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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Τεχνολογική πρόοδος σε βάρος
της αυθεντικής επικοινωνίας

Αναγκαιότητα να κερδηθεί το μέγα
κοινωνικό στοίχημα του ΓεΣΥ
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σελ. 2

Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3027

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Απόλυτος πρέπει να είναι
ο σεβασμός στα εργασιακά θέσμια
Του Ανδρέα Φ. Μάτσα
Γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Σελ. 9

ΓεΣΥ ΤΩΡΑ

Ενωμένοι οι οικοδόμοι για τις
απεργιακές κινητοποιήσεις

√ Η έγκαιρη λειτουργία του Σχεδίου αποτελεί βαρόμετρο
αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος

Πανέτοιμοι οι οικοδόμοι να συμμετάσχουν δυναμικά στην 24ώρη
προειδοποιητική απεργία στις 13
Φεβρουαρίου 2019 που κήρυξαν
οι συντεχνίες Οικοδόμων ΣΕΚ,
ΠΕΟ, ΔΕΟΚ ως μέτρο αντίδρασης
στις παραβιάσεις των συμφωνιών από τον Σύνδεσμο εργολάβων
Σελ. 8

Φιλόδοξα προγράμματα
από την ΑνΑΔ
Ένταξη ανέργων στην απασχόληση για εμπλουτισμό των γνώσεων τους για ταχύτερη επανένταξη στην αγορά
Σελ. 5
εργασίας

9 Φεβρουαρίου: Ημέρα
Ελληνικής γλώσσας
Φώς και ψυχή του Παγκόσμιου
πολιτισμού η Ελληνική γλώσσα. Σ’
αυτή τη γλώσσα ο άνθρωπος
προσπάθησε να φτιάξει ένα
σύστημα δικαίου για να μπορούν
οι άνθρωποι να συνυπάρχουν κι
έτσι γεννήθηκε η Δημοκρατία.
Σελ. 7

• Εισηγήσεις ΣΕΚ στον υπουργό Οικονομικών

Διεκδικούμε φοροελάφρυνση της εργασίας
και φορολόγηση της ρύπανσης

Σ

ημαντικές εισηγήσεις με στόχο τη
βελτίωση - μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης που υφίστανται οι
μισθωτοί πολίτες υπέβαλε η ΣΕΚ στη
διάρκεια συνάντησης που είχε η Εκτελεστική Επιτροπή του Κινήματος με
τον υπουργό Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη.
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ΣΕΚ την περασμένη
Παρασκευή (1/2/2019) κρίθηκε ως ιδιαίτερα χρήσιμη αφού στη διάρκεια της
αντηλλάγησαν απόψεις που στοχεύουν
στην ενίσχυση της αναπτυξιακής
πορείας της Κυπριακής οικονομίας
μέσα από την επίτευξη ικανοποιητικών
ρυθμών ανάπτυξης και τα επόμενα
χρόνια.
Ο γενικός γραμμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας υπέδειξε πως το συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ υποβάλει σε
τακτά διαστήματα διάφορα αιτήματα
προς την κυβέρνηση τα οποία πάντα
βρίσκονταν μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους,
καθώς προέχει η ευρωστία των δημοσίων οικονομικών.

Ανάλογη τακτική και συμπεριφορά η
ΣΕΚ επιδεικνύει και κατά την υποβολή
των αιτημάτων για την ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό
τομέα.
Στη συνάντηση δόθηκε έμφαση στην
ανάγκη για εκπόνηση μιας ολοκληρω-

μένης φορολογικής μεταρρύθμισης που
ως γενική φιλοσοφία θα προάγει τη
φοροελάφρυνση της εργασίας και τη
φορολόγηση της ρύπανσης στο πλαίσιο
της εισαγωγής της πράσινης φορολογίας, ενώ δόθηκε έμφαση στο θέμα
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
Σελ. 16

ΓεΣΥ: Η ΣΕΚ δεν θα ανεκτεί καμιά αναβολή και κανένα πισωγύρισμα

Α

ν αυτή η πολιτεία, (κυβέρνηση, βουλή και πολιτικά κόμματα), 18 χρόνια μετά τη ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας δεν καταφέρει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Γενικό Σχέδιο Υγείας στα χρονικά
περιθώρια που η ίδια έθεσε, τότε οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να ελπίζουν σε τίποτε και σε καμία
μεταρρύθμιση.

Η ευθύνη για την υλοποίηση μιας τέτοιας μεγάλης
κοινωνικής μεταρρύθμισης είναι συλλογική, αφορά
όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα την κυβέρνηση και
όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα που ομόφωνα
ψήφισαν στις 16 Ιουνίου 2017 τις σχετικές νομοθεσίες.

Η λειτουργία του ΓεΣΥ στα χρονικά πλαίσια που ομόφωνα έθεσε η βουλή δοκιμάζει, τη συνέπεια, την
αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια ολόκληρου του
κυπριακού πολιτικού συστήματος.

• Να σταματήσει πάραυτα η υπόσκαψη
και η πολιτική υποκρισία

Όσοι υποστηρίζουν πως, η εφαρμογή του ΓεΣΥ
βαραίνει μόνο τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας πλανώνται πλάνην οικτρά και ατυχώς ψεύδονται.
Απλά κουβαλούν νερό στο μύλο της αναβολής και της
αναβλητικότητας. Αυτό το μύλο που καταστρέφει
κάθε προοπτική για πρόοδο και έγκαιρη ανάπτυξη.

Συνεπώς είναι τραγικά υποκριτικό και ασυνεπές
προς το σύνολο της κοινωνίας, κάποιοι πολιτικοί
σήμερα στο παρά ένα, να βγάζουν απ’ έξω την ουρά
τους και να πολιτικολογούν φλυαρώντας. Με απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση προς τον ιατρικό
κόσμο, με τον οποίο η ΣΕΚ συνεργάζεται τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο λειτουργίας δικών μας

Ταμείων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, απευθύνουμε έκκληση να μελετήσουν προσεκτικά και εξαντλητικά όλες τις παραμέτρους που αφορούν το ΓεΣΥ
και να στηρίξουν την εφαρμογή του και να συνεισφέρουν στην ομαλή λειτουργία του.
Η ΣΕΚ αυτή την κρίσιμη ώρα δεν πρόκειται να ανεκτεί
καμία αναβολή και κανένα πισωγύρισμα, ούτε πρόκειται να αφήσουμε το θέμα του ΓεΣΥ να παραπεμφθεί στις Ελληνικές καλένδες. Δεν θα επιτρέψουμε
πολιτικά, κομματικά, οικονομικά και άλλου είδους
συμφέροντα να θέσουν την υγεία των πολιτών σε
δεύτερη και τρίτη μοίρα. Δεν πρόκειται λοιπόν να
ανεχθούμε μισόλογα, αντιφατικές δηλώσεις και
πολιτική φλυαρία.
Πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε
κανένα να υποσκάψει την πορεία του ΓεΣΥ, η απουσία του οποίου αποτελεί προσβολή για την Κύπρο.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Γε.Σ.Υ: Υπέρτατη αναγκαιότητα να κερδηθεί
το μέγα κοινωνικό στοίχημα

οι

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ για αξιοπρέπεια στην

εργασία
Πάντα πρωτοπόροι και μαχητικοί
υπέρ των εργατικών δικαίων

*

Ρ

ήξη μετωπική με όσους θα υπο-

νομεύσουν το ΓεΣΥ
Τα περιθώρια ανοχής έχουν εξαντληθεί

*

Γ

εΣΥ: Η ώρα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ για την

ΥΓΕΙΑ πλησιάζει
Όλοι, θα κριθούν σύντομα για τις
πράξεις και παραλείψεις όλων
στο κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα

*

Ά

ναυδη η κοινή γνώμη για την
αποκαλυφθείσα διακίνηση ναρ-

κωτικών στα σχολεία
Η κρατική παρέμβαση πρέπει να
είναι άμεση και αποτελεσματική

*

Τ

ρομοκρατεί

καμουφλαρισμένα

τους εργαζόμενους στην Ελληνι-

κή Τράπεζα η ΕΤΥΚ
Κρίμα για την κατάντια κάποιων

*

Ι

σχυρότατο όπλο για διατήρηση της
εθνικής μας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ η Ελληνι-

κή Γλώσσα
Η 9η Φεβρουαρίου, μας υπενθυμίζει το υπέρτατο χρέος μας

Μ

ε την έλευση του Φεβράρη άρχισε η
αντίστροφη μέτρηση για το ΓεΣΥ
καθώς την 1η Μαρτίου ξεκινά η καταβολή εισφορών για εφαρμογή του Σχεδίου. Ταυτόχρονα άρχισαν τα όργανα που
επιδιώκουν, είτε φανερά είτε καμουφλαρισμένα, ναρκοθέτηση της πορείας
του ΓεΣΥ. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και
Βιομηχάνων, ΟΕΒ, με
μισόλογα και κινδυνολογίες επιχειρεί να
θολώσει το τοπίο με
την πρόταση της για
Του Ξενή X.
αναστολή εισφορών
Ξενοφώντος
μέχρι νεωτέρας, αποΑρχισυντάκτη
δυναμώνοντας
«Εργατικής
ουσιαστικά την τιτάΦωνής»
νεια προσπάθεια για
xenis.xenofontos@
λειτουργία του ΓεΣΥ
sek.org.cy
τον προσεχή Ιούνιο. Ο
Παγκύπριος Ιατρικός
Σύλλογος και οι συναφείς επιστημονικές
εταιρείες, φανερά σαμποτάρουν το ΓεΣΥ
ασκώντας πίεση στα μέλη τους να μην
εγγραφούν στο Σχέδιο. Πρό του κινδύνου

*

Κ
*

Η

πολιτική των ΠΥΡΓΩΝ είναι

πολλαπλώς επιζήμια

για την

κοινωνία
Ας κάνουν δεύτερες σκέψεις
κυβέρνηση και τοπικη αυτοδιοικηση

*

Φ

ωνή δυνατή προτάσσει η

ΣΕΚ

στο θέμα της ΤΙΜΩΡΙΑΣ των ενό-

χων της οικονομικής τραγωδίας
Το απαιτεί η κοινωνία το επιβάλλει το περί δικαίου αίσθημα

*

Ώ

ρα να παταχθεί η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
και φοροαποφυγή που αποτε-

λούν μάστιγα για τον τόπο
Τεράστιες οι ευθύνες της Πολιτείας έναντι της κοινωνίας

*

Ν

αι,

η

ακτοπλοική

σύνδεση

Κύπρου – Ελλάδας είναι εθνική –

κοινωνική ανάγκη
Η ΣΕΚ θα παλέψει μέχρι τέλους
για υλοποίηση της

*

Η

μεταρρύθμιση στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

θωρείται κορωνίδα της ανασυ-

γκρότησης των τρωθέντων θεσμών
Η ΣΕΚ παρακολουθεί και παρεμβαίνει όταν και όποτε χρειασθεί.

*

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)

να ανατραπεί η πορεία του ΓεΣΥ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει
σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων
όπου εκφράστηκε από όλους η αποφασιστικότητα για την υλοποίηση του
σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει
ψηφιστεί ομόφωνα. Ωστόσο, στις επι
μέρους δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, εκστομίσθηκαν από κάποιες πλευρές τοποθετήσεις ήξεις – αφίξεις που
επενεργούν ως βραδυφλεγεις βόμβες
στην ιερή υπόθεση του ΓεΣΥ.
Είναι αυταπόδεικτο ότι τα οικονομικά
συμφέροντα στον τομέα της Υγείας είναι
τεράστια και οι αντιδρούντες εκφράζουν δημόσια πλέον τη βούληση τους να
φρενάρουν την πορεία του ΓεΣΥ. Οι
πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν
ενδιαφέρει τους κάθε λογής κερδοσκόπους αν ο Κύπριος ασθενής περιμένει
μήνες ή και χρόνια για να πάρει εισιτήριο εισόδου στο χειρουργείο. Δεν συγκινεί τους πλουτοκράτες αν ο ασθενής
αργοπεθαίνει στις ουρές των εξωτερικών ιατρείων. Με τα όσα φρικτά βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είμαστε

πλέον πεπεισμένοι ότι το μόνο που
ενδιαφέρει τα γεράκια του εύκολου
πλουτισμού, είναι να θησαυρίζουν σε
βάρος των φτωχών και ανυπεράσπιστων πολιτών. Δεν είναι τυχαίο που μια
εγχείριση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο
στην Κύπρο κοστίζει πολλαπλάσια σε
σχέση με παρόμοια επέμβαση σε χώρες
προηγμένης ιατρικής, όπως η Ελβετία
και η Γερμανία. Δεν είναι καθόλου
τυχαίο που τα φάρμακα στην Κύπρο
πωλούνται σε διπλάσιες τιμές σε
σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε.
«Φυσιολογική» λοιπόν είναι η εναντίωση στο Γε.Σ,Υ επαγγελματιών του ευρύτερου ιατροφαρμακευτικου τομέα, όπως
μεγαλοκλινικαρχών,
εμπόρων
και
ασφαλιστικών εταιρειών.
Τα συμφέροντα λοιπόν είναι τεράστια.
Και όσοι θέλουν πραγματικά να αποκτήσει ο τόπος ποιοτικό και καθολικό
σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ήρθε ή ώρα να το αποδείξουν στην
πράξη.

Η τεχνολογική πρόοδος έχει αντικαταστήσει
την επικοινωνία με τα παιδιά μας

άθε ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ της ΣΕΚ είναι και

υπεύθυνη και τεκμηριωμένη
Διαβεβαίωση γγ ΣΕΚ στον υπουργό Οικονομικών
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Ό

λα όσα τον τελευταίο καιρό, λέγονται περί ναρκωτικών στα σχολεία
τρομάζουν και ανησυχούν όλους μας.
Έγνοια και προσπάθεια μας θα πρέπει
να είναι η αυθεντική και γνήσια επικοινωνία με τα παιδιά μας για να έχουν το
κουράγιο και το θάρρος να ανταλλάσσουν μαζί μας απόψεις επί όλων των
θεμάτων που τους
προβληματίζουν.
Ο πανικός δεν είναι
σίγουρα ο καλύτερος
σύμβουλος αλλά ούτε
Της Δέσποινας
και ο εφησυχασμός .
Ησαΐα
Χρειάζεται ο καθένας
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
μας να έχει τα μάτια
Γυναικών ΣΕΚ
και τα ώτα ορθάνοιdespina.isaia@sek.org.cy
κτα για να μπορεί να
αξιολογεί τις οποίες
αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού
του και να δίδει την απαιτούμενη σημασία, όχι σε αυτά που λέει αλλά σε όσα
θέλει να πει και δεν τολμά.
Η έξαρση της τεχνολογίας έχει δυστυχώς συνθλίψει το πνεύμα μας και έχει
εκμηδενίσει την προσωπικότητα μας. Με
άλλα λόγια μας έχει καταστήσει όντα τα
οποία απώλεσαν τη δύναμη της επικοινωνίας η οποία σε διδάσκει να ακούς

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

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

τον άλλο, ακόμη και στη σιωπή του.
Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο τον εφιάλτη
των ναρκωτικών για να μπορέσουμε να
φράξουμε τον δρόμο σε αυτούς που
αποφάσισαν να σκοτώσουν αθώες
ψυχές που είναι αδύναμες να διαχειριστούν την απέραντη μοναξιά, ως απότοκο της τεχνολογικής προόδου.

• Γρηγορείτε γονείς. Έγνοια
και προσπάθεια μας θα πρέπει
να είναι η αυθεντική και γνήσια
επικοινωνία μας, με τα παιδιά
για να φράξουμε τον δρόμο
στη μάστιγα των ναρκωτικών
Ας ξυπνήσουμε από τον καθημερινό
λήθαργο και ας συνειδητοποιήσουμε ότι
οι ευθύνες δεν βαραίνουν μόνο την
πολιτεία. Ευθύνη πρώτιστα και κύρια
έχουμε εμείς οι ίδιοι οι γονείς που έχουμε συγχύσει την αγάπη δια της προσφοράς χωρίς όρια.
Όλα έτοιμα στο πιάτο. Και στην πρώτη
δυσκολία, λοιδορούμε εκπαιδευτικούς,
αστυνομικούς και οποιονδήποτε άλλον
εκτός από τον εαυτό μας.

Όχι αγαπητοί γονείς. Ευθύνεται η επιδερμική επαφή με τα παιδιά μας η
οποία κυριολεκτικά μας τυφλώνει και
δεν μας επιτρέπει να διεισδύσουμε στη
ψυχή τους και να διαβάσουμε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις
όποιες ανασφάλειες αισθάνονται.
Ξέρω πολύ καλά πως δεν υπάρχει μαγική συνταγή και πως όλοι οι γονείς προσπαθούν για το καλύτερο. Όμως έχει
πλέον διαφανεί πως η επιβολή ορίων
είναι ο μόνος τρόπος για να αισθάνονται τα παιδιά ασφάλεια.
Ας επαναξιολογήσουμε λοιπόν τη σχέση
μας με τα παιδιά μας. Δεν είναι αργά. Ας
προτάξουμε την επιθυμία μας, ότι εντός
της καθημερινότητας μας θα υπάρχει
ένα παράθυρο στη ψυχή μας ανοικτό
για να αφιερωθούμε ουσιαστικά στην
επικοινωνία μαζί τους καλύπτοντας το
κενό της επικοινωνίας και τις συναισθηματικής ανάπτυξης που δημιουργεί
η ανεξέλεκτη χρήση της τεχνολογικής
προόδου. Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος των ναρκωτικών και πολλών
άλλων κινδύνων θα τους κερδίσει και θα
καλύψει στη ζωή τους, έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνονται, το κενό που
εμείς δεν φροντίσαμε να καλύψουμε.
Γρηγορείτε.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2/2019
Βουκόλου επ. Σμύρνης,
Φωτίου Κ/λεως
Μεγάλου, Ιουλιανού
μ., Φαύστας.
ΠΕΜΠΤΗ 7/2/2019
Παρθενίου επ.
Λαμψάκου, Λουκά εν
Στειρίω, Απρίονος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/2/2019
Θεοδώρου στρατηλάτου
μεγ. Ζαχαρίου προφ.,
Μακαρίου επισκόπου
Πάφου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/2/2019
Νικηφόρου μ., Άμμωνος & Φιλαγρίου επ.

Κύπρου, Άμμωνος &
Αλεξάνδρου μ. κυπρ.

Βλασίου ιερομάρτ.,

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2/2019
Χαραλάμπους
ιερομάρ., Ζήνωνος
ταχυδρόμου οσίου,
Αναστασίου
Ιεροσολυμίτου.

σης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2/2019

Θεοδώρας βασιλίσΤΡΙΤΗ 12/2/2019
Μελετίου Αντιοχείας,
Αντωνίου Κ/λεως,
Χρήστου νεομ. του
κηπουρού

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Σοβαρές παραλείψεις πίσω
από το θανατηφόρο εργατικό
ατύχημα στο Ζακάκι

Λ

άθη και σοβαρές παραλείψεις κατέδειξαν σε
αρχικό στάδιο οι έρευνες για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος με θύμα 52χρονο, ο οποίος βρήκε
ακαριαίο το θάνατο πρν από μια βδομάδα έπειτα
από πτώση από σκαλωσιά σε υπό ανέγερση εργοστάσιο στην περιοχή Ζακακίου στη Λεμεσό Ο άτυχος 52χρονος ενώ εκτελούσε εργασίες πογιατίσματος σε ανεγειρόμενες αποθήκες εργοστασίου έχασε
την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από ύψος 5
μέτρων και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με τον Ανώτερο Επιθεωρητή Εργασίας, ο
οποίος μετέβη στη σκηνή του εργατικού δυστυχήματος, «από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι το θύμα
εργαζόταν σε ακατάλληλα δάπεδα εργασίας, χωρίς
καμία πλευρική προστασία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή να χάσει την ισορροπία του,
να πέσει από ύψος και να χτυπήσει με το κεφάλι σε
μεταλλική δοκό που βρισκόταν στο δάπεδο το οποίο
επέφερε αυτό το χτύπημα που ήταν και μοιραίο».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατηγορεί οκτώ ευρωπαϊκές
τράπεζες για καρτέλ

Η

Ευρωπαϊκή αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε την
περασμένη Πέμπτη ότι οκτώ τράπεζες είχαν
σχηματίσει καρτέλ στη διαπραγμάτευση κρατικών
ομολόγων της ευρωζώνης από το 2007 ως το 2012.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
[ Κομισιόν ] ανέφερε πως κάποιοι traders στις τράπεζες αντάλλαξαν ευαίσθητες πληροφορίες και
συντόνισαν επενδυτικές στρατηγικές, κυρίως μέσω
διαδικτυακών φόρουμ συζήτησης.

ΒΟΥΛΗ: Συνεχίζεται η συζήτηση και ψήφιση
των Κανονισμών που αφορούν τη λειτουργία του ΓεΣΥ

Η

Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τους κανονισμούς με
τους οποίους καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης, καταβολής
και παρακράτησης των εισφορών για σκοπούς του Γενικού
Συστήματος Υγείας και τους
κανονισμούς με τους οποίους
καθορίζεται η συμπληρωμή, η
μέγιστη συμπληρωμή, η συνεισφορά Ι και η συνεισφορά ΙΙ, που
θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι
του Γενικού Συστήματος Υγείας
κατά τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του
ΓεΣΥ.

ύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, ο υψηλότερος κατώτατος μισθός παραχωρείται στο Λουξεμβούργο και
φτάνει τα 1998 ευρώ. Ακολουθεί η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, ενώ στην τελευταία
θέση βρίσκεται η Αλβανία με 200 ευρώ.
Στην Κύπρο ο κατώτατος μισθός καλύπτει 9 επαγγέλματα (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί
Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί,
Φρουροί, Φροντιστές και Καθαριστές) και φθάνει τα
€870 ευρώ μικτά. Μετά από συνεχή υπηρεσία έξι
μηνών στον ίδιο εργοδότη, αυξάνεται στα €924 ευρώ
μικτά.
Σε δηλώσεις του
τον Δεκέμβριο, ο
Υπουργός Οικονομικών
Χάρης
Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση κάνει σκέψεις για θέσπιση
κ α τ ώ τ α τ ο υ
μισθού
στην
Κύπρο για όλα τα
επαγγέλματα.
Προς τούτο εκπονείται μελέτη σε
συνεργασία με το

Η Κομισιόν διατύπωσε ανησυχίες ότι σε διαφορετικές περιόδους από το 2007 ως το 2012, οι οκτώ τράπεζες συμμετείχαν σε καρτέλ το οποίο είχε στόχο να
διαστρεβλώσει τον ανταγωνισμό κατά την απόκτηση
και τη διαπραγμάτευση ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

Μ

είωση παρουσίασε τον Δεκέμβριο το ποσοστό
της ανεργίας στην Κύπρο, σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας, , το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο
ανήλθε στο 8,8% από 8,9% τον Νοέμβριο του 2018.
Αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 2017 το ποσοστό
ανεργίας ήταν 10,3%.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας έχει η Ελλάδα
(18,6% - Οκτώβριος 2018) και η Ισπανία (14,3%).
Αντίθετα, τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στην Τσεχία
(2,1%) και στη Γερμανία (3,3%).
Το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη παρέμεινε στο
7,9% όσο ήταν και τον προηγούμενο μήνα.
Στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 6,6%
που αποτελεί το χαμηλότερο σημείο από τον Απρίλιο
του 2008.

Στην συνεδρία της Επιτροπής Υγείας, ο αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ
Μιχάλης Μιχαήλ (φωτό) τόνισε
την υποστήριξη της ΣΕΚ προς τους
προτεινόμενους κανονισμούς και
κάλεσε τους ιατρούς όπως μελετήσουν προσεκτικά τις προτάσεις

Σ

Αν οι τράπεζες κριθούν ένοχες για παραβίαση των
κανονισμών ανταγωνισμού, μπορεί να κληθούν να
πληρώσουν πρόστιμα που αντιστοιχούν στο 10%
των παγκόσμιων εσόδων τους.

Υποχώρησε στο 8,8%
η ανεργία στην Κύπρο

Την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκαν επίσης στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής οι Κανονισμοί για
τους Γενικούς και Ειδικούς Ιατρούς.
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την
ερχόμενη εβδομάδα με σκοπό την
προώθηση τους το συντομότερο
στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου
για ψήφιση.

του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
οι οποίες διασφαλίζουν πλήρως
τα συμφέροντα τους και να συμμετάσχουν ομαλά στη μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας

Χάσμα επικρατεί στην Ευρώπη
με τους κατώτατους μισθούς

Σε προηγούμενη υπόθεση, η «Κομισιόν» είχε τον
Δεκέμβριο επιβάλει ποινές στις Deutsche Bank, Credit
Agricole, Credit Suisse και μια τέταρτη τράπεζα για
συμμετοχή σε καρτέλ ομολόγων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

3

Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, 22 από τα 28 κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν εθνικούς
κατώτατους μισθούς (εξαιρέσεις αποτελούν η Δανία, η
Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία).

Δηλώσεις γ.γ. ΣΕΚ
Ο γ.γ. της ΣΕΚ δήλωσε πως ο κατώτατος μισθός
αποτελεί σημαντική παράμετρο στην κατοχύρωση
συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων σε σχέση με τις
μισθολογικές απολαβές που απολαμβάνουν. Η ΣΕΚ
είναι θετική προς την κατεύθυνση του καθορισμού
του κατώτατου μισθού. Είναι όμως σημαντικό αυτός
να προκύψει μέσα από έναν συγκροτημένο κοινωνικό
διάλογο λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους
που θα πρέπει να συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα.
Ο κατώτατος μισθός μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων οι οποίες θα πρέπει να εδραιωθούν ακόμη περισσότερο
όπως επίσης και η περαιτέρω ομαλοποίηση των
συνθηκών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και
την αγορά εργασίας. Βασική προϋπόθεση για εφαρμογή με επάρκεια του κατώτατου μισθού αποτελεί η
δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών για
να υπάρχει επαρκής έλεγχος με την εφαρμογή του
στην πράξη.

ΚΥΠΡΟΣ 2018

Άγγιξε τα €20 δις το χρέος των νοικοκυριών

Σ

τα 19,8 δισ. ευρώ υποχώρησε
το χρέος των νοικοκυριών στο
τέλος του Σεπτεμβρίου 2018, με
τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 97% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Αυτό καταδεικνύουν οι Τριμηνιαίοι
Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα, για το τρίμηνο που έληξε τον
Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2018 στα 45,4
δισ. ευρώ εκ των οποίων το 62%
αφορά μετρητά και καταθέσεις, 2%
αφορά χρεόγραφα, 20% μετοχές και
16% λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία.
Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2018 στα 19,8 δισ.
ευρώ με το σχετικό δείκτη χρέους
να βρίσκεται στο 97% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
σημειώνοντας μικρή πτώση σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,
που βρισκόταν στα 20,1 δισ. ευρώ.
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2016 που το χρέος ανερχόταν στο
119% του ΑΕΠ, η μείωση είναι
αισθητή και αγγίζει το 22%, σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα.
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Επαρχιακή Συνδιάσκεψη σωματείου μεταφορών ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

Ο

παρεμβατικός μας ρόλος
και η διαπραγματευτική
μας ισχύ θα ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο, όταν όλοι μας
συμβάλουμε στην περαιτέρω
αύξηση της οργανωτικής μας
δύναμης.

Η ενίσχυση της οργανωτικής μας δύναμης
θα ενδυναμώσει τον παρεμβατικό ρόλο της ΣΕΚ

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο
γραμματέας του σωματείου
Μεταφορών της ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας Χαράλαμπος
Αυγουστή στο πλαίσιο της
επαρχιακής Συνδιάσκεψης του
σωματείου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στην παρουσία του γενικού
γραμματέα της Ομοσπονδίας
Παντελή Σταύρου.

επιφέρει αλλαγή στα εργασιακά του κλάδου, με την προσπάθεια μας να επικεντρώνεται στην διασφάλιση των
θέσεων εργασίας.

Το Σωματείο όπως τόνισε ο κ.
Αυγουστή
κλείνει πενήντα
οχτώ χρόνια ζωής και προσφοράς στους εργαζόμενους
στον κλάδο των μεταφορών,
των πετρελαιοειδών και της
γεωργίας, τομείς εξαιρετικά
ευαίσθητους για την οικονομία
της χώρας.

Τομέας Γεωργίας

Σε παρέμβαση του στη συνδιάσκεψη ο γενικός γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ αφού αναφέρθηκε στα επαγγελματικά ζητήματα κάλεσε τους εργαζόμενους σε ενότητα και συμπόρευση για αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αναφύονται.
Ο κ. Σταύρου επεσήμανε εμφαντικά πως το Κίνημα της ΣΕΚ
με υπευθυνότητα χειρίζεται τα
διάφορα εργασιακά ζητήματα
και δεν κάνει εκπτώσεις σε
θέματα αρχών.
Της συνδιάσκεψης προήδρευσε
ο επαρχιακός γραμματέας της
ΣΕΚ Λευκωσίας Νίκος Σατσιάς.
Ακολουθεί η παρέμβαση του
γραμματέα του Σωματείου
Χαράλαμπου Αυγούστη:
Η οικονομική κατάσταση της
χώρας μας φαίνεται να σταθεροποιείται το τελευταίο διάστημα, μετά την σοβαρή οικονομική κρίση που 2013. Οι
εργαζόμενοι έχοντας ανάγκη
να εργαστούν δέχονται να δουλέψουν με υποδεέστερους
όρους απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα και γίνονται
έρμαιο στις ορέξεις των εργοδοτών. Όλα τα παραπάνω
κάνουν ακόμα πιο επιβεβλημένη την ανάγκη ενδυνάμωσης
του Συνδικαλιστικού Κινήματος
και ιδιαιτέρως της Σ.Ε.Κ., έτσι
ώστε με τον τρόπο αυτό να
ενδυναμωθεί αποτελεσματικά
ο παρεμβατικός και διαπραγματευτικός μας ρόλος. Μια
ενδυνάμωση του Συνδικαλιστικού Κινήματος που θα προέλθει μέσα από τη δυνατότητα
αντιμετώπισης των προκλήσεων της αναχαίτισης των προβλημάτων και των δυσκολιών
με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων σωστών θέσεων
εργασίας, την διατήρηση και
βελτίωση της κατάστασης
στον εργασιακό τομέα και

συνεπακόλουθα τη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων.

Συμπαραστάτες και
συνοδοιπόροι των
δημόσιων μεταφορών
Ο τομέας των μεταφορών
αποτελεί την ραχοκοκαλιά του
σωματείου. Μετά από αρκετές
πιέσεις για αρκετά χρόνια, και
τις παρεμβάσεις και της Ομοιοεπαγγελματικής Ομοσπονδίας μας (Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ.- ΣΕΚ),
έχει ξεκινήσει από τις 5 Ιουλίου
του 2010 μια νέα εποχή για τις
δημόσιες συγκοινωνίες. Το
σωματείο μας είναι συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος του
συστήματος.

Σημαντικός ο ρόλος του
επαγγελματία οδηγού
Σημαντικός ο ρόλος του επαγγελματία οδηγού λεωφορείου
για τις εταιρείες επιβατικών
μεταφορών αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Η μεταφορά
ανθρωπίνων ψυχών έγκαιρα
και με ασφάλεια στον προορισμό τους είναι μεγάλη ευθύνη

για τον κάθε οδηγό. Αυτό προϋποθέτει ο οδηγός να έχει
καθαρό μυαλό και προσήλωση
στην οδήγηση. Δυστυχώς οι
καθημερινές εργασίες που
διεκπεραιώνει ο κάθε οδηγός
σήμερα, δεν θα έπρεπε να είναι
αρμοδιότητα ενός επαγγελματία οδηγού λεωφορείου. Ο
οδηγός λεωφορείου σήμερα
είναι εισπράκτορας, ελεγκτής,
καθαριστής και πολλά άλλα.
Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας στον
τομέα των μεταφορών και να
προτείνουμε λύσεις οι οποίες
θα δημιουργήσουν συνθήκες
εργασίας σε ευρωπαϊκά πρότυπα για τον κάθε επαγγελματία οδηγό λεωφορείου και θα
βελτιώσουν την ποιότητα των
επιβατικών μεταφορών στην
χώρα μας.

Κλάδος Πετρελαιοειδών
Ο κλάδος των Πετρελαιοειδών
ήταν παραδοσιακά ένας κλάδος που επικρατούσε η εργασιακή ειρήνη και που η κλαδική
συλλογική σύμβαση αποτελού-

σε πρότυπο στον τομέα των
εργασιακών σχέσεων. Κατά την
τελευταία πενταετία είχαμε
σοβαρές αλλαγές στα εργασιακά του τομέα των πετρελαιοειδών καθώς οι τρεις κύριες
εταιρείες του κλάδου EXXON
MOBIL, BP και ΕΛ.ΠΕ αποφάσισαν όπως διαπραγματεύονται
ξεχωριστά τη Συλλογική Σύμβαση και έτσι πλέον διαπραγματευόμαστε και υπογράφουμε
τρεις ξεχωριστές Συλλογικές
Συμβάσεις με τις εταιρείες. Η
επικείμενη μεταφορά των τερματικών εγκαταστάσεων των
εταιρειών πετρελαιοειδών από
την Λάρνακα στο Βασιλικό θα

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της
γεωργίας βίωναν και βιώνουν
τις μεγαλύτερες επιπτώσεις
και λόγω αυτών των διαχρονικών εξελίξεων βρίσκονται στα
χαμηλότερα επίπεδα σε ότι
αφορά τους όρους απασχόλησης τους και κυρίως στο θέμα
της μισθολογικής τους ανταμοιβής. Το Σωματείο προσπάθησε υπό τις περιστάσεις να
διατηρήσει τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων
στον τομέα αυτό. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τις ανανεώσεις των Συλλογικών Συμβάσεων καλέσαμε και θα συνεχίσουμε να καλούμε τους εργοδότες και τα συμβούλια που
εργοδοτούν το προσωπικό
στον τομέα αυτό, να φροντίσουν έτσι ώστε να μην πληγούν
ακόμη περισσότερο οι εργαζόμενοι και παρά τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν να μην
τους φέρουν σε δεύτερη μοίρα
σε σχέση με τους υπόλοιπους
κλάδους της αγοράς εργασίας.

Παγκύπρια Εταιρεία
Αρτοποιών
Η Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών, ένα μεγάλος τόπος
δουλειάς που παρακολουθούσε
το σωματείο μας το 2014 έχει
αναστείλει τις εργασίες της
αφήνοντας χωρίς εργασία
περίπου 250 εργαζόμενους,
στους οποίους οφείλει μισθούς
και ταμείο προνοίας. Το
σωματείο μας συνεχίζει να
στηρίζει και να βοηθά αυτούς
τους ανθρώπους εκεί και όπου
μπορεί με στόχο την τελική
διευθέτηση των ωφελημάτων
τους.

Οργανωτικά
Τα μέλη εφόρου του σωματείου μας για το έτος 2015 ήταν
1584, για το έτος 2016 αυξήθηκαν σε 1593, για το έτος 2017
ήταν 1662 και τέλος για το έτος 2018 ήταν 1779.
Καθήκον να πείσουμε όλους τους ανοργάνωτους συναδέρφους μας στους τόπους δουλειάς μας, να μας ακολουθήσουν στον αγώνα που κάνουμε για την διατήρηση των εργασιακών μας κεκτημένων και την βελτίωση των εργατικών
μας δικαιωμάτων. Η στήριξη σας σε ότι αφορά τον οργανωτικό τομέα είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμη.

ERG_5-5_inn_8 & 9 2/5/19 12:10 PM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Διαγωνισμό
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
με θέμα
“I am Europe”

Ο

ι
ευρωεκλογές
φτάνουν και οι
ευρωβουλευτές είναι
αυτοί που θα διαμορφώσουν το μέλλον της
ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ είναι
και πάντα θα είναι οι
άνθρωποι της, οι πολίτες της. Όλοι εμείς.
Αυτούς τους ανθρώπους
θέλουμε
να
παρουσιάσουμε
με
αυτό τον διαγωνισμό.
Για αυτό στείλε τη δική
σου φωτογραφία και
κέρδισε ένα ταξίδι στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες,
στις 4 Μαΐου.
Οι κανόνες είναι απλοί:
Μοιράσου μια φωτογραφία δική σου ή
κάποιου άλλου που
είναι πολύ ξεχωριστός
για εσένα και πες μας
την ιστορία πίσω από
αυτή τη φωτογραφία
Όταν ανεβάσεις τη
φωτογραφία σου χρησιμοποίησε το hashtag
#iameurope και κάνε
tag
το
@europeanparliament
Εγγράψου στην πλατφόρμα του ΕΚ για τις
ε υ ρ ω ε κ λ ο γ έ ς :
aftitiforapsifizw.eu
Δημοσίευσε την φωτογραφία σου πριν τις
11:59, της 1ης Απριλίου.
Ποιος μπορεί να λάβει
μέρος;
Για να λάβεις μέρος
στο διαγωνισμό πρέπει
να ζεις σε μία από τις
χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας), να είσαι άνω των
18 ετών, να έχεις τα
πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας
που θα δημοσιεύσεις,
να έχεις δημόσιο ανοιχτό
προφίλ
στο
Instagram και αν κερδίσεις να είσαι διαθέσιμος να ταξιδέψεις στις
Βρυξέλλες
στις
4
Μαΐου. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
θα
δημοσιεύσουμε
μερικές από τις καλύτερες
φωτογραφίες
σου στο λογαριασμό
του ΕΚ στο Instagram
και αυτή με τα περισσότερα likes θα είναι
και η νικήτρια.
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• Σε «3» άξονες ο σχεδιασμός δράσης της ΑΝΑΔ για την τριετία 2019-21

Φιλόδοξα προγράμματα στελέχωσης επιχειρήσεων
με κατάρτιση ανέργων και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Φ

ιλόδοξα προγράμματα για
ένταξη των άνεργων και
του αδρανούς δυναμικού στην
αγορά εργασίας άρχισε να
εφαρμόζει η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
για την περίοδο 2019-2021. Ο
σχεδιασμός επικεντρώνεται
στη στελέχωση των επιχειρήσεων με άνεργους οι οποίοι θα
έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν και να αποκτήσουν
εργασιακή πείρα. Προς τούτο,
η ΑνΑΔ παρέχει κίνητρα σε
εργοδότες για να προσφέρουν
θέσεις εργασίας και πρακτική
κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση σε άνεργα ή νεοπροσληφθέντα άτομα.
Προτεραιότητα για συμμετοχή
στις δράσεις δίδεται στους
νέους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν
περιορισμένη ή καθόλου πείρα,
καθώς και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι απώλεσαν την εργασία τους και είναι
μακροχρόνια άνεργοι. Κεντρικός
στόχος είναι η ένταξη των άνεργων στην απασχόληση, η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός
των γνώσεων και δεξιοτήτων
για την ταχύτερη, επανένταξή
τους στην απασχόληση. Σ’ αυτή
την κατηγορία προτεραιότητα
δίδεται σε επαγγέλματα για τα
οποία παρουσιάζονται ανάγκες
στην αγορά εργασίας, καθώς και
σε θέματα τα οποία κρίνονται
σημαντικά για τον εμπλουτισμό
και προσαρμογή των γνώσεων
και δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού, σύμφωνα με τις εξελίξεις στην οικονομία.Επίσης
προωθούνται καινοτόμες ιδέες
που οδηγούν στην οικονομική
ανάπτυξη και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με άξονα τον αναδυόμενο τομέα του πετρελαίου και
φυσικού αερίου, την πράσινη
οικονομία, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη
γαλάζια οικονομία, τις ραγδαίως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας,
την υγεία και την κοινωνική
φροντίδα.

Σχέδια για 40.800
εργαζόμενους στο πρώτο
εξάμηνο 1918
Το πρώτο εξάμηνο του έτους η
ΑνΑΔ θα παρέχει ευκαιρίες
κατάρτισης για 40.800 εργαζόμενους, μέσω των πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων. Η

• Ένταξη άνεργων στην απασχόληση με εμπλουτισμό γνώσεων
και δεξιοτήτων για ταχύτερη επανένταξη στην αγορά εργασίας
• Προτεραιότητα δίδεται στους νέους απόφοιτους δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένη ή
καθόλου πείρα και σε μακροχρόνια άνεργους που έχασαν την εργασία τους

Αρχή θα δαπανήσει για τον
σκοπό αυτό ποσό €13 εκατ.
Τα προγράμματα, θα αφορούν
την αποτελεσματική διεύθυνση
των επιχειρήσεων, τις νέες
τεχνολογίες και τις καινοτομίες,
τις πράσινες και τις γαλάζιες
δεξιότητες, τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ασφάλεια
και την υγεία στην εργασία, την
εκπαίδευση των εκπαιδευτών,
τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες
και εξειδικευμένες δεξιότητες
στα διάφορα επαγγέλματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑνΑΔ,
τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης συμβάλλουν στη διατήρηση και στην
περαιτέρω αύξηση των θέσεων
εργασίας. Επίσης συμβάλλουν
στην καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της
Κύπρου, μέσω του εμπλουτισμού
των γνώσεων και δεξιοτήτων
τους, με ουσιαστικά οφέλη για
την παραγωγικότητα και την
ποιότητα των παραγόμενων
προϊόντων και παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Οι πέντε στόχοι
του 2019
Ένταξη των άνεργων και του
αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, η διά βίου μάθηση των
απασχολουμένων, η διασφάλιση
της ποιότητας του συστήματος
κατάρτισης και ανάπτυξης του
ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς
και η προώθηση της έρευνας και
της ανάπτυξης είναι οι κύριοι
στόχοι της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
για το 2019. Όλα αυτά θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού της
Κύπρου, στη βελτίωση της
παραγωγικότητας καθώς και
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

1 Ο πρώτος στόχος της ΑνΑΔ,
είναι η ένταξη των άνεργων
στην απασχόληση με επικεντρωμένες
δραστηριότητες
κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης. Επίσης
στοχεύει στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας, με έμφαση στη

στελέχωση επιχειρήσεων και
κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς
για
απόκτηση εργασιακής πείρας
και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας.

2 Ο δεύτερος στόχος είναι η
προώθηση της διά βίου μάθησης
των απασχολουμένων για να
υπάρχει συνεχής αναβάθμιση
και εμπλουτισμός των γνώσεων

λογούνται οι τάσεις στην αγορά
εργασίας και οι επιδράσεις των
δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην
κυπριακή οικονομία.

5 Ο πέμπτος στόχος είναι η ενίσχυση των συστημάτων και
μηχανισμών διακυβέρνησης της
ΑνΑΔ και των εταίρων της, με
βασικές επιδιώξεις τη μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα από την προώθηση του ολοκληρωμένου πλη-

ΣΤΟΧΟΙ – ΒΗΜΑΤΑ
• Ένταξη ανέργων – κατάρτιση
• Εμπλουτισμός γνώσεων – δεξιοτήτων
• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
• Προώθηση έρευνας – ανάπτυξης
• Αξιοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας
και δεξιοτήτων τους για προσαρμογή στις συνθήκες που
μεταβάλλονται συνεχώς. Αυτό,
σύμφωνα με την Αρχή θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3 Με τον τρίτο στόχο θα προωθηθεί η ποιοτική κατάρτιση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού μέσα από την αποτελεσματική
λειτουργία
του
συστήματος επαγγελματικών
προσόντων και του συστήματος
αξιολόγησης και πιστοποίησης
των συντελεστών παροχής
κατάρτισης.

4 Ο τέταρτος στόχος είναι η
προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης σε καίριας σημασίας
θέματα για την κατάρτιση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού. Στο επίκεντρο θα
βρεθούν οι προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς
ανθρώπινου δυναμικού στην
κυπριακή οικονομία. Επίσης θα
εκτιμηθούν οι ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης, θα αξιο-

ροφοριακού συστήματος της
ΑνΑΔ. Επίσης είναι η βέλτιστη
διαχείριση και αξιοποίηση των
διαθέσιμων οικονομικών και
ανθρώπινων πόρων.

Δράσεις για την
απασχόληση των νέων
Το πρόγραμμα «Απασχόληση,
Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και την πρωτοβουλία για
την απασχόληση των νέων.
Μέσω του προγράμματος προωθούνται παρεμβάσεις για τη
βελτίωση των προοπτικών
απασχόλησης και την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της
απασχόλησης των νέων ηλικίας
έως 29 χρονών και διευκόλυνση
της εισόδου τους στην αγορά
εργασίας, την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
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• Κοινή Διακήρυξη των «7» ηγετών των Νοτίων Χωρών της ΕΕ

Αυξήθηκε το κατά κεφαλήν
εισόδημα των νοικοκυριών

Ισχυρή υποστήριξη στην Κύπρο

Κ

ατά 0,3% αυξήθηκε το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην ευρωζώνη, κατά το 3ο τρίμηνο του 2018, μετά από αύξηση 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η
Eurostat.
Η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,1% το 3o τρίμηνο του
2018, μετά από αύξηση κατά 0,2% το 2o τρίμηνο του
2018.
Στην ΕΕ28, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα
των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,8% το 3o τρίμηνο
του 2018, μετά από αύξηση 0,4% το προηγούμενο
τρίμηνο. Η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 0,4% το 3o τρίμηνο
του 2018, μετά από αύξηση κατά 0,2% το 2o τρίμηνο
του 2018.

«InvestEU»: Το νέο πρόγραμμα
ενίσχυσης της ανάπτυξης
μέσω επενδύσεων

Π

ροτάσεις για ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που θα στηρίζει τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το 2021 μέχρι το
2027, υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο.
Το «InvestEU», έχει σκοπό να αντικαταστήσει το
υπάρχον EFSI (European Fund for Strategic
Investments), που συστάθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε επίσης
τις πιο κάτω τροπολογίες:
• Αύξηση των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ στα 40,8 δισ. ευρώ (στην τρέχουσα ισοτιμία)
για την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων ύψους
πάνω από 698 δισ. σε όλη την ΕΕ (η Επιτροπή είχε
προτείνει 38 δισ. με στόχο επενδύσεις ύψους 650
δισ.)
• Νέους, σαφέστερους
στόχους, όπως η αύξηση
της απασχόλησης στην
ΕΕ, η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του
Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και η βελτίωση
της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής

• Σε πρώτο πλάνο,
η απασχόληση,
η κλιματική αλλαγή
και η περιφερειακή
κοινωνική συνοχή

• Καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το
ΕΚ έθεσε στόχο «τουλάχιστον 40%» των συνολικών
πόρων του προγράμματος να δαπανηθούν σε επενδύσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή
Επίσης υποχρεώνει την Επιτροπή και το Διοικητικό
Συμβούλιο να υποβάλουν ετήσιες αναφορές στο ΕΚ
και το Συμβούλιο για την πρόοδο, τα αποτελέσματα
και τα επιχειρησιακά θέματα του προγράμματος
«InvestEU» ώστε να διασφαλιστεί ότι ασκείται έλεγχος εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών.
Υπέρ της έκθεσης τάχθηκαν 517 ευρωβουλευτές, 90
τάχθηκαν κατά ενώ 25 απείχαν.

Οι «7» δεσμεύονται για ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης επισημαίνοντας την σημαντικότητα
του EastMed για προμήθεια φυσικού αερίου στην ΕΕ

Σ

την Κοινή Διακήρυξη των
επτά χωρών του Ευρωαπαικού Νότου [MED7] της 29ης
Ιανουαρίου
στη
Λευκωσία
εκφράζεται η υποστήριξη προς
την Κύπρο για μία βιώσιμη λύση
του Κυπριακού προβλήματος
σύμφωνα με τα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών και το Κεκτημένο της Ευρωπαικής Ένωσης .
Οι ηγέτες επαινούν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας να πετύχει μια λύση
που να επανενώνει την Κύπρο και
τον λαό της, να διασφαλίζει την
κυριαρχία, την ανεξαρτησία και
την εδαφική ακεραιότητα της
Κύπρου, ελεύθερης από ξένες
επεμβάσεις, στρατεύματα και
εγγυήσεις. Αναφέρει επίσης πως η
Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα
παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μετά την επανένωση του
νησιού, ενώ καλούν την ΕΕ να
παραμένει ενεργά εμπλεκόμενη
στις διαπραγματεύσεις με την
επανέναρξη τους, ώστε να διασφαλίσει ότι μια επανενωμένη
Κύπρος παραμένει ένα πλήρως
λειτουργικό μέλος της Ένωσης, και
σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο.
Στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται ανα-

φορά επίσης και στην Κλιματική
Αλλαγή που απειλή τον πλανήτη
και τον ρόλο που η Μεσόγειος πρέπει να έχει στην αντιμετώπιση
αυτού του φαινομένου, καθώς επίσης και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Σημειώνουν επίσης την ετοιμότητα
της Κύπρου να φιλοξενήσει την
Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανι-

• Στο μικροσκόπιο Κυπριακό
και Ενεργειακά
σμού Εργασίας για την ενίσχυση
των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη
δίκαιη κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού και τη διασφάλιση της
δίκαιης και αποτελεσματικής
εφαρμογής τους.
Οι ηγέτες εκφράζουν για ακόμη μία
φορά επίσημα την υποστήριξη της
ΕΕ στο δικαίωμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών της
πόρων, σύμφωνα με το δίκαιο της
ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το
Δίκαιο της Θάλασσας.
Πέραν

της

αναφοράς

στην

Κυπριακή ΑΟΖ αναφέρουν πως
παραμένουν δεσμευμένοι για την
ολοκλήρωση της Ενεργειακής μας
Ένωσης, ενώ επισημαίνουν την
σημαντικότητα του EastMed για
προμήθεια φυσικού αερίου στην
ΕΕ, όπως άλλωστε έγινε και στην
προηγούμενη Σύνοδο στις 10
Ιανουαρίου του 2018, στην Ιταλία.
Την ίδια ώρα, οι «7» ηγέτες αφήνουν ανοιχτό τον διάλογο με την
Τουρκία όσον αφορά τα θέματα
μετανάστευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, το εμπόριο
και την οικονομία.
Ωστόσο, εκφράζουν την ανησυχία
τους για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία και τις παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα
καλούν την Τουρκία να σεβαστεί το
διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις
καλής γειτονίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Καταληκτικά,
καλούν την Τουρκία να σεβαστεί το
πρόσθετο πρωτόκολλο που προνοεί το άνοιγμα των τουρκικών
λιμανιών και αεροδρομίων/αιθέρων για την Κύπρο και τις ευρωπαϊκές εταιρείες που συνδέονται
με την Κύπρο, κάτι που όπως
σημειώνεται θα είναι επωφελές
για όλους.

Σε ισχύ οι νέοι κανόνες για τις διαφορές έγγαμων διεθνών ζευγαριών

Σ

ε ισχύ τίθενται από τις
29Ιανουαρίου 2019 οι νέοι
κανόνες της ΕΕ για τις περιουσιακές διαφορές διεθνών έγγαμων ζευγαριών και συντρόφων
και οι οποίοι προβλέπουν τι
συμβαίνει σε περιπτώσεις διαζυγίου ή θανάτου και θέτουν τέλος
στις παράλληλες και ενδεχομένως αντικρουόμενες διαδικασίες
σε διάφορα κράτη μέλη, όπως
για παράδειγμα όσον αφορά τα
περιουσιακά θέματα ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι νέοι κανονισμοί διευκρινίζουν
ποιο εθνικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να βοηθά τα ζευγάρια στη
διαχείριση της περιουσίας τους ή
στη διανομή της μεταξύ τους σε
περίπτωση διαζυγίου, διάστασης
ή θανάτου, διευκρινίζουν ποιο
εθνικό δίκαιο υπερισχύει σε περίπτωση που θα μπορούσαν ενδεχο-

μένως να εφαρμοστούν οι κανόνες
πολλών χωρών και διευκολύνουν
την αναγνώριση και την εκτέλεση
σε ένα κράτος μέλος απόφασης
που εκδόθηκε σε άλλο κράτος
μέλος και η οποία αφορά περιουσιακά ζητήματα.

• Αρχικά, εφαρμόζονται σε
«18» χώρες μεταξύ των
οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα
Δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατή
η επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ
όλων των κρατών μελών, οι κανόνες θα εφαρμοστούν σε «18» κράτη
μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο,
Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία,
Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

Όπως αναφέρει η «Κομισιόν», τα
18 κράτη μέλη που προσχώρησαν
στην ενισχυμένη συνεργασία αντιστοιχούν στο 70 % του πληθυσμού
της ΕΕ και αντιπροσωπεύουν την
πλειονότητα των διεθνών ζευγαριών που ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα εν λόγω κράτη μέλη
ενέκριναν τους κανονισμούς τον
Ιούνιο του 2016 στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορούν να προσχωρήσουν στους δύο κανονισμούς ανά πάσα στιγμή.
Τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη θα
συνεχίσουν να εφαρμόζουν το
εθνικό τους δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων τους για το
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) σε διασυνοριακές καταστάσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των
συζύγων και των καταχωρισμένων
συντρόφων.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Α

ναντίλεγκτα, η Ελληνική
γλώσσα είναι η ψυχή του
οικουμενικού
πολιτισμού.
Μια ψυχή όλο φως, που διαχέεται σε όλη τη Γη, διαθλάται σε πολλές άλλες γλώσσες,
αντανακλά την ιστορία της
ανθρωπότητας. Κι όπως
χωρίς φως δεν υπάρχει ζωή,
έτσι και χωρίς γλώσσα δεν
υπάρχει πολιτισμός. Σε αυτή
τραγούδησε ο Όμηρος, σε
αυτή δίδαξαν οι αρχαίοι τραγικοί, σε αυτή έγραψαν οι
σύγχρονοι ποιητές. Σε αυτή
τη γλώσσα ο άνθρωπος προσπάθησε να φτιάξει ένα
σύστημα δικαίου, να συνυπάρχουμε όλοι οι άνθρωποι
μαζί, κι έτσι γεννήθηκε η
Δημοκρατία. Σε αυτήν ο
άνθρωπος ανέπτυξε τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την
τέχνη. Ακόμη και σήμερα όταν
μια γλώσσα μιλάει για φιλοσοφία, επιστήμη και τέχνη
δανείζεται λέξεις από την
ελληνική γλώσσα. Αν για
κάποιον λόγο οι ελληνικές
λέξεις μια μέρα αποφάσιζαν
να φύγουν, δεν θα ήταν μόνο
οι Έλληνες που δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν και να
συνομιλήσουν. Σε όλες τις
γλώσσες, ιδίως σε τομείς
όπως η φιλοσοφία και οι
επιστήμες, θα έπεφτε σκοτάδι. Γιατί η Ελληνική γλώσσα
είναι φως, το φως του πολιτισμού. Ένα φως όλο ψυχή.

Ιστορική διαδρομή
Η Ελληνική γλώσσα, η οποία
ήταν κάποτε μία από τις σημαντικότερες γλώσσες στην
Ευρώπη και την Ασία. Από την
αρχαιότητα και για πολλούς
αιώνες μορφωμένος δύνατο να
θεωρηθεί μόνο εκείνος ο
άνθρωπος, που κατείχε άψογα
την Ελληνική.
Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι
πλέον πολύ διαδεδομένη , ομιλείται από περίπου δεκαέξι
(16) εκατομμύρια ανθρώπους.
Πρόκειται για τον πληθυσμό
της Ελλάδας, ποσοστό λίγο
περισσότερο από το 80 % του
πληθυσμού της Κύπρου, καθώς
και την ελληνική διασπορά. Ως
μια γλώσσα, στην οποία αναπτύχθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή
λογοτεχνία, η φιλοσοφία, οι
θεωρητικές επιστήμες και η
ιατρική, η ελληνική γλώσσα σε
σημαντικό βαθμό προσδιόρισε
τον τρόπο σκέψης, τη νοοτροπία των πληθυσμών της Ευρώπης.
Ελληνική γλώσσα - η γλώσσα
της Καινής Διαθήκης, η γλώσσα, στην οποία οι Απόστολοι

EΠΕΤΕΙΑΚΟ
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9η Φεβρουαρίου Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Η Ελληνική γλώσσα είναι το φως και η ψυχή
του παγκόσμιου πολιτισμού
• Με εργαλείο την Ελληνική, ο άνθρωπος ανέπτυξε τη φιλοσοφία,
την επιστήμη και την τέχνη
• Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική θεωρείται ως μοναδική
για την περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών
και οι Ευαγγελιστές διακήρυξαν στον κόσμο τον ερχομό του
Χριστού, το Λόγο του Κυρίου.
Πρόκειται για τη γλώσσα, που
λειτούργησε ως όχημα κατά τη
διάδοση του Χριστιανισμού,
στην οποία αποτυπώθκαν,
συντάχθηκαν και διαδόθησαν
τα σπουδαιότερα μνημεία της
Ορθόδοξης σκέψης - ανεξάντλητου βάθους και πλούτου
έργα πνευματικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, που
δίκαια κατατάσσονται στους
θησαυρούς της παγκόσμιας

πολιτιστικής και πνευματικής
κληρονομιάς.
Πρόκειται για τη γλώσσα με
πολύτιμη, μοναδική συμβολή
στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου άλλων γλωσσών. Μία
από τις αρχαιότερες γραπτές
γλώσσες του κόσμου και η
αρχαιότερη γραπτή γλώσσα με
πλούσια λογοτεχνική παράδοση στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, η ελληνική είχε και εξακολουθεί να έχει ποικίλες άμεσες
και έμμεσες επιπτώσεις σχεδόν
σε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης, και, μέσω αυτών, σε πολλές γλώσσες του πλανήτη.
Για το λόγο αυτό ακριβώς, η
αξία και ο ιστορικός ρόλος
αυτής της εξαιρετικής γλώσσας είνα αντιστρόφως ανάλογοι με την, αριθμηρικά, περιορισμένης εμβέλειας διάδοσή
της στον πλανήτη Γη. Η Ελληνική γλώσσα είναι μοναδική. Η
ιστορία της ανάγεται σε
περισσότερο από δύο χιλιετίες
έτη. Όταν οι άνθρωποι μιλούν
για την ελληνική γλώσσα,
αυτόματα την ταυτίζουν ή

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου
Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Σε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας επισημαίνεται: «Με την θέσπιση
αυτής της παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η
ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού
όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική
γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί
φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων.
Στην Ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο
σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η
συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη
εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες
παγκοσμίως» αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε όλα τα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στην
Ελλάδα, όσο και παγκόσμια.

συνδέουν με την αρχαία ελληνική, γεγονός απόλυτα κατανοητό και φυσιολογικό, δεδομένου ότι ακριβώς στην αρχαία
ελληνική
δημιουργήθηκαν,
αποτυπώθηκαν και κληροδοτήθηκαν τα μεγίστης σημασίας, βάθους και πλούτου έργα
του αρχαίου πολιτισμού - η
«Ιλιάδα» και η «Οδύσσεια» του
Ομήρου, οι τραγωδίες του
Αισχύλου, του Σοφοκλή και του
Ευριπίδη, οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, το αθάνατο έργο του
Ηροδότου, του πατέρα της
ιστορίας, του Θουκυδίδη, των

αρχαιων Ελλήνων φιλοσόφων και πολλά
άλλα.
Η σύγχρονη Ελληνική γλώσσα,
η νέα ελληνική, αποτελεί την
εξέλιξη, άμεση συνέχεια της
γλώσσας της κλασσικής ελληνικής φιλοσοφίας και της
λογοτεχνίας. Τα διασωθέντα
μέχρι σήμερα λογοτεχνικά,
φιλοσοφικά, ιστορικά κείμενα
των κλασσικών της αρχαιότητας, τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της
Εκκλησίας, οι μαρτυρίες της
Ελληνικής Γραμματολογίας, τα
έργα της καθαρεύουσας και

7

της δημοτικής πιστοποιούν τη
συνέχεια, ενδελέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα
έως τις μέρες μας, διατρανώνουν τη διαχρονικότητά του.
Ελληνική γλώσσα, η γλώσσα
του Ομήρου και του Θουκυδίδη,
του Σοφοκλή και του Αριστοτέλη, η γλώσσα των Αγίων Γραφών, των βυζαντινών χρονογραφημάτων, η γλώσσα του
Σολωμού και του Κάλβου, του
Παλαμά, του Ελύτη, του Ρίτσου,
η γλώσσα που τεκμηριώνει και
αντικατοπτρίζει τη συνέχεια
του Ελληνισμού από την
αρχαιότητα έως της μέρες μας.
Η γλώσσα, η οποία ομιλείται
σε μία από τις, αναμφίβολα,
σαγηνευτικότερες γωνιές του
πλανήτη, τόπο απαράμιλλου
κάλλους, αισθησιακής φυσικής
ομορφιάς, αλλά και εξαιρετικά
πλούσιας ιστορίας και πολιτισμού, μοναδικών μνημείων,
γενέτειρα διαχρονικών αξιών
και ιδεωδών, που αποτελεί
πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς, για ανθρώπους των
γραμμάτων και τεχνών ανά
τους αιώνες και δεν δύναται να
αφήσει αδιάφορο και ασυγκίνητο και τον πλέον απαιτητικό
περιηγητή.
«Φιλοκαλούμεν μετ΄ ευτελείας
και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας»(Θουκυδίδης, «Επιτάφιος
του Περικλή») - φράση-απαύγασμα της ελληνικής φιλοσοφίας, του ελληνικού πνεύματος, που συνίσταται στην
αρμονική συνύπαρξη μέτρου,
απλότητας,
περιεχομένου,
κάλλους, αυθεντικότητας, στη
διατράνωση της αληθινής αρετής.

H γλώσσα
των υπολογιστών

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για
την ελληνική προέκυψε εκ νέου
από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και
υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα
μόνον την Ελληνική. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την ελληνική γλώσσα «μη
οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ”
αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι”
αυτό είναι αναγκαία στις νέες
επιστήμες όπως η Πληροφορική και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
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• Πανέτοιμοι οι οικοδόμοι για την απεργιακή τους κινητοποίηση στις 13 Φεβρουαρίου

Οι εργοδότες οφείλουν να τιμούν τις συμφωνίες
Π

ανέτοιμοι οι οικοδόμοι
οργανωμένοι και ανοργάνωτοι να συμμετάσχουν δυναμικά στη 24ωρη προειδοποιητική απεργία στις 13 Φεβρουαρίου που κήρυξαν οι συντεχνίες Οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΔΕΟΚ ως μέτρο δυναμικής
αντίδρασης στις παραβιάσεις
των συμφωνιών από την Ομο-

σπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών.
Ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκης Ιωάννου με δηλώσεις του στην «Εργατική Φωνή»
επισημαίνει εκ νέου πως για
τις συντεχνίες οι απεργιακές
κινητοποιήσεις δεν αποτελούν
αυτοσκοπό και πως οι οικοδόμοι επέδειξαν πολλή υπομονή
και έδωσαν αρκετό χρόνο ώστε
να αποφευχθεί η εργατική
αναταραχή.
Παρόλα αυτά η υπευθυνότητα
μας τόνισε έχει παρεξηγηθεί σε
μεγάλο βαθμό και αυτό σίγουρα επιβάρυνε το όλο εργασιακό
κλίμα.

Μονομερής παραβίαση
συμφωνίας
Μετά από μακρές συναντήσεις
και διαβουλεύσεις που κράτη-

Γιαννάκης Ιωάννου, γ.γ. Ομοσπονδίας Οικοδόμων:

«

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις δεν αποτελούν
αυτοσκοπό. Οι οικοδόμοι επέδειξαν πολλή υπομονή
και έδωσαν αρκετό χρόνο ώστε να αποφευχθεί
η εργατική αναταραχή

»

ΚΥΠΡΟΣ: ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΤΥΠΑ ΔΥΝΑΤΑ

Δυστυχώς, οι εργολάβοι, παρά
το γεγονός ότι στην αρχή συμφώνησαν και υπέγραψαν,
ύστερα άλλαξαν στάση και δε
δέχονται τη συμφωνία. Είναι
για τον λόγο αυτό που οι γενι-

κές συνελεύσεις των εργαζομένων αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις, για να τηρηθούν
τα συμφωνηθέντα.

ΚΑΛΕΣΜΑ
Σε κοινό μήνυμα τους προς
τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, οργανωμένους και ανοργάνωτους, οι
τρείς συντεχνίες τους καλούν
να συμμετάσχουν μαζικά και
μαχητικά στην απεργία, αποτρέποντας επιστροφή σε

μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας. Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει,
τονίζεται στο μήνυμα. Όλοι
μαζί να υποχρεώσουμε τους
εργοδότες να σεβαστούν τις
μεταξύ μας συμφωνίες και να
εφαρμόσουν τις πρόνοιες της
συλλογικής σύμβασης. Με ενότητα, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, να μην επιτρέψουμε στους εργοδότες να
πετύχουν τον στόχο τους που
δεν είναι άλλος από την κατακρεούργηση των δικαιωμάτων
μας, τονίζεται.

Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα
του προσωπικού στους Δήμους

πό το 2017 χτυπά ακόμη πιο δυνατά το καμπανάκι του δημογραφικού προβλήματος στην Κύπρο.
Οι δικαιούχοι λήπτες της σύνταξης γήρατος στη δεκαετία 2017-17 αυξήθηκαν κατά 30%. Ειδικότερα, ο
αριθμός των πολιτών το 2007 που ήταν λήπτες
σύνταξης γήρατος ήταν 71,621 και το 2017 έφτασαν
τις 103,238 μια πραγματικότητα που καταδεικνύει
πως ο πληθυσμός της Κύπρου γερνά επικίνδυνα και
μάλιστα χωρίς να αναπληρώνεται. Σημειώνεται ότι
στην Κύπρο έχουμε το πιο υψηλό ποσοστό υπογεννητικότητας εντός Ε.Ε.

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν και τα δεδομένα του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου
παρατηρείται μια συνεχής γήρανση του ενεργού πληθυσμού με τις πιέσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να είναι έντονες γι’ αυτό άλλωστε αποφασίστηκε και νομοθετικά η αύξηση των εισφορών στο
Ταμείο ανά πενταετία.

Το Νομοσχέδιο προνοεί την
καθολική εφαρμογή από όλους
τους εργολάβους του ωραρίου
των 38 ωρών, της μισθοδοσίας
που προνοεί η Συλλογική Σύμβαση, το φιλοδώρημα, τις εορτές - αργίες και το Ταμείο Προνοίας.

ΟΗΟ-ΣΕΚ και υπουργός εσωτερικών τα είπαν για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α

Με βάση τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία, Eurostat,
φαίνεται πως μέχρι
√ Σε μια 10ετια
το 2070 ο ενεργός
οι συνταξιούχοι αυξήθηκαν πληθυσμός στην
Κύπρο θα φτάνει
κατά 30%
το 55% ενώ το υπό√ Πανευρωπαϊκή
λοιπο ποσοστό θα
«πρωταθλήτρια»
είναι 65 ετών και
άνω. Να σημειώστην υπογεννητικότητα
σουμε πως ο αριθη Κύπρος
μός των συνταξιούχων αυξάνεται
ακόμα περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη του πέραν
τις σύνταξεις γήρατος, χηρείας, που ξεπερνούν τις
110.000.

σαν μερικά χρόνια και πέρασαν
από διάφορα στάδια, οι δύο
πλευρές, εργατική και εργοδοτική, κατέληξαν σε συμφωνία
τόσο για το Προσχέδιο Νόμου
που αφορά τη νομοθετική ρύθμιση αριθμού βασικών όρων
που περιέχονται στη Συλλογική
Σύμβαση της Οικοδομικής Βιομηχανίας, όσο και για τη νέα
Συλλογική Σύμβαση που θα
ετίθετο σε εφαρμογή μετά την
ψήφιση από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων του σχετικού
προσχεδίου Νόμου που είχε
συμφωνηθεί.

Η

μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) χρονολογείται εδώ και περίπου 12 χρόνια
και θα πρέπει επιτέλους να προωθηθεί. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, καθώς τα προβλήματα των
Δήμων είναι υπαρκτά.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γγ της
ΟΗΟ-ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΣΕΚ, που
είχε συνάντηση την περασμένη
εβδομάδα με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη με
τον οποίο συμφώνησαν σε θέματα
αρχής και φιλοσοφίας αλλά και
επί των προσανατολισμών των
προωθούμενων αλλαγών τόσο
στις κοινότητες, στους Δήμους
αλλά και στην ενοποίηση της υδατοπρομήθειας, αποχέτευσης και
των στερεών αποβλήτων.
Ο κύριος Ηλία επεσήμανε πως η
ΣΕΚ είναι για χρόνια εμπλεκόμενη
στα θέματα της Τ.Α. και μπορούμε
και πρέπει να συνδράμουμε όλοι
στο να ευοδωθεί ο τελικός στόχος
της μεταρρύθμισης.
Ανέφερε επίσης ότι συζήτησαν

θέματα που αφορούν το προσωπικό και ξεκαθαρίσαμε, όπως είπε,
«ότι θα διασφαλιστούν πλήρως τα
δικαιώματα του προσωπικού μέσα
και από μια συμφωνία που εμείς
καταθέσαμε για να αξιολογηθεί και
θα συνοδεύει τις νομοθεσίες όπως
θα προωθηθούν.
Τόνισε ακόμη ότι συζήτησαν και

Εσωτερικών επεσήμανε πως με τη
ΣΕΚ «υπάρχει συναντίληψη όσον
αφορά και τα τρία νομοσχέδια,
των περί Δήμων, των περί Κοινοτήτων και των περί Συμβουλίων
Αποχέτευσης, Υδροδότησης και
Στερεών Αποβλήτων».
Αναφορικά με θέματα του προσωπικού, ο ΥΠΕΣ είπε ότι συμφωνή-

√ Ανδρέας Ηλία, γγ ΟΗΟ-ΣΕΚ:
Μπορούμε όλοι να συνδράμουμε για να επιτευχθεί ο στόχος
της μεταρρύθμισης χωρίς προβλήματα
για τη μεταβατική περίοδο από την
έγκριση των νομοθεσιών μέχρι και
την πλήρη ενοποίηση, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να ληφθούν
συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία των οντοτήτων που θα
συγχωνεύονται ή και που θα
συμπλεγματοποιούνται
κατά
τρόπο που να μην δημιουργηθεί
οποιοδήποτε πρόβλημα.
Από πλευράς του ο Υπουργός

θηκε πως «θα υπάρξει πλήρης
διασφάλιση και επί της ουσίας.
Όταν έχεις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες είναι εύρωστες και
θωρακισμένες θεσμικά με οργανογράμματα, με οικονομική βιωσιμότητα, τότε αναμφίβολα αυτή η
μεταρρύθμιση θα προσφέρει και
ασφάλεια και σιγουριά στους
εργαζόμενους, πολλοί εκ των
οποίων με το υφιστάμενο σύστημα, ειδικά στην ύπαιθρο, είναι
εντελώς ακάλυπτοι.
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Απόλυτος πρέπει να είναι ο σεβασμός στα εργασιακά θέσμια
Συνέντευξη γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στο μηνιαίο περιοδικό «ΝΟΜΙΣΜΑ»

Τ

η θέση αυτή διατύπωσε ο
γγ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσαας στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε
στο μηνιαίο περιοδικό «Νόμισμα» για τιις προβλέψδεις
για την πορεία της οικονομίας κατά το 2019.
Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:
Η πορεία της οικονομίας κατά
το 2019 προδιαγράφεται ως
ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ο
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από θετικότητα, ενώ η ανεργία ακολουθεί συνεχή καθοδική πορεία.
Η θετική πορεία της οικονομίας
τόσο το 2018, όσο και το 2019,
επιτρέπουν στο συνδικαλιστικό κίνημα κατά την προσεχή
ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας να διεκδικήσει αυξήσεις μισθών και
άλλων παρεμφερών αλλά και
κοινωνικών
ωφελημάτων,
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη
όλες εκείνες τις αρνητικές επιπτώσεις που επωμίσθηκαν
κατά την οικονομική κρίση οι
μισθωτοί πολίτες.

ποιηθεί η εισήγηση της ΣΕΚ για
την εφαρμογή μιας συνολικής
φορολογικής μεταρρύθμισης η
οποία θα βρίσκεται στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου και θα στοχεύει βασικά στη φοροελάφρυνση της εργασίας, στη
φορολόγηση της ρύπανσης και
στην πάταξη της φοροδιαφυγής με απόλυτη αυστηρότητα.
Προς την κατεύθυνση του
εκσυγχρονισμού θα συμβάλει
και η μεταρρύθμιση της τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
δημόσιας υπηρεσίας, η πάταξη της γραφειοκρατίας και η
αύξηση της παραγωγικότητας
σε όλα τα επίπεδα δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση πολιτικών με ενεργητικούς σκοπούς και διασυνδέοντας το εκπαιδευτικό σύστημα
με τις ανάγκες και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει
επίσης να δοθεί στη διαφορο-

αγωνιζόμαστε πως η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος
Υγείας (ΓεΣΥ) όπως και το Σχέδιο Εστία θα επηρεάσουν θετικά τόσο τους πολίτες όσο και
την οικονομία.
Πιστεύουμε ιδιαίτερα ως προς
το ΓεΣΥ πως, η εφαρμογή του
θα αλλάξει προς το καλύτερο
το χάρτη της κοινωνικής πολιτικής και θα δώσει στους
πολίτες αυτό που στερήθηκαν
εδώ και πολλές δεκαετίες.
Δηλαδή την ποιοτική, αλληλέγγυα, προσβάσιμη και ανθρώπινη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μακριά από ταλαιπωρίες και ουρές αναμονής.
Σίγουρα στην αρχή και των δύο
σχεδίων θα υπάρξουν δυσκολίες, όμως η κοινωνική αλληλεγγύη από όλους θα περιορίσει τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις.
• Ποια άλλα μέτρα πρέπει να
ληφθούν για προσέλκυση
νέων
επενδύσεων
στην

• Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η οικονομία το 2019;
Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η οικονομία τη νέα
χρονιά σχετίζονται κυρίως με
την αποτελεσματική διαχείριση
των Μη εξυπηρετούμενων
Δανείων και την αξιοπιστία
του τραπεζικού συστήματος
καθώς επίσης και με τη διατήρηση της ευρωστίας των δημοσίων οικονομικών.
Από εκεί και πέρα πρέπει να
υπάρξει σωστή και ποιοτική
διαχείριση άλλων επιμέρους
προβλημάτων που έχουν να
κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας,
όπως είναι για παράδειγμα ο
περιορισμός της απορρύθμισης, η πάταξη της αδήλωτης
εργασίας και η πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.
• Ποιες άλλες μεταρρυθμίσεις
θεωρείτε ότι πρέπει να προωθηθούν για να εκσυγχρονιστεί και να αναμορφωθεί το
οικονομμικό πλαίσιο;
Για να εκσυγχρονισθεί και να
αναμορφωθεί το οικονομικό
μας πλαίσιο θα πρέπει να υλο-

Τι μας επιφυλλάσει η οικονομία για το 2019;

«Με αφορμή το Brexit η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, η Ευρώπη
χρειάζεται μια δυναμική επανεκκίνηση που θα προάγει
και θα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας
των Ευρωπαίων πολιτών
ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη
ανάπτυξη προς όφελος των
επενδυτών, των εργαζομένων,
των καταναλωτών, της κοινωνίας και της ίδιας της οικονομίας.
• Πως αναμένετε ότι θα επηρεάσει την Κύπρο το Brexit;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται
σε κρίσιμο και οριακό σημείο.
Η απόφαση των Βρετανών να
αποχωρήσουν από την Ενωμένη Ευρώπη, οδηγεί την Ένωση
σε κομβικό σταυροδρόμι, δημιουργώντας αρνητικό προηγούμενο.

√ Το ΓεΣΥ θα αλλάξει προς το καλύτερο τον χάρτη
της κοινωνικής πολιτικής και θα δώσει στους πολίτες αυτό που στερήθηκαν εδώ και πολλές δεκαετίες
ποίηση των δεδομένων της
αγοράς εργασίας και στη
ψηφιοποίηση, λαμβάνοντας
υπόψη πως, με βάση διεθνείς
μελέτες, δύο στα τρία παιδιά
που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό σχολείο θα απασχοληθούν
επαγγελματικά σε τομείς εργασίας που δεν γνωρίζουμε
σήμερα.
• Πόσο θετικά ή αρνητικά θα
επηρεάσουν την οικονομία οι
δύο μεγάλες αλλαγές που
αφορούν την εισαγωγή του
ΓεΣΥ και του Σχεδίου Εστία;
Ευελπιστούμε και γι ’αυτό

Κύπρο;
Για να προσελκυσθούν νέες
επενδύσεις στην Κύπρο πρέπει
να υπάρχει αξιοπιστία στο
τραπεζικό σύστημα, πολιτική
ηρεμία και σταθερότητα,
φορολογικά
κίνητρα
και
δίκαιο, γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα απονομής
δικαιοσύνης.
Ο δημόσιος και ημιδημόσιος
τομέας πρέπει να είναι ευέλικτος και να λειτουργεί μακριά
από γραφειοκρατία και άλλου
είδους δαιδαλώδεις διαδικασίες.
Επίσης πρέπει να υπάρχει
ψηλού επιπέδου τριμερής
συνεργασία ανάμεσα σε κυβέρνηση, εργοδότες και συντεχνίες
καθώς επίσης και διαρκής
εργατική ειρήνη.
Για να υπάρξει αυτή, προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό από
ντόπιους και ξένους επενδυτές
στους εργασιακούς νόμους και
στα εργασιακά θέσμια του
τόπου, έτσι ώστε να υπάρξει

Το αποτέλεσμα του Brexit έχει
ποικίλες προεκτάσεις. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές
και άλλες. Θα υπάρξουν συνέπειες τόσο για τη Μεγάλη Βρετανία, όσο και για τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, αλλά και για
την Κύπρο της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον
κυριότερο εμπορικό και τουριστικό της εταίρο.

»

Με αφορμή το Brexit η ΣΕΚ
υποστηρίζει πως, η Ευρώπη
χρειάζεται μια δυναμική επανεκκίνηση που θα προάγει και
θα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των
Ευρωπαίων πολιτών. Θα ενδυναμώνει τη δημοκρατία στην
εργασία, την κοινωνική πολιτική και θα ενισχύει το ρόλο του
Ευρωκοινοβουλίου.
Για να ελαχιστοποιηθούν οι
τυχόν επιπτώσεις σε βάρος
της Κύπρου και της οικονομίας
της η κυπριακή κυβέρνηση
οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά και με πλήρη λεπτομέρεια
τους κοινωνικούς εταίρους για
το πώς προτίθεται να χειρισθεί
τις καινούριες κατακλυσμιαίες
εξελίξεις που σημειώνονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
αφορμή το Brexit αξιοποιώντας και τις δικές τους γνώσεις, εμπειρίες και συνεργασίες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Πως βλέπετε να εξελίσσεται το ενεργειακό πρόγραμμα της
Κύπρου, σε συνάρτηση με τις αντιδράσεις της Τουρκίας;
Το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου εξελίσσεται με βάση τους
σχεδιασμούς της Δημοκρατίας και θωρακίζεται σε μεγάλο
βαθμό από τις τριμερείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει η
κυβέρνηση με τις χώρες της περιοχής.
Η Τουρκία αντιδρά σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και να περιορίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην Αποκλειστική Οικονομικής της Ζώνη. Η
αναβάθμιση της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σημασίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιουργεί προκλήσεις αλλά και
προοπτικές πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την
καλύτερη θωράκιση της και μέσα από αυτό το πλέγμα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και οι τουρκικές προκλήσεις που γίνονται κατά παράβαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και της
διεθνούς νομιμότητας.
Την ίδια στιγμή η ανάπτυξη ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής, θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς
εργασίας όπως και της Κυπριακής Οικονομίας.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βαρύνουσας σημασίας το
αίσθημα της συναδελφικότητας

ουσιαστικές σχέσεις και κίνητρα
Συναδελφικότητα,
για βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελούν

τα στοιχεία που για τα στελέχη συνθέτουν το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα της Adecco. Κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σήμερα
δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε ζητήματα ουσίας, τα
οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά τους στον
χώρο εργασίας, απ' ό,τι εκτιμάτο. Ειδικότερα, το 89%
των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ότι το
αίσθημα της συναδελφικότητας αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ενός αρμονικού εργασιακού
περιβάλλοντος και ότι τα μικρά πράγματα κάνουν τη
διαφορά. Ακόμη, το 76% δηλώνει ότι ο χρόνος μετάβασής τους από και προς το γραφείο επηρεάζει το
χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στο γραφείο
καθώς και τη συμπεριφορά τους, ενώ το 68% δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανέσεις που τους προσφέρει η περιοχή της εργασίας τους - η εύκολη πρόσβαση σε μαγαζιά, καφέ ή ακόμη και το γυμναστήριο!
Περαιτέρω, ποσοστό 72% ομολογεί ότι η συμπεριφορά στον χώρο εργασίας είναι πολύ σημαντική, συμφωνώντας σε γενικές γραμμές στο ότι η ατμόσφαιρα
γίνεται πιο ευχάριστη όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν συντονισμένα και με αίσθημα σεβασμού ο ένας
για τον άλλον. Ποσοστό 63% των εργαζομένων υποστηρίζει ότι ευέλικτα εργασιακά σχήματα και προνόμια, όπως η μερική απασχόληση ή η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου ενίοτε, είναι πολύ σημαντικά. Οι
εργαζόμενοι δηλώνουν επίσης, σε ποσοστό 61%, ότι
τα απαιτητικά ωράρια αποτελούν σημαντική πρόκληση μεν, ωστόσο, δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι όταν αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους με
το να τους δοθεί, π.χ., ρεπό την ημέρα των γενεθλίων
τους. Αυξημένη είναι, επίσης, η σπουδαιότητα που
αποδίδουν τα στελέχη στις εργασιακές σχέσεις.
Μάλιστα, ποσοστό 27% των συμμετεχόντων στην
έρευνα δηλώνει ότι θα ήταν διατεθειμένο να κερδίζει
λιγότερα χρήματα με αντάλλαγμα ένα αρμονικό
περιβάλλον, ενώ περισσότεροι από τους μισούς
(ποσοστό 52%) δηλώνουν ότι προτιμούν τους καλούς
συναδέλφους από μια εβδομάδα επιπλέον διακοπών!

Ε

ίναι γεγονός πως οι πλείστοι από εμάς προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε
για να βελτιώσουμε τη ζωή
μας και να κατορθώσουμε
κάποια στιγμή να ζήσουμε
αυτό που λέμε «ευτυχία». Η
ευτυχία, ωστόσο, είναι μια
έννοια υποκειμενική που ο
καθένας μας την ορίζει και
την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Για κάποιους η ευτυχία είναι συνώνυμο της επιτυχίας, της δόξας ή της
δημοφιλίας. Για άλλους την
ευτυχία αντιπροσωπεύουν
τα υλικά αγαθά, η δύναμη ή η
εξουσία. Κάποιοι αισθάνονται ευτυχισμένοι απολαμβάνοντας απλά καθημερινά
πράγματα, άλλοι κάνοντας
ταξίδια ενώ άλλοι αντιλαμβάνονται την ευτυχία με
εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Τι είναι όμως τελικά αυτό που
μας κάνει να είμαστε υγιείς και
ευτυχισμένοι κατά τη διάρκεια
της ζωής μας σύμφωνα με
τους ερευνητές;
Ο ψυχίατρος Robert Waldinger
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σε
διάρκεια μελέτη για την ενήλικη ζωή η οποία έγινε από το
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Η επαγγελματική ανέλιξη δεν επιτυγχάνεται
μόνο με την εργασιομανία
Τ
ο να είσαι αποδοτική προφανώς και θα εκτιμηθεί από
τους ανωτέρους σου. Το να
συνεργάζεσαι όμως ομαλά όταν
πρέπει να δουλέψεις ομαδικά
είναι μία εργασιακή αρετή, την
οποία οι προϊστάμενοι σου θα
λάβουν πολύ σοβαρά υπόψιν
τους. Δες ποια λάθη πρέπει να
αποφεύγεις προκειμένου να ανελιχθείς.

1. Το να θες να πάρεις από
τους άλλους προτού (ή και
χωρίς) να δώσεις Το πιο
σημαντικό όπως σε όλες τις
σχέσεις έτσι και στις εργασιακές είναι να δίνεις χωρίς
να περιμένεις άμεση αναταπόδοση. Το να δίνεις, να
προσφέρεις απλόχερα τη
βοήθειά σου, όποτε και όπου
μπορείς - χωρίς να παραμερείς τη δική σου δουλειά είναι μία εργασιακή γενναιοδωρία που αργά ή γρήγορα
θα σου επιστραφεί. Ακόμα
και αν δεν εκτιμηθεί όπως
πρέπει από έναν συνάδελφο,
να είσαι σίγουρη πώς σε ανύποπτη
στιγμή θα σου ανταποδοθεί από
τους υπολοίπους.
2.

Το να είσαι καιροσκόπος και
συμφεροντολόγος Πολλοί εργαζόμενοι έχουν τη λάθος εντύπωση ότι
αρκεί να έχουν καλές σχέσεις μόνο
με τους ανωτέρούς τους. Φροντίζουν λοιπόν σε κάθε ευκαιρία να
καλλιεργούν τις σχέσεις με τους
ανωτέρους, ενώ μπορεί να είναι
μέχρι και αγενείς με ανθρώπους
που βρίσκονται πιο χαμηλά στην

ιεραρχία. Και αυτό αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα λάθη τους.
Ανεξάρτητα από το ηθικό κομμάτι,
υπάρχει και ένα άλλο το καθαρά
στρατηγικό. Αυτός που σήμερα
είναι χαμηλά στην ιεραρχία, μπορεί

√ 4 συναδελφικά λάθη
που πρέπει να αποφεύγετε!

σύντομα για τον οποιοδήποτε λόγο
να καταλάβει μία ανώτερη θέση,
και τότε να είσαι σίγουρη, πως
αυτός ο συνάδελφος θα θυμάται
πολύ καλά, πως κάποτε δεν του
έλεγες ούτε καλημέρα.

3.

Μπερδεύεις τη δουλειά με το
συναίσθημα Υπάρχει και αυτή η
κατηγορία των εργαζομένων. Αναπτύσσουν εύκολα φιλίες, εξομολογούνται τα προσωπικά τους, βρίσκονται και εκτός χώρου εργασίας.
Αν και δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό

Το «κλειδί» για την υγεία
και την ευτυχία είναι οι καλές σχέσεις
τους για τη δουλεία
τους για την υγεία τους,
την οικογένειά τους.
Από τα δεδομένα που
συγκέντρωσαν όλα αυτά
τα χρόνια οι μελετητές
διαπίστωσαν ότι τα
«μαθήματα ζωής» που
προκύπτουν από την
έρευνα δε σχετίζονται
ούτε με τον πλούτο ούτε
με τη φήμη ούτε με τη

• Πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις στη μεγαλύτερη σε
διάρκεια μελέτη για την ενήλικη ζωή η οποία έγινε από
το πανεπιστήμιο του Harvard
• Οι άνθρωποι που είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με
την οικογένεια, τους φίλους και την κοινωνία, είναι πιο
ευτυχισμένοι και πιο υγιείς
• Η μοναξιά και η απομόνωση αποδεικνύονται
τοξικές για τον άνθρωπο
πανεπιστήμιο του Harvard.
Στην μελέτη αυτή οι ερευνητές
κατέγραψαν για 75 χρόνια τις
ζωές 724 ανδρών ρωτώντας

σκληρή δουλεία!
Το πιο ξεκάθαρο μήνυμα της
75ετούς έρευνάς τους είναι το
εξής: Οι καλές σχέσεις μας

κρατάνε ευτυχισμένους και
υγιείς! Τρία είναι τα ξεκάθαρα
μαθήματα για τις σχέσεις που
μας δίνει η έρευνα:
• Οι κοινωνικές σχέσεις είναι
ιδιαίτερα καλές για τους
ανθρώπους και ότι η μοναξιά
σκοτώνει. Αποδεικνύεται ότι
οι άνθρωποι που είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με την
οικογένεια, τους φίλους και
την κοινωνία, είναι πιο ευτυχισμένοι, πιο υγιείς και ζουν
περισσότερο
από
τους
ανθρώπους με λιγότερες κοινωνικές σχέσεις. Η μοναξιά
φαίνεται πως είναι τοξική. Οι
άνθρωποι που είναι περισσότερο απομονωμένοι από τους
άλλους είναι λιγότερο ευτυχισμένοι, η υγεία τους φθίνει
νωρίτερα στη μέση ηλικία, η
λειτουργία του εγκεφάλου
φθίνει νωρίτερα, και ζουν
λιγότερο σε σχέση με τους μη
μοναχικούς ανθρώπους.
• Δε μετράει μόνο ο αριθμός
των φίλων που έχει κάποιος

με το να αναπτύξεις καλές σχέσεις
με άλλους ανθρώπους στη δουλειά,
πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική σε ότι αφορά στο κομμάτι
της εργασιακής απόδοσης. Πρέπει
να ξεκαθαρίσεις και στον εαυτό
σου και στον έτερο φίλο πως άλλο
πράγμα η δουλειά και άλλο πράγμα η φιλία.

4. Περιορίζεις το συναδελφικό
σου κύκλο. Οι άνθρωποι που
καταφέρνουν να ανέβουν τα σκαλιά της ιεραρχίας είναι αυτοί που
ήταν αποδοτικοί, συνεργάσιμοι,
ταπεινοί αλλά όχι υπερβολικά
μετριόφρονες, κοινωνικοί και φιλικοί με όλους στο εργασιακό τους
περιβάλλον. Μην υποβαθμίζεις την
αξία των καλών συναδελφικών
σχέσεων με όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους μοιράζεσαι
την ίδια επαγγελματική σχέση.
και δε σχετίζεται αν είναι ή όχι
αφοσιωμένος σε μια σχέση
αλλά είναι η ποιότητα των
στενών σχέσεων που έχει
σημασία. Το να ζούμε συνεχώς
μέσα σε συγκρούσεις αποδεικνύεται ότι είναι κακό για την
υγεία μας. Η ζωή όμως μέσα
σε ζεστές σχέσεις είναι καλύτερη• Οι υγιείς σχέσεις δεν
προστατεύουν απλώς το
σώμα μας, προστατεύουν και
το μυαλό μας. Οι ερευνητές
κατέληξαν πως μια ασφαλής
και υγιής σχέση με κάποιον
άλλον στα 80 λειτουργεί προστατευτικά και αυτοί που
είναι σε σχέση που νιώθουν
ότι μπορούν να βασιστούν
στον άλλο αν τον χρειαστούν,
έχουν καλύτερη μνήμη για
μεγαλύτερο χρόνο.
Το μήνυμα της έρευνας, λοιπόν, είναι ότι οι καλές, στενές
σχέσεις είναι καλές για την
υγεία και την ευεξία μας.
Αυτές όμως είναι περίπλοκες
και χρειάζονται συνεχής προσπάθεια. Η έρευνα έδειξε ότι
οι άνθρωποι που προόδευσαν
είναι όσοι αφοσιώθηκαν στις
σχέσεις τους με την οικογένεια
τους φίλους και την τοπική
κοινότητα.
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Μέτρα
για Ενέργεια και Κλίμα

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το προσχέδιο
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα για την περίοδο 2021- 2030, κάνοντας το
πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων στην Κύπρο.
Αν και η προθεσμία που είχε δοθεί από την Κομισιόν
έληξε τέλη Δεκεμβρίου, η Κυπριακή Δημοκρατία
ζήτησε και έλαβε παράταση μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

• Μείωση ενεργειακής
κατανάλωσης και διείσδυση των ΑΠΕ κατά 32%
στους βασικούς στόχους

Στο σχέδιο μεταξύ
άλλων περιλαμβάνονται πολιτικές και
μέτρα για μείωση της
εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου
κατά
24% μείωση των

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 2030 σε σχέση με
τα επίπεδα του 2005 για τους τομείς εκτός του
Συστήματος Εμπορίας Εκπομπής. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με πρόσφατη απογραφή των εκπομπών
της Κύπρου, ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει
49%, της ενέργειας (εκτός ηλεκτροπαραγωγής) 17%,
των αποβλήτων 14%, της γεωργίας 12% και της βιομηχανίας 8%.
Στους στόχους περιλαμβάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της
ΕΕ κατά 32% μέχρι το 2030. Υπάρχουν επιμέρους
εθνικοί στόχοι για ΑΠΕ στις μεταφορές, ενδεικτικοί
στόχοι στη θέρμανση-ψύξη, ενώ οι στόχοι για την
ηλεκτροπαραγωγή θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο
στάδιο. Το εν λόγω Σχέδιο περιγράφει το εθνικό ενεργειακό σύστημα, την εθνική πολιτική για το κλίμα και
το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, περιλαμβάνοντας
συναφείς εθνικές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις.
Περιλαμβάνει επίσης πολιτικές και μέτρα στους
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, των αποβλήτων, της γεωργίας και της χρήσης
γης που συνεισφέρουν κατάλληλα στην επίτευξη των
σχετικών στόχων και δεσμεύσεων.

Γ

EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ευρωπαϊκή συμφωνία για πιο υγιείς
και ασφαλείς χώρους εργασίας
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Πωλητής Χ-Van με επαγγελματική άδεια φορτηγού
μέχρι 7,5 τόνους
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες/τριες σε εργοστάσιο
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Άτομα για λάντζα - Βοηθός Κουζίνας
- Σερβιτόροι - Καθαρίστριες
Ανδρέα Παναγή 22849849

Σ

ε προσωρινή συμφωνία με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους καρκινογόνους και
μεταλλαξιογόνους παράγοντες
στην εργασία κατέληξε η Ρουμάνικη Προεδρία του Συμβουλίου
των Κρατών Μελών και η οποία
προβλέπει μείωση της έκθεσης
των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνους χημικούς παράγοντες: κάδμιο, βηρύλλιο, αρσενικό
οξύ, φορμαλδεΰδη και 4,4`-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη MOCA). Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στους αντιπροσώπους
των κρατών μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ για έγκριση. Όταν
εγκριθεί, η οδηγία θα επικαιροποιήσει τους ισχύοντες κανόνες
για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
σχετίζονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (οδηγία 2004/37 / ΕΚ).
Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη
βήμα για την προστασία εκατομμυρίων εργαζομένων από την
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. Η οδηγία, όταν εγκριθεί, θα
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας
για τους εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αποτρέψει χιλιάδες περιπτώσεις κακής υγείας
στον εργασιακό χώρο
Τη συμφωνία καλωσόρισε και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν).
Συγκεκριμένα η Eπίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του
Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν

Ταίσεν, επικρότησε τη συμφωνία,
σημειώνοντας ότι "με τρεις διαδοχικές επικαιροποιήσεις της οδηγίας για τους καρκινογόνους και
μεταλλαξιογόνους παράγοντες,
κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την

• Απαγόρευση «5» καρκινογόνων ουσιών σε περιβάλλον
εργασίας από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων από τον μεγαλύτερο σιωπηλό δολοφόνο στον χώρο εργασίας: τον καρκίνο".
"Η συμφωνία σχετικά με την τρίτη
πρόταση της Κομισιόν θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας για
περισσότερους από 1 εκατομμύριο
εργαζόμενους στην ΕΕ και θα αποτρέψει περισσότερα από 22.000
περιστατικά ασθενειών σχετιζόμενων με την εργασία", ανέφερε. "Η
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συμφωνία θα βελτιώσει την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων
εργασίας, κάτι που αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα εξασφαλίσει, για παράδειγμα, καλύτερη προστασία των εργαζομένων
στην παραγωγή μπαταριών νικελίου-καδμίου, στην εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού με τήξη, και
στους κλάδους των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών, των κηδειών
και της ταρίχευσης, των κατασκευ-

ών, της υγείας, των πλαστικών και
της ανακύκλωσης", σημειώνει η
Μ.Τάισεν.
Η συμφωνία επιβεβαιώνει εκ νέου
την ισχυρή αφοσίωση όλων των
φορέων στον ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων και θα
πρέπει να επικυρωθεί γρήγορα
ώστε οι νέοι κανόνες να έχουν τεθεί
σε εφαρμογή μέχρι τις ευρωπαϊκές
εκλογές του Μαΐου του 2019",
κατέληξε η Επίτροπος.

Φόρουμ για την Ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Η

Επιτροπή
Ισότητας
των
Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική ΕκπαίδευσηΕΙΦ, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργανώνουν Φόρουμ με θέμα την ίση
αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Το Φόρουμ θα διεξαχθεί αύριο
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019,

στην Αίθουσα Ευρώπη, στο ισόγειο
του κτηρίου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (οδός
Κλήμεντος 17-19) μεταξύ των
ωρών 9.00-13.00.
Θα εκφωνήσουν χαιρετισμούς η
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα
Αιμιλιανίδου ,η Προέδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου και η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία
Στυλιανού-Λοττίδη Στη διάρκεια
του φόρουμ θα παρουσιαστούν
υποθέσεις από λειτουργούς του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων σε
σχέση με την Ίση Αμοιβή.

Αύξηση ρεκόρ στις αφίξεις το 2018

Σ

τους 5,535,797 ανήλθαν οι
αφίξεις στην Κύπρο το 2018,
σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, παρουσιάζοντας αύξηση 6.08% σε σύγκριση με
το 2017.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταγράφηκαν 5,521,515 αναχωρήσεις
κατά το 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 6.24% σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρονιά.
Πιο αναλυτικά, οι αφίξεις ταξιδιωτών κατά τον Δεκέμβριο 2018 έφτασαν τις 234.214 σε σύγκριση με

213.082 τον Δεκέμβριο 2017,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης

του 9,9%.
Η αύξηση σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία οφείλεται κυρίως στις
αφίξεις τουριστών (7,7%) και στις
επιστροφές κατοίκων Κύπρου
(10,2%). Αύξηση 3,3% σημείωσαν οι
αφίξεις ταξιδιωτών και κατά τον
Νοέμβριο 2018, όπου οι ταξιδιώτες
έφτασαν τις 261.765.
Αναφορικά με τις αναχωρήσεις
ταξιδιωτών παρουσιάζεται επίσης
αύξηση 12,0% κατά τον Δεκέμβριο
2018 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Στην Κύπρο η Δασκάλα της Χρονιάς

Σ

τη δύσκολη εποχή που ζούμε
και μέσα στις σκληρές οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε,
αυτό που κάνουν οι δάσκαλοι
είναι εξαιρετικά σημαντικό
καθώς αλλάζει ζωές. Αυτό ήταν
το μήνυμα που έστειλε στους
Κύπριους εκπαιδευτικούς η
Ελληνοκυπριακής καταγωγής
Άντρια Ζαφειράκου, η οποία
βραβεύθηκε με το Διεθνές Βραβείο της Καλύτερης Δασκάλας
της χρονιάς 2018 (Global
Teacher Prize 2018) από το
φιλανθρωπικό ίδρυμα Varkey
Foundation.
Η κ. Ζαφειράκου τιμήθηκε, την
περασμένη εβδομάδα σε ειδική
τελετή από τον Υπουργό Παιδείας
Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος
σημείωσε πως στο πρόσωπο της
κ. Ζαφειράκου τιμούν και τις
χιλιάδες εκπαιδευτικούς της
Κύπρου που δίνουν κάθε μέρα με
ευσυνειδησία και αφοσίωση έναν
ωραίο και δύσκολο αγώνα, ώστε
να προσφέρουν στα παιδιά την
καλύτερη δυνατή παιδεία.
Την πρώτη φορά, όπως είπε, είχε

επισκεφθεί το νησί ως φοιτήτρια
για να δει τα Λευκαρίτικα κεντήματα. Ανέφερε πως έχει ρίζες της
από τη Γιαλούσα και την Αμμόχωστο. Διαβεβαίωσε πως βρίσκεται
στο πλευρό όλων των εκπαιδευτικών της Κύπρου έτοιμη να προ-

• Η Αντρια Ζαφειράκου
με ρίζες από Αμμόχωστο
και Γιαλούσα, πήρε
το διεθνές βραβείο της
καλύτερης δασκάλας
σφέρει τις γνώσεις και τις εμπειρίες της στους συνάδελφους της.
Η κυρία Ζαφειράκου διδάσκει
καλλιτεχνικά
στο
κοινοτικό
γυμνάσιο Alberton της Δημαρχίας

Μπρεντ του Λονδίνου, ενός από
τα πλέον πολυπολιτισμικά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε
αυτό το πολύ απαιτητικό σχολείο,
«έγινε μητέρα 1400 μαθητών και
κατάφερε να αγγίξει την καρδιά
και να κεντρίσει το μυαλό τους
ώστε να αποκτήσουν τη δύναμη
να κάνουν σημαντικά βήματα
στον δρόμο της μάθησης και της
ολοκλήρωσης της προσωπικότητας τους». Έμαθε βασικές φράσεις σε 35 γλώσσες, ώστε να
μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με
τους μαθητές της, οι οποίοι προέρχονται από ποικίλα γλωσσικά
και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Επίσης, επισκέπτεται μαθητές της
στα σπίτια τους για να κτίσει
γέφυρες με τις οικογένειες, ενώ
συνεργάζεται με τις τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και
την αστυνομία για την αντιμετώπιση προβλημάτων των μαθητών
και μαθητριών. «Αυτοί είναι μόνον
ορισμένοι από τους λόγους που
ανέδειξαν το εκπαιδευτικό της
έργο που οδήγησε στη βράβευση
της.

Εμιράτα: Άνδρες κέρδισαν όλα τα βραβεία για την Ισότητα των φύλων

Ε

νδεχομένως να είναι φοβερή
σύμπτωση ή μεγάλη τύχη για
τους νικητές. Οπως και αν έχει,
τέσσερα στα τέσσερα βραβεία
μιας πρωτοβουλίας για την ισότητα των φύλων, τα οποία
θέσπισε η κυβέρνηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πήγαν
σε άνδρες.

Ολοι οι φορείς εκπροσωπήθηκαν
από τον επικεφαλής τους, έναν
άνδρα. Βραβείο «καλύτερης προσωπικότητας» υπέρ της ισότητας
απέσπασε άλλος ένας άνδρας ο

Φυσικά οι φωτογραφίες που
συνοδεύουν τη βράβευση δεν
πέρασαν απαρατήρητες από τους
χρήστες των κοινωνικών δικτύων,
που χλεύασαν την τελετή η οποία
έγινε από τον Σεΐχη Μοχάμεντ
μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, αντιπρόεδρο της χώρας.
Οι κατηγορίες ήταν «καλύτερη
δημόσια υπηρεσία που στηρίζει
την ισορροπία των φύλων»,
«καλύτερη ομοσπονδιακή αρχή
υπέρ της ισορροπίας» και «καλύτερη πρωτοβουλία υπέρ της ισορροπίας». Για την ιστορία οι νικητές εκπροσωπούσαν αντίστοιχα
το υπουργείο Οικονομικών, η
Αρχή Ανταγωνιστικότητας και
Στατιστικής και το υπουργείο
Ανθρώπινων Πόρων.

υπουργός Εσωτερικών, αντιστράτηγος Ζαγέντ αλ Ναχιάν, για τις
προσπάθειες του να εισαγάγει
την άδεια μητρότητας στον στρατό των Εμιράτων.
Τουλάχιστον όπως μετρά τα
πράγματα ο ΟΗΕ, τα Εμιράτα
κάνουν κάποιες προσπάθειες για
την ισότητα. Έχουν τη μεγαλύτερη
βαθμολογία σε σχέση με τις άλλες
χώρες του Περσικού Κόλπου και

θεωρείται ότι έχουν κάνει πρόοδο
για την εισαγωγή των γυναικών
στην αγορά εργασίας.
Οι αριθμοί λένε ωστόσο μια διαφορετική αλήθεια. Το 2015 εκτιμάται ότι εργάζονταν 135.000 γυναίκες
σε σχέση με
μόλις 1.000 το 1975.
Αυτό σε μια χώρα με
πληθυσμό
που
ξεπερνά τα 9,5 εκατομμύρια – οπότε σε
συνθήκες ισότητας
θα περίμενε κανένας
αρκετές εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόμενες.
Παρά ταύτα οι γυναίκες συναντούν παντού διακρίσεις και
κυρίως από τον νόμο που δίνει
προτεραιότητα στους άνδρες σε
θέματα οικογενειακού δικαίου.
Στη χώρα, μάλιστα, όπως γράφει
ο Guardian, δεν απαγορεύεται η
ενδοοικογενειακή βία, αρκεί η επίθεση να μην ξεπεράσει τα όρια
που βάζει ο ισλαμικός νόμος.

Ένας επίγειος παράδεισος λίγο έξω από την πρωτεύουσα

Ε

ίσαι λάτρης της φύσης αλλά και της περιπέτειας; Τότε ίσως γνωρίζεις αυτό τον επίγειο
παράδεισο που βρίσκεται μόλις 15 λεπτά με το
αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα! Αν δεν τον γνωρίζεις, ιδού η ευκαιρία μάθεις γι' αυτή την μαγευτική τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στον υδατοφράκτη Ταμασού.
Φέτος, οι βροχές αναζωογόνησαν το φυσικό περιβάλλον και συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην υπερχείλιση των φραγμάτων ενώ ζωντάνεψαν ξανά
ποτάμια και χείμμαροι.
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Βγάλτε τη ζάχαρη
από τη ζωή σας

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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• Καταναλώστε περισσότερη πρωτεΐνη.
Προσθέτοντας πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα σας,
περιορίζετε την όρεξή σας και μειώνετε τις
λιγούρες για κάτι γλυκό. Τα αυγά, το κοτόπουλο, το ψάρι, το κρέας και οι ξηροί καρποί
είναι μερικές καλές επιλογές.

• Αυξήστε την κατανάλωση φυτικών ινών. Η
κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να σας βοηθήσει να
νικήσετε την πείνα. Επειδή αυτό βοηθά στον
έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, μπορεί επίσης
να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις ανεπιθύμητες
παρενέργειες, όπως η κεφαλαλγία και η ναυτία,
ενώ επίσης έχετε υπό έλέγχο τις λιγούρες σας. Προτιμήστε λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε
φυτικές ίνες και όσπρια.
• Πιείτε περισσότερο νερό. Μένοντας ενυδατωμένη
θα νιώθετε γενικότερα καλά και θα
περιορίσετε
την
όρεξή σας για φαγητό.
• Διαχειριστείτε το
άγχος σας. Υπάρχουν στοιχεία ότι το
άγχος επηρεάζει τις διατροφικές προτιμήσεις σας
και αυξάνει την επιθυμία σας για γλυκά.
• Γυμναστείτε. Η σωματική άσκηση είναι επωφελής
με διάφορους τρόπους όταν κάνετε αποτοξίνωση
από τη ζάχαρη. Η γυμναστική αυξάνει την ενέργεια
και μειώνει το στρες, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων αποτοξίνωσης, όπως η κόπωση, τα χαμηλά επίπεδα
ενέργειας και οι ενοχλήσεις που προκαλούνται από
το άγχος.
• Πιείτε πράσινα ροφήματα. Η κατανάλωση ενός
πράσινου ροφήματος μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της επιθυμίας για ζάχαρη, σύμφωνα με σχετική μελέτη.
• Κοιμηθείτε αρκετά. Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί
να επιδεινώσει τα συμπτώματα της απεξάρτησης
από τη ζάχαρη, όπως η κόπωση, οι λιγούρες και η
κατάθλιψη. Ο ανεπαρκής ύπνος έχει αποδειχθεί ότι
αυξάνει την επιθυμία για ζάχαρη και άλλα ανθυγιεινά τρόφιμα.

Στην εξορία οι Πύργοι στην Πάφο

Ε

νώ σε άλλους δήμους, φαίνεται να υπάρχει
ανταγωνισμός όσον αφορά στην ανέγερση
ουρανοξυστών, η Πάφος έστειλε τα ψηλά κτήρια… εξορία από το κέντρο μη επιτρέποντας να
κτιστούν άνω των οκτώ ορόφων.
Σε όσους υποβάλλουν αιτήσεις για ανέγερση πέραν
των οκτώ ορόφων, γίνεται υπόδειξη από τον δήμο
ότι πρέπει να μοιράσουν τον ουρανοξύστη στα δύο
και να κτίσουν π.χ. δύο κτήρια των επτά ορόφων,
αντί ένα των 14.
Ενώπιον του δήμου υποβλήθησαν συνολικά 16
αιτήσεις, αλλά ο ένας αιτητής απέσυρε το ενδιαφέρον του, οπόταν απέμειναν 15 αιτήσεις. Η μία υπεβλήθη τον Δεκέμβριο του 2016, τέσσερις αιτήσεις
εντός του 2017 και οι υπόλοιπες 11 αιτήσεις το
2018. Φέτος, ουδεμία αίτηση υπεβλήθη.

Σοβαρά … αστειάκια
Τί κάνουν τα παιδιά σου;
– Ο ένας δικηγόρος, η άλλη δασκάλα κι ο μικρός
είναι κλέφτης.
– Και τον κρατάς σπίτι;
– Μόνον αυτός φέρνει λεφτά. Οι άλλοι είναι
άνεργοι
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Τα «5» είδη τσαγιού που έχουν τα μεγαλύτερα οφέλη

Ε

κτός από το νερό, το τσάι
είναι το πιο δημοφιλές ρόφημα και πρακτικά θεωρείται φάρμακο σε κούπα. Πολλά έχουν
γραφτεί για τα οφέλη στην υγεία
μας, κυρίως για το πράσινο τσάι
και το μάτσα. Αλλά τα τσάγια με
βότανα είναι εξαιρετικά για ενυδάτωση και παρέχουν πολλά
θρεπτικά στοιχεία που μας προστατεύουν. Τεχνικά, το τσάι με
βότανα δεν είναι τσάι. Είναι
συνήθως εγχύσεις από φυτά που
δεν έχουν καφεΐνη και δεν θα σας
κρατήσουν ξύπνιους όλη τη
νύχτα.

πεπτική υγεία και την πρόληψη
της παχυσαρκίας.

το άγχος και την κούραση ενώ βελτιώνει τη μνήμη.

Μέντα. Η φρέσκια μέντα θεωρείται
τέλεια προσθήκη στο τσάι αλλά
μπορεί από μόνη της να γίνει
ρόφημα και να προσφέρει παρό-

Τζίντζερ. Το τσάι με τζίντζερ
καταπολεμά τις φλεγμονές, μειώνει το μυϊκό πόνο μετά από έντονη
άσκηση καθώς και τον πόνο που

Πέντε δημοφιλή είδη τσαγιών που
έχουν εξαιρετικά οφέλη στον
ανθρώπινο οργανισμό είναι τα
ακόλουθα:
Χαμομήλι. Χρησιμοποιείται συνήθως σαν βοήθημα ύπνου ή σαν
χαλαρωτικό ρόφημα. Φτιάχνεται
κυρίως από τα λουλούδια του
χαμομηλιού και μας στέλνει πιο
γρήγορα για ύπνο. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και αποδεδειγμένα μειώνει την ένταση των
πόνων της περιόδου. Έχει συνδεθεί
επίσης με τη ρύθμιση του ζαχάρου
και την προστασία των οστών.
Κόκκινο τσάι. Γνωστό και ως
Rooibos, παρασκευάζεται από τα
φύλλα ενός θάμνου στη Νότια
Αφρική. Εκτός του ότι είναι γεμάτο
αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά, έχει επίσης συνδεθεί με την προστασία της υγείας
των οστών, με τη βελτιωμένη

• Τα τσάγια με βότανα είναι εξαιρετική πηγή ενυδάτωσης
και παρέχουν πολλά θρεπτικά στοιχεία που μας προστατεύουν

13

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΚΑΘΕΤΑ:

• Μειώνουν την κακή χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια
σε ανθρώπους με διαβήτη, προστατεύουν το συκώτι
και βοηθά στην απώλεια βάρους
μοια οφέλη. Βελτιώνει τη δύναμη
και τους χρόνους στους αθλητές
αλλά και τον τρόπο αναπνοής. Οι
επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά
τα αποτελέσματα μπορούν να
συμβάλουν στη μυϊκή χαλάρωση,
στην αύξηση επιπέδων οξυγόνου
στον εγκέφαλο και στη μείωση των
στοιχείων του αίματος που σχετίζονται με την κούραση. Bonus: και
μόνο η μυρωδιά της μέντας μειώνει

οφείλεται στην οστεοαρθρίτιδα.
Τέλος, μας προστατεύει από τον
καρκίνο, καρδιακές νόσους και το
διαβήτη τύπου 2.
Ιβίσκος. Η γεύση του μοιάζει με
εκείνη των μούρων και είναι εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών.
Μειώνει την κακή χοληστερόλη και
τα τριγλυκερίδια σε ανθρώπους με
διαβήτη, προστατεύει το συκώτι
και βοηθά στην απώλεια βάρους.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα βγουν στην επιφάνεια συναισθήματα που θα σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις
τις καταστάσεις γύρω σου. Η αντίληψή σου
διαφοροποιείται και διαμορφώνεις μια νέα
εικόνα της δικής σου πραγματικότητας.
Ακόμη και αν δυσκολευτείς να προσαρμοστείς
στα νέα δεδομένα, σύντομα θα καταλάβεις
την αξία των αλλαγών αυτών. Φρόντισε να
πάρεις όσα περισσότερα μπορείς από την
ημέρα.

Λέων: Έρχονται στην επιφάνεια συναισθήματα που κρύβονταν καλά μέσα σου από καιρό.
Με αφορμή κάποια γεγονότα είσαι σε θέση να
δεις καθαρά χωρίς παρωπίδες. Διώχνεις τις
ψυχολογικές πιέσεις και ανησυχίες και καταφέρνεις να δεις τον κόσμο γύρω σου στις
πραγματικές του διαστάσεις, απαλλαγμένος
από σκιές και φόβους. Οι ανατροπές όσο
δύσκολες και αν φαίνονται στην αρχή έχουν
να σου δώσουν πολλή γνώση και όφελος.

Ταύρος: Υπάρχουν σκέψεις καλά κρυμμένες
μέσα σου, καθώς και συναισθήματα, που θα
σου χτυπήσουν την πόρτα και θα κάνουν την
παρουσία τους αισθητή. Όσο και αν αρνείσαι
να τα δεις, η μέρα τα φέρνει στην επιφάνεια
για να τα δεις και να τα αντιμετωπίσεις με
θάρρος. Η γνώση που θα λάβεις θα σου ανοίξει νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές. Η
εξέλιξη προϋποθέτει τη δραστηριοποίηση.
Ήρθε η ώρα να ξεβολευτείς από αυτά που
είχες μάθει.

Παρθένος: Φέρνει αυτογνωσία. Κάποιες
εκπλήξεις ή απρόοπτα γεγονότα θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις κάποια συναισθήματα ή ανησυχίες. Οι σκοτεινές πτυχές φωτίζονται και η αλήθεια επικρατεί. Ακόμη και αν
υπάρξουν στιγμές που θα σου φανεί αβάσταχτη, να ξέρεις ότι μόνο με αυτή μπορείς να
πορευτείς και να χτίσεις γερές βάσεις για το
μέλλον.

Δίδυμοι: Η σκέψη και η αντίληψή σου αποκτάει πνευματικότητα. Η τάση προόδου θα
χαρακτηρίσει την δράση σου. Η αντικειμενική
σκέψη θα σε βοηθήσει να κρατήσεις τις ισορροπίες και στην προσωπική και στην επαγγελματική σου ζωή. Η σκέψη δεν πέφτει σε
παγίδες και δεν υποκύπτει σε αρνητικά
συναισθήματα. Καταφέρνει να επικρατήσει,
να ελέγξει και να καθοδηγήσει την συμπεριφορά με αποτελεσματικότητα και συνοχή.
Καρκίνος: Η διαύγεια του νου σε βοηθάει να
επιτύχεις την συναισθηματική ισορροπία και
την απόλυτη αρμονία. Γνωρίζοντας τί πραγματικά χρειάζεσαι από τη ζωή, είσαι σε θέση
να το επιδιώξεις και να το κατακτήσεις. Η
κατάκτηση αυτή είναι που θα σου προσφέρει
βαθιά ικανοποίηση και θα φωτίσει τις σκοτεινές πλευρές της ψυχής σου. Με την αφοπλιστική σου ειλικρίνεια καταφέρνεις να
ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις, χωρίς
φωνές, εντάσεις και ανακατωσούρες.

Ζυγός: Είσαι σε θέση να λύσεις απαιτητικές
καταστάσεις χρησιμοποιώντας το μυαλό σου.
Όποιο εμπόδιο και αν προκύψει θα το ξεπεράσεις με ευκολία και ψυχραιμία. Μέσα από
συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα θα μπορέσεις να βρεις απαντήσεις σε ζητήματα που
σε απασχολούν. Η επικοινωνία διευκολύνεται
και καταφέρνεις να βγεις από τα συναισθηματικά αδιέξοδα.
Σκορπιός: Το πλανητικό σκηνικό λειτουργεί
ως αντίβαρο στις χαοτικές σκέψεις που σε
παρασύρουν στη δίνη από καιρό σε καιρό.
Τώρα είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις τις
χαρές της ζωής, να τις γευθείς απαλλαγμένος
από φοβίες και σκοτεινά συναισθήματα. Η
λογική παίρνει τα ηνία και σε ελευθερώνει
από τα δεσμά του εαυτού σου. Έτσι, είσαι σε
θέση να απολαύσεις τις απλές στιγμές χαράς
καθώς και τις μεγάλες εκπλήξεις που αναμένονται να έρθουν στη ζωή σου.
Τοξότης: Η μέρα βάζει παγίδες που σε κάνουν
να χάνεις πρόσκαιρα την αισιοδοξία σου.

Βρίσκεις εμπόδια στην πορεία σου και νιώθεις ότι δυσκολεύεσαι να προχωρήσεις όπως
επιθυμείς. Όμως, μην ανησυχείς, γιατί στο
τέλος η σκέψη σου αποκτάει φως και αυτογνωσία. Καταφέρνεις να δεις την αλήθεια και
τρόπους να ελιχθείς προκειμένου να φτάσεις
στον στόχο σου. Είναι καλή ημέρα για να
καταφέρεις μικρές αλλά και μεγάλες νίκες.
Αιγόκερως: Είναι καλή ημέρα για να πάρεις
μια ανάσα διασκεδάζοντας και χαλαρώνοντας με καλή παρέα. Θα δεις ότι κάθε φορά
που θα βρίσκεσαι ανάμεσα σε κόσμο θα προσπαθήσεις να κάνεις το κλίμα πιο χαρούμενο
και λιγότερο πιεστικό. Στην δουλειά θα είσαι
αυτός που θα λέει τα αστεία διακόπτοντας
την ροή της εργασίας. Θα είσαι το σκανδαλιάρικο παιδί που προκαλεί χαμόγελα και
ευχάριστη διάθεση.
Υδροχόος: Το πλανητικό σκηνικό ασκεί
επάνω σου σημαντικές πιέσεις, όχι για να σου
δυσκολέψει τη ζωή με εμπόδια, αλλά για να
σε βοηθήσει να πας παρακάτω. Από τη μια
έρχεσαι σε επαφή με τους φόβους σου και
προσπαθείς να τους ξεπεράσεις, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεις να κυνηγήσεις τα όνειρά
σου, όσο μεγαλεπήβολα και αν είναι. Είναι
κομβικής σημασίας η ημέρα αυτή, για αυτό
αξιοποίησε κάθε λεπτό.
Ιχθείς: Καλό είναι να φανείς δυνατός και να
βγάλεις μπροστά την εμπειρία που σου έχει
δώσει η ζωή. Θα προκύψουν αλλαγές και
αυτές φαίνεται πως θα προέλθουν από εσένα
τον ίδιο. Οι αφορμές που θα υπάρξουν θα σε
κάνουν να πάρεις αποφάσεις που θα σε ξεβολέψουν, αλλά θα σου χαρίσουν και μεγάλα
οφέλη. Μην φοβηθείς να πάρεις πρωτοβουλία
και να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου εκεί
που πρέπει. Στα αισθηματικά θα έχεις την
ευκαιρία να μιλήσεις με ευθύτητα στον
σύντροφό σου και να ρίξεις φως σε κάποιες
καταστάσεις που μέχρι τώρα προσπαθούσες
να αποφύγεις.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κεφτέδες φούρνου με πατάτες
Υλικά: 400 γρ. κιμά χοιρινό, 300 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο δυόσμο, 2 φέτες ψωμί, χωρίς κόρα
2/3 φλιτζανιού γάλα, 1 αυγό
1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο και επιπλέον για το ψήσιμο
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη όσο θέλετε
4 πατάτες κομμένες σε κομμάτια

Εκτέλεση: Μουσκεύετε τις φέτες του ψωμιού στο γάλα και τις
στύβετε πολύ καλά. Ψιλοκόβετε στο μπλέντερ το δυόσμο, το
κρεμμύδι και το σκόρδο με το μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Σε ένα
μπολ ρίχνετε τα δύο είδη κιμά (το χοιρινό και το μοσχαρίσιο)
και προσθέτετε το μείγμα του μπλέντερ, το ψωμί, το αυγό, το
μπέικιν και αλατοπίπερο. Ζυμώνετε το μείγμα μέχρι να ομοιογενοποιηθούν τα υλικά και αφήνετε στο ψυγείο μισή ώρα.
Πλάθετε τους κεφτέδες.
Βάζετε τους κεφτέδες στο ταψί του φούρνου και σκορπίζετε
τριγύρω τις πατάτες τις οποίες πασπαλίζετε με αλατοπίπερο
και ρίγανη. Περιχύνετε το φαγητό με επιπλέον ελαιόλαδο και
σκεπάζετε καλά με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνετε
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C για 45'.
Ξεσκεπάζετε και αφήνετε
για λίγο ακόμη στο φούρνο αν κρίνετε ότι θέλουν
ρόδισμα.
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ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 784 - 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Κύπρος: 32η ασφαλέστερη χώρα του πλανήτη

Η

ασφαλέστερη
χώρα
του
κόσμου είναι η Ισλανδία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη όπου
κυριαρχούν ευρωπαϊκά κράτη στην
κορυφαία 20άδα. Σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία, οι Φιλιππίνες θεωρούνται η πιο επικίνδυνη. Στην
έρευνα
του
Global
Finance
Magazine, που λαμβάνει υπ' όψιν
του μεταξύ άλλων τις πολεμικές
συρράξεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, τον κίνδυνο φυσικών
καταστροφών, τα συστήματα
πρόνοιας που προστατεύουν τους
κατοίκους από τον υποσιτισμό και
τις ασθένειες, η Ισλανδία των
400.000 κατοίκων κατέκτησε την

κορυφή, παρά τα πολλά ενεργά
της ηφαίστεια, λόγω της πολύ
χαμηλής εγκληματικότητας, αφού
από το 2009 καταγράφηκε μόλις
ένας φόνος.
Σύμφωνα με το BBC, το ελάχιστο
ποσοστό εγκληματικότητας αποδίδεται στην πολύ μικρή κατανάλωση ναρκωτικών και στην απουσία ενός ταξικού συστήματος που
πυροδοτεί τον φθόνο. Ευρωπαϊκά
κράτη τα πήγαν πολύ καλά, αφού
στα δέκα ασφαλέστερα του πλανήτη τα επτά είναι από τη Γηραιά
Ήπειρο, όπως και τα 15 από τα
κορυφαία 20.
Η Κύπρος βρίσκεται στην 32η δεύ-

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 2/2019 30/1/2019
50.000 ............... 17422

τερη θέση, μία θέση κάτω από την
Ολλανδία και 25 θέσεις πάνω από
την Ελλάδα. Η έρευνα περιλαμβάνει
στον σχετικό κατάλογο 128 από τα
193 κράτη που αναγνωρίζονται
από τον ΟΗΕ, αλλά απουσιάζουν,
άγνωστο γιατί, χώρες όπως η
Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν,
που συγκαταλέγονται συνήθως
στις πλέον επικίνδυνες χώρες του
πλανήτη.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι

100 .................... 58235

κατά την αγορά προϊό-

1.000 ................. 56982

100 .................... 17904

ντων δικαιούσαι με βάση τη

400 .................... 41612

100 .................... 52961

νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση

400 .................... 40417

100 .................... 51700

400 .................... 14801

100 .................... 31033

200 .................... 39404

100 .................... 57499

200 .................... 55443

100 .................... 42537

200 .................... 41989

100 .................... 19204

200 .................... 55116

100 .................... 49656

200 .................... 55355

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
0310, 9024
Από €20 οι λήγοντες
419
Από €10 οι λήγοντες
722, 584
Από €4 οι λήγοντες
94, 85

200 .................... 33550
200 .................... 40778
200 .................... 36649
200 .................... 38106
200 .................... 59020
200 .................... 47625
100 .................... 17231

Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ
την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας
σε
σε
σε
σε

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

Από τις ανεπτυγμένες χώρες
αίσθηση προκαλεί η κατάταξη των
ΗΠΑ στην 65η θέση, κυρίως λόγω
του υψηλού ποσοστού ανθρωποκτονιών.

100 .................... 13137

ΤΖΑΚΠΟΤ

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή του
υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε
24ωρη βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της
Κυριακής 3 Φεβρουαρίου 2019, είναι:
ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. 3 - 0
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 2 - 1
ΘΟΙ Καπέδων – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
2-1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΛΕΝΑΣ Χανδριών3 - 1
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
3-2
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Χαστούκι στον ΑΠΟΕΛ από την σκληροτράχυλη Πάφο

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ξέφυγε με 3 βαθμούς
η Ομόνοια Ψευδά
Η Ομόνοια Ψευδά στο τελευταίο παιχνίδι της
19ης αγωνιστικής νίκησε στην έδρα της με 10 την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας με 3
βαθμούς διαφορά από το Διγενή Ακρίτα
Μόρφου. Το γκολ που καθόρισε το αποτέλεσμα σημείωσε στο 66ο λεπτό ο Παναγιώτης
Παναγιώτου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πέγεια 2014 – Εθνικός Άσσιας
Διγενής Ύψωνα – Ελπίδα Αστρομ.
Κούρρης Ερήμης – Xαλκάνωρ Ιδαλίου
Ολυμπιάς Λυμπιών – Εθνικός Λατσιών
Αχυρώνας Λιοπετρ. – ΠΟ Ξυλοτύμπου
ΠΟ Ορμήδειας – Αμαθούντα Αγ. Τύχωνα
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχ. – Διγενής Μόρφου

15

1-1
3-0
2-1
1-2
0-0
1-0
2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η

Πάφος FC μια εβδομάδα μετά τη
νίκη της επί της Ομόνοιας κέρασε
φαρμάκι και τον ΑΠΟΕΛ τον οποίο κέρδισε 2-1 μέσα στο ΓΣΠ. Οι γαλαζοκίτρινοι μετά την ΑΛΚΗ, έχασαν και πάλι
έδαφος. Διατήρησαν ωστόσο την πρωτοκαθεδρία μετά την ήττα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και την ισοπαλία της ΑΕΛ.
Νίκη χρυσάφι πέτυχε η Ένωση Νέων
Παραλινίου (φωτό) επί της ΑΛΚΗΣ στο
Αμμόχωστος. Οι βυσσινί επικράτησαν
με 2-1 κάνοντας βαθμολογικό άλμα από
την 11η στην 9η θέση. Έμειναν στο «χ»
ΔΟΞΑ και ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ με την ομάδα
της Αμμοχώστου να χάνει την ευκαιρία
να εδραιωθεί στην εξάδα, «3» αγωνιστικές πριν το τέλος της πρώτης φάσης
του πρωταθλήματος.

• Μεγάλο το χαστούκι της Πάφου στον ΑΠΟΕΛ
• Ήττα που άφησε πληγές στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ από την ΑΝΟΡΘΘΩΣΗ
που ψυχολογικά πήρε τα πάνω της
• Σπουδαία νίκη πήρε το Παραλίμνι απέναντι στην ΑΛΚΗ κάνοντας
άλμα στην 9η βαθμολογική θέση
• ΑΕΛ και ΑΕΚ έμειναν στη λευκή ισοπαλία. Παιγνίδι τακτικής χωρίς
ευκαιρίες
• ΔΟΞΑ και ΣΑΛΑΜΙΝΑ έκαναν βήμα σημειωτόν
• Η ομάδα του τριφυλιού κατάφερε να κρατηθεί ζωντανή
στο κυνήγι της εξάδας

Μεγάλη νίκη για την ΑΝΟΡΘΩΣΗ που
κέρδισε τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ με 1-0. Η ομάδα
της Αμμοχώστου ήταν ουσιαστική σε
αντίθεση με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ο οποίος
δεν εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Ηρακλής άνοιξε την ψαλίδα
από την Εληά

ΑΕΛ και ΑΕΚ έχασαν στο ντέρμπι του
Τσιρείου με τη λευκή ισοπαλία. Το αποτέλεσμα βόλεψε περισσότερο την ΑΕΛ η
οποία ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής τον ΑΠΟΕΛ.
Η προσπάθεια του ΕΡΜΗ για παραμονή
στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας
έγινε εξαιρετικά δύσκολη μετά την ήττα
του από τους πράσινους με 2-0.

Ο

πρωτοπόρος Ηρακλής Γερολάκκου νίκησε
με 2-1 την Ασπίς Πύλας και έφτασε στους
43 βαθμούς, πέντε περισσότερους από την
Εληά Λυθροδόντα. Το σκορ άνοιξε στο 31ο
λεπτό ο Νεκτάριος Κάττος και στο 50′ ο
Φρίξος Καραολή πέτυχε το 2-0. Η Ασπίς μείωσε στο 75ο λεπτό με τον Παναγιώτη
Παλλουρτή.

του ΑΠΟΕΛ.

Ο Νούνο Μοράϊς με 505 συμμετοχές
με την φανέλλα του ΑΠΟΕΛ έγινε
ο πρώτος ρέκορντμαν όλων
των εποχών για την ομάδα
της Λευκωσίας

Η ΟΜΟΝΟΙΑ έκανε το καθήκον της και
παραμένει ζωντανή στο κυνήγι της εξάδας.
0-2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άτλαντας Αγλαντζιάς – ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας 1-0
ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου – ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 4-1
ΑΕΚ Κοράκου – Ροτσίδης Μάμμαρι
1-1
Φοίνικας Αγ. Μαρίνας – Δόξα Παλιομετόχου 1-0
Εληά Λυθροδόντα – Κορμακίτης
3-0
Ηρακλής Γερολάκκου – Ασπίς Πύλας
2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Η κορυφή πήρε φωτιά μετά τα δύο
τελευταία στραβοπατήματα του ΑΠΟΕΛ

2

Πολλαπλά τα οφέλη σε επίπεδο ψυχολογίας η νίκη της ΑΝΟΡΘΘΩΣΗΣ επί του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
12 ΓΚΟΛ
10 ΓΚΟΛ
8 ΓΚΟΛ

7 ΓΚΟΛ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

6 ΓΚΟΛ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΜΕΑΠ
ΑΡΗΣ – ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΣΙΛ – ΠΑΕΕΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

Ο Ολυμπιακός οδηγεί
την κούρσα

Μ

ε εκτός έδρας νίκη της
Ομόνοιας Αραδίππου ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική
του
πρωταθλήματος
Β’
Κατηγορίας. Η ομάδα της
Αραδίππου νίκησε με 2-0 το
Διγενή Ορόκλινης και έφτασε
στους 22 βαθμούς. Το σκορ
άνοιξε στο 40ο λεπτό ο
Κωνσταντίνος Νικολαΐδης και
στο 51ο ο Ούρος διαμόρφωσε το
2-0.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικός Άχνας - Αναγέννηση Δερύνιας
Ακρίτας Χλώρακας – ΘΟΪ Λακατάμιας
Αγία Νάπα – Ολυμπιακός
Ονήσιλος – ΑΣΙΛ
ΜΕΑΠ – Οθέλλος
ΑΕΖ – Άρης
Διγενής Ορόκλινης – Ομόνοια Αραδίππου

1-2
1-2
2-0
1-3
2-3
0-2
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
•

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας

Μέτρα προφύλαξης και συμβουλές
από την εποχιακή γρίπη

Προτάσεις ΣΕΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών

Αναγκαιότητα η προώθηση φορολογικής μεταρρύθμισης
στη βάση της πράσινης φορολογίας

Π

Μ

Παρουσιάστηκαν 25 σοβαρά περιστατικά. Οι
τρείς από τους τέσσερεις θανάτους συνέβησαν σε
ασθενείς με υποκείμενα χρόνια προβλήματα υγείας,
τα οποία επιδεινώθηκαν από τη γρίπη Α, ενώ στην
τέταρτη περίπτωση, η γρίπη Α επιδείνωσε την ήδη
βεβαρημένη κλινική κατάσταση του ασθενή.

Αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με
την πορεία της οικονομίας και τη
συνέχιση του ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης.

αραμένει αρκετά αυξημένη η δραστηριότητα
της γρίπης. Η δραστηριότητα της γρίπης στον
κυπριακό πληθυσμό εφέτος παρουσίασε αύξηση την
τρίτη εβδομάδα Δεκεμβρίου 2018. Από την δεύτερη
εβδομάδα Ιανουαρίου 2019 μέχρι και σήμερα η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει αρκετά αυξημένη.

Αντιμετώπιση της γρίπης. Περιλαμβάνει μέτρα
προσωπικής υγιεινής που θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλο τον πληθυσμό και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (βρέφη, παιδιά, χρόνιοι
πάσχοντες, εγκυμονούσες, κτλ) και είναι:
Μέτρα προφύλαξης και πρόληψης
• Να φροντίζουμε για τον καλό αερισμό των χώρων
όπου ζούμε.
• Όταν ένα άτομο βήχει ή φταρνίζεται να χρησιμοποιεί χάρτινο μαντηλάκι το οποίο να βάζει μπροστά
στο πρόσωπο του και το οποίο αμέσως μετά πετάει
στα σκουπίδια και πλένει τα χέρια του.
• Να πλένουμε καλά και συχνά τα χέρια μας με
σαπούνι και νερό και να αποφεύγουμε να αγγίζουμε
το πρόσωπο με ακάθαρτα χέρια.
• Να αποφεύγουμε τη στενή επαφή (πρόσωπο με
πρόσωπο) με άτομο που παρουσιάζει συμπτώματα
λοίμωξης αναπνευστικού.
• Υγιεινή διατροφή (φρούτα και λαχανικά) και άσκηση.
Το παιδί ή μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει
συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού δεν πρέπει να πάει στο σχολείο μέχρι την υποχώρηση των
συμπτωμάτων και να ακολουθεί τις οδηγίες του
θεράποντα ιατρού του.
Ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από την νόσο
ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, είναι
το εμβόλιο κατά της γρίπης σύμφωνα με τις οδηγίες
του θεράποντα ιατρού και του Υπουργείου Υγείας.
Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά στα παιδιά με παράγοντες
κινδύνου για σοβαρή γρίπη και συγκεκριμένα τα
πάσχοντα με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού,
του καρδιαγγειακού συστήματος, των νεφρών,
καθώς και ανοσοκατασταλμένα παιδιά, θα πρέπει
να εμβολιάζονται ακόμα και τώρα είτε στον παιδίατρό τους, είτε, εφόσον πρόκειται για δικαιούχους,
στα Κέντρα Μητρότητας και Παιδιού μετά από
συνταγογράφηση από παιδίατρο.
Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό ενηλίκων, αυτός
μπορεί να γίνει στα Κέντρα Εμβολιασμού κάθε επαρχίας. Στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας τα Κέντρα Εμβολιασμού βρίσκονται στα αντίστοιχα παλαιά νοσοκομεία. Στις επαρχίες Πάφου και
Αμμοχώστου τα Κέντρα Εμβολιασμού βρίσκονται στα
Γενικά Νοσοκομεία των πόλεων.
Σε ποιους συστήνεται ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός συστήνεται στις ευάλωτες ομάδες όπως Άτομα
ηλικίας 65 ετών και άνω και παιδιά >6 μηνών και
ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους
από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή
χρόνια νοσήματα.
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ια σειρά από καίρια εργασιακά ζητήματα έθεσε η
εκτελεστική επιτροπή της ΣΕΚ
ενώπιον του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στο οίκημα της ΣΕΚ την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019.

Μετά τη συνάντηση ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτας έκρινε ως ιδιαίτερα σημαντικές για τον τόπο συγκεκριμένες
μεταρρυθμίσεις, όπως είναι π.χ. η
εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης
και εξήγησε πως για την παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό να περιορισθεί η
γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν οι δαιδαλώδεις διαδικασίες
του Δημόσιου τομέα.
Ο υπουργός Οικονομικών χαιρέτησε την υπευθυνότητα με την οποία
η ΣΕΚ προσεγγίζει τα θέματα της
οικονομίας και δεσμεύτηκε στη
συνέχιση της διαβούλευσης τονίζοντας ότι τα σχετικά αιτήματα θα
μελετηθούν με προσοχή.
Αναλυτικά οι εισηγήσεις του Κινήματος είναι οι ακόλουθες:
Η ΣΕΚ έχει καταθέσει τις ακόλουθες
συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τον
Υπουργό:

1.

Προώθηση μιας στοχευμένης
και συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης στη βάση της πράσινης
φορολογίας, με βασικούς άξονες
την επιβάρυνση της ρύπανσης, με
αντιστάθμισΜα τη μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας

2.

Διαφοροποίηση της φορολογικής έκπτωσης από το 1/6 στο 1/5
του εισοδήματος, (με καθορισμό
μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης
ανάλογα με την αύξηση των
εισφορών σε συγκεκριμένα ταμεία)

3. Μείωση της επιβάρυνσης στους
τόκους των καταθέσεων, όπως
ήταν και η παλαιότερη εισήγηση
του Υπουργού Οικονομικών
4. Ενίσχυση του τομέα των συντάξεων μέσα από την αναβάθμιση

• Να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας η οποία αποστερεί πόρους
από τα δημόσια ταμεία. Στη βάση αυτής της ανάγκης καλούνται τα κοινοβουλευτικά κόμματα
να ψηφίσουν άμεσα το νομοσχέδιο για
τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών
της εποπτείας των ταμείων προνοίας και των συνταξιοδοτικών
ωφελημάτων, με τη διατήρηση του
ρόλου των κοινωνικών εταίρων
στη διαχείρισή τους, διασφαλίζοντας ακόμη τη συνέχιση της εξαίρεσής των ταμείων προνοίας από
τη φορολόγηση, τόσο των εισφορών όσο και του αποδιδόμενου
ωφελήματος

5.

Πάταξη του φαινομένου της
φοροδιαφυγής, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας, μέσα από την
οποία αποστερούνται πόροι από
τα δημόσια ταμεία, προάγεται ο

αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα
σε εργαζόμενους και ανάμεσα σε
επιχειρήσεις και δημιουργούνται
συνθήκες εκμετάλλευσης των
εργαζομένων. Στη βάση αυτής της
ανάγκης, καλούνται τα Κοινοβουλευτικά κόμματα όπως ψηφίσουν
άμεσα το νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον τους για τη δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών

6.

Επαναξιολόγηση της πολιτικής
που αφορά την καταβολή του
«penalty» του 12% επί της σύνταξης, για όσους αφυπηρετούν στο
63ο έτος.

11ο Επαρχιακό Συνέδριο της ΣΕΚ Αμμοχώστου

Ο

ι εργασιακές προκλήσεις που
αναφύονται καθημερινά αλλά
και τα προβλήματα στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία που ταλανίζουν
χιλιάδες εργαζόμενους ντόπιους
και κοινοτικούς θα τεθούν στο
μικροσκόπιο του 11ου επαρχιακού
συνεδρίου του ελεύθερου εργατικού
κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου που θα
πραγματοποιηθεί στο Σάββατο 2
Μαρτίου 2019 στο Ξενοδοχείο

• Σάββατο, 2 Μαρτίου

2019
NISSI BEACH στην Αγία Νάπα
Την επίσημη έναρξη εργασιών του
συνεδρίου θα κηρύξει προεδρεύων
του συνεδρίου, γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο θα

απευθύνουν ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας ενώ ομιλία θα εκφωνήσει ο επαρχιακός γραμματέας της
ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος Καράς.
Τα οργανωτικά και οικονομικά
αποτελέσματα θα αναλυθούν από
τον οργανωτικό και ταμία του
εργατικού κέντρου Ανδρέα Πολυνείκη και Κωστάκη Κυριάκου αντίστοιχα.

