στη μείωση
της ανεργίας η οποία είναι κάτω του
7% σήμερα όταν το 2013 είχε φτάσει
στο 17%. Επίσης, σημείωσε πως τα
πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
συνεχώς μειώνονται και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην εισαγωγή από το 2014 του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής
πρόνοιας με μια ανθρωποκεντρική
προσέγγιση και πολιτική.
Για να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση και σε άλλους τομείς πολιτικής η
Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι κατά
τον σχεδιασμό των πολιτικών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κοινωνικός αντίκτυπος που θα έχουν. Ο
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών
Δικαιωμάτων θα συμβάλει περαιτέρω
προς αυτή την κατεύθυνση, κατέληξε
η Υπουργός.

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
Οι νέες αποφάσεις για την άδεια πατρότητας
(όπου κάτι τέτοιο αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο)
παρέχεται για την περίοδο της
γέννας αλλά και σε περίπτωση
θνησιγένειας, με αποδοχές
τουλάχιστον στο επίπεδο της
άδειας ασθενείας.

φύλων. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των πατέρων στη φροντίδα των παιδιών επηρεάζει
επίσης την απόφαση των
γυναικών να αποκτήσουν παιδιά.
Για τους πιο πάνω λόγους, οι
Ευρωβουλευτές υιοθέτησαν
νέους κανόνες για την άδεια

πατρότητας και τη μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια.
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν με
490 ψήφους υπέρ έναντι 82
και 48 αποχών, έχουν ως εξής:
Το δικαίωμα για τουλάχιστον
δέκα εργάσιμές ημέρες άδειας
πατρότητας για πατέρες και
αντίστοιχους δεύτερους γονείς

Επίσης, προστίθενται στην
αρχική πρόταση δύο μήνες μη
μεταβιβάσιμης γονικής άδειας
μετ’ αποδοχών. Αυτή η άδεια
είναι ατομικό δικαίωμα, το
οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μια πιο ισορροπημένη
κατανομή
των
βαρών της φροντίδας που
απαιτεί μια οικογένεια.
Τα κράτη μέλη θα θέσουν ικανοποιητικά επίπεδα αποδοχών ή επιδομάτων για την
ελάχιστη μη μεταβιβάσιμη
περίοδο γονικής άδειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική

άδεια συχνά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδημάτων
για την οικογένεια και ότι το
υψηλότερα αμειβόμενο μέλος
της οικογένειας (το οποίο
συχνά είναι άνδρας) θα πρέπει
να μπορεί να κάνει χρήση
αυτού του δικαιώματος.
Σημειώνεται πως οι γονείς και
γενικά όσοι ασκούν επιμέλεια,
θα δικαιούνται να αιτηθούν τη
μετατροπή των συνθηκών
εργασίας τους, όπου αυτό
είναι εφικτό, μέσω τηλεργασίας ή ελαστικών ωραρίων.
Κατά την εξέταση αιτημάτων
για ευέλικτή εργασία, οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη όχι μόνο τους δικούς
τους πόρους και ανάγκες,
αλλά και τις ειδικές ανάγκες
που έχουν οι γονείς παιδιών με
αναπηρίες ή μακροχρόνιες
ασθένειες, καθώς και των
μονογονεϊκών οικογενειών.
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«4» μήνες νωρίτερα ξεκίνησαν οι κρατήσεις για την έκθεση
«Λεονάρντο Ντα Βίντσι» στο Λούβρο

Τ

ο μουσείο του Λούβρου δέχεται
από σήμερα, τέσσερις μήνες
νωρίτερα, κρατήσεις για την
εμβληματική έκθεση «Λεονάρντο
Ντα Βίντσι» για την 500ή επέτειο
θανάτου του μεγάλου ζωγράφου
της Αναγέννησης που θα ανοίξει
τις πύλες της στις 24 Οκτωβρίου.
Λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης, καμιά αγορά εισιτηρίων
δεν είναι δυνατή στα ταμεία του
μουσείου. Η έκθεση θα είναι προσβάσιμη μόνο έπειτα από ηλεκτρονική κράτηση θέσης στο
www.ticketlouvre.fr. ώστε να
υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και να
πραγματοποιηθεί πιο άνετα η

Ι

επίσκεψη.
«Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται
για όλους τους επισκέπτες,
συμπεριλαμβανομένων
αυτών
που έχουν ελεύθερη ή δωρεάν
είσοδο στο Λούβρο», ανακοίνωσε
το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως.
Οι πέντε πίνακες και τα 22 σκίτσα

του Ντα Βίντσι που αποτελούν τη
συλλογή του Λούβρου, θα περιλαμβάνονται σε σχεδόν 120 έργα
(ζωγραφική, σκίτσα, χειρόγραφα,
γλυπτά, αντικείμενα τέχνης) που
προέρχονται από τα μεγαλύτερα
ευρωπαϊκά και αμερικανικά μουσεία: Royal Collection, Βρετανικό
Μουσείο, Εθνική Πινακοθήκη του
Λονδίνου, Πινακοθήκη του Βατικανού, Μητροπολιτικό Μουσείο
της Νέας Υόρκης, Ινστιτούτο της
Γαλλίας.
Η Τζοκόντα, ιδιοκτησία του γαλλικού κράτους, θα παραμείνει
στην αίθουσα του Λούβρου όπου
συνήθως εκτίθεται.

Κολύμπι στο πλαστικό

ούνιος μήνας, τα παιδιά ξεκινούν τις διακοπές τους. Πηγαίνουν στην παραλία, βουτάνε στη
θάλασσα και κάνουν απλωτές
ανάμεσα σε πλαστικά μπουκάλια,
τα οποία πλέον έχουν γίνει μέρος
του οικοσυστήματος.
Φαντασίωση ή πρόβλεψη; Πιθα-

νώς μια μελλοντική πραγματικότητα, για την οποία η παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα κρούει
ασταμάτητα τον κώδωνα του κινδύνου. Η φωτογραφία είναι από
δρώμενο που διοργανώθηκε στην
Ταϊλάνδη στις 8 Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών) και παρουσιάζει μια τραβηγμένη εκδοχή για

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Το αλάνθαστο κόλπο
για να επιλέγεις πάντα
το καλύτερο καρπούζι
1. Σωστό βάρος: Δεν υπάρχει κάποιος μαγικός αριθμός. Το σωστό καρπούζι απλά είναι
αρκετά βαρύ για το μέγεθός του.
2. Λεία όψη: Θα πρέπει να είναι σφιχτό, χωρίς
χτυπήματα, κοψίματα ή διάφορα μαύρα
σημεία, ενώ πρέπει να διαθέτει και συμμετρικό σχήμα. Όσο πιο ώριμο το καρπούζι, τόσο
πιο βαθύ πράσινο χρώμα έχει η φλούδα του.

3. Κίτρινο σημάδι: Όλα τα καρπούζια έχουν
ένα σημάδι «ενθύμιο» από
εκεί που ακουμπούσαν
στο χώμα) στο κάτω
μέρος τους. Εάν είναι
άσπρο ή πράσινο, το
καρπούζι είναι άγουρο.
Εάν είναι κιτρινωπό, αξίζει μία θέση στο ψυγείο
σου!
4. Χλωρό κοτσάνι: Το κοτσάνι του θα πρέπει απαραιτήτως να είναι πράσινο. Εάν είναι ξερό, τότε
σημαίνει ότι είχε μείνει για πολλές μέρες στην αποθήκη του παραγωγού ή του προμηθευτή και άρα δεν
είναι ιδιαίτερα φρέσκο.

το πώς θα είναι οι θάλασσες αν οι
κοινωνίες δεν προνοήσουν.

5. Καλό ήχο: Εάν το καρπούζι είναι ζουμερό και
απολαυστικό, όταν το χτυπάς ελαφρά στη μέση, θα
πρέπει να ακούγεται ένας ήχος βαθύς κι υπόκωφος.
Αν όμως ο ήχος του είναι σύντομος και κοφτός,
τότε -λυπούμαστε αλλά- είναι πολύ άγουρο!

ΗΠΑ: Γιάννης, το νέο δημοφιλές όνομα για τα νεογέννητα παιδιά

Μ

πορεί
να
ξέρουμε
μέχρι
σήμερα
μόνο έναν Γιάννη
Αντετοκούνμπο,
αλλά πιθανότητα
χάρις στον νεαρό Έλληνα σούπερ σταρ θα
συναντάμε πλέον όλο και περισσότερους
Γιάννηδες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας USA
Today που ερεύνησε την ομοσπονδιακή
βάση δεδομένων και διαπίστωσε ότι το
όνομα Γιάννης παρουσιάζει αύξηση 135% σε

σχέση με πέρυσι και 662% συγκριτικά με το
2016. Μάλιστα η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι
το 2015 μόλις έξι νεογέννητα παιδιά είχαν
λάβει το όνομα Γιάννης στις ΗΠΑ.

ένα γεγονός που ερμηνεύεται και ως θετικός
οιωνός για τις προοπτικές του Έλληνα
γκαρντ να κερδίσει το φετινό βραβείο του
MVP στο NBA.

Πάντως δεν πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο
φαινόμενο, καθώς, όπως τονίζει η USA
Today, πολλές φορές στο παρελθόν τα πρότυπα από τον χώρο του αθλητισμού αλλά
και της ευρύτερης βιομηχανίας θεάματος
έχουν δημιουργήσει τάσεις για την ονομασία των νεογέννητων παιδιών. Μάλιστα, η
εφημερίδα επισημαίνει πως το όνομα του
Γιάννη ήταν αυτό που κατέκτησε την κορυφή της μεγαλύτερης αύξησης για το 2018,

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο αριθμός των
61 παιδιών που ονομάστηκαν Γιάννης το
2018 χρήζει προσεκτικής ανάγνωσης πριν
την εξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων με
δεδομένο ότι ως απόλυτος αριθμός παραμένει μικρός αλλά και με δεδομένη την έντονη παρουσία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το
έθιμο για την χρήση των ονομάτων των
παππούδων και των γιαγιάδων.

Σοβαρά
… αστειάκια
Μη φας αυτή τη
σοκολάτα γιατί θα
σου κάνει ανεπανόρθωτη ζημιά
στα δόντια
Γιατί;
Είναι δικιά μου και
θα σου τα λουβήσω.

100Μbps σε όλη την Κύπρο μέχρι το 2025

Τ

ον δρόμο (ή καλύτερα τη
λεωφόρο) της ψηφιακής
επανάστασης καλείται να
ακολουθήσει η Κύπρος, η
οποία καταγράφει χαμηλές
επιδόσεις σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
Μεγαλύτερη πρόκληση είναι η
παροχή στους πολίτες της
δυνατότητας πρόσβασης σε
ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών και υπέρ υψηλών ταχυτήτων. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι η ανάπτυξη
τέτοιων δικτύων. «Στόχος μας
είναι μέχρι το 2025 να υπάρχει
για όλα τα νοικοκυριά η δυνατότητα σύνδεσης με ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητες πάνω
από 100Mbps, στόχος ο οποίος συνάδει με τη στρατηγική
Digital Single Market της ΕΕ και
την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
«Gigabit Society», καθώς και το
Ευρυζωνικό
Πλάνο
της

Κύπρου» δηλώνει στο Insider o
Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο
Υπουργείο Mεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιώργος Κωμοδρόμος. «Πρέπει να
σας πω ότι στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού
προγράμματος
2021-2027
μελετούμε την εξασφάλιση
συγχρηματοδότησης για την
ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές
στις οποίες οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν είναι βιώσιμες.
Σήμερα, μόνο 55% των νοικοκυριών καλύπτονται από
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων».
Πέρα της κάλυψης, υπάρχει
και το θέμα της ζήτησης.
Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι
το υψηλό κόστος είναι ένας
αποτρεπτικός παράγοντας

για την αύξηση των συνδέσεων πολύ υψηλής ταχύτητας
(γεγονός που κατατάσσει την
Κύπρο στον πάτο των χωρών
της ΕΕ) αφού μόλις το 2% των

συνδρομητών
διαδικτύου
έχουν συνδέσεις με ταχύτητα
πάνω από 100Mbps. Ένα
πρώτο βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση είναι το σχέδιο
που ήδη εφαρμόζεται σε δοκιμαστική βάση, για την επιδότηση κατά 30% του μηνιαίου

κόστους για ευρυζωνικά προϊόντα με ελάχιστη ταχύτητα
100 Mbps. Στο σχέδιο αυτό
παίρνουν μέρος και οι τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί φορείς
C Y T A ,
CABLENET,
PRIMETEL, MTN.
«Είναι
ένα
πιλοτικό σχέδιο διάρκειας
12 μηνών, τα
αποτελέσματα
του οποίου θα
αξιοποιήσουμε
και σε μελλοντικά σχέδια
που θα εξαγγείλουμε» προσθέτει ο κ. Κωμοδρόμος και
τονίζει ότι αυτό μαζί με πολιτικές και ενέργειες για την
αντιμετώπιση του χάσματος
στις ηλεκτρονικές δεξιότητες
επείγουν, αφού θα επιτρέψουν
στην Κύπρο να αξιοποιήσει τα

πλεονεκτήματα της ψηφιακής
επανάστασης και να ωφεληθεί
από την ψηφιακή οικονομία.
«Η κυβέρνηση, το κράτος,
προχωρούν με πολλά έργα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ύψους 250 εκατομμυρίων
ευρώ, για παράδειγμα στον
τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης
καθώς και σε νευραλγικές
υπηρεσίες όπως είναι το Κτηματολόγιο και η Πολεοδομία»,
αναφέρει.
Ο κ. Κωμοδρόμος καταλήγοντας αναφέρει ότι πολύ
σύντομα ολοκληρώνεται η
διαδικασία πρόσληψης συμβούλων για την ετοιμασία της
νέας Ψηφιακής Στρατηγικής
της Κύπρου, η οποία θα χαράξει την πολιτική και το σχέδιο
δράσης γύρω από αυτά τα
ζητήματα.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Πέντε τρόποι να κάνετε την υγιεινή διατροφή πιο εύκολη για εσάς

Τ

ι σας έρχεται πρώτο στο
μυαλό όταν ακούγεται για
«υγιεινή διατροφή»; Βαρετές
σαλάτες και κοτόπουλο κάθε
ημέρα; Η στέρηση των αγαπημένων σας φαγητών; Η διαρκής
πείνα; Στην πραγματικότητα η
υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου
διατροφής δεν έχει καμία σχέση
με όλα αυτά. Μάλιστα, μπορεί να
σας ανοίξει έναν τελείως καινούργιο κόσμο γεμάτο νόστιμες
διατροφικές επιλογές που δεν
είχατε σκεφτεί.
Ομολογουμένως θα σας φανεί
δύσκολο αρχικά να εγκαταλείψετε
τα σουβλάκια, τις πίτσες και τα
παγωτά, αλλά υπάρχουν κάποιες
συμβουλές που θα σας βοηθήσουν
σημαντικά στην προσπάθειά σας.
Πετάξτε το ανθυγιεινό φαγητό.
Αδειάστε το ψυγείο σας και τα
ντουλάπια σας από οτιδήποτε
ανθυγιεινό και παχυντικό, ώστε να
μην μπαίνετε στον πειρασμό να το
φάτε. Δεν υπάρχει λόγος να δυσκολεύετε την προσπάθειά σας με το
να βλέπετε συνέχεια μπροστά σας
τα γαριδάκια και να ξέρετε ότι δεν
μπορείτε να τα φάτε. Αφήστε που
σε κάποια στιγμή έντονης λιγούρας μπορεί να λυγίσετε και να
ενδώσετε.
Γεμίστε την κουζίνα σας με υγιεινές προμήθειες. Επόμενη στάση το
μανάβικο. Ή η λαϊκή της γειτονιάς
σας. Προμηθευτείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, ώστε να
τροφοδοτείτε τον οργανισμό σας
με όλα τα θρεπτικά συστατικά που
χρειάζεται. Επιπλέον, τα φρούτα

και τα λαχανικά είναι πλούσια σε
φυτικές ίνες, οι οποίες σας κρατούν χορτάτη για περισσότερη
ώρα. Έχοντας στο σπίτι σας μόνο
υγιεινά τρόφιμα, όταν σας πιάσει
μια ξαφνική λιγούρα για κάτι
γλυκό, θα επιλέξετε μερικά βερίκοκα αντί για το οικογενειακό παγωτό.
Κάντε τη σωστή παραγγελία. Το
ότι είστε σε δίαιτα ή ακολουθείτε
μια υγιεινή διατροφή, δε σημαίνει
ότι δεν έχετε δικαίωμα στην έξοδο
και την καλοπέραση. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να μην χαλάτε τη διατροφή σας, επηρεασμένη από τους
φίλους ή τον σύντροφό σας.
Προτιμήστε, λοιπόν, να παραγγείλετε ψητό ψάρι ή κοτόπουλο και να
ξεκινήσετε το γεύμα σας με μια
μεγάλη σαλάτα.
Αντικαταστήστε τα παχυντικά
τρόφιμα. Μπορείτε να ικανοποιήσετε τις λιγούρες σας χωρίς να

φάτε κάτι ανθυγιεινό. Για παράδειγμα, αντί για παγωτό μπορείτε
να φάτε γιαούρτι με φρούτα και
λίγο μέλι, αντί για τυλιχτό σουβλάκι με γύρο να παραγγείλετε δύο
καλαμάκια κοτόπουλο και μία πίτα
ολικής άλεσης, ή αντί να παραγγείλετε πίτσα να φτιάξετε μία με
αλεύρι ολικής άλεσης και τυρί
χαμηλό σε λιπαρά.
Κάντε την κατανάλωση νερού πιο
διασκεδαστική. Το νερό είναι
βασική προϋπόθεση ενός υγιεινού
τρόπου ζωής και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την απώλεια
βάρους, αφού κόβει την όρεξη και
τονώνει
τον
μεταβολισμό.
Μπορείτε μάλιστα να κάνετε πιο
διασκεδαστική την κατανάλωσή
του, γεμίζοντας το βράδυ μερικές
κανάτες με κομμάτια αγγουριού,
λεμόνι και φρέσκια μέντα. Αφήστε
τις κανάτες στο ψυγείο και το
πρωί που θα ξυπνήσετε θα είναι
έτοιμες.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Υπάρχουν κάποια εμπόδια πρακτικής κυρίως φύσης που σε κρατούν πίσω
και δεν σε αφήνουν να υλοποιήσεις τους
στόχους που έχεις θέσει. Παράλληλα, οι
συλλογικές προσπάθειες δεν μοιάζουν να
λειτουργούν όπως είχες υπολογίσει,
καθώς οι πλευρές που συμμετέχουν δεν
είναι διατεθειμένες να κάνουν βήματα και
συμβιβασμούς, με την αντίθεση του κυβερνήτη σου Άρη με τον Πλούτωνα.
Ταύρος: Η ημέρα είναι λιγάκι πιο απαιτητική για σένα, φέρνοντας ανατροπές, ενώ
από την άλλη και εσύ έχεις ιδιαίτερα τονισμένο το στοιχείο της αντιδραστικότητας,
κάτι που σε απομακρύνει από το περιβάλλον σου, φέρνοντας ρήξεις. Παράλληλα,
θα πρέπει να δείξεις περισσότερη υπομονή
αν νιώθεις πως οι συνθήκες σε περιορίζουν.
Δίδυμοι: Υπάρχουν κάποια πράγματα που
θα πρέπει να προσέξεις, καθώς υπάρχει
πλαίσιο ανατροπών πάνω σε διαδικαστικά ή νομικά θέματα, επαφές με εξωτερικό
ή ζητήματα σπουδών, αν σπουδάζεις.
Παράλληλα, καλείσαι να δείξεις περισσότερη ευελιξία μέσα στην καθημερινότητά
σου με λεπτομέρειες, αλλά και υποχρεώσεις.
Καρκίνος: Μια ημέρα ασύμβατη με τα δικά
σου θέλω, που σε στρέφει μέσα σου για
λύσεις και απαντήσεις, ωστόσο υπάρχουν
κάποιες απρόσμενες αλλαγές που δεν είχες
υπολογίσει και αυτό σε κάνει να ανασυνταχθείς προκειμένου να βρεις την καλύτερη δυνατή διέξοδο. Επιπλέον, παρότι είσαι
σε μια δημιουργική περίοδο, δεν είναι λίγα
τα εμπόδια που καλείσαι να ξεπεράσεις.
Λέων: Μια μάλλον απαιτητική ημέρα για
σένα. Έτσι λοιπόν δυσκολεύεσαι αρκετά να

βρεις τις ισορροπίες ανάμεσα στις δικές
σου επιθυμίες και σε εκείνα που οι άλλοι
επιδιώκουν, ειδικά αν έχεις γεννηθεί τον
Ιούλιο, ενώ παράλληλα υπάρχουν ανασφάλειες που σε κρατούν πίσω και το
περιβάλλον σου στις επισημαίνει.

γραμμά σου γενικότερα, κυρίως λόγω
πρακτικών λεπτομερειών. Παράλληλα,
υπάρχουν κάποιες εντάσεις με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σου καθώς υπάρχουν σαφείς διαφορές στον τρόπο που
βλέπει η κάθε πλευρά τα πράγματα.

Παρθένος: Η καθημερινότητα νιώθεις πως
σε πνίγει με τις κουραστικές υποχρεώσεις
και τις εκκρεμότητες ρουτίνας που καλείσαι να διευθετήσεις, με αποτέλεσμα να
επαναστατείς όταν ακούς μια ανόητη κουβέντα ή μια απερισκεψία στο περιβάλλον
σου! Δες λοιπόν με διαφορετικό μάτι τα
πράγματα και προτίμησε να καταβάλλεις
τώρα προσπάθειες, αντί να διαιωνίζεις
καταστάσεις που δεν προχωρούν.

Αιγόκερως: Μολονότι οι ανάγκες σου
περιορίζονται σε απλά και βατά ζητήματα, η ημέρα φέρνει κάποιες ανατροπές
κυρίως στον τρόπο που προσπαθείς να
τις καλύψεις με την δυσμενή αντίθεση του
Άρη με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου.
Έχεις όμως αρκετό δυναμισμό αυτό το
διάστημα και με σύμμαχό σου την εύνοια
της τύχης, καταφέρνεις να βρεις διεξόδους, θα πρέπει όμως να δείξεις και εσύ με
τη σειρά σου περισσότερη ευελιξία μπροστά στα εμπόδια που τυχόν θα συναντήσεις.

Ζυγός: Φέρνοντας αρκετές ευκαιρίες για
διέξοδο, σε μια ημέρα που φέρνει ανατροπές αλλά και κάποια εμπόδια στις προσπάθειές σου να προωθήσεις τα δημιουργικά σου σχέδια. Επίσης, είναι πιθανό πως
οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν, μπορούν
να γίνουν η αφορμή για να αποδεσμευτείς
από στεγανά και παρωπίδες που σε κρατούν στάσιμο.
Σκορπιός: Η ημέρα κινείται σε πιο εσωστρεφή πλαίσια, σε σχέση με τη χθεσινή,
κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με
το σπίτι, τα πρόσωπα του οικογενειακού
σου περιβάλλοντος ή με ακίνητη περιουσία, ενώ σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σήμερα
έρχονται στο προσκήνιο καταστάσεις που
σε κάνουν να νιώθεις ανασφαλής, δίχως
να διαφαίνεται διέξοδος, αν έχεις γεννηθεί
τον Οκτώβρη.
Τοξότης: Η ημέρα σου δίνει πολλές ευκαιρίες για να προωθήσεις τα ζητήματά σου,
ωστόσο θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί
και για ανατροπές στα σχέδια και το πρό-

Υδροχόος: Τα δικά σου προσωπικά θέματα είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ωστόσο υπάρχει ένα κλίμα απρόσμενων εξελίξεων μέσα στον ορίζοντα της
ημέρας, κυρίως σε ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι ή τα πρόσωπα της οικογένειάς σου. Είναι λοιπόν προτιμότερο να
φανείς περισσότερο ευέλικτος μπροστά
στις όποιες δυσκολίες κληθείς να αντιμετωπίσεις.
Ιχθείς: Η παραμικρή αφορμή σε κάνει να
θέλεις να αποδράσεις από την κουραστική
καθημερινότητα, έτσι λοιπόν επιδιώκεις
να μείνεις και μακριά από την βαρετή
πολυκοσμία, καθώς νιώθεις την ανάγκη να
απομονωθείς. Ωστόσο οι συνθήκες σήμερα
δεν σου δίνουν πρόσφορο έδαφος για να
το πραγματοποιήσεις και αυτό σε κάνει
περισσότερο αντιδραστικό.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Baked Cheesecake με σάλτσα σμέουρων
Υλικά: 300γρ. μπισκότα digestive, 150γρ. βούτυρο λιωμένο
600γρ. τυρί κρέμα (Cream Cheese), 2 κουταλιές άμυλο αραβοσίτου
(corn flour), 100γρ. ζάχαρη άχνη, 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας, 3 αυγά + 1 κρόκο, 200ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά.
Για τη σάλτσα: 2 φλ. (250γρ.) κατεψυγμένα σμέουρα,
4 κουταλιές ζάχαρη.

Εκτέλεση: Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 175°C. Θρυμματίζετε τα μπισκότα
σε ένα μπλέντερ, προσθέτετε το βούτυρο
και χτυπάτε για 5 δευτερόλεπτα. Βάζετε το
μίγμα σε μία στρογγυλή φόρμα 24εκ με
αποσπώμενη βάση και ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο για 5 λεπτά. Αφήνετε λίγο να κρυώσει και το βάζετε στην κατάψυξη. Βάζετε τα σμέουρα με τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι
και ψήνετε σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά περίπου μέχρι να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Κατεβάζετε από τη φωτιά και αφήνετε να
κρυώσει καλά. Σε ένα μίξερ χτυπάτε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη, τη
βανίλια, τα αυγά και τον κρόκο μέχρι να μαλακώσει το τυρί.
Ανακατεύετε το άμυλο αραβοσίτου με την κρέμα γάλακτος μέχρι να διαλυθεί και το ενσωματώνετε στο μίγμα του τυριού. Αδειάζετε τη μισή
κρέμα πάνω από το μπισκότο, περιχύνετε με τη μισή σάλτσα σμέουρων,
βάζετε προσεχτικά από πάνω το υπόλοιπο μίγμα τυριού και τέλος
περιχύνετε ομοιόμορφα την υπόλοιπη σάλτσα σμέουρων. Ψήνετε στον
προθερμασμένο φούρνο για 45 λεπτά – 1 ώρα μέχρι να ροδίσει το
γλυκό. Σβήνετε το φούρνο και αφήνετε το κέικ τυριού μέσα μέχρι να
κρυώσει εντελώς. Το βάζετε για 4-5 ώρες ή για όλη τη νύχτα στο
ψυγείο. Σερβίρετε με φρέσκα σμέουρα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας

το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 794 - 22 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 12/2019 19/6/2019
50.000 ............... 22046
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 36786
100 .................... 23043

1.000 ................. 31867

100 .................... 57277

400 .................... 23245

100 .................... 40354

400 .................... 37224

100 .................... 41013

400 .................... 29048

100 .................... 27156

200 .................... 19504

100 .................... 25709

200 .................... 11692

100 .................... 25049

200 .................... 22731

100 .................... 46961

200 .................... 59801

100 .................... 43496

200 .................... 29097

Άλλα ποσά

200 .................... 36939

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................... 35863

7475, 8542

200 .................... 53155

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................... 29142
200 .................... 34131

313
Από €10 οι λήγοντες σε
899, 302

100 .................... 52105

Από €14 οι λήγοντες σε

100 .................... 53863

94, 85

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Ιπποκράτης: «Η
στεναχώρια είναι η

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

πηγή όλων των

• Αθρόα συμμετοχή, συγκίνηση και ευχαριστίες προς τη ΣΕΚ

Π

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 η
ετήσια μονοήμερη

εκδρομή προσκύνημα

των

συνταξιούχων της ΠEΣΥΣ- ΣΕΚ Αμμοχώστου. Οι εκδρο-

ασθενειών»!!!

μείς που ξεπερνούσαν τα 250 άτομα είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να προσκυνήσουν στην Ιερά
Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, τη Ρώσικη εκκλησία
Ταμασσού και στην Ιερά Μόνη Μαχαιρά .

Ακολούθησε γεύμα στο εστιατόριο «ΜΑΡΙΑ» στη
Βαβατσινιά
Οι συνταξιούχοι μας ευχαρίστησαν για ακόμα μια
φορά την ΠΕΣΥΣ –ΣΕΚ για τη δυνατότητα που τους
δίνει κάθε χρονο να περάσουν μια όμορφη και ευχάριστη Κυριακή μακριά από τα προβλήματα της
καθημερινότητας τους
Η ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ Αμμοχώστου βεβαιώνει τα μέλη της ότι
θα στέκεται πάντοτε στο πλευρό των πρεσβυτέρων
συμπολιτών μας για καλύτερη ποιότητα ζωής.
Τους εκδρομείς συνόδευαν ο επαρχιακός οργανωτικός ΣΕΚ Αμμοχώστου Ανδρέας Κομωδίκης και το
μέλος της Γραμματείας ΣΕΚ Αμμοχώστου Σταύρος
Χαραλάμπους.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

Τ

Σχέδιο Επιχορήγησης Ακουστικών Βαρηκοΐας

ο Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία στην συνεδρία του την περασμένη εβδομάδα, ενέκρινε την πρόταση
που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας κ.
Κωνσταντίνος Ιωάννου και αφορά στην
αναθεώρηση του Σχεδίου Επιχορήγησης
Ακουστικών Βαρηκοΐας, με τρόπο που
αυτό θα συνάδει με τις τρέχουσες τιμές
των ακουστικών βαρηκοΐας και τη διάρκεια ζωής τους. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο
καθορίζει τα εξής:

ση μέχρι την ηλικία των 10 ετών,

1. επιχορήγηση μέχρι €1,000 για κάθε
ακουστικό, κάθε τέσσερα χρόνια μέχρι
την ηλικία των 18 ετών σε παιδιά εκ
γενετής κωφά ή που εκδηλώνουν κώφω-

4. επιχορήγηση μέχρι €340 ανά ακουστικό για ενήλικες με πρακτική κώφωση,
για τους οποίους δεν υπάρχει όφελος
για ανάπτυξη ομιλίας και οι οποίοι

2. επιχορήγηση μέχρι €750 για κάθε
ακουστικό κάθε πέντε χρόνια για ενήλικες εκ γενετής κωφούς ή που η κώφωσή
τους εκδηλώθηκε μέχρι την ηλικία των
10 ετών,
3. επιχορήγηση μέχρι €350 για αγορά
ακουστικών κάθε πέντε χρόνια για
άτομα που έχουν συμπληρώσει το 65ο
έτος της ηλικίας τους,

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οπισθοωτιαίο ακουστικό super power, που να
βοηθά στη μερική αντίληψη περιβαλλοντικών ήχων και όχι στην αντίληψη ομιλίας-επικοινωνίας. Τα συγκεκριμένα
ακουστικά λειτουργούν κυρίως ως προειδοποιητικά βοηθήματα, για λόγους
ασφάλειας, και
5. όσον αφορά στις περιπτώσεις δικαιούχων ασθενών, στους οποίους παρουσιάζεται εξειδικευμένο πρόβλημα, ο
Υπουργός Υγείας θα αποφασίζει, μετά
από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, τον τρόπο και το ύψος της επιχορήγησης ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

H

αφρόκρεμα των αθλητών
κερδίζει
περισσότερα
χρήματα από ποτέ χάρη
στους αυξανόμενους μισθούς
που ενισχύονται από τα
υψηλά τηλεοπτικά συμβόλαια που συνάπτουν. Το
κατώτατο όριο για τη λίστα
είναι τα $25 εκατ. φέτος, από
τα $17,3 εκατ. που ήταν πριν
από πέντε χρόνια.
Το Forbes έχει παρακολουθήσει
τις εισπράξεις των κορυφαίων
αθλητών τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες και μόνο επτά αθλητές έχουν βρεθεί στην κορυφή
από το 1990. Ο Tiger Woods
κατέχει το ρεκόρ της κορυφής
καθώς βρέθηκε για 12 φορές
στην πρώτη θέση. Το παγκόσμιο είδωλο του ποδοσφαίρου
ο Lionel Messi είναι το όγδοο
όνομα που βρίσκεται στην
πρώτη θέση και εκτός από τον
Christiano Ronaldo είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που
καταλαμβάνει τη πρώτη θέση.
Αξίζει να σημειωθεί πως στη
θέση 26 βρίσκεται ο Γιάννης
Αντετοκούμπο με τις συνολικές

Τ

α τελευταία χρόνια γνωστοποιούνται ολοένα και
περισσότερα
περιστατικά
στον αθλητισμό που σχετίζονται με την καρδιά. Τα τελευταία αφορούσαν σ’ αυτό με τη
μοιραία κατάληξη του 45χρονου παλαίμαχου Ελλαδίτη
ποδοσφαιριστή
Γιώργου
Ξενίδη που θήτευσε και στην
Ανόρθωση και από το εξωτερικό, του 38χρονου τερματοφύλακα της Πόρτο και επί
χρόνια
της
Ρεάλ,
Ικερ
Κασίγιας, ο οποίος στάθηκε
τυχερός.

ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα
και χρήζουν ξεκάθαρης απάντησης. Τελικά ο αθλητισμός
είναι υγεία; Υπάρχουν «κόκκινες
γραμμές» και ασφαλείς ηλικίες;
Γιατί η καρδιά των αθλητών
σταματά; Υπάρχουν απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα;
Η εφημερίδα «Καθημερινή»
συνομίλησε με τρεις ιατρούς. Οι
απαντήσεις συμπυκνώνονται
στα πιο κάτω:
«Υπάρχει ένα πολύ καθοριστικό
όριο στις ηλικίες των αθλουμένων. Τα -35 έτη και τα +35, σε
συνδυασμό πάντα με κληρονομικότητα, ντόπινγκ και κάπνισμα», μας λέει ο ειδικός καρδιολόγος Βασίλειος Αντωνάκης και
συνεχίζει: «Στα +35 ο αιφνίδιος
θάνατος έχει να κάνει με την
εκδήλωση της στεφανιαίας
νόσου, δηλαδή των στενωμένων
στεφανιαίων
αρτηριών.
Βασικός στόχος είναι να εντοπίσουμε αν υπάρχει πιθανή ισχαιμία μυοκαρδίου (δηλαδή στενωμένες στεφανιαίες αρτηρίες),
που δεν φαίνεται στην καθημερινότητα, αλλά μπορεί να
παρουσιαστεί
πάνω
στην
άσκηση. Στους -35, έχουμε να
κάνουμε με υπερτροφική μυο-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ:
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
αμοιβές του να ανέρχονται στα
$43,2 εκατ. εκ των οποίων τα
$24,2 εκατ. είναι ο μισθός του
και τα $19 εκατ. προέρχονται
από διαφημίσεις.

Η ΧΡΥΣΗ ΔΕΚΑΔΑ
Η λίστα καλύπτει 10 αθλήματα
και περιλαμβάνει αθλητές από
25 χώρες. Τα 4 δισεκατομμύρια
δολάρια σε συνδυασμό με τις
εισπράξεις
από
έπαθλα,
μισθούς και διαφημίσεις μετα-

τές του κόσμου
1. Lionel Mess Ποδόσφαιρο
Συνολικές αποδοχές: $127
εκατ.
Μισθός: $92 εκατ.
Διαφημίσεις:$35 εκατ.
2.
Christiano
Ronaldo
Ποδόσφαιρο Συνολικές αποδοχές: $109 εκατ. Μισθός: $65
εκατ. Διαφημίσεις: $44 εκατ.

εκατ. Μισθός: $7,4
Διαφημίσεις: $86 εκατ.

15

εκατ. Διαφημίσεις: $9 εκατ.

εκατ.

6. Russell Wilson Aμερικανικό
ποδόσφαιρο Συνολικές αποδοχές: $89,5 εκατ. Μισθός: $80,5
εκατ. Διαφημίσεις: $9 εκατ.
7. Aaron Rodgers Αμερικανικό
ποδόσφαιρο Συνολικές αποδοχές: $89,3 εκατ. Μισθός:$80,3

3.
Neymar
Ποδόσφαιρο
Συνολικές αποδοχές: $105
εκατ.
Μισθός:$75 εκατ.
Διαφημίσεις: $30 εκατ.

8. LeBron James Μπάσκετ
Συνολικές αποδοχές: $89 εκατ.
Μισθός:
$36
εκατ.
Διαφημίσεις: $53 εκατ.
9. Stephen Curry Μπάσκετ
Συνολικές αποδοχές: $79,8
εκατ. Μισθός: $37,8 εκατ.
Διαφημίσεις: $42 εκατ.
10. Kevin Durant Μπάσκετ
Συνολικές αποδοχές: $65,4
εκατ. Μισθός: $30,4 εκατ.
Διαφημίσεις: $35 εκατ.

• Οι συνολικές αμοιβές του ανέρχονται στα $43,2 εκατ. εκ
των οποίων τα $24,2 εκατ. είναι ο μισθός του και τα $19
εκατ. προέρχονται από διαφημίσεις.

ξύ του Ιουνίου του 2008 και
του Ιουνίου του 2019 είναι
αυξημένα κατά 5% από πέρυσι
όταν ο Floyd Mayweather ήταν ο
πρώτος με $285 εκατ. Οι δέκα
πιο ακριβοπληρωμένοι αθλη-

4. Canelo Alvarez Μποξ
Συνολικές αποδοχές: $94 εκατ.
Μισθός:
$92
εκατ.
Διαφημίσεις: $2 εκατ.
5. Roger Federer Τέννις
Συνολικές αποδοχές: $93,4

26ος ο Γιάννης Αντετοκούμπο στον κατάλογο
με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου

Οι αιφνίδιοι θάνατοι αθλητών
προβληματίζουν έντονα
καρδιοπάθεια, αρρυθμιογόνο
δυσπλασία, συγγενείς παθήσεις
στεφανιαίων αγγείων, μυοκαρδίτιδες, δηλαδή οι φλεγμονές
του μυοκαρδίου που κυρίως
προέρχονται από ιούς και είναι
δύσκολο να εντοπιστούν, όπως
και οι κληρονομούμενες παθήσεις που εκδηλώνονται με
αρρυθμίες. Αυτά θέλουν ιδιαίτερο έλεγχο».
Ο κ. Πάνος Σταματόπουλος,
καρδιολόγος ειδικός στην αθλητική καρδιολογία και τέως διευθυντής του Εθνικού Κέντρου
Αθλητικών Ερευνών, λέει: «Η
εποχή που ζούμε έχει ταυτισθεί
με τον αθλητισμό, αλλά η ενασχόληση με τον επαγγελματικό
αθλητισμό απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή, ώστε να αποφεύγονται γεγονότα αιφνίδιου θανάτου. Μια κατηγορία κινδύνου
είναι η χρήση απαγορευμένων
ουσιών, που εδώ δεν χρειάζεται
να πούμε κάτι περισσότερο.
Είναι σημαντικό να γίνεται σχολαστικός καρδιολογικός έλεγχος, επειδή τα συμβάντα έχουν

αυξηθεί και η επιστημονική
προσέγγιση - αξιολόγηση έχει
σημαντικό ρόλο για την πρόληψη. Η εξέλιξη της επιστήμης
κάνει τον ρόλο του καρδιολόγου
απαραίτητη συνθήκη για εξασφάλιση αθλητικής δραστηριότητας. Η ηλικία των 35 ετών
διαμορφώνει στατιστικά και τις

στοιχεία απαραίτητα όπως τα
ιόντα καλίου, νατρίου, ασβεστίου, μαγνησίου. O Κασίγιας υπέστη οξύ έμφραγμα. Σε παίκτη 38
ετών έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό αν υπήρχαν παράγοντες
κινδύνου. Είναι παράξενο για
έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Η
εκτίμηση
από
καρδιολόγο

• Γιατί σταματά η καρδιά αθλητών; Τι απαντούν
τρείς καταξιωμένοι γιατροί
αιτίες. Κάτω των 35 κυριαρχεί η
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,
ενώ άνω των 35, η στεφανιαία
νόσος. Σημαντικός παράγων
είναι η κληρονομικότητα και το
κάπνισμα».

περιοδικά είναι απαραίτητη με
ευθύνη και του παίκτη. Εχουν
υπάρξει αναφορές και στη
χώρα μας ότι εκδίδεται δελτίο
ικανότητας χωρίς εξετάσεις».

Ο κ. Σταματόπουλος στέκεται
στους επαγγελματίες αθλητές
και στην υπόθεση Κασίγιας: «Οι
επιβαρύνσεις σε έναν επαγγελματία αθλητή είναι περισσότερες από το παρελθόν και σε
καθημερινή βάση. Τεράστιες
επιβαρύνσεις. Ο οργανισμός δεν
προλαβαίνει να αναπληρώσει

«Οι επαγγελματίες εξ αντικειμένου υπερβάλλουν. Πέραν του
ντόπινγκ, αυτοί οι οργανισμοί
είναι ιδιαιτέρως φθαρμένοι και
στρεσαρισμένοι. Αν ένας επαγγελματίας έχει πυρετό, θα πάρει
ένα αντιπυρετικό και θα αγωνισθεί, κάτι το οποίο κρύβει τεράστιους κινδύνους (π.χ. μυοκαρ-

O Ικερ Κασίγιας
(φωτο.) έπαθε οξύ
έμφραγμα. Σε παίκτη
38 ετών έπρεπε να
έχει γίνει αντιληπτό.
Είναι παράξενο για
έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Πόρτο»

δίτιδα). Ο οργανισμός πρέπει να
αναρρώσει πλήρως για να μπει
ξανά σε ρυθμούς αγώνων», λέει
ο κ. Αντωνάκης και τονίζει για
την κατηγορία των +35: «Εδώ
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος που
δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Η
έντονη άσκηση στα +35, δηλαδή
να το πούμε απλά, η άσκηση
που σε εξαντλεί, δεν είναι άσκηση που φέρνει όφελος (π.χ.
ακούω κόσμο που κάνει κρόσφιτ στα 45 ή μαραθωνίους),
αλλά κουράζει την καρδιά. Η
πολύ έντονη άσκηση κάνει κακό
και στους νέους, απλά οι νέοι
είναι άφθαρτοι οργανισμοί και
αντεπεξέρχονται. Σε κάποιους
αθλητές που τερμάτισαν μαραθώνιο, έγινε μαγνητική καρδιάς
και ελήφθησαν δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης, όπου διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα. Ένας που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και όχι με
τον πρωταθλητισμό, πρέπει να
κάνει μέτρια άσκηση. Να παίρνει μόνο τα οφέλη της και να
θυμάται ότι το κάπνισμα επιταχύνει τη φθορά του οργανισμού,
εσωτερικά και εξωτερικά».

ΠΑΙΔΙΑ
Υπάρχει όμως και η παιδική
κατηγορία
αθλητών.
«Απαραίτητος είναι ο πλήρης
καρδιολογικός έλεγχος. Μεγάλη
προσοχή θα πρέπει να δείχνουν
τόσο οι προπονητές όσο και οι
γονείς στις αντοχές του παιδιού, π.χ. αν μετά την προπόνηση
κάνει έντονη ταχυκαρδία, αν
αλλάζει ο ρυθμός των χτύπων
της καρδιάς ή αν παρουσιάσει
δύσπνοια ή τάση για λιποθυμία. Μεγάλο ρόλο παίζει η κληρονομικότητα και αυτό θα πρέπει να επισημανθεί από τους
γονείς στον ιατρό», τονίζει
χαρακτηριστικά η παιδίατρος
και
νεογνολόγος
Πίτσα
Πρεβεδουράκη.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Σύμβαση του ILO για τη βία
και την παρενόχληση
με τη Δέσποινα Ησαΐα γραμματέα τμήματος
εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ

Η

σημασία της σύμβασης και σύστασης. Η
σύμβαση και σύσταση που εγκρίθηκαν από τη
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για τη βία και την
παρενόχληση αποτελεί μια ουσιαστική εξέλιξη η
οποία θα προσφέρει τα απαιτούμενα εργαλεία
στις χώρες μέλη του ILO να συγκροτήσουν πολιτικές που θα θέσουν φρένο σε απαράδεκτα φαινόμενα στον κόσμο της εργασίας.
Η ΣΕΚ χαιρετίζει. Η ΣΕΚ ως μέλος του ILO αλλά και
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή η οποία θα ενισχύσει σημαντικά αλλά
και ουσιαστικά τις προσπάθειες των Κοινωνικών
Εταίρων να προωθούν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα
μετά την τελευταία υπογραφή του Κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και
παρενόχλησης από τη ΣΕΚ,ΠΕΟ και ΟΕΒ, που καλύπτει τον Ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα
αισθανόμαστε πλήρως δικαιωμένοι για την πρωτοβουλία μας αυτή, η οποία προηγήθηκε της πολύ
σημαντικής εξέλιξης στο ILO. Μια ενέργεια που
δικαιώνει τη σημασία που αποδώσαμε ως Κοινωνικοί εταίροι στην Κύπρο για την αναγκαιότητα
να τεθεί επιτέλους φρένο σε απαράδεκτες ενέργειες που διαταράσσουν την εργασιακή αρμονία.
Θέλω να καταδείξω με την ευκαιρία αυτή πως
στην Κύπρο εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία η
τριμερής συνεργασία γεγονός που δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για γρηγορότερη έξοδο από την
κρίση.
Απαύγασμα σύμβασης: Κάθε Μέλος της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας
που επικυρώνει την
παρούσα Σύμβαση θα :

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η τριμερής συνεργασία βασική προϋπόθεση
για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης

Χ

ωρίς σεβασμό, δεν υπάρχει
αξιοπρέπεια στην εργασία
και, χωρίς αξιοπρέπεια, δεν
υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη.
Για πρώτη φορά μετά από έναν
αιώνα λειτουργίας της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας εγκρίθηκε
σύμβαση και σύσταση για την
απαλλαγή του κόσμου της εργασίας από τη βία και την παρενόχληση.
Με το τέλος των εργασιών της
συνόδου ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απευθυνόμενος στους 6000 αντιπροσώπους, των Κοινωνικών Εταιρών,
από τις 187 χώρες μέλη του ILO,
τόνισε χαρακτηριστικά: «Φέρνετε
προς τα εμπρός τη φλόγα που
φωτίστηκε πριν από εκατό χρόνια
για να βοηθήσετε στην οικοδόμηση
ενός νέου κόσμου - ενός κόσμου
που βασίζεται στην κοινωνική
δικαιοσύνη και σε ένα πρότυπο
συνεργασίας των Κοινωνικών
Εταίρων.
Ο κύριος Γκουτέρες αναφερόμενος
στην κοινή Διακήρυξη της ΔΟΕ επεσήμανε πως αυτή "σηματοδοτεί μια
ιστορική ευκαιρία να ανοίξει μια
πόρτα για ένα καλύτερο μέλλον για
τους ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο". Η Διακήρυξη θέτει τη βάση
για την εκπλήρωση της εντολής
της ΔΟΕ για έναν κόσμο εργασίας
όπου θα κυριαρχεί η Κοινωνική
Δικαιοσύνη και ο σεβασμός.

• Προάγει πολιτικές που αντιμετωπίζουν τη βία
και την παρενόχληση ·
• Υιοθέτησαν συνολική στρατηγική για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της
βίας και της παρενόχλησης
• Ενισχύσει τους μηχανισμούς επιβολής μέτρων
και παρακολούθησης της εφαρμογής τους
• Εξασφαλίσει έγκαιρη πρόσβαση σε ένδικα μέσα
για υποστήριξη των θυμάτων και διασφάλιση της
χρήσης εργαλείων, καθοδήγησης, εκπαίδευσης και
αποτελεσματικών μέσων επιθεώρησης και διερεύνησης περιπτώσεων βίας και παρενόχλησης.
Εν κατακλείδι: Επισημαίνω πως η προσπάθεια
που ξεκίνησε η ΣΕΚ με την υπογραφή του Κώδικα
θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση ώστε πέραν από
την ενσωμάτωση του στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, να εμπεδωθεί κουλτούρα αξιοπρέπειας στην εργασία ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για χώρους εργασίας
απαλλαγμένους από συμπεριφορές που μπορεί να διασαλεύσουν την εργατική
ειρήνη. Μέχρι τότε όμως,
η σύμβαση αποτελεί στα
χέρια μας ισχυρό εργαλείο
το οποίο θα πρέπει όλοι
να αξιοποιήσουμε.

• Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας οδηγεί στη δημιουρ-

γία ενός κόσμου της εργασίας που θέλουμε να δούμε
ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η διακήρυξη μεταξύ άλλων τονίζει πως:
• Η συντονισμένη δράση κυβερνήσεων και εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για
την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας.
Η σύζευξη δυνάμεων επιφέρει
ιστορική πρόοδο στον οικονομικό
και τον κοινωνικό τομέα, που οδηγούν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες
εργασίας.
• Πως ο κοινωνικός διάλογος συμβάλλει στη συνοχή των κοινωνιών
και είναι καθοριστικής σημασίας
για μια λειτουργική και παραγωγική οικονομία.
• Επιβεβαιώνει τη σημασία του
ρόλου των βιώσιμων επιχειρήσεων

μέσα από την προώθηση της καινοτομίας και της αξιοπρεπούς
εργασίας.
• Επαναβεβαιώνει ότι η εργασία
δεν είναι εμπόρευμα.
• Δεσμεύει για έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.
Η διακήρυξη επίσης αναφέρεται
στην αποτελεσματική υλοποίηση
της ισότητας των φύλων, στην
αποτελεσματική δια βίου μάθηση
και ποιοτική εκπαίδευση για
όλους, στην Παγκόσμια πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και βιώσιμη
κοινωνική προστασία, στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
Τη ΣΕΚ, στις εργασίες της Συνόδου,
εκπροσώπησε ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης.

• Κόπασαν οι εργασιακές φουρτούνες στα Κυπριακά λιμάνια

• Σέβεται, το αναφαίρετο δικαίωμα όλων σε έναν
κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.
• Θεσπίζει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε
συνεννόηση με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων, μια ολοκληρωμένη,
προσέγγιση για την πρόληψη και την εξάλειψη της
βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Υπογράφτηκε νέα συλλογική συμφωνία
για την τριετία 2018-20

Ε

δραιώνεται η εργασιακή ειρήνη στα Κυπριακά λιμάνια μετά
την υπογραφή της νέας συλλογικής συμφωνίας η οποία υπογράφτηκε την περασμένη Τετάρτη 19
Ιουνίου σε συνάντηση των συντεχνιών και της εργοδοτικής πλευρά υπό την υπουργό εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της ρύθμισης της διεξαγωγής της εργασίας των σημειωτών μέσω της νέας τεχνολογίας
το οποίο ήταν το μόνο ζήτημα
που εκκρεμούσε από την προηγούμενη συνάντηση που αφορούσε τη
συλλογική σύμβαση των λιμενεργατών.
Τελικά, η συντεχνιακή και η εργοδοτική πλευρά αποδέχθηκαν τη
συμβιβαστική πρόταση της υπουργού Εργασίας, επιλύοντας ένα
καυτό θέμα που ταλαιπωρούσε τις
εργασιακές σχέσεις στη λιμενική
βιομηχανία τα τελευταία δυόμισι
χρόνια.
Η νέα συλλογική βιομηχανία είναι
τριετής, 2018- 2020, και προνοεί
αυξήσεις τόσο στους μισθούς, όσο
και στα ενθαρρυντικά συστήματα
αμοιβής.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταφορών ΣΕΚ Παντε-

λής Σταύρου εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τη θετική κατάληξη
μιας χρονίζουσας διαφοράς που
έπληττε τη λιμενική βιομηχανία,
δίδοντας τα εύσημα στην κυρία
Αιμιλιανίδου για την επίμονη προσπάθεια της η οποία επενήργησε
καταλυτικά ώστε η διαφορά να
έχει αίσιο τέλος.

√ Καταλυτική η επίμονη
παρέμβαση της υπουργού
Εργασίας
√ Αυξήσεις στους μισθούς
και στα ενθαρρυντικά
συστήματα αμοιβής
Αξίζει να σημειωθεί ότι ουσιαστικής σημασίας ήταν και η παρέμβαση του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ

Ανδρέα Φ. Μάτσα ο οποίος με τις
τοποθετήσεις του συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη της συμφωνίας.
Στη συνάντηση υπό την υπουργό
Εργασίας πήραν μέρος, η ΣΕΚ, η
ΠΕΟ, η ΟΕΒ, ο Σύνδεσμος Ναυτικών
Πρακτόρων και η διαχειρίστρια
εταιρεία του λιμανιού Λεμεσού D.P
World.
Την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ αποτελούσαν, ο γ.γ Ανδρέας Φ.
Μάτσας, ο γ. γ της ΟΜΕΠΕΓΕ
Παντελής Σταύρου, ο επαρχιακός
γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος
Τιμοθέου, ο αναπληρωτής γ. γ της
ΟΜΕΠΕΓΕ Χαράλαμπος Αυγουστή
και ο γραμματέας του Σωματείου
Μεταφορών ΣΕΚ Λεμεσού Γιάννης
Τσουρής.

