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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΣΤΙΑ» ΕΤΟΙΜΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στίς 2 προσεχούς Σεπτεμβρίου
αρχίζει η υποβολή αίτησης για
ένταξη των δικαιούχων στο Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» που αποσκοπεί στην
προστασία της κύριας κατοικίας
λόγω Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων

Σύνεση - συναίνεση και ανοιχτό πνεύμα
προς όφελος όλων
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ Η ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΕΚ
Όαση δροσιάς και ωφέλιμο θερινό σχολείο δημιουργικής ενασχόλησης αποτελεί η παιδική κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια
μέσα σε περιβάλλον ασύλληπτης
ομορφιάς

Σελ. 2

Η εργασιακή ομαλότητα στους χώρους
εργασίας δεν επιβάλλεται, κερδίζεται
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η Κύπρος κατατάσσεται στις
τελευταίες θέσεις αναφορικά με
την υιοθέτηση πολιτικών που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της
συμφιλίωσης της εργασίας
Σελ. 8
με την οικογένεια

Σελ. 2

Τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα καταδικάζουν
την «εισβολή» της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΖ
α Ευρωπαϊκά Συνδικάτα καταδικάζουν την παράνομη «εισβολή» της
Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου εκφράζοντας τη
στήριξη και την αλληλεγγύη τους προς
την Κυπριακή Δημοκρατία.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο γενικός
γραμματέας της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ETUC, Λούκα
Βισεντίνι στο πλαίσιο της συνεδρίας
της Εκτελεστικής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα στην οποία ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσας
κατήγγειλε την πρόσφατη «εισβολή»
της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γ.γ. ΣΕΚ
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων τάσσεται στο πλευρό
της Κύπρου στο μείζον θέμα της
ΑΟΖ, διαβεβαίωσε ο γ.γ. της ETUC
Λούκα Βισεντίνι τον ομόλογο του
της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ πριν αναχωρήσει για
τις Βρυξέλλες είχε συνάντηση με τον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη με τον οποίο συμφωνήθηκε
το πλαίσιο της παρέμβασης

Ο κ. Μάτσας εξηγώντας την επικίνδυνη
τροπή που προσλαμβάνει η κατάσταση
στην περιοχή της Νοτιανατολικής
Μεσογείου, όπως αυτή διαμορφώνεται
από τις θρασύτατες και παράνομες
ενέργειες της Άγκυρας, ανέδειξε τεκμηριωμένα τη μεγάλη σημασία της στήριξης και της αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Κύπρο.

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Τέλος, αναφέρθηκε στις παράπλευρες
επιδράσεις που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη σταθερότητα στην αγορά
εργασίας και την κοινωνική συνοχή.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
εξέφρασε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Σελ. 9

ΤΙΜΗ €0.70

• Παρέμβαση γ.γ ΣΕΚ στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΤUC

Τ

Σελ. 3

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3047

Ανέδειξε την παράνομη γεώτρηση της
Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, χρησιμοποιώντας τη «διπλωματία των κανονιοφόρων», (Gunboat Diplomacy) σε
βάρος των κρατών που νομιμοποιούνται σε πρόσβαση στους υδρογονάνθρακες και στο φυσικό αέριο της AOZ.
Επιπρόσθετα, σημείωσε πως η πράξη
αυτή αποτελεί καταστρατήγηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διε-

θνούς δικαίου, ενώ παραβιάζει τα
φυσικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζοντας αρνητικά τις διεθνείς εταιρείες σε σχέση με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα τους, όπως είναι
η ENI, η TOTAL και η EXON.

Ο κ. Μάτσας μετά τη θετική αυτή εξέλιξη, εξέφρασε την ευαρέσκεια του, τονίζοντας πως η ΣΕΚ συνεχίζει αδιάκοπα
και τεκμηριωμένα να ενημερώνει το
Ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα και
να διαφωτίζει τους Ευρωπαίους εταίρους για τα δίκαια της Κύπρου σε όλα
τα επίπεδα.

Ανυπάκουη η Κύπρος στις συστάσεις της GRECO για τη διαφθορά
Σελ. 11

Το κράτος οφείλει να προστατεύσει τους συνταξιούχους

Η

κυβέρνηση χωρίς άλλη καθυστέρηση πρέπει να
προχωρήσει στην αλλαγή της νομοθεσίας που
προβλέπει ξεχωριστή ασφάλιση υγείας για τις οικιακούς βοηθούς και άλλους εργαζομένους από Τρίτες
χώρες, με δεδομένο ότι, από την 1η Ιουνίου 2019
όλοι οι εργαζόμενοι από Τρίτες χώρες που απασχολούνται νόμιμα στην Κύπρο καλύπτονται από το
ΓεΣΥ.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απασχολεί τους
συνταξιούχους. Σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η
Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ (ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ)
αναφέρει πως:
«Σε μια περίοδο που απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων μας
είναι απαράδεκτο να τους επιβάλλεται διπλή οικονομική επιβάρυνση για την παροχή ιατροφαρμακευτι-

κής περίθαλψης των οικιακών βοηθών που τους
φροντίζουν.

χίζουν να καταβάλλουν διπλές εισφορές και εισηγείται όπως:

Το όλο θέμα απασχόλησε πρόσφατα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ο
οποίος υπέβαλε σχετική εισήγηση προς την κυβέρνη-

• Για την περίοδο μέχρι την 31η Μάιου 2020 όλα τα
ασφάλιστρα των ιδιωτικών ασφαλειών υγείας θα
πρέπει να μειωθούν σημαντικά και να καλύπτουν
μόνο την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και τις υπηρεσίες που δεν καλύπτει η πρώτη φάση του ΓεΣΥ.

• Να σταματήσει η καταβολή διπλών
ασφαλίστρων υγείας για τις οικιακές βοηθούς
και για άλλους εργαζόμενους από τρίτες χώρες
ση για ρύθμιση του όλου ζητήματος το συντομότερο
δυνατό». Η ΣΕΚ θεωρεί το όλο ζήτημα πολύ σοβαρό
και ζητά από την κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για άρση της αδικίας που γίνεται σε βάρος
των συνταξιούχων και άλλων εργοδοτών που συνε-

• Μετά την 1η Ιουνίου 2020 θα πρέπει να καταργηθεί
εντελώς η πρόνοια του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου για ιδιωτική ασφάλιση των οικιακών βοηθών και άλλων εργαζομένων από τρίτες
χώρες, αφού θα καλύπτονται πλήρως από το Γενικό
Σύστημα Υγείας.
Ο λόγος ανήκει στην κυβέρνηση, η οποία οφείλει να
λάβει έγκαιρα διορθωτικές αποφάσεις.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ξήρε τον ρόλο του θεσμού της
συλλογικής σύμβασης ο πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ στους Συνδέσμους
Ξενοδόχων
Ξεχάστε την εργοδότηση ξένων
φοιτητών, διαμήνυσε με πολλή
νόημα
ιζικά μέτρα να πάρει τάχιστα η
πολιτεία για ολική ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ του
ποδοσφαίρου
Όχι άλλα τοξικά προιόντα στην
Κυπριακή αγορά
ελοίοι καταντήσαμε ως κοινωνία
και ως Πολιτεία με το θέμα της
ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Λίγη σοβαρότητα σε ευαίσθητα
θέματα δεν βλάπτει
ς δείξουμε ως κοινωνία λίγο
σεβασμό στη ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Μήνυμα του Τμήματος Γυναικών
ΣΕΚ σε Πολιτεία - Εργοδότες
εράστια η ΑΚΡΙΒΕΙΑ σε βασικά είδη
διατροφής και κατανάλωσης,
όπως γάλα και ηλεκτρικό
Το κράτος καλείται να πάρει τα
αναγκαία μέτρα επειγόντως
σχυρό μήνυμα ΣΕΚ προς Πολιτεία:
ΟΧΙ στην απομόνωση της Κύπρου
από την Ελλάδα
Εκ των ων ουκ άνευ τα προσιτά
αεροπορικά ναύλα και η ακτοπλοική σύνδεση
όπασαν οι τρικυμίες στα ΛΙΜΑΝΙΑ
με την υπογραφή νέας συλλογικής
συμφωνίας
Καταλυτική η παρέμβαση της
υπουργού Εργασίας
ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη επιτυγχάνονται μόνο με
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ στην εργασία
Εύστοχη η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
τα 100χρονα της
θηνά αεροπορικά αξιώνει η κοινωνία στα δρομολόγια Κύπρου
Ελλάδας
Ώρα για μέτρα εκ μέρους της
Πολιτείας σε ένα ευαίσθητο κοινωνικά κι εθνικά ζήτημα
ρα ευθύνης για τους Συνδέσμους
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ και ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
οικοδομών
Από τη στάση τους έναντι της
συλλογικής σύμβασης θα κριθεί η
εργατική ειρήνη στις δύο ατμομηχανές της οικονομίας
αι,
το
πορτοφόλι
των
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ είναι υπό διωγμό
πλήττοντας τις ευάλωτες ομάδες
Απαιτούνται μέτρα για πάταξη
των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων
κατεξακολούθηση αποτυχία στις
εξετάσεις του μαθήματος ΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ας προβληματίσει άμεσα
την Πολιτεία
Όχι άλλη ολιγωρία σε ένα καίριο
ζήτημα κοινωνικής κι εθνικής
σημασίας.
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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)

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Σύνεση - συναίνεση και ανοιχτό πνεύμα προς όφελος όλων

Έ

χουμε ήδη εισέλθει στο δεύτερο
εξάμηνο του 2019 με τους οικονομικούς δείκτες να καταγράφουν
ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Με άλλα λόγια, η Κυπριακή οικονομία
που επλήγη βαρύτατα κατά τη διάρκεια της επταετούς οικονομική ύφεσης
2011-2017,
αναδύεται δυνατή
στέλλοντας αισιόδοξα μηνύματα για
ένα καλύτερο αύριο.
Είναι γεγονός ότι
κατά την περίοδο
της
οικονομικής
Του Ξενή X.
κρίσης,
κυρίως την
Ξενοφώντος
τετραετία
2013 - 16,
Αρχισυντάκτη
ήκμασε
η
αδήλωτη
«Εργατικής
και
η
παράνομη
Φωνής»
εργασία λόγω της
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
υψηλής
ανεργίας
που άγγιξε πρωτόγνωρα ύψη για τα Κυπριακά δεδομένα. Ιδιαίτερα στην οικοδομική βιομηχανία και τον ευρύτερο τομέα του
τουρισμού - επισητισμού, παρατηρήθηκαν φαινόμενα στυγνής εργασιακής εκμετάλλευσης με πρωτεργάτες
επιτήδειους εργοδότες που δεν σεβάστηκαν καθόλου τα εργασιακά
θέσμια, ούτε τον ανθρώπινο πόνο. Σε
πλείστες περιπτώσεις ο θεσμός των
συλλογικών συμβάσεων πληγώθηκε
ηλεκτρίζοντας επικίνδυνα τις εργασιακές σχέσεις. Παρά ταύτα, το συν-

δικαλιστικό κίνημα επέδειξε ψυχραιμία, σύνεση και υπευθυνότητα προκειμένου να αποτραπεί η σύγκρουση
που θα οδηγούσε αναπόδραστα σε
εμβάθυνση της κρίσης και περαιτέρω
επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.
Φέτος, προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης που θα αγγίξουν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το 4%. Παράλληλα,
η ανεργία μειώνεται σταδιακά, πέφτοντας κάτω του 7% για πρώτη φορά εδώ

• Η εργασιακή εκμετάλλευση δεν
έχει θέση στη νέα εποχή που
διαδέχεται την περίοδο της κρίσης

και μια δεκαετία εκπέμποντας αισιόδοξα μηνύματα στο μέτωπο της απασχόλησης.
Στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται
στην αγορά εργασίας και με δεδομένο
ότι οι νευραλγικοί τομείς του τουρισμού
και των οικοδομών – κατασκευών
έχουν απογειωθεί, προβάλλει αδήριτη η
ανάγκη δημιουργίας μιας νέας σχέσης
εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών και
εργατικών συνδικάτων. Αυτή η σχέση
πρέπει να εδράζεται σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο τιμής που θα διέπει τις
σχέσεις των εταίρων και γενικότερα
των συντελεστών παραγωγής. Αυτή η

σχέση θα πρέπει να εδράζεται στον
αμοιβαίο σεβασμό και αποπνέοντας
πνεύμα υψηλής κοινωνικής ευθύνης,
γεγονός που θα επενεργήσει ως εφαλτήριο για νέα κοινωνικοοικονομικά επιτεύγματα προς όφελος των εργαζομένων, των εργοδοτών και της κοινωνίας
ευρύτερα.
Ήλθε η ώρα να γίνει συνείδηση ότι στις
σύγχρονες και προοδευτικές κοινωνίες,
η αγαστή και ειλικρινής σχέση εργοδοτών και εργατικών συνδικάτων με
άξονα τον αλληλοσεβασμό και την
προσήλωση στον κοινό στόχο της
δίκαιης ανάπτυξης, ο τόπος θα προχωρήσει μπροστά προς όφελος όλων.
Είναι κρίμα μετά τις αιματηρές θυσίες
όλων μεσούσης της κρίσης, να χάσουμε
την ευκαιρία που θα ανοίξει ελπιδοφόρους κοινωνικοοικονομικούς ορίζοντες
για το τόπο, τους πολίτες και κυρίως
τους νέους μας που ψάχνουν εναγωνίως ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες
θέσεις εργασίας στην προσπάθεια τους
να αποφύγουν τη μετανάστευση. Η επικείμενη ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον Τουρισμό και τις Κατασκευές, θα αποτελέσει την πρώτη κρίσιμη δοκιμασία [ crash test ] των εργασιακών σχέσεων στην μετα – κρίση
εποχή, η οποία θα κρίνει εν πολλοίς την
πορεία προς το κοινωνικοοικονομικό
αύριο.

Η εργασιακή ομαλότητα στους χώρους εργασίας δεν επιβάλλεται, κερδίζεται!

Η

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(ΔΟΕ) γνωστή ως ILO, κάλεσε τις
Κυβερνήσεις και τους εργοδότες να
συνεργαστούν με τα συνδικάτα για να
εντείνουν συλλογικά τις προσπάθειες
τους για εμπέδωση συνθηκών αξιοπρέπειας στον κόσμο της εργασίας.
Ομολογουμένως, ο μοναδικός τρόπος
για να οδηγηθεί η κοινωνία μπροστά είναι
ο ειλικρινής κοινωνικός διάλογος μέσα
από τον οποίο η μια
πλευρά μπορεί να
αντιληφθεί και να
Της Δέσποινας
Ησαΐα
κατανοήσει τη θέση
Γρ. Τμήματος
της άλλης πλευράς.

Οφείλουν λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι
σε κάθε χώρα μέλος της ΔΟΕ να εγκαινιάσουν έναν κύκλο Κοινωνικού Διαλόγου ώστε να διασφαλιστεί πως οι επισημάνσεις της, στο έγγραφο διακήρυξης δεν θα είναι λόγια του αέρα αλλά
πυξίδα καθοδήγησης της προόδου που
θα επιτυγχάνεται.

Είναι αυτό που λέμε
ενσυναίσθηση, εννοώντας την ικανότητα
αμφοτέρων των πλευρών να μπουν η
μια στα παπούτσια της άλλης για να
βρουν την κοινή συνισταμένη ώστε να
επιτευχθεί πρόοδος για το κοινό καλό.
Όταν ξεπεράσεις τη διαχωριστική
γραμμή των ορίων της μιας πλευράς
δεν είναι συμβιβασμός αλλά υποχώρηση.

Η αξιοπρέπεια στους μισθούς, η ισότητα στις αμοιβές, οι ποιοτικές συνθήκες
εργασίας, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας, η ποιοτική εκπαίδευση
όλων των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις, η πλήρης αλλά ποιοτική απασχόληση, η αναγνώριση του δικαιώματος
της συλλογικής διαπραγμάτευσης υποβοηθούν στην ομαλή διεξαγωγή της
εργασίας χωρίς άγχος και εντάσεις.

Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633

• Οφείλουν αμφότερες οι πλευρές
να έχουν πάντα στο επίκεντρο
των επιδιώξεων τους την κοινή
ωφέλεια και όχι
το προσωπικό συμφέρον

Αποδείχθηκε περίτρανα σε όλα τα
ζητήματα, εργασιακά και προσωπικά
πως όταν το προσωπικό συμφέρον και
η φιλοδοξία υπερνικά, εκ προοιμίου η
αποτυχία είναι δεδομένη.
Ως εκ τούτου, με υπευθυνότητα και
προπαντός με ειλικρίνεια μπορούμε
όταν το θελήσουμε να ξεπεράσουμε
τους όποιους σκοπέλους και να προχωρήσουμε συλλογικά αγωνιζόμενοι
για καλύτερες μέρες και προοπτικές
που θα αποβούν προς συλλογικό όφελος.
Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο και
οφείλουμε να προσέχουμε ο ένας τον
άλλο. Αν κατορθώσουμε να δώσουμε
στη σχέση μας αυτόν τον ορισμό θα
ζωντανέψουν και πάλι οι ελπίδες για
ένα μέλλον πιο ανθρώπινο και πιο
αισιόδοξο.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7/2019

Μιχαήλ Χωνιάτη

Υακίνθου μ. Αναλίου,
Θεοδότης, Εύρεσις
λειψάνων Αγ.
Ραφαήλ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2019

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 4/7/2019

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Ανδρέου επισκ. Κρήτης του μελωδού,

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

Η εργασιακή ομαλότητα στους χώρους
εργασίας δεν επιβάλλεται, κερδίζεται
και για αυτό οφείλουν αμφότερες οι
πλευρές να έχουν πάντα στο επίκεντρο
των επιδιώξεων τους την κοινή ωφέλεια και όχι το προσωπικό συμφέρον .

Αθανασίου του εν
Άθω, Λαμπαδού
θαυματ. Κυπριανού
οσιομ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2019

Σισώη Μεγ., Αρχίππου, Φιλήμονος,
Ονησίμου απ., Λουκίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2019
Κυριακής μεγαλομάρτυρος, Θωμά εν
Μαλεώ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7/2019
Προκοπίου μεγαλ.
Θεοφίλου Ζίχνης,
Αναστασίου νεομ.

ΤΡΙΤΗ 9/7/2019
Παγκρατίου, Διονυσίου, Μητροφάνους εν
Άθω, Μιχαήλ Πακνανά

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

ΚΟΑΓ

Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο για
Ορεινές και Ακριτικές περιοχές

Άρχισε η υποβολη αιτήσεων για ιδιοκατοίκηση
με το Σχέδιο προσιτής κατοικίας

ο Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία
έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών και
Ακριτικών Περιοχών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019.
Το Σχέδιο εντάσσεται στο Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής του
Υπουργείου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις
17 Μαΐου 2019.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε Ορεινές
Περιοχές σε καθορισμένες κοινότητες (110) με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων και σε Ακριτικές Περιοχές, όπως πιο κάτω:
(α) Καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής
στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου.
(β) Καθορισμένες Κοινότητες και περιοχές σε Δήμους που γειτνιάζουν µε την Γραμμή Αντιπαράθεσης
• Αιτήσεις θα γίνονται (Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος,
Πηγαίνεια, Παχύαμος, Μοσφίλι,
δεκτές από
Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια, Ποταμιά,
την 1η Ιουλίου 2019
Αθηαίνου, Τρούλοι, Πύλα – καθοριμέχρι 31 Δεκεμβρίου
σμένη περιοχή, Στροβίλια, Δερύνεια,
Άχνα, Φρέναρος, Αχερίτου, Αυγό2020
ρου).

Ξ

εκίνησε την 1η Ιουλίου
και ολοκληρώνεται την
31η Δεκεμβρίου του 2019 η
υποβολή αιτήσεων από το
κοινό για απόκτηση κατοικίας για σκοπούς ιδιοκατοίκησης.
Παρουσιάζοντας το κρατικό
σχέδιο προσιτής κατοικίας, ο
πρόεδρος του Κυπριακού
Οργανισμού Ανάπυξης Γής,
ΚΟΑ, Μάριος
Πελεκάνος
[φωτο] είπε ότι οι μονάδες θα
αναγερθούν
σε
κεντρικά
σημεία των πόλεων όπως
είναι για την Λευκωσία το
κέντρο της πόλης, ο Στρόβολος, η Αγλαντζιά και
πολλές

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της
συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο
συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης
(50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:
• Μονήρες άτομο μέχρι €20.000
• Ζεύγος (οικογένεια 2 ατόμων) μέχρι €30.000
• Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια μέχρι €35.000
• Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα) μέχρι €40.000
• Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2020. Το Σχέδιο, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΑΤΟΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λευκωσία

Έλενα Φωτίου

22804100

Λεμεσός

Χριστίνα Θεοδοσίου

25806495

Λάρνακα

Νεκταρία Λοϊζίδη

24801888

Βασιλική Αθανασίου

24801887

Πάφος

Παμπίτσα Νεοφύτου

26801115

Αμμόχωστος

Μαρία Αναστάση

23200906

Άντρη Τσαππαρέλα

23200907

Η

Επίτροπος Ισότητας των
Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου εκφράζει τον συγκλονισμό της για την πρόσφατη
δολοφονία γυναίκας 26 ετών,
μητέρας ενός ανήλικου παιδιού, από τον πρώην σύντροφό
της τονίζοντας πως πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό
έμφυλης βίας που ήρθε στο
φως της δημοσιότητας, ακολουθώντας μια σειρά από
αντίστοιχα φαινόμενα διαπροσωπικής έμφυλης βίας
που σημειώθηκαν το τελευταίο
διάστημα, και τα οποία καταδεικνύουν με τον πιο οξύ και
αποτρόπαιο τρόπο τις ιστορικά άνισες σχέσεις εξουσίας
και εκμετάλλευσης ανάμεσα
στα φύλα.
Χωρίς αμφιβολία, οι δολοφονίες γυναικών στη χώρα μας,

περιοχές της Λακατάμιας.
Αιτητής, είναι πολίτης της
Κυπριακής Δημοκρατίας ή
πολίτης κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής ́ Ένωσης που
είναι
μόνιμος
κάτοικος
Κύπρου με νόμιμη και συνεχή
διαμονή στην Κύπρο για πέντε
χρόνια.
Δικαιούχος είναι
άτομο που αποκτά κατοικία
που θα χρησιμοποιήσει για
ιδιοκατοίκηση και νοουμένου
ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα
τελευταία πέντε χρόνια που
προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης του
άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο
ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του ως ζεύγος.
Οι μονάδες θα διατίθενται
στην τιμή του μέσου κατα-

• Οι οικιστικές μονάδες
θα διατίθενται βάσει
εισοδηματικών κριτηρίων
στην τιμή του μέσου
κατασκευαστικού κόστους

Η Σύμβαση του Συμβουλίου

της Ευρώπης για την Πρόληψη
και Καταπολέμηση της Βίας
κατά των Γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κυπριακή

• Η επίτροπος Ισότητας
εκφράζει τον συγκλονισμό
της για τη δολοφωνία
γυναίκας
Δημοκρατία κύρωσε τον Νοέμβριο του 2017, αποτελεί
αναμφίβολα ένα εξαιρετικά
χρήσιμο, νομικά δεσμευτικό,
διεθνές εργαλείο, το οποίο
μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμέ-

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
ΚΟΑΓ

σκευαστικού κόστους, όπως
αυτό δημοσιεύεται από τη
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
για κατοικίες ή διαμερίσματα,
ανάλογα με την προτεινόμενη
ανάπτυξη και ανέρχεται
σήμερα περίπου €870
το τμ για τα διαμερίσματα και περίπου
€1.050
για
τις
κατοικίες.
Για
παράδειγμα,
ένα
δυάρι διαμέρισμα των 80 τμ
«σε καλή περιοχή» η τιμή θα
ανέρχεται
περίπου
στα
€70.000.

Κριτήρια
Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Τα ετήσια μικτά εισοδήματα ανάλογα με τη σύνθεση
της οικογένειας δεν πρέπει να
υπερβαίνουν για μονήρεις
οικογένειες τα €22.000, για
οικογένειες χωρίς παιδιά τα
€40.000, για οικογένειες με 1
παιδί τα €44.000, για οικογένειες με 2 παιδιά τα €48.000,
για οικογένειες με 3 παιδιά τα
€58.000, για οικογένειες με 4
παιδιά τα €64.000, για οικογένειες με 5 παιδιά τα €70.000
και για οικογένειες με 6 παιδιά
τα €76.000.

Επιβεβλημένη η ποινικοποίηση
όλων των μορφών βίας
αλλά και διεθνώς, συνιστούν
ακραίες μορφές έμφυλης και
σεξιστικής βίας, αφού διαπράττονται με βασικό κίνητρο
την άσκηση κοινωνικού ελέγχου στις γυναίκες. Οι γυναικοκτονίες δεν είναι τίποτα άλλο
από εγκλήματα που στηρίζονται σε βαθιά εμπεδωμένες
κοινωνικές αντιλήψεις και
έμφυλα στερεότυπα, σύμφωνα
με τα οποία οι γυναίκες είναι
υποταγμένες στην ανδρική
εξουσία, και δυνητικά μπορούν να τύχουν «ελέγχου»,
«τιμωρίας», αλλά ακόμη και
«σωφρονισμού» μέσω της
έμφυλης βίας που τους ασκείται.

Δεν επιτρέπεται η πώληση
της οικιστικής μονάδας που
αποκτήθηκε μέσω του Σχεδίου
αυτού για περίοδο δέκα ετών
από την ημερομηνία αγοράς
και ότι η οικιστική μονάδα
πρέπει να χρησιμοποιείται
για δέκα τουλάχιστον χρόνια
για μόνιμη ιδιοκατοίκηση του
δικαιούχου. Ο δικαιούχος
μπορεί να ωφεληθεί από το
Σχέδιο αυτό μόνο μια φορά.

νου νομικού πλαισίου, αλλά
και πολιτικών για την προστασία και ενδυνάμωση των
θυμάτων όλων των μορφών
βίας κατά των γυναικών.
Η πρόληψη της βίας, η προστασία των θυμάτων και η
δίωξη των δραστών αποτελούν τους ακρογωνιαίους
λίθους της Σύμβασης, η οποία
καθιστά σαφές ότι η βία κατά
των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία δεν ανήκουν στην
ιδιωτική σφαίρα. Αντίθετα,
αποτελεί υπόθεση κάθε κοινωνικά ενεργού πολίτη να
αντιδρά απέναντι σε κάθε
μορφή βίας και διακρίσεων
και χρειάζεται συντονισμένα
και από κοινού η οικογένεια, η

Αναφορικά με τα υφιστάμενα
και νέα έργα που προγραμματίζονται από τον ΚΟΑΓ ο κ.
Πελεκάνος είπε ότι βρίσκονται
υπό κατασκευή 15 διώροφες
κατοικίες υπνοδωματίων στο
συγκρότημα ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ, στα
Πάνω Πολεμίδια, Λεμεσός, με
τιμές πώλησης από €164.650
μέχρι €187.100 πλέον ΦΠΑ,
προσθέτοντας ότι οι 11 από
αυτές έχουν ήδη πωληθεί, ενώ
για τις υπόλοιπες τέσσερις ο
ΚΟΑΓ βρίσκεται στην διαδικασία με επιλαχόντες. Το έργο
θα ολοκληρωθεί σε περίπου
12 με 18 μήνες.
Είναι υπό κατασκευή οκτώ
διώροφες κατοικίες τριών
υπνοδωματίων στο συγκρότημα ΔΑΝΑΗ V, στην Κοκκινοτριμιθιά, με τιμές πώλησης
€170.500 έκαστη πλέον ΦΠΑ
και γίνονται δεκτές αιτήσεις
μέχρι 31/08/2019 και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε
περίπου ενάμισι έτος.
Προγραμματίζονται
άλλα
έργα με νέα μεθοδολογία
παραγωγής ώστε να υλοποιηθούν μέχρι το 2023.
κοινωνία και η πολιτεία να
αντιδράσουν, να βρουν τη
δύναμη να καταγγείλουν τον
θύτη και να ενδυναμώσουν το
θύμα με όλα τα δυνατά μέσα.
Η ετοιμασία ειδικού νομοσχεδίου από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, με στόχο την
ενσωμάτωση των προνοιών
της Σύμβασης στην εθνική
έννομη τάξη συνιστά ένα πολύ
θετικό βήμα. Προς τούτο, η
Επίτροπος εισηγείται την όσο
το δυνατό ταχύτερη προώθηση ψήφισης του νομοσχεδίου,
με το οποίο ποινικοποιούνται
ουσιαστικά όλες οι μορφές
βίας κατά των γυναικών, τίθενται οι βάσεις για ολοκληρωμένη προστασία και στήριξη
των θυμάτων, καθώς και για
παραδειγματική τιμωρία των
δραστών έμφυλης βίας.

ERG_4-4_inn_8 & 9 7/2/19 10:10 AM Page 1

4

OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο

κόσμος πορεύεται προς ένα «κλιματικό απαρτχάιντ», όπου οι
πλούσιοι πληρώνουν για να γλιτώσουν από τα χειρότερα αποτελέσματα
της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, ενώ
οι φτωχοί επηρεάζονται στο μεγαλύτερο βαθμό, σύμφωνα με έκθεση του
ΟΗΕ.
Η έκθεση, η όποια υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
ΟΗΕ από τον ειδικό εισηγητή του διεθνούς οργανισμού για την ακραία φτώχεια, Φίλιπ Άλστον, αναφέρει πως οι
επιχειρήσεις υποτίθεται ότι θα έπαιζαν
έναν κρίσιμο ρόλο για την αντιμετώπι-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία για
την υπερθέρμανση του πλανήτη
• Στο ενδεχόμενο ενός «κλιματικού απαρτχάιντ» οι πλούσιοι θα σώσουν
τους εαυτούς τους και οι φτωχοί θα υποφέρουν
• Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν διατροφική
ανασφάλεια, αναγκαστική μετανάστευση, αρρώστιες, και θάνατο
ση της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν
μπορεί κανείς να στηρίζεται σε αυτές
ότι θα φροντίσουν τους φτωχούς.
«Μια υπερβολική εξάρτηση από τον
ιδιωτικό τομέα μπορεί να οδηγήσει σε
ένα σενάριο κλιματικού απαρτχάιντ στο

οποίο οι πλούσιοι πληρώνουν για να
γλιτώσουν την υπερθέρμανση, την
πείνα, και τις συγκρούσεις, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος αφήνεται να υποφέρει»,
τονίζει ο Άλστον.
Αναφέρθηκε μάλιστα στους ευάλωτους

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 IOYΛIΟΥ 2019

κατοίκους της Νέας Υόρκης που έμειναν
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας όταν χτύπησε ο τυφώνας Σάντι το 2012, ενώ «τα
κεντρικά γραφεία της Goldman Sachs
προστατεύονταν από δεκάδες χιλιάδες
δικούς της αμμόσακους και ηλεκτρικό
ρεύμα από τη γεννήτριά της».
Η εξάρτηση αποκλειστικά από τον
ιδιωτικό τομέα για την προστασία από
τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την
αύξηση της στάθμης της θάλασσας «θα
οδηγούσε σχεδόν σίγουρα σε μαζικές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τους πλούσιους να επωφελούνται και τους πιο φτωχούς να μένουν πίσω»,
σημείωσε επίσης προσθέτοντας:
«Ακόμα και με το καλύτερο
σενάριο, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα
αντιμετωπίσουν διατροφική ανασφάλεια, αναγκαστική
μετανάστευση,
αρρώστιες, και θάνατο».
Στην έκθεσή του ο Άλστον
διατυπώνει επικρίσεις και
για τις κυβερνήσεις λέγοντας ότι δεν κάνουν τίποτε
παραπάνω από το να
στέλνουν αξιωματούχους
σε διασκέψεις για να
εκφωνούν «σοβαρές ομιλίες», αν και επιστήμονες
και ακτιβιστές για το κλίμα
κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου από τη δεκαετία
του 1970.
«Τριάντα χρόνια συμβάσεων μοιάζουν να έχουν
κάνει πολύ λίγα. Από το
Τορόντο στο Νόρντβεϊκ κι
από το Ρίο στο Κιότο και
στο Παρίσι, η γλώσσα που
χρησιμοποιούν είναι εντυπωσιακά παρόμοια καθώς
οι χώρες συνεχίζουν να
πετάνε την μπάλα στην
εξέδρα»,
υπογράμμισε
χαρακτηριστικά.
«Οι χώρες αγνόησαν κάθε
επιστημονική προειδοποίηση και όριο και αυτό που
θεωρείτο κάποτε καταστροφική υπερθέρμανση
μοιάζει τώρα το καλύτερο
σενάριο», συμπλήρωσε.
Σημειώνεται ότι από το
1980, μόνο οι Ηνωμένες
Πολιτείες υπέστησαν 241
καιρικές και κλιματικές
καταστροφές που κόστισαν ένα δισεκατομμύριο
δολάρια ή και παραπάνω,
με σωρευτικό κόστος 1,6
τρισ. δολάρια.

Για κρατήσεις και πληροφορίες: Μιχάλης Ρώσσης
Γραμματέας ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ - Τηλ. 96621070 / 22849716

Υπήρξαν, δε, κάποιες θετικές εξελίξεις, με τις τιμές
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να πέφτουν,
τον άνθρακα να γίνεται μη
ανταγωνιστικός, τις εκπομπές να μειώνονται σε 49
χώρες, αλλά και 7.000
πόλεις, 245 περιοχές και
6.000 εταιρίες να δεσμεύονται για μετριασμό των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
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ΟΑΥ: Ενημέρωση για Υπηρεσίες
έκδοσης δελτίων υγείας ή πιστοποιητικών
που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ

Ο

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει
τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τους
δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι οι υπηρεσίες από ιατρούς ή
άλλους παροχείς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ που αφορούν στην έκδοση δελτίων υγείας ή και πιστοποιητικών
που δεν αφορούν στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας
υγείας η οποία προκύπτει λόγω ιατρικής ανάγκης (π.χ.
δελτία υγείας για αθλητές, επαγγελματικά δελτία υγείας,
δελτία υγείας / πιστοποιητικά για σκοπούς σύναψης
ασφαλιστικού συμβολαίου κ.ο.κ.) δεν καλύπτονται από
το ΓεΣΥ. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να
πραγματοποιούνται εκτός του Συστήματος και ο παροχέας θα αποζημιώνεται για αυτές από το πρόσωπο που
αιτείται το δελτίο/πιστοποιητικό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του
ΓεΣΥ, στο τηλέφωνο 17000 (η κλήση είναι δωρεάν) ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
info@gesy.org.cy.

Γ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Διαστρεβλώνουν
τον νόμο περί εκποιήσεων

ια προσπάθεια διαστρέβλωσης και παρουσίασης
μιας παραπλανητικής εικόνας εκ μέρους των Τραπεζών, της Κεντρικής Τράπεζας και του ΚΕΒΕ σε σχέση
με την επικείμενη τροποποίηση του Νόμου για τις
εκποιήσεις, κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Προστασίας
Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκποίηση περιουσίας «είναι το τελευταίο όπλο που ο ίδιος ο Νόμος έδωσε
στις τράπεζες για να χρησιμοποιήσουν και όχι το πρώτο
όπως αυθαίρετα κάνουν, χωρίς να ελέγχονται από κανένα». «Ούτε ξεδόντιασμα του Νόμου επιχειρείται, ούτε
αφαίρεση εργαλείων, ούτε προστασία και επιβράβευση
των στρατηγικών κακοπληρωτών» προστίθεται.

• Επικριτικές βολές
κατά Τραπεζών,
Κεντρικής Τράπεζας
και ΚΕΒΕ

Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. διερωτάται αν
είναι «αφαίρεση όπλων» το
να υπάρχει δικαστικός έλεγχος των τραπεζών, σχετικά με
τη συμμόρφωση τους με τις
Οδηγίες της Εποπτικής τους
Αρχής, για να προβαίνουν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις,
πριν προχωρήσουν σε εκποίηση.
«Εκείνο που επιδιώκεται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι η εξισορρόπηση των δικαιωμάτων όλων των
πλευρών, αφού το υφιστάμενο νομικό καθεστώς περιείχε πρόνοιες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με πάγιες
νομολογιακές αρχές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άφηνε εντελώς απροστάτευτους τους δανειολήπτες» προστίθεται.
Λέει ακόμη ότι με το υφιστάμενο καθεστώς, παραγνωρίζονται πλήρως οι εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες
αφού μέχρι το ζήτημα να αποφασιστεί τελεσίδικα,
κάποιος μπορεί να χάσει το σπίτι του, την περιουσία του
ή να καταστραφεί η επιχείρηση του. «Η αδικία ήταν
υπερβολική τόσο από ουσιαστικής πλευράς, αλλά και
από διαδικαστικής πλευράς. Αυτό είναι πραγματικά
έκδηλο από μια απλή ανάγνωση του υφιστάμενου
Νόμου» συνεχίζει η ανακοίνωση του Συνδέσμου.
Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. λέει ότι με την τροποποίηση δεν επιδιώκεται μπλοκάρισμα και καθυστέρηση στη διαδικασία των
εκποιήσεων, αλλά η καθιέρωση δικαστικού ελέγχου για
το κατά πόσο η τράπεζα εφάρμοσε τις Οδηγίες της Εποπτικής της Αρχής στο θέμα της αναδιάρθρωσης των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων πριν προχωρήσει στη
λήψη αυτού του ύστατου μέτρου, ενώ διερωτάται αν η
επιδίωξη είναι να γίνονται μόνο εκποιήσεις χωρίς αναδιαρθρώσεις.
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Συμβουλές ξεκούρασης από τους ειδικούς
για τις θερινές σας διακοπές

Π

όση άδεια χρειαζόμαστε
προκειμένου να γεμίσουμε
τις μπαταρίες μας και να χαλαρώσουμε πραγματικά κατά την
θερινή περίοδο; Οι απόψεις των
ειδικών διίστανται. «Η διάρκεια
δεν φαίνεται να κάνει τη διαφορά», υποστηρίζει ο Γιοχάνες
Βέντσε της γερμανικής Υπηρεσίας Προστασίας της Εργασίας,
που μίλησε στην Deutsche Welle.
Με δεδομένο ότι το αργότερο
έπειτα από 1-2 εβδομάδες
παρέρχεται η φάση της ξεκούρασης, οι μικρές σε διάρκεια
διακοπές είναι μάλλον προτιμότερες από τις διακοπές πολλών εβδομάδων, σύμφωνα με
τον ειδικό.
Σημαντικό ρόλο παίζει όμως και
το διάστημα πριν από την έναρξη
της καλοκαιρινής άδειας. «Οσο
μεγαλύτερη η εργασιακή επιβάρυνση πριν την πρώτη μέρα των
διακοπών, τόσο πιο περιορισμένη
η ξεκούραση», λέει ο Βέντσε. Γι΄
αυτό προτείνει να ασχολείται
κανείς πριν τις διακοπές με λιγότερο σύνθετες υποθέσεις στη
δουλειά του και να κοιμάται
αρκετά. Επίσης, κατά τη διάρκεια
των διακοπών πρέπει να τηρεί
κανείς αποστάσεις από τη δου-

λειά και να μην είναι, για παράδειγμα, τηλεφωνικά διαθέσιμος
για τον εργοδότη του. Επίσης,
καλό είναι ο έλεγχος των mail να
γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και να μην είναι
ενδελεχής.

Πώς να ξεκουραστείτε πραγματικά στην άδεια
Ποιος είναι όμως ο τρόπος να
ξεκουραστεί κανείς πραγματικά
κατά τη διάρκεια τη καλοκαιρινής
άδειάς του; Σύμφωνα με το λεγόμενο μοντέλο DRAMMA υπάρχουν
έξι πυλώνες. Οι διακοπές χρειάζονται αποστασιοποίηση και
χαλάρωση. Σημαντικό όμως είναι
επίσης το αίσθημα της αυτονομίας και ο παράγοντας των προκλήσεων, δοκιμάζοντας για
παράδειγμα ένα νέο άθλημα. Επίσης είναι καλό να αισθάνεται

κανείς ότι κάνει κάτι χρήσιμο στις
διακοπές του. Τέλος είναι εξίσου
σημαντικό να περνά κανείς το
χρόνο του με πρόσωπα που
αγαπά καθώς έτσι ενισχύονται οι
συναισθηματικοί δεσμοί.
Επιπλέον, σημαντικό είναι να
προσπαθεί κανείς να μη σκέφτεται τη δουλειά του, στις διακοπές. Πώς γίνεται αυτό; Δίνοντας
έμφαση
στις
λεπτομέρειες.
«Ακούγοντας τον ήχο της θάλασσας, μυρίζοντας το φαγητό. Είναι
καλό να τα αντιλαμβάνεται αυτά
κανείς συνειδητά, διότι στην
καθημερινότητά μας γινόμαστε
όλο και πιο επιφανειακοί», συμβουλεύει ο νευροβιολόγος και
συγγραφέας Μπερντ Χουφνάγκλ.
Ο τρόπος για να κρατήσει το
αίσθημα χαλάρωσης
Υπάρχει μέθοδος όμως και για να
διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο το αίσθημα της χαλάρωσης και μετά το τέλος της καλοκαιρινής άδειας. «Όποιος επαναφέρει τις μνήμες των διακοπών
έχει ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια
αίσθημα ευεξίας», υποστηρίζει ο
Βέντσε. Γι΄ αυτό ο ίδιος προτείνει
να φέρνει κανείς σουβενίρ και
φωτογραφίες και να μιλάει συχνά
για τις διακοπές του.

Τράπεζες εξωτερικού: Κόλπα για αύξηση των κερδών

Ο

ι μεγάλoι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι του εξωτερικού
εκμεταλλεύονται πλέον τον
τεράστιο όγκο δεδομένων που
έχουν για τους πελάτες τους για
να κερδίσουν χρήματα
Όλο και περισσότερες τράπεζες
αρχίζουν να πουλάνε στοιχεία
από την κίνηση πιστωτικών καρτών που έχουν εκδώσει σε πελάτες τους
Στη ψηφιακή εποχή, οι τράπεζες
γνωρίζουν για τους πελάτες τους
περισσότερα πράγματα απ’ όσα
γνωρίζουν γι’ αυτούς ενδεχομένως ακόμη και οι σύζυγοί τους:
πόσα χρήματα κερδίζουν, πού τα
δαπανούν και τι αγοράζουν. Μην
παραξενευτείτε, λοιπόν, αν αρχίσετε να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα από την τράπεζά σας με
προτάσεις για το πού να φάτε ή
πού να ψωνίσετε. Οι μεγάλες
τράπεζες αρχίζουν να εκμεταλλεύονται τον τεράστιο όγκο δεδομένων και στοιχείων που έχουν
για τους πελάτες τους ώστε να
κερδίσουν χρήματα απ’ αυτά.
Έτσι, όλο και περισσότερες τράπεζες αρχίζουν να πουλάνε στοιχεία από την κίνηση πιστωτικών
καρτών που έχουν εκδώσει σε
πελάτες τους και να συνεργάζονται με αλυσίδες λιανικών πωλήσεων. «Αρχίζουμε να βλέπουμε
ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν με
θαυμαστό τρόπο τα δεδομένα
που έχουν και ο λόγος είναι
απλός: γνωρίζουν τους πελάτες
τους καλύτερα απ’ τον καθένα,
έχουν το όνομα και τη διεύθυνσή
τους, πληροφορίες για το τι αγο-

ράζουν και όταν έχεις αυτά τα
στοιχεία, μπορείς να κάνεις
πολλά», εξηγεί στο Reuters ο
Κρεγκ Μακ Ντόναλντ, επικεφαλής
εκμετάλλευσης δεδομένων στην
Accenture, πολυεθνική εταιρεία
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών
και συμβουλών σε επιχειρήσεις.

• Κάνουν χρυσές δουλειές με
τα προσωπικά δεδομένα
των πελατών τους τράπεζες
του εξωτερικού

Τράπεζες όπως οι JPMorgan,
HSBC και Barclays αρχίζουν να
κλείνουν συμφωνίες με εταιρείες
λιανικών πωλήσεων, προσπαθώντας να κερδίσουν χρήματα
από τα δεδομένα που κατέχουν
για τους πελάτες τους και να κερδίσουν το έδαφος που έχουν
χάσει από μεγάλες τεχνολογικές
εταιρείες όπως οι Amazon και
Google.

Ειδικές προσφορές
Για παράδειγμα, οι πελάτες της
βρετανικής τράπεζας Lloyds και
της ισπανικής Santander έχουν τη

δυνατότητα να λαμβάνουν ειδικές
προσφορές από διάφορες επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων,
καθώς οι δύο τράπεζες υπέγραψαν συμφωνία ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανταμοιβής πιστών πελατών της αμερικανικής εταιρείας ψηφιακών διαφημίσεων Cardlytics. Στο πλαίσιο
του προγράμματος αυτού γίνεται
χρήση των δεδομένων για τις
δαπάνες που κάνουν οι πελάτες
της τράπεζας. Στη συνέχεια λαμβάνουν προσφορές για έκπτωση
σε εστιατόρια στα
οποία
συχνάζουν
συχνά ή για εστιατόρια που βρίσκονται
στη γειτονιά τους.
Ετσι,
όσοι
τρώνε
συχνά ψαρικά θα λαμβάνουν
προσφορές
για εστιατόρια που
ειδικεύονται σε αυτά.
Οι φίλες και οι φίλοι
της μόδας θα λαμβάνουν διαφημίσεις για εκπτώσεις σε καταστήματα ρούχων και οι παρόμοιες δυνατότητες είναι μάλλον ανεξάντλητες. Οι τράπεζες λαμβάνουν ποσοστό από την αμοιβή
που χρεώνει στις εταιρείες λιανικών πωλήσεων η Cardlytics για τη
διαφημιστική εκστρατεία. Οι δε
εταιρείες λιανικών πωλήσεων
κερδίζουν (πέρα από τα άμεσα
έσοδα) στοιχεία για την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών τους, που τις βοηθούν να
σχεδιάσουν καλύτερες προσφορές και εκπτωτικές καμπάνιες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α

ρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου
και λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο σχέδιο Εστία το οποίο αποσκοπεί στην διάσωση της πρώτης κατοικίας για νοικοκυριά
που αδυνατούσαν να πληρώνουν τις δόσεις τους σε περιπτώσεις υποθήκης πρώτης
κατοικίας.
Το Σχέδιο Εστία εγκρίθηκε την
περασμένη εβδομάδα από το
Υπουργικό συμβούλιο. Καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες και
τα κριτήρια για να συμμετάσχει κάποιος στο Σχέδιο
συμπεριλαμβανομένης εκποίηση της κατοικίας εάν ο δανειολήπτης σταματήσει να πληρώνει.
Όσο πιο μικρός ηλικιακά είναι
ο δανειολήπτης που θα ενταχθεί στο σχέδιο Εστία, τόσο
μεγαλύτερη διάρκεια θα έχει η
περίοδος αποπληρωμής του
δανείου του. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου που ενταχθεί στο Σχέδιο και
θα αναδιαρθρωθεί θα είναι τα
25 και η μικρότερη τα πέντε.
Συγκεκριμένα, δανειολήπτης
μεταξύ ηλικίας :
18 με 50 ετών θα μπορεί να
εξοφλήσει το δάνειο του μέχρι
25 χρόνια
51 - 55 ετών η περίοδος απο-

Γ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Εστία: Αποσκοπεί να σώσει την πρώτη
κατοικία λόγω μη εξυπηρετούμενου δανείου
πληρωμής είναι μέχρι 20 χρόνια
56 - 60 ετών θα μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο του εντός 15
ετών
61 μέχρι 65 ετών θα έχει περίοδο αποπληρωμής 10 χρόνων
65 ετών και άνω, η διάρκεια
αποπληρωμής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.
Κατά την αναδιάρθρωση του
δανείου του αιτητή από την
τράπεζα, ένα ποσοστό 5% του
χαμηλότερου ποσού μεταξύ
των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και της εκτίμησης της
αγοραίας αξίας της κύριας
κατοικίας θα πρέπει να παραμένει παγοποιημένο και θα
καθίσταται απαιτητό σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων
του αιτητή. Εάν ο αιτητής εξοφλήσει ενωρίτερα την οφειλή
του το κράτος θα συνεχίσει να
καταβάλλει το 1/3 της δόσης
βάσει της καθορισμένης περιόδου αποπληρωμής του Σχεδίου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Κριτήρια Πιστωτικών Διευκο-

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγός με επαγγελματική άδεια
- Εργάτης σε Αποθήκη
- 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:
- Στοιβαδόρος
- 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

• H κατοικία θα εκποιείται όταν ο δανειολήπτης
σταματήσει να καταβάλλει τη δόση του δανείου
• Υποβολή αιτήσεων από 2 Σεπτεμβρίου έως
15 Νοεμβρίου
• Εξαιρούνται τα δάνεια του Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως Στέγης
λύνσεων: Το Σχέδιο αφορά
Πιστωτικές
Διευκολύνσεις,
ανεξαρτήτως νομίσματος, που
πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) Οι Πιστωτικές
Διευκολύνσεις ήταν κατά τις
30 Σεπτεμβρίου 2017 Μη Εξυπηρετούμενες
Πιστωτικές
Διευκολύνσεις. (β) Η Αγοραία
Αξία της Κύριας Κατοικίας
κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης δεν υπερβαίνει τις
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ (€350.000), όπως αυτή
θα προκύψει από την/τις εκτίμηση/εις που θα διεξαχθεί/ουν

βολής της αίτησης για ένταξη
στο Σχέδιο Εστία, να πληρούν
όλα τα ακόλουθα κριτήρια,
ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της Χορηγίας: (α) Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα
του Αιτητή δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα ακόλουθα για
κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος
2017 και 2018: 1. τις €60.000
για οικογένεια με τουλάχιστον
τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα;
τις €55.000 για οικογένεια με
τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια Αιτητών: Οι Αιτητές
θα πρέπει, κατά το χρόνο υπο-

Τις €45.000 για οικογένεια με
ένα εξαρτώμενο τέκνο; 5. τις
€35.000 για οικογένεια χωρίς
εξαρτώμενα τέκνα.

Τις €50.000 για οικογένεια με
δύο εξαρτώμενα τέκνα;

Τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.
Τα παραπάνω ισχύουν και για
μονογονεϊκές
οικογένειες.
Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογε-
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νειακά Περιουσιακά Στοιχεία
του Αιτητή δεν θα πρέπει για
κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος
2016, 2017 και 2018, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το
ογδόντα τοις εκατόν (80%) της
Αγοραίας Αξίας της Κύριας
Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμησή της,
και σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τις
διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ (€250.000).
Ο Αιτητής θα πρέπει να είναι
Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από το 2013 και εντεύθεν. Η
συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζε: (α) για μέχρι
ένα (1) μήνα κάθε έτος, (β) για
λήψη θεραπείας για λόγους
υγείας και (γ) προσωρινά για
σπουδές.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία θα πρέπει να έχουν ως εξασφάλιση
την κύρια κατοικία τους αξίας
μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ και
της οποίας το δάνειο να ήταν
μη εξυπηρετούμενο κατά την
30η Σεπτεμβρίου 2017.
Πτωχεύσας για να συμμετάσχει
στο Σχέδιο θα χρειαστεί
συγκατάθεση του Τμήματος
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Από το Σχέδιο εξαιρούνται τα
δάνεια του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Εάν ο Δανειολήπτης αθετήσει
τις δεσμεύσεις του , η κρατική
χορηγία θα τερματίζεται και
θα επιστρέφεται στον κρατικό
φορέα ενώ το δάνειο του θα
επανέλθει στο αρχικό ποσό,
οπότε θα αρχίσουν οι διαδικασίες εκποίησης της κατοικίας.

Xάρης Γεωργιάδης, υπουργός Οικονομικών
«Θεωρούμε το σχέδιο Εστία ως ένα σχέδιο που προσθέτει στην
εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση αυτού του παλαιού κατάλοιπου, του σοβαρού προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, με επικέντρωση στην πιο ευαίσθητη ίσως κατηγορία
δανειοληπτών, αυτών που έχουν την πρώτη κατοικία τους ως
εξασφάλιση».

ΚΟΑΓ

Ο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

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.
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ΕΛΛΑΔΑ

• Προειδοποίηση Μπαμπινιώτη με φόντο την αποτυχία στα Νέα Ελληνικά

Ένας στους τέσσερις νέους ούτε
δουλεύει ούτε σπουδάζει

Απαιτείται επανασχεδιασμός
του εκπαιδευτικού συστήματος

Π

ερισσότεροι από ένας στους τέσσερις νεαρούς
Έλληνες βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας
αλλά και εκτός της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2018.
Η χώρα κατατάσσεται στην δεύτερη χειρότερη θέση
ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
το 26,8% των νέων ηλικίας 20 έως 34 ετών δεν απασχολείται επαγγελματικά, δεν μαθητεύει σε επιχείρηση ούτε σπουδάζει σε σχολή.

• Η χώρα κατατάσσεται
στην δεύτερη χειρότερη
θέση ανάμεσα στα μέλη
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Ο μέσος όρος της
περιθωριοποίησης
των νέων στην ΕΕ είναι
δέκα μονάδες χαμηλότερος από το ελληνικό
ποσοστό, 16,5%. Η
μοναδική χώρα που
ξεπερνά την Ελλάδα

είναι η Ιταλία, όπου σχεδόν το 29% των νέων δεν
εργάζεται ούτε σπουδάζει.
Η συμμετοχή των νέων στην αγορά είναι κρίσιμος
παράγοντας για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη.
Συνάμα βελτιώνουν την δημογραφική – οικονομική
εικόνα, συνεισφέροντας με τις εισφορές τους στα
ασφαλιστικά Ταμεία.
Οι νεαρές Ελληνίδες είναι μακράν πιο ευάλωτες από
τους άνδρες. Τα δεδομένα της Eurostat καταδεικνύουν
πως περισσότερες από μία στις τρεις (33,7%) δεν
εργάζονται ή εκπαιδεύονται. Πρόκειται για μακράν το
χειρότερο ποσοστό στην ΕΕ. Για τους άνδρες το
ποσοστό αποχής από την αγορά και την παιδεία
είναι 20,1%.
Στην αντίπερα όχθη, η καλύτερη συμμετοχή νέων στην
απασχόληση και την εκπαίδευση διαπιστώθηκε στην
Σουηδία, όπου μόνον το 8% των ανθρώπων 20 έως 34
ετών ήταν εκτός. Ακολουθεί η Ολλανδία με 8,4%.

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 κάθε
Σάββατο τον Αυγούστο. Δυνατότητα συμμετοχής σε
προαιρετικές εκδρομές [όπως Αγία Θεοδώρα Βάστας,
Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη κλπ.] 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

Ο

επιφανής γλωσσολόγος
Γεώργιος Μπαμπινιώτης τονίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού
της διδασκαλίας της γλώσσας,
υπογραμμίζει ο γλωσσολόγος
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, επισημαίνοντας ότι το όλο σύστημα
χρήζει καίριας βελτίωσης. Σχολιάζοντας τα απογοητευτικά αποτελέσματα των παιδιών στο μάθημα
των Νέων Ελληνικών, ο κ. Μπαμπινιώτης κάλεσε μάλιστα τον
Υπουργό Παιδείας να αναλάβει
πρωτοβουλία επανασχεδιασμού
του εκπαιδευτικού συστήματος,
προειδοποιώντας πως κάθε απώλεια στη γλώσσα είναι ταυτόχρονα
και απώλεια στην ικανότητα της
κριτικής σκέψης και της νόησης.
Ο κ. Μπαμπινιώτης εξήγησε πως η
γλώσσα ταυτίζεται με την σκέψη
και τη νόηση, επισημαίνοντας πως
κάθε μειωμένη ποιότητα γλώσσας
συνεπάγεται και μειωμένη ποιότητα σκέψης και νόησης. Ανέφερε
επίσης πως η ηλικία των 12 ετών
είναι η πιο κρίσιμη για την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας, ενώ
στη συνέχεια αυτή εμπλουτίζεται
στα χρόνια του γυμνασίου και του
λυκείου.
Ο κ. Μπαμπινιώτης ανέφερε πως
τα απογοητευτικά αποτελέσματα
στα Νέα Ελληνικά δεν είναι ευθύνη
μόνο του εκπαιδευτικού, τονίζοντας πως οι δάσκαλοι και οι καθη-

7

γητές στην Κύπρο δουλεύουν πολύ
και καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες για να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητά τους.
Αναφερόμενος στη διδασκαλία της
γλώσσας, ο κ. Μπαμπινιώτης ανέδειξε ως πρόβλημα το γεγονός ότι
δεν προσελκύουμε τα παιδιά και
δεν τα κάνουμε να αγαπήσουν τη
γλώσσα. Επιπρόσθετα ανέφερε
πως εν ονόματι του εκσυγχρονισμού έχουμε εγκαταλείψει κάποιες
διαδικασίες που είναι απαραίτη-

• Κάθε απώλεια στη γλώσσα
είναι πλήγμα στην ικανότητα
της κριτικής σκέψης
και της νόησης
τες στη διδασκαλία της γλώσσας
και έφερε ως παράδειγμα την
ορθογραφία, την αντιγραφή και
την καλλιγραφία.
Την ίδια ώρα, ο κ. Μπαμπινιώτης
ανέφερε πως τα παιδιά είναι συνεχώς καρφωμένα στην τηλεόραση
και στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να έχει ατονήσει το διάβασμα
και η επαφή με τα βιβλία. Αναφερόμενος στην επανάσταση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
στην τάση των νέων να γράφουν
με λατινικούς χαρακτήρες, ο κ.
Μπαμπινιώτης ανέφερε ότι αυτή η

πρακτική ζημιώνει τη γλώσσα,
καθώς σιγά – σιγά ο άνθρωπος
εθίζεται στο εύκολο και στο πρόχειρο, με αποτέλεσμα να αποξενώνεται από την εικόνα της λέξης.
Ο κ. Μπαμπινιώτης χαρακτήρισε
επίσης θησαυρό την κυπριακή διάλεκτο, ωστόσο κάλεσε τα παιδιά
στην Κύπρο να επιδιώκουν παράλληλα με την κυπριακή, τη γνώση
και τη χρήση της κοινής ελληνικής
γλώσσας.
Καταλήγοντας, επανέλαβε πως οι
αδυναμίες, οι παραλείψεις και τα
αστοχήματα του εκπαιδευτικού
συστήματος συνολικά ευθύνονται
για τα κακά αποτελέσματα των
μαθητών, ενώ τόνισε πως οι
βάσεις μπαίνουν από την αρχή γι’
αυτό και ο ίδιος επιμένει στην
έμφαση που πρέπει να δοθεί στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Γαλλία: Τα αρχαία ελληνικά στον κατάλογο της άυλης
πολιτιστική κληρονομιάς της Unesco

Τ

ην υποστήριξη του Γάλλου υπουργού παιδείας
Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ βρήκε η πρόταση της ένωσης
Human-Hist να εγγραφούν τα αρχαία ελληνικά και τα
λατινικάστον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.
«Θεωρήσαμε απαραίτητο να διαφυλάξουμε τη διδασκαλία των λατινικών και των αρχαίων ελληνικών,
που είναι οι βάσεις της γαλλικής γλώσσας και της
ευρωπαϊκής ιστορίας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθηγητής αρχαιολογίας Βενσάν Μερκενμπρέκ, ο
πρόεδρος της ένωσης Human-Hist.
Η ένωση αυτή υπέβαλε το αίτημα με ένα μανιφέστο
που παρουσιάστηκε, με την ευκαιρία της «Β΄ Διεθνούς
Συνάντησης των αρχαίων γλωσσών», ενός διήμερου
συνεδρίου που διεξήχθηκε πρόσφατα στο Οτέν. Στη
συνάντηση αυτή συμμετείχαν 80 ερευνητές και πανεπιστημιακοί από τη Γαλλία και άλλες χώρες. Οι συζητήσεις σε κάποια από τα στρογγυλά τραπέζια έγιναν
στα λατινικά ή τα αρχαία ελληνικά.
«Είναι επίσης μια ευκαιρία να δείξουμε στο κοινό τη
σπουδαιότητα και την ικμάδα των αρχαίων γλωσσών», πρόσθεσε ο Μερκενμπρέκ.
Στο συνέδριο έδωσε το παρών και ο υπουργός Εθνικής
Παιδείας Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ ο οποίος χαρακτήρισε
το μανιφέστο της Human-Hist «εμβληματικό και
ουσιώδες» για την υπεράσπιση των αρχαίων γλωσσών που είναι «το ζωντανό σφρίγος της δικής μας
γλώσσας».
«Τα ελληνικά και τα λατινικά δεν είναι ούτε απαρχαιωμένες, ούτε ελιτιστικές (γλώσσες) και πρέπει να τις
προωθήσουμε», πρόσθεσε ο υπουργός, εκφράζοντας
την υποστήριξή του στους διδάσκοντες οι οποίοι
«μεταλαμπαδεύουν αξίες».
Ένας 13χρονος μαθητής που συμμετείχε στις εργασίες

του συνεδρίου, ο Αντρέ, δήλωσε ότι έχει πάθος με τα
λατινικά και τα αρχαία λατινικά γιατί βοηθούν «να
γνωρίζει το παρελθόν, να κατανοεί το παρόν και να
εξηγεί το μέλλον».
Η παρουσίαση του μανιφέστου στο Οτέν, το αρχαίο
Augustodunum, δεν έγινε τυχαία: τα λατινικά και τα
αρχαία ελληνικά διδάσκονται στην πόλη αυτή αδιαλείπτως εδώ και 2.000 χρόνια, όπως εξήγησε ο Μερκενμπρέκ. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί η πρόσφατη ανακάλυψη μιας Σχολής Δικαίου και Γραμμάτων (Ecoles
Meniennes) που ιδρύθηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και θεωρείται «το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της ρωμαϊκής
Γαλατίας», σημείωσε ο αρχαιολόγος.

1 στους 6 Κύπριους νέους εκτός
εργασίας και εκπαίδευσης

Έ

νας στους έξι (16,5%) νέους ηλικίας 20-34 ετών
δεν ήταν ούτε σε απασχόληση ούτε σε εκπαίδευση και κατάρτιση (NEET) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
το 2018", σύμφωνα με την Ευρωπαική Στατιστικη
Υπηρεσία, Eurostat.
Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε "περίπου 15 εκατομμύρια νέου στην επικράτεια της Ευρωπαικής
Ένωσης . Στην Κύπρο το ποσοστό είναι ελαφρώς
υψηλότερο στο 17,4% (9ο μεγαλύτερο στην ΕΕ) και η
Ελλάδα τοποθετείται στην 2ο χειρότερη θέση με
26,8%, μετά την Ιταλία (28,9%).
Την ίδια ώρα, τα χαμηλότερα ποσοστά NEET για
άτομα ηλικίας 20-34 ετών καταγράφονται το 2018
στην Σουηδία (8,0%), στις Κάτω Χώρες (8,4%), στο
Λουξεμβούργο (9,9%) και στη Μάλτα (10,1%).
Για τις γυναίκες ηλικίας 20-34 ετών, το ποσοστό
NEET το 2018 ήταν 20,9%, έναντι 12,2% για τους
άνδρες 20-34 ετών.
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ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ UNICEF ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 41 ΧΩΡΕΣ

Η Κύπρος υστερεί στις πολιτικές
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
H

Κύπρος κατατάσσεται στις
τελευταίες θέσεις σε ότι
αφορά τις πολιτικές, οι οποίες
είναι φιλικές προς την οικογένεια. Σύμφωνα με στοιχεία
πρόσφατης
έρευνας
της
UNICEF (2019), η κατάταξη
κάθε χώρας είναι ένας μέσος
όρος των αποτελεσμάτων σε
τέσσερις δείκτες, πράγμα που
σημαίνει ότι μια χώρα μπορεί
να κατατάσσεται κάτω από
μια άλλη, παρά την καλύτερη
απόδοση σε άλλους δείκτες.
H έρευνα εξετάζει τις πολιτικές
αυτές σε 41 χώρες υψηλού και
μεσαίου εισοδήματος που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), χρησιμοποιώντας τα πλέον πρόσφατα
συγκρίσιμα στοιχεία. Η ανάλυση περιλαμβάνει τους εθνικούς
ρυθμούς και τις πολιτικές
θηλασμού, καθώς και την ποι-

ποιοτικής και προσιτής παιδικής μέριμνας από τη γέννηση
έως την πρώτη τάξη στο σχολείο και ο θηλασμός - ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ γονέων
και των παιδιών τους, ο οποίος είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη συνεκτικών κοινωνιών.

ποιοτική και προσιτή παιδική
μέριμνα από τη γέννηση μέχρι
την είσοδο των παιδιών στην
πρώτη τάξη του σχολείου. Η
έρευνα, επισημαίνει ότι μόνο οι
μισές χώρες προσφέρουν άδεια
μητρότητας τουλάχιστον έξι

• Η ΣΕΚ επισημαίνει για ακόμη μια φορά πως

οι χώρες που υιοθετούν πολιτικές συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας είναι αυτές που διατηρούν
τα χαμηλότερα ποσοστά χάσματος αμοιβών
ότητα της προσχολικής εκπαίδευσης,
όπου
υπάρχουν
συγκρίσιμοι δείκτες.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι
φιλικές προς την οικογένεια
πολιτικές

• Βοηθούν τα παιδιά να έχουν
ένα καλύτερο ξεκίνημα στη
ζωή τους και βοηθούν ταυτόχρονα τους γονείς να έχουν
σωστή ισορροπία μεταξύ των
δεσμεύσεών τους στην εργασία
και στο σπίτι. Ωστόσο, ακόμη
και ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου δεν
παρέχουν
ολοκληρωμένες
λύσεις σε όλες τις οικογένειες.
•

Ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ
γονέων και των παιδιών τους,
ο οποίος είναι καθοριστικός
για την ανάπτυξη των οικογενειών και των κοινωνικά συνεκτικών κοινωνιών
Η UNICEF υποστηρίζει γονεική
άδεια τουλάχιστον έξι μηνών
και την καθολική πρόσβαση σε

μηνών με πλήρη αμοιβή για τις
μητέρες .
Συγκεκριμένα, από τον κατάλογο των 41 χωρών που συνέταξε η UNICEF με τις χώρες που
προσφέρουν πολιτικές φιλικές
προς την οικογένεια, η Κύπρος
καταλαμβάνει την 32η θέση
στη διαθέσιμη αμειβόμενη
άδεια μητρότητας, στις τελευταίες σε ότι αφορά την άδεια
πατρότητας (τα στοιχεία είναι
πριν την εισαγωγή της άδειας
πατρότητας στην Κύπρο, οι
χώρες με 2 εβδομάδες άδεια
πατρότητας κατατάσσονται
μετά τη 15η θέση στον πίνακα),
στη φροντίδα παιδιών κάτω
των τριών ετών κατατάσσεται
20η και στη φροντίδα παιδιών
3 χρονών μέχρι τη σχολική ηλικία κατατάσσεται 22η.
Σημειώνεται ότι 15 χώρες δεν
έχουν εισαγάγει άδεια πατρότητας, 7 χώρες έχουν μια εβδομάδα και 5 χώρες 2 εβδομάδες,

Οι υπόλοιπες χώρες έχουν από
4 -85 εβδομάδες. Μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η
Εσθονία και η Πορτογαλία
προσφέρουν τις καλύτερες
φιλικές πολιτικές προς την
οικογένεια μεταξύ των 41
πλούσιων χωρών με διαθέσιμα
στοιχεία. Η Ελβετία, η Ελλάδα,
η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο
και η Ιρλανδία κατέχουν τη
χαμηλότερη θέση .
Όπως αναφέρεται στην έρευνα, η άδεια πατρότητας βοηθά
τους πατέρες να συνδέονται με
τα μωρά τους, συμβάλλει στην
υγιή ανάπτυξη γονέων και
παιδιών, μειώνει την κατάθλιψη της μητέρας και συμβάλλει
στην ισότητα των φύλων, αναφέρει η έκθεση. Η UNICEF, καλεί
τα κράτη, μέσα από τις εθνικές
πολιτικές τους να εξασφαλίζουν άδεια πατρότητας και να
ενθαρρύνουν τους πατέρες να
την αξιοποιούν. Για ορισμένους γονείς που αναζητούν
επιλογές παιδικής μέριμνας η
οικονομική προσιτότητα είναι
το μεγαλύτερο εμπόδιο όταν
είναι έτοιμοι να επιστρέψουν
στην εργασία. Σύμφωνα με
στοιχεία από 29 χώρες, οι
γονείς μικρών παιδιών στο
Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πιο
πιθανό να αναφέρουν το
κόστος ως τον λόγο για τον
οποίο δεν χρησιμοποιούν
περισσότερα κέντρα παιδικής
φροντίδας. Ωστόσο, στην Τσεχία, τη Δανία και τη Σουηδία,
το κόστος ήταν ζήτημα για
λιγότερους από 1 στους 100
γονείς που δήλωσαν ότι δεν
είχαν ικανοποιήσει τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας .
Η έρευνα χρησιμοποιεί δεδομένα του 2016 από τον ΟΟΣΑ και
την Eurostat για να επισημάνει
τη διαθεσιμότητα άδειας μετ'
αποδοχών για μητέρες και
πατέρες και την εγγραφή παι-

δικής μέριμνας για παιδιά
κάτω των 3 ετών και ηλικίας
μεταξύ 3 και σχολικής ηλικίας .
Σύμφωνα με την έρευνα της
UNICEF (2019):

•

Δεν υπάρχει πιο κρίσιμος
χρόνος για την ανάπτυξη του
εγκεφάλου των παιδιών - και
ως εκ τούτου το μέλλον τους από τα πρώτα χρόνια της
ζωής τους. Οι γονείς έχουν το
μεγαλύτερο μερίδιο στη δημιουργία του περιβάλλοντος που
χρειάζονται τα παιδιά τους
και οι κυβερνήσεις πρέπει να
τους δώσουν τους πόρους για
να το κάνουν.

• Οι φιλικές πολιτικές προς
την οικογένεια - συμπεριλαμβανομένης της αμειβόμενης
γονικής άδειας, καθολικής

• Τονίζει ότι σε πολλές χώρες
δεν παραχωρείται γονική
άδεια, ενώ μόνο οι μισές χώρες
προσφέρουν άδεια τουλάχιστον έξι μηνών με ισόποσο
πλήρους αμοιβής για τις μητέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
είναι η μόνη χώρα που περιλαμβάνεται στην ανάλυση,
χωρίς εθνική πολιτική αδειών
μετ' αποδοχών για μητέρες ή
πατέρες.
•

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι υπάρχει μεγάλο κενό
στην άδεια πατρότητας. Ωστόσο, ακόμη και όταν προσφέρεται στους πατέρες άδεια μετ'
αποδοχών, πολλοί δεν την
χρησιμοποιούν.

•

Η καθολική πρόσβαση σε
ποιοτική και οικονομικά προσιτή φροντίδα των παιδιών
από τη γέννηση έως την ένταξη των παιδιών στο σχολείο
είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη
των παιδιών και για τη δυνατότητα των γονέων να πάνε
στη δουλειά - και έτσι να τους
βοηθήσουν να γίνουν πιο οικονομικά σταθεροί.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Οι χώρες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις πολιτικές τους ως
εξής:

•

Παροχή υποχρεωτικής, εθνικής άδειας μετ 'αποδοχών τόσο
στις μητέρες όσο και στους πατέρες, όπου δεν υπάρχει.

•

Εξάλειψη των εμποδίων για την ανάληψη της άδειας παιδικής μέριμνας, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν οι πατέρες.

•

Να επιτρέπεται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε
κέντρα παιδικής φροντίδας υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για
την ηλικία, προσιτά και προσβάσιμα, ανεξάρτητα από την
προσωπική ή οικογενειακή τους κατάσταση.

• Να συμπληρωθεί το κενό, όπου υπάρχει, μεταξύ της λήξης
της γονικής άδειας και της έναρξης οικονομικά προσιτής και
προσιτής παιδικής μέριμνας σε κέντρα ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους χωρίς διακοπή.
•

Να διασφαλισθεί ότι οι μητέρες μπορούν να θηλάζουν τόσο
πριν όσο και μετά την επιστροφή στην εργασία παρέχοντας
τέτοια βοήθεια που θα εγγυάται διαλείμματα για τον θηλασμό,
κοντινό μέρος για την άντληση και αποθήκευση γάλακτος και
την ποιότητα της παιδικής φροντίδας.

•

Δημιουργία της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας να
παρέχουν υποστήριξη για τον θηλασμό σε νοσοκομεία και κοινότητες.

• Συγκέντρωση περισσότερων και καλύτερων δεδομένων σχετικά με όλες τις πτυχές των φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών, ώστε τα προγράμματα να μπορούν να παρακολουθούνται, να συγκρίνονται οι πολιτικές και να λογοδοτούν οι χώρες.
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αση δροσιάς και ασύλληπτης ομορφιάς η κατασκήνωση της ΣΕΚ στο χωριό
Καννάβια που φιλοξενεί τη
δεύτερη ομάδα παιδιών στις
άρτιες και ασφαλείς κατασκηνωτικές της εγκαταστάσεις.

Όαση δροσιάς και ασύλληπτης ομορφιάς
η κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια

Σε ένα πανέμορφο και δροσερό
τοπίο που σκεπάζεται από τα
πανύψηλα δέντρα τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν ξέγνοιαστες διακοπές
μέσα από ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο
παρέχει τη δυνατότητα στα
παιδιά να ανακαλύψουν και να
καλλιεργήσουν ένα μεγάλο
εύρος δεξιοτήτων και ταλέντων καθώς εμπλέκονται με
αθλητικές και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, διευρύνοντας
έτσι, τους ορίζοντες και τις
ικανότητές τους.

• Ψηλά στις προτεραιότητες η ευημερία των παιδιών

Ό

Ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκος Αργυρίδης ο οποίος
συνοδεύει τα παιδιά στον
κατασκηνωτικό χώρο τους
δίδει οδηγίες και χρήσιμες
πληροφορίες για την ασφαλή
παραμονή τους αλλά και για
το πρόγραμμα της κατασκήνωσης το οποίο αναλαμβάνουν
να διεκπεραιώσουν ο αρχηγός
και οι ομαδάρχες και ομαδάρ-

• Η ΣΕΚ αγκαλιάζει με θέρμη τους κατασκηνωτές και τις κατασκηνώτριες παρέχοντας
τους την ευκαιρία για ασφαλείς, υγιείς και ποιοτικές διακοπές.

Άνοιξαν οι πύλες της κατασκήνωσης που υποδέκτηκε
τα παιδικά χαμόγελα

9

κατανοεί τις ανάγκες και τα
συναισθήματα των άλλων.
Έτσι, κατακτά ένα εύρος κοινωνικών δεξιοτήτων που αποβαίνουν χρήσιμες στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού.
Ταυτόχρονα, το παιδί έχει μια
εξαιρετική ευκαιρία να έρθει σε
άμεση επαφή με τη φύση,
πράγμα που εμπλουτίζει την
αντίληψή του παιδιού, το
ευαισθητοποιεί απέναντι στο
περιβάλλον και το βοηθά στην
ανάπτυξή του. Επομένως, στα
παιδιά που μεγαλώνουν στις
μεγαλουπόλεις και δεν έχουν
κάποιο χωριό ή εξοχικό, δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσουν να μυστικά της φύσης και
να την αγαπήσουν.
Η ΣΕΚ κάθε καλοκαιρινή περίοδο έχει ψηλά στις προτεραιότητες της την ευημερία των
παιδιών σε έναν χώρο που
πληροί όλες τις απαιτούμενες
προδιαγραφές.

χισσες.
Η κατασκήνωση είναι το ιδανικό μέρος για ένα παιδί, ώστε

να αναπτύξει την αίσθηση της
ομαδικότητας και να αναγνωρίσει την αξία της.

Μαθαίνει να μοιράζεται, να
σέβεται τον χώρο των άλλων,
να οριοθετείτε, να συνεργάζεται, να επιλύει συγκρούσεις, να

Μέλημα του κινήματος είναι να
παρέχει κάθε χρόνο αναβαθμισμένες υπηρεσίες στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις ώστε
τα παιδιά να απολαμβάνουν
τη διαμονή τους και να επιστρέφουν στις οικίες τους υγιείς, αρτιμελείς και χαρούμενοι.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

Σιέστα για
καλύτερη μνήμη

Σ

ύμφωνα με νέα έρευνα από το
Πανεπιστήμιο Saarland της Γερμανίας, ένας 45λεπτος μεσημεριανός υπνάκος είναι η καλύτερη
λύση για να τονώσουμε τη μνήμη
μας και να βελτιώσουμε την ικανότητα να ανακαλούμε νέες πληροφορίες. Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον καθηγητή Ψυχολογίας,
Axel Mecklinger, υποχρέωσαν τους
συμμετέχοντες να απομνημονεύσουν 90 λέξεις και 120 ζεύγη λέξεων, οι οποίες ήταν άσχετες μεταξύ
τους (π.χ. γάλα και ταξί). Στη
συνέχεια, οι ερευνητές τούς εξέτασαν, ώστε να διαπιστώσουν πόσες

• Για να θυμάστε πάντα …
που αφήνετε τα κλειδιά σας,
φροντίστε απλά να κοιμάστε
κάθε μεσημέρι

λέξεις είχαν απομνημονεύσει και
μετά στους μισούς είπαν να δουν
ένα DVD και στους άλλους μισούς
να κοιμηθούν. Περίπου μία ώρα
αργότερα, όταν οι εθελοντές είχαν
ξυπνήσει, τούς εξέτασαν εκ νέου.
Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι
όσοι είχαν πέσει για ύπνο θυμόντουσαν περισσότερες λέξεις και
ειδικά ζεύγη άσχετων λέξεων
συγκριτικά με εκείνους που είχαν
παρακολουθήσει DVD. Για την
ακρίβεια, οι επιδόσεις τους ήταν
παρόμοιες με εκείνες που είχαν
πριν κοιμηθούν και πέντε φορές
καλύτερες από εκείνες όσων είχαν
μείνει ξύπνιοι. Οι επιστήμονες
εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια του
ύπνου συμβαίνουν «εκρήξεις»
εγκεφαλικής δραστηριότητας, που
ονομάζονται άτρακτοι ύπνου και
οι οποίες παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην απομνημόνευση των
νέων πληροφοριών. Με βάση τα
ευρήματα αυτά, συστήνουν σε
μαθητές και φοιτητές να κοιμούνται για 45-60’ όταν τελειώνουν
το διάβασμα, ώστε να απομνημονεύουν
καλύτερα
όσα
μελέτησαν.Τα ευρήματα της νέας
μελέτης δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση «Neurobiology of Learning
and Memory».

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

H ισόρροπη απασχόληση παρέχει οφέλη
για τη ψυχική υγεία

O

ι άνθρωποι που δουλεύουν πολλές
ώρες, πάνω από δέκα τη μέρα, έχουν
περισσότερες πιθανότητες να πάθουν
εγκεφαλικό επεισόδιο, ιδιαίτερα όταν
εργάζονται τόσες ώρες για περισσότερα
από δέκα χρόνια, σύμφωνα με μια νέα
γαλλική επιστημονική έρευνα.

αυτοεκτίμηση στους εργαζόμενους, να
επιτρέπει την έκφραση της δημιουργικότητας τους και την κοινωνική ένταξη
τους. Ανέκαθεν όμως αποτελούσε ερωτηματικό αν υπάρχει μια σωστή «δοσολογία» απασχόλησης, για να μπορεί κανείς
να καρπωθεί αυτά τα ψυχολογικά οφέλη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Stroke» της
Αμερικανικής Εταιρείας Καρδιάς, δείχνουν πως οι συμμετέχοντες που εργάζονταν πολλές ώρες, είχαν 29% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ ο κίνδυνος για εκείνους που
εργάζονταν πολλές ώρες για δέκα ή
περισσότερα χρόνια, ήταν αυξημένος
κατά 45%.

Το να δουλεύει π.χ. κανείς 37 έως 40
ώρες την εβδομάδα, δεν χαρίζει σε
κάποιον καλύτερη ψυχική υγεία σε σχέση
με κάποιον άλλο που δουλεύει μόνο οκτώ
ώρες την εβδομάδα. Συνεπώς, σύμφωνα
με τους ερευνητές, για να απολαύσει
κανείς τα ψυχικά οφέλη της (αμειβόμενης) δουλειάς, δεν χρειάζεται να εργάζεται πάνω από ένα οκτάωρο την εβδομάδα. Φυσικά, είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα πώς θα τα βγάζει πέρα από

«Η συσχέτιση των παρατεταμένων ωρών
εργασίας με το εγκεφαλικό επεισόδιο
φάνηκε ισχυρότερη στα άτομα κάτω των
50 ετών, ένα εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», δήλωσε ο συντάκτης
της μελέτης δρ Αλεξίς Ντεσκαθά, ερευνητής στο Νοσοκομείο του Παρισιού, στο
Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών και της
Ανζέ και στο γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο
Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Inserm).

• Η εργασία πέραν των
10 ωρών ημερησίως, η πιεστική
εργασία, τα ακανόνιστα ωράρια
και η νυχτερινή απασχόληση
επενεργούν βλαπτικά
στην υγεία μας

τική να αντικαθιστούν μεγάλο μέρος της
αμειβόμενης εργασίας που σήμερα γίνεται από τους ανθρώπους», ανέφερε η
δρα Ντάιγκα Καμεράντε του Πανεπιστημίου Σάλφορντ. «Συνεπώς πρέπει να
ξανασκεφτούμε το ζήτημα των ωρών
απασχόλησης, ανακατανέμοντας τις
ώρες εργασίας, ώστε ο καθένας να μπορεί να απολαύσει τα οφέλη για την ψυχική υγεία του από μια δουλειά, έστω κι αν
αυτό σημαίνει ότι όλοι θα δουλεύουμε
πολύ λιγότερο μέσα στην εβδομάδα. Η
νέα έρευνα αποτελεί σημαντικό βήμα για
να σκεφτούμε ποιές θα είναι οι ελάχιστες
ώρες αμειβόμενης απασχόλησης, που οι
άνθρωποι θα χρειάζονται σε ένα μέλλον
με λιγοστή δουλειά διαθέσιμη».
Οι Βρετανοί ερευνητές δεν διστάζουν να
προβλέψουν ότι μελλοντικά θα υπάρξουν
ακόμη και…πενθήμερα «σαββατοκύριακα», ότι μερικοί άνθρωποι θα δουλεύουν
πενθήμερο αλλά μόνο μια-δύο ώρες τη
μέρα, ενώ οι ετήσιες διακοπές από μερικές εβδομάδες μπορεί να φθάσουν τους
μερικούς μήνες ή, εναλλακτικά, να κάνει
κανείς διακοπές δύο μηνών για κάθε ένα
μήνα που δουλεύει. Οραματίζονται επί-

Προηγούμενες μελέτες έχουν εντοπίσει
διαφορές στην επίδραση πού έχουν οι
αυξημένες εργατοώρες στην εμφάνιση
εγκεφαλικού επεισοδίου. Συγκεκριμένα,
οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι αγρότες,
οι διευθυντές, οι επαγγελματίες και οι
μάνατζερ διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο.
Οι ερευνητές σημείωσαν ότι αυτό το
εύρημα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός
ότι οι ομάδες αυτές έχουν γενικά μεγαλύτερα περιθώρια λήψης αποφάσεων σε
σχέση με άλλους εργαζόμενους. Επιπλέον, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ακανόνιστες αλλαγές δουλειάς, η νυχτερινή
εργασία και η πίεση είναι υπεύθυνες για
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
Ο δρ. Ντεσκαθά τόνισε πως και ανάμεσα
στο προσωπικό ιατρικής φροντίδας και
υγειονομικής περίθαλψης οι εργατοώρες
είναι συχνά ιδιαίτερα υψηλές, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Απασχόληση και ψυχική υγεία
Μπορεί όλοι, λίγο-πολύ, να γκρινιάζουν
για τη δουλειά τους, αλλά η αλήθεια
είναι ότι η απασχόληση παρέχει οφέλη
για την ψυχική ισορροπία ενός ανθρώπου.
Πόση όμως «δόση» δουλειάς είναι αρκετή
από άποψη ψυχικής υγείας; Μόνο μια
μέρα την εβδομάδα (οκτώ ώρες), είναι η
απρόσμενη απάντηση μιας νέας βρετανικής επιστημονικής μελέτης, της πρώτης του είδους της. Εδώ και δεκαετίες, αν
όχι αιώνες, οι άνθρωποι οραματίζονται
-ή τρέμουν- ένα μέλλον χωρίς δουλειά,
όπου οι μηχανές θα δουλεύουν στη θέση
των ανθρώπων - μια εποχή που φαίνεται να έρχεται τώρα πιο κοντά χάρη στην
τεχνητή νοημοσύνη. Μερικοί θεωρούν ότι
αυτό θα σημάνει μια πιο ευτυχισμένη
κοινωνία, ενώ άλλοι φοβούνται μαζική
ανεργία, κοινωνική αναστάτωση, αλλά
και ψυχολογικά προβλήματα, αν οι
άνθρωποι το ρίξουν στην… τεμπελιά.
Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι, πέρα από τα
προφανή οικονομικά οφέλη, η επί πληρωμή απασχόληση έχει και ψυχολογικά
πλεονεκτήματα, όπως το να χαρίζει

Επί τάπητος, το ζήτημα των ωρών απασχόλησης, ανακατανέμοντας τις ώρες
εργασίας ώστε ο καθένας να μπορεί να απολαύσει τα οφέλη
για τη ψυχική υγεία του από μια δουλειά
οικονομικής πλευράς… «Έχουμε οδηγίες
σωστής δοσολογίας για τα πάντα, από
τις βιταμίνες C έως τις ώρες ύπνου,
προκειμένου να νιώσουμε καλύτερα,
αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που
θέσαμε το ίδιο ερώτημα όσον αφορά την
εργασία με αμοιβή», δήλωσε ο Μπέρτσελ.
«Γνωρίζουμε ότι η ανεργία είναι συχνά
επιβλαβής για την ψυχική υγεία των
ανθρώπων. Τώρα πια έχουμε μια ιδέα
για το πόση πληρωμένη εργασία απαιτείται, προκειμένου να πάρουμε τα
ψυχοκοινωνικά οφέλη της απασχόλησης
- και βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται καθόλου πολλή δουλειά». Το συμπέρασμα των
ερευνητών είναι ότι η εβδομάδα εργασίας
μπορεί να συρρικνωθεί και μάλιστα
σημαντικά, «χωρίς αρνητική επίπτωση
στην ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Η νέα μελέτη αναμένεται να πυροδοτήσει
νέες συζητήσεις για το πώς θα στηριχθούν οι άνθρωποι σε μια μελλοντική
εποχή με ολοένα λιγότερη απασχόληση
(π.χ. έχει προταθεί ένα βασικό εισόδημα
για όλους). «Στις επόμενες λίγες δεκαετίες μπορεί να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και τη ρομπο-

σης μια καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις απαιτήσεις της δουλειάς και της
προσωπικής ζωής, αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων, μείωση των
εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου»
λόγω μεγάλης περικοπής των μετακινήσεων από και προς την εργασία κ.α.
Όπως επισημαίνουν, «το παραδοσιακό
μοντέλο, όπου ο καθένας δουλεύει περίπου 40 ώρες την εβδομάδα, ποτέ δεν
βασίσθηκε στο πόση δουλειά είναι καλή
για τους ανθρώπους». Από την άλλη,
επισημαίνουν ότι οι θέσεις εργασίας
πρέπει να είναι ποιοτικές, δηλαδή οι
εργαζόμενοι να γίνονται αντικείμενο
σεβασμού και να μη νιώθουν συνεχή
εργασιακή ανασφάλεια. Τονίζουν ακόμη
ότι η δραστική μείωση των ωρών εργασίας πρέπει να αφορά τους πάντες,
αλλιώς θα ενταθούν οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Ο Μπέρτσελ εκτίμησε
ότι «αν η Βρετανία μετέτρεπε τα κέρδη
της ετήσιας παραγωγικότητας σε μειωμένες ώρες εργασίας παρά σε αυξήσεις
αποδοχών, η εβδομάδα εργασίας θα
μπορούσε να περιορισθεί σε τετραήμερο
μέσα σε μια δεκαετία».
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Τα ελάχιστα πρότυπα για εξάλειψη
της εμπορίας προσώπων πληροί η Κύπρος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Aνυπάκουη η Κύπρος στις συστάσεις
για τη διαφθορά

Σ

Η

Η κυβέρνηση τονίζεται στην έκθεση, επιδεικνύει σοβαρές και βιώσιμες προσπάθειες κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση. Ως εκ
τούτου η Κύπρος παρέμεινε στην πρώτη βαθμίδα. Αυτές οι προσπάθειες περιλάμβαναν τη δίωξη περισσότερων διακινητών και την
αύξηση των κονδυλίων για τα κυβερνητικά καταλύματα (θυμάτων).
Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας των παιδιών ανοίγοντας σπίτι παιδιών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε
παιδικά θύματα και την κατένειμε κεφάλαια σε ΜΚΟ για τη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας παιδιών θυμάτων εμπορίας
ανθρώπων.

Στον κατάλογο των χωρών με τον μεγαλύτερο
αριθμό μη εφαρμοσθείσεων ή μερικώς εφαρμοσθείσεων συστάσεων πρώτη είναι η Τουρκία με
33 συστάσεις. Ακολουθούν η Βοσνία - Ερζεγοβίνη με 23 συστάσεις, η Ελλάδα με 19 συστάσεις, η Αρμενία με 17, το Βέλγιο με 17, η Βόρεια
Μακεδονία με 17, η Σερβία επίσης με 17, η
Κύπρος με 14 συστάσεις, η Πορτογαλία επίσης
με 14 και η Ρουμανία με 12.

την πρώτη (και υψηλότερη) βαθμίδα στο ζήτημα της αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων κατατάσσει την Κύπρο η
έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - που δόθηκε στη δημοσιότητα
πρόσφατα και καλύπτει όλες τις χώρες του κόσμου – καθώς
όπως αναφέρει, η κυβέρνηση της Κύπρου πληροί πλήρως τα
ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων.

Σημειώνει επίσης ότι η
κυβέρνηση ενίσχυσε τις
προσπάθειες πρόληψης,
εισάγοντας τέσσερις ΜΚΟ
στην Πολυτομεακή Συντονιστική Ομάδα και αναθέτοντας τη σύνταξη
μελέτης για τον εντοπισμό κενών στις διώξεις.
«Παρόλο που η κυβέρνηση πληροί τα ελάχιστα πρότυπα, επισημαίνεται στην έκθεση, δεν καταδίκασε σε φυλάκιση κανέναν διακινητή
για εμπορία με σκοπό το σεξ ή για καταναγκαστική εργασία και οι
δικαστικές διαδικασίες συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Διοικητικά ζητήματα, ιδίως εντός της Υπηρεσίας Κοινωνικής
Πρόνοιας, παρεμπόδισαν τα μέτρα βοήθειας προς τα θύματα όπως η καθυστέρηση σε παραπεμπτικά για πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων και οι καθυστερήσεις στη χρηματοοικονομική βοήθεια».
Συστάσεις για:
• Σθεναρή διερεύνηση, δίωξη και καταδίκη των διακινητών σύμφωνα με το νόμο 60 (Ι) και στην επιβολή σημαντικών ποινών φυλάκισης στους καταδικασθέντες διακινητές.
• Μείωση των καθυστερήσεων στην πρόσβαση σε βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικών ενισχύσεων στα ενοίκια και οικονομικής βοήθειας.

Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των χωρών με
τον μεγαλύτερο αριθμό αλλά και το
μεγαλύτερο ποσοστό μη εφαρμοσθείσων ή
μερικώς εφαρμοσθείσων συστάσεων της
Ομάδας Κρατών Κατά της Διαφθοράς του
Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), σύμφωνα
με την ετήσια έκθεση της GRECO για το 2018.

Στον κατάλογο των χωρών με το μεγαλύτερο
ποσοστό μερικώς εφαρμοσθείσεων ή μη εφαρ-

√ Μας καρφώνει η GRECO
μοσθείσων συστάσεων πρώτες είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Σερβία και η Ισπανία με ποσοστό
100%. Ακολουθούν η Πορτογαλία με 93%, το
Βέλγιο με 89%, η Τουρκία επίσης με 89%, η
Κύπρος με 88%, η Δανία με 83%, η Λιθουανία με
77% και η Ελλάδα με 76%.
Εξάλλου, η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών με
τον μεγαλύτερο αριθμό μη εφαρμοσθείσων
συστάσεων σε ότι αφορά τους βουλευτές της. Η
Ρουμανία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό μη εφαρμοσθείσων συστάσεων στον τομέα
αυτό, έξι συνολικά.
Ακολουθούν η Πολωνία με πέντε συστάσεις, η
Κύπρος με τέσσερις, η Σερβία και η Τουρκία
επίσης με τέσσερις, το Βέλγιο με τρεις, η Λετονία με τρεις και η Βόρεια Μακεδονία επίσης με
τρεις.

• Να εντοπίζει προορατικά τα θύματα μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των αιτούντων
άσυλο και των γεωργικών εργατών.

Η Κύπρος είναι μεταξύ των 16 χωρών που δεν
έχουν συμμορφωθεί πλήρως με οποιεσδήποτε
από τις συστάσεις της GRECO για τους βουλευτές και μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο
ποσοστό μη εφαρμοσθείσων συστάσεων για
τους βουλευτές. Πρώτη είναι η Πολωνία με 83%,
και ακολουθούν η Σερβία με 80%, η Κροατία με
67%, η Κύπρος με 57% και η Τουρκία με 57%.

• Παροχή των νομικών εργαλείων και της ικανότητας στην αστυνομία να συλλέγει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Εξάλλου η Κύπρος είναι μεταξύ των 10 χωρών
που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με

• Να ανταποκρίνονται εγκαίρως οι παραπομπές σε πιθανά θύματα
εμπορίας ανθρώπων και να αυξάνεται η πρόσβαση στην υποστήριξη των θυμάτων που εντοπίζονται εκτός των ωρών λειτουργίας
των παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης.

• Μείωση καθυστερήσεων στις δικαστικές διαδικασίες.
• Ενίσχυση της ικανότητας της Επιθεώρησης Εργασίας να εντοπίζει
και να αναφέρει τα θύματα της καταναγκαστικής εργασίας.

• Υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης.
• Ανάπτυξη ενός ισχυρού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πολιτικές και τις προσπάθειες καταπολέμησης της
εμπορίας ανθρώπων.

Τα κατεχόμενα ζώνη ατιμωρησίας
Στα κατεχόμενα σύμφωνα με την έκθεση εξακολουθούν να αποτελούν ζώνη ατιμωρησίας για την εμπορία ανθρώπων. Συγκεκριμμένα δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και δεν καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για
να το πράξουν. Σύμφωνα επίσης με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οι Τουρκοκύπριοι δεν κρατούσαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προσπάθειες κάλυψης των ελάχιστων προτύπων για την εξάλειψη και
εμπορεία ανθρώπων.

Στην ετήσια έκθεσή της η GRECO ανασκοπεί τη
δράση των 49 κρατών μελών της κατά της διαφοράς το 2018, ειδικότερα σε σχέση με τους
βουλευτές, τους δικαστές και τις διωκτικές
αρχές, καθώς και τον πιο πρόσφατο γύρο αξιολόγησης που έκανε για πρόληψη της διαφθοράς στις κεντρικές κυβερνήσεις και στα όργανα
επιβολής του νόμου.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε η GRECO προειδοποίησε πως οι δημόσιες αντιλήψεις περί
χαμηλών επιπέδων διαφθοράς σε κάποιες
χώρες μπορεί να οδηγήσουν στην υποβάθμιση
της ανάγκης για μέτρα καταπολέμησης πρακτικών διαφθοράς.
Ακόμη εξέφρασε ανησυχία για τη συνολικά
αργή πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεών
της και κάλεσε τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση.
Συνολικά, η εφαρμογή των συστάσεων της
GRECO επιβραδύνθηκε το 2018: Μόνο 34% των
συστάσεων εφαρμόστηκαν πλήρως μέχρι το
τέλος του έτους. Το χαμηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης αφορούσε τις συστάσεις σε σχέση
με τους βουλευτές (23%), ενώ αυτό ήταν υψηλότερο για τις συστάσεις που αφορούν τους
δικαστές (36%) και τις διωκτικές αρχές (45%).
Ο γ.γ. του ΣτΕ, Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, δήλωσε
πως η διαφθορά έχει καταστροφικές συνέπειες
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία
και το κράτος δικαίου.
Πρόσθεσε πως τα κράτη μέλη έχουν κάνει πρόοδο στη λήψη μέτρων για πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά χρειάζεται να
γίνουν περισσότερα.
Ο Πρόεδρος της GRECO, Μαρίν Μαρσέλα, δήλωσε πως όλες οι χώρες χρειάζεται να λαμβάνουν
συγκεκριμένα μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Σε πρόσφατη ημερίδα για τη διαφθορά η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα τόνισε ότι στο μεταβαλλόμενο κόσμο των αξιών και των δικαιωμάτων
έχει σημασία κάθε κράτος να προωθεί τη χρηστή διοίκηση και την πιστή εφαρμογή των
νόμων.

• Να βελτιωθούν οι έρευνες για θύματα και οι διώξεις και να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας μαρτύρων, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Η έκθεση για την εμπορία ανθρώπων ανά τον κόσμο, κατά το πρότυπο και άλλων εκθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, περιλαμβάνει
ειδικό κεφάλαιο για την «περιοχή του διοικείται από Τουρκοκυπρίους», όπου σημειώνεται η ανακήρυξη το 1983 της «ΤΔΒΚ», την
οποία δεν αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ, ούτε καμία άλλη χώρα πλην της
Τουρκίας.

οποιεσδήποτε από τις συστάσεις της GRECO σε
σχέση με τους δικαστές.

Κέντρο Παραγωγικότητας

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στη Microsoft
Word, Excel και Powerpoint
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) αναΤοκοινώνει
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 παρακο-

λούθησης.
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.
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Υπερτροφές για να γίνουν τα παιδιά σας δυνατά

Ξ

έρουμε ότι τα παιδιά δεν
τρώνε εύκολα τις νέες τροφές,
αλλά αν καταφέρετε να τα κάνετε
να φάνε έστω και λίγο, έχετε
πετύχει πολλά
Με τον όρο υπερτροφές, εννοούμε
εκείνες που είναι γεμάτες θρεπτικά συστατικά και παρέχουν
ευρεία γκάμα στα οφέλη της υγείας. Ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν λένε
εύκολα ναι στις νέες τροφές, αλλά
αν καταφέρετε να τα κάνετε να
φάνε έστω και λίγο, έχετε πετύχει
πολλά.
Αβοκάντο. Είναι το μόνο φρούτο
με μονοακόρεστα λίπη που μπορεί
να μειώσει την κακή χοληστερόλη
που είναι επιβλαβής για την καρδιά. Είναι και ο υπέρτατος εχθρός
της δυσκοιλιότητας που διαθέτει
μπόλικη βιταμίνη Ε, καταπολεμώντας τον καρκίνο. Ένα έξυπνο
κόλπο είναι να λιώσετε το αβοκάντο με λίγο χυμό λεμονιού ή λάιμ
και γιαούρτι και να του το δώσετε
σαν συνοδευτικό στα πατατάκια,

νει τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων. Βελτιώνει τη διάθεση και
προλαμβάνει την απώλεια μνήμης. Η ιδανική επιλογή για τα
παιδιά είναι σε στιλ κροκέτα ή
τηγανιτές λωρίδες.

ή ακόμα καλύτερα στα λαχανικά.
Μύρτιλα. Φορτωμένα με βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και
αντιοξειδωτικά, τα μύρτιλα μειώνουν τη χοληστερόλη, ενισχύουν
τη μνήμη και είναι οι εχθροί
συγκεκριμένων μορφών καρκίνου.
Είναι εξίσου αποτελεσματικά, είτε
φρέσκα είτε κατεψυγμένα.
Βρώμη. Είναι το πιο γνωστό υγιεινό πρωινό που μαγειρεύεται με
γάλα αντί για νερό και φρούτα.
Βοηθά το σώμα στο να ξεφορτωθεί τη χοληστερόλη και χορταίνει
για ώρες.
Σολομός. Το ψάρι του γλυκού
νερού περιλαμβάνει Ω3 και μειώ-

Σπανάκι. Η άριστη πηγή σιδήρου,
φυλλικού οξέως και βιταμινών A
και C. Ο καλύτερος τρόπος να το
καμουφλάρετε είναι μέσα σε σούπες ή σε σάλτσα ντομάτας.
Γλυκοπατάτα. Η πηγή βιταμίνης
B, C και E, καθώς και σιδήρου,
ασβεστίου και ποτάσιου. Βοηθά
στη σωστή λειτουργία της πέψης
και μπαίνει σε σάλτσες ή το κάνετε συνοδευτικό σε υφή πουρέ.
Γιαούρτι. Καλή πηγή πρωτεΐνης
και σε υψηλή περιεκτικότητα
ασβεστίου, το γιαούρτι χτίζει
γερά οστά και εξουδετερώνει τα
βακτήρια στο έντερο. Αν το παιδί
δεν τρώει σκέτο γιαούρτι, βάλτε
φρέσκα φρούτα αλλά αποφύγετε
οποιαδήποτε μορφή ζάχαρης.

Τα δυο είδη που συναντάμε στις
θάλασσες είναι η μέδουσα "Πελάγια"(pelagia nuctiluca) και η μέδουσα
"Κοτυλόριζα"(cotylorhiza
turberculata). Από τα δυο είδη
μόνο το πρώτο χαρακτηρίζεται
ως τσούχτρα (τα πλοκάμια της
φτάνουν και τα 5 μέτρα)και το
τσίμπημα της είναι επώδυνο για

χρησιμοποιούμε πάγο για μείωση
της

φλεγμονής

και

κατόπιν

κάποια απο τις αλοιφές για τσιμπήματα.
- Αντί-ισταμινικά μόνο με συνταγή γιατρού.
τον άνθρωπο».

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Σε περίπτωση οπτικής επαφής
αποφεύγουμε το κολύμπι γιατί
συνήθως ταξιδεύουν σε κοπάδια.
- Σε περίπτωση επαφής απομακρύνουμε τα πλοκάμια από το
δέρμα μας χρησιμοποιώντας λίγο
χώμα από την παραλία, peeling,
όχι με γυμνά χέρια και ποτέ με
φρέσκο νερό.
- Διάλυμα ξυδιού με νερό έχει
αποδειχθεί ότι βοηθάει. Κατόπιν

- Η ενόχληση λόγο της τοξίνης
που εκτοξεύει παραμένει για
αρκετές ημέρες.
επικοινωνούμε με γιατρό η νοσοκομείο.
- Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
Toxins, ένας απλός τρόπος να
εξουδετερωθεί το δηλητήριο της
μέδουσας είναι η εμβύθιση του
πάσχοντος μέρους του σώματος
σε ζεστό νερό.

Έρευνα συνδέει σειρά του Netflix με αύξηση στις αυτοκτονίες εφήβων
ρόκειται για το «13 Reasons
Why» το οποίο παρουσιάζει
την ιστορία μιας έφηβης που δίνει
τέλος στη ζωή της.
Σε αντίθεση την μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, εκείνη
παρατηρούσε ότι αυτή η αύξηση
των αυτοκτονικών αφορούσε
κυρίως τα αγόρια.
Ο αριθμός των αυτοκτονιών εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής κατέγραψε μεγάλη
άνοδο λίγο μετά την έναρξη προβολής της σειράς του Netflix «13
Reasons Why», σύμφωνα με μελέτη
που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη σε
ένα επιστημονικό ιατρικό περιοδικό.
Η αμερικανική τηλεοπτική σειρά
που ξεκίνησε να προβάλλεται

στις 31 Μαρτίου 2017 βασίζεται
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του
Αμερικανού συγγραφέα Τζέι Άσερ
«13 Reasons Why» και εξιστορεί
την ιστορία μιας έφηβης που δίνει

τέλος στη ζωή της και αφήνει
πίσω 13 κασέτες που ηχογράφησε πριν αυτοκτονήσει.
Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε τα
αντίστοιχα στοιχεία από τις χρονικές περιόδους από τις αρχές

Λόγοι για να τρώτε κάθε
μέρα κεράσια

Τ

α κεράσια έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που είναι ευεργετικές για τα άτομα που
υποφέρουν από τα συμπτώματα της αρθρίτιδας ή άλλου πόνου και δυσφορίας στις
αρθρώσεις.
Μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι μειώνουν το
σωματικό λίπος και τη χοληστερόλη, γεγονός
που μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή.

Βοηθούν στην αποκατάσταση των μυών. Ιδανικό
σνακ μετά από μια σκληρή
προπόνηση ένας χυμός
κερασιού ή ένα μπολ με κεράσια, ώστε να βοηθήσουμε την αποκατάσταση των μυών. Σύμφωνα με
βρετανική έρευνα, το 90% των αθλητών που κατανάλωσε χυμό κερασιών πριν και μετά την προπόνηση ανέφερε την επαναφορά της μυϊκής του δύναμης
μέσα σε 24 ώρες.
Είναι φυσική πηγή μελατονίνης. Η μελατονίνη
βοηθά το σώμα μας να ρυθμίσει τον κύκλο του
ύπνου μας, παρέχοντάς μας έναν καλύτερο και πιο
ποιοτικό βραδινό ύπνο.

Σοβαρά … αστειάκια
Δεν μπορείς να μετρήσεις τα μαλλιά σου.
– Δεν μπορείς να πλύνεις τα μάτια σου με
σαπούνι.
– Δεν μπορείς να αναπνεύσεις, με τη γλώσσα
έξω από το στόμα.
Τώρα μάζεψε τη γλώσσα σου γιατί μοιάζεις με
σκυλί.

- Σε περίπτωση αλλεργικού σοκ

ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

Π
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Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Έτσι, προστατεύουν τα κύτταρα του οργανισμού και ενισχύουν
τη φυσική του άμυνα.

Γέμισαν οι κυπριακές θάλασσες με Πελαγίες
Μέδουσες κατέκλυσαν τις κυπριακές θάλασσες από την αρχή του
καλοκαιριού. Ιδιαίτερα αισθητή και ενοχλητική - είναι η παρουσία
τους στην περιοχή του Πρωταρά,
λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών (αυξημένη θερμοκρασία θάλασσας,πρώιμη άνοιξη,μείωση των φυσικών εχθρών
βλέπε δελφίνια, τόνοι, σκουμπρί,
φάλαινες, θαλάσσιες χελώνες,
κλπ) υπάρχει μια αυξημένη
παρουσία από μέδουσες.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

του 1999 έως τα τέλη του 2017,
υπογραμμίζεται στο άρθρο που
δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Journal of the American
Medical Association (JAMA).
Η μελέτη δείχνει ότι οι
αυτοκτονίες αυξήθηκαν
κατά 13,3% από τον
Απρίλιο έως τον Ιούνιο
του 2017 στις ηλικίες
10-19 ετών, αμέσως
μετά την έναρξη προβολής της σειράς. Η αύξηση
ήταν πολύ μεγαλύτερη
στα κορίτσια (+21,7%)
από ό,τι στα αγόρια (+12,4%).
Το Netflix συνοδεύει την προβολή
της σειράς με τη σήμανση "TVMA", δηλαδή ότι το περιεχόμενό
της «μπορεί να είναι ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των 17 ετών».

Προειδοποιήσεις για το κακόβουλο
λογισμικό GandCrab στην Κύπρο
εξέδωσε το Γραφείο Καταπολέμησης
Ανακοίνωση
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την Αποκρυπτογράφηση της τελευταίας έκδοσης του Ransomware
(κακόβουλου λογισμικού) με ονομασία GandCrab.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα νέο εργαλείο
αποκρυπτογράφησης κακόβουλου λογισμικού έχει
κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες δωρεάν στον
ιστότοπο “No More Ransom”
(www.nomoreransom.org), και αφορά την τελευταία
έκδοση του GandCrab, ενός από τα πιο κερδοφόρα
ransomware μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο εργαλείο αναπτύχθηκε από τη Ρουμανική Αστυνομία σε
συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία παροχής διαδικτυακής ασφάλειας Bitdefender και την Europol, σε
συνεργασία με τις Αρχές Επιβολής του Νόμου των
χωρών Αυστρίας, Βελγίου, Κύπρου, Γερμανίας,
Ολλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά και ΗΠΑ.
Να σημειωθεί ότι το ransomware GandCrab είναι
από τους πιο διαδεδομένους Ιούς και έχει ξεπεράσει όλα τα άλλα του είδους του, εντός του 2018 και
2019, μολύνοντας πάνω από μισό εκατομμύριο
θύματα από την πρώτη φορά που εντοπίστηκε
πέρυσι τον Ιανουάριο.
Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές πρόληψης μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο "No
More Ransom" (www.nomoreransom.org) και το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://cybercrime.police.gov.cy ή μέσω της Ιστοσελίδας της Αστυνομίας www.police.gov.cy στο πλαίσιο υποβολής παραπόνων cybercrime.
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«9» φρούτα και λαχανικά που πρέπει
να τρως πάντα με τη φλούδα

Η

φλούδα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή βιταμινών, φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών
γι’αυτό άσε κάτω τον αποφλοιωτή και σταμάτα να αφαιρείς τη
φλούδα από τα παρακάτω
φρούτα και λαχανικά:
1. Μήλα και βερίκοκα: Η φλούδα
ενός μέτριου μήλου περιέχει 4,4
γραμμάρια φυτικών ινών. Χωρίς
τη φλούδα, παίρνετε μόλις 2,1
γραμμάρια, δηλαδή μετατρέπετε
μία πλούσια πηγή φυτικών ινών,
σε φτωχή.
2. Ακτινίδιο: Ακούγεται πολύ
περίεργο, αλλά πρέπει να τρως το
ακτινίδιο με την φλούδα του.
Περιέχει τριπλάσια ποσότητα
φυτικών ινών απ’ότι το εσωτερικό
του και μεγαλύτερη ποσότητα
αντιοξειδωτικών και βιταμίνης C.
Καλό είναι να αφήσεις το ακτινίδιο
να ωριμάσει, ώστε να είναι πιο
μαλακή η φλούδα.
3. Καρότα: Πολλά από τα θρεπτικά
συστατικά του καρότου βρίσκονται
πολύ κοντά στην εξωτερική του
επιφάνεια και γι’ αυτό ιδανικά θα
πρέπει να τρώγονται
ακαθάριστα.
3. Ντομάτες: Η
ντομάτα
όταν
ξεφλουδιστεί, χάνει
ένα
σημαντικό
μέρος των ουσιών

της. Η φλούδα της είναι πλούσια
σε βιταμίνη C, Α, Ε, κιτρικά
και οξαλικά οξέα, βκαροτένιο, φιλικό οξύ,
σελήνιο, κάλιο, μαγνήσιο,
ασβέστιο,
φώσφορο, σίδηρο,
ψευδάργυρο,
χαλκό.
4. Αγγούρια: Τα
ακαθάριστα
αγγούρια
περιέχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα καθαρισμένα. Πιο συγκεκριμένα, είναι πιο
πλούσια σε ασβέστιο, μαγνήσιο,
φώσφορο, κάλιο, βιταμίνη Α και Κ,
αλλά και φυτικές ίνες. Επιπλέον,
όλες οι ίνες του αγγουριού είναι
συγκεντρωμένες στη φλούδα, η
σάρκα αποτελείται κυρίως από
νερό.
5. Πατάτες: Η φλούδα τους περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες,
σίδηρο και φυλλικό οξύ από τη
σάρκα τους. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η φλούδα της πατάτας ξεπερνά σε περιεκτικότητα την ποσότητα της βιταμίνης C
από την φλούδα του
πορτοκαλιού. Επίλεξε
πατάτες με έντονο
μωβ χρώμα και η
φλούδα
γίνεται
ακόμα πιο σημαντική.
6.
Σταφύλια:
Στην
φλούδα συγκεντρώνεται η ρεσβε-

Ταύρος: Μια απάντηση σε ένα ζήτημα
πάνω σε διαδικαστικές υποθέσεις που
σε είχε απασχολήσει το προηγούμενο
διάστημα ενδεχομένως να μην είναι
εκείνη που σε ικανοποιεί απόλυτα,
καθώς δεν έχουν μπει όλες οι μεταβλητές τις εξίσωσης στη σωστή θέση. Έτσι,
καλείσαι να καταβάλεις μεγαλύτερη
προσπάθεια για να πετύχεις το στόχο
σου, μένοντας για λίγο μακριά από τη
βουή της πολυκοσμίας.
Δίδυμοι: Οι στόχοι σου περνούν από
τεστ αντοχής για να εξακριβωθεί κατά
πόσο είναι αρκετά ρεαλιστικοί και προσγειωμένοι ή όχι. Υπάρχουν όμως πολλοί από το φιλικό σου περιβάλλον που
στηρίζουν την προσπάθειές σου και
στέκονται αρωγοί, όπως επίσης ισχυροί σύμμαχοι κάνουν απρόσμενα την
εμφάνισή τους, δίνοντας διεξόδους
έστω και προσωρινά.

θέματα, τα οποία είναι η αιτία που
βάζεις εμπόδια στην επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων. Αν μάλιστα έχεις
νομικές υποθέσεις ή σπουδάζεις και
δίνεις εξετάσεις, είναι προτιμότερο να
μελετήσεις ορθότερα τις κινήσεις σου.
Γεγονός είναι πως υπάρχουν παράγοντες που αφαιρούν κάτι από την αισιοδοξία σου σήμερα.
Παρθένος: Οι στόχοι σου είναι εκείνοι
που οδηγούν τις εξελίξεις και παρότι η
σημερινή ημέρα δεν είναι δυσαρμονική
για σένα, έχει πολλά στοιχεία που την
κάνουν κουραστική. Οι πολλές υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει σε εξαντλούν,
παρόλα αυτά εργάζεσαι αγόγγυστα για
να πετύχεις τα σχέδιά σου, ενώ σε αυτό
συντελούν και οι σημαντικοί συνεργάτες σου.
Ζυγός: Τη σκυτάλη στο δρόμο των εξελίξεων έχουν οι άλλοι και αυτό μοιάζει
να μην συνάδει με τα δικά σου θέλω,
αφού διαχωρίζεις ξεκάθαρα τη θέση
σου. Παρόλα αυτά είναι προτιμότερο να
κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, αντί να
αντιδράς έντονα απέναντι σε κάθε
είδους περιορισμό. Άλλωστε, ισχυρός
σύμμαχος στο πλευρό σου είναι οι ρηξικέλευθες ιδέες σου που δίνουν λύσεις
εκεί που οι άλλοι βλέπουν αδιέξοδα.

Καρκίνος: Η ημέρα είναι αρκετά πιο
πιεστική καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και
εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις
βήματα συμβιβασμού, αφού νιώθεις
πως ακόμη και η πιο μικρή παρέκκλιση
από τα θέλω σου σημαίνει αυτομάτως
πως κάτι χάνεις, έστω και αν δεν είναι
έτσι με μια πιο αντικειμενική ματιά. Το
σίγουρο είναι πως οι κοινωνικές σου
υποχρεώσεις είναι πολλές.

Σκορπιός: Το πρόγραμμά σου είναι
γεμάτο από ευθύνες και υποχρεώσεις,
ενώ νιώθεις πως όλα πρέπει να περάσουν από τα δικά σου χέρια, προκειμένου να γίνουν όπως θέλεις. Από την
άλλη, κάποια εμπόδια που συναντάς σε
διαδικαστικά ζητήματα ανατρέπουν
τον σχεδιασμό που είχες κάνει, ωστόσο
σε αυτή σου την προσπάθεια η δημιουργικότητά σου είναι ο άσσος στο
μανίκι σου.

Λέων: Μολονότι η μέρα δεν είναι ιδιαίτερα δυσαρμονική για σένα, υπάρχουν
φοβίες, άγχη ή και ενοχές για κάποια

Τοξότης: Η ημέρα σου δίνει την ώθηση
που χρειάζεσαι ακόμη και αν συναντήσεις στο δρόμο σου κάποια εμπόδια.

SUDOCOU

ρατρόλη, η φυτοχημική ουσία που
ωφελεί την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου και επιβραδύνει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.
7. Ροδάκινα:
Τα ροδάκινα
είναι σπουδαία πηγή υδατανθράκων, πρωτεϊνών,
διατροφικών ινών, βιταμίνης C και βιταμίνης A. Δεν πρέπει
ποτέ να τα ξεφλουδίζεις, αλλά να
τα πλένεις πολύ καλά πριν τα φας.
8. Μελιτζάνα: Η φλούδα της μελιτζάνας περιέχει ένα αντιοξειδωτικό που ονομάζεται νασουνίνη.
Προστατεύει και ενισχύει την
παραγωγή κυττάρων του εγκεφάλου και βελτιώνει τη μνήμη.
9. Μπανάνες: Η φλούδα της μπανάνας είναι μια καλή και θρεπτική
επιλογή, αλλά δύσκολα μπορεί να
την φάει κανείς. Είναι σκληρή και
πικρή. Ρίξε μια φλούδα μπανάνας
στο μούλτι και πιες την στο
smoothie σου. Γνωρίζεις ήδη πως
το εσωτερικό της μπανάνας έχει
κάλιο, μαγνήσιο, βιταμίνη C και
βιταμίνη Β6. Όμως η φλούδα μπανάνας έχει τις διπλάσιες φυτικές
ίνες και κάλιο σε σχέση με το εσωτερικό.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη στο ζώδιό σου σχηματίζει και δυσαρμονική γωνία με τον
περιοριστικό Κρόνο από το ζενίθ του
ωροσκοπίου σου, στοιχείο που δείχνει
πως υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες
που δεν σε αφήνουν να δράσεις κατά
βούληση, αλλά αντίθετα καλείσαι να
βαδίσεις σε συγκεκριμένη οδό. Μάλιστα,
δεν αποκλείεται αυτές οι πιέσεις να
προέρχονται από σημαντικά πρόσωπα.
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Έτσι λοιπόν η προσοχή σου παραμένει
στραμμένη στα δημιουργικά σου σχέδια, ενώ παρουσιάζονται σημαντικές
ευκαιρίες απρόσμενα. Παράλληλα όμως
έχεις και την στήριξη από το οικείο σου
περιβάλλον, που δρα σαν δικλείδα
ασφαλείας μπροστά στις αντιξοότητές
σου.
Αιγόκερως: Η μέρα είναι αρκετά πιο
πιεστική από την προηγούμενη, ειδικά
σε θέματα σπιτιού ή οικογένειας. Έτσι
λοιπόν είναι προτιμότερο να μεταθέσεις
για την επόμενη ημέρα τα πιο σημαντικά, καθώς σήμερα οι απαιτήσεις των
άλλων απέναντί σου είναι ιδιαίτερα
αυξημένες. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις
της καθημερινότητας είναι πολλές και
εσύ κάνεις αγώνα δρόμου για να τα
προλάβεις όλα, θυμήσου όμως πως η
επικοινωνία είναι το ισχυρό σου σημείο.
Υδροχόος: Σήμερα καλείσαι να πάρεις
σημαντικές αποφάσεις καθώς υπάρχουν υποχρεώσεις στην καθημερινότητά σου που πρέπει να διευθετήσεις,
ωστόσο στέκουν στο πλευρό σου φίλοι
ή άνθρωποι που μοιράζονται μαζί σου
τα ίδια οράματα, ακόμη και αν δεν τους
είχες υπολογίσει. Παράλληλα, μπορεί η
ημέρα να σου φαίνεται φορτωμένη,
όμως είναι μια καλή αφορμή για να
βάλεις σε τάξη πολλά πρακτικά ζητήματα.
Ιχθείς: Το πλανητικό σκηνικό σήμερα
μαρτυρά πως πρέπει να φανείς αντάξιος των υποχρεώσεων που έχεις αναλάβει να φέρεις εις πέρας. Παράλληλα,
υπάρχουν κάποια εμπόδια στα δημιουργικά σου σχέδια, τα οποία προέκυψαν επειδή δεν είχες δώσει βάση σε
σημαντικές λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά
υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τις
δυσκολίες να δείξεις τα ταλέντα σου,
αλλά να διορθώσεις και τυχόν λάθη.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Πάβλοβα πιστάτσιο με ζεστή σάλτσα φρούτων
Υλικά: Μαρέγκες:
4 ασπράδια, 225 γρ. (1 φλ. + 2 κουταλιές) ψιλή ζάχαρη (Caster
sugar), 1 κουταλάκι κορν φλάουερ, 1 κουταλάκι λευκό ξίδι,
4 κουταλιές αλεσμένα χαλεπιανά.
Κρέμα:
1 1/4 φλ. γάλα, 3 κρόκοι, 1/4 φλ. ζάχαρη, 2 κοφτές κουταλιές
αλεύρι, 2 κουταλιές κορν φλάουερ, 1 λοβό (φασόλι) βανίλιας,
4 κουταλιές σαντιγί (χτυπημένη κρέμα γάλακτος).
Ζεστή σάλτσα φρούτων:
1 κουταλιά βούτυρο, 1 ½ φλ. ανάμικτα φρούτα (φρούτα του
δάσους, φράουλες, φυσαλίδες, πορτοκάλι), 1 κουταλιά μπράντι,
1 κουταλιά ζάχαρη, φυλλαράκια δυόσμου για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Μαρέγκες:
Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 120°C. Χτυπάτε με το
μίξερ τα ασπράδια μέχρι να
φουσκώσουν και συνεχίζετε
το χτύπημα προσθέτοντας
τμηματικά τη ζάχαρη.
Συνεχίζετε το χτύπημα για
3-4 λεπτά μέχρι να γίνει μια σφικτή μαρέγκα. Ύστερα, πάντα χτυπώντας με το μίξερ, προσθέτετε το κορν φλάουερ και το ξίδι. Η
μαρέγκα πρέπει να είναι στεγνή και σφικτή τόσο που να μην
πέφτει από τα χτυπητήρια του μίξερ. Βγάζετε το 1/3 της μαρέγκας
και τη βάζετε ξέχωρα σε ένα άλλο μπολ και ανακατεύετε στην υπόλοιπη, απαλά τα αλεσμένα χαλεπιανά, παίρνοντας υλικό από τον
πάτο και φέρνοντάς το στην επιφάνεια μέχρι να ομογενοποιηθεί το
μίγμα (αν θέλετε, μπορείτε να ανακατέψετε τα χαλεπιανά σε όλη τη
μαρέγκα).Κόβετε ένα κομμάτι αντικολλητικής λαδόκολλας στο
μέγεθος του ταψιού του φούρνου και σχεδιάζετε πάνω 12 κύκλους
με στιλό, χρησιμοποιώντας για χνάρι ένα ποτήρι (διαμέτρου 5-6
εκατοστών). Τη βάζετε ανάποδα σε ένα ταψί και με ένα κορνέ
ζαχαροπλαστικής με απλή μύτη ½ εκ. περίπου γεμίζετε τους
κύκλους με τα δυο είδη μαρέγκας (ή τη μαρέγκα χαλεπιανών μόνο).
Ψήνετε τις μαρέγκες για 1 ½ ώρα στο φούρνο, ύστερα σβήνετε το
φούρνο και τις αφήνετε να κρυώσουν μέσα εντελώς (μπορείτε να
τις ψήσετε την προηγούμενη μέρα και να τις αφήσετε στο φούρνο
όλο το βράδυ).
Κρέμα: Ζεσταίνετε το γάλα με τη βανίλια σε ένα κατσαρολάκι και
το αποσύρετε από τη φωτιά. Χτυπάτε τους κρόκους με τη ζάχαρη
μέχρι να ξασπρίσουν και προσθέτετε πρώτα το κορν φλάουερ και
ύστερα το αλεύρι, συνεχίζοντας το χτύπημα. Ύστερα, χτυπάτε
μέσα λίγο-λίγο το ζεστό γάλα (αφαιρείτε τη βανίλια). Επιστρέφετε
το μίγμα στο κατσαρολάκι, το βάζετε σε χαμηλή φωτιά και το ανακατεύετε συνεχώς μέχρι να δέσει σε κρέμα. Μόλις εμφανιστούν οι
πρώτες φουσκάλες κοχλασμού, το αποσύρετε από τη φωτιά και
αφήνετε την κρέμα να κρυώσει εντελώς.
Ζεστή σάλτσα φρούτων: Βάζετε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια
φωτιά και όταν ζεσταθεί, προσθέτετε το βούτυρο με τη ζάχαρη και
τα ανακατεύετε για 3 περίπου λεπτά, μέχρι να ξανθύνει η ζάχαρη.
Προσθέτετε τα φρούτα και τα ανακατεύετε καλά για 2-3 λεπτά.
Ρίχνετε μέσα το μπράντι και το ανάβετε. Όταν καταλαγιάσουν οι
φλόγες, τ’ αποσύρετε από τη φωτιά.Βάζετε σε 4 πιάτα από μια
μαρέγκα με χαλεπιανά (πιστάτσιο) και απλώνετε από πάνω ένα
στρώμα κρέμας. Προσθέτετε μια άσπρη μαρέγκα (αν θα κάνετε δυο
ειδών) και απλώνετε από πάνω άλλη μια στρώση κρέμας. Ύστερα,
αν θέλετε, ανοίγετε προσεχτικά στη μέση τις τελευταίες μαρέγκες
πιστάτσιο και τις γεμίζετε με κρέμα (ή τις βάζετε ολόκληρες και
βάζετε πάνω κρέμα). Περιχύνετε τις πάβλοβα με τη ζεστή σάλτσα
φρούτων και σερβίρετε, γαρνίροντάς τις με φύλλα δυόσμου και, αν
θέλετε, λοβούς βανίλιας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας

το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 798 - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1969

Οι διακοπές δυναμώνουν την καρδιά

Τ

ο να αφήσετε για λίγο τις
επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και την καθημερινή σας ρουτίνα κάνει πολύ καλό στην καρδιά,
υποστηρίζουν οι ερευνητές του
Πανεπιστημίου Syracuse, στη Νέα
Υόρκη.

Falk.

Οι επιστήμονες μάλιστα ανακάλυψαν ότι όσο συχνότερα κάνει
διακοπές ένα άτομο τόσο λιγότερο
πιθανό είναι να εμφανίσει μεταβολικό σύνδρομο.

Οι ερευνητές, ως εκ τούτου, ανέλυσαν τα δείγματα αίματος 63 εργαζομέν ω ν

«Το εύρημά μας είναι πολύ σημαντικό, καθώς βλέπουμε ότι πράγματι ο κίνδυνος των καρδιαγγειακών παθήσεων μειώνεται με την
αύξηση των διακοπών», συμπληρώνει.

Αυτός ο ιατρικός όρος περιγράφει
τη συσσώρευση συμπτωμάτων
όπως η υπέρταση και η υψηλή
χοληστερόλη που μαζί αυξάνουν
τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικού
επεισοδίου και διαβήτη τύπου
2.
«Αυτό που βρήκαμε ήταν ότι
οι άνθρωποι που τους τελευταίους
12 μήνες έκαναν συχνά διακοπές,
εμφάνισαν μειωμένο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου» δήλωσε ο Δρ.
Hruska επικεφαλής της μελέτης και
επίκουρος καθηγητής στο τμήμα
Δημόσιας Υγείας του κολλεγίου

και

Τους τελευταίους 12 μήνες, είχαν
απολαύσει πέντε διακοπές και

Η

Κίνημα της ΣΕΚ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο γραμματέας του Τμήματος
Συνταξιούχων
ΣΕΚ
Μιχάλης
Ρώσσης δήλωσε στην «Εργατική

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».

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Αντίθετα, όσοι έκαναν λιγότερο από 5 φορές τον χρόνο
διακοπές, εμφάνισαν 16% περισσότερες πιθανότητες να πληρούν
τα κριτήρια του μεταβολικού συνδρόμου, με το εν λόγω ποσοστό να
αυξάνεται στο 46,7% για τα άτομα
που δεν έκαναν καθόλου διακοπές.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν
λάβουμε υπόψη τον σημαίνοντα
ρόλο των κοινωνικών σχέσεων
στην σωματική αλλά και την ψυχολογική υγεία», καταλήγουν οι ερευνητές.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Έχεις τα πινέλα, έχεις
τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο
και μπες μέσα.

Τα ευρήματα – που δημοσιεύθηκαν
στο περιοδικό Psychology & Health
– αποκάλυψαν ότι όσοι έκαναν
συχνότερα διακοπές εμφάνισαν
χαμηλότερα ποσοστά μεταβολικού
συνδρόμου.

Εκδρομή των συνταξιούχων της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ στον Πύργο Τηλλυρίας
ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ διοργάνωσε πρόσφατα διήμερη εκδρομή στον
Πύργο Τυλληρίας για τους συνταξιούχους μέλη της να εκφράζουν
την ευαρέσκεια τους για τις ποιοτικές εκδρομές που διοργανώνει το

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος
μισθωτού μέχρι 31 Ιουλίου 2019

πήραν περίπου δύο εβδομάδες
άδεια για να κάνουν διακοπές.

Συνολικά, οι διακοπές θεωρούνται
ευεργετικές και είναι ευκαιρία να
περάσει κανείς λίγο χρόνο με
την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα.
μέτρησαν τις περιφέρειες της
μέσης τους. Οι συμμετέχοντες επίσης δήλωσαν τις διακοπές που
είχαν κάνει το τελευταίο έτος.

Τ
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Νίκος Καζαντζάκης,
1883-1957,
Έλληνας συγγραφέας

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

Φωνή» πως η ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες την ευημερία των
συνταξιούχων ως ελάχιστη ένδειξης εκτίμησης για την πολυεπίπεδη διαχρονική προσφορά τους. Στο
πλαίσιο της εκδρομής οι συνταξιούχοι επισκέφτηκαν εκκλησίες τις
περιοχής για προσκήνηματα.
Ο κ. Ρώσσης τόνισε εξάλλου πως η
ΣΕΚ πέραν της ευημερίας δίδει
έμφαση και στα ζητήματα που
αφορούν τις συντάξεις και άλλα
δικαιώματα των συνταξιούχων
μας.Θα συνεχίσουμε, πρόσθεσε να
παρέχουμε ευκαιρίες στην Τρίτη
ηλικία να ξεφεύγει από την ρουτίνα της καθημερινότητας, μέσα από
τις εκδρομές που έχει ήδη καταστεί
θεσμός και μέσα από ταξίδια στο
εξωτερικό.

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

πρωταθλητής μας που
σύστησε στο Κυπριακό
κοινό το άθλημα της αντισφαίρισης πριν από 13 χρόνια στη
Μελβούρνη, αποφάσισε να
βάλει τέλος στην σπουδαία
σταδιοδρομία του.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ ΠΑΓΔΑΤΗ
πιστεύατε σε μένα και με
«σπρώχνατε» να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ την ομάδα μου,
τους στενούς μου φίλους και
κυρίως τους οπαδούς σε όλο
τον κόσμο! Με κάνατε να
νιώθω ευπρόσδεκτος σε κάθε
πόλη και χώρα που έχω αγωνιστεί, και η αγάπη, η υποστήριξη και η ενέργειά σας είναι
κάτι που πραγματικά θα μου
λείψει.

Ο 34χρονος Μάρκος Παγδατής
ανακοίνωσε
ότι
στο
Wimbledon, που ξεκίνησε πριν
από μερικές μέρες και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουλίου 2019,
θα είναι και η τελευταία φορά
που θα αγωνιστεί ως επαγγελματίας αντισφαιριστής.
Θα μείνει, ωστόσο, πολύ συνδεδεμένος με το άθλημα, σε
άλλους ρόλους και έτσι θα
συνεχίσει να βρίσκεται στα
διεθνή τουρνουά, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο μήνυμά
του.
Η ανακοίνωση του Μάρκου:
Αγαπητοί φίλοι,
Ήθελα να σας ενημερώσω ότι
το επικείμενο Wimbledon θα
είναι το τελευταίο μου τουρνουά ως επαγγελματίας αντισφαιριστής.
Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων
στην AELTC για τη χορήγηση
της κάρτας ελευθέρας εισόδου
στο All England Club με την
οποίαν μου δίνεται η ευκαιρία
να πω «αντίο» στο άθλημα που
αγαπώ τόσο πολύ και που
αποτέλεσε τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου τα τελευταία
30+ χρόνια.
Η απόφαση αυτή δεν ήταν
εύκολη. Ήταν πολύ σκληρό για
μένα, ειδικά σωματικά, να
επανέλθω στο επίπεδο όπου
αισθάνομαι ότι ανήκω. Αν και
η ψυχή μου θέλει, τα όρια του
σώματός μου με εμπόδισαν να
παίξω και να διατηρηθώ σε
ένα σταθερά υψηλό επίπεδο,
όπως περιμένω από τον εαυτό
μου.

χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για
μένα με επαναλαμβανόμενα
τραύματα και πόνο. Εκτός
αυτού, όμως, έχω μια όμορφη
σύζυγο, δύο νέες κόρες και ένα
τρίτο παιδί στον δρόμο και δεν

Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την
εκπληκτική διαδρομή!

μου.
Σε όλους αυτούς που με βοήθησαν να γίνω σήμερα ο άνθρωπος και ο αντισφαιριστής που
είμαι, σας λέω ένα μεγάλο

• Στις 14 τρέχοντος μηνός, σταματά την επαγγελματική
του σταδιοδρομία στην αντισφαίριση
• Ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν μαζί του
στο απίστευτο ταξίδι
• Αποκάλυψε ότι είναι η Ελλάδα του EURO 2004
που τον ενέπνευσε να πιστέψει στον εαυτό του
θα μπορούσα να είμαι πιο
ευτυχισμένος στο να περνώ
περισσότερο χρόνο μαζί τους
στο σπίτι μας.
Παρόλο που είμαι λυπημένος
να πω το μεγάλο αντίο στο
άθλημα της αντισφαίρισης ως
ενεργός παίκτης, είμαι πολύ
ενθουσιασμένος για το επόμενο
κεφάλαιο της ζωής μου. Θα
μείνω πολύ συνδεδεμένος με το
άθλημα σε άλλους ρόλους και
έτσι θα συνεχίσετε να με βλέπετε στα διεθνή τουρνουά!

ευχαριστώ! Ιδιαίτερα στη μαμά
και τον μπαμπά που με ώθησαν από την ηλικία των τριων
ετών να ασχοληθώ με την
αντισφαίριση. .
Σας ευχαριστώ που πάντα

Θα δώσω τον καλύτερό μου
εαυτό για τελευταία φορά στο
Wimbledon του Λονδίνου!

Η Ελλάδα του EURO 2004
μ’ έκανε να πιστέψω
Σε πρόσφατη συνέντευξη του
βαθύτατα συγκινημένος αποκάλυψε πως «ήταν η Εθνική
Ελλάδας με το Euro 2004 το
γεγονός που μ’ έκανε να πιστέψω ότι μπορώ να τα καταφέρω». Και συνέχισε: «Αυτές οι
επιτυχίες είναι που βοηθούν
άλλους ανθρώπους να πιστέψουν ότι μπορούν. Δεν λέω ότι
είμαι ήρωας. Όχι! Αλλά θεωρώ
ότι κάτι άφησα σε αυτόν τον
τόπο. Και αυτό για μένα είναι
το πιο σημαντικό πράγμα. Ως
άνθρωπος να αφήσεις κάτι
φεύγοντας. Το όνομά σου να

Τελειώνοντας, υπάρχουν τόσοι
πολλοί άνθρωποι που θέλω να
ευχαριστήσω γιατί συμμετείχαν μαζί μου σε αυτό το απίστευτο ταξίδι, ξεκινώντας
πρώτα από την οικογένειά

Ιδιαίτερα τα τελευταία δύο

Τ

Ο ΠΑΣΕΚ –ΣΕΚ στην εκδήλωση βραβεύσεων
του σωματείου «Περικλής Δημητρίου»

ην Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο εκδήλωση για τις Παγκύπριες βραβεύσεις αθλητών του Σωματείου Δρομέων
«Περικλής Δημητρίου» στην παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Χριστοδουλίδη. Στην εκδήλωση έλαβε μέρος και ο ΠΑΣΕΚ-ΣΕΚ με τον πρόεδρο του
συλλόγου Πανίκο Καδή και τον αντιπρόεδρο Κυριάκο Χριστοδούλου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχουν παρουσιαστεί και οι τρεις αθλητές που θα
λάβουν μέρος στους Αγώνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργατικού Αθλητισμού,
CSIT (φωτο) στην οποία ο ΠΑΣΕΚ είναι ενεργό μέλος. Οι αθλητές του Σωματείου
«Περικλής Δημητρίου» που θα λάβουν μέρος στους αγώνες που θα διεξαχθούν
στην πόλη Τορτόσα της Ισπανίας στις αρχές Ιουλίου είναι οι, Σωκράτης
Σωκράτους, Χαράλαμπος Κάνιος και Γεώργιος Παναγή οι οποίοι θα διαγωνιστούν
στο δρόμο των 5 και 10 χιλιομέτρων.
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μείνει κάπου, να σε θυμούνται
για κάτι…»
Δημοσιογράφος: Πριν σε
πάρω τηλέφωνο διάβαζα μια
πρόσφατη συνέντευξη του
Γιάννη Αντετοκούνμπο που
έλεγε ότι όλοι μπορούν να
πετύχουν τους στόχους τους
φτάνει να το ονειρευτούν. Αν
το κάνουν θα τα καταφέρουν
έστω και αν είναι από την
Ελλάδα!
«Ναι έτσι είναι. Εγώ έφυγα από
τα 14 μου και ήμουν μόνος μου
μέσα στο Παρίσι. Εντελώς
μόνος μου. Το ήθελα όμως, το
ονειρεύτηκα. Δεν σκεφτόμουν
τίποτε άλλο για τα επόμενα
επτά χρόνια, μέχρι που έπαιξα
τελικό στην Αυστραλία. Δεν
σκεφτόμουν τίποτε πέρα από
το τένις. Ήταν πολλές οι
θυσίες αλλά δεν υπάρχει άλλος
δρόμος».

Το υπέροχο μήνυμα
του Τσιτσιπά
στον Παγδατή
Ο Έληνας πρωταθλητής της
αντισφαίρισης Στέφανος
Τσιτσιπάς «αποθέωσε» τον
Μάρκο Παγδατή, με αφορμή
την είδηση ότι ο 34χρονος
Κύπριος ετοιμάζεται να
αποσυρθεί από την ενεργό
δράση.
«Ο άνθρωπος που με έκανε
να πιστέψω ότι μπορώ να
κυνηγήσω τα όνειρά μου»,
έγραψε στο Instagram ο
κορυφαίος Έλληνας αντισφαιριστής. «Ο χαμογελαστός Κύπριος». Οι δυο τους
είναι πολύ καλοί φίλοι και
θα έχουν την ευκαιρία να τα
ξαναπούν στο Wimbledon,
εκεί όπου θα ολοκληρώσει τη
σπουδαία σταδιοδρομία του
ο Μάρκος.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ένας «ιπτάμενος» Έλληνας σεμνός και ανθρώπινος

Έ

νας μετανάστης που μεγάλωσε στις
φτωχογειτονιές στα Σεπόλια έχει
εκτιναχθεί σε θεόρατα καλαθοσφαιρικά
ύψη κερδίζοντας την αναγνώριση των
κορυφαίων αντιπάλων και φυσικά του
Ελληνικού και παγκόσμιου κοινού. Παρά
την αποθέωση που γνωρίζει, την τεράστια δημοσιότητα, τη δόξα και τα χρήματα, παραμένει σεμνός, ταπεινός ,
προσινής, μα προπαντός ανθώπινος.
Είναι το απλό παιδί που κάνει πράξη τη
συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας
του: «Να θέλεις περισσότερα, αλλά να
μην είσαι άπληστος».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί
παράδειγμα λαμπρού αθλητή αλλά και
ξεχωριστού ανθρώπου. Αντικατοπτρίζει
την κορυφαία απάντηση στους ρατσιστές και σε όλους εκείνους που δεν αντέχουν τη διαφορετικότητα, στην Ελλάδα,
στην Αμερική, στον κόσμο. Και, φυσικά,
μια μοναδική διαφήμιση για την Ελλάδα
και τον απανταχού Ελληνισμό. Πρόσφατα αναδείχθηκε ο κορυφαίος των
κορυφαίων [MVP] του ΝΒΑ, του καλύτερου με διαφορά καλαθοσφαιρικου πρωταθλήματος του πλανήτη. Εκ των πραγ-

μάτων, η πορεία του αποτελεί διαφήμιση και για το Ελληνική καλαθόσφαιρα.
Νοιώθει υπερήφανος που είναι παίκτης
της εθνικής ομάδας με την οποία ο ίδιος
δήλωσε ότι θέλει να κερδίσει ένα μετάλλιο. Σε κάθε ευκαιρία ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο προβάλλει κάθε τι το
Ελληνικό. Στη διάρκεια της τελετής βράβευσής του, πόζαρε με ανοιχτό το σακάκι του για να φανεί ότι είναι φοδραρισμένο με τον Παρθενώνα.
Περισσότερο Έλληνας από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα αθλητή που έφθασε
ψηλά. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν
είναι. Αγαπά πολύ την Ελλάδα και το
δείχνει έμπρακτα σε κάθε ευκαιρία. Και
αυτό, παρά τις αντίξοες συνθήκες υπό
τις οποίες μεγάλωσε στην Ελλάδα.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
• Επισημάνσεις του Γραφείου της Επιτρόπου
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τ

α δεδομένα εικόνας και ήχου αποτελούν
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η
καταγραφή εικόνας και ήχου αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η
οποία για να είναι νόμιμη πρέπει να συνάδει
με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 αλλά και
της Εθνικής Νομοθεσίας Ν. 125(Ι)/2018. Η
λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ επιτρέπεται
μόνο αν δεν υπάρχει λιγότερο παρεμβατικός
τρόπος για την πραγματοποίηση του σκοπού.
Παραδείγματα όπου επιτρέπεται η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ:
-Είσοδος/έξοδος κτηρίου
- Έξω από ασανσέρ, εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό
- Πάνω από μηχάνημα κάρτας/ταμείου,
εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό
- Χώρος στάθμευσης
Παραδείγματα όπου δεν επιτρέπεται η λήψη
εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ:
- Διαδρόμους
- Μέσα σε ασανσέρ
- Σε χώρο αναμονής
- Τουαλέτες
-Εσωτερικός/εξωτερικός χώρος εστίασης
καφετέριας, εστιατορίου, κλπ.
Προειδοποιητικές πινακίδες
Δεν επιτρέπεται να ελέγχεται η προσωπική
συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η
αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων
συστημάτων. Τα άτομα θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω προειδοποιητικών πινακίδων,
οι οποίες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες,
επαρκείς σε αριθμό και σε εμφανές μέρος. Η
πινακίδα πρέπει να αναγράφει (α) ότι γίνεται
βιντεογράφηση, (β) τον υπεύθυνο επεξεργασίας και (γ) το σκοπό της βιντεογράφησης.
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να
ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης σε περίπτωση καταγραφής του από ΚΚΒΠ. Όσον αφορά
στο δικαίωμα διαγραφής, τα δεδομένα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, πάντα
σε σχέση με το σκοπό που εξυπηρετούν.

Εκτίμηση αντικτύπου
Στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση ΚΚΒΠ
ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων απαιτείται η διενέργεια Εκτίμησης
Αντικτύπου πριν την επεξεργασία, με σκοπό
την εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων.
Η εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε ιδιωτικούς χώρους
όπως οικίες/πολυκατοικίες) για επεξεργασία
που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο
και αφορά σε δραστηριότητες προσωπικές ή
οικιακές, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η εμβέλεια καταγραφής όμως του ΚΚΒΠ, δεν
πρέπει να είναι εκτός της περιμέτρου του
ιδιωτικού χώρου. Σε πολυκατοικίες η χρήση
ΚΚΒΠ από ένα ένοικο δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ιδιωτική ζωή των άλλων. Αν το ΚΚΒΠ
θα εγκατασταθεί από τη διαχειριστική επιτροπή, θα πρέπει να περιορίζεται σε κοινόχρηστους χώρους μετά
από
απόφαση
των ενοίκων
που συμμορφώνεται με τις
πρόνοιες του Καταστατικού.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΖΗΝΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σε επ’ αόριστον απεργία κατήλθαν χθές οι εργαζόμενοι

Σ

ε επ’αόριστον απεργία κατέρχονται από χθές Τρίτη 2 Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία
Ζήνων Λάρνακας λόγω του ότι η
εταιρεία συνεχίζει να μην καταβάλλει τους μισθούς παρακρατώντας ταυτόχρονα τις αποκοπές
στα κοινωνικά Ταμεία τους.
Σε κοινή ανακοίνωση των Συντεχνιών ΟΜΕΠΕΓΕ -ΣΕΚ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΠΕΟ,
ΔΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΟΚ, αναφέρεται
ότι «η εταιρεία Λεωφορεία Λάρνακας ΖΗΝΩΝΑΣ δεν κατέβαλε μέχρι
στιγμής το μισθό των εργαζομένων,
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες,
ακόμη και αν καταβληθούν οι μισθοί
των εργαζομένων θα είναι κατά 50%
μειωμένοι».
Προστίθεται ότι «σύμφωνα με το
Νόμο κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο τέλος
κάθε μήνα το μισθό των εργαζομένων και όχι μέρος του μισθού. Ταυτόχρονα η εταιρεία παρακρατεί τις
αποκοπές στα διάφορα Ταμεία των
Εργαζομένων (Ταμεία Προνοίας,
ευημερίας, υγείας, συνδρομές) με
τελευταία καταβολή τον Φεβρουάριο».
Οι εργαζόμενοι, συνεχίζει η ανακοί-

από αύριο Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 σε
επ’ αόριστον απεργία».

• Οι συντεχνίες αξιώνουν
καταβολή των μισθών
του προσωπικού καλώντας
τα αρμόδια υπουργεία
να παρέμβουν καταλυτικά
για μόνιμη επίλυση
της εργατικής διαφοράς
η οποία πολύ συχνά ταλανίζει τις εργασιακές σχέσεις
νωση «έχουν επιδείξει τεράστια
υπομονή και κατανόηση όλα αυτά
τα χρόνια για τα προβλήματα με το
στόλο της εταιρείας, τα πολλαπλά
μηχανικά προβλήματα και την εργασία υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η μη καταβολή του μισθού τους
για τον μήνα Ιούνιο είναι η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι και ως εκ
τούτου οι εργαζόμενοι κατέρχονται

Οι Συντεχνίες επαναλαμβάνουν για
πολλοστή φορά τη διαχρονική τους
θέση ότι «οι εργαζόμενοι δε μπορούν να είναι το μέσο για να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων και της Εταιρείας.
Καλούν επίσης τις Υπουργούς Μεταφορών και Εργασίας να παράσχουν
τις καλές τους υπηρεσίες ώστε να
επιλυθεί το μόνιμο πια πρόβλημα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Το Υπουργείο Μεταφορών έχει υλοποιήσει πλήρως τις υποχρεώσεις
του προς την εταιρεία «Ζήνων», η
οποία οφείλει να καταβάλει άμεσα
τους μισθούς προς τους εργαζόμενους, δήλωσε προχθές η Υπουργός
Μεταφορών Επικοινωνιών και
Έργων Βασιλική Αναστασιάδου. Η
υπουργός κάλεσε την εταιρεία να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
προς τους εργαζομένους και να μην
επικαλείται οποιεσδήποτε δικαιολογίες για την μη καταβολή των
μισθών.

Εκστρατεία για προστασία των εργαζομένων
από τον θερμικό φόρτο Ιούλιο και Αύγουστο

Ε

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

κστρατεία που αποσκοπεί
στην προστασία των εργαζομένων από το θερμικό φορτίο και
γενικότερα τον καύσωνα που
παρατηρείται συνήθως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, διενεργεί τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας.
Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί σε
επιτόπιους ελέγχους των επιθεωρητών σε εργοτάξια και υποστατικά
διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ελέγξουν τις
συνθήκες στις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Λόγω των συνθηκών του καύσωνα, οι εργοδότες
οφείλουν να μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό
φόρτο, όπως τη θερμοκρασία αέρα

και τη σχετική υγρασία και αναλόγως να ρυθμίζουν τις εργασίες τους.
Οι επιθεωρήσεις, θα καταπιαστούν
κυρίως με τον έλεγχο συμμόρφωσης
με τις βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία, σε σχέση με την εφαρμογή
προληπτικών και προστατευτικών
μέτρων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων που αφορούν τη θερμική
καταπόνηση των εργαζομένων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕΚ

H

ΣΕΚ πληροφορεί τα μέλη της
ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή παιδιών στις ιδιόκτητες
κατασκηνώσεις της στα Καννάβια
για την 3η και 4η κατασκηνωτική
περίοδο 2019.

2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις Γ’
και Δ’ Δημοτικού.

Οι δηλώσεις των ενδιαφερομένων
πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο. Προτεραιότητα θα δοθεί στα
παιδιά μελών της ΣΕΚ και ακολούθως ανάλογα με την διαθεσιμότητα
θα ικανοποιηθούν και αιτήσεις παιδιών φίλων του Κινήματος

ΑITHΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν στις
πιο κάτω κατασκηνωτικές περιόδους:
8/7- 15/7/2019 αγόρια και κορίτσια που κατά την Σχολική χρονιά

15/7- 22/7/2019 αγόρια που κατά
την Σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’
Γυμνασίου.
Για έντυπα αιτήσεων μπορείτε να
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της
ΣΕΚ www.sek.org.cy, στους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ,
στα κατά τόπους γραφεία της ΣΕΚ
και στα οικήματα των Εργατικών
Κέντρων ΣΕΚ σε όλες τις πόλεις τις
ελεύθερης Κύπρου.

Tιμές
Για παιδιά, μελών της ΣΕΚ, το δικαίωμα συμμετοχής είναι €70,00.
Για παιδιά μη μελών της ΣΕΚ, το
δικαίωμα συμμετοχής είναι €85,00.

Οι εργοδότες και οι αυτοεργοδοτούμενοι έχουν υποχρέωση, ειδικά τις
μέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, να συμβουλεύονται τον
Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική
Καταπόνηση των Εργαζομένων και
να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα
με βάση τις πρόνοιές του. Αρχικά,
τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδοτούμενοι χρησιμοποιώντας
τις μετρήσεις θα πρέπει να υπολογίζουν τη Διορθωμένη Ενεργό Θερμοκρασία ή τον Δείκτη Θερμικής Καταπόνησης ή την Αισθητή Θερμοκρασία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ανάλογα με τα αποτελέσματα.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΜΕΣΟΥ
Το φαρμακείο στη λεωφόρο
Ομονοίας θα είναι κλειστό από
8/7/19 έως και 4/8/19. Την
περίοδο αυτή τα μέλη της ΣΕΚ
θα εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ από
το φαρμακείο της ΣΕΚ
στο οίκημα. Τηλ. 25364864.
Το φαρμακείο στο οίκημα της
ΣΕΚ θα είναι κλειστό από
5/8/19 έως και 1/9/19. Την
περίοδο αυτή τα μέλη της ΣΕΚ
θα εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ από
το φαρμακείο ΣΕΚ στη λεωφόρο Ομονοίας 68Α,
Τηλ. 25562444

