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Σε συναγερμό οι συντεχνίες
4 Ζητούν αποφασιστική παρέμβαση της Ζέτας Αιμιλιανίδου

Σ

Η

απότομη άνοδος του υδραργύρου και οι επερχόμενες συνθήκες καύσωνα μπορεί να επιφέρουν ανεπιθύμητες καταστάσεις στον ανθρώπινο
οργανισμό, από μια απλή αδιαθεσία μέχρι και το
θάνατο. Οι Ιατρικές Υπηρεσίες, συνιστούν αποφυγή της συχνής έκθεσης στον ήλιο και της άσκοπης
διακίνησης, ειδικότερα των ηλικιωμένων και των
μικρών παιδιών.
Σελ. 9

Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ «ΜΟΥΝΤΙΑΛ»

Α

υτές τις γιορτινές μέρες της αχαλίνωτης
«Μουντιαλίτιδας», η συντριπτική πλειοψηφία των Βραζιλιάνων δεν κινούνται στους ρυθμούς της σάμπας και του καφέ αλλά σέρνουν το
χορό μαζικών διαδηλώσεων ενάντια στη φτώχεια και την εξαθλίωση που πλήττει την όμορφη και πλούσια χώρα τους. Την ώρα που οι
«Σελεσάο» σκίζουν τα αντίπαλα δίχτυα, οι
φτωχοί Βραζιλιάνοι δεν γνοιάζονται για το
«Μουντιάλ» και βέβαια δεν χορεύουν σάμπα.
Σελ. 15

ε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες οι συντεχνίες για ν’ αντιμετωπίσουν επικίνδυνα φαινόμενα που
δηλητηριάζουν τις εργασιακές
σχέσεις σε διάφορους τομείς της
οικονομίας.
Σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους όπως ο τουρισμός και οι
κατασκευές, επικρατούν μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας υποχρεώνοντας το συνδικαλιστικό κίνημα
να προετοιμάζεται για δυναμική
αντίδραση.
Οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων και
Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ,
καταγγέλλουν ότι επιτήδειοι εργοδότες στήνουν σύγχρονα σκλαβοπάζαρα με μισθούς πείνας και
εξευτελιστικούς όρους εργοδότησης. Οι παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων είναι καθημερινό
φαινόμενο ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα τείνουν να
προσλάβουν εκρηκτικές διαστάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο
μετωπικής σύγκρουσης.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, η κυρία Αιμιλιανίδου φέρεται αποφασισμένη να
παρέμβει καταλυτικά για να επαναφέρει το «νόμο και την τάξη»,
αποτρέποντας την παγιοποίηση
συνθηκών εργασιακής ζούγκλας.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωϋσέως ανησυχώντας
βαθύτατα επαναφέρει δυναμικά
στο προσκήνιο το συντεχνιακό
αίτημα για νομική υπόσταση των
συλλογικών συμβάσεων και σχο-

ΝΙΚΟΣ ΜΩΫΣΕΩΣ, γ.γ. ΣΕΚ

2 + 1 «χρυσές» συνταγές
4 Νομική υπόσταση των
Συλλογικών Συμβάσεων

4 Εφαρμογή του Νόμου
Περί Ίσης Μεταχείρισης

4 Γνώση της Ελληνικής
γλώσσας στις
υπηρεσίες πρώτης
γραμμής
λαστική εφαρμογή του Νόμου για
Ίση Μεταχείριση στην Εργασία.
Με τον τρόπο αυτό θα θωρακισθεί

• Η ΣΕΚ κακίζει τα θλιβερά
φαινόμενα που σκιάζουν
τον εργασιακό ορίζοντα
πυροδοτώντας εργατική
αναταραχή
ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων και θα αποτρέπεται σε μεγάλο βαθμό η εκμετάλλευση εργαζομένων, κυρίως Κοινοτικών, οι
οποίοι πέφτουν εύκολα θύματα
ασύδοτων εργοδοτών.
Περαιτέρω ο κ. Μωϋσέως θέτει
επιτακτικά επί τάπητος το θέμα
της καλής γνώσης της Ελληνικής
γλώσσας ως προαπαιτούμενου

για απασχόληση σε υπηρεσίες
πρώτης γραμμής όπως ο τουρισμός.
Ο κ. Μωϋσέως εκφράζει τη
δυσφορία του γιατί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία η οποία είναι ο
μόνος τομέας που δεν επηρεάσθηκε από την κρίση και που τυγχάνει
συνεχούς οικονομικής στήριξης
από το κράτος, οι Κύπριοι εργαζόμενοι είναι μειοψηφία. Ο γ.γ.
της ΣΕΚ καλεί τους ξενοδόχους να
επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία και υπευθυνότητα ενισχύοντας την απασχόληση του καταρτισμένου ντόπιου δυναμικού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του
τουριστικού μας προϊόντος και
στην ανακούφιση δυσπραγούντων
οικογενειών μεσούσης της κρίσης.
Σελ. 3, 16

Εκ των ων ουκ άνευ η πάταξη της φοροδιαφυγής

Τ

ην περασμένη Πέμπτη η Βουλή ψήφισε πέντε μνημονιακά νομοσχέδια που βασικά αποσκοπούν
στην ενίσχυση της εισπρακτικής ικανότητας του
κράτους. Με τη νέα νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) να
προχωρεί σε δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού ή
κατάσχεση κινητής ιδιοκτησίας ώστε το κράτος να
εισπράξει επιβεβαιωμένους οφειλόμενους φόρους.
Παράλληλα, δίνει σημαντικά όπλα στις φορολογικές
αρχές του κράτους να πιάνουν στην τσιμπίδα τους,
τους μεγαλοοφειλέτες.
Η ΣΕΚ χαιρετίζει την ψήφιση της νέας νομοθεσίας με
την προσδοκία ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για
κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου κατά της οργιάζουσας φοροδιαφυγής η οποία για πολλές δεκαετίες
αποτελεί κοινωνική γάγγραινα για τον τόπο.
Η ΣΕΚ διαχρονικά ασκούσε πιέσεις στην πολιτεία και
στις εκάστοτε κυβερνήσεις για λήψη μέτρων που θα
αποσκοπούν στην πάταξη του φαινομένου της

φοροδιαφυγής ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα και
κατεπέκταση το κοινωνικό κράτος. Ιδιαίτερα σε
τούτη την δύσκολη περίοδο της λαϊκής δυσπραγίας
και των κοινωνικών παντοπωλείων, η συνεχιζόμενη
φοροδιαφυγή και η αδυναμία του κράτους να πλήξει
τους μεγαλοφοροφυγάδες, αποτελεί μείζον έγκλημα.
Παράλληλα η οργιάζουσα φοροδιαφυγή κλονίζει την

• Ώρα για κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου

θετικά επακόλουθα για τους εργαζόμενους και το
σύνολο της κοινωνίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται:
1 Φορολόγηση με βάση το τεκμήριο διαβίωσης.
2 Έκδοση υποχρεωτικής απόδειξης για
προϊόντων ή υπηρεσιών.

πώληση

3 Δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφοροφυγάδων.

εμπιστοσύνη κράτους και πολιτών οποίοι πληρούν
με συνέπεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σε τούτη την περίοδο της σκληρής δοκιμασίας, η ΣΕΚ
θεωρεί ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι εκ των
ων ουκ άνευ προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια
ταμεία και να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο λήψης
νέων εξοντωτικών μέτρων κατά των μισθωτών και
των μη προνομιούχων στρωμάτων του πληθυσμού.

Η ΣΕΚ πιστεύει βαθύτατα ότι τώρα είναι η ώρα για να
προωθηθεί ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο για να αποκοπεί η γάγγραινα της φοροδιαφυγής
που δηλητηριάζει το σώμα της Κύπρου, με όλα τα

Τέλος, η ΣΕΚ εισηγείται όπως υιοθετηθούν οι αναγκαίες πολιτικές για να καλλιεργηθεί στα σχολεία και
γενικότερα στην κοινωνία των πολιτών η φορολογική συνείδηση.

κατά της φοροδιαφυγής και ενίσχυση
της εμπιστοσύνης πολίτη – κράτους

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Η οργιάζουσα φοροδιφυγή
και το χρέος της κυβέρνησης

Ψήφος: Η τεράστια δύναμη του λαού

Τ

Ε

δώ και πολλές δεκαετίες, επώνυμοι και μη, κατακλέβουν το κράτος μέσω του «ευγενούς» αθλήματος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Το κράτος το οποίο ζεί στο δικό του ευτελή κόσμο, αδυνατεί, ή καλύτερα παρουσιάζεται απρόθυμο να εξαποστείλει τους γνωστούς μεγαλοοφειλέτες πίσω από τα
σίδερα. Αυτή η τακτική της ατιμωρησίας έχει ως
αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των φοροφυγάδων, πλήττοντας βαρύτατα τα δημόσια ταμεία.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,127 φυσικά ή νομικά
πρόσωπα οφείλουν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 165 εκατομμύρια ευρώ ενώ το συνολικό ποσό
των ανείσπρακτων φόρων ξεπερνά κατά πολύ το
μισό δίς. Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι αδυσώπητα:
-Γιατί οι εκάστοτε κρατούντες επιδεικνύουν τόση
μεγάλη «στοργή» στους εχούμενους μεγαλοοφειλέτες;
- Γιατί το κράτος κυνηγά μετά μανίας, μόνον τους
μικροοφειλέτες, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν
πού την κεφαλή κλίναι;
Είναι πασιφανές ότι στην Κύπρο του 21ου αιώνα, τα
διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου τέμνονται, εξού και
αλληλοκαλύπτονται, με κορωνίδα την επιβράβευση
των παρανομούντων και αισχροκερδόυντων και
παράλληλη τιμωρία των νομοταγών πολιτών.
Σήμερα, που οι Δανειστές της χρεοκοπημένης Κύπρου
αναγκάζουν την κυβέρνηση μέσω συγκεκριμένης
νομοθεσίας να τερματίσει το μεγάλο φαγοπότι, οι
γνωστοί – άγνωστοι μεγαλοκαρχαρίες κλωτσούν. Με
ισχυρό όπλο την πλουτοκρατική επιρροή τους και την
οικονομική τους άνεση, επιχειρούν πάση θυσία ναπετύχουν ανοικτά παραθυράκια στο νόμο για να μπορούν να επιδίδονται έστω και περιορισμένα στο προσφιλές τους άθλημα. Ευτυχώς που η «Δρακουλέσκου»
και η λοιπή συνομοταξία των τροϊκανών, δεν μασούν
και τα Μνημονιακά φορονομοσχέδια έγιναν νόμοι του
κράτους.
Σε σωρεία άρθρων μας στο πρόσφατο και απώτερο
παρελθόν, στείλαμε ισχυρό το μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση ότι αν δεν καταπολεμηθεί ολοκληρωτικά
η φοροδιαφυγή, οι σχέσεις πολίτη-κράτους θα κλονισθούν με αλυσιδωτές οδυνηρές επιπτώσεις για τον
τόπο. Δυστυχώς όλοι κώφευαν γιατί, λίγο πολύ, εβολεύοντο με την ατιμωρησία. Τώρα που μεσούσης της
κρίσης τα κοινωνικοοικονομικά πράγματα προσέλαβαν εκρηκτικές διαστάσεις, ουδείς νομιμοποιείται
ηθικά ή άλλως πώς,να καλύπτει με τον ένα ή άλλο
τρόπο κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή
φοροαποφυγής. Τούτη την ώρα που τα μη προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού δυσπραγούν, η
κυβέρνηση έχει ιστορική ευθύνη να υιοθετήσει το τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης και την διάτρητη απόδειξη πώλησης υπηρεσιών και προιόντων, ως μοναδικών όπλων για πάταξη της φοροδιαφυγής. Το
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και όλες οι
συναρμόδιες υπηρεσίες πρέπει οποσδήποτε να εξοπλισθούν καταλλήλως ώστε να πυροβοληθεί θανάσιμα η οργιάζουσα φοροδιαφυγή.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Αυτό είναι μέγα στοίχημα για την νυν διακυβέρνηση
στην ρητή δέσμευση της για ταχείαν οικονομική ανασυγκρότηση και κοινωνική ανόρθωση.
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ΠΛΑΤΩΝ 427 -347 Π.Χ. «Κάθε
λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Όσοι
αδιαφορούν για τα κοινά είναι
καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους
κατώτερούς τους .»

ώρα που καταλάγιασε ο θόρυβος
γύρω από τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών , κρίνουμε σκόπιμο
να αναφερθούμε και στις ευθύνες των
πολιτών για την πρωτοφανή κοινωνική
παρακμή και την οικονομική κατάρρευση
της πάλαι ποτέ ευημερούσας Κύπρου.
Χωρίς αμφιβολία την μέγιστη ευθύνη για
την σημερινή τραγωδία της Κύπρου
φέρουν οι πολιτικοί ηγέτες και τα κόμματα που διαχρονικά έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου. Όμως τους ηγέτες και τους κομματάρχες τους εκλέγει ο
λαός. Και ο λαός κάθε φορά που διεξάγονται εκλογές οφείλει να τιμωρεί όσους
απέτυχαν να τιμήσουν με το βίο και την
πολιτεία τους τη λαϊκή ετυμηγορία.

Δυστυχώς στις πρόσφατες ευρωεκλογές είδαμε τους πολίτες να απέχουν
μαζικά από τις κάλπες νομίζοντας ότι με τη στάση τους αυτή, θα τιμωρήσουν το διεφθαρμένο σύστημα. Όμως το μόνο που κατάφεραν είναι να επιβραβεύσουν αυτούς πους κατέστρεψαν τον τόπο, εγχωρώντας τη δύναμη
της δικής τους ψήφους στους σαλίγκαρους και στους αρεστούς του αμαρτωλού κατεστημένου. Ας συνειδητοποιήσουν επιτέλους οι πολίτες ότι η
Δημοκρατία τους παρέχει τεράστια δύναμη για να τιμωρούν αλλά και να
επιβραβεύουν. Ας την χρησιμοποιήσουν από δω και μπρός γιατί ο τόπος
δεν αντέχει άλλος τους λαοπλάνους, τους αδέξιους, τους διαπλεκόμενους
και τους κάθε λογής μασκαράδες της δημόσιας ζωής. Ας κάνουν βίωμα τους
την πιο πάνω σοφή ρήση του Πλάτωνα, αν θέλουν να ξεφύγουν από τη
μιζέρια και την κακομοιριά.

Ο Α. Μουσκάλης και
οι δεινοί συνεργατιστές

Μ

ιλώντας σε τηλεοπτική
εκπομπή του ΡΙΚ ο
Ανδρέας
Μουσκάλλης,
(καταξιωμένος προπονητής
ποδοσφαίρου) και τέως
πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνεργατισμού, επιχείρησε με άκρως
λαϊκίστικες προσεγγίσεις
να μας εξηγήσει πως φθάσαμε
στην
τραπεζική
κατάρρευση και την κρατική
χρεοκοπία. Επιρρίπτοντας
ευθύνες σ’ όλους τους
άλλους, απέφυγε επιμελώς
ο κ. Μουσκάλλης να μας
εξηγήσει τις δικές του ευθύνες για τη θλιβερή κατάντια
του πάλαι ποτέ κραταιού
Συνεργατικού Κινήματος.
Παρέλειψε, ο περισπούδαστος κ. Μουσκάλλης να μας
πει τι έκανε επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ - Χριστόφια για

Το ατόπημα της «Κομισιόν» για τη «Βόρεια Κύπρο»

Σ

ε επίσημο δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(«ΚΟΜΙΣΙΟΝ») ημερομηνίας 12
Ιουνίου 2014 αναφέρονται
μεταξύ άλλων τα εξής: «Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει φεστιβάλ για τον εορτασμό της 9ης Μαϊου Ημέρα της Ευρώπης - στις
14 Ιουνίου 2014 μεταξύ
13.00-20.00 στη λεωφόρο
Mehmet akif (Dereboyu) στο
βόρειο τμήμα της Λευκωσίας.

Το φεστιβάλ θα είναι μια μεγάλη
γιορτή επί ευκαιρία της Ημέρας της
Ευρώπης στο βόρειο τμήμα της
Κύπρου. Η εκδήλωση για την Ημέρα
της Ευρώπης θα δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στη νέα γενιά της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, τους νέους
Ευρωπαίους, καθώς αυτοί αποτελούν
το μέλλον της Ευρώπης. Ένας επιπρόσθετος στόχος του φεστιβάλ
είναι να φέρει τους Τουρκοκύπριους
πιο κοντά στην ΕΕ με την ανάδειξη
των έργων που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο βόρειο τμήμα
της Κύπρου. Στα διάφορα περίπτερα
που θα στηθούν στο πλαίσιο του
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Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα μπορούν
να λάβουν πληροφορίες γα την ΕΕ και τις
εργασίες που εκτελούνται προς όφελος της
Τουρκοκυπριακής κοινότητας».
Λυπούμαστε βαθύτατα
γιατί η Ευρωπαϊκή
Ένωση με τα πιο επίσημα χείλη συντηρεί με
το δικό της τρόπο την κατοχή και
αρνείται να πει τα πράγματα με το
όνομα τους, κατά παράβαση όχι
μόνον των αποφάσεων του ΟΗΕ αλλά
και των δικών της.
Για να δούμε πως θα αντιδράσουν οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής
Δημοκρατίας σ’ αυτή τη πισώπλατη
μαχαιριά της ΕΕ κατά της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Είναι που είναι κλονισμένη η εμπιστοσύνη των Κυπρίων πολιτών προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μην κλονισθεί άλλο. Αναμένουμε διορθωτική
ανακοίνωση από την εδώ αντιπροσωπεία της «Κομισιόν» αλλά και του
Ευρωκοινοβουλίου.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

να αποτραπεί η σύνολη
χρεοκοπία, αλλά και η
πτώση του Συνεργατισμού,
τον οποίο υπηρετεί εδώ και
χρόνια με περισσή υπερηφάνια. Πότε θα εξηγήσει
στους Συνεργατιστές για τις
υπόγειες διαδρομές του
€1.5δις, το οποίο επωμίζεται ο φορολογούμενος;
Τώρα που επανήλθε στο
προσκήνιο ως πρόεδρος
της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας «ΛΗΔΡΑ»
καλό θα είναι να βγει με το
κ. Χλωρακιώτη και τους
άλλους δεινούς Συνεργατιστές που ανάλωσαν τη ζωή
τους για την προκοπή του
αγρότη, του εργάτη και του
απλού ανθρώπου (που
θάλεγε κι ο σύντροφος
Δημήτρης) να μας πουν για
το χθες, το σήμερα και το
αύριο.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
του ΕΕΚ ΣΕΚ Λάρνακας

ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ην Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 στις 6μ.μ. θα
πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λάρ-

νακα η 7η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου (ΕΕΚ) ΣΕΚ Λάρνακας.
Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης θα αναλυθούν τα
οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα ενώ ο γ.γ.
της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως θα αναλύσει φλέγοντα
εργατικά θέματα. Παρόντες στη συνδιάσκεψη θα
είναι τα μέλη της γραμματείας και της εκτελεστικής
επιτροπής της ΣΕΚ.

Ιδρύεται ανεξάρτητος Φορέας
Κοινωνικής Στήριξης

Τ

ο υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση
Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με
στόχο την οικονομική στήριξη δυσπραγούντων
φυσικών προσώπων τα οποία, λόγω εκτάκτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, θα επηρεαστούν άμεσα σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους, ή έχουν άμεσα ανάγκη
άλλης οικονομικής βοήθειας, η οποία δεν παρέχεται
από άλλο ισχύοντα Νόμο.
Με την απόφαση δημιουργείται Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα με πρόεδρο τη σύζυγο του εκάστοτε
Προέδρου της Δημοκρατίας, ταμία τον εκάστοτε
γενικό λογιστή της Δημοκρατίας και μέλη τους εκάστοτε γενικούς διευθυντές των υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και Υγείας. Οι λογαριασμοί του
Φορέα θα ελέγχονται από το γενικό ελεγκτή της
Δημοκρατίας.

Επιχορήγηση αδειών
εργοδοτουμένων σε ξενοδοχεία
ορεινών θερέτρων

Τ

ο σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων
που εφαρμόζει το υπουργείο Εργασίας θα λειτουργήσει φέτος μόνο στα ορεινά θέρετρα την
περίοδο από 27 Ιουλίου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου
2014.
Το σχέδιο θα λειτουργήσει σε
τρεις περιόδους: 27/7/2014
√ Οι αιτήσεις
να υποβληθούν έως 1/8/2014, 3/8/14 έως
22/8/14,
24/8/14
έως
από τις 30/6
19/9/14. Η διαμονή θα είναι
έως 4/7/14
πενθήμερη από Κυριακή ως
Παρασκευή με πλήρη διατροφή. Η ημερήσια επιδότηση
που θα παραχωρείται ανέρχεται στα €45 το άτομο.
Δυνατότητα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο
Σχέδιο έχουν όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2013. Όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια, βασική προϋπόθεση το κατά κεφαλήν εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 270 ευρώ
την εβδομάδα ή τα 1.170 ευρώ το μήνα. Το υπουργείο
Εργασίας είναι στη διαδικασία ετοιμασίας του εντύπου αίτησης και υπολογίζεται όπως μέχρι μεθαύριο
Παρασκευή (27 Ιουνίου) θα είναι διαθέσιμο. Το κοινό
θα μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και να
λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία
του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
(ΚΕΠ) και την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών κοινωνικών
Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid. Το υπουργείο
Εργασίας καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 30 Ιουνίου μέχρι και
τις 4 Ιουλίου 2014.

Μ

εσαιωνικές συνθήκες εργασίας
επικρατούν τον τελευταίο
καιρό στην οικοδομική βιομηχανία
της Κύπρου η οποία ομολογουμένως υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα
της κρίσης. Οι συλλογικές συμβάσεις που κερδήθηκαν με θυσίες και
μακρόχρονες, σκληρές αντιπαραθέσεις και απεργίες καρατομούνται ενώ οι μισθοί πείνας κάνουν
θραύση.
Σήμερα μπροστά στον φόβο της
ανεργίας και των κοινωνικών
παντοπωλείων ο Κύπριος εργαζόμενος αναγκάζεται να δεχθεί τους
μισθούς πείνας και φτώχειας γιατί
κάποιοι έχουν εισάξει στη χώρα
μας τα φθηνά εργατικά χέρια που
Του Γιαννάκη
Ιωάννου
γενικού γραμματέα
Ομοσπονδίας
Οικοδόμων ΣΕΚ

προέρχονται από τις πρώην ανατολικές χώρες, τάζοντας τους
λαγούς και πετραχήλια για μια
καλύτερη ζωή.
Οι εκάστοτε κυβερνήσεις παρασυρόμενες και ελεγχόμενες από τους
ολίγους που έχουν την οικονομική
επιφάνεια, έχουν εισάξει μονομερώς πρωτόγνωρα συστήματα
απασχόλησης, με στόχο την φτωχοποίηση των πολλών προς όφελος των ολίγων.
Όλοι αυτοί οι ολίγοι έχουν αρπάξει
την ευκαιρία της οικονομικής κρίσης και με μπροστάρηδες τους
διάφορους εργοδοτικούς συνδέσμους, έχουν γκρεμίσει όλα όσα με
κοινωνικό διάλογο έχουν επιτευχθεί προς όφελος των εργαζομένων, αλλά και της εργοδοτικής
πλευράς. Οι ειδικές συμφωνίες
που έχουν γίνει μεσούσης της κρίσης μέσω κοινωνικού διαλόγου, σε
μια προσπάθεια μείωσης του
εργατικού κόστους, με στόχο την
τόνωση της απασχόλησης καταπατούνται.
Η πλειοψηφία των εργοδοτών και
πολύ περισσότερο οι πρωταγωνιστές αυτού του διαλόγου, είναι
από τους πρώτους που δεν έχουν
σεβαστεί το αποτέλεσμα, του διαλόγου παρόλο που το έχουν υπογράψει, πιέζονταςκαι εκφοβίζοντας εργολαβικά τους εργαζόμενους να αποδέχονται μισθούς πείνας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εν μέσω αυτής της άσχημης πραγματικότητας, στις αρχές Ιουλίου
θα αρχίσει από μέρους μας η προσπάθεια ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους
που δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία Οικοδόμων της ΣΕΚ σε
συνεργασία με την αντίστοιχη
Συντεχνία της ΠΕΟ. Η αγαστή
συνεργασία προς όφελος των
εργαζομένων και κυρίως των
μελών μας θα είναι αυτή που με

αποφασιστικότητα και δυναμισμό
με όσα όπλα μας έχουν απομείνει
θα προσπαθήσουμε να περισώσουμε ότι μπορούμε πιστεύοντας
ότι συνεργάτες και συμπαραστά-

3

νωση μεταξύ των εργαζομένων,
την συναδελφική αλληλεγγύη και
συμπαράσταση, ούτως ώστε με
μια φωνή να διεκδικήσει και να
βελτιώσει τα σημερινά κακώς έχο-

√ Καλούμε τους οικοδόμους και τους εργαζόμενους
στον κατασκευαστικό κλάδο να εντείνουν τη συντεχνιακή τους
συσπείρωση για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
εκφοβισμών και των πρωτόγνορων εργοδοτικών προκλήσεων
τες θα έχουμε και τα θύματα της
οικονομικής κρίσης που είναι οι
άνεργοι. Άνεργοι οι οποίοι οι
περισσότεροι τα τελευταία τρία
χρόνια δεν έχουν από τον ήλιο
μοίρα και βρίσκονται στην αβεβαιότητα και στην εξαθλίωση.
Ο αριθμός των ανέργων στην οικοδομική βιομηχανία είναι τέτοιος
που εύκολα θα μπορούσαν να είναι
στην απασχόληση αν κάποιοι δεν
έκαναν κατάχρηση εξουσίας όπου
καθημερινά απασχολούν νεοεισερχόμενους εις τον κλάδο από άλλες
χώρες της Ε.Ε., εκμεταλλευόμενοι
την έλλειψη κριτηρίων και φραγμών κάνοντας πάρτυ συνοδευόμενο από την εκμετάλλευση και την
ανάγκη των αδυνάτων για ένα
κομμάτι ψωμί.

ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ
Αυτή η τραγική κατάσταση, δυστυχώς άρχισε να εδραιώνεται επικίνδυνα, βασιζόμενη στις μειωμένες
αντιστάσεις των εργαζομένων,
αφού ο φόβος της ανεργίας περιτριγυρίζει πάνω από τα κεφάλια
τους. Εμείς τα Συνδικάτα πολύ
σύντομα θα προσπαθήσουμε ως
διαπραγματευτές να αλλάξουμε
αυτήν την εικόνα. Η επιτυχία
αυτού του αποτελέσματος θα
εξαρτηθεί από την διάθεση των
εργαζομένων, γιατί αυτοί είναι τα
Συνδικάτα, αυτοί αποτελούν την
Συντεχνία. Ο αδύνατος για να
πετύχει οικονομικά οφέλη στο
χώρο εργασίας του, θα πρέπει να
δημιουργήσει την συμπαγή οργά-

ντα στον τομέα της οικοδομικής
βιομηχανίας και των συναφών
επαγγελμάτων.
Ο ωραίος αγώνας για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των οικογενειών μας είναι μπροστά μας.
Πολύ σύντομα η προσπάθεια θα
ξεκινήσει (1η Ιουλίου) ο διάλογος
μεταξύ Συντεχνιών και Εργοδοτών
της οικοδομικής βιομηχανίας με
στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
Εύχομαι και ελπίζω όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Σίγουρα τα συμφέροντα είναι
συγκρουόμενα όπως ήταν πάντοτε
εξάλλου. Όμως, επιδεικνύοντας
σεβασμό στις διαδικασίες και οι
δύο πλευρές το αποτέλεσμα θα
είναι τέτοιο που θα διασκεδάσει τα
όποια συγκρουόμενα συμφέροντα.
Είναι γεγονός ότι ο τόπος μας και η
μικρή οικονομία της χώρας μας δεν
επιτρέπει πολλές φορές τις
συγκρούσεις, γιατί από την πρώτη
στιγμή αφήνει τα αρνητικά της
αποτελέσματα.
Έχοντας αυτό
υπόψη μας ως εργαζόμενοι θα
εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια
στη διαπραγμάτευση. Αυτή όμως
η καλή θέληση και διάθεση εύχομαι
και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί να
ερμηνευτεί ως αδυναμία.
Τέλος καλώ την εργοδοτική πλευρά
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σ’ αυτή την προσπάθεια και
όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον
τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας να ακολουθήσει το δρόμο της
ανάπτυξης και της προκοπής.
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Αν ευθύνονται τα G3, αύριο
θα ευθύνονται τα κυνηγετικά
και τα κουζινομάχαιρα!

Η

πρόσφατη τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρη την
Κύπρο όπου ένας 41 χρόνος πατέρας σκότωσε την
σύζυγο του και την ανήλικη θυγατέρα του, τραυμάτισε
σοβαρά τον γιο του και έθεσε τέρμα στη δική του ζωή
κρούει τον κώδωνα κινδύνου στη ψυχή και στην καρδιά
μας.

Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά

Αναρίθμητες είναι οι ανθρώπινες οικογενειακές τραγωδίες που βιώνουν
συνάνθρωποι μας στη διπλανή πόρτα
και κανείς δεν τις αντιλαμβάνεται μέσα
στην παραζάλη της καθημερινότητας
μας.

Είναι πραγματικά απίστευτο αλλά
συνάμα τρομακτικό πως μπορεί να λειτουργήσει ο ανθρώπινος
νους μέσα σε ελάχιστα δευ• Η λογική και ο
τερόλεπτα και πόσο πόνο
παραλογισμός ακρο- μπορεί να προκαλέσει η
βατούν πάνω στο ίδιο αδυναμία τη συγκεκριμένη
σχοινί. Ποιος θα νική- στιγμή, να διαχειριστεί
κάποιος το θυμό ή τον πόνο
σει εξαρτάται από το του για οποιονδήποτε λόγο.

@

Η οικονομική παράμετρος κατά την προσωπική μου
αντίληψη αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στη ψυχολογία και στη ψυχοσύνθεση κάθε ανθρώπου που δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές του υποχρεώσεις λόγω σοβαρής έλλειψης ρευστότητας.
Αποτελεί λοιπόν υποχρέωση της πολιτείας να δώσει άμεσες λύσεις στη φτώχεια και στην ανέχεια ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατό ανεπιθύμητες καταστάσεις που
θα οδηγήσουν σε οικογενειακά δράματα.
Μακρύς ο κατάλογος πολιτών που δεν μπορούν να
αποπληρώσουν δόσεις δανείων, ρεύμα και νερό. Ας
αναρωτηθούμε τι θα γίνει αν κάποια στιγμή βρεθούμε
μπροστά στο ενδεχόμενο εκποίησης περιουσιών και πως
μπορεί κάποιος να διαχειριστεί κρισιμες καταστάσεις.
Η λογική και ο παραλογισμός ισορροπούν πάνω στο ίδιο
σχοινί και μια δεδομένη στιγμή αντιμάχονται ποιος θα
είναι ο νικητής.

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Β

εβαίως και η στήλη θα παρακολουθεί όσο μ΄πορεί το Μουντιάλ.
Το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι και η ζωή και η πολιτική που το περιβάλλουν από παντού.
«Αν αυτό είναι πέναλτι, τότε καλύτερα να παίζουμε μπάσκετ», είπε θυμωμένος ο προπονητής της Κροατίας Ν.
Κόβατς. Για το πέναλτι, όσο και να
φωνάξει, όσο και να διαμαρτυρηθεί,
θα έχει μεν δίκαιο, αλλά ο προπονητής
της Βραζιλίας Σκολάρι θα... έχει
περισσότερο. Ο Σκοράρι είπε κι αυτός
θυμωμένος: «Ποιοί τηλεθεατές. Ο
διαιτητής είναι πάνω από τους τηλεθεατές». Σωστός, γιατί αν ήταν διαφορετικά, πώς θα μπορούσαν προψές να
κάνουν το διαιτητή 2,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές; Που όλοι μας ναι μεν

Όλες αυτές παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπόψη προτού επαναληφθούν ανείπωτες τραγωδίες. Η
ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη για να χάνεται από την
μια στιγμή στην άλλη.
Ας προσπαθήσουμε ως κοινωνία και ως κράτος να βγούμε το συντομότερο από τα τραγικά οικονομικά μας αδιέξοδα, ας λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στο μέτρο του
δυνατού ο ένας για τον άλλο ώστε να μπορέσουμε να
βγούμε αλώβητοι από τις σκληρές πραγματικότητες που
πολλές φορές οδηγούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
Ας κρατηθούμε λοιπόν γερά με την ελπίδα ότι σύντομα
θα έλθουν καλύτερες μέρες για τον τόπο μας επιφέροντας πρώτιστα γαλήνη στις καρδιές και στις
ψυχές μας.

είδαμε ότι (δεν) ήταν πέναλτι, αλλά
δεν είδαμε τι κρυβόταν πίσω από το
πέσιμο και τον καταλογισμό της εσχάτης των ποινών. Πίσω κρυβόταν (;)
ένας λαός ο οποίος όσο και να στενάζει στην πείνα δεν θα άντεχε να
χάσεια πό τον πρώτο αγώνα και μάλιστα με αυτογκόλ!
Οι φτωχογειτονιές θα έπαιρναν φωτιά
και οι μεγαλουπόλεις θα φούντωναν
από οργή καιθα έκαναν την Πρόεδρο
της χώρας να αναζητεί ιπτάμενο δίσκο
για να την κάνει από τον πλανήτη.
Η άτυχη Κροατία, όσο και να πάσκιζε,
δεν θα μπορούσε να πετύχει τίποτε
καλύτερο από αυτό που πέτυχε. Να
παίξει πολύ καλά και να αποκτήσει
ένα ηθικό πλεονέκτημα. Όποιος και

να κληρωνόταν πρώτο παιχνίδι με τη
Βραζιλία ήταν χαμένος ή από χέρι ή
από πέναλτι....
Αν τα πιο πάνω ισχύουν σε κάποιο
βαθμό, μια άρτος δεν υπάρχει στη
Βραζιλία αλλά υπάρχει το θέαμα
ποιος τολμά να στοιχηματίσει ότι το
Μουντιάλ 2014 που διεξάγεται στη
Βραζιλία δεν θα έχει νικητή των
πάντων και τροπαιούχο βεβαίως τη
Βραζιλία; ο λαός πεινά, αλλά όχι και
να χάνει σπίτι του. Τα πέναλτι τα
έχουμε... Ας φάει νίκες να χορτάσει.
Το φετινό Μουντιάλ θα έχει πολλά
πέναλτι, αλλά και πολλή πλάκα.
Παραγγείλατε την πίτσα σας;
Γιώργος Τζίβας, «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Ο φάκελος για τα «φακελάκια»

Η

Επιτροπή Θεσμών της Βουλής,
όπως αποκαλύπτει η «Σ», θα
ξεκινήσει μία νέα έρευνα για πιθανό
πλουτισμό κρατικών και άλλων αξιωματούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης το Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων καλείται να
ερευνήσει και να ετοιμάσει κατάσταση
κεφαλαίου για όλους όσους είχαν
αξίωμα, που δυνατόν να τους έδωσε ή
να τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν εισοδήματα πέραν των απολαβών τους.
Με απλά λόγια, θα διερευνηθεί αν
αξιωματούχοι σε διάφορες θέσεις και
σε διάφορες εποχές εκμεταλλεύτηκαν
τη θέση και την όποια ισχύ τους για να
αποκτήσουν εισοδήματα, που δεν
δικαιολογούνται από το πραγματικό
εισοδηματικό καθεστώς τους. Βουλευτής του ΔΗΣΥ δήλωσε ότι τώρα είναι
η ώρα να διερευνηθεί και το πόθεν
έσχες όλων αυτών που απέκτησαν

Αν ευθύνονται τα G3 τότε ενδεχομένως αύριο να ευθύνονται τα κυνηγετικά και τα κουζινομάχαιρα. Οι αιτίες
και αφορμές είναι πιο βαθιές καθώς οι ανθρώπινες ισορροπίες ακροβατούν.
Η βία στο σπίτι και έξω από αυτό θα πρέπει να καταγγέλλονται χωρίς επιφύλαξη. Και από εκεί και πέρα οφείλει η πολιτεία άμεσα και χωρίς χρονοτριβή να λαμβάνει
δράση προτού το μυαλό του οποιουδήποτε αποδράσει.
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Πόσα τέτοια πέναλτι θα έχει φέτος;

μέγεθος της «κρίσης»

Το συγκεκριμένο δραματικό φινάλε της οικογένειας
Χ δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο αλλά θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά την πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και τις
συνθήκες που βιώνει η πατρίδα με τους χιλιάδες οικονομικά δυσπραγούντες συμπολίτες μας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

εισοδήματα πέραν του μισθού των. Θα
ανοίξει, λοιπόν, ένας νέος φάκελος για
τα «φακελάκια». Α! και θα διερευνηθεί και το πόθεν έσχες αξιωματούχων.
Έχουμε μια απλή απορία: Αυτό το
πόθεν έσχες, ποιο είναι; Εδώ και χρόνια, τα δήθεν ευαίσθητα κόμματά μας
μάχονται για να μη εγκριθεί σχετική
και εφαρμόσιμη νομοθεσία. Άρα,

δικαιούμαστε να υποψιαστούμε ότι
πρόκειται για ακόμα ένα επικοινωνιακό παιγνίδι για να υποβάλουν στους
πολίτες ότι ασχολούνται με παράνομο
πλουτισμό. Πρώτα ας εγκρίνουν έναν
πραγματικό νόμο για το πόθεν έσχες
και ύστερα ας ξεκινήσουν την έρευνα.
Σ.Ι.

Κι ύστερα ξυπνήσαμε

Π

ρώτα ήρθαν οι Καταριανοί.
Έκτισαν στο κέντρο της Λευκωσίας ένα συγκρότημα με υπερπολυτελή διαμερίσματα και ξενοδοχεία
έξι αστέρων. Στο πρόγευμα προσφέρουν σαμπάνια και χαβιάρι και στο
βραδινό τρούφες με όρχεις αλόγου
και μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον μια
πετρελαιοπηγή μπορούν να συχνάΤης Χρυστάλλας
Χατζηδημητρίου
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
Συνωστισμός επενδυτών και πάλι
ζουν εκεί. Για να συντηρείται όλο
αυτό, και να λειτουργεί άψογα, εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι όλων
των ειδικοτήτων. Από διευθυντές
μέχρι μπάτλερ. Πολλά τα λεφτά που
ρέουν στον τόπο. Ύστερα ήρθε η
Triple Five (αυτός ο συμπαθητικός
κύριος με το καπέλο που φιλούσε
υπέροχα). Αγόρασε κρατικά ομόλογα
δισεκατομμυρίων, τράπεζες που βρί-

σκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ξενοδοχεία τα οποία κινδύνευαν
με λουκέτο και τα οποία αναβάθμισε
- μέχρι και ελικοδρόμια έκανε στην
οροφή τους - έβαλε αεροπλάνα και
έφερε μαζικά τουρίστες οι οποίοι
γέμισαν τα ξενοδοχεία. Πλούσιους
τουρίστες που ξημεροβραδιάζονται
στα γήπεδα γκολφ και στα καζίνο.
Πολλά τα λεφτά.
Ύστερα ήρθαν οι Κινέζοι που αγόρασαν εγκαταλελειμμένα αεροδρόμια
και τα μετέτρεψαν σε εμπορικά
κέντρα από όπου επανεξάγονται
προϊόντα σε όλη τη Μέση Ανατολή
και την Ασία, αφήνοντας ζεστό
χρήμα στον τόπο. Κι ύστερα ήρθαν κι
άλλοι Κινέζοι οι οποίοι αγόρασαν
ολόκληρα τουριστικά χωριά τα οποία
κινδύνευαν να τα βγάλει ο Χούρκικαν στο σφυρί. Κι έτσι όχι μόνο
σώθηκαν, αλλά βρήκαν και δουλειά
εκεί εκατοντάδες άνεργοι οι οποίοι
κάνουν τα πάντα. Από κούρεμα του
γρασιδιού μέχρι μάζεμα των μπαλίτσων που ξεφεύγουν από τις τρύπες

του γκολφ. Ύστερα ήρθαν κι οι ανατολικοί (Ούγγροι, Ουκρανοί, Ρώσοι)
κι έκαναν πράγματα και θαύματα σε
όλη την ακτογραμμή της Γεροσκήπου
και στη ενδοχώρα πέρα στους
λόφους. Εφτά ολόκληρα δισεκατομμύρια ρίχθηκαν στη γη της Πάφου με
τις ευλογίες του αρχιεπισκόπου. Το
Μονακό ωχριά μπροστά στο κρατίδιο
της Γεροσκήπου. Το τι κότερα είναι
αραγμένα στις ακτές, τι jet πηγαινοέρχονται μεταφέροντας ινκόγκνιτο
αστέρες του Χόλιγουντ, διεθνείς
ποδοσφαιριστές και άλλους που ανακάλυψαν τον παράδεισο της Κύπρου
δεν μπορεί να περιγραφεί. Κι ύστερα
ήρθαν οι Ινδοί. Οι οποίοι πήραν κι
αυτοί τις ευλογίες του αρχιεπισκόπου
προτού βάλουν μπρος για επενδύσεις
σε μαρίνες και ίσως και στην κινηματογραφική βιομηχανία με πρώτη ταινία στα σκαριά «Όνειρο ήταν» με
ηθοποιούς του Μπόλιγουντ αλλά και
της Κύπρου φυσικά.
Κι ύστερα ξυπνήσαμε.
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• 13η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Λεμεσού

Η ΣΕΚ προασπιστής των δικαιωμάτων των εργαζομένων
Η

ΣΕΚ πάντοτε με υπευθυνότητα και σύνεση θα
συνεχίσει να προασπίζεται
τα δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία πλήττονται
εξαιτίας της οικονομικής
ύφεσης.
Το μήνυμα αυτό στάληκε από
το βήμα της 13ης Επαρχιακής
Συνδιάσκεψης του Σωματείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε τη
Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014.
Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης
ο γραμματέας του Σωματείου
Μιχάλης Φράγκου (φωτο)
καταθέτοντας την έκθεση δράσης του σωματείου του, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Μια
περίοδος, επεσήμανε, συνεχών
παραβιάσεων της συλλογικής
σύμβασης από τους εργοδότες,
γεγονός που μας ανάγκασε να
βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση στην προσπάθεια μας
να διατηρήσουμε τα κεκτημένα
των εργαζομένων.

τιμήθηκαν για την πολύτιμη
και πολύχρονη προσφορά τους
προς το Κίνημα της ΣΕΚ οι
Δημήτρης Μιχαήλ και Στέλιος
Στυλιανίδης (φωτο).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΨΥΧΑΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΠΙΠΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Αναφέρθηκε παράλληλα στις
μονομερείς και αυθαίρετες
ενέργειες των ξενοδόχων οι
οποίοι, πρόσθεσε, τείνουν να
πιστεύουν ότι το συνδικαλιστικό κίνημα αδυνατεί να αντιδράσει.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΟΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΟΦΙΤΗΣ

Χαιρετισμούς στη συνδιάσκεψη
απηύθυναν ο Επαρχιακός
Γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού Σάββας Γεωργίου και ο γ.γ. της
ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδου. Κάλεσαν τους εργαζομένους σε συστράτευση και ενότητα για να αντιμετωπιστεί με
επιτυχία ο εργοδοτικός ετσιθελισμός.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΜΑΞΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ Π’’ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Την οικονομική κατάσταση του
σωματείου κατέθεσε ο ταμίας
Νεόφυτος Ψύχας.
Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης

ΛΟΙΖΟΣ ΣΟΥΡΟΥΠΠΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ
Τους δύο τιμηθέντες πλαισιώνουν ο Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού Σάββας Γεωργίου
και ο Μιχάλης Φράγκου, γραμματέας του Σωματείου

Σ

ε Δημόσια Διαβούλευση με νέους
πτυχιούχους οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο
Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας
σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς συμμετείχε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014,
στα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ),
η οποία υλοποίησε το εν λόγω Σχέδιο.
Σκοπός της Διαβούλευσης, τόνισε η
κυρία Αιμιλιανίδου, είναι η ενθάρρυνση
της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη,
ως ο βασικός πυλώνας πολιτικής της
Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης της ημέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Για να εκσυγχρονιστεί το
κράτος, συνέχισε η Υπουργός, χρειάζεται η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.
Προς τον σκοπό αυτό, με βάση απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας,
αλλά και του Υπουργικού Συμβουλίου οι
εισηγήσεις και απόψεις των πολιτών

Δημόσια διαβούλευση
με νέους πτυχιούχους

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΛΟΗ
τισμούς αναφορικά με τη συμμετοχή
τους στο εν λόγω Σχέδιο. Οι συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση αναφέρθηκαν στα οφέλη που αποκόμισαν
από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο,
καθώς και εισηγήσεις για τρόπους βελτίωσης του Σχεδίου.
Τόσο η Υπουργός όσο και η Πρόεδρος
της Αρχής Νίκη Ματθαίου, χαιρέτησαν
τη συμμετοχή των νέων πτυχιούχων
στη Διαβούλευση της Αρχής και τους
διαβεβαίωσαν ότι οι απόψεις, εμπειρίες και εισηγήσεις τους θα τύχουν
περαιτέρω μελέτης και ανάλυσης, για
καλύτερη υλοποίηση των μελλοντικών
Σχεδίων του Υπουργείου και της ΑνΑΔ.
Στη Δημόσια Διαβούλευση παρέστησαν,
επίσης, η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑνΑΔ, ο Γενικός Διευθυ-

θα ληφθούν υπόψη στη χάραξη ή
εκσυγχρονισμό των πολιτικών του κράτους.

Η Υπουργός ζήτησε από τους νέους
πτυχιούχους να καταθέσουν τις δικές
τους απόψεις, εμπειρίες και προβλημα-

ντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς
και ο Αν. Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ.
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Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Η

εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, υποστηρίζει το 43% των Ελλήνων και το ένα
τέταρτο των Ευρωπαίων πολιτών,
σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής δημοσκόπησης «Ευρωβαρόμετρο» που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Συγκεκριμένα, το 43% των Ελλήνων
θεωρούν ότι η εκπαίδευση ή η
κατάρτισή τους δεν τους παρείχε τις
απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να
βρουν μια θέση εργασίας η οποία να
ανταποκρίνεται στα επαγγελματικά
τους προσόντα. Το ποσοστό αυτό
κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στην
ΕΕ και ακολουθούν η Ισπανία (38%)
και η Ιταλία (35%). Το αντίστοιχο
ποσοστό στην ΕΕ είναι 23%, ενώ τα
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία (10%), στη Δανία
(11%) και στη Γερμανία (13%).
Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί Έλληνες
ερωτηθέντες (49%, έναντι 56% στην
ΕΕ) πιστεύουν ότι τα επαγγελματικά
τους προσόντα θα αναγνωρίζονταν
σε άλλα κράτη- μέλη. Το 6% των
Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών προσπάθησε να εργαστεί ή να
σπουδάσει σε άλλο κράτος- μέλος,
αλλά δεν τα κατάφερε, είτε επειδή
δεν αναγνωρίζονταν τα εν λόγω
προσόντα του από τους δυνητικούς
εργοδότες ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε επειδή οι ερωτηθέντες δεν
είχαν επαρκείς πληροφορίες για την
αναγνώριση των προσόντων τους
στο εξωτερικό. Επίσης, το 81% των
Ελλήνων ερωτηθέντων αξιολογούν
«καλή» την ποιότητα της εκπαίδευσης που έλαβαν στο σχολείο, έναντι
86% στην ΕΕ. Όσον αφορά την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης
αξιολογείται «καλή» μόνο από το
29% των Ελλήνων και το 39% των
Ευρωπαίων πολιτών.
Οι σημαντικότερες πτυχές της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
σύμφωνα με τους πολίτες της ΕΕ,
αφορούν ιδίως την ικανότητα των
εκπαιδευτικών να κινήσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών και να τους
κάνουν να δραστηριοποιηθούν. Το
σημείο αυτό φαίνεται ότι απαιτεί τις
περισσότερες βελτιώσεις, σύμφωνα
με το 61% των Ελλήνων ερωτηθέντων
και το 51% στην ΕΕ.
Άλλοι τομείς που επιδέχονται βελ-

T

o 2013,oι τιμές καταναλωτικών
αγαθών στην Κύπρο κινήθηκαν σε
επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ ,
με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα ηλεκτρονικά είδη, σύμφωνα με τα στοιχεία
Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά
στοιχεία η μέση τιμή των καταναλωτικών αγαθών κυμάνθηκε πέρσι στο 86%
του μέσου όρου της ΕΕ και στην Ελλάδα
στο 89%. Ακριβότερη χώρα η Δανία
(+40%) από το μέσο όρο και φτηνότερη
η Βουλγαρία (-52%).
Αναφορικά με τα επιμέρους προϊόντα,
στον τομέα των τροφίμων και των μη
οινοπνευματωδών ποτών, οι τιμές στην
Κύπρο κινήθηκαν 8% πάνω από το μέσο
όρο της Κοινότητας και στην Ελλάδα 2%.
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Δημόσια διαβούλευση στο υπουργείο Παιδείας με τη συμμετοχή της ΣΕΚ

τίωση είναι τα μαθησιακά περιβάλλοντα, ώστε να τονώσουν τη δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον (49%
στην Ελλάδα και 41% στην ΕΕ) και η
πρακτική επαγγελματική πείρα σε
εταιρεία ή οργάνωση (46% στην
Ελλάδα και 37% στην ΕΕ).

Τι λένε οι Ευρωπαίοι πολίτες
Η συντριπτική πλειονότητα των
πολιτών της Ένωσης (95%) θεωρεί
ότι οι δεξιότητες μπορούν να αποκτώνται εκτός της επίσημης εκπαίδευσης, ιδίως οι δεξιότητες ξένων
γλωσσών και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες θέσεις εργασίας.
Μόνο το 9% δηλώνει ότι γνωρίζει σε
ποιο επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων
αντιστοιχούν τα προσόντα του και
μόνο το 21% έχει ακουστά το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών
προσόντων.
Συνολικά, το 44% των πολιτών της ΕΕ
αναφέρουν ότι έχουν αναζητήσει
κάποιου είδους πληροφορίες σχετικά
με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή
τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Μόλις λίγοι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) δηλώνουν ότι βρήκαν τουλάχιστον εύκολα τις
πληροφορίες που χρειάζονταν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι με την πάροδο του
χρόνου, εφαρμόστηκαν διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
προκειμένου να προωθηθεί η
αναγνώριση των δεξιοτήτων
και των επαγγελματικών προσόντων, ωστόσο, παραμένουν σημαντικές δυσκολίες. «Ο στόχος μας
είναι απλός: Οι δεξιότητες και τα
επαγγελματικά προσόντα του καθενός στην Ευρώπη θα πρέπει να μπορούν να γίνονται κατανοητά και να
αναγνωρίζονται, εντός και εκτός των
εθνικών συνόρων, από τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Πρέπει να αναγνωρίζονται με δίκαιο,
συγκρίσιμο και διαφανή τρόπο, έτσι
ώστε να βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των ενδιαφερομένων και
να ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω μάθηση» δήλωσε η Ανδρούλλα
Βασιλείου, Ευρωπαία επίτροπος,
αρμόδια για την εκπαίδευση, τον
πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη
νεολαία.

Σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας
του Χρίστου Καρύδη

Ν

έους προσανατολισμούς στο εκπαιδευτικό σύστημα που θα καλύπτουν
τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται
στην κυπριακή αγορά εργασίας υπό το
φως των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων αναζητεί του υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο στην παρουσία
του αρμοδίου υπουργού Κώστα Καδή
άρχισε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για συζήτηση του θέματος «Τρόποι
σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας και την κοινωνία».
Βασικός στόχος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να δώσει το βήμα στους πολίτες
και στα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα να
εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τις
απόψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα
και να υποβάλουν εισηγήσεις για το πώς
το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα
μπορούσε να ανταποκριθεί αποτελεσμα-

Στην κατηγορία ξενοδοχεία-εστιατόρια
η μέση τιμή στην Κύπρο ηταν 3% χαμη-

• Η ανεργία θα ελαχιστοποιηθεί αν εφαρμοσθεί αποτελεσματικά ο νόμος περί
Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση,
ώστε οι ξένοι και οι Κοινοτικοί να μην
χρησιμοποιούνται ως φθηνό εργατικό
δυναμικό και να εντοπίζουν Κύπριους
εργαζόμενους από τις θέσεις εργασίας.
• Να αναβαθμιστεί το κεφάλαιο της
παραγωγικότητας που υπάρχει στα
βιβλία της Πολιτικής Οικονομίας της Γ’

√ Αλλάζουν οι ανάγκες της
αγοράς και της κοινωνίας
Λυκείου, ενώ επίσης πρέπει να ενισχυθεί
και να αναβαθμιστεί το κεφάλαιο που
αφορά την επιχειρηματικότητα των νέων.

• Να γίνει με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας δημόσια διαβούλευση,
(με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων), με θέμα τη συμβολή της
εκπαίδευσης στη βελτίωση της εθνικής
παραγωγικότητας.
τικά στις ανάγκες και τις προκλήσεις που
τα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά
δεδομένα επιβάλλουν.
Στη διάρκεια της διαβούλευσης η ΣΕΚ
ανάμεσα σ’ άλλα υπέδειξε τα πιο κάτω
θέματα:
• Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από καλύτερη σύνδεση
του υπουργείου Παιδείας με την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνναΔ), η οποία εκπονεί μελέτες για το
ισοζύγιο εργατικού δυναμικού στο οποίο
καταγράφονται τα ελλείμματα και τα
πλεονάσματα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η ΑνΑΔ έχει εκδόσει από τον
Αύγουστο του 2010 τις προβλέψεις απασχόλησης στην κυπριακή οικονομία για
την περίοδο 2010-2020, ενώ τώρα ετοιμάζεται η μελέτη για την περίοδο που θα

• Όχι όμως στα τρόφιμα και τα ηλεκτρονικά είδη

Στα οινοπνευματώδη ποτά και στα τσιγάρα η μέση τιμή στην Κύπρο ήταν 3%
χαμηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ και
στην Ελλάδα 8% χαμηλότερη. Η ψηλότερη τιμή σημειώθηκε στην Ιρλανδία
(+78%) και η χαμηλότερη στη Βουλγαρία
(-41%).

• Η σωστή γνώση της ελληνικής γλώσσας πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο
για εργοδότηση αλλοδαπών στην Κύπρο.

• Να αξιοποιηθεί πλήρως και αποτελεσματικά από το υπουργείο Παιδείας η
πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε η ΑνΑΔ
σε σχέση με τα επαγγέλματα που προσεχώς θα έχουν ζητήσει, ενόψει της ανακάλυψης των υδρογονανθράκων.

Κάτω του μέσου ευρωπαικού όρου οι τιμές
καταναλωτικών αγαθών στην Κύπρο
Στην κατηγορία αυτή η ψηλότερη τιμή
καταγράφηκε στη Δανία (+40%) και η
χαμηλότερη μέση τιμή στην Πολωνία (38%).

αφορά την περίοδο 2014 – 2024.

λότερη από το μέσο όρο της ΕΕ και στην
Ελλάδα 12% χαμηλότερη. Ακριβότερη
χώρα ηταν η Δανία (+49%) και η φτηνότερη η Βουλγαρία (-53%) κάτω από το
μέσο όρο της κοινότητας.
Στην ένδυση η Ελλάδα ηταν 11% φτηνότερη από το μέσο όρο της ΕΕ και η Ελλάδα 6%. Ακριβότερη χώρα ήταν η Σουηδία
(+30%) και φτηνότερη η Ουγγαρία (25%).
Στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάνωσης η μέση τιμή στην Κύπρο ήταν
13% ψηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ

• Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας και να εφαρμοσθούν στην
πράξη οι αρχές της ελληνικής παιδείας
που έχουν ως κορωνίδα τους την ανθρωποκεντρική αγωγή, τη δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη, την ελευθερία, τη δημοκρατία
και την ανεκτικότητα.
Στη δημόσια διαβούλευση πήραν μέρος
ανάμεσα σ’ άλλους υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Παιδείας, εκπρόσωποι Συνδέσμων Γονέων, η ΣΕΚ, η ΑνΑΔ, το
Κίνημα Οικολόγων, η ΕΔΕΚ, ο ΔΗΣΥ, η
ΝΕΔΗΣΥ, η φοιτητική παράταξη Πρωτοπορία, εκπρόσωποι της Σχολής Γονέων
κλπ. Τη ΣΕΚ στη διαβούλευση εκπροσώπησαν οι Χρίστος Καρύδης (υπεύθυνος
Τμήματος Οικονομικών Μελετών) και
Βαγγέλης Ευαγγέλου (λειτουργός κατάρτισης στη Συνδικαλιστική Σχολή).
και Ελλάδα 3% ψηλότερη. Φτηνότερη
χώρα ηταν η Πολωνία (-14%) κάτω του
μέσου όρου της ΕΕ και η ακριβότερη η
Δανία μαζί με τη Μάλτα (+13%).
Στα οικογενειακά αυτοκίνητα η μέση
τιμή στην Ελλάδα ηταν 3% χαμηλότερη
και στην Ελλάδα 6%.Ακριβότερη χώρα
ήταν η Δανία (+55%) και φτηνότερη τη
Σλοβακία (-16%).

ERG_7-7_inn_4 6/24/14 11:34 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

7

ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΥ
ΤΟ ΛΕΝΕ ΕΥΤΥΧΙΑ
Η διαφορετική ζωή στη μαγευτική Γαύδο
οτιδήποτε το νοιώθεις πιο δυνατό, πιο
καθαρό χωρίς να παρεμβαίνει τίποτα.

Η κάθε μέρα είναι
διαφορετική
Η κάθε μέρα είναι διαφορετική εκτός
δηλαδή από τα απαραίτητα που είναι
το μαγείρεμα και η συγκομιδή νερού.

αλησπέρα ή καλημέρα απο την
μαγευτική Γαύδο!!

Κ

μόνο όσα είναι χάμω για να τα χρησιμοποιήσουμε.

Με τα πολλά και τα λίγα αποφασίσαμε
σαν ζευγάρι και σαν όντα ξεχωριστά
έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, μπουχτίσαμε και επιλέξαμε αλλαγή στους
ρυθμούς της πόλης, με την τόση καταστροφολογία, την μιζέρια, την άχρηστη
πληροφορία και το βρώμικο σύστημα.
Έτσι από επιλογή και όχι ανάγκη ναυαγήσαμε στο νησί της Καλυψώς, την
Γαύδο, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. Μέχρι να συνέρθουμε και να εναρμονιστούμε με την φύση μας πήρε
καιρό, σαν πολιτισμικό σόκ σαν ένα
τζέτ λάγκ. Πώς να μη χρειάζεσαι χρόνο
όταν έχεις μάθει στα εύκολα και έτοιμα
πακέτα που μας προσφέρει η δήθεν
σύγχρονη ζωή μας;

Προσπαθούμε η παρουσία μας στη
φύση να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτική.

Η ζωή εδώ άλλαξε γιατί άλλαξαν οι
προτεραιότητές μας.
Βασικό είναι το νερό το οποίο το συλλέγουμε από το πηγάδι που υπάρχει στην
παραλία κάθε δύο με τρις μέρες, τα
μαγειρέματα γίνονται στη φωτιά και
ποιοτικός χρόνος αρκετός υπάρχει για
τον καθένα χωριστά και για τους δύο
μαζί.

Όμορφη μέρα
Δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον με
χημικά, πλαστικά, σαπούνια, προτιμούμε να πλύνουμε τα πιάτα στην άμμο
με τα βοτσαλάκια και τα κοχυλάκια της
θάλασσας.
Φροντίζουμε τις πηγές και τα πηγάδια
της παραλίας γιατί χωρίς νερό δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Η μέρα περνάει όμορφα και δημιουργικά, το τοπίο άχρονο, χωρίς άγχος, μας
προλαβαίνει και δεν φτάνουν οι ώρες
της μέρας μερικές φορές για να κάνεις
όσα θέλεις.
Το νησί της λήθης είναι άλλωστε, μέχρι
και ο πολυμήχανος Οδυσσέας ξεχάστηκε και έμεινε εδώ επτά χρόνια και τώρα
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο εδώ, όλα τα
εκτιμάς διαφορετικά πιο απλά, πιο
σοφά.

Προστατεύουμε την φύση γιατί εξαρτιώμαστε από αυτή και γιατί άλλωστε
φύση είμαστε και εμείς.

Οι πληροφορίες δεν υπάρχουν, αυτοκίνητα δεν υπάρχουν, ούτε ρεύμα και το
συναίσθημα το αντιλαμβάνεσαι 100 τις
100.

Δεν κόβουμε ζωντανά δέντρα παρά

Είτε είναι χαρά, είτε είναι λύπη είτε είναι

Η ανατολή και η δύση μοναδικές κάθε
μέρα, εδώ γεύεσαι τον χωροχρόνο διαφορετικά. Είναι πολλές φορές που δεν
μπορείς να διαχειριστείς την διαφορετική μέρα ιδίως στην αρχή που είσαι
συνηθισμένος και εγκλωβισμένος στους
ρυθμούς της πόλης.
Το νησί μαγικό, οι παραλίες ξενοδοχεία
εκατομμυρίων αστέρων. Σεληνιακό το
τοπίο τις ημέρες της πανσελήνου τόσο
μαγικό που δεν χρειάζεσαι φακό. Έχεις
φυσικό φώς το φεγγάρι που βλέπεις
μέχρι και την σκιά σου με φόντο το
μαύρο, καταπληκτικό λες και κάποιος
έχει πατήσει τον διακόπτη και διαχέεται
παντού φώς.
Τα κέδρα μορφές μαγικές, μικρά και
μεγάλα στέκονται άκαμπτα στο νησί
της λήθης εκατομμύρια χρόνια περιτριγυρισμένα από πεύκα, θυμάρι, θρούμπι,
λαδανιές και ένα σωρό άλλα βοτάνια.

Πόσο θα επηρεάζονταν από τα χημικά
της Συρίας, πόσο θα τους καταστρέψει
μεταγενέστερα …..;
Πουθενά δεν υπάρχει δίκαιο
Πόσο έχουμε αφήσει να μας αλλάξουν
την ζωή.
Τα πράγματα είναι απλά και τα έχουμε
κάνει πολύπλοκα αλλά τελικά αυτά τα
απλά είναι που μας ευφραίνουν το
μυαλό και την καρδιά.
Εμείς ως καλλιτέχνες και οι δύο έχουμε
στα σχέδιά μας να παρουσιάσουμε μια
τριλογία για τα ιερά δέντρα της Ελλάδος που είναι η ελιά, ο πλάτανος και ο
κέδρος.
Αρχίζουμε με τον κέδρο που είναι προς
εξαφάνιση. Οφείλουμε να το παρουσιάσουμε κυρίως στα μικρά παιδιά για να
τα ευαισθητοποιήσουμε.
Το φωτεινό πνεύμα, το καθαρό μυαλό, η
ανοιχτή καρδιά και το υγιές κορμί είναι
όσα προσπαθούμε να μας χαρακτηρίζουν
Με αγάπη και εκτίμηση από το νησί της
λήθης!!!
Ευτυχία – Κωστής

Σαν τα παραμύθια
Δυστυχώς όμως όπως σε όλα τα παραμύθια, πάντα υπάρχει ένας κακός και σε
αυτό το υπέροχο νησί ο κακός είναι το
κράτος πρόνοια.
Οι άνθρωποι εδώ είναι ξεχασμένοι από
το κράτος πρόνοια. Γιατρός μόνιμος δεν
υπάρχει, τον χειμώνα υποφέρουν από
τις αντίξοες συνθήκες και έτσι απλά
αυτούς τους ακρίτες εδώ τους έχουν
αφήσει στην μοίρα τους. Οι κάτοικοι ως
επί το πλείστον είναι ψαράδες, κτηνοτρόφοι και ασχολούνται με τον τουρισμό.

«Τους Λαιστρυγόνας
και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα
δεν θα συναντήσεις
αν δεν τους κουβαλείς
μες την ψυχή σου
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει
εμπρός σου!!!!!»

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τ

ην καθιερωμένη τους εκδρομή
πραγματοποίησαν την Κυριακή 15
Ιουνίου οι συνταξιούχοι της ΠΕΣΥΣ
ΣΕΚ Αμμοχώστου. Επισκέφτηκαν την
ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά,
την ιερά μονή του Αγίου Μηνά και την
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Μαυροβουνίου.
Γευμάτισαν σε εστιατόριο στη Βαβατσινιά και απόλαυσαν εύγεστο φαγητό
κάτω από τα δέντρα και το δροσερό
αεράκι του βουνού. Κατενθουσιασμένοι
οι συνταξιούχοι ευχαρίστησαν την ΣΕΚ
για τις όμορφες εκδρομές που διοργανώνει το Τμήμα Συνταξιούχων, δίνοντας τους την ευκαιρία να περάσουν
μια ξέγνοιαστη μέρα μακριά από τα
καθημερινά τους προβλήματα .
Στην εκδρομή που συμμετείχαν πέραν
των 240 συνταξιούχων, τους συνόδευαν, ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ
Αμμοχώστου Δημήτρης Μαουρης, το
μέλος της Γραμματείας
Σταύρος
Χαραλάμπους και ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανδρέας Χαραλάμπους.

Η ΣΕΚ στέκεται
στο πλευρό των
πρεσβυτέρων
συμπολιτών μας
για καλύτερη
ποιότητα ζωής
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Συνδιάσκεψη ΟΗΟ - ΣΕΚ

Κεφαλαιώδη εργασιακά ζητήματα
ενώπιον των εργαζομένων των Η.Ο.
√ Τιμήθηκαν τρία αφυπηρετήσαντα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΟΗΟ - ΣΕΚ
Της Δέσποινα Ησαϊα

√ Τεχνοκράτες ανέλυσαν την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ

Κ

αίρια εργασιακά και επαγγελματικά ζητήματα που
επηρεάζουν χιλιάδες εργαζόμενους στους ημικρατικούς
οργανισμούς συζητήθηκαν στη
ετήσια Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΟΗΟ-ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 στο οίκημα της ΣΕΚ.

βουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη το νομοσχέδιο
για ψήφιση

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων
(ΑΚΕ)
Το Νομοσχέδιο έχει ετοιμαστεί
από το Υπουργείο Εμπορίου
και βρίσκεται ενώπιον της
Γενικής Εισαγγελίας για νομοτεχνική επεξεργασία. Αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή
πριν από τις θερινές διακοπές.

Οι αντιπρόσωποι που συμμετείχαν στην παγκύπρια συνδιάσκεψη είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για επαγγελματικά θέματα όπως οι αποκρατικοποιήσεις, η ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων στους
ημικρατικούς οργανισμούς, η
μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης καθώς και οι
τρέχουσες εξελίξεις στους Ελεγκτές Συνεργατισμού, Αρχή
Κρατικών Εκθέσεων και στο
Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου.

Νομοθεσία
για Προαγωγές
Το Νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ψηφίστηκε σε Νόμο από
την Ολομέλεια της Βουλής με
αρκετές αδυναμίες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα. Προβλέπει
πως οι προαγωγές θα γίνονται
χωρίς οικονομικό όφελος,
δηλαδή δεν θα παραχωρείται
προσαύξηση και δεν θα τοποθετείται ο προαγόμενος στη
νέα κλίμακα μισθοδοσίας.
Πρόσθετα ρυθμίζεται και η
μισθοδοσία όσων διεκδικούν
θέσεις Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής.

Ο γγ της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας
Ηλία ενημέρωσε διεξοδικά για
την ετοιμασία και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
και τις θέσεις της ΣΕΚ.
Σε σχέση με το φλέγον ζήτημα
που δημιουργήθηκε από τις
τοποθετήσεις του Γενικού Ελεγκτή και αφορά τα ταμεία
υγείας και ευημερίας των
εργαζομένων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, ο κ. Ηλία επεσήμανε πως στην έκθεση του
2013 ο γενικός ελεγκτής φαίνεται να καθοδηγεί τα συμβούλια
των ημικρατικών οργανισμών
όπως οι εισφορές στα ταμεία
να αναληφθούν από τους
εργαζόμενους.
Οι βασικοί όροι απασχόλησης
των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τόνισε ο κ.
Ηλία και ιδιαίτερα για κεφαλαιώδη θέματα όπως η υγεία
και η ευημερία διέπονται από
συλλογικές συμβάσεις. Ως εκ
τούτου όποιοι προσβλέπουν σε
διαφοροποίηση τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται διάλογος και συμφωνία
των εργαζομένων. Αυτά τα
ωφελήματα, πρόσθεσε, δημιουργήθηκαν πάνω σε μια προοδευτική διεργασία που άρχισε
εδώ και δεκαετίες και οι εργαζόμενοι επέλεξαν αντί μισθολογικής αύξησης να δημιουργήσουν τα συγκεκριμένα ταμεία
αλληλεγγύης ώστε να στηρίζονται όσοι τα έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη.
Στο πλαίσια των εργασιών της
Παγκύπριας
Συνδιάσκεψης
τεχνοκράτες του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης

νομοσχεδίου στη Βουλή.

Κεντρικό Σφαγείο
Κοφίνου
Το Νομοσχέδιο για τη μεταφορά του υπαλληλικού προσωπικού συζητήθηκε στην Κοινο-

Τέλος στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης της ΟΗΟ –ΣΕΚ τιμήθηκαν οι Ανδρέας Πιερίδης, Χρίστος Χριστοδουλίδης και
Μιχάλης Λοΐζου (φωτό) που
διετέλεσαν μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΟΗΟ –ΣΕΚ
και οι οποίοι αφυπηρέτησαν
μετά από πολλά χρόνια σημαντικής προσφοράς στο Κίνημα
της ΣΕΚ. (φωτό)

Αποκρατικοποιήσεις
του γενικού σχεδίου υγείας.

Ανανέωση Συλλογικών
Συμβάσεων
Ο συν. Ανδρέας Ηλίας ενημέρωσε τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής πως έχει δρομολογηθεί η υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου για ανανέωση,
ως έχει, της Συλλογικής Σύμβασης που έληξε 31.12.2012. Για
το θέμα έχει ήδη καθοριστεί
συνάντηση με τον Υπουργό
Οικονομικών στις 26 Ιουνίου.

Μεταρρύθμιση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Έχει

ολοκληρωθεί η μελέτη

των Άγγλων εμπειρογνωμόνων
και βρίσκεται ενώπιον του
Υπουργού
Εσωτερικών.
Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η
μελέτη των Ιταλών εμπειρογνωμόνων. Η ΟΗΟ-ΣΕΚ έχει
ζητήσει και αναμένεται συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ελεγκτές Συνεργατικών
Εταιρειών (ΕΥΣΕ)
Ελήφθη η πολιτική απόφαση
για μεταφορά των εργαζομένων στο δημόσιο και ολοκληρώθηκε τη ετοιμασία του
Νομοσχεδίου. Αναμένεται η
έγκριση του από το Υπουργικό
Συμβούλιο και η κατάθεση του

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ αναφέρθηκε στα διατάγματα
για έναρξη της διαδικασίας αποκρατικοποίησης Ημικρατικών
Οργανισμών, μεταξύ των οποίων της ΑΗΚ, Cyta, ΧΑΚ και ΑΚΕ,
Οργανισμοί που δραστηριοποιείται η ΟΗΟ.
Τόνισε πως σε σχέση με την ετοιμασία των κανόνων λειτουργίας των Μεικτών Συμβουλευτικών Επιτροπών που προβλέπει
η Νομοθεσία, η όλη ευθύνη εκχωρήθηκε τελικά, στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αναφέρθηκε παράλληλα στο σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης
της Cyta που θέτει ως στόχο να αποχωρήσουν εθελοντικά 550
εργαζόμενοι. Ο στόχος φαίνεται πως επιτυγχάνεται αφού
εκδήλωσαν ενδιαφέρον 549 εργαζόμενοι. Όσον αφορά το Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης της ΑΗΚ θα αποχωρήσουν στοχευμένα 109 εργαζόμενοι από τμήματα που με βάση την αναδιοργάνωση, συγκεκριμένες θέσεις καταργούνται
Η ΕΠΟΠΑΗ, ενημέρωσε πως οι εργαζόμενοι μαζικά και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στην ΑΗΚ κατέθεσαν προσφυγή στο
Ανώτατο Δικαστήριο για ακύρωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία κηρύχθηκε η ΑΗΚ ως φορέας
υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η κατασκήνωση της ΣΕΚ υποδέχεται
τους πρώτους κατασκηνωτές
• ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συστάσεις για αποτελεσματική
αντιμετώπιση του καύσωνα

Α

πό την περασμένη εβδομάδα
ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά θυμίζοντας έστω και αργά
τις υψηλές θερμοκρασίες του
καλοκαιριού.
Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας μας βρήκε όλους απροετοίμαστους αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τις ανεπιθύμητες
επιδράσεις της υψηλής θερμοκρασίας στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τ

ην ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιουνίου η κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια ξαναζωντανεύει από τις χαρούμενες φωνές των
παιδιών που θα φιλοξενηθούν μέχρι τις 7
Ιουλίου για την πρώτη κατασκηνωτική
περίοδο.
Για άλλη μια χρονιά μακρυά από την καθημερινότητα και το άγχος τα παιδιά μελών
και φίλων της ΣΕΚ έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν τη διαμονή τους σε ένα ιδανικό
περιβάλλον μέσα στα πεύκα και την άγρια
βλάστηση.
Οι δραστηριότητες όπως έχουν δομηθεί

• Ύψιστη προτεραιότητα της ΣΕΚ
η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών
περιλαμβάνουν τουρνουά ποδοσφαίρου,
πετόσφαιρας, καλαθόσφαιρας και υδατοσφαίρισης, περπάτημα στο χωριό Καννάβια,
κυνήγι θησαυρού, επιτραπέζια παιχνίδια,
ζωγραφιά προσώπου, ζαχαροπλαστική,
χειροτεχνίες με πηλό, θέατρο και ψυχαγωγία,
ενώ δίδεται έμφαση στη διατροφή από κλινική διατροφολόγο - διαιτολόγο, πλούσιο σε
θρεπτικές ουσίες και βιταμίνες.

θούν αγόρια και κορίτσια που φοιτούσαν
την σχολική χρονιά 2013-2014 στις τάξεις Γ,
Δ και Ε Δημοτικού.
Την τελευταία κατασκηνωτική περίοδο από
14 Ιουλίου εως 21 Ιουλίου θα φιλοξενηθούν
κορίτσια που φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ’
Δημοτικού, Α’ και Β’ γυμνασίου.
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Ήδη από την περασμένη εβδομάδα οι Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας σε
ανακοίνωση που εξέδωσαν
παραθέτουν χρήσιμες συμβουλές
για αποφυγή θερμικής εξάντλησης η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή,
Συμβουλές
• Αποφυγή της συχνής έκθεσης
στον ήλιο καθώς και της άσκο-

τώπιση της αφυδάτωσης με αναπλήρωση των υγρών και αλάτων
που έχει χάσει, δίνοντας του κρύο
νερό στο οποίο έχει προστεθεί
αλάτι (μισό κουταλάκι τσαγιού
αλάτι σε τρία ποτήρια νερού) ή
κρύο άσπρο αεριούχο αναψυκτικό.
Ειδικότερα για τη θερμοπληξία,
παράλληλα με την άμεση μεταφορά του αρρώστου στον γιατρό,
θα πρέπει να του αφαιρούνται τα
ρούχα, να τυλίγεται σε κρύο
βρεγμένο σεντόνι και να δημιουργούνται ρεύματα αέρα με σκοπό
να κατέβει η θερμοκρασία του
στους 38°C, όχι όμως πιο χαμηλά.
Τα σοβαρά περιστατικά της θερμικής εξάντλησης και όλα τα
περιστατικά της θερμοπληξίας
θα πρέπει να τυγχάνουν άμεσης
ιατρικής περίθαλψης.

Κόστος
Για τα παιδιά μελών της ΣΕΚ που έχουν
Ταμείο Ευημερίας το δικαίωμα συμμετοχής
είναι 60 ευρώ. Για παιδιά που οι γονείς τους
δεν είναι μέλος σε κανένα Ταμείο Ευημερίας
θα πληρώνουν το ποσό των 90 ευρώ. Για
παιδιά μη μελών ΣΕΚ το δικαίωμα συμμετοχής είναι 100 ευρώ.
Για περισσότερες
πληροφορίες:
Λευκωσία 22849849,
Λεμεσός 25861000,
Λάρνακα, 24633633,
Πάφος 26811639
Παραλίμνι 23821432

Το προσωπικό της κατασκήνωσης που είναι
άρτια εκπαιδευμένο και είναι έτοιμο να υποδεκτεί τους κατασκηνωτές, θέτει ως ύψιστη
προτεραιότητα τους την ασφάλεια και υγεία
των παιδιών.

Κατασκηνωτικές περίοδοι
Από 30 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου θα φιλοξενηθούν αγόρια που φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ
Δημοτικού, Α και Β γυμνασίου.
Από 7 Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου θα φιλοξενη-

Συμβουλές στους γονείς για καλύτερη προσαρμογή
1. Απαιτείται αρκετή συζήτηση με το παιδί προτού πάει στην κατασκήνωση, έτσι ώστε να
ενημερωθεί λεπτομερώς για τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει εκεί, αλλά και να αντιληφθεί ότι ναι μεν θα αποκτήσει φίλους, θα παίζει, θα αθλείται, αλλά θα υπάρχουν και
κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβει, όπως, π.χ. να εξυπηρετεί μόνο του τον
εαυτό του κ.ά.

πης διακίνησης και
σωματικής άσκησης.

βαριάς

• Ελαφρό ντύσιμο με χαλαρά
ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση
καπέλου, εάν χρειαστεί η έκθεση
στον ήλιο.
• Αποφυγή οινοπνευματωδών
ποτών και των βαριών τροφών,
όπως λιπαρά, σοκολάτες και
καρυκεύματα. Προτίμηση στις
ελαφρές τροφές, λαχανικά και
χυμούς.
• Λήψη αρκετών ποσοτήτων
νερού: Εννέα-δέκα ποτήρια την
ημέρα είναι απαραίτητα.
• Χρήση ανεμιστήρων ή συστημάτων κλιματισμού για δημιουργία ρεύματος αέρα.
Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι από τον
καύσωνα είναι η θερμική εξάντληση, η θερμοπληξία και τα
εγκαύματα από τον ήλιο.
Η θερμική εξάντληση συνήθως
εκδηλώνεται με αδυναμία, ωχρότητα, κρύο δέρμα, πονοκέφαλο,
ζάλη, ναυτία, κράμπες στα πόδια
και στην κοιλιά, γρήγορη αναπνοή, ταχυπαλμία και πιθανόν
λιποθυμία.

4. Οι επισκέψεις κατά το διάστημα που το παιδί σας θα βρίσκεται στην κατασκήνωση θα
πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος της κατασκήνωσης.

Η θερμοπληξία εκδηλώνεται
κυρίως με πονοκέφαλο, ζάλη,
έξαψη, πυρετό 40°C ή περισσότερο, δυσκολία στην αναπνοή, διανοητική σύγχυση, λιποθυμία,
κώμα που μπορεί να καταλήξει
και σε θάνατο.

5. Δεν είναι σπάνιες όμως οι περιπτώσεις που, ενώ το παιδί φαίνεται σίγουρο για τον
εαυτό του ή ζητεί να πάει στην κατασκήνωση με τους φίλους του, μόλις βρεθεί εκεί και διαπιστώσει ότι η καθημερινότητα απαιτεί και υποχρεώσεις, δυσφορεί. Στην περίπτωση αυτή
χρειάζεται τη στήριξή σας.

Η θερμική εξάντληση και θερμοπληξία αντιμετωπίζονται με τη
μεταφορά του αρρώστου σε δροσερό περιβάλλον και την αντιμε-

2. Το παιδί έχει τη δυνατότητα να πάει με συμμαθητές του ή με γνωστά του παιδιά,που βρίσκονται στην ίδια ηλικία μαζί του.
3. Ξεκινώντας, εφοδιάστε το με άνετα ρούχα, κάποια αγαπημένα παιχνίδια και βιβλία,
χωρίς όμως περιττά πράγματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ
ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Προτιμότερο είναι τα χέρια και τα
πόδια τους να είναι ελεύθερα και
να μην τυλίγονται σε πάνες.
Όταν κάνει ζέστη να τους
σφέρονται συχνά, εκτός
γάλα (μητρικό ή άλλο) και
υγρά όπως χαμομήλι, νερό,

προαπό
άλλα
κλπ.

Τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και
λιγότερα λίπη.
Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για τους
ηλικιωμένους και για το λόγο
αυτό αν ο δροσισμός του διαμερίσματος στην μεγάλη ζέστη
είναι δύσκολος, προτιμότερη
είναι η μετακίνηση των ηλικιωμένων σε δροσερότερες περιοχές,
όταν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα.
Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά,
κατά τη διάρκεια των ζεστών
ωρών της ημέρας πρέπει να είναι
ερμητικά κλειστό, αφού όμως έχει
δροσιστεί και μείνει ανοιχτό όλη
τη νύχτα.
Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα, καλό θα είναι να
φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους σε περιπτώσεις
θερινών διακοπών ή πολυήμερης
απουσίας από το σπίτι.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Όμορφες οικογενειακές στιγμές
στο υδροπάρκο Αγίας Νάπας

Ημερίδα για τα επιβατικά λεωφορεία

Σ

ήμερα Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 η
Ομοσπονδία Μεταφορών της ΣΕΚ
(ΟΜΕΠΕΓΕ)διοργανώνει ημερίδα με θέμα
τον Τετραετή απολογισμό του συστήματος Επιβατικών Συγκοινωνιών. Τήν
ημερίδα θα καλοσωρίσει ο γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας Παντελής Σταύρου (φωτό) και θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και
Έργων Μάριος Δημητριάδης και ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωυσέως. Θα παραστούν τά Τοπικά
στελέχη της Ομοσπονδίας από όλες τις
Εταιρείες Παγκύπρια και αριθμούν
γύρω στα 30 μέλη.
Το τελετουργικό μέρος της Ημερίδας θα
αρχίσει στις 8.30 το πρωί και στη συνέ-

χεια θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση
σε δύο ενότητες.Τήν Εργασιακή πού
σχετίζεται με τις συλλογικές συμβάσεις
του προσωπικού σε σχέση και με τις
συνεχείς εργατικές διαφορές στον
κλάδο, στην βιωσιμότητα και ποιότητα
του συστήματος καθώς και την προοπτική του, θέμα το οποίο θα αναλύσει ο
Ανώτερος λειτουργός του Τμήματος
Οδικών Μεταφορών Γιάννης Νικολαίδης.
Στόχος της Ημερίδας είναι να ενδιατρίψει στα καυτά προβλήματα πού αντιμετωπίζει το σύστημα από την τετραετή
του εισαγωγή στο τόπο μας που έγινε
στις 5 Ιουλίου 2010 και να ακουστούν οι
απόψεις από τους ίδιους τους εργαζόμενους οι οποίοι δίνουν καθημερινό
αγώνα για την επιβίωση του συστήματος και για τη ασφαλή και απρόσκοπτη
μεταφορά του επιβατικού κοινού στον
προορισμό του.
Από την παρουσίαση και συζήτηση πού
θα ακολουθήσει θα εξαχθούν συμπεράσματα και πορίσματα τά οποία στη
συνέχεια αφού καταγραφούν θα επιδοθούν από την Ομοσπονδία στον Υπουργό Συγκοινωνιών για αξιολόγηση και
αξιοποίηση.

Συνάντηση ΠΑΣΕΚ με HAPOEL

Σ

τις 22 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΕΚ (Αθλητικού
Τμήματος της ΣΕΚ) και αντιπροσωπείας
της ηγεσίας της HAPOEL (αθλητικής
ομοσπονδίας του Ισραήλ) στο Ξενοδοχείο Κισσός στην Πάφο.
Η συνάντηση έγινε με την ευκαιρία της
οργανωμένης εκδρομής που οργάνωσε η
HAPOEL για βετεράνους αθλητές της με

την βοήθεια του ΠΑΣΕΚ. Η εκδρομή των
Ισραηλινών θα διαρκέσει από τις 22 –
26 Ιουνίου 2014 και θα περιλαμβάνει
εκτός των εκδρομών για να γνωρίσουν
το νησί μας, φιλική αθλητική συνάντηση με μέλη του ΠΑΣΕΚ στη Πάφο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 IOYNIOΥ 2014

Τ

ο Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ Αμμοχώστου σε συνεργασία με τα Σωματεία
του Ε.Ε.Κ Αμμοχώστου , πραγματοποίησε το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 ολοήμερη εκδήλωση στο Waterpark στην Αγία
Νάπα. Στην εκδήλωση η οποία ήταν
επιχορηγημένη από τα Ταμεία Ευημερίας των Ομοσπονδιών της ΣΕΚ συμμετείχαν 450 μέλη μας και παιδιά τους.

Το Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ Αμμοχώστου ευχαριστεί όλες τις ομοσπονδίες
της ΣΕΚ για την προσφορά τους και το
προσωπικό του Waterpark για την εξυπηρέτηση του και διαβεβαιώνει ότι θα
συνεχίσει να προσφέρει στα μέλη της
ΣΕΚ στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης.

Επίσκεψη ηγεσίας ΣΕΚ Λάρνακας
στο τοπικό σωματείο ΣΕΚ Κιτίου

Οι δύο αθλητικές οργανώσεις έχουν
συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις
και στην Διεθνή Συνομοσπονδία Αθλητισμού για Εργαζόμενους στην οποία
είναι και οι δύο μέλη. Στα πλαίσια της
συνάντησης επιβεβαιώθηκε η καλή
συνεργασία που έχουν οι δύο οργανώσεις και συμφωνήθηκε η περαιτέρω
σύσφιξη των σχέσεων με την διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για
προώθηση του αθλητισμού ανάμεσα
στους εργαζόμενους.
Την αντιπροσωπεία του ΠΑΣΕΚ αποτελούσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου, ο Γραμματέας του
ΠΑΣΕΚ Στέλιος Τσιαπουτής, ο ταμίας
του ΠΑΣΕΚ Κυριάκος Χριστοδούλου και
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Φίλιος Γεωργίου.

Ε

πίσκεψη στη ΣΕΚ Κιτίου πραγματοποίησε την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 η
γραμματεία του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ
Λάρνακας. Ο Επαρχιακός γραμματέας
της ΣΕΚ Λάρνακας Αντρέας Πουλής,
συνεχάρη την επιτροπή του τοπικού
σωματείου για το σημαντικό έργο που
επιτελούν ενώ είχε την ευκαιρία να

συνομιλήσει με τους παρευρισκόμενους
και να ανταλλάξει απόψεις για κοινωνικά, εργασιακά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία
ευρύτερα.
Τελέστηκε αγιασμός και το σωματείο
δεξιώθηκε τους παρευρισκόμενους.
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ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 11
Χρήσιμες απλές κι έξυπνες συμβουλές για την κουζίνα!

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΞΥΔΙ το
θαυματουργό

• Αποφύγετε να βάλετε τα εσπεριδοειδή
ή της ντομάτες στο ψυγείο, οι χαμηλές
θερμοκρασίες θα αλλοιώσουν το
άρωμα και τη γεύση τους.

πάγος θα προσελκύσει το λίπος, το
οποίο μπορείτε στη συνέχεια να αφαιρέσετε.

φυτά του σπιτιού σας, το νερό περιέχει
θρεπτικά συστατικά που τα φυτά σας
θα αγαπήσουν.

• Αν σας έχει απομείνει κρασί, παγώστε

• Αν το ψωμί έχει αρχίσει να μπαγιατεύει, απλά βάλτε ένα κομμάτι φρέσκου
σέλινου στην σακούλα και κλείστε το.

• Για να απομακρύνετε τυχόν δυσάρεστες οσμές από ένα στρώμα, ρίξτε σε
όλη την επιφάνειά του μαγειρική σόδα,
αφήστε τη για 24 ώρες και έπειτα
καθαρίστε με την ηλεκτρική σκούπα

• Για καμένο ρύζι, τοποθετήστε ένα
κομμάτι άσπρο ψωμί πάνω από το
ρύζι για 5-10 λεπτά γι ανα πάρει την
καμένη γεύση.

• Για να κρατήσετε το γάλα σας φρέσκο
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
δοκιμάστε να προσθέσετε μια πρέζα
αλάτι στο μπουκάλι όταν το ανοίγετε
πρώτη φορά.
• Όταν αποθηκεύετε τα μπολάκια τροφίμων, ρίξτε μια πρέζα αλάτι για να
μην μυρίζουν
• Όταν φτιάχνετε σούπα, σάλτσα, ή
φαγητό κατσαρόλας, για να μην καταλήξει πολύ λιπαρό, ρίξτε ένα παγάκι. Ο

Α

ν μέχρι τώρα δεν είχατε σκεφτεί με
πιο τρόπο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το ξύδι εναλλακτικά,
δείτε τις παρακάτω προτάσεις.

Ξύδι για το δέρμα
1 Προσθέστε ένα μικρό φλιτζάνι ξύδι σε
ένα κουβά με νερό και να κάνετε μπάνιο με αυτό. Το ξύδι βοηθά στη μείωση της οσμής του σώματος.
2 Προσθέστε μια μικρή κουταλιά της
σούπας ξύδι σε υγρό αφρόλουτρο και
πλείνετε το σώμα σας με αυτό. Θα
κάνει το δέρμα μαλακό, απαλό και
λείο!.
3 Το ξύδι δρα ως στυπτικό για το
λιπαρό δέρμα! Εφαρμόστε το ξύδι
αφού το αναμίξετε με νερό (μισόμισό) στο πρόσωπό σας για να μειώσετε την ερυθρότητα και να αποκτήσετε δέρμα λείο και λαμπερό!
4. Τα ηλιακά εγκαύματα μπορεί να
αντιμετωπιστούν με ξύδι! Το ξύδι
διατηρεί την ισορροπία του pH του
δέρματος και δροσίζει!
5. Το ξύδι μπορεί να θεραπεύσει τα
τσιμπήματα από κουνούπια! Βοηθά
στη θεραπεία του ερεθισμένου δέρματος!
6. Προβλήματα με μύκητες στα πόδια;
Ενυδατώστε τα πόδια σας με ξίδι
που το έχετε αναμίξει με νερό για να
μειωθεί η δυσοσμία των ποδιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ξύδι εάν σας ερεθίζει το
δέρμα.

Μ

πορείτε να δείχνετε τέλεια, ακόμα
και όταν βιάζεστε πολύ, ακολουθώντας τα τρικ που ακολουθούν παρακάτω.
1. Θα εκπλαγείτε πόσο χρόνο μπορείτε
να κερδίσετε αν κάνετε το ντους σας
από το προηγούμενο βράδυ.
2. Μπορείτε αντί για το συνηθισμένο
σαμπουάν σας να χρησιμοποιήσετε ένα
ξηρό σαμπουάν που απορροφά τη
λιπαρότητα από τις ρίζες, ανανεώνει,
φρεσκάρει, και αναζωογονεί τα θαμπά,
άτονα μαλλιά σε λίγα λεπτά χωρίς
καθόλου νερό και πιστολάκι. Με ένα
μόνο ψέκασμα δροσίζουν και καθαρίζουν τα μαλλιά, δίνοντας τους όγκο,
λάμψη και απαλή υφή.
3. Ετοιμαστείτε από το προηγούμενο

το σε παγοθήκες για εύκολη προσθήκη
σε σούπες και σάλτσες.
• Μετά το βράσιμο των ζυμαρικών ή
της πατάτας, καταψύξτε το νερό και
χρησιμοποιήστε το για να ποτίζετε τα

• Μην αποθηκεύετε τις μπανάνες σας
σε μια δέσμη ή σε ένα μπολ με άλλα
φρούτα. Διαχωρίστε τις από το κοτσάνι και τοποθετήστε το κάθε φρούτο σε
διαφορετική θέση. Οι μπανάνες απελευθερώνουν αέρια που προκαλούν τη
γρήγορη ωρίμανση των άλλων φρούτων. Ο διαχωρισμός τους θα τις κρατήσει.

Απαλλαγείτε από τις ραγάδες γρήγορα και … σχεδόν δωρεάν!

Ο

ι ραγάδες είναι γραμμές που σχηματίζονται όταν το δέρμα μας
απλώνει γρήγορα, είτε είναι από την
εγκυμοσύνη, είτε από απότομη απώλεια ή αύξηση βάρους, έντονη σωματική δραστηριότητα, ή ταχεία ανάπτυξη.Οι ραγάδες είναι στην πραγματικότητα τα δάκρυα που σχηματίζονται
στον ιστό που υποστηρίζει το δέρμα
και το βοηθά να τεντώσει. Είναι μια
μορφή ουλών στο δέρμα. Ωστόσο,
υπάρχει ένας τρόπος που μπορείτε να
ακολουθήσετε και μην μείνει ούτε μία
από αυτές τις γραμμές στο σώμα σας.
Και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος.
Άλλωστε η κρίση επιάσσει αυστηρή
οικονομική περισυλλογή.
Τι θα χρειαστείτε για το μαγικό φίλτρο που διώχνει τις ραγάδες:
1. Βούτυρο Κακάο: Το βούτυρο κακάο
είναι η πιο γνωστό κρέμα θεραπείας
για τις ραγάδες.Η εφαρμογή του παρόντος συσφίγγει και τονώνει το δέρμα,
διατηρώντας το παράλληλα επαρκώς
ενυδατωμένο. Τα ένζυμα στο βούτυρο
κακάο επίσης βοηθούν στη μείωση
βλάβης στον ιστό του δέρματος. Ενυδατώνει το δέρμα και κάνει το ξηρό δέρμα,
λείο και απαλό με μια ελαφριά φυσική
λάμψη, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα
αρωματοθεραπείας.
2. Έλαιο φύτρου σίτου: Το έλαιο
φύτρου σιταριού πιστώνεται ως η
πλουσιότερη πηγή της φύσης σε βιτα-

μίνης Ε. Τα οφέλη της βιταμίνης Ε είναι
ευρεία, αλλά μία από τις πιο καλά τεκμηριωμένες χρήσεις του είναι στην
φροντίδα του δέρματος, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε βιταμίνη Ε.
Το έλαιο φύτρου σιταριού προάγει το
σχηματισμό των κυττάρων του δέρματος , είναι ευεργετικό για
την πρόληψη και μείωση
της εμφάνισης των ραγάδων και άλλα είδη ουλών,
καθώς ανανεώνει την
υγρασία στο δέρμα ,
καθιστώντας το ως ένα
ισχυρό αντιοξειδωτικό.
3. Αμυγδαλέλαιο: Το
αμυγδαλέλαιο είναι ένα
εξαιρετικό μαλακτικό
και ενυδατικό. Ως
μαλακτικό τρέφει και
μαλακώνει το δέρμα
βοηθώντας να το
κρατήσει λείο στην
αφή. Η σύνθεση αυτή είναι ευεργετική
για την προστασία και τον κλιματισμό
του δέρματος, βοηθώντας το δέρμα να
παραμείνει υγιές. Δεδομένου ότι προωθεί μια νεανική χροιά του δέρματος, τι
περισσότερο θα μπορούσε να θέλετε
από ένα απλό λάδι;
4. Θα χρειαστείτε επίσης ένα μπουκάλι. Έτσι, χωρίς άλλη λέξη, ας ξεκινήσουμε την καταπολέμηση αυτών των
γραμμών και να μην τους επιτρέψουμε
να μείνουν σε οποιοδήποτε μέρος του

Πρωϊνή ετοιμασία
με ταχύτητα … φωτός

σώματός μας πια (ένα άλλο θετικό
είναι αυτό το μείγμα μπορεί να διαρκέσει για δυο μήνες)
Τρόπος Παρασκευής. Η αναλογία που
θα χρησιμοποιήσετε είναι 1/2 βούτυρο
κακάο, 1/4 αμυγδαλέλαιο, και 1/4
έλαιο φύτρου σιταριού.
1. Πρώτα βάζουμε το
βούτυρο κακάο μέσα
στο μπουκάλι γιατί
αναμιγνύεται καλύτερα με τα
λάδια αν μπει πρώτο.
2. Στη συνέχεια, βάζουμε
το έλαιο φύτρου αμυγδάλου και το σιτάρι ...
3. Και τέλος, αν θέλετε,
μπορείτε να προσθέσετε κάποια αιθέρια
έλαια για να ενισχύσετε την επίδραση (και
οσμή) ακόμη περισσότερο. Η γαλλική λεβάντα,
είναι ιδανική αφού η μυρωδιά της δεν
είναι μόνο ευχάριστη, αλλά είναι χαλαρωτικό. Ανακινήστε καλά και είστε
έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το μαγικό
φίλτρο.
Χρησιμοποιήστε την κρέμα δύο φορές
την ημέρα, κατά προτίμηση μετά το
ντους, όταν το δέρμα σας είναι ακόμα
υγρό και θα το απολαύσετε καλύτερα.
Εφαρμόστε στο στήθος, το στομάχι,
χαμηλά στην πλάτη, και τους μηρούς.

προστατεύει το δέρμα σας.
6. Φορέστε ένα κόκκινο κραγιόν που και
να αλλοιωθεί μέσα στην ημέρα δεν σας
πειράζει αφού όλα τα κορίτσια της

βράδυ και φτιάξτε μαλλιά σας. Το πρωί
που θα ξυπνήσετε τα μαλλιά σας θα
έχουν αποκτήσει όμορφους κυματισμούς.
4. Αν έχετε οργανώσει τα προϊόντα
ομορφιάς σας σε τάξη και έχετε ξεχωρίσει αυτά που χρησιμοποιείτε κάθε
πρωί.τότε θα επιταχύνετε τη ρουτίνα
σας και θα μειώσετε το χρόνο σας σχεδόν στο μισό.
5. Φροντίστε να έχετε στην τσάντα σας
πάντα καλλυντικά multitask, όπως μια
κρέμα που κρύβει να ενυδατώνει και να

μόδας το φορούν και μάλιστα θέλουν
να φαίνεται χρησιμοποιημένο.
7. Εάν είστε το είδος της γυναίκας που
δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι χωρίς
μάσκαρα τότε χρησιμοποιήστε ένα φιμέ
μολύβι ή σκια για τις βλεφαρίδες και τα
φρύδια σας. Οι βλεφαρίδες θα φαίνονται πιο γεμάτες, πιο σκούρες σαν να
έχουν μάσκαρα πάνω τους, ενώ τα
φρύδια θα εμφανισθούν πιο καλλωπισμένα και σχηματισμένα.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Το φρούτο που χρειάζεται 7 χρόνια για να ωριμάσει

H

«καρύδα της θάλασσας» είναι ένα από τα
πιο σπάνια και περίεργα φρούτα στον
κόσμο. Είναι σπάνιο γιατί ευδοκιμεί μόνο σε
δύο συγκεκριμένα νησιά του αρχιπελάγους των
Σεϋχελλών! Στην… καταγωγή του οφείλει και
το όνομά του καθώς μέχρι να ανακαλυφθούν οι
Σεϋχέλλες τους καρπούς τούς «ξέβραζε» η
θάλασσα προκαλώντας την έκπληξη όλων
αφού ο καρπός ήταν παντελώς άγνωστος.

3. Έχει το μεγαλύτερο λουλούδι φοίνικα

1. Κυριακή βράδυ σήμερα, μόνο ποδόσφαιρο έχει
η τηλεόραση, θες να πάμε θέατρο;

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι εξαιτίας όλων των
παραπάνω χαρακτηριστικών ο καρπός έχει αποκτήσει έντονη εμπορική αξία. Ένας καλοσχηματισμένος
καρπός, κατάλληλα επεξεργασμένος για διακόσμηση,
μπορεί να κοστίζει μερικές χιλιάδες δολλάρια!

2. Ωραία μέρα σήμερα, θέλεις να πάμε μια βόλτα
στα μαγαζιά;
3. Άσε σήμερα θα μαγειρέψω εγώ, κάτσε να
ξεκουραστείς!

Αυτοκίνητα με καφεΐνη αντί για βενζίνη
χάρις σε βιοκαύσιμα από καφέ!
Απίστευτο αλλά αληθινό

Μάλιστα, αν και οι ιδιότητες
του βιοκαυσίμου ποικίλουν σε
ένα βαθμό ανάλογα με την
ποικιλία του καφέ, τελικά
οποιοσδήποτε καφές φαίνεται πως είναι κατάλληλος για
την παραγωγή βιοκαυσίμων,
ακόμη και ο ντεκαφεϊνέ.

φωνα με τις εκτιμήσεις, ένα συνοικιακό καφεκοπτείο μπορεί να παράγει περίπου δέκα κιλά υπολειμμάτων καφέ ημερησίως, από τα οποία
είναι δυνατό να παραχθούν γύρω
στα δύο λίτρα βιοκαυσίμων.
Επίσης, μπορεί να στηθεί ένα δίκτυο
συλλογής υπολειμμάτων καφέ από
τα κατά τόπους καφεκοπτεία και η
μεταφορά τους σε μια κεντρική
μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων.
Εξάλλου, μια όχι αμελητέα ποσότητα υπολειμμάτων καφέ δημιουργείται από τις βιομηχανίες του κλάδου,

Οι ερευνητές του Κέντρου
Βιώσιμων Χημικών Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπαθ, με επικεφαλής τον
δρα Κρις Τσακ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για
θέματα ενέργειας και καυσίμων
Energy and Fuels της Αμερικανικής
Χημικής Εταιρείας, εξήγαγαν έλαιο
από τα κατακάθια των αλεσμένων
κόκκων του καφέ, αφού τα βούτηξαν
σε έναν οργανικό διαλύτη. Στη συνέχεια, το έλαιο καφέ μετατράπηκε με
την κατάλληλη χημική επεξεργασία
(μετεστεροποίηση) σε βιοκαύσιμα.
Όπως είπε ο κ. Τσακ, «περίπου
οκτώ εκατομμύρια τόνοι καφέ
παράγονται παγκοσμίως κάθε
χρόνο και τα υπολείμματα του επεξεργασμένου καφέ περιέχουν έλαιο
σε ποσοστό έως 20% ανά μονάδα
βάρους. Αυτό το έλαιο έχει παρόμοιες ιδιότητες με τις ενεργειακές καλλιέργειες που σήμερα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Όμως ενώ οι τελευταίες καλλιεργούνται ειδικά για τη δημιουργία καυσίμων, τα υπολείμματα του

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά
δεδομένα, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την
ημέρα για τις γυναίκες και δύο για τους
άνδρες μπορούν να ανεβάσουν τα επίπεδα της HDL – καλής χοληστερόλης μας.

6 πράγματα που δε θα πει ΠΟΤΕ
ένας άντρας στη σύζυγό του

2. Έχει το μεγαλύτερο σπόρο φυτού με βάρος 17 κιλά.

Σύμφωνα με τους βρετανούς ερευνητές, ενθαρρυντικό στοιχείο τόσο για
τους παραγωγούς βιοκαυσίμων,
όσο και για τους χρήστες τους, είναι
ότι, ανεξάρτητα από το είδος του
καφέ («Ρομπούστα», «Αράμπικα»
κ.α.), σε γενικές γραμμές το παραγόμενο βιοκαύσιμο έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές για ένα αυτοκί-

«Καθαριστικό» των αρτηριών μας από το
λίπος.

Επίσης, η κατανάλωση θα πρέπει να γίνεται
συστηματικά και σε καθημερινή βάση και όχι
μονοκοπανιά σε μία έξοδο!

1. Έχει το μεγαλύτερο καρπό φρούτου που έχει ζυγιστεί 42 κιλά

Σ

Το κόκκινο κρασί ανεβάζει
τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης

Προσοχή όμως μην το παρακάνετε, καθώς η
υπέρβαση της δοσολογίας μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Το σπάνιο αυτό φυτό κατέχει τρία… παγκόσμια
ρεκόρ:

καφέ πετιούνται ως άχρηστα. Αν τα
χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα να παράγουμε
ένα αληθινά βιώσιμο βιοκαύσιμο
δεύτερης γενιάς».
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Η HDL είναι ένα μόριο που συμβάλει στην
απομάκρυνση του λίπους και της αθηρωματικής πλάκας από τις αρτηρίες
μας. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το
κατεξοχήν «καθαριστικό μόριο» των
αρτηριών μας από το λίπος.

Το σχήμα του καρπού είναι αρκετά περίεργο.
Η επιστημονική του ονομασία είναι Lodoicea
callipyge (από το ελληνικό καλλίπυγος). Ένα
ώριμο φρούτο έχει διάμετρο 40–50 και ζυγίζει
15-30 kg. Για να ωριμάσει ένας καρπός απαιτούνται 6-7 χρόνια και συνήθως περιέχει ένα
σπόρο. Ο σπόρος της Καρύδας της Θάλασσας
είναι ο μεγαλύτερος σπόρος στο φυτικό βασίλειο.

το καφεκοπτείο και όχι
στο βενζινάδικο μπορεί
κάποια μέρα στο μέλλον να
ανεφοδιάζονται τα αυτοκίνητα, αφού βρετανοί ερευνητές
δημιούργησαν βιοκαύσιμα
από καφέ.

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

4. Τι θα έλεγες να καλέσουμε τη μητέρα σου για
φαγητό;
5. Ήταν να έρθει η παρέα μου σήμερα για μπύρες,
αλλά τους είπα ότι θέλεις να ηρεμήσεις.
6. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που γνωριστήκαμε και αισθάνομαι τόσο ερωτευμένος.

Το γέλιο του ... σήμερα

Από το περιβόλι του διαδιχτύου
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Σοβαρά …
αστειάκια
Πώς απαντούν διάφοροι άνθρωποι σε καιρούς αναδουλειάς, όταν τους τεθεί η ερώτηση «από δουλειά πώς πάει;»:

Μανάβης: Κολοκύθια
Αγρότης: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι
Ανθοπώλης: Μαρασμός στο επάγγελμα
Υφασματέμπορος: Είμαι πανί με πανί
Ψαράς: Ούτε λέπι
Φαρμακοποιός: Με το σταγονόμετρο
Ηλεκτρολόγος: Δε βλέπω φως
Υδραυλικός: Μούφα η δουλειά
Έμπορος χαλιών: Χάλια
Κομμωτής: Τρίχες
Ψιλικατζής: Ψιλοπράγματα
Νεκροθάφτης: Ψόφια πράματα
Βοθρατζής: Σκατά.

Ένα συν ένα
Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να
διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό
προσωπικό της επιχείρησης του.
Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα το μηχανικό του.
Eπιχειρηματίας: «Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;»
νητο.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στο μέλλον το βιοκαύσιμο από καφέ θα
αποτελέσει (σχετικά μικρό) μέρος
του συνολικού ενεργειακού μίγματος, ενώ θα μπορεί να παράγεται σε
μικρή κλίμακα από καφεκοπτεία,
που έχουν άφθονη την πρώτη ύλη,
ώστε να παράγουν μόνα τους καύσιμα για τα αυτοκίνητά τους. Σύμ-

οι οποίες επίσης πετούν ως ακατάλληλους για επεξεργασία ουκ ολίγους κόκκους καφέ.

Μηχανικός: – «Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό;
Κάνει 2.»

Μήπως, λοιπόν, οι BP και οι Shell
του μέλλοντος θα είναι οι αλυσίδες
τύπου Starbucks; Και μήπως -για να
κάνουμε ένα αγγλόφωνο λογοπαίγνιο- ο Capuccino (καπουτσίνο)
κάποτε θα λέγεται Car-puccinno;

Eπιχειρηματίας: «Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;»

Φωνάζει το δικηγόρο του.
Δικηγόρος: «1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει
κάτι διαφορετικό.»
Τέλος, φωνάζει και το λογιστή του.
Eπιχειρηματίας: «Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;»
Λογιστής: «Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό.»
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία αλλά 41 φρούτα
και λαχανικά θωρακίζουν την υγεία

Α

ν θέλετε να διαφυλάξετε την
υγεία σας, φροντίστε να τρώτε
καθημερινά σαλάτες με ποικιλία
από πράσινα φυλλώδη λαχανικά,
όπως το νεροκάρδαμο, το σπανάκι
και τα σέσκουλα, συνιστούν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.
Οι επιστήμονες βαθμολόγησαν 47
φρούτα και λαχανικά με βάση τα
θρεπτικά συστατικά τους και το
κατά πόσον έχουν συσχετιστεί με
μείωση του κινδύνου εκδήλωσης
χρόνιων νοσημάτων.
Η βαθμολόγηση έγινε σε μία κλίμακα από 0 (το λιγότερο ωφέλιμο)
έως 100 (το περισσότερο ωφέλιμο), ενώ ως «σούπερ» φρούτα ή
λαχανικά θεωρήθηκαν όσα ξεπέρασαν σε βαθμολογία το 10 στα
100.

βαθμολογία 100%
Τα καλύτερα «10» και πιο ωφέλιμα
λαχανικά είναι το κινέζικο λάχανο,
τα σέσκουλα, τα φύλλα του

• Ποικιλία φρούτων
και λαχανικών με εξαιρετικές
θρεπτικές ιδιότητες
παντζαριού, το σπανάκι, τα ραδίκια, το φυλλώδες μαρούλι, ο μαϊντανός, το ρωμαϊκό μαρούλι και οι
λαχανίδες.
Από τον κατάλογο απουσιάζουν
τρόφιμα όπως το σκόρδο, τα μύρτιλα και τα μήλα, γεγονός που
ασφαλώς

Για να θεωρηθεί ένα τρόφιμο ότι
ξεπερνάει το 10%, θα πρέπει να
παρέχει κατά μέσον όρο το 10% ή
περισσότερο από την Ημερήσια
Συνιστώμενη Δόση (ΗΣΔ) 17
συγκεκριμένων
θρεπτικών
συστατικών ανά 100 γραμμάρια
τροφίμου.
Η ΗΣΔ είναι η ποσότητα που
συνιστάται να καταναλώνουμε
κάθε μέρα για να προστατεύουμε
την υγεία μας θωρακίζουν από
νοσήματα όπως ο καρκίνος και η
καρδιοπάθεια

Τα πρώτα δέκα
Σύμφωνα με την ταξινόμηση, το
πιο ωφέλιμο λαχανικό απ’ όλα
είναι το νεροκάρδαμο, το οποίο
είναι και το μοναδικό που πέτυχε

προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι
θεωρούνται θαυμάσιες πηγές
αντιοξειδωτικών
συστατικών.
Όταν ένα φρούτο ή λαχανικό δεν
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο
δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να
καταναλώνουμε. Η πρακτική αξία

του καταλόγου είναι να φροντίσουμε να τρώμε καθημερινά και
από τα φρούτα και λαχανικά που
περιέχονται σε αυτήν και όχι μόνο
από αυτά.

O Κατάλογος
Στη συνέχεια παρατίθεται η πλήρης κατάλογος των 41 λαχανικών
και φρούτων, μαζί με την βαθμολογία τους: Νεροκάρδαμο: 100,
Κινέζικο λάχανο: 91,9, Σέσκουλα:
89,27 Φύλλα παντζαριού: 87,08,
Σπανάκι: 86,43 Ραδίκια: 73,36,
Φυλλώδες μαρούλι: 70,73 ,Μαϊντανός: 65,59, Ρωμαϊκό μαρούλι:
63,48, Λαχανίδες: 62,49, Φύλλα
ρέβας: 62,12, Βρούβες: 61,39, Αντίδια: 60,44, Αγριόπρασο: 54,80,
Κατσαρό λάχανο: 49,07, Πικραλίδα: 46,34, Κόκκινη πιπεριά:
41,26, Ρόκα: 37,65 ,Μπρόκολο: 34,89 ,Κίτρινη κολοκύθα:
33,82 ,Λαχανάκια Βρυξελλών: 32,23 ,Πράσινα κρεμμυδάκια: 27,35, Κραμβολάχανο: 25,92, Κουνουπίδι: 25,13
,Λάχανο: 24,51, Καρότο:
22,60 ,Ντομάτα: 20,37,
Λεμόνι: 18,72 ,Μαρούλι
iceberg: 18,28 ,Φράουλες:
17,59, Ραπανάκι: 16.91, Κολοκύθες (όλες οι ποικιλίες, πλην
κίτρινης):
13,89,
Πορτοκάλι:
12,91,Λάιμ: 12,23, Γκρέιπφρουτ
(ροζ και κόκκινο): 11,64, Γουλί
(ρουταμπάγκα): 11,58,Ρέβα: 11,43,
Βατόμουρο: 11,39, Πράσο: 10,69,
Γλυκοπατάτα: 10,51,Γκρέιπφρουτ
λευκό: 10,47

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Είναι μια πολύ
καλή μέρα, για να διαπραγματευτείτε εκ νέου με τα πρόσωπα
του περιβάλλοντός σας για θέματα
σχετικά με την εργασία σας, αν και
δεν θα πάρετε ακόμη οριστικές
αποφάσεις. Επίσης είναι μια καλή
μέρα για τα οικονομικά σας. Οι
μυστικές επαφές ευνοούνται, όπως
επίσης και ένα σημαντικό οικογενειακό σας θέμα.
Ταύρος: Ένα παλιό οικονομικό σας
θέμα έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, για να συζητηθεί, όπως επίσης
και ζητήματα που αφορούν τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. Η Σελήνη στους Ιχθύς σάς φέρνει κοντά σε
φίλους και αγαπημένους σας
ανθρώπους. Γενικότερα σήμερα
είναι μια πολύ καλή ημέρα να ασχοληθείτε με την κοινωνική σας ζωή.
Δίδυμοι: Σε συζητήσεις που θα
κάνετε με πρόσωπα κύρους προσέχετε να μην είστε υποκειμενικοί στις
απόψεις σας. Οι μυστικές συναισθηματικές επαφές ευνοούνται,
αλλά σας δημιουργούν άγχος. Ένα
επαγγελματικό ή κοινωνικό σας
θέμα ευνοείται.
Καρκίνος: Βρίσκεστε σε μια κατάσταση, η οποία μπορεί να φέρει
ρήγματα τόσο σε επαγγελματικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Προσέχετε τις οικογενειακές σας
υποθέσεις. Είναι κοντά σας άνθρωποι που βρίσκονται μακριά, ενώ

ευνοείται ο σχεδιασμός ταξιδιών.
Λέων: Πρόσωπα κύρους, του αντίθετου φύλου, σας βοηθούν. Προσέχετε τον τρόπο που οδηγείτε ή
ακόμη και τον τρόπο που εκφράζεστε. Κάνετε λάθη από βιασύνη. Ένα
οικονομικό σας θέμα, στο οποίο
εμπλέκεται και η οικογένειά σας,
μπορεί να επιλυθεί.
Παρθένος: Ένα οικονομικό σας
θέμα σας φορτίζει. Ενδεχομένως να
έχετε συναντήσεις και συζητήσεις
με πρόσωπα του περιβάλλοντός
σας. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι
καταστάσεις και για τις συναισθηματικές σας επαφές, για σας που
έχετε γεννηθεί μετά τις 14 Σεπτεμβρίου.
Ζυγός: Φροντίστε να κρατήσετε
χαμηλούς τόνους και ρυθμίστε τις
μεταξύ σας υποθέσεις. Προφυλαχθείτε από κρυολογήματα, μικροατυχήματα και αποφύγετε τις συνεργασίες, παρά το γεγονός ότι η μέρα
είναι καλή. Σήμερα ασχοληθείτε με
την δουλειά σας, η οποία έχει να
σας προσφέρει πολλά.
Σκορπιός: Προσεκτικοί θα πρέπει
να είστε σε θέματα που αφορούν
την δουλειά ή την υγεία σας, καθώς
υπάρχει ένα παρασκήνιο, το οποίο
θα πρέπει να προσέχετε. Για σας
που έχετε γεννηθεί τις τελευταίες
μέρες του ζωδίου σας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι μέρες αυτές για τις
σχέσεις σας, για ταξίδια στο εξω-

τερικό και για επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά.
Τοξότης: Τώρα σταθεροποιούνται
κάποια σχέδιά σας, ενώ προωθούνται θέματα της εργασίας σας. Στις
φιλικές σας σχέσεις είτε θα πρέπει
να στηρίξετε τους φίλους σας είτε
δεν θα πρέπει να τους αναμίξετε
στα θέματά σας. Με τον σύντροφό
σας ή τους συνεργάτες σας θα
υπάρξει μια παρεξήγηση.
Αιγόκερως: Τόσο τα συναισθηματικά σας όσο και οι συνεργασίες σας
ευνοούνται. Μπορεί να υπάρξουν
κάποιες οικογενειακές αλλά και
επαγγελματικές υποθέσεις οι οποίες θα σας φορτίζουν. Μην πιέζετε
τις καταστάσεις, γιατί μάλλον δεν
θα έχετε τα αποτελέσματα που επιδιώκετε.
Υδροχόος: Τα οικογενειακά σας
θέματα ρυθμίζονται, όμως ένα
ταξίδι ή πρόσωπα του περιβάλλοντός σας ίσως σας φορτίσουν ή
σας δημιουργήσουν προβλήματα.
Αποφύγετε τις εντάσεις και τα
νομικά διαδικαστικά θέματα. Μην
κάνετε επικίνδυνα σπορ.
Ιχθύες: Ένα οικογενειακό σας θέμα
επανέρχεται και σας ταλανίζει.
Γενικότερα προσέχετε τα οικονομικά
σας.Φροντίστε την υγεία σας όπως
και την υγεία των δικών σας. Οι
Ιχθύες των πρώτων ημερών βρίσκεστε σε μια πολύ καλή φάση.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ
Υλικά: 5 αυγά, 200 γρ. ζάχαρη, 280 γρ. αλεύρι, 250 γρ.
βούτυρο, 400 γρ. καρύδια τριμμένα, 2 κουτ. του γλυκού
κανέλα, 1 κουτ. του γλυκού μπέικιν πάουντερ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ: 500 γρ. ζάχαρη, 400 γρ. νερό, 50 γρ.
γλυκόζη, 1 ξυλάκι κανέλα
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙΟΥ:
300 γρ. τυρί κρέμα , 150 γρ. κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά
Εκτέλεση:
Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη για ν’ αφρατέψουν.
Ρίχνουμε το αλεύρι, την κανέλα και το μπέικιν. Ανακατεύουμε καλά, προσθέτουμε το βούτυρο λιωμένο και στο
τέλος τα καρύδια. Τοποθετούμε σ’ ένα βουτυρωμένο και αλευρωμένο
ταψάκι διαμέτρου 24 cm.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
175ο C για 60 λεπτά. .
Βράζουμε για 5 λεπτά το
νερό με τη ζάχαρη, τη γλυκόζη και το ξυλάκι κανέλας.
Αφαιρούμε την κανέλα και ρίχνουμε το σιρόπι ζεστό
επάνω στη ζεστή καρυδόπιτα. Τη συνοδεύουμε με την
κρέμα τυριού.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙΟΥ:
Χτυπάμε καλά το τυρί κρέμα “με την κρέμα γάλακτος

Koτόπουλο σκορδάτο
Υλικά:
4 φιλέτα στήθους κοτόπουλου
μισό ματσάκι μαϊντανό φρέσκο
4 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
μισό φλυτζάνι άσπρο κρασί
μισό φλυτζάνι ελαιόλαδο
δενδρολίβανο
αλάτι, πιπέρι
2-3 κουταλιές της σούπας ξύδι (αρωματικό
κατά προτίμηση)
Εκτέλεση:
Κόβουμε σε ισοπαχείς
λωρίδες τα φιλέτα. Τα
ρίχνουμε στο ζεστό λάδι
μαζι με το σκόρδο μέχρι να ροδίσουν ελαφρά από όλες τις
μεριές. Σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε το ξύδι και
αφήνουμε λίγο να σιγοβράσουν. Προσθέτετε λίγο ζεστό
νερό (εναλλακτικά ζωμό κότας), τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, δενδρολίβανο και αλατοπιπερώνετε. Αφήστε να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο και να φύγουν
τα νερά της σάλτας. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο νερό
ακόμα.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ERG_14-14_inn_4 6/24/14 11:37 AM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 18/2014, 18/6/2014

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 716 - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963

Διά την δικαίωσιν των αιτημάτων των εργαζομένων

ΠΑΛΜΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΦΑΝΙΣΕΝ

Μοναδική προσφορά
για καλοκαιρινές διακοπές σε μικρές οικογενειακές κατοικίες
για (2 ενήλικες+3
παιδιά) πλήρως επιπλωμένες με A/C και
100 μέτρα από την
θάλασσα.
Για τους μήνες
Ιούνιο και Ιούλιο €55
μόνο
Για πληροφορίες:
99647700
www.eliofoscenter.com

Ιαματική εκδρομή
στην Ελλάδα

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Η ΣΕΚ εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια στην οικογένεια
της
εκλιπούσας
Μαργαρίτας
Θεοφάνους
(μητέρας του συνάδελφου
Φάνου Θεοφάνους) που απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Η
αείμνηστη κηδεύτηκε την
Κυριακή 22 Ιουνίου από τον
ιερό ναό της του Θεού
Σοφίας.

Στον εξοχικό Πολίστυπο
Σ’ ένα επιβλητικό ύψωμα, μέσα στο πράσινο,
πάνω από την πανέμορφη κοιλάδα
των φυντουκιών και φόντο τη Λευκωσία
και τον Πενταδάκτυλο.
Παραδοσιακά φαγητά, χωριάτικοι μεζέδες
Αναλαμβάνονται βαπτίσεις, πάρτυ γενεθλίων
και άλλες εκδηλώσεις

Τηλ. 99473179 - 22652502

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας
που θα γίνει το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014
και ώρα 5.00μ.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας
Παντανάσσης (Καθολική) στη Λεμεσό

Περικλής & Γαλάτεια
Γονείς:

+ Κώστας - Αθηνούλα Θεοδοσίου
από Λεμεσό

Σάββας (ΣΕΚ) - Νίκη Γεωργίου
από Καλό Χωριό και Λεμεσό
Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Χαρουπόμυλο Λανίτη
(Carob Mill) στη Λεμεσό
η ώρα 7.00μ.μ. - 9.00 μ.μ.
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Το Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού διοργανώνει
12ήμερο ιαματικό ταξίδι
στα πανέμορφα Λουτρά
Πόζαρ στο Νομό Πέλλας
στις 27 Ιουλίου - 7
Αυγούστου και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να
δηλώσουν συμμετοχή στο
99 373000. Τιμή ανά άτομο
690 ευρώ. Περιλαμβάνεται,
αεροπορικό με φόρους,
μεταφορικά στην Ελλάδα,
διαμονή 11 νύχτες με ημιδιατροφή σε δίκλινο σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3* και
τρείς ολοήμερες εκδρομές σε
Έδεσσα, Παλαιό Άγιο
Αθανάσιο, Νάουσα, Υδάτινο
Πάρκο Αγ. Νικολάου,
Παναγία Σουμελά, Βεργίνα,
Καστοριά, Αμύνταιο, Λίμνη
Βεγορίτιδα, Νυμφαίο, Μονή
Μαυριώτισσας, Σπηλιά του
Δράκου, Ντολτσό, Διαπηλιό,
Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά,
όλες οι εκδρομές υπάρχουν
στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου,
www. iep.org.cy

100.000 ............ 11080

100 .................. 56084

TZAKPOT

100 .................. 57758

1.000................
400...................
400 ..................
400 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
200 ..................
100 ..................
100 ..................
100 ..................

55564
41193
25054
35082
53883
55130
40181
24660
24751
59671
32503
39023
24795
49832
53216
52675
33466

100 .................. 43897
100 .................. 24357
100 .................. 35091
100 .................. 20177
100 .................. 56999
100 .................. 44360
100 .................. 37671
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
4747, 4063
Από €20 οι λήγοντες σε
269
Από €10 οι λήγοντες σε
383, 484
Από €4 οι λήγοντες σε
61, 63

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΓΝΩΜΙΚΟ

Ο χρόνος σου είναι
ο πλούτος σου
«Κάθε ημέρα είναι ένας
τραπεζικός λογαριασμός. Κανείς δεν είναι
πλούσιος, κανείς δεν
είναι φτωχός, όλοι μας
έχουμε από 24 ώρες.»
Christopher Rice

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κερύνειας
διοργανώνει εξαήμερη εκδρομή στην Ελλάδα
στις 29 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2014 και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν
συμμετοχή στην Ανδρούλλα Γρηγορίου
στο τηλέφωνο 99 466265.

Θεσσαλονίκη, Βελβεντό, Λίμνη Πολυφύτου, Μονή
Οσίου Νικάνωρα, Γρεβενά, Τοξωτά γεφύρια,
Βασιλίτσα, Περιβόλι, Βοβούσα, Σαμαρίνα, Πηγές
Αώου, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια, Φαράγγι Βίκου,
Ιωάννινα, Καλπάκι, Πάργα, Σύβοτα, Μετέωρα, Λίμνη
Πλαστήρα, Τέμπη, Λιτόχωρο.
Τιμή €550 το άτομο σε δίκλινο.
Περιλαμβάνει αεροπορικό με φόρους, μεταφορικά
στην Ελλάδα, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πλήρη
διατροφή και ολοήμερες εκδρομές καθημερινά βάσει
του αναλυτικού προγράμματος

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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• Συγκλονιστικό γράμμα ενός Έλληνα από την εξαθλιωμένη Βραζιλία

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΔΕΝ ΠΙΝΟΥΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΑΜΠΑ

Α

γαπητέ φίλε, ναι μιλάω σε
εσένα που ακούς Βραζιλία
και σκέφτεσαι παραλίες,
τακουνάκια, ανάποδα ψαλίδια,
και ατελείωτα πάρτι. Συγγνώμη που σου χαλάω το όνειρο,
αλλά το πάρτι τελείωσε.
Η μάλλον έχει τελειώσει εδώ
και πολλά χρόνια αλλά δεν σου
το είπανε. Εδώ εξάγουμε, αλλά
δεν πίνουμε καφέ, δεν χορεύουμε σάμπα εκτός των ορίων του
Ρίο ντε Ζανέιρο ή μαλλον
χορεύουμε σπάνια έτσι κι
αλλιώς. Μέχρι και στην μπάλα
εξάγουμε πλέον αμυντικά χαφ
και στόπερ. Τα στερεότυπα
μας τελείωσαν όπως και η
υπομονή.
Τελείωσε η υπομονή. Την
τελευταία εβδομάδα πήραμε
τους δρόμους. Οι διαμαρτυρίες
ξεκίνησαν για την αύξηση 7
λεπτών του ευρώ στις συγκοινωνίες αλλά πλέον διαμαρτυρόμαστε για όλη τη σαπίλα
πίσω από αυτό. Το πρόβλημα
δεν είναι τα επτά λεπτά αλλά
τα βασικά δικαιώματα. Η
στρατονομία, κατάλοιπο της
δικτατορίας, μοιράζει αφειδώς
λαστιχένιες σφαίρες και ληγμένα δακρυγόνα. Αλλά είναι
πλέον αργά. Ο κόσμος επιτέλους ξύπνησε και ζητά επίπεδο ζωής ανάλογο με την θέση
της χώρας στον οικονομικό
χάρτη. Βαρέθηκε να βλέπει
τους λίγους να γεμίζουν τις
τσέπες, να επανεκλέγονται εδώ
και δεκαετίες. Βαρέθηκε ο φτωχός αλλά, επιτέλους βαρέθηκε
και ο πλούσιος, και θα στο
εξηγήσω.
Στην Βραζιλία ο βασικός
μισθός είναι 243 ευρώ. Το εισιτήριο του λεωφορείου είναι 1

σε εμπόλεμες ζώνες (49 χιλ στο
2010). Δυστυχώς το Μουντιάλ
και η Ολυμπιάδα δεν θα αλλάξουν τίποτα από όλα αυτά.

ευρώ και το ρημάδι έρχεται
όποτε γουστάρει. Κάποιος που
ζει στο Μπέλο Οριζόντε κερδίζοντας βασικό μισθό, μένει
τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα
από την δουλειά του και θέλει
δύο λεωφορεία και μιάμιση
ώρα για να φτάσει εκεί όταν
δεν έχει κίνηση.Και όταν μιλάμε
για κίνηση, μιλάμε για χάος.
Στο Σάο Πάουλο για παράδειγμα κάθε μέρα έχουμε ουρές 70
χιλιομέτρων στις ώρες αιχμής.
Εκεί συναντιούνται ο φτωχός
με τον πλούσιο. Ο φτωχός στο
λεωφορείο και ο πλούσιος
στην αμαξάρα του με τα φιμέ
τζάμια.
Ο πλούσιος που θα γυρίσει στο
σπίτι του για το οποίο πληρώνει κατά μέσο όρο 1500 ευρώ
ενοίκιο και άλλα 400 για κοινόχρηστα. Πληρώνει ιδιωτική
ασφάλιση υγείας γιατί το
δημόσιο δεν δουλεύει, πληρώνει πανάκριβα σχολεία για τα
παιδιά του γιατί στο δημόσιο
είναι δύσκολο να μάθουν οτιδήποτε, πληρώνει τα διπλάσια

Τ

εράστια επιτυχία, που προβάλει την
Κύπρο στο εξωτερικό σημειώθηκε
στο «OLYMPIA Amateur Europe 2014», το
οποίο διεξήχθη στην Πράγα της Τσεχίας μεταξύ 6-7 Ιουνίου 2014.
Συγκεκριμένα, ο Κύπριος αθλητής
Αβραάμ Κυριάκου, το απόγευμα του
Σαββάτου (7/6) ήταν για μια ακόμα
φορά συνεπής στο ραντεβού του με τη
σκηνή και κατέλαβε την 3η θέση στην
κατηγορία «Men’s Bodybuilding up to
100 kg», ανάμεσα σε επίλεκτους αθλητές απ’ όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ήταν
κάτοχοι παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών τίτλων.
Το επίπεδο του συγκεκριμένου αγώνα
είναι το υψηλότερο για το άθλημα, με
πάρα πολύ συναγωνισμό, αλλά ο
Κύπριος αθλητής σαν πραγματικός
Έλληνας πολεμιστής έδωσε την μάχη
και απέδειξε μέχρι που μπορεί να φτάσει το ελληνικό DNA. Έδωσε μεγάλη
μάχη και κατάφερε να σταθεί ισάξια
δίπλα από τιτάνιους του αθλήματος.
Ο Αβραάμ Κυριάκου είναι ικανοποιημένος και χαρούμενος με το αποτέλεσμα

για
οποιοδήποτε
προϊόν
(αυτοκίνητο, ρούχα, υπολογιστής κλπ.) έρχεται απέξω γιατί
ο φόρος εισαγωγής είναι 60%
συν το το κέρδος του εμπόρου.

• Ο φτωχός παραμένει φτωχός
Ο πλούσιος πληρώνει το φόβο
Πληρώνει με φόβο, γιατί δεν
μπορεί να βγεί απο το
«κάστρο» με τον ηλεκτρικό
φράχτη όποτε θέλει. Γιατί δεν
μπορεί να πάει μια βόλτα όπου
και όποτε του γουστάρει. Γιατί
φοβάται για την ζωή του
καθημερινά. Και σου μιλάω
πάντα για το Μπέλο Οριζόντε
και τις άλλες μεγαλουπόλεις
της χώρας. Αν πάρεις τον
δρόμο και πας προς το βορρά
ξέχνα τα όλα αυτά, εκεί είσαι
πλέον σε στάνταρντς Αφρικής.
Κανείς σχεδόν δεν τα περνάει
όσο ωραία φαντάζεσαι στην
Βραζιλία. Ναι, έχουμε παραλίες και ήλιο αλλά ο αναλφα-

βητισμός είναι στο 10% και
κάθε μέρα περίπου 13 εκ. δεν
έχουνε φαΐ στο τραπέζι τους.
Είμαστε η 6η οικονομική δύναμη στον κόσμο και την ίδια
στιγμή πολύ χαμηλά στους
δείκτες της παιδείας και της
δημόσιας υγείας. Όσον αφορά
στη διαφθορά και την γραφειοκρατία πρέπει να είμαστε στα
υψηλότερα επίπεδα. Πολύ
ψηλά είμαστε και στην εγκληματικότητα με τα νούμερα
νεκρών σε Ρίο και Σάο Πάουλο
να είναι μεγαλύτερα από εκείνα

Για μια ακόμα φορά μας δούλεψαν ψιλό γαζί. Μας υποσχέθηκαν πως θα αλλάξει η ζωή
μας, επιτέλους, προς το καλύτερο. Πως θα έχουμε συγκοινωνίες και δρόμους πρώτου
και όχι τρίτου κόσμου θα
αλλάξουμε, λέει,επίπεδο σε
όλα. Πως όλο αυτό το «φαγοπότι» θα αξίζει τον κόπο.
Αντίθετα, μέχρι τώρα όλη αυτή
η ιστορία έχει στοιχίσει πάνω
από 27 δισ. δολάρια, περισσότερα από όσο τα τελευταία
τρία μουντιάλ μαζί. Εδώ στο
Μπέλο Οριζόντε, το Μινεϊράο
κόστισε 270 εκ. ενώ αρχικά είχε
υπολογιστεί σε 146εκ. Να σου
πω ακόμα πως πήγα στο στάδιο «Ιντεπεντένσια», επίσης
εδώ στο Μπέλο Οριζόντε, που
κόστισε 45 εκ. ευρώ, παραδόθηκε με 2 χρόνια καθυστέρηση
και λόγω κατασκευαστικού
λάθους έχει πάνω από 6 χιλιάδες θέσεις που δεν βλέπουν το
ένα τέρμα. Ανάλογες και χειρότερες είναι οι ιστορίες και στα
υπόλοιπα γήπεδα.

Μιας και μιλάμε για μπάλα, να σου πω ότι οι περισσότεροι
Βραζιλιάνοι θα δουν το Μουντιάλ από την τηλεόραση. Το φτηνό
εισιτήριο για το Κύπελλο Συνομοσπονδιών για τον αγώνα Ταϊτή
– Νιγηρία κοστίζει κοντά στα 50 ευρώ. Φαντάσου λοιπόν τι θα
πρέπει να πληρώσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μην ξεχνάς,
ο βασικός μισθός είναι στα 243 ευρώ. Μουντιάλ για ποιόν λοιπόν; Ίσως για εκείνους που θα έρθουν για να «ζήσουν το όνειρο» τους στην Βραζιλία. Αυτή ακριβώς την στιγμή γύρω στις
200 χιλιάδες Βραζιλιάνοι σε οκτώ μεγαλουπόλεις είναι στους
δρόμους και διαδηλώνουν για τα δικαιώματα τους. Δεν τους
νοιάζει το Μουντιάλ, δεν πίνουν καφέ και σίγουρα δεν χορεύουν
σάμπα.

• Η αθέατη φωτεινή πλευρά της εξαθλιωμένης Κύπρου

Παγκόσμια αθλητική διάκριση
Επιβραβεύθηκε η σκληρή δουλειά του Αβραάμ Κυριάκου
που αναμετρήθηκε με μεγαθήρια

και ευχαριστεί την Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης:
«Σίγουρα, όταν καταφέρνεις να τερματίσεις στην 3η θέση, ανάμεσα σε τόσο
μεγάλους αθλητές, τότε αισθάνεσαι
πολύ ωραία και ικανοποιημένος που
πέτυχες τον στόχο σου. Διότι, δουλεύουμε καθημερινά πολλές ώρες και αυτό
είναι η επιβράβευση των κόπων και
των θυσιών που κάνεις», ανέφερε αρχικά ο Αβραάμ Κυριάκου και συνεχίζοντας συμπλήρωσε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης που μου έδωσε την ευκαιρία να
αγωνιστώ στο εξωτερικό και να εκπροσωπήσω την πατρίδα μας. Επίσης, θα
ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια
μου και ειδικότερα την γυναίκα μου, η
όποια ήταν πάντα δίπλα μου, από την
πρώτη, μέχρι την τελευταία στιγμή και
με βοηθούσε. Ένα μερίδιο της επιτυχίας
της ανήκει. Η υπόσχεση που δίνω είναι
ότι θα συνεχίσω τον σκληρό αγώνα,
έτσι ώστε να επαναλάβω στο μέλλον
τέτοιες επιτυχίες και είναι δυνατόν να
έρθουν και μεγαλύτερες».

ERG_16-16_inn_8 & 9 6/24/14 11:37 AM Page 1

16

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέντευξη

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Η ΒΟΥΛΗ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ

Γύρω στους 90.000 οι δικαιούχοι
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Χρήζει αναδιάρθρωσης
η Κυπριακή οικονομία
Με το Χρίστο Καρύδη, Οικονομολόγο – Δημοσιογράφο

1 Υπάρχει η άποψη πως η Κυπριακή οικονομία
χρήζει αναδιάρθρωσης. Συμφωνείτε ή όχι; Είναι
γεγονός πως η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε
αναπτυξιακό αδιέξοδο. Για πάρα πολλά χρόνια
στήριζε την πρόοδο της κατά κύριο λόγο στο χρηματοοικονομικό τομέα και γενικά στις υπηρεσίες. Για
παράδειγμα το τέλος του 2011 ο τριτογενής τομέας
της οικονομίας που καλύπτει τις υπηρεσίες αποτελούσε το 80.8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ο δευτερογενής τομέας (βιομηχανία,
μεταποίηση κλπ) ήταν στο 16.9% όταν το 1995 ήταν
στο 24% και ο πρωτογενής (γεωργικός τομέας) ήταν
μόλις στο 2.3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 5.1% το 1995.

2 Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί στην πράξη; Τα
αποτελέσματα αυτής της αρνητικής διαφοροποίησης είναι σαφώς αποκαρδιωτικά, αφού η Κύπρος
σήμερα εισάγει τα πλείστα γεωργικά προϊόντα, ενώ
είναι απόλυτα εξαρτώμενη από τον χρηματοοικονομικό τομέα, ο οποίος είναι ευάλωτος σε εξωτερικούς
παράγοντες και εξωγενείς πιέσεις. Αφήσαμε τη
γεωργία να κατρακυλά στον κατήφορο και την ύπαιθρο να μαραίνεται καθημερινά και βάλαμε τα αυγά
μας στο καλάθι του τουρισμού και των χρηματοοικονομικών προϊόντων, (τα οποία κακοί τραπεζίτες
με αφορμή και την εισαγόμενη κρίση), τα έσπρωξαν
τελικώς προς την καταστροφή, πάντα με την ανοχή
της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία απέτυχε να
διαχειριστεί τα πράγματα έγκαιρα και αποτελεσματικά.

3 Τι πρέπει να γίνει τώρα; Θα πρέπει κατά την
ταπεινή μου άποψη να σχεδιαστεί προσεκτικά μια
ποιοτική διαφοροποίηση της διάρθρωσης της
κυπριακής οικονομίας, που θα στοχεύει στην ανάπτυξη και των υπολοίπων τομέων όπως είναι ο
γεωργικός, ο βιομηχανικός και ο μεταποιητικός
τομέας. Κοντά σε όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθεί
και να εμπλουτισθεί το τουριστικό προϊόν, γιατί η
εποχή που η Κύπρος πουλούσε ήλιο και θάλασσα
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Το τουριστικό μας προϊόν πρέπει να εμπλουτισθεί με την ίδρυση καζίνων,
με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και άλλων υποδομών, με την προσέλκυση ιατρικού, αθλητικού και θρησκευτικού τουρισμού. Η Κυπριακή
ύπαιθρος και η ενδοχώρα
έχουν τεράστιες δυνατότητες
και πρέπει να τύχουν
του ανάλογου σχεδιασμού και της
ανάλογης κρατικής
στήριξης και αρωγής.

Ο
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Δουλειά για ένα πιάτο φαϊ
σε ξενοδοχείο της Πάφου

εργασιακός μεσαίωνας με όλες του τις παραμέτρους, αποτυπώνεται στο καθεστώς εργοδότησης που εφαρμόζει Ινδός ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, κατήγγειλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τον Ινδό επενδυτή ότι απέλυσε
παράνομα τους Κύπριους εργαζόμενους. Στη θέση
τους προσέλαβε Κοινοτικούς και αλλοδαπούς
υπογράφοντας συμβόλαιο βάσει του οποίου ο
εργοδότης θα τους παρέχει μόνο διαμονή και διατροφή. Ήδη ο διαχειριστής της μονάδας πήρε
εξώδικο για αδήλωτη εργασία ενώ οι συντεχνίες
αξιώνουν εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει ότι ο νέος εργοδότης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων με τον προηγούμενο
εργοδότη και συνεπώς συνέχιση της απασχόλησης
τους.

Η

Βουλή αναμένεται να ψηφίσει τη μεθεπόμενη Πέμπτη το νομοσχέδιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Το νομοσχέδιο για το ΕΕΕ συζητήθηκε χθες και προχθές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας με τη μορφή του κατεπείγοντος. Η
συζήτηση θα συνεχισθεί με στόχο το νομοσχέδιο να τεθεί για ψήφιση
στην ολομέλεια της Βουλής στη συνεδρία της 3ης Ιουλίου 2014.
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου (φωτό) διαβεβαίωσε τα κόμματα και τα οργανωμένα σύνολα ότι κανενός δικαιούχου δεν θα επηρεασθούν αρνητικά τα δικαιώματα, καθιστώντας σαφές πως το
σύστημα καταβολής κοινωνικών παροχών θα εξορθολογισθεί ώστε νε
επωφελούνται αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη.
Οι αιτητές υπολογίζονται στους 100.000 και οι δικαιούχοι στους
90.000. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται στα €255.5 εκ. ευρώ.
Το ΕΕΕ στοχεύει στην εξασφάλιση
αξιοπρεπούς διαβίωσης στο σύνολο των πολιτών που είναι μόνιμοι
κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας την τελευταία πενταετία.
Το ύψος του ΕΕΕ καθορίσθηκε στα
€480 για το σύζυγο, €480 για τη
σύζυγο ενώ προστίθενται €240 για
κάθε παιδί άνω των 14 ετών και
€144 για κάθε παιδί κάτω των 14
ετών. Θα καλύπτονται επιπροσθέτως τα δημοτικά - αποχετευτικά
τέλη και το ενοίκιο πρώτης κατοικίας η οποία δεν θα υπερβαίνει τα
150μ2 για μονήρη άτομο ή ζευγάρι
και τα 300μ2 για οικογενειακή
μονάδα.

λογίου και Χωρομετρίας. Δεν
δικαιούται επίσης εάν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ο ίδιος
ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος της
οικογενειακής μονάδας και το ύψος
των καταθέσεων υπερβαίνει το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ
αυξανομένου κατά χίλια ευρώ για
κάθε πρόσθετο μέλος της οικογενειακής μονάδας είτε η αξία των
λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των
πέντε χιλιάδων ευρώ.

ρες από μια κατηγορίες.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση
και δεν καθίσταται δικαιούχος για
παροχή ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο: άγει ασκητικό βίο σε
μοναστήρι, υπηρετεί θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς
Νόμου, έχει την ιδιότητα του φοι-

√ Ο νέος θεσμός θα τεθεί
σε εφαρμογή τον Ιούλιο 2014

Το ΕΕΕ σύμφωνα με τη φιλοσοφία
της νομοθεσίας εγγυάται ελάχιστο
αξιοπρεπές επίπεδο ζωής με
βαρόμετρο το «καλάθι διαβίωσης»
το οποίο καλύπτει βασικές ανάγκες διατροφής, κόστος στέγασης,
έκτακτες και ειδικές ανάγκες για
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδας
πληθυσμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αίτηση
για παροχή ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος δικαιούνται να υποβάλουν άτομα τα οποία διαμένουν
στη Δημοκρατία και ανήκουν στις
ακόλουθες κατηγορίες: ένας εκ των
συζύγων οποιασδήποτε ηλικίας,
οποιοδήποτε
πρόσωπο
έχει
συμπληρώσει το εικοστό όγδοο
έτος της ηλικίας του, μόνος γονέας, πρόσωπο μέχρι την ηλικία των
28 ετών το οποίο κατά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
της ηλικίας του τελούσε υπό τη
φροντίδα του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και
είναι φοιτητής εντός ή εκτός της
Δημοκρατίας, ορφανό πρόσωπο,
αλλά και οποιαδήποτε κατηγορία
προσώπων που δεν εμπίπτει στις
πιο πάνω κατηγορίες αλλά καθορίζεται με Διάταγμα του υπουργού. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση
για παροχή ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος έστω και αν κάποιο
πρόσωπο εμπίπτει σε περισσότε-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

τητή, εξαιρουμένου του φοιτητή
που αναφέρεται πιο πάνω ή/και
είναι ανάπηρος και επίσης πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί ως
εκούσια άνεργος για περίοδο έξι
μηνών από την ημερομηνία που
καθορίζεται στη σχετική απόφαση.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ
Δεν καθίσταται δικαιούχος για
παροχή Ε.Ε.Ε οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία είτε
ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε άλλο
μέλος της οικογενειακής μονάδας η
οποία υπερβαίνει σε αξία τις εκατόν χιλιάδες ευρώ με βάση την
εκτίμηση του Τμήματος Κτηματο-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οποιοσδήποτε αιτητής ή/και
δικαιούχος ο οποίος είναι ικανός
για εργασία οφείλει να εγγραφεί
ως άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σε
περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης, να αποδεχθεί εργασία την οποία είναι
ικανός να εκτελέσει. Να μην
παραιτείται εκούσια από την
εργασία του έξι μήνες πριν από
την υποβολή της αίτησης για
παροχή ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος και μετά την υποβολή
της αίτησης και καθ' όλη την
περίοδο που λαμβάνει ΕΕΕ.

Τόκοι στεγαστικού δανείου
Σε αιτητή ή/και δικαιούχο ο οποίος ο ίδιος ή μέλος της οικογενειακής μονάδας έχει υποχρέωση πληρωμής τόκων στεγαστικού δανείου κατοικίας περιλαμβανομένων τόκων δανείου για αναδιάρθρωση
υφιστάμενου στεγαστικού δανείου, αλλά εξαιρουμένων τόκων υπερημερίας, παρέχεται μηνιαίο επίδομα για κάλυψη των τόκων του
δανείου αυτού όταν το στεγαστικό δάνειο να έχει συναφθεί ένα
τουλάχιστο έτος πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας, όταν δεν καλύπτεται από άλλους κρατικούς πόρους ή άλλη
πηγή.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

