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Ο κοινωνικός διάλογος για άλλη
μια φορά έκανε το θαύμα του
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Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
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• Ξανά στο προσκήνιο αδίστακτες πρακτικές

Σελ. 7

Ελκυστικά πλέον
το Ναυτικά επαγγέλματα
για τους Κύπριους νέους

Σελ. 5

Άνετες και ποιοτικές
διακοπές στα εξοχικά
σπιτάκια της ΣΕΚ
στον Αμίαντο

Σελ. 8

Προβάλλει απειλητικός
ο δημογραφικός εφιάλτης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σελ. 11

Ανησυχεί έντονα η σιωπή
της Κεντρικής Τράπεζας

Σ

τον αστερισμό αμαρτωλών πρακτικών του παρελθόντος εισήλθαν
ξανά οι Τράπεζες προτού καλά – καλά
οι κατακρεουργημένοι πολίτες συνέλθουν από τη σύνθλιψη τους στη μέγγενη του τραπεζικού εγκλήματος και της
βαθύτατης
οικονομικής
κρίσης.
Τον τελευταίο καιρό, οι Τράπεζες άνευ
λόγου και αιτίας, επιβάλλουν στους
πελάτες τους και γενικότερα στο
συναλλασόμενο κοινό, τσουχτερές χρεώσεις επιφέροντας νέα ρήγματα στο
πορτοφόλι των νοικοκυριών. Κύρια
θύματα αυτής της αδίστακτης τραπεζικής συμπεριφοράς είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και τα ευάλωτα στρώματα που πληθυσμού.
Η ΣΕΚ καταγγέλλει αυτές τις πρακτικές
διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να μείνει απαθής μπροστά σε αμαρτωλές
νοοτροπίες και μεθοδεύσεις οι οποίες
στο πρόσφατο παρελθόν μετετράπηκαν
σε χιονοστιβάδα, συντρίβοντας το τραπεζικό σύστημα, εξαποστέλλοντας
ταυτόχρονα στην οικονομική άβυσσο
χιλιάδες συμπολίτες μας. Η ΣΕΚ, ανησυχώντας για τα γενικότερα τεκταινόμενα στον τραπεζικό χώρο, σε συνάρτηση με την περίεργη σιωπή που τηρεί
η Κεντρική Τράπεζα, καλεί τους αρμόδιους να πάρουν διορθωτικές κινήσεις
επαναφέροντας τα πράγματα σε
ορθολογιστική πορεία.
Σελ. 3

√ Τραπεζικά εφευρήματα σε βάρος των πολιτών
√ Η ΣΕΚ επιμένει στο αίτημα της για διόρθωση
των τσουχτερών τραπεζικών χρεώσεων

Κώδικας ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση
με σφραγίδα των Κοινωνικών Εταίρων

Σημαντική εξέλιξη στην καταπολέμηση του απαράδεκτου
φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης
στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποτελεί η υπογραφή
Κώδικα από τη ΣΕΚ, ΟΕΒ και ΠΕΟ. Ο Κώδικας επιδόθηκε
την περασμένη εβδομάδα στην υπουργό Εργασίας
η οποία κατέδειξε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
αποτελεί σταθμό για τα εργασιακά θέσμια
Σελ. 9

Μαύρη τρύπα σε βάρος της οικονομίας το εμπόριο με τα κατεχόμενα

Έ

να θέμα που πρέπει να απασχολήσει αμέσως την
κυβέρνηση, (όπως και άλλα θεσμοθετημένα
όργανα της πολιτείας π.χ. Βουλή και Γενική Εισαγγελία), είναι αυτό που αφορά το εμπόριο με τα κατεχόμενα, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια άρχισε να προσλαμβάνει επικίνδυνα ανησυχητικές διαστάσεις.
Σύμφωνα με ειδήσεις που βλέπουν το φως της καθημερινής επικαιρότητας, προϊόντα τουρκικής προέλευσης αμφιβόλου ποιότητας χωρίς επαρκή έλεγχο
φθάνουν με πολύ μεγάλη ευκολία στο τραπέζι των
καταναλωτών, ενώ γραφεία ταξί, φορτηγά, λεωφορεία και άλλα εμπορικά οχήματα γεμίζουν πλέον
μαζικά καύσιμα μόνο από τα κατεχόμενα με αποτέλεσμα το κράτος – εκτός όλων των άλλων – να χάνει
εκατομμύρια από απώλεια φόρων στα καύσιμα.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απασχολεί πέρα από
τη ΣΕΚ, τόσο τις κυπριακές αγροτικές οργανώσεις
όσο και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ), η οποία υπέβαλε και επίσημα αίτημα στην

κυβέρνηση με το οποίο ζητά να αναθεωρηθεί ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής, αφού λειτουργεί αθέμιτα σε βάρος επιχειρήσεων και συνεπακόλουθα
στους εργαζόμενους, που λειτουργούν με κάθε νομιμότητα στις ελεύθερες περιοχές.

σεβόμενες το κράτος και τη νομιμότητα, αρνούνται
να αγοράσουν καύσιμα από τα κατεχόμενα, με αποτέλεσμα να απειλείται η οικονομική βιωσιμότητα
τους καθώς περιορίζεται η ανταγωνιστικότητα τους
στη διαδικασία προσφορών.

Εκ των πραγμάτων φαίνεται πως, κάτι δεν λειτουργεί σωστά και οι νόμιμοι πολίτες – καταναλωτές του

Η κυβέρνηση, μπροστά σ’ αυτή την παρανομία – αταξία, οφείλει να αντιδράσει, ιδιαίτερα σε μια περίοδο
όπου η Τουρκία μέσω του ψευδοκράτους θέτει μονομερώς διεκδικήσεις που υπονομεύουν το κύρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Οφείλει τάχιστα να ζητήσει
από την Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέταση του εύρους
και του ρόλου του κανονισμού για να προστατεύσει
αφενός την οικονομία και τα δημόσια έσοδα και αφ’
ετέρου τους πολίτες και τη δημόσια υγεία από τον
οποιονδήποτε διατροφικό εφιάλτη, (συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων), που εισάγεται – κυρίως
- από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων.

• Χρήζει άμεσης επανεξέτασης
ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής
τόπου αλλά και πολλές εταιρείες είναι θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού από αμφιβόλου ποιότητας
προϊόντα τουρκικής ή τουρκοκυπριακής προέλευσης.
Φαίνεται ότι μέσα από αυτά τα γεγονότα λειτουργεί
μια μορφή σοβαρής παραοικονομίας σε βάρος της
νόμιμης οικονομίας, κυρίως με το «παιγνίδι» των
καυσίμων. Ιδιαίτερα θυματοποιούνται, πέραν από
τις εταιρείες πετρελαιοειδών, εταιρείες π.χ. λεωφορείων και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων που

Η συνεχής διαιώνιση αυτής της παραοικονομίας
δημιουργεί τεράστια μαύρη τρύπα σε βάρος της
νομιμότητας και της κυπριακής οικονομίας.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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@

E

θνική ενότητα και λαϊκή ομοψυχία, μοναδική συνταγή για ευόδωση του αγώνα ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ της μαρτυρικής Κύπρου
Χωρίς αυτά, οδεύουμε προς ολική
αυτοκαταστροφή

*

Ρ

ήξη με το σκοτεινό παρελθόν, μας
προστάζουν οι μαύρες Ιουλιανές
ημέρες
Αστείρευτη πηγή έμπνευσης, η
προσήλωση όλων στα ιδανικά της
Δημοκρατίας

*

Γ
*

εΣΥ: Ευθύνη όλων να το στηρίξουμε μέχρι να ενηλικιωθεί
Και ασφαλώς να το θωρακίζουμε
από εχθρικά πυρά

Α

ποφοιτούμε πιο ώριμοι και δυνατοί από την ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ της

ΣΕΚ
Ομολογία όλων, σχεδόν, των παιδιών που συμμετείχαν

*

Τ
*

ρομάζει η έξαρση των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Ήδη, η ΣΕΚ έθεσε το θέμα στην
υπουργό Εργασίας

Ι

ταμές συνεχίζουν να είναι οι προκλήσεις της Τουρκίας ενάντια στην
ΚΥΠΡΟ και την Ελλάδα
Μόνο σε συνεννόηση με Ελλάδα Ε.Ε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους νεοοθωμανούς

*

Κ

αρτερούμεν την ώρα που το
ΠΛΟΙΟ της γραμμής θα σαλπάρει
ξανά σε λιμάνια Ελληνικά
Αλήθεια γιατί έχουμε ανεχθεί αυτή
την κατάσταση για 20 χρόνια;

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η εθνική συμφιλίωση μοναδικό υπόβαθρο για διάσωση της Κύπρου

Υ

πό το ασήκωτο βάρος της Κυπριακής τραγωδίας που επέφερε η Τουρκική εισβολή, τιμάται σήμερα 24 Ιουλίου η 45η επέτειο της αποκατάστασης
της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Στα
πρώτα βήματα του νεοσύστατου
Κυπριακού κράτους, ο λαός μας χωρίσθηκε σε Ανεξαρτησιακούς και Ενωτικούς, Μακαριακούς
και Γριβκούς, γεγονός
που επέδρασε αρνητικότατα στα νηπιακά βήματα του πολιτικού βίου της νεαΤου Ξενή X.
ρής
Κυπριακής
Ξενοφώντος
Δημοκρατίας.
Αρχισυντάκτη
Με την πάροδο του
«Εργατικής
χρόνου ο πολιτικός
Φωνής»
φανατισμός οξύνετο
xenis.xenofontos@
ολοένα και περισσόsek.org.cy
τερο, ενώ η καμουφλαρισμένη υπόσκαψη της οντότητας του νεοσύστατου
κράτους από την Τουρκία και την
Αγγλία εντείνετο. Με άλλα λόγια η
κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο βρισκόταν συνεχώς ηλεκτρισμένη ενώ τα
μίση και τα πάθη μεταξύ των πολιτών
και των παρατάξεων που τους εξέφραζαν, έδινα και έπαιρναν.
Η κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ανατροπή του προέδρου
Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 επενέργησε ως αφορμή για εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου μέσω

*

Η

πολυήμερη απουσία από το
σπίτι λόγω ΔΙΑΚΟΠΩΝ κρύβει
κινδύνους
Προσοχή, οι κλέφτες εργάζονται
ασταμάτητα όταν εσείς παραθερίζετε

*

Φ

λόγα ελπίδας μέσα από τα ερείπια της Τούρκικης κατοχής, η
ΕΙΛΚΡΙΝΗΣ συνεννόηση Αθηνών – Λευκωσίας
Και ασφαλώς η βούληση για
αγώνα με μοναδικό γνώμονα το
εθνικό συμφέρον

*

Ώ

ρα συντονισμένης ΔΡΑΣΗΣ ενάντια στα εργατικά ατυχήματα
Η ΣΕΚ ανησυχεί και προσκαλεί σε
συστράτευση για ασφαλέστερους
χώρους εργασίας

*

Ν

τροπή μεγατόννων, η απουσία
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ σύνδεσης με την
Ελλάδα
Ώρα να ξεπλυθεί

*

Η

ώρα της αλήθειας για τους
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ πλησιάζει
Έχουν να επιλέξουν μεταξύ μετωπικής σύγκρουσης και αξιοπρεπούς ανανέωσης της συλλογικής
σύμβασης

*
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ενός καλομελετημένου σχεδίου που
ετοιμάσθηκε προ πολλού. Ο κυκεώνας
που επικρατούσε εκείνες τις μέρες
σηματοδότησε την πτώση της Χούντας
και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον τόπο που την γέννησε.
Δυστυχώς, η Μεταπολιτευτική Δημοκρατική Ελλάδα που μόλις ανέλαβε το
πηδάλιο της εξουσίας, δεν κατάφερε να
εμποδίσει τον Αττίλα 2, ο οποίος συνέχισε σχεδόν ανενόχλητος την προέλαση
του κατακτώντας το 37 % του εδάφους
της Κύπρου. Ο θάνατος του προέδρου
Μακαρίου το 1977, επενέργησε ως
έναυσμα για δημιουργία ακηδεμόνευτων κομμάτων και δημοκρατική κατά

για να μπορούν πιο εύκολα να γιγαντώνουν τα φέουδα τους. Οι κοινωνικοοικονομκές τραγωδίες που ακολούθησαν, γνωστές. Το τραγικό της όλης
υπόθεσης είναι ότι, παρά τα δεινά που
υπέστη ο τόπος όλα τούτα τα χρόνια,
ο λαός δεν βρήκε τον τρόπο ή την ψυχική δύναμη να απεξαρτηθεί από τους
γνωστούς - άγνωστους που τον διέλυσαν εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά.
Έχοντας αυτά κατά νούν, φρονούμεν
ότι, μοναδικό υπόβαθρο για να δεί
άσπρη μέρα ο κατακρεουργημένος λαός
μας, είναι να απαλλαγεί από την κομματική εξάρτηση, δημιουργώντας και

• Μόνο με συστηματική καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και
των αιώνιων αρχών του Ελληνικού Πολιτισμού, μέσω της Παιδείας,
μπορεί ο λαός μας να ελπίζει σε καλύτερες μέρες
κάποιον τρόπο λειτουργία της πολιτικής ζωής. Δυστυχώς, από τότε μέχρι
σήμερα, τα κόμματα λειτουργούν κατά
βάση με γνώμονα τις μικροπολιτικές
και ιδιοτελείς σκοπιμότητες σε βάρος
του δημόσιου κι εθνικού συμφέροντος.
Η κομματοκρατία άρχισε να ριζώνει για
τα καλά με κύρια συστατικά το ρουσφέτι, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την
αναξιοκρατία και εν γένει την ανισοπολιτεία. Ο κομματικός φανατισμός σιγά
- σιγά έγινε μέρος της καθημερινότητας
μας ρίχνοντας νερό στο μύλο των επιτήδειων που ήθελαν τον λαό διχασμένο

εδραιώνοντας συνθήκες εθνικής ενότητας και λαϊκής ομοψυχίας. Απαραίτητη
προυπόθεση προς τούτο, είναι η καλλιέργεια πάνω σε συστηματική βάση
των αιώνιων αρχών της δημοκρατίας,
της δικαιοσύνης και της φιλοπατρίας
μέσω της αγωγής του πολίτη στα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προδημοτική έως την
Πανεπιστημιακή,
εκκολάπτοντας
καλούς καγαθούς πολίτες. Κάθε άλλη
συνταγή, η όλη προσπάθεια, είναι
καταδικασμένη να αποτύχει.

Ο κοινωνικός διάλογος για άλλη μια φορά έκανε το θαύμα του

Τ

ο επιστέγασμα μιας σημαντικής
προσπάθειας της ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ
που ξεκίνησε εδώ και ενάμιση χρόνο
ήταν η παράδοση, την περασμένη εβδομάδα, στην Υπουργό Εργασίας του
Κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας.
Ένας κώδικας, οδηγός
για εργαζόμενους και
εργοδότες ο οποίος
θα συμβάλει στην
προαγωγή της αξιοπρέπειας στην εργασία που στην τελική
Της Δέσποινας
έκβαση
αποτελεί
Ησαΐα
αδιαπραγμάτευτο όρο
Γρ. Τμήματος
των
Κοινωνικών
Εργαζομένων
Εταίρων.
Γυναικών ΣΕΚ
Μια προσπάθεια που
φέρει την σφραγίδα
του Κοινωνικού διαλόγου γεγονός που ουσιαστικά διασφαλίζει την επιτυχία στην πρακτική
εφαρμογή του.
despina.isaia@sek.org.cy

Και αυτό αποτελεί το μεγάλο μας στοίχημα. Ο κώδικας να ενσωματωθεί στις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να
αποτελέσει ουσιαστικά την οδό μέσα
από την οποία οι εργαζόμενοι θα ενη-

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

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

μερώνονται για τις υποχρεώσεις αλλά
και τα δικαιώματα τους και παράλληλα
οι εργοδότες θα επισημαίνουν πως
ανεπιθύμητες ή απαράδεκτες ενέργειες
και συμπεριφορές δεν θα έχουν καμιά
απολύτως θέση στον χώρο εργασίας
τους.
Το ανθρώπινό δυναμικό μιας επιχείρησης θα πρέπει να αφήνεται απρόσκο-

• Πρόκληση να κερδίσουμε
το στοίχημα της πρακτικής
εφαρμογής του Κώδικα
αντιμετώπισης της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας
πτα να επιτελεί με τον καλύτερο τρόπο
την εργασία του και ο κάθε εργοδότης
οφείλει να διασφαλίσει πως ο χώρος
εργασίας είναι απόλυτα ιερός και δεν
πρέπει να διαταράσσεται από ανάρμοστες συμπεριφορές που πλήττουν την
παραγωγικότητα αλλά και την εργασιακή ειρήνη.
Η ΣΕΚ μαζί με τις άλλες δύο οργανώσεις
θα παρακολουθούν στενά τόσο την
ενσωμάτωση του Κώδικά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όσο και τον

τρόπο με τον οποίο εργαζόμενοι και
εργοδότες θα αξιοποιούν τον Κώδικα
μέχρι να γίνει κτήμα όλων μας.
Είναι γεγονός πως, όπου ο Κοινωνικός
Διάλογος φέρει έντονη τη σφραγίδα
του, μπορεί να γίνουν θαύματα. Και
αυτό επειδή το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο, συναινετικό και αποδεκτό
από την πλειοψηφία εργαζομένων και
εργοδοτών.
Αποτελεί για όλους μας πρόκληση να
κερδίσουμε αυτό το στοίχημα και να
δώσουμε την ευκαιρία στους εργαζόμενους που δεν είναι ενταγμένοι στις
συντεχνίες να κάνουν δεύτερες σκέψεις.
Όπου υπάρχει ενότητα, σεβασμός συλλογικότητα και αλληλεγγύη, ο δρόμος
για καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι
δεδομένος.
Οι αρμονικές εργασιακές συνθήκες
προϋποθέτουν εργαζόμενους που να
θέτουν πάνω από όλα την αξιοπρέπεια
του εαυτού τους και των συναδέλφων
τους. Χρειάζεται επίσης οι εργοδότες
να καθορίζουν αυστηρά όρια και να
απαγορεύουν οτιδήποτε διασαλεύει την
εργασιακή ομαλότητα.
Η πρόκληση είναι μπροστά! Προσυπογράψαμε για να πετύχουμε!

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7/2019

Ιωσήφ Αριμαθαίας

Χριστίνης μεγαλ.,
Αθηναγόρου μάρτ.,
Θεοφίλου Ζακυνθίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2019

ΠΕΜΠΤΗ 25/7/2019

Ωραιοζήλης

Κοίμησις Αγ. Άννης
Ολυμπιάδος διακόνου, Ευδοκίμου,

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2019

ρος, Ειρήνης Χρυσο-

Παντελεήμονος

βαλάντου

Παρασκευής οσιομ.,
Ερμολάου ιερομ.

μεγαλομάρτυρος,
Νικοδήμου, Ανθούσης ομολ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7/2019
Προχόρου, Νικάνο-

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/7/2019
Καλλινίκου, Θεοδότης
& τέκνων αυτής μ.
Ιωάννου στρατ.

ΤΡΙΤΗ 30/7/2019
Σίλα, Σιλουανού, Κρήσκεντος, Επαινετού &
Ανδρονίκου εκ. των 70

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Αναπέμφθηκε ο νόμος
για σύνταξη χηρείας στους άνδρες

Η

Ολομέλεια της Βουλής συνέρχεται εκτάκτως την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 στις 10.00 το πρωϊ για να
αποφασίσει εάν αποδέχεται η όχι την αναπομπή του
νόμου για τη σύνταξη χηρείας στους άνδρες και τον νόμο
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων που ψηφίστηκαν κατά την τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας.
Της Ολομέλειας της Βουλής θα προηγηθεί συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας στις 8.30 που θα
εξετάσει τους λόγους αναπομπής που επικαλείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο νόμος για τη σύνταξη χηρείας προς τους άνδρες αναπέμφθηκε ως αντι• Την ερχόμενη Παρασκευή συνταγματικός επειδή με την τροποποίσυνέρχεται εκτάκτως
ηση του νομοσχεδίου
η Βουλή
που επέφερε η Βουλή
ώστε
ανεξάρτητα
από την ημερομηνία θανάτου της συζύγου ο χήρος να
καθίσταται δικαιούχος από την ημερομηνία έγκριση της
αίτησης για σύνταξη χηρείας συνεπάγεται αναπόφευκτη
αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, οι
τροποποιήσεις που επέφερε η Βουλή αυξάνουν το κόστος
στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και κατ’ επέκταση
στα δημόσια οικονομικά, από €3,4 εκ. σε €42,3 εκ. για το
2018.
Για το 2019 το κόστος αυξάνεται από €6,5 εκ. που είχε
προϋπολογίσει η Κυβέρνηση, στα €43,7 εκ..
Περαιτέρω το κόστος για το 2020 θα φθάσει στα €44,9 εκ.
από €9,7 εκ. και για το 2021 στα €46,6 εκ. από €13 εκ. με
ανάλογες αυξήσεις να ακολουθούν τα επόμενα έτη.
Επίσης ο νόμος αναπέμφθηκε ως αντισυνταγματικός επειδή συνιστά παρέμβαση της Βουλής στην εκτελεστική εξουσία, κατά παράβαση του συνταγματικού άρθρου για τον
διαχωρισμό των εξουσιών.

Σημαντικά ζητήματα εξετάσθηκαν
σε συνάντηση των Κοινωνικών
Εταίρων υπό την υπουργό Εργασίας

Ε

ργασιακά θέματα κοινωνικής, κυρίως, υφής τέθηκαν
πρόσφατα στο τραπέζι των Κοινωνικών Εταίρων υπό
την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από την όλη συζήτηση διαπιστώθηκαν τα εξής:
(α) Δεν επηρεάζεται η πρόσβαση σε ανεργιακό επίδομα
από τις χαριστικές αποζημιώσεις υπό την προϋπόθεση ότι
αυτές δεν αναφέρονται ως αποδοχές και δεν προκύπτει
οποιαδήποτε νομική υποχρέωση στην καταβολή τους.
(β) Για το θέμα που αφορά τη δυνατότητα παραχώρησης
άδειας ασθενείας σε όσους συνεχίζουν να εργάζονται μετά
το 63ο έτος, έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο ενώπιον της Γενικής Εισαγγελίας.
(γ) Η δυνατότητα πρόσβασης σε ανεργιακό επίδομα σε
όσους συνεχίζουν να εργάζονται μετά το 63ο έτος, βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα.
(δ) Καταβάλλεται προσπάθεια για επίσπευση των διαδικασιών παραχώρησης της θεσμοθετημένης σύνταξης, του
ανεργιακού επιδόματος, των αδειών ασθενείας και των
επιδομάτων που αφορούν εργατικά ατυχήματα. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην πληρωμή των πιο
πάνω αιτημάτων, οφείλονται στην υποστελέχωση των
υπηρεσιών και προς αυτή την κατεύθυνση έχει διευθετηθεί
η μετακίνηση προσωπικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα θέματα που παραμένουν ανοικτά θα συζητηθούν στην
επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος,
το οποίο θα συγκληθεί μετά τις θερινές διακοπές.
Στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι της ΣΕΚ, της ΠΕΟ,
της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας.
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Προκλητικά αναπάντητο αίτημα της ΣΕΚ για διόρθωση απαράδεκτων τραπεζικών χρεώσεων

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΙΩΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
για τις χρεώσεις των τραπεζών

Τ

ην τακτική της περίεργης
σιωπής ακολουθούν εδώ και
περισσότερο από τρεις μήνες η
Κεντρική Τράπεζα αλλά και η
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στις οποίες η ΣΕΚ
υπέβαλε γραπτό – δια χειρός –
αίτημα για να ασκήσουν την
επιρροή τους για άρση σειράς
τραπεζικών χρεώσεων που κρίνονται ως απαράδεκτες και
πλήττουν κυρίως τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, όπως
είναι π.χ. οι χαμηλοσυνταξιούχοι
αλλά και άτομα με περιορισμένα
εισοδήματα που ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας.
Σαν τέτοιες χρεώσεις αναφέρονται κυρίως:
(α) η επιβολή χρεώσεων για ανάληψη μετρητών από τα ταμεία,
(β) η είσπραξη €2 για την πληρωμή των λογαριασμών κοινής
ωφελείας, (π.χ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κλπ) και
(γ) η χρέωση με €2 της προσωρινής εκτύπωσης κατάστασης
λογαριασμού.
Αυτές οι χρεώσεις, όπως βέβαια
και άλλες, που δημοσιεύονται
ήδη στις ιστοσελίδες των τραπεζών, λειτουργούν τιμωρητικά σε
βάρος των χαμηλόμισθων και
των
χαμηλοσυνταξιούχων,

υπερβολικές και αδικαιολόγητες
χρεώσεις, καθότι ελεύθερη οικονομία δεν σημαίνει και ελεύθερη
Κέρκυρα ή πολύ περισσότερο δεν
σημαίνει ασυδοσία σε βάρος των
πολιτών».

• Την ίδια τακτική
ακολουθεί και η Επιτροπή
Προστασίας
Ανταγωνισμού
καθώς επίσης και σε βάρος όλων
εκείνων των πολιτών που δεν
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση
της σύγχρονης τεχνολογίας.
Στις επιστολές τόσο προς το
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
Κωνσταντίνο Ηροδότου όσο και
προς την Πρόεδρο της ΕΠΑ Λουκία Χριστοδούλου, εκτός των
πιο πάνω, τονίζονται και τα
εξής:
«Η αύξηση κατά 100%, (από το
€1 στα €2), του τέλους εξόφλησης των λογαριασμών είναι προκλητική και δείχνει μια τάση
αχορταγίας από πλευράς των
τραπεζών.
Η άποψη ότι, οι τράπεζες λειτουργούν σε μια ελεύθερη οικονομία δεν πρέπει να παρεξηγείται και να δημιουργεί άλλοθι για

Οι επιστολές της ΣΕΚ επιδόθηκαν
δια χειρός στις 16 Απριλίου 2019
στα γραφεία και των δύο και
έκτοτε, αν και πέρασαν περισσότερο από τρεις μήνες, δεν υπήρξε
καμία απάντηση και καμία ανταπόκριση με αποτέλεσμα οι πολίτες να εξακολουθούν να είναι
έρμαιο στα χέρια των εμπορικών
τραπεζών, κάποιες εκ των οποίων πολλαπλασιάζουν τις χρεώσεις με σχετικές αναρτήσεις στις
ιστοσελίδες τους.
Γίνεται κατανοητό πως οι εμπορικές τράπεζες δεν ασκούν κοινωνική πολιτική, αλλά μπορούν,
(όπως έχει γίνει πρόσφατα από
συγκεκριμένη τράπεζα), να δουν
με ιδιαίτερη ευαισθησία συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού,
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR). Την ίδια
στιγμή στη βάση της προώθησης
της ψηφιοποίησης, μπορούν στο
μεταβατικό στάδιο να δώσουν
κίνητρα χρήσης των εναλλακτικών επιλογών, αντί αντικίνητρα
επιβάρυνσης της χρήσης των
τραπεζικών ταμείων.

Συμβούλιο Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας

Χαμηλοί οι μισθοί στην Κύπρο σε σχέση
με τις προηγμένες χώρες της ΕΕ

Τ

ο κόστος της εργασίας στην
Κύπρο είναι σχετικά χαμηλό,
σύμφωνα με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας,
(ΣΟΑ).
Στην πρώτη του έκθεση για την
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, το ΣΟΑ επισημαίνει πως οι καθαροί μισθοί
στην Κύπρο είναι από τους
χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σημαντικά χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Αυτό οφείλεται όχι μόνο στους
χαμηλούς μισθούς αλλά και στο
χαμηλό μη μισθολογικό κόστος.
Σημειώνεται ότι αυτό αντανακλάται σε μια πολύ χαμηλή
φορολογική επιβάρυνση για την
εργασία, η οποία είναι σημαντικά
χαμηλότερη από όλες τις χώρες
αναφοράς. Τονίζεται ότι αν και
το χαμηλό κόστος εργασίας μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα
κόστους ανταγωνιστικότητας
στις επιχειρήσεις, δείχνει χαμηλά
επίπεδα παραγωγικότητας και
συνεπάγεται χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος και αγοραστικής
δύναμης των εργαζομένων.
Η παραγωγικότητα της εργασίας
στην Κύπρο είναι κάτω από τον
μέσο όρο της ΕΕ και υστερεί στις
βορειοευρωπαϊκές οικονομίες,

τώπιση των προβλημάτων.

όπως οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία. Παράλληλα, η παραγωγικότητα της εργασίας ξεπερνά

• Χαμηλή η παραγωγικότητα
στην Κύπρο η οποία κινείται
κάτω του μέσου όρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
αυτό που παρατηρείται σε άλλες
μεσογειακές οικονομίες. Ενώ το
κόστος εργασίας είναι σχετικά
χαμηλό, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ψηλότερο από το μέσο
όρο της ΕΕ κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας και ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Στην πρώτη έκθεσή του, έκτασης
179 σελίδων, το Συμβούλιο καταγράφει έξι τομείς στους οποίους
εντοπίζονται διαρθρωτικές αδυναμίες και προτείνει τη λήψη
αντίστοιχων μέτρων για αντιμε-

Οι έξι τομείς στους
οποίους προτείνεται να εστιαστούν
βραχυπρόθεσμα οι
πολιτικές και τα
μεταρρυθμιστικά
μέτρα της κυβέρνησης, και στους
οποίους καταγράφονται συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, είναι:
- Προώθηση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των κυπριακών
επιχειρήσεων
- Ενίσχυση των συμπράξεων
μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων
- Ενίσχυση της υιοθέτησης
ψηφιακών τεχνολογιών
- Βελτίωση της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και διάθεσης
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
- Εκπαίδευση και κατάρτιση του
ανθρώπινου δυναμικού (καθώς
και η)
- Διαμόρφωση μίας ενιαίας
στρατηγικής για τις μεταφορές
στην Κύπρο.
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OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ

ο Ευρωπαικό Κένρο Καταναλωτή Κύπρου σε ανακοίνωση του συνοψίζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών όπως
κατοχυρώνονται από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία
(Κανονισμός 261/2004).
Τι συμβαίνει σε περίπτωση
άρνησης επιβίβασης;
Όταν σε μια πτήση έχουν εκδοθεί υπεράριθμα εισιτήρια, οι
αεροπορικές εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να αναζητήσουν
πρώτα εθελοντές πρόθυμους
να παραιτηθούν από την κράτησή τους έναντι κάποιου οφέλους. Επιπλέον, ο αερομεταφορέας οφείλει να προσφέρει
στους εθελοντές την επιλογή
μεταξύ της επιστροφής αντίτιμου του εισιτηρίου τους και της
μεταφοράς τους με άλλη
πτήση. Εάν όμως υπάρξει
άρνηση επιβίβασης σας, παρά
τη θέλησή σας, δικαιούστε
αποζημίωση που κυμαίνεται
από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τις καθυστερήσεις που
σημειώθηκαν μέχρι τη μεταφορά σας με άλλη πτήση.
Τι γίνεται όταν η πτήση σας
ματαιωθεί;
Σε περιπτώσεις ματαίωσης της
πτήσης σας, η αεροπορική
εταιρεία οφείλει να σας εξασφαλίσει: επιλογή επιστροφής
του αντίτιμου του εισιτηρίου
(με δωρεάν πτήση προς το
αρχικό σημείο αναχώρησης
όπου αυτό ισχύει) ή εναλλακτική δυνατότητα μεταφοράς
στον τελικό προορισμό, γεύματα και αναψυκτικά, μεταφορά
και διαμονή σε ξενοδοχείο
(όταν απαιτείται) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις, αποζημίωση (όπως στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης),
εκτός και αν έχει γίνει έγκαιρη
ενημέρωση, τουλάχιστον 14

Η

χρήση της πλαστικής
σακούλας στις υπεραγορές ενδέχεται να καταργηθεί
πλήρως σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί η χρήση της. Η
απόφαση για τιμή χρέωσης
της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς -αντί η πλήρης κατάργησή της- σε μια
προσπάθεια να περιοριστεί η
χρήση της, προκαλεί πονοκέφαλο ετις αρμόδιες αρχές
καθώς τα χρήματα του περιβαλλοντικού τέλους καταλήγουν στις τσέπες των εμπόρων. Όπως επισημάνθηκε
την περασμένη εβδομάδα στην
Κοινοβουλευτική
Επιτροπή
Περιβάλλοντος είναι άγνωστο
κατά πόσο οι υπεραγορές
προβαίνουν σε δράσεις, για
ενημέρωση και ευαισθητοποίησης του κοινού για της αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση της
πλαστικοσακούλας.
Ο διευθυντής του Τμήματος
Περιβάλλοντος,
Κώστας
Χατζηπαναγιώτου, ανέφερε
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δημό-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
• Ευρωπαϊκό

Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Αεροπορικοί ταξιδιώτες μάθετε
τα δικαιώματα σας
• Κατοχύρωση
δικαιωμάτων προσώπων με κινητικά
προβλήματα
• Οικονομικές αποζημιώσεις εκ μέρους
της αεροπορικής
εταιρείας σε περίπτωση καθυστέρησης, διαμονή σε
ξενοδοχείο, καθώς
και εναλλακτικές
πτήσεις

• Οι αεροπορικές
εταιρείες δεν υποχρεούνται να δώσουν
αποζημιώσεις μόνο
στις περιπτώσεις
«εκτάκτων
περιπτώσεων»
• Σε περίπτωση
ματαίωσης πτήσης,
παραχωρείται εναλλακτική πτήση και
μεταφορά σε
ξενοδοχείο κλπ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 IOYΛIΟΥ 2019
μεταφοράς στα πρόσωπα μειωμένης κινητικότητας και
στους τυχόν συνοδούς τους,
καθώς και στα ασυνόδευτα
παιδιά. Σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης
πτήσης ή σοβαρής καθυστέρησης ισχύει και για τα πρόσωπα
αυτά η βοήθεια που προνοείται
στον Κανονισμό.
Οι αεροπορικές εταιρείες εξαιρούνται της υποχρέωσης αποζημίωσης μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτουν «έκτακτες περιστάσεις», όπου για
απρόβλεπτους λόγους, εκτός
του δικού τους ελέγχου, δεν
είναι σε θέση να αποτρέψουν
την πρόκληση ανωμαλίας στην
εκτέλεση της πτήσης (π.χ.
λόγοι ασφάλειας, απροειδοποίητες απεργίες κλπ.). Όμως
ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να σας
παρέχουν πληροφόρηση και
φροντίδα.
Τι γίνεται εάν οι αποσκευές
σας έχουν χαθεί ή υποστούν
ζημιές;

ήμερες πριν την ακύρωση και
σας έχει δοθεί εναλλακτική
λύση-πτήση που χρονικά δεν
απέχει σημαντικά από την
ακυρωθείσα πτήση.
Τι συμβαίνει όταν η πτήση
σας έχει καθυστέρηση;
Όταν η αεροπορική εταιρεία
προβλέπει καθυστέρηση της
πτήσης σας δύο ή περισσότερων ωρών (πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μέχρι και
1500χλμ), τριών ή περισσότερων ωρών (ενδοκοινοτικές
πτήσεις άνω των 1500χλμ. και
όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ
1500-3500 χλμ.), τεσσάρων ή
περισσότερων ωρών (πτήσεις

που καλύπτουν απόσταση
μεγαλύτερη των 3500 χλμ.
εκτός Ε.Ε.), οφείλει να σας
παρέχει γεύματα και αναψυκτικά, μεταφορά και κατάλυμα
σε ξενοδοχείο (αν η πτήση αναχωρεί την επόμενη ημέρα) και
επικοινωνιακές διευκολύνσεις.
Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης την
υποχρέωση να σας προσφέρει
επιστροφή του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου εντός 7
ημερών ή πτήση επιστροφής
στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό.
Για κάθε μία από τις πιο πάνω

περιπτώσεις και ανάλογα με
τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης έχετε δικαίωμα αποζημίωσης από τις αεροπορικές
εταιρείες που μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά ένα ή συνδυασμό των πιο κάτω: χρηματική αποζημίωση, επιστροφή
της τιμής του εισιτηρίου, εναλλακτική πτήση, γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε ξενοδοχείο.
Ο Κανονισμός κατοχυρώνει και
δικαιώματα προσώπων με μειωμένη κινητικότητα ή με άλλες
ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα,
προβλέπει ότι ο αερομεταφορέας αποδίδει προτεραιότητα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ
Σκέψεις και προτάσεις για πλήρη απαγόρευση
της πλαστικής σακούλας
σια διαβούλευση για το προσχέδιο των περί Συσκευασιών
και Αποβλήτων Συσκευασιών
(Μείωση της κατανάλωσης
λεπτών πλαστικών σακουλών
μεταφοράς) όπου υπάρχει
πρόταση για τροποποίηση με
στόχο την πλήρη απαγόρευση
της διάθεσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς
από πωλητές προϊόντων στα
σημεία πώλησης.
Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος έχει
παρατηρηθεί μείωση της χρήσης της λεπτής πλαστικής
σακούλας μεταφοράς γύρω
στο 80% κατά τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της νομοθεσίας για απαγόρευση της
δωρεάν διάθεσής της. Εφόσον
υιοθετηθεί η πρόταση για
πλήρη κατάργηση θα επιλυθούν και τα προβλήματα που

• Το περιβαλλοντικό τέλος της λεπτής πλαστικής
σακούλας να μπαίνει σε ειδικό ταμείο για περιβαλλοντικους σκοπούς και όχι στα ταμεία των υπεραγορών
προκύπτουν με την κακή
χρήση της νομοθεσίας, εφόσον
η κυβέρνηση και δη το υπουργείο Οικονομικών δεν υιοθέτησε την πρόταση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τη δημιουργία ενός
Ειδικού Ταμείου, ώστε να απο-

δίδονται από τους εμπόρους
τα ποσά που αναλογούν στα
σακούλια που διαθέτουν
στους καταναλωτές.
Για την απουσία του μηχανισμού αυτού ο πρόεδρος της
κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Αδάμος Αδά-

Σε περίπτωση καταστροφής,
απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών σας,
καθώς και σε περιπτώσεις
θανάτου ή τραυματισμού με
υπαιτιότητα του αερομεταφορέα, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης. Εάν υποστούν φθορές
οι αποσκευές σας πρέπει να
υποβάλετε αίτηση στην αεροπορική εταιρεία εντός 7 ημερών από την παραλαβή των
αποσκευών σας. Σε περίπτωση
καθυστερημένης παραλαβής
των αποσκευών σας η περίοδος αυτή μπορεί να είναι 21
ημέρες το αργότερο.

μου, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας Ειδικού Ταμείου έτσι
ώστε τα χρήματα να αξιοποιούνται για εκδηλώσεις στο
περιβάλλον γενικότερα, θα
ήταν η λύση στην αταξία που
υπάρχει σήμερα. Όπως εξήγησε, σήμερα παρατηρούνται
φαινόμενα
αισχροκέρδειας
αφού κάποιοι συλλέγουν 6
σεντ ανά σακούλα χωρίς τα
χρήματα να αποδίδονται για
σκοπούς προστασίας του
περιβάλλοντος. Επισήμανε ότι
έχουν επιβεβαιωθεί οι ανησυχίες της Επιτροπής ότι το
περιβαλλοντικό τέλος της
λεπτής πλαστικής σακούλας
αποτελεί αποκλειστικά έσοδο
του εμπόρου, αντί για ανταποδοτικό τέλος μέσα από τη
διοργάνωση εκστρατειών για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά
στις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης λεπτής πλαστικής
σακούλας μεταφοράς.
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Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών

Ο

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών,
στο πλαίσιο προστασίας και ενημέρωσης των καταναλωτών, πληροφορεί κάθε
ενδιαφερόμενο ότι οι καταγγελίες για
παραπλανητική ένδειξη αναφορικά με τον
αριθμό χιλιομέτρων που διανύθηκαν σ’ ένα
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, συνεχίστηκαν.
Από τον φετινό Μάρτιο που ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εξέδωσε την πρώτη
ανακοίνωση, διευθέτησε συναντήσεις με το
Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα
Τελωνείων. Δυστυχώς από τις συναντήσεις,
δεν φάνηκε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν
αποτελεσματικά στην επίλυση του προβλήματος, κυρίως, από τη θέση του Τμήματος
Τελωνείων ότι υπάρχουν αντικειμενικές
δυσκολίες
στη
συλλογή και διά√ Παραπλανητικές θεση των αναενδείξεις σε μετρητές γκαίων στοιχείων
και πληροφοριών.
χιλιομέτρων
Για τη θέση αυτή
μεταχειρισμένων
του
Τμήματος
αυτοκινήτων
Τελωνείων,
ο
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εξέφρασε τη διαφωνία
του με σχετική επιστολή του προς το Τμήμα
Τελωνείων με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2019.
Με την ευκαιρία, ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών, θα ήθελε να πληροφορήσει
όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το Υπουργείο
Μεταφορών στην Ελλάδα, που υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα θέσει σε εφαρμογή δημόσια πλατφόρμα παροχής πληροφοριών στην οποία θα
καταγράφονται, μεταξύ πολλών άλλων πληροφοριών και στοιχείων τα ακόλουθα:
Το ιστορικό συντήρησης του αυτοκινήτου στο
οποίο θα περιλαμβάνεται:
I. Πότε έπρεπε να γίνουν οι τεχνικοί έλεγχοι,
ΜΟΤ, πότε έγιναν, καθώς και ποιοι εκκρεμούν.
II. Ποιοι τεχνικοί έλεγχοι ήταν επιτυχείς, ποιοι
όχι και γιατί.
III. Πόσα χιλιόμετρα είχε διανύσει το όχημα σε
κάθε τεχνικό έλεγχο και ποια ήταν τα χιλιόμετρα του κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο.
(θα ισχύσει από 27 09 2019).
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που δημιουργείται από την εξαπάτηση των καταναλωτών
με την παραπλανητική ένδειξη στον οδομετρητή του αυτοκινήτου, δεν είναι μόνο οικονομικό, τόσο στην αρχική τιμή της αγοράς του,
όσο και στα έξοδα της συντήρησής του, αλλά
έχει και άμεση σχέση με τη διατήρηση υψηλού
επιπέδου οδικής ασφάλειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
O Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει και θα εντείνει τις
προσπάθειές του προς κάθε κατεύθυνση,
γιατί αφορά εξαπάτηση σημαντικού αριθμού
καταναλωτών και θεωρεί αδιανόητο οι Αρμόδιες Αρχές του Κράτους να το γνωρίζουν για
πολλά χρόνια και να μη μπορούν να το επιλύσουν. Στην Ελλάδα πήραν τις σωστές αποφάσεις. Στην Κύπρο γιατί δεν μπορούμε;
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Νέα επιστημονική μελέτη

Τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου σε κλειστούς χώρους
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία

Δ

εν αποτελεί μόνο το διοξείδιο
της ατμόσφαιρας κίνδυνο για
την κλιματική αλλαγή, αλλά και το
διοξείδιο μέσα σε κλειστούς χώρους
συνιστά απειλή για την υγεία, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική
μελέτη.
Μέχρι τώρα άλλα μικροσκοπικά
σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, που επιβαρύνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, έχουν προσελκύσει
κυρίως το επιστημονικό ενδιαφέρον,
ενώ έχουν υπάρξει πολύ λιγότερες
μελέτες για τις συνέπειες που έχει το
διοξείδιο του άνθρακα στην υγεία των
ανθρώπων, πέρα από την «υγεία» του
πλανήτη.

πολύ υψηλό επίπεδο τουλάχιστον
των 5.000 μερών ανά εκατομμύριο
(ppm) για να θεωρηθούν επικίνδυνα
για την ανθρώπινη υγεία. Όμως νεότερες μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και
επίπεδα της τάξης των 1.000 ppm
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
υγείας, έστω κι αν η έκθεση των
ανθρώπων σε αυτά διαρκέσει μόνο

Μια από τις 18 έρευνες που εξετάσθηκαν, βρήκε ότι αν στη διάρκεια
μιας μέρας οι εργαζόμενοι εκτεθούν
στον χώρο εργασίας τους σε επίπεδα
διοξειδίου 1.400 ppm, έχουν κατά
μέσο όρο 50% χειρότερες γνωσιακές
επιδόσεις σε σχέση με εκείνους που
δούλεψαν σε συνθήκες μόνο 550 ppm
διοξειδίου. Επίσης πειράματα σε ζώα

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ.
Μάικλ Χέρνκε του Πανεπιστημίου του
Ουισκόνσιν-Μάντισον, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό για θέματα περιβαλλοντικής έρευνας "Nature Sustainability",
εξέτασαν 18 έως τώρα έρευνες πάνω
στο ζήτημα, που δείχνουν ότι τα

√ Καμπανάκι κινδύνου για κακώς αεριζόμενους εσωτερικούς
χώρους σπιτιών, γραφείων, σχολείων και άλλων κτιρίων
αυξημένα επίπεδα διοξειδίου μέσα σε
κρεβατοκάμαρες, γραφεία, σχολικές
τάξεις και άλλα κτίρια μπορούν να
έχουν επιβλαβείς συνέπειες για το
σώμα, μεταξύ άλλων επηρεάζοντας
αρνητικά τις νοητικές λειτουργίες.
«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να
ανησυχήσει κανείς, αν και όχι για να
σημάνει συναγερμό. Πάντως δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο», δήλωσε
ο Χέρνκε, σύμφωνα με τη βρετανική
«Γκάρντιαν» και τόνισε ότι το θέμα
πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι παραδοσιακά θεωρείτο πως τα επίπεδα
διοξειδίου πρέπει να φθάσουν στο

λίγες ώρες.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι κακώς
αεριζόμενοι εσωτερικοί χώροι σπιτιών, γραφείων, σχολείων και άλλων
κτιρίων συχνά ξεπερνούν τις συγκεντρώσεις διοξειδίου των 1.000 ppm,
ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει σε τρένα
και αεροπλάνα με κλιματισμό.
Ο Χέρνκε τόνισε ότι πολλοί άνθρωποι
περνούν το 60% ως 80% του χρόνου
τους κάθε μέρα μέσα σε κλειστούς
χώρους, ενώ μελέτες έχουν εκτιμήσει
ότι έως το 2100 ορισμένες μεγάλες
πόλεις θα έχουν σε ανοιχτούς χώρους
επίπεδα διοξειδίου πάνω από 1.000
ppm σε μερικές εποχές του έτους.

έχουν δείξει ότι η έκθεση τους για
λίγες ώρες σε 2.000 ppm διοξειδίου
συνδέεται με φλεγμονώδεις αντιδράσεις που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στα αγγεία του αίματος τους. Η
παρατεταμένη έκθεση σε επίπεδα
2.000 έως 3.000 ppm συνδέεται με
αυξημένο άγχος, βλάβες στα νεφρά
και στα οστά.
Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι τα
αυξημένα επίπεδα διοξειδίου σε εξωτερικούς χώρους, δηλαδή στην ατμόσφαιρα, «μεταφράζονται» σε αύξηση
και σε κλειστούς χώρους, κάτι που
γίνεται πιθανότερο λόγω της διεύρυνσης της χρήσης κλιματιστικών. Οι
επιπτώσεις για την υγεία μπορεί να
είναι μεγαλύτερες για τις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και
όσους έχουν χρόνια προβλήματα
υγείας.

Μια στις δύο εταιρείες δεν πληρώνουν
τον ετήσιο φόρο εταιρειών

Μ

εγάλες είναι οι απώλειες από
τα δημόσια ταμεία κάθε χρόνο
από τη μη πληρωμή του τέλους
εταιρειών. Πέραν του 50% των εταιρειών χρωστά το ετήσιο τέλος τα
τελευταία τέσσερα χρόνια. Από το
2015 μέχρι και σήμερα μόλις μία
στις δύο εταιρείες έχουν καταβάλει
αυτή τους την υποχρέωση προς το
κράτος παρά τις συνεχείς συστάσεις του Εφόρου Εταιρειών.
Η προθεσμία πληρωμής των €350
είναι μέχρι την 30ή Ιουνίου. Κι όμως
ούτε και φέτος υπήρξε συμμόρφωση
με την καταβολή του τέλους εταιρειών που αφορά όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες στο Μητρώο του Εφόρου. Το τέλος αυτό καταβάλλεται μια
φορά τον χρόνο και αφορά τη διατήρηση μιας εταιρείας στο Μητρώο.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσες εταιρείες δεν καταβάλουν το ετήσιο τέλος
των €350 μέχρι τέλος Ιουνίου, με
βάση τον νόμο, επιβαρύνονται σταδιακά με πρόσθετο κόστος.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 έχουν
πληρώσει το ετήσιο τέλος του 2019
μόλις 99.283 εταιρείες – σε σύνολο
220.614. Δηλαδή, έχει ανταποκριθεί
μόλις το 45% των εταιρειών που είναι

• Μεγάλη τρύπα
στα δημόσια ταμεία

εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου.Η ίδια εικόνα καταγράφεται και
για τις οφειλές προηγούμενων χρόνων. Μέχρι τις 9 Ιουλίου 2019 έχουν
πληρώσει το ετήσιο τέλος του περασμένου έτους 113.150 εταιρείες σε
σύνολο 216.239. Το ποσοστό των
εταιρειών που συμμορφώθηκε ανέρχεται στο 52,3%.

Για τέσσερα συνεχή χρόνια 1 στις 2 εταιρείες αρνούνται να
καταβάλουν την οικονομική υποχρέωση τους προς το κράτος
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Γ

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:
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη ή Κώστα Ορατίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Interior Designer
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- 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:
- Καμαριέρες
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ο Δήμος Λευκωσίας ζητά να προσλάβει
- Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας
- Βοηθό Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας
- Τροχονόμους
- Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς
http://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/careers/
• Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά να προσλάβει
- Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς
- Τροχονόμους
- Τεχνικό
https://aglantzia.org.cy/dimos-aglantzias-kenes-theseis/

ΤΑΞΙΔΟΕΥΚΑΡΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
8ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚH
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΟΝΟ €395

Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 7 βράδυα στο
κεντρικό ξενοδοχείο Galaxy 2* ή άλλο ίδιας κατηγορίας, σε δίκλινο με πρόγευμα. Αναχωρήσεις κάθε
Σάββατο τον Αύγουστο. Δυνατότητα συμμετοχής σε
εκδρομές [όπως Αγία Θεοδώρα Βάστας, Πύλος,
Μεθώνη, Κορώνη] και κρουαζιέρες με έξτρα χρέωση.

8ΗΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΡΩΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΠΕΤΣΕΣ

ΜΟΝΟ

€495

Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 4 βράδυα σε 3*
superior στη Βυτίνα / Τρίπολη με πρόγευμα και 2
βράδυα σε 3* superior στην Καλαμάτα ή ευρύτερη
περιοχή, με πρόγευμα. Περιηγήσεις σε λίμνη Δόξα,
Καλάβρυτα, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Αγία Λαύρα,
Σπήλαιο Λιμνών, Τρίπολη, Ναύπλιο, Τολό, Καλαμάτα, Σπέτσες - Πόρτο Χέλι και κολύμπι σε σμαραγδένιες παραλίες. Αναχωρήσεις 17/8 και 24/8

Με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις της Αegean

SKYLAB TRAVELS – DIARIES TRAVEL
22 720000 & 99373000

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Έναρξη λειτουργίας νέων κλάδων και ειδικοτήτων
της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας μετά από σχετική
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2019,
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας νέων Κλάδων/Ειδικοτήτων
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από τη νέα σχολική χρονιά 2019 - 2020.
Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Κλάδος
«Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» θα λειτουργήσει στην Α΄ Τεχνική και
Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Λεμεσού. Στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου αυτού
Κλάδου Σπουδών, θα προσφερθούν
οι ακόλουθες ειδικότητες Θεωρητικής Κατεύθυνσης, τα αναλυτικά
προγράμματα των οποίων έχουν
αναπτυχθεί σε συνεργασία με το
Υφυπουργείο Ναυτιλίας:
• Ναυτικοί
• Μηχανικοί Πλοίων.
Ο Κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» εντάσσεται στον τομέα της
Γαλάζιας Οικονομίας, η ανάπτυξη
του οποίου αποτελεί μία από τις
προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Προσφέρει τη δυνατότητα στους απόφοι-

τους για συνέχιση των σπουδών
τους σε Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και ένταξη
σε επαγγέλματα τα οποία έχει ανάγκη η αγορά εργασίας της Κύπρου,
με εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.
Επιπρόσθετα με τον νέο Κλάδο
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, τον
Σεπτέμβρη του 2019 θα λειτουργήσει η νέα ειδικότητα Θεωρητικής
Κατεύθυνσης «Αισθητική» στην Α΄
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα μπορούν να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας ως Βοηθοί

Αισθητικοί, ή να ακολουθήσουν
περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι Κλάδοι/Ειδικότητες της Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, μέσα από την παροχή των κατάλληλων γνώσεων και
δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η
αγορά εργασίας, εφοδιάζουν τους
μαθητές και τις μαθήτριες με τα
απαραίτητα προσόντα για να
εργοδοτηθούν σε παραγωγικούς
κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην άμβλυνση
του προβλήματος της ανεργίας
που παρατηρείται στην Κύπρο.

Μέχρι τις 31 Ιουλίου η καταβολή προσωρινής φορολογίας

Η

καταβολή αφορά την 1η δόση
της Προσωρινής Φορολογίας,
Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων,
και άλλων Προσώπων.

πων (των οποίων τα έσοδα δεν
υπάγονται
σε
παρακράτηση
φόρου), θα πρέπει να καταβληθεί

Πληρωμές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
JCCsmart.

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - 12:30
Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει
ότι η 1η δόση της Προσωρινής
Φορολογίας, Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων, και άλλων Προσώ-

μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.
Πληρωμές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
JCCsmart στο www.jccsmart.com.cy
επιλέγοντας:
• Τμήμα φορολογίας
• Αυτοφορολογίες
• Προσωρινή Φορολογία
• Φόρος Εισοδήματος (Φυσικά και
Νομικά Πρόσωπα -0200- 1η
Δόση).

Ελκυστικό πλέον το Ναυτικό επάγγελμα για τους Κύπριους
Π
ολύ ύψηλό ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι Κύπριοι
πολίτες, κυρίως οι νέοι, για εργοδότηση στα ναυτικά επαγγέλματα αντιστρέφοντας σταδιακά την εικόνα που καταγραφόταν τα παλαιότερα χρόνια.

Παλαιότερα δεν υπήρχε ενδιαφέρον από Κύπριους
νέους για εργασία στη Ναυτιλία. Ένα λόγος είναι πως
δεν υπήρχαν σπουδές στην Κύπρο για το ναυτικό
επάγγελμα. Σήμερα υπάρχουν αρκετά παρεμφερή
επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία, στα
οποία εργοδοτούνται αρκετοί Κύπριοι, ενώ η στροφή
στη Ναυτιλία είναι εντυπωσιακή.
Η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου, εξήγησε
πως οι θέσεις που προσφέρονται από τις Ελληνικές
σχολές για Κυπρίους γεμίζουν ενώ λειτουργούν στην
Κύπρο τρεις ναυτικές ιδιωτικές σχολές με έναν αριθμό
300 φοιτητών περίπου, εκ των οποίων οι μισοί είναι
Κύπριοι. Επιπρόσθετα, το υφυπουργείο ως επόπτης
των σχολών προβαίνει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Δίνεται επίσης
επιχορήγηση για την πρακτική άσκηση των φοιτητών
σε πλοία, ύψους 7.200 ευρώ ετησίως ανά άτομο (600
ευρώ τον μήνα). Ακόμα είναι διαθέσιμο κονδύλι 45.000
χιλιάδων υποτροφίες ανά έτος.

Σημαντική είναι και η κίνηση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
για ενίσχυση του ενδιαφέροντος σε νέους, καθώς εντός
των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν αλλαγές στα
σχολεία έτσι ώστε να ενταχθεί η ναυτιλία και το ναυτικό επάγγελμα στον μαθητικό κόσμο.
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• Πινελιές ηρωισμού χρωματίζουν την εθνική τραγωδία του 1974

Μέσα από την προδοσία αναδύθηκαν σκηνές
ανδρειοσύνης - φιλοπατρίας και αυταπάρνησης

Ε

ίναι βέβαιο ότι η Κύπρος
κατά τη μαύρη περίοδο
του 1974 έπεσε θύμα διεθνούς συνομωσίας. Εκούσια
ή ακούσια, κάποιοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί και όχι μόνον, εδώ και στην
Ελλάδα μετετράπηκαν σε δορυφόρους
των εμπόρων των εθνών. Ταυτόχρονα,
μέσα από το μαύρο σκηνικό της Τούρκικης εισβολής που έσπειρε τον όλεθρο
στο νησί, αναδύθηκαν ηρωικές στιγμές
με αιχμή την επική θυσία των ΕΛΔΥΚάριων. Επιχειρήσαμε στην περασμένη
έκδοση να αναδείξουμε χαραχτηριστικές πτυχές της ανδρειοσύνης των παλ-

πυρά τον Ιούλιο του 1974 κοντά στο
αεροδρόμιο Λευκωσίας στην προσπάθεια τους να ενδυναμωθεί η αμυντική
θωράκιση της Κύπρου για απόκρουση
του Τούρκου εισβολέα.

Το μοιραίο λάθος
Το μοιραίο «Νοράτλας» που συμμετείχε
μαζί με άλλα αεροσκάφη σε μυστική
στρατιωτική αποστολή της Ελλάδας με
την ονομασία «Νίκη» την 21η προς 22α

• Το ΝΟΡΑΤΛΑΣ αποτυπώνει εύγλωττα τους δεσμούς αίματος Κύπρου –
Ελλάδας αλλά και την υπέρτατη ανάγκη για σφυρηλάτηση της εθνικής
ενότητας και ομοψυχίας Κύπρου- Ελλάδας

Σήμερα παρουσιάζουμε ανάγλυφα την
επιχείρηση ΝΙΚΗ η οποία είχε αποστολή
να παρέμβει με επίλεκτα στελέχη του
Ελληνικου Στρατού γα απόκρουση της
Τούρκικης προέλασης στην Λευκωσία.
Επίσης, επιχειρούμε να δώσουμε το
στίγμα της ηρωικής συνεισφοράς του
361 Τάγματος Πεζικού στην υπέρ
βωμών και εστιών υπερπροσπάθεια για
προάσπιση της προδομένης πατρίδας.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΝΙΚΗ»
Στον Τύμβο Μακεδονίτισσας με φόντο
τον βουβό Πενταδάκτυλο στήθηκε
πέρυσι το ομοίωμα του μοιραίου μεταγωγικού αεροσκάφους της Ελληνικής
Αεροπορίας «Νοράτλας».
Το ομοίωμα του Νοράτλας κοσμεί τον
χώρο του Τύμβου Μακεδονίτισσας, ως
ελάχιστο φόρο τιμής στους Ελλαδίτες
καταδρομείς που έπεσαν από φίλια

Αμέσως άρχισαν έντονα αντιαεροπορικά πυρά, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα το «ΝΙΚΗ 4» να αρπάξει φωτιά και
να συντριβεί στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.
Το «ΝΙΚΗ 6» υπέστη σοβαρές ζημίες
ωστόσο κατάφερε να προσγειωθεί, ενώ
τα υπόλοιπα αεροσκάφη κατάφεραν
και αυτά να προσγειωθούν με λιγότερες
ζημιές.

Το λάθος της Κυπριακής
αεράμυνας κόστισε τη ζωή
σε 4 αεροπόρους και 29 καταδρομείς
από το «ΝΙΚΗ 4», όπου διεσώθει ένας
καταδρομέας, καθώς τον θάνατο 2 και
τον τραυματισμό 9 ακόμα καταδρομέων
στο «ΝΙΚΗ 6».
Από τη δύναμη των 318 ανδρών της Α’
μοίρας καταδρομών 278 παρέμειναν
στην Κύπρο και πολέμησαν.
Μετά το τραγικό συμβάν και το πολιτικοστρατιωτικό χάος που επικρατούσε
στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα 13 αεροπλάνα δεν έφθασαν ποτέ.

Η ΗΡΩΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 361 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

• Χρυσές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία κατέγραψε η δράση
του προδομένου 361 Τάγματος Πεζικού που είχε τη ζωτικής σημασίας
γραμμή ευθύνης Συγχαρί – Άσπρη Μούττη – Δίκωμο - Κουτσοβέντης

ληκαριών της Ελληνικής Δύναμης
Κύπρου, που επενέργησαν ως σημαίνουσα αποτρεπτική δύναμη για διάσωση της Λευκωσίας και αλλαγή των
δεδομένων στην έκβαση του αγώνα
απόκρουσης του εισβολέα.

να ενημερωθούν, με αποτέλεσμα να
θεωρήσουν ότι τα αεροσκάφη που
πέταγαν ήταν εχθρικά.

Ο τραγικός απολογισμός

Ιουλίου 1974, με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομέων στο αεροδρόμιο της
Λευκωσίας, κατέπεσε ενώ βρισκόταν σε
διαδικασία προσγείωσης όταν δέχθηκε
φίλια πυρά προερχόμενα από το αεροδρόμιο καθώς θεωρήθηκε τουρκικό, με
αποτέλεσμα την πτώση του στον Τύμβο
της Μακεδονίτισσας.

Στο βιβλίο του πανεπιστημιακού Χάρη Αλεξάνδρου με τίτλο «61 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Χρονικό Προάσπισης Προδομένης Πατρίδας» το οποίο παρουσιάσθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία, αποτυπώνεται σε όλο της το μεγαλείο η αυτοθυσία και
ανδρειωσύνη των οπλιτών και αξιωματικών βάσει όσων καταμαρτυρούνται
μέσα συνεντεύξεις και ενδελεχούς έρευνας στο αρχείο της Εθνικής Φρουράς .
Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου της εισβολής, δέχτηκε τις επιθέσεις των
υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων, αλλά κατάφερε να συγκρατήσει τους επιτιθέμενους και να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη προέλασή τους. Στον δεύτερο γύρο της
εισβολής που εκδηλώθηκε στις 14 Αυγούστου, εσπευσμένη οπισθοχώρηση του
Τάγματος κατόπιν διαταγής του 9ου Τακτικού Συγκροτήματος, είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εγκαταλελειμμένοι στο πεδίο της μάχης τουλάχιστον δύο
λόχοι. Οι δραματικές προσπάθειες για διαφυγή από τον τουρκικό πολεμικό
κλοιό, αλλά και οι τραγικές ιστορίες αιχμαλωσίας που περιγράφονται, πραγματικά συγκλονίζουν.

Ιστορία ηρωισμού
και προδοσίας
Την 21η Ιουλίου του 1974, αποφασιστηκε η στρατιωτική επιχείρηση ενίσχυσης της άμυνας του αεροδρομίου
της Λευκωσίας με την κωδική ονομασία
«ΝΙΚΗ», όπου το σχέδιο προέβλεπε την
αερομεταμεταφορά και απόβαση καταδρομέων με αεροσκάφη της Ελληνικής
Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της
Λευκωσίας ξεκίνησαν στις 01:52 της
22ας Ιουλίου, κανείς όμως δεν προδίκαζε τι θα συμβεί. Λόγω καθυστέρησης
του Α.Ε.Δ. να ενημερώσει το Γ.Ε.Ε.Φ.
Λευκωσίας τα αντιαεροπορικά στοιχεία
εκτός του αεροδρομίου, δεν πρόλαβαν

Συγχαρί – Άσπρη Μούττη – Δίκωμο - Κουτσοβέντης

Κάθε χρόνο εκατοντάδες Ελλαδίτες επισκέπτονται τον Τύμβο
της Μακεδονίτισσας, αποτίοντας φόρο τιμής στους οπλίτες
και αξιωματικους της ΕΛΔΥΚ και γενικότερα όσων έπεσαν
προασπιζόμενοι την ελευθερία της Κύπρου. Στη ΦΩΤΟ ο
αρχισυντάκτης της Εργατικής Φωνής με Ελλαδίτισσα
εκπαιδευτικό η οποία θέλησε να ενημερωθεί για τα γεγονότα
που στιγμάτισαν την τύχη του μοιραίου ΝΟΡΑΤΛΑΣ τα μεσάνυχτα της 21ης προς 22ας Ιουλίου. Εκείνη την κατάμαυρη
νύχτα 15 αεροσκάφη Νοράτλας της πολεμικής αεροπορίας
απογειώθηκαν από τη Σούδα της Κρήτης με κωδικό όνομα
«ΝΙΚΗ» μεταφέροντας επίλεκτους Έλληνες καταδρομείς για
προάσπιση της Κύπρου από τις ορδές. του Αττίλα.

Το 361 Τάγμα Πεζικού με έδρα το Συγχαρί της
επαρχίας Κερύνειας κάλυπτε με τα φυλάκιά του
ένα ευρύ μέτωπο 20 περίπου χιλιομέτρων που
ξεκινούσε από την Άσπρη Μούττη επί του
Πενταδακτύλου, περνούσε από το Δίκωμο και
κατέληγε στη Μια Μηλιά. Αυτό το εκτενές μέτωπο κλήθηκε να υπερασπιστεί από τις 20 Ιουλίου, έχοντας απέναντι του επίλεκτες τουρκικές
δυνάμεις και εχθρική υπεροπλία. Οι άνδρες του
Τάγματος κράτησαν τις θέσεις τους, έδωσαν
άνισες μάχες και δέχτηκαν τις τουρκικές επιθέσεις. Υποχώρησαν κατόπιν διαταγών. Η μάχη
που έδωσε ομάδα 17 ατόμων του Τάγματος στις
24 Ιουλίου στην περιοχή του Κουτσοβέντη ήταν
καθοριστική για την ανακοπή της τουρκικής
προέλασης εν καιρώ εκεχειρίας. Η τραγωδία
για το προσωπικό του Τάγματος κορυφώθηκε
στις 14 Αυγούστου όταν βρέθηκε να υπερασπίζεται ένα άλλο ευρύ μέτωπο, στα βόρεια του
Πενταδακτύλου αυτή τη φορά, από τον Παχύαμμο Κερύνειας, μέχρι τους πρόποδες του Πενταδακτύλου. Η Διοίκηση του Τάγματος, κατόπιν
διαταγής από το 9ο Τακτικό Συγκρότημα, διε-

νήργησε εσπευσμένη οπισθοχωρητική κίνηση
υπό την πίεση του εχθρού. Αποτέλεσμα αυτής
ήταν να εγκαταλειφθούν στο πεδίο της μάχης
δύο περίπου λόχοι του Τάγματος. Συνολικός
τραγικός απολογισμός της έντονης πολεμικής
δράσης του 361ΤΠ, 87 πεσόντες και αγνοούμενοι, 45 αιχμάλωτοι και 42 τραυματίες.
Φυσικά, οι ηρωικές φιγούρες του μαύρου καλοκαιριού του 1974 δεν σταματούν, ούτε στην
ΕΛΔΥΚ ούτε στο 361 Τάγμα Πεζικού. Αντικατοπτρίζονται και σε άλλα γεγονότα μεγαλείου,
όπως η ηρωική δράση του Τάσου Μάρκου που
βροντοφώναξε ένα νέο ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ «Μόνο
πάνω από τα πτώματά μας θα περάσει ο
εχθρός. Ο Τάσος Μάρκου δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσει. Εδώ θα μείνει». Η απάντηση του
ηρωικού ταγματάρχη όταν του ζητήθηκε να
υποχωρήσει στον Αττίλα 2. Το πατριωτικό
καθήκον του και εθνικη συνείδηση του επέβαλλε
να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
Ενήργησε ως ορθοφρονούντας έλληνας αξιωματικός θέτοντας την πατρίδα πάνω από την
οικογένειά.
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Εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον Κάτω Αμίαντο

Καταπράσινη ΟΑΣΗ στην κορφή του βουνού
Ω

ς μια καταπράσινη όαση
πάνω στην κορφή του
βουνού ξεπροβάλλουν οι
εξοχικές κατοικίες της ΣΕΚ
στον Κάτω Αμίαντο.
Σε μια πανέμορφη τοποθεσία που αγκαλιάζεται από
πανύψηλα δέντρα, μέλη και
φίλοι του Κινήματος μπορούν να απολαύσουν αμέτρητες στιγμές ηρεμίας και
γαλήνης.
Παράλληλα ο συγκεκριμένος
προορισμός προσφέρει τη
δυνατότητα στους λάτρεις
της φύσης αλλά και της
δράσης να διαβούν στο
μονοπάτι της φύσης «Λούματα των αετών» νιώθοντας
τις αισθήσεις τους να γίνονται ένα με εικόνες, ήχους
και μυρωδιές.
Το εξοχικό συγκρότητα διαθέτει όλες τις σύγχρονες
ανέσεις για μια αξέχαστη
διαμονή ενώ η υπερσύχρονη
πισίνα, αποτελεί όαση για
μικρούς και μεγάλους.
Το συγκρότημα διαθέτει επίσης εστιατόριο με ποικιλία
φαγητών σε προσιτές τιμές
και για τους πιο απαιτητικούς καλοφαγάδες, ενώ ο
υπεύθυνος του συγκροτήματος έτοιμος να εξυπηρετήσει
συμβάλλοντας σε μια όμορφη και άνετη διαμονή.
Επίσης για όσους επιθυμούν
να γνωρίσουν την περιοχή οι
επιλογές είναι πολλές. Από
τον Βοτανικό κήπο Τροόδους
στους καταρράκτες των
Καλεδονίων στις Πλάτρες
και από την Κακοπετριά
μέσω του Αγίου Νικολάου
στα χωριά της Μαραθάσας.
Για τους λάτρεις του βουνού
η επιλογή των εξοχικών
κατοικιών της ΣΕΚ στον
Κάτω Αμίαντο αποτελεί
μονόδρομο!!!

Το Ηρώον του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ
1955-59, βρίσκεται σε μια δασώδη περιοχή στην
κορυφή του βουνού Έγκλιση, (ανάμεσα στα χωριά
Πελένδρι και Κάτω Αμίαντος) της Πιτσιλιάς, μια
περιοχή στην οποία έγιναν κατά την περίοδο του
Αγώνα της ΕΟΚΑ αιματηρές συγκρούσεις.
Η κεντρική ιδέα του Ηρώου είχε ως πηγή
τους στίχους του τελευταίου ήρωα της αγχόνης
Ευαγόρα Παλληκαρίδη

• Ποιοτική πρόταση
για καλοκαιρινές διακοπές

Ο Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης»,
βρίσκεται στην κορυφή του Μεταλλείου Αμιάντου.
Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει σπάνια είδη
φυτών του νησιού, να μάθει την ιστορία και να
πληροφορηθεί για όλα όσα αφορούν στη χλωρίδα
του τόπου, αλλά και του κήπου

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ»

√ Δροσερό φραπέ και παγωτό στις απογευματινές προτιμήσεις
των οικογενειών μετά τον μεσημεριανό ύπνο

√ Πραγματική ΟΑΣΗ δροσιάς η υπερσύγχρονη πισίνα

Για τους λάτρεις της περιπέτειας και του πολιτισμού
οι επιλογές στη γύρω περιοχή είναι αμέτρητες

Διατρέχοντας
ανηφορικά το
λόφο, αυτή η
διαδρομή
πηγαίνει κατά
μήκος του
ρυακιού
«Λούματα των
Αετών» μέσα
από πυκνώδη
βλάστηση και
καταλήγει στο
Πάρκο
Αμιάντου.
Περνά από ένα
αναστηλωμένο
κρησφύγετο
της περιόδου
1955 - 1959
του αντιαποικιακού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Για να επιστρέψετε στο σημείο
εκκίνησης, ακολουθείστε το δρόμο προς τον χώρο της θερινής κατασκήνωσης
Σ.Ε.Κ. (Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου).
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Επιδόθηκε ο Κώδικας αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην Υπουργό Εργασίας

O

Κώδικας Αντιμετώπισης
της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και Παρενόχλησης, που
θα καλύψει τον ιδιωτικό τομέα
εργασίας και ευρύτερο δημόσιο, επιδόθηκε στην Υπουργό
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα
Αιμιλιανίδου σε συνάντηση
την περασμένη εβδομάδα από
αντιπροσωπεία της ΣΕΚ ΟΕΒ
και ΠΕΟ.
Μετά το πέρας της συνάντησης, η Υπουργός Εργασίας σε
δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, συνεχάρη τις
τρεις οργανώσεις ΣΕΚ, ΟΕΒ, και
ΠΕΟ «για την πρωτοβουλία
τους να ετοιμάσουν ένα κώδικα
πρόληψης και αντιμετώπισης
της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην
εργασία στον ιδιωτικό τομέα,
ώστε να ενσωματωθεί στις
συλλογικές συμβάσεις που
υπογράφονται μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων με στόχο
να μην υπάρχουν τέτοια κρούσματα αλλά και να εφαρμοστεί
με αυστηρότητα η οικεία νομοθεσία».
Σημείωσε δε ότι έχει γίνει ο
Κώδικας για τη δημόσια υπηρεσία, έτσι με τον Κώδικα για
τον ιδιωτικό τομέα έχουν ολοκληρωθεί οι προσπάθειες
«ώστε αυτό το φαινόμενο να
αποτραπεί και να μπορέσουμε
να επιβάλουμε αυστηρές ποινές για αυτό το απαράδεκτο
φαινόμενο, είτε στον ιδιωτικό
τομέα είτε στο δημόσιο».
Ο Κώδικας, πρόσθεσε, είναι
ακόμη ένα σημαντικό βήμα για
την Ισότητα των φύλων, στα
θέματα τα οποία αφορούν την
αξιοπρέπεια όλων οι οποίοι
εργάζονται.
Σε ερώτηση πότε θα τεθεί σε
εφαρμογή ο Κώδικας, η Υπουργός Εργασίας απάντησε ότι
στον ιδιωτικό τομέα θα αποτελεί μέρος των συλλογικών
συμβάσεων και θα ισχύει με
κάθε ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης.
Ερωτηθείσα αν στον δημόσιο
τομέα εφαρμόζεται ήδη ο
Κώδικας, η κ. Αιμιλιανίδου
ανέφερε ότι έχει ήδη εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο
και υπάρχει συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών και όλων
όσων αφορούν τον δημόσιο
τομέα.
Σε ερώτηση αν πρόκειται για
γυναικεία υπόθεση αφού η
αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Υπουργό αποτελείτο
από γυναίκες, η Υπουργός
απάντησε ότι δεν υπάρχει
γυναικεία και αντρική υπόθεση
και πρόσθεσε: «Όλοι προσπαθούμε για τον ίδιο σκοπό».
Η γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα επεσήμανε
πως ο Κώδικας φέρει τη
σφραγίδα του Κοινωνικού διαλόγου αναδεικνύοντας για

Συλλογικά θα εργαστούμε για συνθήκες
αξιοπρέπειας στην εργασία

σημαντικό εργαλείο πρόληψης
και καταπολέμησης και εστιάζει κυρίως: 1. Στις πρόνοιες
του Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση του
2002, άρθρο 12(4). 2. Στις υποχρεώσεις εργοδοτών να διασφαλίζουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. 3. Στους εργαζομένους να γνωρίζουν τις
πρόνοιες του νόμου και να
ενεργούν ανάλογα και 4. Στα
μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
ανεπιθύμητων
συμπεριφορών .
Ο Κώδικας στοχεύει στο να
συμβάλει στην καλύτερη κατα-

άλλη μια φορά πως ο Κοινωνικός διάλογος μπορεί να κάνει
θαύματα.
Πρόκειται για ένα σημαντικό
εργαλείο στα χέρια εργαζομένων και εργοδοτών σε σχέση
με τον χειρισμό υποθέσεων
σεξουαλικής παρενόχλησης
και παρενόχλησης. Στόχος μας
είναι όπως αυτός ο Κώδικας
εφαρμοστεί στην πράξη προάγοντας την αξιοπρέπεια στην
εργασία ως βασική προϋπόθεση υγιών και ασφαλών εργασιακών σχέσεων.
Η παρενόχληση και σεξουαλική
παρενόχληση στην εργασία
είναι πολυσύνθετα κοινωνικά
φαινόμενα, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τόσο τους
εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις αφού συνδέονται με
τη δημιουργία δυσάρεστων
καταστάσεων, υποτιμητικών
και επιβαρυντικών συμπεριφορών και οδηγούν σε προστριβές, χαμηλή παραγωγικότητα και αυξημένες απουσίες
από την εργασία.
Για τον σκοπό αυτό ΣΕΚ, ΠΕΟ
και ΟΕΒ ένωσαν δυνάμεις αναδεικνύοντας για ακόμη μια
φορά προς την Κυπριακή Κοινωνία, την ωφελιμότητα του
Κοινωνικού Διαλόγου και της
εποικοδομητικής συνεργασίας
των τριών οργανώσεων που
έχουν ως απώτερο στόχο την
πρόοδο, την κοινωνική ευημερία και την ομαλή και υγιή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων.
Οι τρεις Οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ
και ΟΕΒ, εκπροσωπούν την
συντριπτική πλειοψηφία εργαζομένων και εργοδοτών του
ιδιωτικού και ημιδημόσιου
τομέα στους οποίους τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, συνομολογούνται και εφαρμόζονται
συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αναγνωρίζοντας την
τεράστια σημασία που πρέπει
να αποδίδεται στα ζητήματα
της αξιοπρέπειας στην εργασία και τη σημαντική συμβολή
εργαζομένων και εργοδοτών
στην διατήρηση ασφαλών
χώρων εργασίας υπέγραψαν
στις 6 Ιουνίου 2019, Κώδικα

πρόληψης και αντιμετώπισης
απαράδεκτων συμπεριφορών
στους χώρους εργασίας που
επιβαρύνουν τη ψυχική υγεία
των εργαζομένων και διασαλεύουν την εργασιακή ηρεμία
και ομαλότητα.
Οι τρεις οργανώσεις, λαμβάνο-

• ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΟΕΒ και
Υπουργός Εργασίας
έστειλαν σαφέστατο
μήνυμα συλλογικής
προσπάθειας για
πρακτική εφαρμογή
του Κώδικα

ντας υπόψη την αύξηση των
φαινομένων αυτών και των
προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά, θα προχωρήσουν στην ενσωμάτωση του
Κώδικα ως παράρτημα στις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα
όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, με στόχο την εμπέδωση

κουλτούρας σεβασμού και
αξιοπρέπειας για καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.
Σημειώνεται πως την ευθύνη
των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους αποτρέποντας φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στον εργασιακό
χώρο καθορίζει η εθνική νομοθεσία που προνοεί για την
υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για αποφυγή
δυσάρεστων
καταστάσεων
που πιθανό να διασαλεύσουν
την εργασιακή ομαλότητα. Η
δημιουργία Κώδικα αποτελεί

νόηση των διατάξεων της
εθνικής νομοθεσίας και να
καθοδηγεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους
στην προληπτική και κατασταλτική
αντιμετώπιση
συμπεριφορών που δεν έχουν
καμιά θέση στους χώρους
εργασίας.
ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ καλούν τους
εργαζόμενους και τους εργοδότες να αξιοποιήσουν τον Κώδικα και δηλώνουν πως θα
παρακολουθούν την εφαρμογή
του για εδραίωση της αξιοπρέπειας και του αλληλοσεβασμού στην εργασία.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αυτού του Κώδικα
δηλώνουν ότι :

• Ο αμοιβαίος σεβασμός της αξιοπρέπειας, σε
όλα τα επίπεδα, μέσα στον εργασιακό χώρο
είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για
ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Για αυτό και η
σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση
είναι απαράδεκτες συμπεριφορές οι οποίες
είναι καταδικαστέες σε όλες τους τις μορφές
για αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση τους.
• Η κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθορίζουν

την ευθύνη των εργοδοτών να προστατεύουν
τους εργαζομένους από τη σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

• Οι εργαζόμενοι από την άλλη έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται ο ένας προς στον
άλλο με σεβασμό και κατανόηση.

• Ο Οργανισμός/επιχείρηση αντιλαμβανόμενος/η τη σοβαρότητα του αδικήματος της
σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης
ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί καμιά δικαιολόγηση τέτοιων φαινομένων από οποιονδήποτε
και αν προέρχονται και θέτει ως στόχο:
•

(α) τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασια-

κού περιβάλλοντος, όπου όλο το προσωπικό
θα συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, ευγένεια
και σεβασμό ο/ή ένας/μια προς τον/την
άλλο/η

• (β) τη δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
αναφορικά με αυτή

• (γ) τη δημιουργία και εφαρμογή μιας εσωτερικής διαδικασίας πρόληψης, αντιμετώπισης
και διερεύνησης παραπόνων
• (δ) την αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών

για σεξουαλική παρενόχληση δίκαια, με ευαισθησία, εντός λογικών χρονικών πλαισίων και
με πλήρη εχεμύθεια

•

(ε) την προστασία από εκδικητικές ενέργειες
εναντίον των παραπονούμενων και των προσώπων που επιθυμούν να δώσουν μαρτυρία
σχετικά με καταγγελία

• (στ) την ενθάρρυνση των εργαζομένων να
αναφέρουν τέτοιες συμπεριφορές που παραβιάζουν την πολιτική του Οργανισμού/επιχείρησης για αντιμετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης.
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Οι καλοκαιρινές διακοπές
κρύβουν παγίδες και κινδύνους

ε την προσμονή και τη μέθη των διακοπών να μας κυριεύει, πολλές φορές ξεχνούμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν με φόντο την υγεία μας. Τα ατυχήματα και οι ασθένειες ουδέποτε εξέλειπαν από τις θερινές διακοπές. Τουναντίον, μας συνοδεύουν σε κάθε μας βήμα αναμένοντας την
κατάλληλη στιγμή για να δράσουν. Γιαυτο ας επαγρυπνούμε
για να αποφύγουμε τα απρόοπτα με ελάχιστη επίπτωση να
χαλάσουμε τις διακοπές μας που αποτελούν την κορύφωση
της χαρά και της ανεμελιάς μιάς ολόκληρης χρονιάς .
Οι βασικές συμβουλές του για να περάσουν όλοι ευχάριστες
διακοπές είναι:
• Σε περίπτωση τραυματισμού δεν είναι απαραίτητος ο αντιτετανικός ορός, εφόσον έχουμε κάνει το αντιτετανικό εμβόλιο
και η τελευταία δόση έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια.
• Ένα μικρό ταξιδιωτικό φαρμακείο είναι απαραίτητο να
περιέχει: φυτικό εντομοαπωθητικό, κρέμα, τζελ ή stick για
τσιμπήματα από κουνούπια, μέλισσες ή επαφή με μέδουσες
και φυτά, αντηλιακό γαλάκτωμα σώματος, καταπραϋντική
κρέμα για τα ηλιακά εγκαύματα, βαμβάκι, οξυζενέ, ιώδιο,
αποστειρωμένες γάζες, υποαλλεργικούς αυτοκόλλητους
μικροεπιδέσμους, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες ταινίες, αντιβιοτική σκόνη και αλοιφή, κάποιο σκεύασμα για τη ναυτία.
• Αποφεύγουμε τα ενοχλητικά κουνούπια, χρησιμοποιώντας
τις γνωστές συσκευές, με τις ταμπλέτες. Πριν τη χρήση τους,
όμως, πρέπει να διαβάζουμε με προσοχή τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
• Για ενοχλήματα, όπως διάρροια, δυσκοιλιότητα, εμετό,
δυσπεψία, αλλεργία, πόνο και πυρετό, συμβουλευόμαστε τον
γιατρό μας ή κάποιο ιατρικό κέντρο.
• Δεν χαϊδεύουμε άγνωστα ζώα, για να αποφύγουμε σοβαρά
νοσήματα (λύσσα, πανώλη) και δαγκώματα.
• Αποφεύγουμε τις σεξουαλικές σχέσεις με αγνώστους και, σε
αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιούμε, πάντοτε, προφυλακτικά, για ελάττωση του κινδύνου μετάδοσης του HIV και
άλλων ασθενειών.
• Μεγάλη προσοχή απαιτείται για τυχόν αλλεργίες. Ένα απλό
τσίμπημα μέλισσας μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο.

ΘΑΛΑΣΣΑ - ΚΟΛΥΜΠΙ
• Είμαστε, πάντοτε, κοντά στα παιδιά, όταν κολυμπούν.
• Η καλύτερη προστασία, που μπορούμε να προσφέρουμε,
στα παιδιά μας, είναι να τους μάθουμε να κολυμπούν. Μέχρι
τότε, όταν μπαίνουν, στο νερό, πρέπει να φορούν, απαραιτήτως, σωσίβιο.
• Πριν κάνουμε βουτιές, ελέγχουμε το βάθος του νερού.
• Δεν κολυμπάμε, σε περιοχές, που έχουν κίνηση (φουσκωτά,
τζετ σκι κ.λπ.).

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ
Ο

ι επιστήμονες εκτιμούν πως
από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση της
εκδηλούμενης κατάθλιψης του
καλοκαιριού είναι το γεγονός
ότι στο μυαλό των ανθρώπων
το καλοκαίρι έχει συσχετιστεί με
τη χαρά, την ξεκούραση και την
απόλαυση.

Έτσι δεν θέλουν να πιστέψουν
ότι με την έλευση του καλοκαιριού είναι δυνατόν να νιώθουν
χειρότερα, με αρνητικές σκέψεις
και έλλειψη ενέργειας. Ως αποτέλεσμα κατηγορούν τον εαυτό
τους ακόμα περισσότερο, δεν
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
και εκείνο επιδεινώνεται. Για
κάποιους, η καλοκαιρινή κατάθλιψη μπορεί να είναι συνέχεια
μιας μονιμότερης καταθλιπτικής διάθεσης, αλλά για πολλά
άλλα αποτελεί τη φυσική συνέπεια της συσσώρευσης στρεσογόνων καταστάσεων που συμβαίνουν αυτή την εποχή, καθώς
και απαιτήσεων στις οποίες
τους είναι δύσκολο να ανταποκριθούν.
Μερικές από τις αιτίες της διαταραχής όπως αποτυπώνονται
στο βιβλίο του Χάρη Καραουλάνη “60 πρακτικά μαθήματα
ζωής” είναι οι παρακάτω:

Η εποχιακή συναισθηματική
διαταραχή
Ίσως έχετε ακούσει για τη
συγκεκριμένη διαταραχή, από
την οποία υποφέρει περίπου το
5% του πληθυσμού και η οποία
προκαλεί κατάθλιψη κυρίως με
την έλευση του χειμώνα, όπου οι
μέρες γίνονται συντομότερες και
η θερμοκρασία πέφτει.
Παρόλα αυτά για ένα 10% των
πασχόντων, η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή ξεκινά
την αντίθετη εποχή, δηλαδή με

• Δεν κολυμπάμε, αν
δεν έχουν περάσει 3-4
ώρες, από το προηγούμενο γεύμα.
• Δεν κολυμπάμε, σε
θάλασσες που δεν
γνωρίζουμε και δεν
απομακρυνόμαστε
από τις ακτές.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις νεροτσουλήθρες, έχοντας
στην αγκαλιά μας μικρά παιδιά.
• Για να κάνουμε σκι, πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί.
• Δεν αφήνουμε μικρά παιδιά να ανεβαίνουν, σε ρυμουλκούμενα φουσκωτά.
• Η ιστιοσανίδα απαιτεί μεγάλη εξάσκηση. Δεν είναι μόνο
επικίνδυνο, για ένα αναβάτη, χωρίς εμπειρία, αλλά και για
τους λουόμενους.
• Δεν κάνουμε ιστιοσανίδα, ούτε παίζουμε, με ρυμουλκούμενα
φουσκωτά ή με ιπτάμενες σανίδες, αν δε γνωρίζουμε καλό
μπάνιο.
• Δεν καθόμαστε, με τις ώρες, στον ήλιο.

ενός συγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοτήτων προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα. Πολλοί επιστήμονες
πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι
κυριολεκτικά ον της συνήθειας,
τόσο ώστε μπορεί να παραμένει
ακόμα και σε δυσάρεστες καταστάσεις επειδή τις έχει συνηθίσει.

Αρκετοί εργαζόμενοι θα φύγουν
για διακοπές μη γνωρίζοντας
εάν η δουλειά τους θα υπάρχει
για πολύ καιρό αφού επιστρέψουν.

Εκτός των άλλων, η ρουτίνα
προσφέρει προβλεψιμότητα,
αίσθηση ελέγχου και σαν αποτέλεσμα προστατεύει από την
κατάθλιψη.

Η διάθεση των περισσότερων
ανθρώπων βελτιώνεται με την
άνοδο της θερμοκρασίας. Όμως
υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού, για την οποία η άνοδος
είναι δυσάρεστη ή και επώδυνη.

Όμως, το καλοκαίρι και οι διακοπές ανατρέπουν τις συνήθειες
που έχουν αναπτυχθεί για τη
δουλειά, το φαγητό και τον

την αρχή του καλοκαιριού.
Οι αιτίες δεν είναι γνωστές, αν
και η αύξηση της θερμοκρασίας
και της υγρασίας θεωρείται ότι
είναι δυνατό να λειτουργούν ως
αφορμές. Ορισμένα από τα
συμπτώματα περιλαμβάνουν
την απώλεια όρεξης και
βάρους, το έντονο άγχος, καθώς
και τις διαταραχές στον ύπνο.

Οι αλλαγές του
προγράμματος κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού
Είναι γνωστό ότι η υιοθέτηση

Η αβεβαιότητα φέρνει αρνητικές
σκέψεις και άγχος τα οποία
εμποδίζουν τη χαλάρωση και
την απόλαυση των διακοπών.

Η άνοδος της θερμοκρασίας

Τα άτομα αυτά έχουν πολύ
λιγότερες διεξόδους επαφών
και δραστηριοτήτων το καλο-

• Μην χάνετε την αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίθηση σας
λόγω της καλοκαιρινής κατάθλιψης

• Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες που θα σας τονώσουν
ψυχολογικά για να ξεπεράσετε γρήγορα και χωρίς
επιπτώσεις το πρόβλημα
ύπνο και η αποσταθεροποίηση
αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Η αρνητική εικόνα
του σώματος
Το καλοκαίρι όλοι φορούν λιγότερα ρούχα και εκθέτουν το
σώμα τους περισσότερο. Ταυτόχρονα η πλειοψηφία των κοινωνικών συναντήσεων και
εκδηλώσεων γίνεται σε παραλίες, πισίνες, παραθαλάσσια
κέντρα κ.λ.π.
Η έλλειψη ικανοποίησης με την
εμφάνιση του σώματος είναι
δυνατό να οδηγήσει σε μειωμένη
αυτοπεποίθηση, αυτοκατηγόρια, ενοχές, διαρκή σύγκριση με
τα άλλα σώματα, ντροπή και
αποφυγή συναναστροφής με
άλλους ανθρώπους.

• Όταν βρισκόμαστε
σε πισίνα, προσέχουμε τα παιδιά, μην γλιστρήσουν και πέσουν,
στο νερό.
• Δεν επιτρέπουμε, σε
παιδιά, που δε ξέρουν
κολύμπι, να παίζουν, σε νεροτσουλήθρες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Όλες αυτές οι συμπεριφορές
αποτελούν τυπικές αιτίες πρόκλησης κατάθλιψης.

Τα οικονομικά προβλήματα
Η καλοκαιρινή περίοδος συνεπάγεται αυξημένα έξοδα για
διακοπές, κατασκηνώσεις για
τα παιδιά, εκδρομές για μπάνιο
κ.λ.π.
Τα αυξημένα έξοδα είναι εύκολο
να προκαλέσουν άγχος, δυσαρέσκεια, τσακωμούς, απογοήτευση και τελικά κατάθλιψη σε
όσους δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτά.

καίρι με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν αρκετές από αυτές, να
κλείνονται σπίτι τους παρακολουθώντας τηλεόραση, να απομονώνονται και να χάνουν το
κέφι τους.
Επίσης, πολλοί παραμελούν τη
διατροφή τους βασιζόμενοι στα
γρήγορα φαγητά, τα συστατικά
των οποίων συνεισφέρουν στη
μειωμένη διάθεση και την κατάθλιψη.
Όπως γίνεται φανερό από τα
παραπάνω, το καλοκαίρι δεν
είναι αναγκαστικά περίοδος
χαράς ή ψυχολογικής και σωματικής ξεκούρασης.
Οι διαφορετικές περιβαλλοντικές και εργασιακές συνθήκες
είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία έντονου στρες σε πολλούς
ανθρώπους, έτσι ώστε να περιμένουν με ανυπομονησία το
τέλος του.
Από την άλλη πλευρά οι υψηλές
προσδοκίες απόλαυσης είναι
δυνατό να έχουν το αντίθετο
αποτέλεσμα, αυξάνοντας την
πίεση, το άγχος και τα καταθλιπτικά συμπτώματα.
Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι η ευτυχία δεν έχει
εποχή, ούτε χρόνο, αλλά έχει
προϋποθέσεις για να έρθει.
Ανάμεσα στις βασικότερες είναι
η φροντίδα του εαυτού σας, η
αυτογνωσία και κυρίως η αυτοεκτίμηση.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΕΕ: Αύξηση του επιδόματος
ενοικίου και επιδόματος
τόκων στεγαστικού δανείου

Κ

ατά την τελευταία συνεδρία της ολομέλειας της
Βουλής των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν ομόφωνα
οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί (Παροχή Στέγασης) που προνοούν για την
αύξηση του επιδόματος ενοικίου και του επιδόματος
τόκων στεγαστικού δανείου που παρέχονται στο
πλαίσιο παροχής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Οι τροποποιητικοί Κανονισμοί είχαν ετοιμαστεί από
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για την τακτική αναθεώρηση των ποσών που
παρέχονται με βάση τη Νομοθεσία και για την ετοιμασία τους είχε προηγηθεί σχετική μελέτη για τις
τιμές ενοικιαζόμενων υποστατικών σε διάφορες
περιοχές της Κύπρου κατά την περίοδο Δεκεμβρίου
2018 – Ιανουαρίου 2019.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη μελέτη είχε πραγματοποιηθεί και το 2014 και οι αυξήσεις στο επίδομα
ενοικίου και τόκων στεγαστικού δανείου που έχουν
εγκριθεί, αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των
ευρημάτων της μελέτης του 2014 και των ευρημάτων
της μελέτης του 2019.

Με την εφαρμογή των Τροποποιητικών Κανονισμών,
το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου αυξάνεται ανάλογα
με τη σύνθεση της οικογένειας και την επαρχία διαμονής. Οι αυξήσεις είναι της τάξης του 50% κατά
μέσο όρο.
Σημειώνεται ότι εξακολουθούν και ισχύουν όλες οι
ειδικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την παροχή
αυξημένου επιδόματος ενοικίου ή τόκων στεγαστικού
δανείου σε άτομα με αναπηρία, δηλαδή την αύξηση
του επιχορηγούμενου εμβαδού κατά 25 τετραγωνικά
μέτρα για όλα τα άτομα με αναπηρία και την αύξηση του παρεχόμενου επιδόματος κατά επιπλέον 50%
στα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και κατά 20% στα άτομα με αναπηρία που
δεν χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ενημερώνει όλους τους επηρεαζόμενους
ότι οι πιο πάνω αυξήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή
από την 1η Αυγούστου 2019.

128 νέες θέσεις σχολικών βοηθών /
συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες
ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 12 Ιουλίου
2019, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδεί-

ας και Πολιτισμού, τη δημιουργία 128 νέων θέσεων
σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές
ανάγκες από τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Συγκεκριμένα, δημιουργούνται 103 θέσεις σχολικών
βοηθών/συνοδών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία) και 25 θέσεις
στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις αυτές είναι πρόσθετες
των υφιστάμενων 992 θέσεων, οι οποίες έχουν
εγκριθεί με προηγούμενες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
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Κατέβασαν ρολά οι εργαζόμενοι της Amazon
Ο

ι εργαζόμενοι σε επτά από
τις αποθήκες του διαδικτυακού γίγαντα της λιανικής Amazon
στη Γερμανία θα απεργήσουν
διεκδικώντας
υψηλότερους
μισθούς για τουλάχιστον δύο
εργάσιμες ημέρες αυτήν την
εβδομάδα.

«Την ώρα που η Amazon προτρέπει
τους πελάτες της να κυνηγήσουν
τις μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρει κατά την Prime Day, στερεί
από τους υπαλλήλους της έναν
μισθό με τον οποίο να μπορούν να
ζήσουν», στηλίτευσε ο Ορχάν

Η αρχή έγινε το βράδυ της Κυριακής (14/07) ανακοίνωσε η συνομοσπονδία συνδικάτων ver.di. Οι
απεργιακές κινητοποιήσεις, υπό το
σύνθημα «όχι άλλες εκπτώσεις
στους μισθούς μας», προγραμματίστηκαν ώστε να συμπέσουν με τη
λεγόμενη Prime Day της Amazon,
όταν ο αμερικανικός κολοσσός των
πωλήσεων λιανικής μέσω Διαδικτύου προσφέρει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Prime μεγάλες
εκπτώσεις σε επιλεγμένα είδη. Η
Γερμανία είναι η δεύτερη σημαντικότερη αγορά για την Amazon,
μετά τις ΗΠΑ.

• Απεργούν διεκδικώντας

Μεγάλη διαμάχη της Amazon
με τα συνδικάτα
Η εταιρεία ωστόσο είναι αντιμέτωπη με μια μακρόχρονη διένεξη με τα
συνδικάτα στη Γερμανία, που διεκδικούν υψηλότερους μισθούς και
καλύτερες συνθήκες εργασίας για
τους υπαλλήλους των αποθηκών
της Amazon κι έχουν προκηρύξει
επανειλημμένα απεργιακές κινητοποιήσεις από το 2013.

Τ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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υψηλότερους μισθούς

Ακμάν, στέλεχος της γερμανικής
συνομοσπονδίας συνδικάτων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες.
«Η εταιρεία πρέπει επιτέλους να
αναγνωρίσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των τομέων της
λιανικής και των πωλήσεων μέσω
ταχυδρομείου», συνέχισε ο Ακμάν.
«Οι μισθοί στην Amazo δεν γίνεται
πλέον να ορίζονται με τρόπο που

ανάγεται στον φεουδαλισμό», πρόσθεσε.

Ζητούν συλλογικές συμβάσεις
Η ver.di ζητεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να αποκτήσουν
δεσμευτική ισχύ στον τομέα λιανικής στη Γερμανία. Σε αυτή την
περίπτωση, εξήγησε ο Ακμάν, «η
νομικά δεσμευτική για όλους συλλογική σύμβαση εργασίας θα

εφαρμοζόταν και στην Amazon».
Η Amazon λειτουργεί συνολικά 12
αποθήκες στη Γερμανία. Νωρίτερα
την Κυριακή (14/07) η εταιρεία
ανακοίνωσε σχέδια να ανοίξει
ακόμα μία αποθήκη στη χώρα
εντός του έτους και να δημιουργήσει πάνω από 2.800 θέσεις απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου
χρόνου.

ΕΕ: Οι μετρήσεις για τη γήρανση του πληθυσμού
είναι πραγματικά εφιαλτικές

Τ

ο βασικό σενάριο εργασίας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, EUROSTAT, από το 2018 ως το
2100 είναι εφιαλτικό. Ο πληθυσμός της Ευρώπης θα
μειωθεί κατά 4% ή κατά περίπου 20 εκατομμύρια
ανθρώπους. Γι’ αυτούς που θεωρούν, μάλιστα, ότι
αυτό είναι ένα πολύ μακρινό μέλλον, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η... κατηφόρα θα ξεκινήσει το πολύ
κοντινό 2044, όταν η Γηραιά Ήπειρος θα πιάσει την...
κορυφή των 525 εκατομμύριων ανθρώπων, κάτι που
σημαίνει πολύ απλά ότι μεταξύ πολλών άλλων, η
σημερινή νέα γενιά όταν θα πρέπει να βγαίνει στη
σύνταξη, τα πράγματα θα ζορίζουν.

• Το ποσοστό των παιδιών στην Ευρώπη
θα πέσει από το 16% στο 14%, ενώ
το εργατικό δυναμικό θα
βυθιστεί από το 65% στο 55%!
Ακόμα πιο αποκαλυπτική είναι η μετάλλαξη της ηλικιακής πυραμίδας. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της
Eurostat, το ποσοστό των παιδιών στην Ευρώπη θα
πέσει από το 16% στο 14%, ενώ το εργατικό δυναμικό
θα βυθιστεί από το 65% στο 55%! Στον αντίποδα, οι
ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών από το 20% του πληθυσμού, θα φτάσουν στο 31%, ενώ οι άνω των 80 ετών θα
πολλαπλασιαστούν από το 6% στο 15%!

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω είναι ότι η αναλογία συνταξιούχων- εργαζομένων θα ανατραπεί
πλήρως και είναι ενδεικτικό ότι ενώ σήμερα σε 100
εργαζομένους ως 64 ετών αντιστοιχούν 31 ηλικιωμένοι, το 2100 η αναλογία θα έχει φτάσει στο 100:57! Η
κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά για την Κροατία,
την Πορτογαλία και την Ιταλία, όπου η αναλογία θα
διαμορφωθεί 100:70, ενώ η πλειοψηφία των χωρών
του πλούσιου Βορρά θα μείνουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χωρίς να σημαίνει ότι κι εκεί δεν θα
υπάρχει επιδείνωση των δεικτών.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Κουκούτσια καρπουζιού: Γιατί δεν πρέπει να τα ξαναπετάξεις

Τ

ο επίσημο φρούτο του καλοκαιριού, με τα πολλά αντιοξειδωτικά, δεν έχει μόνο ευχάριστη
και δροσιστική γεύση αλλά κρύβει
και πολλά θρεπτικά συστατικά.
Συγκεκριμένα, τα κουκούτσια του
καρπουζιού έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό
και οι επιστήμονες μας παροτρύνουν, αντί να τα πετάμε, να τα
τρώμε και να επωφεληθούμε από
αυτές.
Τα κουκούτσια του καρπουζιού
είναι πλούσια σε λυκοπένιο, ένα
πανίσχυρο αντιοξειδωτικό που
περιέχουν και οι ντομάτες, συμβάλλοντας στην διαστολή των
αιμοφόρων αγγείων και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Το
έλαιο των σπόρων του καρπουζιού περιέχει λιπαρά οξέα και είναι
πολύ καλό για το δέρμα και τα
μαλλιά. Το ρόφημα από σπόρους

Αρχικά, αλέστε 4 κουταλιές της σούπας φρέσκα
κουκούτσια καρπουζιού
και στη συνέχεια βράστε
τα σε 2 λίτρα νερού για 15
λεπτά.

καρπουζιού, έχει πανίσχυρη
καθαριστική δράση, βοηθά στην
απομάκρυνση των συσσωρευμένων άχρηστων ουσιών και τοξινών και βελτιώνει την λειτουργία
των νεφρών με τελικό αποτέλεσμα την πρόληψη του σχηματισμού νεφρικών λίθων. Μπορείτε
να πίνετε τσάι με κουκούτσια
καρπουζιού όχι μόνο για τη φροντίδα της υγείας των νεφρών σας
αλλά και για τη ρύθμιση της πίεσης του αίματος.
Πως θα φτιάξετε τσάι με κουκούτσια από καρπούζι

Καταναλώστε αυτό το
τσάι για 2 ημέρες και στη
συνέχεια σταματήστε για
1 ημέρα.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για
1-2 εβδομάδες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
κουκούτσια από το καρπούζι και
ως ένα νόστιμο σνακ.
Πλύνετε τους σπόρους και αφήστε
τους στον ήλιο να στεγνώσουν και
να ξεραθούν, μόλις είναι έτοιμα,
ψήστε τα στο φούρνο για 20
λεπτά περίπου, ρίξτε λίγο αλάτι
από πάνω και θα έχετε υγιεινούς
και νόστιμους ξηρούς καρπούς
από κουκούτσια καρπουζιών.

Χρήσιμες συμβουλές για να σας απαντούν
στα ηλεκτρονικά μηνύματα

Κ

ι όμως υπάρχουν τρόποι για
να γράψετε σωστά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) χωρίς να
προσβάλλετε κανέναν και να
λάβετε μια απάντηση ( την επιθυμητή ή και όχι), δείχνοντας ταυτόχρονα την παιδεία σας και τους
καλούς τρόπους σας. Ας δούμε
όμως τις καλύτερες συμβουλές για
να βελτιώσετε τα email σας.
Το μέγεθος δεν μετράει πάντα
Το μέγεθος δεν μετράει, τουλάχιστον στα emails. Αν πιστεύετε ότι
γράφοντας ένα μακροσκελές
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα κερδίσετε την εύνοια του
παραλήπτη, είστε γελασμένοι.
Σύμφωνα με τα λόγια του συγγραφέως Μέρλιν Μαν «υποθέστε ότι
όλοι είναι πιο απασχολημένοι και

πιο έξυπνοι από εσάς» επομένως
προσπαθήστε να κρατήσετε το
μήνυμά σας, όσο πιο σύντομο
γίνεται.
Η ώρα είναι το παν
Το καλύτερο που μπορείτε να
κάνετε είναι να ετοιμάζετε όλα τα
μηνύματα που θέλετε να στείλετε,
όπου εσείς επιθυμείτε, να τα αποθηκεύετε στο πρόχειρο και να
περιμένετε μια συμβατική ώρα
γραφείου για να πατήσετε το κουμπί της αποστολής. Κι αν θέλετε
το email σας να μην φέρει δυσφορία στον παραλήπτη, αποφύγετε
την αποστολή του πριν από τις 10
το πρωί της Δευτέρας, μετά τις
16:00 την Παρασκευή ή τα Σαββατοκύριακα.
Πώς να κερδίσετε μια απάντηση

Αντί να τους ξαναστείλετε έτσι
ξερά το email σας ξανά στον αποδέκτη που σας ενδιαφέρει, πάρτε
εσείς το φταίξιμο και δώστε τους
έναν λόγο για να μην νιώσουν
άσχημα που δεν σας απάντησαν,
αναγκάζοντάς τους ταυτόχρονα
να κάνουν αυτό που επιδιώκετε.
Να σας απαντήσουν.
Έτσι μπορείτε να γράψετε: «Σας
αποστέλλω ξανά το παρακάτω
καθώς οι διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες και τα
διάφορα emails που έχουν σταλεί
τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν
φθάσεις στους παραλήπτες τους.
Σας παρακαλώ, το email ακολουθεί παρακάτω. Ελπίζω να το
λάβετε αυτή την φορά».

Ρεκόρ ζέστης στο Βορειότερο μέρος του πλανήτη

Θ

ερμοκρασίες που έφτασαν
τους 21 βαθμούς Κελσίου την
Κυριακή στο Αλέρτ, το βορειότερο
κατοικημένο μέρος στον πλανήτη,
λιγότερο από 900 χιλιόμετρα
μακριά από τον Βόρειο Πόλο,
σημειώνοντας ένα «απόλυτο
ρεκόρ» ζέστης σε αυτό το σταθμό,
ανακοίνωσε η καναδική μετεωρολογική υπηρεσία. «Είναι αρκετά
εντυπωσιακό ως στατιστικό
στοιχείο, και αποτελεί ένα από τα
εκατοντάδες ρεκόρ που προκαλεί
η υπερθέρμανση του πλανήτη»,
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο
Αρμέλ Καστεγιάν, μετεωρολόγος
στο υπουργείο Περιβάλλοντος του
Καναδά. Μια μόνιμη στρατιωτική
βάση που εγκαθιδρύθηκε στον 82ο
παράλληλο και χρησιμοποιείτο
κυρίως για υποκλοπή των ρωσικών επικοινωνιών, το Αλέρτ
φιλοξενεί ένα μετεωρολογικό
σταθμό από το 1950.

Την Κυριακή 14 Ιουλίου η θερμοκρασία που καταγράφηκε στο
σταθμό ήταν 21 βαθμοί και τη
Δευτέρα 15 Ιουλίου 20 βαθμοί.
«Αυτό είναι ένα απόλυτο ρεκόρ,

που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο
παρελθόν», τόνισε ο Καστεγιάν,
συμπληρώνοντας ότι είναι ήδη 17
βαθμοί σήμερα το μεσημέρι «και
μπορεί να ανέβει ακόμα».

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αμύγδαλο: Ο αφανής
ήρωας….
Βοηθούν στην ανάπτυξη και την καλή
λειτουργία του εγκεφάλου.

Τ

α αμύγδαλα είναι μια πηγή πολλών θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στην
ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Βοηθούν στον έλεγχο της χοληστερόλης. Η
τακτική κατανάλωση αμυγδάλων βοηθά στην
αύξηση του επιπέδου των λιποπρωτεϊνών
υψηλής πυκνότητας (HDL) και στη μείωση των
επιπέδων των λιποπρωτεϊνών χαμηλής
πυκνότητας (LDL).
Βοηθούν στην υγεία των οστών και των δοντιών.
Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο, τα
αμύγδαλα είναι ένα ισχυρό «όπλο» για την προστασία και την ενίσχυση των οστών και των
δοντιών, ενώ αποτρέπουν, επίσης, την εμφάνιση
της οστεοπόρωσης.
Βοηθούν στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Η
βιταμίνη Ε που περιέχουν
τα αμύγδαλα είναι ένα
αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό και επίσης
μειώνει τον κίνδυνο των
καρδιακών παθήσεων,
ενώ η παρουσία του
μαγνησίου μπορεί να
βοηθήσει στην αποφυγή καρδιακών προσβολών.
Επομένως, η κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να
βελτιώσει την αγγειακή λειτουργία και να προλάβει
την οποιαδήποτε καρδιαγγειακή πάθηση.
Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η υψηλή
περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, η οποία είναι ένα
ισχυρό αντιοξειδωτικό. Τα αντιοξειδωτικά, επηρεάζουν όλες τις σημαντικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και των καρδιακών παθήσεων. Επομένως, η ενσωμάτωση των αμυγδάλων
στο διαιτολόγιό μας, μπορεί να μας βοηθήσει να
προλάβουμε την εκδήλωση των συγκεκριμένων
ασθενειών.
Προστατεύουν από τον διαβήτη. Βοηθούν στην
απώλεια βάρους. Τα αμύγδαλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν προσπαθείτε να χάσετε βάρος. Τα
μονο-ακόρεστα λιπαρά που περιέχονται στα αμύγδαλα ικανοποιούν την όρεξη και αποτρέπουν την
κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας φαγητού. Η
διαιτητική ίνα σε αμύγδαλα συμβάλλει επίσης στην
αίσθηση της είναι γεμάτη, παρά τρώγοντας μόνο
ένα μικρό ποσό.

Σοβαρά … αστειάκια
Την πάτησαν
Μια παρέα από τέσσερις φοιτητές, που σπουδάζουν Πληροφορική. Μια Παρασκευή πρωί, αφού
γράφουν εξετάσεις για ένα μάθημα μαζεύτηκαν,
προκειμένου να οργανωθούν για το Σαββατοκύριακο που πλησίαζε.
Τη Δευτέρα το πρωί έδιναν εξετάσεις σε ένα εύκολο
μάθημα, που ήθελε μόνο 2-3 ώρες διάβασμα. Έτσι,
έπεσε η ιδέα: «Ρε παιδιά, δεν κάνουμε μια απόδραση προς Θεσσαλονίκη. Για κακή τους τύχη, όμως,
αντί να ξυπνήσουν κατά τις 6:00 τη Δευτέρα και να
επιστρέψουν, για να είναι στην ώρα τους στις εξετάσεις, ξύπνησαν το μεσημέρι. Αποφάσισαν, λοιπόν, να πουν ένα ψέμα αλλά με αρκετή δόση αλήθειας για να γίνουν πιστευτοί. Συμφώνησαν να
πουν ότι τους έπιασε λάστιχο στον δρόμο και δεν
είχανε ρεζέρβα. κ.λπ. κ.λπ. Ο καθηγητής δέχτηκε να
δώσουν μόνοι τους την Τρίτη το πρωί το μάθημα. Ο
καθηγητής τούς έβαλε σε τέσσερα ξεχωριστά γραφεία, τον καθένα μόνο του.
Το πρώτο, που έπιανε 5 μονάδες στις 100. Το δεύτερο όμως θέμα, που θα έπιανε τα υπόλοιπα 95
στα 100, ήταν μία ερώτηση μόνο: Ποιο λάστιχο;
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Το δέρμα και τα μάτια σας! Ο ήλιος δεν αστειεύεται

Η

συστηματική χρήση αντηλιακού ευρέος φάσματος είναι
αυτό που πρέπει να κάνετε για να
προφυλαχθείτε από τις υπεριώδεις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.
Αν πρόκειται να περάσετε αρκετή
ώρα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία, χρειάζεστε οπωσδήποτε
ένα προϊόν με δείκτη προστασίας
από 30 και πάνω. Ωστόσο αν πρόκειται να μείνετε σπίτι ή στο γραφείο το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ένα προϊόν με χαμηλότερο
δείκτη (σαν τις υδατικές κρέμες ή
τα προϊόντα μακιγιάζ για παράδειγμα) παρέχει ιδανική ασφάλεια», λέει ο Dr. Darrell S. Rigel, κλινικός καθηγητής της δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης.
- Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερο να χρησιμοποιώ ένα αντηλιακό προϊόν με δείκτη 30+ απ’
ότι ένα με χαμηλότερη προστασία; Σε ό, τι αφορά στην εξασφαλισμένη θωράκιση της υγείας της
επιδερμίδας, η απάντηση είναι
καταφατική. Ένα αντηλιακό με δείκτη 30+ σίγουρα θα μειώσει στο
μισό τις πιθανότητες εγκαύματος
απ’ ό, τι ένα ελαφρύτερο προϊόν
με δείκτη 15. «Μη ξεχνάτε όμως ότι
κανένα αντηλιακό δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Αν βάζω τακτικά αντηλιακό
ευρέος φάσματος και με υψηλό
δείκτη προστασίας μπορώ να

νται οι πιθανότητες να εμφανίσετε
μελάνωμα.

κάνω ηλιοθεραπεία χωρίς χρονικό περιορισμό; Σε γενικές γραμμές,
το πόσο προστατευμένη είστε
εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα αντηλιακού και όχι μόνο από το δείκτη SPF
ή την «ευρέος φάσματος» προστασία που παρέχει. Το γεγονός είναι

• Πληροφορίες που μάλλον
δεν ξέρατε μέχρι σήμερα
για τα αντηλιακά
ότι ο περισσότερος κόσμος βάζει
πολύ λίγο αντηλιακό με αποτέλεσμα να προστατεύεται 50 έως και
80% λιγότερο από τις αναγραφόμενες ενδείξεις του προϊόντος.
Όπως τονίζει ο Dr. Rigel, το αντηλιακό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για να κάθεστε
στον ήλιο περισσότερες ώρες από
όσες θα καθόσασταν σε φυσιολογικές συνθήκες, καθώς όσο παρατείνεται η έκθεση της επιδερμίδας
στην ακτινοβολία, τόσο αυξάνο-

- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ
ενός χημικού και ενός φυσικού
αντηλιακού φίλτρου; Τα προστατευτικά συστατικά ενός αντηλιακού προϊόντος διαχωρίζονται σε
ορυκτά (φυσικά) ή χημικά. Η διαφορά είναι ότι τα ορυκτά (σαν τον
ψευδάργυρο) έχουν την ιδιότητα να
απορροφούν και να αντανακλούν
ταυτόχρονα τις υπεριώδεις ακτίνες, ενώ τα χημικά τις απορροφούν μόνο. Τα φυσικά φίλτρα
έχουν μεγαλύτερο φάσμα δράσης
κι ενώ κάποτε ήταν πολύ πηχτά
και «άσπριζαν» πάνω στο δέρμα,
τώρα έχουν πολύ καλύτερη καλλυντική υφή. Υπάρχουν ακόμη στοιχεία που δείχνουν ότι οι πιθανότητες να προκαλέσουν ερεθισμούς τα
φυσικά φίλτρα είναι μικρότερες.
Παρόλα αυτά, όλα τα συστατικά φυσικά ή χημικά- που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι 100% ασφαλή.
- Έχουν ημερομηνία λήξης τα
αντηλιακά; Όπως κάθε φαρμακευτικό ή παραφαρμακευτικό
σκεύασμα, έτσι και τα αντηλιακά
έχουν ημερομηνία λήξης - συνήθως
τρία χρόνια από την ημερομηνία
κατασκευής, με την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν ανοιχτεί και δεν έχουν
μείνει για ώρες κάτω από τον
καυτό ήλιο του… περασμένου
καλοκαιριού.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Σημαντικές αλλαγές αλλά και
πιεστικές καταστάσεις που σχετίζονται
με την καριέρα σου, αλλά και με τον
τρόπο που προβάλλεις προς τα έξω τον
εαυτό σου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να
είσαι πάρα πολύ προσεκτικός με τα
βήματα που θα κάνεις και τον τρόπο
που θα χειριστείς τις υποθέσεις σου,
καθώς είναι πιθανό να εκτεθείς προς τα
έξω.
Ταύρος: Η μέρα έχει κάποια σημεία που
πρέπει να προσέξεις, κυρίως ως προς
διαδικαστικές ή νομικές υποθέσεις,
ζητήματα σπουδών ή επαφές με το
εξωτερικό, καθώς είναι πιθανό να σε
προβληματίσουν έντονα και να υπάρξει
κορύφωση σε αυτά τα θέματα. Τελικά
όμως, ακόμη και αν πιεστείς ή δυσκολευτείς, καταφέρνεις να βρεις τις
λύσεις που σου χρειάζονται, χάρη στην
εύνοια της τύχης και στις δικές σου
προσπάθειες.
Δίδυμοι: Η Σελήνης βρίσκεται σε ένα
ευαίσθητο σημείο του ωροσκοπίου σου
που σχετίζεται με τις φοβίες, τα βαθύτερα συναισθήματα και την ανάγκη σου
να έχεις εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων, έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανό να
δημιουργηθούν απρόσμενες εξελίξεις σε
αυτούς τους τομείς που θα σε προβληματίσουν έντονα, τελικά όμως καταφέρνεις να βρεις λύσεις, χάρη στη βοήθεια που εισπράττεις.
Καρκίνος: Η ημέρα είναι αρκετά πιεστική για σένα, στον τομέα των διαπροσωπικών σου σχέσεων και αυτό φέρνει
έντονα διλήμματα αλλά και κορύφωση
κάποιων καταστάσεων που ενώ αρχικά
θα σε ταλαιπωρήσουν, αργότερα θα
έρθει και η λύτρωση. Αν μάλιστα έχεις

γενέθλια αυτές τις ημέρες, η σημασία
της ημέρας αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Λέων: Αλλαγές μέσα στην καθημερινότητά σου, στον τρόπο που χειρίζεσαι
τις υποχρεώσεις σου που εκκρεμούν,
ενώ θα πρέπει να θυμάσαι πως έστω
και αν πιέζεσαι αρκετά από αυτές τις
αλλαγές, τελικά καταφέρνεις να ανεβείς
ένα «σκαλί» πιο ψηλά. Παράλληλα, η
έκλειψη αυτή μιλά και για κορύφωση
των εξελίξεων σε θέματα υγείας, φρόντισε λοιπόν να είσαι πιο προσεκτικός.
Παρθένος: Ακόμη και αν υπάρξουν
δυσκολίες και μέσα στο προσεχές διάστημα, εσύ θα μπορούσες να βρεις τελικά διεξόδους. Το κλειδί είναι να μην
βιαστείς να δράσεις και να αξιοποιήσεις όλα τα δεδομένα που σου δίνονται,
καθώς είναι πιθανό να παρασύρεσαι
από τον παρορμητισμό.
Ζυγός: Η ημέρα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για σένα, ειδικά αν έχεις γεννηθεί
τις πρώτες μέρες του ζωδίου, καθώς
κορυφώνονται κάποιες πιεστικές καταστάσεις σε υποθέσεις που σχετίζονται
με το σπίτι, την ακίνητη περιουσία ή με
ζητήματα που αφορούν τα πρόσωπα
του οικογενειακού σου περιβάλλοντος.
Θα πρέπει να οπλιστείς με υπομονή,
καθώς στο τέλος καταφέρνεις να βρεις
την καλύτερη λύση.
Σκορπιός: Υπάρχουν κάποια πράγματα
που θα πρέπει να προσέξεις. Έτσι λοιπόν καλείσαι σήμερα να φανείς πιο
ευέλικτος με τις υποθέσεις σου, αλλά
και πιο διαλλακτικός στον τρόπο που
επικοινωνείς τις ιδέες σου. Επίσης, η
ημέρα προειδοποιεί να είσαι προσεκτικός στις μετακινήσεις σου, αλλά και με

τις συσκευές επικοινωνίας.
Τοξότης: Η ημέρα φέρνει κάποια θέματα στο προσκήνιο που σε προβληματίζουν καθώς έρχονται αλλαγές στον
τρόπο που ικανοποιείς βασικές ανάγκες, ενώ παράλληλα αλλάζουν κάποια
πράγματα που μέχρι πρότινος θεωρούσες δεδομένα. Καλείσαι επίσης να
ξαναβρείς την αυτοπεποίθησή σου, αν
ένιωσες πως την είχες χάσει το περασμένο διάστημα.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι αρκετά
σημαντική για σένα, αλλά ταυτόχρονα
και αρκετά απαιτητική, καθώς πραγματοποιείται έκλειψη Σελήνης μετά τα
μεσάνυχτα στο δικό σου ζώδιο, προμηνύοντας σημαντικές αλλαγές που μπορεί αρχικά να σε δυσκολέψουν αρκετά
αφού μια πιεστική κατάσταση φτάνει
απρόσμενα στην κορύφωσή της.
Υδροχόος: Η ημέρα σου φέρνει αρκετό
άγχος, κυρίως μέσα στην καθημερινότητά σου, όχι τόσο για δικές σου υποθέσεις καθαρά, όσο γιατί καλείσαι να
επωμιστείς ευθύνες και υποχρεώσεις
τρίτων, κάτι που ανατρέπει το πρόγραμμα και τη ρουτίνα σου. Επίσης,
είναι πιθανό να σε προβληματίσουν και
ζητήματα υγείας τρίτων, ενώ είναι
προτιμότερο να μείνεις μακριά από
παρασκηνιακές υποθέσεις.
Ιχθείς: Αρκετές αναποδιές στο στόχους
που προσπαθείς να προωθήσεις, ενώ
συναντάς και αρκετά εμπόδια σε συλλογικές προσπάθειες στις οποίες έχεις
επενδύσει κόπο και χρόνο. Ωστόσο, το
τελικό αποτέλεσμα σε δικαιώνει, αφού
οι δυσκολίες σε αναγκάζουν να αναλάβεις δράση προς το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Πανακότα σοκολάτας
Υλικά: 1 φλ. γάλα, 1 κοφτή κουταλιά ζελατίνα,
2 φλ. κρέμα γάλακτος (όχι χαμηλών λιπαρών), ½ φλ. ζάχαρη,
150 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα σε μικρά κομματάκια,
½ κουταλάκι βανίλια, Ξύσματα σοκολάτας για πασπάλισμα
(προαιρετικά).
Εκτέλεση: Βάζετε το
γάλα σε ένα μικρό μπολ
και ραντίζετε μέσα τη
ζελατίνα. Την αφήνετε
να μουλιάσει για 5
λεπτά.Στο μεταξύ, βάζετε την κρέμα γάλακτος
με τη ζάχαρη και τη
βανίλια σε ένα κατσαρολάκι και την ανακατεύετε σε μέτρια
φωτιά, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Την αφήνετε μέχρι να
φανούν οι πρώτες φουσκάλες βρασμού στον περίγυρο του
κατσαρολιού, αποσύρετε το κατσαρολάκι από τη φωτιά
και βάζετε μέσα τη σοκολάτα. Την ανακατεύετε καλά για
να λιώσει και ύστερα ανακατεύετε μέσα το γάλα με τη
ζελατίνα. Ανακατεύετε καλά το μίγμα μέχρι να διαλυθεί η
ζελατίνα. Μοιράζετε το μίγμα σε 4- 6 μικρά μπολάκια, ή
μικρά ποτήρια (κρασοπότηρα). Αφήνετε την πανακότα να
κρυώσει εντελώς, τα σκεπάζετε με πλαστική μεμβράνη και
τα κρατάτε στο ψυγείο για 6 ώρες, ή καλύτερα για ένα
βράδυ. Τα σερβίρετε, αν θέλετε, πασπαλισμένα με ξύσματα
σοκολάτας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

Φίλε καταναλωτή,

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 803 - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1965

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Πρέπει να γνωρίζεις ότι με βάση τη νομοθεσία οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων, στην
οποίαν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τυχόν άλλοι φόροι
Η τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται:

+ πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή
+ πάνω στις συσκευασίες τους, ή
+ πάνω στα ράφια με τρόπο που δεν θα προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή
Επίσης τα προϊόντα που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων πρέπει
απαραίτητα να αναγράφουν την τίμη πώλησης
Η μη αναγραφή της τιμής πώλησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, σε περίπτωση
παραβίασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου, προνοούνται ποινές
φυλάκισης ή και προστίμων
Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση χωρίς χρέωση
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποβολή παραπόνων επικοινωνήστε με τη γραμμή 1429
που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτη
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

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.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Πολύ συχνές οι κίτρινες προειδοποιήσεις
για υψηλές θερμοκρασίες

Ο

λοένα και πιο συχνές είναι οι κίτρινες προειδοποιήσεις για
εξαιρετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που εκδίδει
μεσούντος του θέρους το Τμήμα Μετεωρολογίας. Οι περιπτώσεις αυτές, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία όσων εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο. Το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων υπενθυμίζει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης των κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από τον θερμικό φόρτο,
όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής για την
Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της
αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής εργασίας υπό συνθήκες που εκθέτουν προσωπικό άμεσα στις ανωτέρω συνθήκες.
Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των
Εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε
αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της
νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε
αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των
εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους
ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και
παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Κενές θέσεις στο Δημόσιο
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για κάλυψη
κενών θέσεων στον δημόσιο και ευρύ
δημόσιο τομέα.
• Τρεις κενές θέσεις ιατρικού λειτουργού
για τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Οι πάνω
θέσεις είναι πρώτου διορισμού και ο ετήσιος μισθός €57.696,16. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, η 9η
Αυγούστου 2019
• Το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι προτίθεται να εργοδοτήσει
έναν/μία ερευνητή/τρια για ορισμένο
χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών,
για το έργο «Carobs, the Black Gold of
Cyprus: Science meets industry - Black
Gold».
• O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση τεσσάρων θέσεων ωρομίσθιου
εργατικού προσωπικού, στη Λευκωσία,
Λάρνακα και Λεμεσό και δύο θέσεων καθαρίστριας στη Λάρνακα και Λεμεσό.
• Στον Δήμο Αγλατζιάς γίνονται δεκτές
αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω
κενών,
μόνιμων
θέσεων.
- Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Δύο
Θέσεις (Θέση πρώτου διορισμού).
- Τροχονόμος – Δύο θέσεις (Θέση πρώτου
διορισμού). Τεχνικός (Θέση πρώτου διορισμού). Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν
στο ειδικό έντυπο του Δήμου Αγλαντζιάς
και να παραδοθούν στα γραφεία του
Δήμου όχι αργότερα από τις 2 Αυγούστου
2019.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2019 - ’20

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η ανεργία και η φτώχεια
στο μικροσκόπιο της Ευρώπης
• Πώς καταπολεμά η Ευρώπη

τη φτώχεια και την
ανεργία. Η ΕΕ έχει στόχο να δει το 75 % των ατόμων
ηλικίας 20-64 ετών στην απασχόληση μέχρι το 2020.
Η παγκόσμια οικονομία επλήγη σοβαρά από την
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008,
οδηγώντας σε αυξημένη ανεργία σε όλες τις χώρες
της ΕΕ.

• Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ. Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ παρουσιάζει σταθερή μείωση από το
2013. Τον Απρίλιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε στο 6,4% (από το 7% τον Απρίλιο του 2018),
το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2000,
όταν ξεκίνησε η μηνιαία δημοσίευση των στατιστικών ανεργίας στην ΕΕ.
Στην ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από
το 8,4% τον Απρίλιο του 2018 στο 7,6% τον Απρίλιο
του 2019.

•

Η στρατηγική απασχόλησης και οι στόχοι της
ΕΕ. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της συνεχίζουν να
εφαρμόζουν από κοινού την λεγόμενη Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), η οποία ορίζει κοινούς στόχους για την πολιτική της απασχόλησης και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων
και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την
Ένωση.
Η στρατηγική αυτή, η οποία παγιώθηκε το 1997,
αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» η οποία απεικονίζει γενικά την πρόοδο που θα πρέπει να σημειώσει η ΕΕ σε βασικούς
παραμέτρους μέχρι το 2020, σε τομείς όπως είναι η
εκπαίδευση και η καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, και χρησιμεύει ως πλαίσιο αναφοράς για
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, η ΕΕ έθεσε στόχο να απασχολείται το
75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών έως το 2020 και
να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο
αριθμός των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν
να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού.
Το 2017, εργαζόταν το 72% του πληθυσμού της ΕΕ
ηλικίας 20-64 ετών, ήτοι μόνο 2,8 εκατοστιαίες
μονάδες κάτω από τον στόχο του 2020.
Το 2016, 118 εκατ. άνθρωποι κινδύνευαν να βρεθούν
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβλέπει και εφαρμόζει τη στρατηγική μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός ετήσιου κύκλου συντονισμού στόχων και
κανόνων της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

•

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων περιλαμβάνονται
οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία. Πρόκειται για μία
δέσμευση που ανέλαβαν όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα
λαμβάνουν ποιοτική προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που
χάνουν τη δουλειά τους ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων, μαζί με
σημαντικές στοχευμένες επενδύσεις
που υλοποιεί το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι οι
κυριότεροι χρηματοδοτικοί
πόροι
που διαθέτει η ΕΕ
για να στηρίξει την
υλοποίηση
των
Εγγυήσεων για τη
Νεολαία.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Δίαυλο επικοινωνίας και διαβούλευσης
εγκαινίασαν ΣΕΚ και ΠΕΟ με το ΚΕΒΕ

Α

νοικτό δίαυλο επικοινωνίας και
διαβούλευσης πάνω σε σημαντικά εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα αποφάσισαν
να εγκαινιάσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και το
Κυπριακό, Εμπορικό, Βιομηχανικό,
Επιμελητήριο, (ΚΕΒΕ). Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ 16/7/2019 στο μέγαρο του Επιμελητηρίου στη Λευκωσία.
Βασικός στόχος της συνάντησης
ήταν η έναρξη ενός ειλικρινούς
διαλόγου μεταξύ του ΚΕΒΕ και των

ανάπτυξη της οικονομίας στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις
εργασιακές σχέσεις και αποφασίστηκε όπως αναληφθεί κοινή πρωτοβουλία για θέματα Ασφάλειας
και Υγείας καθώς και ενίσχυση των
προγραμμάτων κατάρτισης για
προώθηση της απασχόλησης. Επίσης συμφωνήθηκε όπως υιοθετηθεί ο κώδικας για αντιμετώπιση
της σεξουαλικής παρενόχλησης.

σκοπό αυτό, υπογραμμίζεται,
αποφασίστηκε όπως οι δύο πλευρές πραγματοποιούν συχνές συναντήσεις.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την
ευαρέσκεια του για την θετικότατη
αποτίμηση της συνάντησης η
οποία δημιουργεί νέες προοπτιικές
στις εργασιακές σχέσεις του
τόπου, προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των εργαζομένων.

√ Νέες προοπτικές

στις εργασιακές σχέσεις
σηματοδότησε η συνάντηση
Συντεχνιών και Επιμελητηρίου
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για
καταγραφή και ανταλλαγή των
απόψεων τους πάνω σε κύρια
εργασιακά θέματα που τις απασχολούν. Στόχος, η εξεύρεση κοινά
αποδεκτών λύσεων που να καθησυχάζουν τις ανησυχίες και ευαισθησίες της κάθε πλευράς προς
κοινό όφελος ως απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ανάπτυξη
και διατήρηση ομαλών εργασιακών
σχέσεων όσο και για τη σταθερή

Το ΚΕΒΕ πάντοτε υποστήριζε και
συνεχίζει να υποστηρίζει ότι μόνο
μέσα από ένα ειλικρινή και πραγματικό διάλογο μπορούν να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα που
απασχολούν τους Κοινωνικούς
Εταίρους, τονίζεται σε ανακοίνωση
του Επιμελητηρίου. Προς τον

Στη συνάντηση εκ μέρους της ΣΕΚ
συμμετείχαν οι Ανδρέας Μάτσας –
γενικός γραμματέας, Μιχάλης
Μιχαήλ – αναπληρωτής γενικός
γραμματέας, Πανίκος Αργυρίδης γενικός οργανωτικός, Χρίστος
Καρύδης - υπεύθυνος τμήματος
Οικονομικών Μελετών ΣΕΚ.

• Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εργατική διαφορά με τους Ξενοδόχους

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πανέτοιμοι
για δυναμικές κινητοποιήσεις

Π

ανέτοιμες για δυναμικές κινητοποιήσεις μεσούσης της
περιόδου τουριστικής αιχμής
δηλώνουν οι κλαδικές συντεχνίες
ΣΕΚ και ΠΕΟ σε περίπτωση που
αποτύχει η Μεσολαβητική διαπραγμάτευση για επίλυση της διαφοράς στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων
ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους τόνισε
πως αν οι Σύνδεσμοι Ξενοδόχων
δεν αλλάξουν στάση, αντικρύζοντας θετικά τις θέσεις των εργαζομένων οι οποίες και δίκαιες είναι

√ Βέβαιη η σύγκρουση
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία σε περίπτωση που
ναυαγήσει η παρέμβαση
της Μεσολαβητικής
Υπηρεσίας του υπουργείου
Εργασίας
και τεκμηριωμένες, η σύγκρουση θα
είναι βέβαιη.
Οι συντεχνίες ξενοδοχουπαλλήλων,
πρόσθεσε, αντιμετωπίζουν την
κατάσταση με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, καλώντας την εργοδοτική πλευρά να διαβουλευτεί υπεύθυνα και συναινετικά, με σκοπό την
ομαλή ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης με πρόνοια για νομική

κατοχύρωση των όσων συμφωνούνται. Αν παρελπίδα, συνεχισθεί
η άτεγκτη στάση των ξενοδόχων, η
εργασιακή κρίση θα πρέπει να
θεωρείται βέβαιη, προειδοποιώντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά
και μόνο την εργοδοτική πλευρά.

ΑΞΙΟΠΡΕΠHΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η μαζική σύσκεψη στελεχών των

συντεχνιών ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ (φωτο) την περασμένη
Πέμπτη στην Αγία Νάπα, διατράνωσε την αποφασιστικότητα των
εργαζομένων να εντείνουν τον
αγώνα μέχρι τη δικαίωση στη βάση
του υποβληθέντων αιτημάτων.
Οι ενημερωτικές συσκέψεις στελεχών στις τουριστικές περιοχές
συνεχίζονται.

