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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Κόλαφος για την Κύπρο
η Παγκόσμια έκθεση
για την Ισότητα
Στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «φιγουράρει» η
Κύπρος σε νευραλγικές πτυχές της
καθημερινότητας που αφορούν την
Ισότητα
Σελ. 11

Η Παιδική Εργασία
στον πλανήτη ανθεί παρά
την επιτευχθείσα πρόοδο
1 στα 6 παιδιά παγκοσμίως εργάζεται σε απάνθρωπο περιβάλλον και
22000 από αυτά σκοτώνονται κάθε
χρόνο σε εργατικά ατυχήματα

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3044

Ο Κοινωνικός διάλογος απέδειξε
για άλλη μια φορά το μεγαλείο του

Χαμηλή παραγωγικότητα και διαφθορά
πλήττουν την ανάπτυξη
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Άνοιξε ο δρόμος για πιο υγιείς, ασφαλείς και αποδοτικές εργασιακές σχέσεις

Ενσωματώνεται ο Κώδικας Παρενόχλησης
στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Σ

την αγορά εργασίας δεν χωράει κανένα κρούσμα σεξουαλικής και οποιασδήποτε άλλης μορφής παρενόχλησης. ΣΕΚ,
ΠΕΟ,ΟΕΒ αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία που πρέπει
να αποδίδεται στη διατήρηση ασφαλών χώρων εργασίας,
υπέγραψαν στις 6 Ιουνίου 2019, Κώδικα πρόληψης και αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας που επιβαρύνουν τη ψυχική υγεία
των εργαζομένων και διασαλεύουν την εργασιακή ηρεμία και
ομαλότητα.

• ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΟΕΒ υπέγραψαν Κώδικα πρόληψης
και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης
και κάθε άλλης μορφής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας
και εργοδοτών ως ένα ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης και
καταστολής απαράδεκτων φαινομένων που μολύνουν το
εργασιακό περιβάλλον.

Οι τρεις οργανώσεις έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε
κατεύθυνση ότι θα συμπορευθούν συλλογικά για ενσωμάτωση
του Κώδικα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας τόσο στον
Ιδιωτικό όσο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με απώτερο
στόχο την κοινωνική ευημερία και την υγιή λειτουργία των
εργασιακών σχέσεων.
Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών Δέσποινα Ησαΐα τόνισε ότι για τη ΣΕΚ αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα ο Κώδικας να εμπεδωθεί στις συνειδήσεις εργαζομένων

Σελ. 7

Όλα έτοιμα για τις παιδικές
κατασκηνώσεις της ΣΕΚ

Σελ. 8, 9

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για
συμμετοχή στις θερινές παιδικές
κατασκηνώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια οι οποίες ανοίγουν τις πύλες
τους στις 24 του τρέχοντα μήνα

Ο «χρυσός» 4λογος
Ο Κώδικας εστιάζει :

1 Στις πρόνοιες του Νόμου περί Ίσης
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση του 2002, άρθρο 12(4).

2 Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών να
διασφαλίζουν ένα υγιές εργασιακό
περιβάλλον.

√ Υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει ένα υγιές
εργασιακό περιβάλλον
Σελ. 3

Ε

3 Στους εργαζομένους να γνωρίζουν τις
πρόνοιες του νόμου και να ενεργούν
ανάλογα.

4 Στα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπι-

√ Προτεραιότητα η εδραίωση συνθηκών αξιοπρέπειας

σης ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

Το ΓεΣΥ θα αντέξει σε βάθος χρόνου

δώ και λίγες μέρες το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
άρχισε να γίνεται μέρος της ζωής μας. Άρχισε να
γίνεται πλέον μέρος της καθημερινότητας μας.

ζητήματα έχουν να κάμουν με την υγεία των πολιτών. Και η υγεία και η ποιότητα μέσα από την οποία
προσφέρεται δεν είναι αστεία υπόθεση.

Μετά από πολύχρονη καθυστέρηση και μέσα από μια
διαδικασία που ήταν γεμάτη προβλήματα, τρικλοποδιές και σκοπέλους, η κυβέρνηση κατάφερε να ξεκινήσει το ΓεΣΥ μέσα στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που έθεσε ομόφωνα η βουλή.

Τούτων λεχθέντων, οφείλουμε να συγχαρούμε τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για τη

Το σχέδιο ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Ο δρόμος είναι
μονόδρομος. Πάει μπροστά. Δεν έχει κανένα πισωγύρισμα.
Σ’ αυτό το οδοιπορικό θα υπάρξουν και προβλήματα. Κάθε αρχή και δύσκολη. Δεν εθελοτυφλούμε.
Όμως ευελπιστούμε ότι, τα οποιαδήποτε προβλήματα που θα προκύπτουν θα λύνονται αμέσως και δεν
θα αφήνονται να συσσωρεύονται, γιατί όλα αυτά τα

• Συγχαίρουμε όσους εργάστηκαν
για την εισαγωγή του
και κοιτάζουμε μόνο μπροστά
σταθερή προσήλωση του στο ΓεΣΥ, όπως επίσης και
τον υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, όπως και
τον προκάτοχο του Γιώργο Παμπορίδη για τις άοκνες
και ειλικρινείς προσπάθειες που κατέβαλαν, ώστε
σήμερα να έχουμε σε λειτουργία το συγκεκριμένο
μονοασφαλιστικό σχέδιο υγείας.

Παράλληλα και ταυτόχρονα, η ΣΕΚ οφείλει με παρρησία να συγχαρεί τους λειτουργούς του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), από τη διευθυντική ομάδα
μέχρι και τον τελευταίο κλητήρα, που εργάστηκαν
ατελείωτες ώρες και μέρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ
για να πετύχουν, με την υπεύθυνη καθοδήγηση του
διοικητικού συμβουλίου τον επιθυμητό στόχο. Τους
αξίζουν πολλά μπράβο.
Συγχαίρουμε ακόμα την κοινωνία και όλους τους
πολίτες που αγκάλιασαν το ΓεΣΥ και με τη συμμετοχή και εγγραφή τους στο σύστημα, του έδωσαν υπόσταση, σάρκα και οστά.
Από εδώ και πέρα χρειάζεται ακόμα περισσότερη
υπομονή, ώστε το ΓεΣΥ να εδραιωθεί και να αντέξει
σε βάθος χρόνου, γιατί αυτό απαιτεί το δημόσιο
συμφέρον.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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2

@

Έ

φθασε η ώρα της αλήθειας για
τους ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ
Η πρακτική της εργασιακής
εκμετάλλευσης και της αρπακτής δεν μπορεί να συνεχισθεί

*

Ρ

όλο καταλυτικό έπαιξε η ΣΕΚ
στην εργατική διαφορά στην
ΑΗΚ
Και το εργασιακό βραχυκύκλωμα αποτράπηκε

*

Γ

ίνονται θαύματα αν επικρατεί
ΟΜΟΓΝΩΜΙΑ και προσήλωση
στον στόχο
Περί του ΓεΣΥ ο λόγος το οποίο
αποτελεί ευλογία για τον τόπο

*

Α

ξιοπρεπή Τρίτη Ηλικία αξιώνει
η ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ
Η Πολιτεία ας αφουγκρασθεί
την κραυγή αγωνίας των χαμηλοσυνταξιούχων

*

Τ

ερματισμό των ασύδοτων
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ χρεώσεων αξίωσε
η ΣΕΚ
Ας επιδείξουν ελάχιστη ευαισθησία, τουλάχιστον για τις
ευάλωτες ομάδες

*

Ι

στορική, καταρχήν συμφωνία
Συντεχνιών – ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ επιτεύχθηκε πρόσφατα
Ας αποτελέσει οδηγό για εξεύρεση συμφωνίας και στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

*

Κ

ύπρος:
Ουραγός
στην
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ εδώ και
δεκαετίες
Αλήθεια, δεν συγκινείται κανείς
αρμόδιος;

*

Η

εργασιακή ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ απειλεί σοβαρά την υγεία μας
Ώρα να εισακουσθεί προειδοποίηση του Παγκόσμου Οργανισμού Υγείας

*

Φ

ωνή δυνατή να προτάξουμε
όλοι για μείωση των αεροπορικών ΝΑΥΛΩΝ Κύπρου – Ελλαδας
Η πολιτεία δεν μπορεί να
κωφεύει άλλο

*

Ώ

ρα να χαραχθεί οδικός χάρτης
εξυγίανσης του Κυπριακού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Πρωτίστως, για το συμφέρον
της κοινωνίας στο σύνολο της

*

Ν

αι, το ΓεΣΥ είμαστε εμείς

Υπέρτατη ευθύνη όλων να το

* στηρίξουμε με κάθε θυσία

Η

ΣΕΚ δεν συζητεί θέμα ρύθμισης
των απεργιών στις ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
υπηρεσίες
Τελεία και παύλα

*

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

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

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Χαμηλή παραγωγικότητα και διαφθορά πλήττουν την ανάπτυξη

Η

συνεχιζόμενη διαφθορά στον δημόσιο βίο και η χαμηλή παραγωγικότητα εξακολουθούν να αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες που φρενάρουν την ανάπτυξη και την κοινωνική
πρόοδο στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα
πρόσφατα στοιχεία του IMD η Κύπρος
πάτωσε για άλλη μια
φορά στον νευραλγικό τομέα της παραγωγικότητας, αντανακλώντας αρνητικά
στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Τόσο το κράτος, όσο
Του Ξενή X.
και οι συντελεστές
Ξενοφώντος
παραγωγής, εξακοΑρχισυντάκτη
λουθούν να κωφεύ«Εργατικής
ουν στις προειδοποιΦωνής»
ήσεις ότι ως Κύπρος
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
δεν συγκρινόμαστε
ευνοϊκά
με
τις
προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την παραγωγικότητα η οποία αποτελεί την αχίλλειο
πτέρνα της Κυπριακής οικονομίας.
Η ΣΕΚ για πολλοστή φορά εκφράζει την
ανησυχία της για τη στασιμότητα και
την οπισθοδρόμηση που επικρατεί
στον τομέα αυτό, επικρίνοντας την
Πολιτεία και τους Εργοδότες για αδιαφορία, λόγω του ότι αφήνουν το πρόβλημα να διαιωνίζεται με επιζήμιες
επιπτώσεις για τον τόπο.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι σε τούτη την

χρονική συγκυρία που η Κυπριακή
οικονομία εισήλθε δυναμικά στον αστερισμό της ανάπτυξη, μετά την επτάχρονη βαθειά οικονομική ύφεση, ήλθε η
ώρα να προωθηθούν αποτελεσματικά
μέτρα για αύξηση της παραγωγικότητας τόσο στον δημόσιο, όσο και τον
ιδιωτικό τομέα Για τον δημόσιο τομέα
επείγει η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην κρατική μηχανή, κάτι που μας
υπέδειξε πρόσφατα και η Ευρωπαική
Επιτροπή. Για τον ιδιωτικό τομέα των

• Ώρα, να χαραχθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός για αύξηση της
παραγωγικότητας στην εργασία
και πάταξη της διαφθοράς
επιχειρήσεων, θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στην ένταση κεφαλαίου, αντί
στην ένταση εργασίας. Δηλαδή, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού των επιχειρηματικών
μονάδων αλλά και η δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας, υιοθετώντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Ασφάλειας και Υγείας.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Ταυτόχρονα, οφείλουν να αντιληφθούν
οι εργοδότες ότι η Κυπριακή οικονομία
δεν μπορεί εσαεί να στηρίζεται στην
εκμετάλλευση του φθηνού εργατικού

δυναμικού. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις
για να επιβιώσουν στο νέο οξύ ανταγωνιστικό τοπίο, χρειάζεται να επενδύσουν στην κατάρτιση και εκπαίδευση
του αθρώπινου δυναμικού, κτίζοντας
κουλτούρα παραγωγικότητας. Από την
πλευρά του, το κράτος έχει υποχρέωση
να επενδύσει περισσότερο στο καίριο
κεφάλαιο της έρευνας και της καινοτομίας δίδοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις για αύξηση της παραγωγικότητας
τους μέσω έξυπνων πρακτικών.

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Όσον αφορά στο φλέγον θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής στην Κύπρο,
τα πράγματα εξακολουθούν να είναι
αποκαρδιωτικά παρά την πρόοδο που
σημειώθηκε των τελευταίο καιρό ένεκα
της λήψης μέτρων από τη κυβέρνηση,
ύστερα από τις συνεχείς κραυγαλέες
διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή και
τις νουθεσίες του Γενικού Εισαγγελεά.
Φρονούμεν ότι ήλθε η ώρα να χαραχθεί
ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης
των υπό αναφορά προβλημάτων, προκειμένου να δοθεί ισχυρή ώθηση στην
υγιή οικονομική δραστηριότητα και
στην αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας. Αναπόφευκτα, αυτό θα επενεργήσει θετικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας με θετικότατο αντίκτυπο στην
κοινωνικοοικονομική πρόοδο.

Ο Κοινωνικός διάλογος απέδειξε για άλλη μια φορά το μεγαλείο του

Η

υπογραφή Κώδικα αντιμετώπισης
της σεξουαλικής παρενόχλησης
στον Ιδιωτικό τομέα και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα είναι πια γεγονός και
προσδιορίζει την από κοινού βούληση
εργαζομένων και εργοδοτών να θέσουν
φρένο σε απαράδεκτες συμπεριφορές
στους χώρους εργασίας.
Ο αμοιβαίος σεβασμός της αξιοπρέπειας, σε όλα τα επίπεδα, μέσα στον εργασιακό χώρο είναι μια
Της Δέσποινας
Ησαΐα
από τις βασικές προΓρ. Τμήματος
ϋποθέσεις για ένα
Εργαζομένων
υγιές εργασιακό περιΓυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy βάλλον. Για αυτό και
η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση είναι καταδικαστέες σε όλες
τους τις μορφές για αυτό θα πρέπει να
λαμβάνονται όλα τα μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση τους.
Μετά την υπογραφή του Κώδικα από
τη ΣΕΚ,ΠΕΟ και ΟΕΒ τα επόμενα βήματα
κρίνονται πιο καθοριστικά όσο ποτέ
άλλοτε. Η προσπάθεια εμπέδωσης του

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)

Κώδικα ως ένα ουσιαστικό εργαλείο
αποτροπής φαινομένων που προσβάλλουν κάθε έννοια της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Ο συγκεκριμένος κώδικας θα πρέπει να
εμπεδωθεί στις συνειδήσεις εργαζομένων και εργοδοτών, να γίνει βίωμα τους
καταδεικνύοντας πλέον έμπρακτα τη
σημασία του στον τομέα της πρόληψης
αλλά και της αποτελεσματικής - ακα-

• Υπεγράφη Κώδικας στον ιδιωτικό
τομέα για την αντιμετώπιση
απαράδεκτων συμπεριφορών που
διασαλεύουν την εργασιακή ηρεμία
ριαίας αντιμετώπισης «επεισοδίων»
στους χώρους εργασίας.
Το πρώτο καθοριστικό βήμα έχει γίνει.
Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση
του ως παράρτημα των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας και η ενημέρωση
εργαζομένων και εργοδοτών για αυτή
τη σημαντική πρωτοβουλία των τριών
οργανώσεων που ένωσαν δυνάμεις
προάγοντας «καθαρούς» χώρους εργασίας.

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες οφείλουν να προωθήσουν τον
Κώδικα μέσα από αυστηρές υποδείξεις
πως δεν θα γίνονται ανεκτές οποιεσδήποτε συμπεριφορές που θα διασαλεύουν την εργασιακή αρμονία πλήττοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ομαλή
διεξαγωγή της εργασίας και συνεπώς
την παραγωγικότητα.
Η ΣΕΚ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εμπεδωθεί ο συγκεκριμένος
κώδικας ο οποίος ήταν αποτέλεσμα
μιας στενότατης συνεργασίας με την
ΟΕΒ γεγονός που εξασφαλίζει την
αποδοχή του Κώδικα από τον εργοδοτικό κόσμο. Αποτελεί για τη ΣΕΚ τεράστια
επιτυχία τέτοιες πρωτοβουλίες να
αγκαλιάζονται από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων διασφαλίζοντας εκ
προοιμίου την επιτυχή τους έκβαση.
Ο κοινωνικός διάλογος απέδειξε για
άλλη μια φορά το μεγαλείο του θέτοντας το λιθαράκι του για ακόμη μια
φορά στην πρόοδο και ευημερία των
εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/6/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2019

Ονουφρίου οσ.,
Πέτρου εν Άθω,
Ζήνωνος επ. Κουρίου

Ελισσαίου προφήτου, Μεθοδίου ΚΠόλεως, Ιουστίνου
Πόποβιτς

ΠΕΜΠΤΗ 13/6/2019
Τριφυλλίου επ.
Λήδρας, Ακυλίνης μ.,
Διοδώρου μ. Άννης &
Ιωάννου, Αντιπάρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2019
Ψυχοσάββατον
Ιερωνύμου οσ.,

Αυγουστίνου επ.
Ιππώνος

ΚΥΡΙΑΚΗ
16/6/2019
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τύχωνος επ. Αμαθούντος Κύπρου

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ισαύρτου, Βασιλείου,
Μανουήλ Σαβέλ Φιλωνίδου επ. Κουρίου

ΤΡΙΤΗ 18/6/2019
Λεοντίου μ., Θεοδούλου, Υπατίου, Αιθερίου μ., Λεοντίου επ.
Νεαπόλεως Κύπρου

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΡΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕΚ

Επανέρχεται στο προσκήνιο
η συλλογική σύμβαση εργασίας

• Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων
Η ΣΕΚ πληροφορεί τα μέλη της ότι οι ιδιόκτητες κατασκηνώσεις της στα Καννάβια είναι
καθόλα έτοιμες να υποδεχθούν τα παιδιά για τη
θερινή περίοδο 2019.
Η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Προτεραιότητα θα δοθεί στα παιδιά μελών της ΣΕΚ και ακολούθως ανάλογα με την διαθεσιμότητα θα ικανοποιηθούν και αιτήσεις παιδιών φίλων του Κινήματος.
Κατασκηνωτικές περίοδοι
24/6 - 1/7/2019 αγόρια που κατά την Σχολική

χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις, Ε’ και
ΣΤ΄Δημοτικού.
1/7 - 8/7/2019 κορίτσια που κατά την Σχολική
χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις, Ε’ και
ΣΤ΄Δημοτικού.

Μ

ε διάβημα της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ
επανέρχεται στο προσκήνιο η
συλλογική σύμβαση στον κλάδο
της Αγροτικής Οικονομίας. Η
υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Παντελή
Σταύρου (φωτό) ότι όρισε συνάντηση στις 19/7/2019 στις 10 το
πρωί, για συζήτηση του όλου
θέματος, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

υπογεγραμμένη μόνο από τις
συντεχνίες ή όροι εργοδότησης
μόνο από το Υπουργείο Εργασίας,
ουδόλως ανταποκρίνεται στο
θεσμό της τριμερούς συνεργασίας.
Περαιτέρω τόνισε:

Το συνδικαλιστικό κίνημα θεωρεί
επείγουσα ανάγκη της νέας εποχής
τη βελτίωση της συλλογικής σύμβασης τόσο στη μισθοδσία, όσο
και στα ωφελήματα έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις σημερινές
πραγματικότητες, επισημαίνει στη
σχετική επιστολή του ο κ. Σταύρου
προς την υπουργό.

• Η πρόσφατη απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου για την
απασχόληση ξένου εργατικού

Δίδοντας το στίγμα των συντεχνιακών θέσεων ο κ. Σταύρου σε
δηλώσεις του στην Εργατική Φωνή
ανέφερε πως η υφιστάμενη κατάσταση, ήτοι συλλογική σύμβαση

22/7-29/7/2018 κορίτσια που κατά την Σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις Α’,
Β’ και Γ’ Γυμνασίου.

Αιτήσεις
Για έντυπα αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε
στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy, στους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ, στα κατά
τόπους γραφεία της ΣΕΚ και στα οικήματα των
Εργατικών Κέντρων ΣΕΚ σε όλες τις πόλεις τις
ελεύθερης Κύπρου.

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

Στο 3,2% ο ρυθμός ανάπτυξης
το πρώτο τρίμηνο 2019

Κ

ατά 3,2% υπολογίζει η Στατιστική Υπηρεσία ότι
αναπτύχθηκε η οικονομία της Κύπρου το πρώτο
τρίμηνο του 2019 σε ετήσια βάση.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του
2019 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3.2% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές
διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται επίσης στο 3.4%.
Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά
κύριο λόγο στους τομείς «Κατασκευές», «Ενημέρωση
και Επικοινωνία», «Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες», «Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες» και «Τέχνες, διασκέδαση και Ψυχαγωγία».
Αντίθετα, αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο
τομέας «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες».

• Η υποτυπώδης ή και ανύπαρκτη
λειτουργία
υγιούς
τριμερούς
θεσμικού οργάνου για την εξέταση
αιτήσεων για εργασία από τρίτες
χώρες έχει δημιουργήσει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στον κλάδο

δυναμικού δημιουργεί την ανάγκη
επανεξέτασης της μισθοδοσίας,
των έμμεσων ωφελημάτων, της
διαμονής, διατροφής και γενικά
της αξιοπρεπούς εργασίας στον
συγκεκριμένο κλάδο.
Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων πρέπει να τεθεί σε πιο υγιή και λειτουργική βάση έτσι ώστε να αποτελέσει εργαλείο προστασίας των
εργαζομένων από εργοδοτικές
αυθαιρεσίες.

• Συνάντηση
με την υπουργό
Εργασίας
κατόπιν
διαβήματος της
ΟΜΕΠΕΓΕ- ΣΕΚ θα
έχουν οι συντεχνίες
και οι αγροτικές
οργανώσεις

ΚΟΑΓ

8/7- 15/7/2019 αγόρια και κορίτσια που κατά
την Σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις
τάξεις Γ’ και Δ’ Δημοτικού.
15/7- 22/7/2019 αγόρια που κατά την Σχολική
χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις Α’, Β’
και Γ’ Γυμνασίου.

3

Εντός Ιουνίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων
για προσιτή κατοικία

Μ

170 κατοικίες

έσα στον τρέχοντα μήνα, ο
Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) θα ανακοινώσει
την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από το κοινό που
πληροί συγκεκριμένα κριτήρια,
κατά κύριο λόγο εισοδηματικά, για
την απόκτηση προσιτής κατοικίας.
Οι εν λόγω κατοικίες θα διατίθενται σε δικαιούχους στην τιμή του
μέσου κατασκευαστικού κόστους
και εντάσσονται στο νέο πλαίσιο
στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, που εξήγγειλε πρόσφατα ο
υπουργός Εσωτερικών.

• Η προσιτή κατοικία χτυπά
σύντομα την πόρτα στους
δικαιούχους

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ Μάριος
Πελεκάνος δήλωσε πως «προσιτές
κατοικίες» καθορίζονται οι κατοικίες που οι δαπάνες για στέγαση
είναι κάτω από το 30% του ακαθά-

ριστου εισοδήματος ενός νοικοκυριού και θα διατίθενται σε δικαιούχους στην τιμή του μέσου κατασκευαστικού κόστους.

Σε ό,τι αφορά τις 170 μονάδες που
ήταν τροχοδρομημένες να ανεγερθούν τα επόμενα έξι χρόνια, Καϊμακλί, Κοκκινοτριμιθιά, Λάρνακα
(Ενορίες Αγίου Νικόλαου και Σωτήρος), Πολεμίδια, ο κ. Πελεκάνος
είπε ότι αλλάζεται η μεθοδολογία
παραγωγής αυτών των μονάδων
χωρίς να διαφοροποιείται η ποιότητα τους, για να παραχθούν πολύ
πιο νωρίς, προσθέτοντας ότι το
50% αυτών των μονάδων θα είναι
έτοιμες εντός δύο ετών και οι υπόλοιπες εντός τριών ετών.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο ο ΚΟΑΓ θα
προκηρύξει διαγωνισμό κατάθεσης
προσφορών για κατακύρωση του
συγκεκριμένου έργου.

Ανεργιακός δείκτης: Βουτιά κάτω από το 7%

Γ

ια πρώτη φορά από την έναρξη
της οικονομικής κρίσης το 2011,
ο ανεργιακός δείκτης στην Κύπρο
έπεσε κάτω από το 7% σηματοδοτώντας θετικότερες εξελίξεις στο
μέτωπο της απασχόλησης. Σύμφωνα με τα τελευταία επικαιρο-

ποιημένα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας για το πρώτο τρίμηνο
του 2019 η ανεργία βρίσκεται στο
6,9% από 15% που ήταν το 2015,
μια μείωση που καταδεικνύει την
συνέχιση και ενδυνάμωση της
οικονομικής ανάπτυξης η οποία
συνοδεύεται και από
αύξηση της απασχόλησης.σε όλους τους
τομείς. Είναι γεγονός
πως η ανεργία ακολουθεί μια χρονική
υστέρηση σε σχέση
με την ανάπτυξη.
Αυτό, σημαίνει πως
πρώτα υπάρχει η
άνοδος του ΑΕΠ η
οποία στη συνέχεια

Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση
της ανεργίας, ο ανεργιακός
δείκτης μεταξύ των νέων
αντιστέκεται αδυνατώντας
να σπάσει το φράγμα του 20%
επενεργεί θετικά και στη μείωση
της ανεργίας. Το αρνητικό είναι
πως η ανεργία στους νέους παραμένει υψηλή. Από 40% που ήταν το
2013 σήμερα βρίσκεται στο 20%,
γύρω στις 7.000 άνεργους.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

• Καμπανάκι Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κύπρο

Χρήζει βελτίωσης η εφαρμογή του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2018
ξέφυγε από το φράγμα του 3%

Υ

πάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδίως σε εθνικό
επίπεδο σε σχέση με την εφαρμογή του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Χ.Θ.Δ.) της ΕΕ τονίζει η
ετήσια έκθεσή της Κομισιόν σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. Οι παραπομπές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Χάρτη έχουν
αυξηθεί σημαντικά, συγκεκριμένα από 27 παραπομπές το 2010 σε 356 φορές το 2018. Τα εθνικά δικαστήρια παραπέμπουν επίσης στον Χάρτη στις αποφάσεις τους και απευθύνονται όλο και περισσότερο
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθοδήγηση. Ωστόσο, ο Χάρτης δεν αξιοποιείται ακόμα
στο έπακρο και η ευαισθητοποίηση των πολιτών
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ιδίως σε εθνικό επίπεδο. Ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιω• Μόνο 1 στους 10
μάτων της Ευρωπαϊευρωπαίους πολίτες
κής Ένωσης επισηγνωρίζει τι είναι ο ΧΘΔ μαίνει την έλλειψη
εθνικών πολιτικών
για την προώθηση
της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της εφαρμογής του Χάρτη.
Παρομοίως έρευνα του πρόσφατου Ευρωβαρόμετρου, δείχνει ότι, αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί
ελαφρώς από το 2012, μόνο 4 στους 10 πολίτες
έχουν ακούσει για τον Χάρτη και μόνο 1 στους 10
γνωρίζει τι είναι. 6 στους 10 θα επιθυμούσαν περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα που θεσπίζει ο

Η

έκθεση της Ευρωπαικής επιτροπής [Κομισιόν] για τις
μακροοικονομικές ανισορροπίες
και οι ανά χώρα συστάσεις που
δημοσιεύτηκαν την περασμένη
εβδομάδα, καταδεικνύουν για την
Κύπρο ονομαστικό έλλειμμα 4,8%
το 2018 που ξεπερνά τα ευρωπαϊκά όρια του 3% και κανονικά θα
έθετε τη χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Ωστόσο, με αναφορές που ακολούθησαν αργότερα από τον ευρωπαίο επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί, το
ύψος του ελλείμματος φαίνεται να
δικαιολογείται καθώς αποδίδεται
στα έκτακτα μέτρα τραπεζικής
στήριξης και παρέχεται κάλυψη
στην Κύπρο, στη βάση εκτιμήσεων
ότι οι επιδόσεις θα είναι βελτιωμένες το 2019 και 2020.
Ο κ. Μοσκοβισί ανέφερε ότι η Κομισιόν δεν θα ανοίξει διαδικασία
περί υπερβολικού ελλείμματος για
την Κύπρο, παρά την παροδική
αύξηση του ελλείμματος το 2018.
Αναφερόμενος στο έλλειμμα του
4,8%, το απέδωσε «εξ ολοκλήρου σε
μέτρα τραπεζικής στήριξης που
ήταν απαραίτητα για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».
«Επιπλέον, τόσο για το τρέχον έτος
όσο και για το 2020, προβλέπουμε
σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα και μείωση του δημόσιου χρέους», είπε, σημειώνοντας ότι «επομένως, αποφασίσαμε να μην ανοίξουμε μια διαδικασία υπερβολικού
ελλείμματος, δεδομένου ότι δεν
απαιτείται περαιτέρω προσαρμογή και μια διαδικασία θα προσέθετε λίγη αξία - και θα φαινόταν
αντίθετη προς τους πολίτες».

Ελλάδα: Εκτροχιασμός
σε πλεονάσματα και χρέος

Ε

κτός στόχων σε όρους πρωτογενούς πλεονάσματος, χρέους αλλά και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κινείται η Ελλάδα , σύμφωνα με τα πρόσφατα
πορίσματα της Κομισιόν. Στα πορίσματα καταγράφονται 22 μετέωρα προαπαιτούμενα, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις
αλλά τουναντίον, αναστρέφονται όσα έχουν ήδη
γίνει. Επιπλέον υπολογίζουν σε έως 6 δισ. ευρώ
(αθροιστικά στην διετία) το κόστος της παροχολογίας Τσίπρα. Καθιστούν σαφές ότι μηδενίζει το
δημοσιονομικό χώρο και με τον τρόπο αυτό γίνονται
αδύνατες οι παρεμβάσεις ελάφρυνσης των βαρών
προς τις επιχειρήσεις, αλλά και θέτοντας σε κίνδυνο
την πορεία του χρέους.
Ουσιαστικά, η Ελλάδα μένει "μετεξεταστέα" στα
μάτια των Θεσμών αλλά και των αγορών. Η επαναξιολόγηση έχει οριστεί για το φθινόπωρο, όταν θα
κριθεί εκ νέου η κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί
μετά τις εκλογές.
Στο δημοσιονομικό πεδίο οι Βρυξέλλες αποτιμούν το
κόστος της παροχολογίας Τσίπρα σε έως 3 δισ. ευρώ
ετησίως (για φέτος και το 2020). Επιπλέον, αμφισβητούν τη θέση της κυβέρνησης για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Υπολογίζουν σε χαμηλότερες
αναπτυξιακές πτήσεις. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκει αποκλίσεις σε 22 προαπαιτούμενα.

Όπως αναφέρθηκε, προς υπεράσπιση της περίπτωσης της
Κύπρου, ελλείψει του έκτακτου
αντίκτυπου των μέτρων τραπεζικής στήριξης κατά 8,3% του ΑΕΠ,
το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης θα ισοδυναμούσε με πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018, ενώ
σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη
της Επιτροπής για το 2019 και το
πρόγραμμα σταθερότητας, το γενικό ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης
αναμένεται να επανέλθει σε πλεόνασμα της τάξης του 3% περίπου

του ΑΕΠ το 2019 και άνω του 2,5%
του ΑΕΠ το 2020.
Στις συστάσεις που απευθύνονται
ειδικότερα στην Κύπρο, η Κομισιόν
σημειώνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου
τομέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
και τη διακυβέρνηση κρατικών
οντοτήτων και τοπικών αρχών

• Οφείλεται στην κρατική
στήριξη προς τις τράπεζες
και ως εκ τούτου παρέχεται
κάλυψη από τις Βρυξέλλες
με δεδομένες τις βελτιωμένες
επιδόσεις 2019-20

καθώς και να αντιμετωπιστούν
ζητήματα σε σχέση με το φορολογικό σύστημα.
Συστήνεται επίσης, να διευκολυνθεί η μείωση των ΜΕΔ με τρόπους
που περιλαμβάνουν το στήσιμο
μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης της κρατικής οντότητας διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ) και
μέτρα βελτίωσης της πειθαρχίας
στις πληρωμές και ενίσχυσης της
εποπτείας. Παράλληλα σημειώνεται η ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας στον μη τραπεζικό χρηματοοικονομικό τομέα, με πλήρη
ενσωμάτωση των εποπτών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
ταμείων.
Επιπλέον, η Κομισιόν συστήνει
ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
που στοχεύουν σε αύξηση της
αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και
ενεργοποίηση της στήριξης των
νέων, ζητώντας αποτελέσματα και
σε ότι αφορά την μεταρρύθμιση

ΟΙ «5» ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1

Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου
τομέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά
την λειτουργία της δημόσιας
διοίκησης

2 Μέτρα μείωσης των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων

3

Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν σε αύξηση
της αποτελεσματικότητας των
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης

4

Μέτρα που θα διασφαλίζουν
ότι το ΓεΣΥ θα λειτουργήσει
πλήρως το 2020

5 Επίσπευση των προσπαθειών
για να καταστεί πιο αποτελεσματικό το δικαστικό σύστημα
και μεταρρυθμίσεων για πάταξη
της διαφθοράς
της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων θεμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικών, συμμετοχής μαθητών
στην εκπαίδευση και προσιτής
εκπαίδευσης και φροντίδας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ΓεΣΥ, με
την Κομισιόν να υποδεικνύει την
ανάγκη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι αυτό θα λειτουργήσει
πλήρως το 2020 όπως προγραμματίζεται, διατηρώντας παράλληλα, τη μακροχρόνια βιωσιμότητά
του.
Η πέμπτη και τελευταία σύσταση
της Κομισιόν προς την Κύπρο,
αφορά την ανάγκη επίσπευσης
των προσπαθειών για να καταστεί
πιο αποτελεσματικό το δικαστικό
σύστημα μέσω αύξησης της εξειδίκευσης των δικαστηρίων και το
στήσιμο ενός λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Υποδεικνύεται ακόμα, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης
της νομικής εφαρμογής αποφάσεων και να διασφαλιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα έκδοσης και μεταφοράς τίτλων ιδιοκτησίας και
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας καθώς
επίσης, να επιταχυνθούν μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς να
προστατευθεί η ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η
ικανότητα επιβολής του νόμου.

Τον Ιούλιο ξεκινά η εφαρμογή σχεδίου Εστία

Η

εφαρμογή του σχεδίου Εστία
ξεκινά από τον επόμενο μήνα
δήλωσε ο υπουργός οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το ως ένα βασικό εργαλείο
που αφορά την προστασία της
κατοικίας.
Ο υπουργός είπε ότι «το σχέδιο
Εστία είναι έτοιμο και τα τελικά
κείμενα τα οποία πέρασαν από
νομοτεχνικό έλεγχο και εγκρίθηκαν
από την ευρωπαϊκή επιτροπή θα
τεθούν ενώπιον της επόμενης
συνεδρίας του υπουργικού συμβουλίου προς έγκριση και τον επό-

• Στοχεύει στην προστασία
της πρώτης κατοικίας
των δανειοληπτών
μενο μήνα θα ξεκινήσει η εφαρμογή
του».
Σημείωσε ότι «θα ξεκινήσει η
εφαρμογή του και όπως είχε προγραμματιστεί μέχρι τέλος αυτού
του έτους θα γίνουν οι πρώτες
πληρωμές που θα αποτελέσουν
ουσιαστική βοήθεια προς συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών».
Πρόσθεσε ότι «επιπρόσθετο πλεο-

νέκτημα του σχεδίου είναι πως θα
επιτρέψει ξεκαθάρισμα της κατάστασης. Δηλαδή τον αριθμό των
περιπτώσεων που εμπίπτουν στα
κριτήρια, πόσες δεν μπορούν να
ενταχθούν επειδή υπάρχουν επιπρόσθετα εισοδήματα τα οποία
δεν είχαν δηλωθεί. Άρα θα έχουμε
εικόνα και για το άλλο άκρο, εάν
δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις
δανειοληπτών που δεν μπορούν
ούτε μέσα από το σχέδιο Εστία να
τα βγάλουν πέρα, οπότε αυτό να
μας οδηγήσει σε ενδεχόμενες σημαντικές αποφάσεις».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

«4» νέες ειδικότητες στη Μέση Τεχνική
και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ελένη Πιέρα: Με το ΓεΣΥ τα
φάρμακα είναι φθηνότερα

Φ

ρένο στην αγορά φαρμάκων από τα κατεχόμενα αναμένεται να βάλει η εφαρμογή
του ΓεΣΥ. Το θέμα είχε απασχολήσει παλαιότερα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της
υγείας χωρίς ωστόσο να βρεθεί λύση.
Με δήλωσή της η
Πρόεδρος
του
Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου Ελένη Πιέρα
ανεφερε ότι με την
εφαρμογή του ΓεΣΥ, τώρα, τα φάρμακα είναι
πολύ φθηνότερα και έτσι δεν υπάρχει λόγος,
οι πολίτες να καταφεύγουν σε επικίνδυνους
τρόπους εξασφάλισης φαρμάκων όπως είναι
τα κατεχόμενα ή το διαδίκτυο, θέτοντας ταυτόχρονα και την υγεία τους σε κίνδυνο.

• Δεν υπάρχει λόγος
αγοράς από
τα κατεχόμενα

Ρύθμιση για δικαιούχους
του ΓεΣΥ που αντιμετωπίζουν
προβλήματα στην εγγραφή

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του
την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να
εγκρίνει την εγγραφή στο ΓεΣΥ ομάδων πληθυσμού που για διάφορους λόγους αντιμετώπιζαν προβλήματα στην εγγραφή τους.

Τ

ην ανάπτυξη και ενίσχυση της
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τη δημιουργία
νέων ειδικοτήτων αποφάσισε σε
πρόσφατη συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από Πρόταση του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Συγκεκριμένα, δημιουργούνται τέσσερις νέες ειδικότητες: 1) της Αισθητικής, 2) των Ναυτιλιακών Επαγγελμά-

√ Απόφαση Υπουργικού

Συμβουλίου
των, 3) της Οινοποιίας και 4) της
Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας, ενώ θα
ενισχυθεί και η ειδικότητα της Κομμωτικής.
Με την Απόφαση αυτή επιδιώκεται η
καλύτερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις υφιστάμενες, αλλά και τις
μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας της Κύπρου, δίνοντας
στους απόφοιτους και απόφοιτες

• Πρόσωπα, μεγάλη μερίδα εκ των οποίων
είναι υπερήλικες, είναι κάτοχοι κάρτας νοσηλείας, κατέχουν κυπριακή ταυτότητα χωρίς
κυπριακή υπηκοότητα, αλλά δεν μπορούν να
εγγραφούν στο ΓεΣΥ διότι η ταυτότητά τους
θεωρείται από το Αρχείο Πληθυσμού ως
άκυρη.
• Νεογέννητα και παιδιά κάτοχοι καρτών
νοσηλείας χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, τα
οποία έχουν γεννηθεί στην Κύπρο από αλλοδαπούς γονείς και έχουν πιστοποιητικό γέννησης από τις Αρχές της Δημοκρατίας, αλλά
δεν κατέχουν τις απαραίτητες άδειες διαμονής.
• Πολίτες, κυρίως Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι
συνταξιούχοι της Κύπρου, έχουν κάρτα
νοσηλείας, για τους οποίους όμως εκκρεμεί η
έκδοση του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής στη
Δημοκρατία.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως
την κάλυψη του κόστους για την παροχή
υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ θα
καλύπτει ο ΟΚΥπΥ για την περίοδο από 1
Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και μέχρι
την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο
Σύστημα.

της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
και ανέλιξης, αλλά και περισσότερες
δυνατότητες συνέχισης των σπουδών
τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η ανάπτυξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων για τις νέες ειδικότητες
βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται ότι οι ειδικότητες αυτές θα
προσφέρονται στους μαθητές και
μαθήτριες της Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από τη
νέα σχολική χρονιά.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί σοβαρά
την ανθρώπινη υγεία

Οι ομάδες των δικαιούχων που επηρεάζονται
είναι:
1. Κάτοχοι κάρτας νοσηλείας χωρίς υπηκοότητα:

5

Η

υπερθέρμανση του πλανήτη
λόγω της κλιματικής αλλαγής
ήδη έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
υγεία των ανθρώπων και η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο μέλλον,
προειδοποιεί μια νέα επιστημονική
έκθεση 27 εθνικών Ακαδημιών της
Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι
και η Ακαδημία Αθηνών.
Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν από
την μετάδοση λοιμωδών νόσων μέσω
των κουνουπιών μέχρι την εμφάνιση
ή την επιδείνωση διαφόρων προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως της
διαταραχής μετατραυματικού στρες,
της αγχώδους διαταραχής, της κατάθλιψης και της κατάχρησης ουσιών.
Οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι οι ηλικιωμένοι, οι χρονίως πάσχοντες, τα παιδιά και οι
μετανάστες, ενώ οι κάτοικοι των
μεγάλων πόλεων είναι πιο εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα θερμικού στρες
από ό,τι εκείνοι της επαρχίας. Από
γεωγραφικής πλευράς, η Μεσόγειος
και οι Αρκτικές περιοχές θεωρούνται
οι πιο ευάλωτες στις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής για την υγεία.

• Το στρατιωτικό προσωπικό εξ Ελλάδος
(αξιωματικοί, μέλη των οικογενειών τους και
οπλίτες), που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΚ. Πολίτες
τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση και έχουν
αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο
παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατή η εγγραφή
στο ΓεΣΥ προσώπων που είναι κάτοχοι άδειας εισόδου με σκοπό την εργασία και στα
οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια παραμονής.

Η έκθεση της επιτροπής EASAC (επιστημονικού συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών) με τίτλο «Η επιταγή της κλιματικής δράσης για την
προστασία της ανθρώπινης υγείας
στην Ευρώπη» επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή πρέπει πλέον να
ιεραρχηθεί ως μία από τις σοβαρότερες απειλές για την υγεία. Όπως

Την κάλυψη του κόστους για την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα αναλάβει ο
ΟΚΥπΥ για το διάστημα που απαιτείται μέχρι
να διευθετηθεί η άδεια διαμονής τους μέχρι
την τροποποίηση του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ, ώστε να συμπεριληφθούν
στους δικαιούχους.

Η

υπογραμμίζει, «ο ρυθμός και το
εύρος της κλιματικής αλλαγής συνιστούν σοβαρές προκλήσεις για τις
προόδους στην παγκόσμια υγεία που
έχουν γίνει κατά τις τελευταίες δεκαετίες», ενώ προσθέτει ότι «οι κίνδυνοι
για την υγεία αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου».
Οι επιστήμονες, μεταξύ άλλων, ανα-

√ Σήμα κινδύνου από «27»
Ακαδημίες της Ευρώπης

φέρουν τα μελλοντικά οφέλη από μια
περικοπή των εκπομπών άνθρακα
για τη μείωση των ασθενειών και των
πρόωρων θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη,
καθώς επίσης τις συνέπειες των
ακραίων καιρικών συνθηκών, της
ξηρασίας και των πλημμυρών για
την παραγωγή τροφίμων, προβλέποντας μια μείωση κατά 5% έως 25%
στις βασικές γεωργικές καλλιέργειες
στην περιοχή της Μεσογείου, η γεωργία της οποίας αναμένεται να πληγεί
περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας.

Οι Ακαδημίες προτείνουν περιορισμό
της κατανάλωσης κρέατος, κάτι που
θα βοηθήσει (και) στον έλεγχο των
«αερίων του θερμοκηπίου», αλλά και
άμεσα στην υγεία των ανθρώπων.
Προβλέπουν επίσης την εξάπλωση
των λοιμωδών νόσων στην Ευρώπη,
όσο το θερμόμετρο θα ανεβαίνει και
θα επεκτείνεται η ακτίνα δράσης των
κουνουπιών-φορέων. Ακόμη, αναμένουν αύξηση στις τροφικές δηλητηριάσεις, καθώς τα βακτήρια της σαλμονέλας και άλλα ευνοούνται από τις
πιο υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ακόμη
και η αντίσταση των μικροοργανισμών όπως του E.coli στα αντιβιοτικά (ήδη ένα σοβαρό πρόβλημα) θα
γίνει μεγαλύτερο στο μέλλον.
Οι επιστήμονες των Ακαδημιών
ζητούν από τις κυβερνήσεις και τη
διεθνή κοινότητα να δείξουν πολιτική
βούληση, καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους και να καταφέρουν να
συγκρατήσουν την άνοδο της μέσης
παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από
τους δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση
με τα προβιομηχανικά επίπεδα (ήδη η
άνοδος έχει φθάσει περίπου τον ένα
βαθμό). Ο τελικός στόχος πρέπει να
είναι μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.
Από ελληνικής πλευράς στην έκθεση
της EASAC συνέβαλε ο ακαδημαϊκός
και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Ζερεφός.

Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας
• Αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού ανακοινώνει ότι για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν
παραληφθεί 22.232 αιτήσεις για
παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας,
οι οποίες εξετάζονται με βάση την

ημερομηνία παραλαβής τους. Για την
καταβολή της φοιτητικής χορηγίας,
οι δικαιούχοι ενημερώνονται με
μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο
και οι απορριφθέντες με σχετική επιστολή. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του ελέγχου

των αιτήσεων, το κοινό καλείται
όπως, για οποιανδήποτε άλλη πληροφόρηση που αφορά στις αιτήσεις,
πέραν της ανωτέρω, επικοινωνεί με
την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
μεταξύ των ωρών 13:00-14:00.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ε

πιβραδύνεται, σταδιακά, η
ανάπτυξη της κυπριακής
οικονομίας, αλλά παραμένει
ισχυρή, στηριζόμενη από τους
τομείς των υπηρεσιών και των
κατασκευών, ενώ χρηματοδοτείται εν μέρει από τις άμεσες
ξένες επενδύσεις.
Αυτά τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι το
επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ
και ότι αυξημένο παραμένει
και το δημόσιο και ιδιωτικό
χρέος.
Παράλληλα, αναφέρει ότι ενώ
η απασχόληση αυξάνεται, οι
μισθολογικές πιέσεις και ο
πληθωρισμός παραμένουν σε
χαμηλά επίπεδα.
Συγκεκριμένα, σε έκθεση του
στο πλαίσιο του τρίτου μεταμνημονιακού προγράμματος
παρακολούθησης της κυπριακής οικονομίας, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, το ΔΝΤ αναφέρει ότι το μεγάλο δημοσιονομικό πλεόνασμα συμβάλλει
στη μείωση του δημόσιου χρέους μετά την αύξηση του η
οποία σχετίζεται με την πώλη-

ΔΝΤ: Επιβραδύνεται αλλά παραμένει
ισχυρή η Κυπριακή οικονομία
• Αγκάθι τα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ
της αναμενόμενης μείωσης,
όπως σημειώνει, του ακαθάριστου δημόσιου χρέους, του
σταθερού προφίλ εξυπηρέτησης του χρέους και των συνεχών ευνοϊκών συνθηκών της
αγοράς.

ση το 2018 της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ),
όπως σημειώνει.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η μετακίνηση από το τραπεζικό σύστημα των ΜΕΔ της ΣΚΤ και η τιτλοποίηση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ (η μεταφορά
των ΜΕΔ της ΣΚΤ στην ΚΕΔΙΠΕΣ
που ανέρχονται στο 34% του
κυπριακού ΑΕΠ και στο «Σχέδιο
Χέλιξ» της Τράπεζας Κύπρου
που ανέρχεται στο 13% του ΑΕΠ
ή στα 2,7 δισ. ευρώ) έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση
των ΜΕΔ, οδηγώντας σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της Κύπρου στην
επενδυτική βαθμίδα.
Ωστόσο, το Ταμείο τονίζει πως
το επίπεδο των ΜΕΔ εξακολουθεί να είναι μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ, τα επίπεδα του
δημόσιου και ιδιωτικού χρέους
παραμένουν αυξημένα, ενώ
συνεχίζονται οι προσπάθειες

για τον καθαρισμό των ισολογισμών των τραπεζών και
δημιουργίας
κεφαλαιακών
αποθεμάτων.

Επαρκής η ικανότητα
αποπληρωμής
των δανείων του ΔΝΤ
Το ΔΝΤ τονίζει πως η ικανότητα της Κύπρου αποπληρωμής
των δανείων του ΔΝΤ είναι
επαρκής στο πλαίσιο του
βασικού σεναρίου, δεδομένης

Αναφορικά με τους κινδύνους
στην ικανότητα της Κύπρου
αποπληρωμής των δανείων, το
ΔΝΤ τονίζει πως αυτοί μειώνονται και αναμένεται να είναι
διαχειρίσιμοι.
Οι κίνδυνοι, προσθέτει, απορρέουν κυρίως από ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον ακόμη αδύναμο
τραπεζικό τομέα και από
αυξημένες πιέσεις στις δημοσιονομικές δαπάνες οι οποίες
θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των
επενδυτών, να αυξήσουν το
κόστος δανεισμού και να μειώσουν την μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Ο

ι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό
ότι την Παρασκευή 14 Ιουνίου λήγει
η προθεσμία υποβολής αίτησης
των διιικαιούχων για συμμετοχή στο
Σχέδιο
Επιχορηγημένων Αδειών
Εργοδοτουμένων για το έτος 2019.

• Η προθεσμία λήγει
στις 14 Ιουνίου 2019
• Προτεραιότητα θα δίνεται στους
εργοδοτούμενους με το χαμηλότερο
κατά κεφαλή εισόδημα

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την
περίοδο από 14/07/2019 μέχρι
20/09/2019.
Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί
έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά
έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε
πληροφορίες για τη λειτουργία του
Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και
στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
www.mlsi.gov.cy/sid.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τις 03/06/2019 μέχρι
14/6/2019.
Το ποσό που έχει εγκριθεί από το
Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2019
είναι ύψους 900.000 ευρώ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την
περίοδο από 14/7/2019 μέχρι
20/9/2019.
Επιχορήγηση θα παρέχεται σε εργοδοτούμενους που έχουν δικαίωμα σε
απολαβές άδειας από το Κεντρικό
Ταμείο Αδειών για το έτος άδειας
2018 νοουμένου ότι το κατά κεφαλή
εισόδημα της οικογένειας τους δεν
υπερβαίνει τα €300,00 την εβδομάδα ή τα €1.300,00 το μήνα.
Για τον υπολογισμό του κατά κεφα-

μα. Δικαίωμα σε επιχορήγηση κατά
την περίοδο αιχμής του Σχεδίου,
δηλαδή για την περίοδο από
4/8/2019 μέχρι 23/8/2019, θα έχουν
εργοδοτούμενοι ή οι σύζυγοι τους
που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο από
το 2015 (περιλαμβανομένου) και
μετά. Για τις άλλες περιόδους λειτουργίας του Σχεδίου δικαίωμα σε
επιχορήγηση θα έχουν εργοδοτούμενοι που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο
οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους τον τελευταίο ένα χρόνο, δηλαδή το 2018.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

λή εισοδήματος της οικογένειας θα
λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες
αποδοχές και των δύο συζύγων για
το 2018. Δικαίωμα συμμετοχής σε
ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων
έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός
εκείνων που διαμένουν στις περιοχές των ορεινών θερέτρων και
δικαίωμα συμμετοχής σε ξενοδοχεία
του Πύργου Τηλλυρίας έχουν όλοι οι
εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που
διαμένουν
σε
παραθαλάσσιες
περιοχές. Σε επιχορήγηση δικαιούνται και οι εξαρτώμενοι. Ο όρος
"εξαρτώμενος" περιλαμβάνει τα
παιδιά όπως αυτά καθορίζονται
στη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη σύζυγο ή το σύζυγο,
(αρραβωνιαστικός/κιά δε θεωρείται
εξαρτώμενο). (Πιστά αντίγραφα
βεβαιώσεων Τακτικής Εκπαίδευσης
και Εθνικής Φρουράς είναι απαραίτητα, για τα εξαρτώμενα πέραν των
15 χρόνων.) Προτεραιότητα θα
δίνεται στους εργοδοτούμενους με
το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδη-

Το ύψος της επιχορήγησης ποικίλλει ανάλογα με το κατά κεφαλή
εισόδημα της οικογένειας, ως ακολούθως: Κατά κεφαλή εισόδημα της
οικογένειας την εβδομάδα το μήνα €
€ Ποσοστό επιχορήγησης % Ανώτατο ποσό επιχορήγησης κατά άτομο
την ημέρα € Μέχρι 250,00 Μέχρι
1.083,33 250,01 -300,00 1.083,34 1.300,00 100 90 50,00 45,00 Σε
καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα πραγματικά έξοδα διαμονής στο
ξενοδοχείο.
Η επιχορήγηση θα παρέχεται για
περίοδο από Κυριακή σε Παρασκευή
(πέντε διανυκτερεύσεις). Για σκοπούς του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και της περιοχής Πύργου Τηλλυρίας, τα οποία θα προσφέρουν
διαμονή και πλήρη διατροφή σε μειωμένες τιμές. Τα ξενοδοχεία αυτά
θα πρέπει να ήταν καταταγμένα στο
μητρώο του ΚΟΤ μέχρι 15/3/19 και
να προσκομίσουν υγειονομικό
πιστοποιητικό από το Υπουργείο
Υγείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οι επιπτώσεις από εξωτερικές
κρίσεις, σύμφωνα με το ΔΝΤ,
θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη δυναμική της ανάπτυξης, επηρεάζοντας αρνητικά
τη δυναμική του δημόσιου χρέους και αυξάνοντας τις πιέσεις
χρηματοδότησης.
Αναφέρει επίσης ότι οι μεγάλες
εξωτερικές υποχρεώσεις και οι
χρηματοδοτικές ανάγκες επιδεινώνουν αυτούς τους κινδύνους.
Αναφορικά με την πολιτική
που πρέπει να ακολουθηθεί για
τον μετριασμό των συγκεκριμένων κινδύνων, το ΔΝΤ τονίζει
πως βασικές προτεραιότητες
πολιτικής πρέπει να είναι η
σταθερή εφαρμογή των προσφάτων
τροποποιημένων
νομικών εργαλείων για μείωση
των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και προεξόφληση του
χρέους και η ενθάρρυνση των
τραπεζών για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της κερδοφορίας τους
και στη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων για ενίσχυση
του τραπεζικού συστήματος.

Πλημμύρισαν με χρήμα
οι Κυπριακές τράπεζες

Η

αιφνίδια βελτίωση στη ρευστότητα πονοκεφαλιάζει τους τραπεζίτες, που καλούνται
να τη διοχετεύσουν με αποτελεσματικό τρόπο
στην αγορά, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις
που δημιουργήθηκαν προ δεκαετίας, όταν οι
τράπεζες αντιμετώπιζαν παρόμοιο πρόβλημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Απρίλιο οι καταθέσεις του συστήματος
υπερτερούσαν των δανεί• Η πλεονάζουσα ων κατά €9,7 δισ. έναντι
€1,9 δισ. που ήταν η διαρευστότητα
φορά πριν ένα χρόνο. Το
πονοκεφαλιάζει
καταθετικό
απόθεμα,
τους τραπεζίτες δηλαδή η διαφορά δανεί• Ελκυστικά επι- ων και καταθέσεων, είναι
τόκια για στεγα- το μεγαλύτερο που καταγράφεται από τον Απρίστικά δάνεια
λιο του 2008.
Η ξαφνική αναστροφή
της κατάστασης είναι αποτέλεσμα της ταχείας
απομόχλευσης των τραπεζικών ισολογισμών
μετά τις πωλήσεις δανείων αλλά και την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού. Ενισχύεται παράλληλα η καταθετική τους
βάση λόγω της εισροής εγχώριων καταθέσεων
που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη.
Είναι γεγονός πως οι τράπεζες αναζητούν τρόπους να διαθέσουν την πλεονάζουσα ρευστότητα, όμως αδυνατούν λόγω του μεγάλου δανεισμού στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Οι καταθέσεις στο σύστημα ανέρχονται στα
€47,7 δισ. ενώ τα δάνεια σε €38 δισ. Ένα χρόνο
πριν, οι καταθέσεις ανέρχονταν στα €50,5 δισ.
και τα δάνεια σε €48,6 δισ.
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Παγκόσμια Ημέρα κατά
της Παιδικής Εργασίας

Η

Παγκόσμια Ημέρα κατά
της Παιδικής Εργασίας
εορτάζεται κάθε χρόνο στις
12 Ιουνίου. Καθιερώθηκε από
τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ILO, που εδρεύει στη
Γενεύη με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα
τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών.
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο,
περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει
μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες
στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι,
επίσης, αφιερωμένη στα παιδιά της αφρικανικής ηπείρου,
που στην πλειοψηφία τους
εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται
σε ορυχεία, λατομεία και
άλλους επικίνδυνους χώρους
δουλειάς ή με επικίνδυνα
υλικά, όπως χημικά, εντομο-

κτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της
UNICEF. Περιλαμβάνονται στα
κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια
εργαζόμενα παιδιά, κάτω των
18 ετών, τα οποία κανονικά θα
έπρεπε να μορφώνονται στις
σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη
ζωή.
«Παιδιά ακόμη και πέντε ετών
δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια,
εξορύσσοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα

μέταλλα στην Αφρική, στην
Ασία και τη Νότια Αμερική,
διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο
να πεθάνουν λόγω εργατικού
ατυχήματος, να τραυματισθούν ή να μετατραπούν σε
χρονίως ασθενή.
Η «Γιούνισεφ» ξεκίνησε κοινή
προσπάθεια με τον Διεθνή
Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με
στόχο τον τερματισμό της
εργασίας παιδιών σε ορυχεία
και λατομεία και την εγγραφή
τους σε σχολεία.
Στην Ελλάδα, περί τα 50.000
ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε
μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ
κάθε χρόνο 10.000 παιδιά
εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το
δικαίωμά τους σ' ένα μέλλον
ίσων ευκαιριών.

Το 1999 οι περισσότερες χώρες
- μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια
συμφωνία που υποχρέωνε
όλες τις πλευρές να λάβουν τα
απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας.
Έως σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας
δεν έχουν γίνει ορατά.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι
παιδιά του πλανήτη εργάζεται
σε κάποιο περιβάλλον που

τηλέφωνα συχνά είναι προϊόντα που κατασκευάστηκαν από
κάποιο μικρό παιδί, το οποίο
χρησιμοποιείται ως φτηνότερο
εργατικό προσωπικό.

• 1 στα 6 παιδιά παγκοσμίως εργάζεται σε περιβάλλον
που βλάπτει τη ψυχική και σωματική του υγεία
βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια
από τα εργαζόμενα παιδιά
είναι ηλικίας κάτω των δέκα
ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες από αυτά
σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα.

Εξαναγκασμός σε βαριές
εργασίες

73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω
των δέκα ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 000 από αυτά
σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα

Τ

ην τελευταία τριετία 40 και πλέον
μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στη Βρετανία έχουν καταβάλει
αποζημιώσεις 35 εκατ. στερλινών σε
πάνω από 1.200 εργαζομένους, επειδή δεν τους προσελάμβαναν καθώς
ήταν καταχωρισμένοι σε «μαύρη»
λίστα. Πέραν τούτου, οι όμιλοι αυτοί,
πολλοί εξ αυτών συμμετέχουν σε
μεγάλα έργα υποδομών στη Βρετανία,
αναγκάστηκαν να καλύψουν νομικές
δαπάνες 20 εκατ. στερλινών, που
επωμίστηκαν οι ενάγοντες για να
προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

• Μεγάλες κατασκευαστικές
διατηρούσαν παράνομα
προσωπικά δεδομένα εργαζομένων
Μία ακόμη υπόθεση έκλεισε πρόσφατα.
Πάνω από 50 εργαζόμενοι, που είναι
και συνδικαλιστές, δέχτηκαν τη συμβιβαστική λύση που προσέφεραν οκτώ
κατασκευαστικές εταιρείες, βάσει της
οποίας θα εισπράξουν από κοινού
αποζημιώσεις 1,9 εκατ. στερλινών.
Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα
Guardian, πάνω από 40 κατασκευαστικές εταιρείες στη Βρετανία διατηρούσαν από το 1993 έως το 2009 ένα
τεράστιο αρχείο με εμπιστευτικές πληροφορίες για 3.200 εργαζομένους. Το
αρχείο αυτό διατηρούνταν σε ένα γραφείο στο Γουοστερσάιρ με την επωνυμία Consulting Association. Οταν μια
κατασκευαστική εταιρεία αναλάμβανε
ένα έργο, ανέσυραν πληροφορίες για το
επαγγελματικό ιστορικό, τις πολιτικές

Παγκοσμίως περισσότερα από
152 εκατομμύρια παιδιά εξαναγκάζονται να εργαστούν, εκ
των οποίων τα μισά σε επικίνδυνες συνθήκες. Τα ρούχα που
φοράμε, τα αθλητικά παπούτσια και οι μπάλες, τα κινητά

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Μεγάλες αποζημιώσεις σε 1200
εργαζόμενους της «μαύρης λίστας»
απόψεις, την υγεία και την προσωπική
ζωή κάθε υποψήφιου εργάτη. Εκείνοι
που θεωρούνταν πως μπορεί να είναι
ταραχοποιοί δεν προσλαμβάνονταν
χωρίς, μάλιστα, να λάβουν γνώση των
λόγων απόρριψής τους.

που περιλαμβάνονταν σε «μαύρες»
λίστες. «Είναι μια ιστορική συμφωνία,
που δικαιώνει έως ένα βαθμό έναν
αριθμό εργαζομένων που δεν είχαν
καμία δυνατότητα απασχόλησης χωρίς
να υπάρχει κάποιος λόγος», είπε ο

Όταν μια κατασκευαστική εταιρεία αναλάμβανε ένα έργο,
ανέσυρε πληροφορίες
από τη «μαύρη»
λίστα για το επαγγελματικό ιστορικό,
τις πολιτικές απόψεις, την υγεία και
την προσωπική ζωή
κάθε υποψήφιου
εργάτη. Εκείνοι που
θεωρούνταν πως
μπορεί να είναι
ταραχοποιοί δεν
προσλαμβάνονταν, χωρίς μάλιστα να λάβουν γνώση των λόγων απόρριψής τους.
Κατάσχεση προσωπικών δεδομένων
Προ μιας δεκαετίας, ύστερα από δημοσίευμα του Guardian, η αρμόδια αρχή
προστασίας προσωπικών δεδομένων
στη
Βρετανία
(Information
Commissioner’s Office, ICO) έκανε κατάσχεση στα αρχεία της Consulting
Association και της έβαλε λουκέτο.
Επειτα η ICΟ παρέδωσε τους εμπιστευτικούς φακέλους στους εργαζομένους

Χάουαρντ Μπέκετ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της συνδικαλιστικής
ένωσης Unite – μέλη της οποίας είναι
ενάγοντες. Αυτήν την εβδομάδα, όπως
προαναφέραμε, οκτώ κατασκευαστικές
εταιρείες ανακοίνωσαν πως 53 εργαζόμενοι που περιλαμβάνονταν στη
«μαύρη» λίστα δέχτηκαν να εισπράξουν
αποζημιώσεις, συνολικού ύψους 1,9

7

Η κατάσταση στις υποανάπτυκτες (και όχι μόνο) χώρες
φέρνει παιδιά ηλικίας ακόμη
και κάτω των 10 ετών να κουβαλάνε τσιμεντένια τούβλα στο
κεφάλι, να απασχολούνται σε
ορυχεία και λατομεία κάτω
από άθλιες συνθήκες, να γίνονται «ασπίδα» για την εξουδετέρωση ναρκών.

Η κατηγορία των Ρομά
Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι
ειδικοί στην κατηγορία των
Ρομά, τα παιδιά των οποίων
δεν προσμετρώνται πάντα
στους αριθμούς της παιδικής
εργασίας. Είναι όμως εδώ και
χρόνια τα γνωστά «παιδιά των
φαναριών», τα ανήλικα που
πουλάνε λουλούδια σε διάφορα μαγαζιά ή ακόμη και αυτά
που παίζουν διάφορα μουσικά
όργανα στα μέσα μαζικής
μεταφοράς.
«Στα παιδιά που εργάζονται
περιλαμβάνονται και αυτά που
απασχολούνται από πολύ
μικρές ηλικίες σε απόλυτα
απαγορευμένες μορφές εργασίας, όπως η επαιτεία, η πορνεία και άλλες μορφές εργασίας που βλάπτουν ή θέτουν σε
κίνδυνο την ψυχική και σωματική τους υγεία», είχε τονίσει ο
Συνήγορος του Παιδιού στο
παρελθόν.

εκατ. στερλινών. Πρόκειται για τις Sir
Robert McAlpine, Balfour Beatty, Costain,
Kier, Laing O’Rourke, Skanska UK, Vinci
και Carillon. Είναι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι στη Βρετανία που αναλαμβάνουν έργα ανάπλασης και υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως η Sir
Robert McAlpine που της είχε ανατεθεί η
αποκατάσταση και ανάπλαση του Πύργου του Ρολογιού (Big Ben). Σήμερα, η
Balfour Beatty, ο μεγαλύτερος εργολάβος
στη Βρετανία, μαζί με τη Vinci έχει αναλάβει την κατασκευή του σταθμού Old
Oak Common στο βορειοδυτικό Λονδίνο,
ο οποίος περιλαμβάνεται στο νέο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα συνδέει το
Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ και το Λιντς.
Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει τριβές
ανάμεσα στις διοικήσεις των εταιρειών. Παραδείγματος χάριν, οι οκτώ
κατασκευαστικές βρίσκονται σε αντιδικία με την Amec Foster Wheeler επειδή,
όπως ισχυρίζονται, εκείνη ήταν που
διαχειριζόταν τη «μαύρη» λίστα και
άρα θα πρέπει να καλύψει μέρος των
αποζημιώσεων. Πληροφορίες του
Guardian αποκαλύπτουν πως διοικητικά στελέχη της αστυνομίας παραδέχτηκαν πως παρείχαν πληροφορίες για
συνδικαλιστικά μέλη. Σε άρθρο της
εφημερίδας αναφέρεται πως ο ηλεκτρολόγος Στιβ Αντερσον δεν μπορούσε
να βρει μια θέση εργασίας επί οκταετία,
αφού είχε εργαστεί στην κατασκευή της
σήραγγας της Μάγχης, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, έχοντας την
υποψία πως ήταν ένας από τους φακελωμένους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σημαντικό εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης
απαράδεκτων συμπεριφορών
Σ

ΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ αναγνωρίζοντας την τεράστια
σημασία που πρέπει να αποδίδεται στα ζητήματα της
αξιοπρέπειας στην εργασία
και τη σημαντική συμβολή
εργαζομένων και εργοδοτών
στην διατήρηση ασφαλών
χώρων εργασίας υπέγραψαν
στις 6 Ιουνίου 2019, στο
οίκημα της ΣΕΚ Κώδικα πρόληψης και αντιμετώπισης
απαράδεκτων συμπεριφορών στους χώρους εργασίας
που επιβαρύνουν τη ψυχική
υγεία των εργαζομένων και
διασαλεύουν την εργασιακή
ηρεμία και ομαλότητα.
Οι τρεις οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των
φαινομένων αυτών και των

√ Απαράδεκτες συμπεριφορές δεν έχουν θέση
στους χώρους εργασίας
προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά, θα προχωρήσουν στην ενσωμάτωση του
Κώδικα ως παράρτημα στις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα
όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, με στόχο την εμπέδωση
κουλτούρας σεβασμού και
αξιοπρέπειας για καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.
Ο Κώδικας στοχεύει στο να
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των διατάξεων της
εθνικής νομοθεσίας και να
καθοδηγεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους
στην προληπτική και κατασταλτική
αντιμετώπιση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• Η κοινοτική και εθνική
νομοθεσία καθορίζουν την
ευθύνη των εργοδοτών να
προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σεξουαλική
παρενόχληση και παρενόχληση στον εργασιακό
χώρο.
• Οι εργαζόμενοι από την
άλλη έχουν υποχρέωση να
συμπεριφέρονται ο ένας
προς στον άλλο με σεβασμό
και κατανόηση.

συμπεριφορών που δεν έχουν
καμιά θέση στους χώρους
εργασίας.
Σημειώνεται πως την ευθύνη
των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους αποτρέποντας φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στον εργασιακό
χώρο καθορίζει η εθνική νομοθεσία που προνοεί για την
υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για αποφυγή
δυσάρεστων
καταστάσεων
που πιθανό να διασαλεύσουν
την εργασιακή ομαλότητα.
Η δημιουργία Κώδικα αποτελεί
σημαντικό εργαλείο πρόληψης

√ Απαράδεκτες συμπεριφορές δεν έχουν καμιά
θέση στους χώρους
εργασίας
και καταπολέμησης και εστιάζει κυρίως: 1. Στις πρόνοιες
του Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση του
2002, άρθρο 12(4). 2. Στις
υποχρεώσεις εργοδοτών να
διασφαλίζουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. 3. Στους
εργαζομένους να γνωρίζουν
τις πρόνοιες του νόμου και να

φαινόμενα, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τόσο τους
εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις αφού συνδέονται με
τη δημιουργία δυσάρεστων
καταστάσεων, υποτιμητικών
και επιβαρυντικών συμπεριφορών και οδηγούν σε προστριβές, χαμηλή παραγωγικότητα και αυξημένες απουσίες
από την εργασία.
Οι τρεις Οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ
και ΟΕΒ, εκπροσωπούν την
συντριπτική
πλειοψηφία
εργαζομένων και εργοδοτών
του ιδιωτικού και ημιδημόσιου
τομέα στους οποίους τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, συνο-

Δέσποινα Ησαΐα, γραμματέας τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Προτεραιότητα μας η δημιουργία ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος
Η ΣΕΚ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εμπεδωθεί ο
κώδικας στις συνειδήσεις εργαζομένων και εργοδοτών.
Η συνεργασία και η συνέργεια με την ΠΕΟ και την ΟΕΒ θα συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση απαράδεκτων συμπεριφορών που δεν έχουν καμιά θέση στους χώρους
εργασίας.

ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ καλούν τους
εργαζόμενους και τους εργοδότες να αξιοποιήσουν τον
Κώδικα και δηλώνουν πως θα
παρακολουθούν την εφαρμογή
του για εδραίωση της αξιοπρέπειας και του αλληλοσεβασμού στην εργασία.
Η παρενόχληση και σεξουαλική
παρενόχληση στην εργασία
είναι πολυσύνθετα κοινωνικά

• (α) τη δημιουργία ενός
ασφαλούς
εργασιακού
περιβάλλοντος, όπου όλο το
προσωπικό θα συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασμό ο/ή
ένας/μια προς τον/την
άλλο/η
• (β) τη δημιουργία και
εφαρμογή ενός συστήματος
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού σε
σχέση με τη σεξουαλική
παρενόχληση, τις ευθύνες
και τις υποχρεώσεις του
αναφορικά με αυτή
• (γ) τη δημιουργία και
εφαρμογή μιας εσωτερικής
διαδικασίας
πρόληψης,
αντιμετώπισης και διερεύνησης παραπόνων

Ο αμοιβαίος σεβασμός της αξιοπρέπειας, σε όλα τα επίπεδα,
μέσα στον εργασιακό χώρο είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Για αυτό και η
σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση είναι καταδικαστέες σε όλες τους τις μορφές για αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση τους.
ενεργούν ανάλογα και 4. Στα
μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
ανεπιθύμητων
συμπεριφορών .

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

μολογούνται και εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις
εργασίας.

√ Στόχος μας η εδραίωση
συνθηκών αξιοπρέπειας
και αλληλοσεβασμού
στους χώρους εργασίας

√ Η εμπέδωση του κώδικα
θα συμβάλει στην
εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου

• (δ) την αντιμετώπιση
όλων των καταγγελιών για
σεξουαλική παρενόχληση
δίκαια, με ευαισθησία, εντός
λογικών χρονικών πλαισίων
και με πλήρη εχεμύθεια
• (ε) την προστασία από
εκδικητικές ενέργειες εναντίον των παραπονούμενων
και των προσώπων που
επιθυμούν να δώσουν μαρτυρία σχετικά με καταγγελία
• (στ) την ενθάρρυνση των
εργαζομένων να αναφέρουν
τέτοιες συμπεριφορές που
παραβιάζουν την πολιτική
του Οργανισμού/επιχείρησης για αντιμετώπιση της
σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ευθύνη εργοδοτών
Οι εργοδότες έχουν ευθύνη, με βάση τον Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο του 2002 (205(Ι)2002), να παρέχουν
στους εργαζόμενους ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
Έχουν επίσης την ευθύνη για τον σχεδιασμό μίας πολιτικής που να στοχεύει αφ’ ενός στην
πρόληψη και αφ’ ετέρου στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ανεπίτρεπτων συμπεριφορών
που δημιουργούν ένα δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον και ρήξη των σχέσεων μεταξύ των
εργαζομένων με συνέπεια να πλήττεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

ERG_8-9_inn_8 & 9 6/10/19 3:00 PM Page 2

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σκοπός
(1) Σκοπός του κώδικα είναι η σωστή
πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και σεξουαλικής
παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο
του Οργανισμού/επιχείρησης.
(2) Ο κώδικας αυτός παρέχει τις απαραίτητες διαδικασίες χειρισμού του
προβλήματος και παρεμπόδισης επανάληψης του.
(3) Ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία
εργασιακών χώρων απαλλαγμένων από
περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης όπου εργοδότης/τρια και εργαζόμενοι/ες σέβονται
αμοιβαία την ακεραιότητα και αξιοπρέπεια καθώς και το δικαίωμα τους για
ισοτιμία στον εργασιακό χώρο.
Νομική Βάση
Ο Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη
και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης
τίθεται σε εφαρμογή δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 12 του περί Ίσης
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, ο οποίος είναι
εναρμονισμένος
με τις Οδηγίες
76/207/ΕΟΚ, 97/80/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ.
Σύμφωνα με την υπό αναφορά διάταξη,
είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη/τρια
του Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να
λαμβάνει άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο
για να αποτρέπει οποιαδήποτε πράξη,
είτε μεμονωμένη είτε επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά παρενόχληση ή
σεξουαλική παρενόχληση.
Τέτοιο πρόσφορο μέτρο και με αμεσότητα εφαρμογής, σύμφωνα με την ίδια
διάταξη, θεωρείται ότι λαμβάνεται όταν
εισάγεται Κώδικας Πρακτικής για αποτροπή πράξεων παρενόχλησης ή
σεξουαλικής παρενόχλησης και λαμβάνονται επαρκή, πρακτικά μέτρα για την
εφαρμογή των όσων καθορίζονται στον
Κώδικα.

Τι είναι Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά
«Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά» είναι η
κάθε συμπεριφορά που είναι δυσάρεστη
και προσβλητική για μια γυναίκα ή έναν
άνδρα. Δεν έχει σημασία αν τέτοια
συμπεριφορά είναι μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη.
Δεν έχει, επίσης,
σημασία πως αντιλαμβάνεται ο/η δράστης/τρια τη συμπεριφορά του/της
έναντι του/της αποδεκτή/τριας, ούτε
χρειάζεται ο/η αποδέκτης/τρια της
συμπεριφοράς να ενημερώσει τον/την
δράστη/τρια ότι η συμπεριφορά
του/της είναι ανεπιθύμητη.
Η σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση οφείλονται σε απαράδεκτη

συμπεριφορά που εκφράζεται από ένα
ή περισσότερα άτομα. Μπορεί να εκδηλώνονται σε διαφορετικές μορφές,
μερικές από τις οποίες προσδιορίζονται ευκολότερα από άλλες.

Υποχρεώσεις
Του/της εργοδότη/τριας
Έχει τη νομική ευθύνη και υποχρέωση
να
παρέχει
στους/στις
εργαζόμενους/νες του/της ένα ασφαλές
και υγιές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Θεωρείται συνυπεύθυνος/νη με
τον/την δράστη, σε περίπτωση που
δεν δράσει για άρση οποιασδήποτε
παρενοχλητικής συμπεριφοράς.
• Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για
την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας μόλις ενημερωθεί/ειδοποιηθεί
για το σχετικό γεγονός.
• Απαγορεύεται να διενεργεί σεξουα-

• Διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τυγχάνουν αμερόληπτης ακρόασης και δίκαιης μεταχείρισης.
• Φροντίζει για τη διερεύνηση και εξέταση των καταγγελιών σε εύλογο χρονικό διάστημα ,χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
• Συστήνει επιτροπή ισότητας στον
Οργανισμό/επιχείρηση ή διορίζει άτομο
υπεύθυνο εφόσον κρίνει ότι τέτοιο
μέτρο είναι απαραίτητο. Νοείται ότι η
επιτροπή ισότητας αυτή λειτουργεί με
συγκεκριμένους όρους και διαδικασίες.

Των Εργαζομένων
Έχουν υποχρέωση να σέβονται τους/τις
συναδέλφους/σσες και να συνυπάρχουν
αρμονικά μαζί τους στον εργασιακό
τους χώρο.
• Απαγορεύεται να διενεργούν σεξουαλική ή άλλου είδους παρενόχληση
στον χώρο εργασίας.
• Καθιστούν σαφές ότι δεν γίνεται
ανεκτή η παρενόχληση οποιασδήποτε
μορφής στον εργασιακό τους χώρο.

• Καθιστά σαφές ότι στην επιχείρησή
του/της δε γίνεται ανεκτή η παρενόχληση οποιασδήποτε μορφής.
• Διενεργεί διερεύνηση περιστατικώνορίζει υπεύθυνο χειρισμού για κάθε
περίπτωση.
• Φροντίζει να ενημερωθεί το προσωπικό για το τι συνιστά σεξουαλική
παρενόχληση και παρενόχληση στο
χώρο εργασίας.
• Απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση δυσμενή
ενέργεια σε βάρος θύματος παρενόχλησης, επειδή υπέκυψε, απέκρουσε ή
κατάγγειλε το περιστατικό.
• Διασφαλίζει τη μη θυματοποίηση
του θύματος στον χώρο εργασίας.
• Οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την παύση παρενοχλητικής συμπεριφοράς, μόλις τέτοια
συμπεριφορά περιέρχεται στη γνώση
του.

Τι είναι Σεξουαλική Παρενόχληση

Ενδεικτικές Συμπεριφορές
Σεξουαλικής Παρενόχλησης
• Προσβλητικά ή αχρείαστα αγγίγματα
σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
• Χειρονομίες με οποιοδήποτε μέρος
του σώματος ή νοήματα με τα μάτια,
το στόμα κτλ.
• Ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις.
• Σχόλια για το σώμα, το πρόσωπο,
τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις
σεξουαλικές επιδόσεις ή τα σεξουαλικά ελαττώματα κάποιου.
• Υπονοούμενα που προσβάλλουν τη
γενετήσια αξιοπρέπεια.
• Γραπτές ή προφορικές ύβρεις σεξουαλικού περιεχομένου.
• Γραπτά ή προφορικά ερωτόλογα.
• Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, μηνυμάτων κτλ.
σεξουαλικού περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό
(π.χ. e-mails, SMS κτλ.) ή μη.
• Παράκληση ή απαίτηση για σεξουαλικές χάρες, ιδιαίτερα με την υπόσχεση
πρόσληψης, προαγωγής, μη απόλυσης
κτλ.

• Φροντίζουν να ενημερωθούν για το
τι συνιστά σεξουαλική παρενόχληση
και παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

• Παρατηρήσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα.

• Θέτουν τέλος σε τυχόν ανεπιθύμητη
συμπεριφορά προς συνάδελφο που την
απορρίπτει, σεβόμενοι την άποψή του.

• Ερωτήσεις αναφορικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά ή εξιστόρηση
σεξουαλικών εμπειριών στο θύμα.

• Στηρίζουν ηθικά θύματα παρενόχλησης.

• Σωματική επίθεση σεξουαλικού
περιεχομένου και εξαναγκασμός σε
σεξουαλική επαφή. • Αστεία ή πειράγματα σεξουαλικού περιεχομένου.

• Δρουν ως μάρτυρες σε κάθε περιστατικό λανθασμένης συμπεριφοράς.
λική ή άλλου είδους παρενόχληση
στον χώρο εργασίας.

9

Των Συντεχνιών
• Οφείλουν να γνωρίζουν τη νομοθεσία
και τις διαδικασίες χειρισμού παραπόνου/καταγγελίας

• Μειωτικές παρατηρήσεις για το φύλο
ή την εμφάνιση.

• Συνεχείς προσκλήσεις σε δείπνο ή
εξόδους παρά την απόρριψή τους από
το θύμα.

• Φροντίζουν σε συνεργασία με τον/την
εργοδότη/τρια να διερευνηθεί τάχιστα η
καταγγελία.

• Ενημερώνει/καταγγέλλει στον/στην
εργοδότη/τρια στην περίπτωση που
ο/η θύτης συνεχίζει την ανεπιθύμητη
συμπεριφορά.

• Συστήνουν τη λήψη μέτρων με στόχο
τη προστασία του θύματος

• Σημειώνει υπό τύπο ημερολογίου κάθε
συμπεριφορά που ενοχλεί.

• Καθοδηγούν, συμβουλεύουν, παραπέμπουν στους αρμόδιους φορείς για
υποβολή καταγγελίας.

• Υποβάλλει το παράπονό του/της
στους φορείς/θεσμούς εφόσον:

Μέτρα αντιμετώπισης
Κάθε θύμα παρενόχλησης οφείλει να
αντιδράσει σε συμπεριφορά που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση από
οποιονδήποτε κι αν προέρχεται.
• Αντιμετωπίζει τον/την δράστη κατά
πρόσωπο ή μέσω αντιπροσώπου (π.χ.
συνάδελφο/σσα, συνδικαλιστή/τρια ή
άλλο) προφορικά ή γραπτά, για να
εξηγήσει
τη
συμπεριφορά
που
τον/την ενόχλησε και να καταστήσει
σαφές ότι δεν επιθυμεί την επανάληψή της.

• Ο/Η δράστης συνεχίζει ακόμα και
μετά
που
μίλησε
στον/στην
εργοδότη/τρια του/της την παρενοχλητική συμπεριφορά.
• Ο/Η δράστης είναι ο/η ίδιος/ια ο/η
εργοδότης/τρια του/της.
• Δεν είναι ευχαριστημένος/η με τον
τρόπο χειρισμού του παραπόνου
του/της στον χώρο εργασίας ή με το
αποτέλεσμα της διερεύνησης.
• Προσφεύγει στο δικαστήριο. Αρμόδιο
δικαστήριο είναι το δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Φορείς / Υπηρεσίες υποβολής παραπόνων / καταγγελιών
ή λήψη πληροφοριών/καθοδήγησης
• Εργαζόμενοι: Στη Συντεχνία σας για περαιτέρω καθοδήγηση

Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον/την αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως που εκφράζεται με λόγια ή έργα και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον κατά την
απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

• Εργοδότες: Στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για περαιτέρω
καθοδήγηση

Τι είναι Παρενόχληση

director@dl.mlsi.gov.cy

«Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον/την αποδέκτη της συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο ενός προσώπου και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του/της, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό περιβάλλον κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά
την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

* Στην Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κλήμεντος 9, 3ος όροφος, Λευκωσία, Τηλέφωνο 22400895
genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy

• Εργαζόμενοι και Εργοδότες:
* Στους Επιθεωρητές / Επιθεωρήτριες Τμήματος Εργασίας
Κλήμεντος 9, 4ος όροφος, Λευκωσία, Τηλέφωνο 22400847

* Στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Era House,
Διαγόρου 2, 1097, Τηλέφωνο 22405500, ombudsman@ombudsman.gov.cy

ERG_10-10_inn_8 & 9 6/10/19 2:59 PM Page 1

10 ΥΓΕΙΑ

Ε

Νιώθετε διαρκώς
εκνευρισμένοι;

κνευρίζεστε ακόμη και με τα πιο απλά πράγματα;
Η διευθύντρια υποστήριξης του Οργανισμού
Mental Health America Kelly Davis εξηγεί ότι η εξέλιξη
της τεχνολογίας και τα επιτεύγματά της μπορούν να
μας στερήσουν χρόνο από την ξεκούραση και να μας
κάνουν πιο ευέξαπτους.
«Ακόμα και στον χώρο εργασίας, πρέπει να είστε
διαθέσιμοι όλο το 24ωρο. Πλέον, ο εργοδότης σας
αλλά και οι φίλοι σας βρίσκονται διαρκώς στην
τσέπη σας», λέει. «Νιώθετε το άγχος ότι οι γύρω σας
είναι ανυπόμονοι, θέλουν να ανταποκρίνεστε αμέσως στα μηνύματα και εσείς αντίστοιχα περιμένετε
επίσης από εκείνους να ανταποκριθούν άμεσα στις
ανάγκες σας, ακόμα και ασυνείδητα».
Αυτή η εντεινόμενη αδυναμία να ανεχθείτε οποιαδήποτε καθυστέρηση, μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία σας. «Η ανυπομονησία δημιουργεί
άγχος και το άγχος έχει τεράστιες επιπτώσεις στην
υγεία» αναφέρει η Jordana Jacobs, κλινική ψυχολόγος
στη Νέα Υόρκη. «Το άγχος μπορεί να προκαλέσει
χρόνια φλεγμονή στο σώμα». Και, φυσικά, η φλεγμονή «κρύβεται» πίσω από πολλά άλλα προβλήματα,
από την ακμή μέχρι τα προβλήματα του πεπτικού.
Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να γίνει πιο υπομονετικός;

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Πονοκέφαλος λόγω άγχους : 3 τρόποι για να τον ξεπεράσετε

Τ

ο άγχος αποτελεί κοινή αιτία
πονοκεφάλου, σύμφωνα με
τους επιστήμονες.
Το όφελος από τις θεραπείες για
το άγχος και το στρες είναι μεγαλύτερο για όσους υποφέρουν
συχνά από πονοκέφαλους τάσης,
απ’ ότι για τους πάσχοντες από
ημικρανίες.

πυροδοτεί τους πονοκεφάλους
σας, είναι σημαντικό να υιοθετήσετε τρόπους διαχείρισής του, σε
διαφορετική περίπτωση κινδυνεύετε από χρόνια κεφαλαλγία.

Γιόγκα, διαλογισμός, τεχνικές
αναπνοής

Φυσικά, η κεφαλαλγία τάσης είναι
πιο συχνή και λιγότερο σοβαρή
από ό, τι μια ημικρανία, παραμένει
όμως παράγοντας που δυσκολεύει
την καθημερινότητα των ανθρώπων.
Υπολογίζεται ότι περίπου το 30%
των ανθρώπων υποφέρουν από
πονοκέφαλους τάσης, οι οποίοι
συνήθως διαρκούν δύο ημέρες τον
μήνα.
Όπως έχουν δείξει σχετικές μελέτες όμως, το στρες επιδεινώνει
σημαντικά τόσο τους πονοκεφάλους, όσο και τις ημικρανίες.
Αν υποφέρετε από άγχος που

σική ήταν πιο αποτελεσματική
από τα φάρμακα σε ανθρώπους
που επρόκειτο να υποβληθούν σε
επέμβαση. Η ίδια μελέτη κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η μουσική
μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης στο
αίμα, ουσία που σχετίζεται με το
στρες και την παχυσαρκία.

Όλες αυτές οι μέθοδοι που στοχεύουν στην ηρεμία και την αποφόρτιση, μειώνουν τα επίπεδα της
κορτιζόλης και βοηθούν στην
αυτοσυγκέντρωση και την εσωτερική αναζήτηση.
Ύπνος
Δείτε τρεις από αυτούς:
Ακούστε μουσική
Η μουσική - ανεξάρτητα από το
είδος της - μπορεί να έχει ηρεμιστική επίδραση. Έρευνα του Τμήματος Ψυχολογίας του πανεπιστημίου McGill διαπίστωσε ότι η μου-

Ο ύπνος αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προκαλούν
άγχος, καθώς μειώνει τα επίπεδα
κορτιζόλης που σχετίζονται με το
στρες. Σύμφωνα με μελέτη 2011,
αρκούν 30 λεπτά ύπνου για να μειωθεί η κορτιζόλη στον οργανισμό.

9 + 1 απρόσμενοι λόγοι που ξυπνάτε με πονοκέφαλο

Ο

ι αιτίες που προκαλούν πονοκέφαλο είναι πολλές και διαφορετικές. Κάποιες όμως σχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τον
πρωινό πονοκέφαλο.
Ιδού ο δεκάλογος των αιτιών
όπως έχει καταγραφεί από τους
ειδικούς:
Αφυδάτωση λόγω οινοπνεύματος

• Λάβετε σοβαρά υπόψιν πως η ανυπομονησία προκαλεί άγχος με σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία
• Χρήσιμες συμβουλές και απλές ενέργειες
που θα σας αλλάξουν τη ψυχολογία ανεβάζοντας σας τη διάθεση
Κάντε θετικές σκέψεις
Η Davids συνιστά να ακούσετε τη θετική εσωτερική
φωνή σας. «Όταν αισθάνεστε ιδιαίτερα ανυπόμονοι,
δοκιμάστε αυτό: Πείτε "έχω χρόνο, δεν χρειάζεται όλα
να συμβούν ταυτόχρονα"», λέει, προσθέτοντας ότι
μπορείτε ακόμη να βρείτε αντίστοιχες φράσεις που
σας βοηθούν να γίνετε πιο υπομονετικοί. Παράλληλα, προτείνει να αναγνωρίσετε τα τρέχοντα συναισθήματά σας και να θυμηθείτε ότι αυτό που αισθάνεστε είναι προσωρινό. Δεν χρειάζεται να βρεθεί
λύση άμεσα. «Η ηρεμία θα πρέπει να είναι πάντα
προτεραιότητά σας» τονίζει.
Να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας. Είναι
βασικό να θυμάστε να είστε υπομονετικοί όχι μόνο με
τους γύρω σας, αλλά και με τον εαυτό σας. Μπορεί
να δυσκολευτείτε μερικές φορές. «Κάντε ασκήσεις
αυτοσυγκέντρωσης όταν νιώθετε ανυπόμονοι, καθώς
η υπομονή είναι μία δεξιότητα που θα αποκτήσετε με
την πάροδο του χρόνου», λέει η Davis. «Καλούμαστε
διαρκώς να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας
αμέσως, οπότε θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να
εξασκηθείτε».

Θυμηθείτε ότι η ζωή είναι μικρή
Εάν όλα τα παραπάνω αποτύχουν, θυμηθείτε απλώς
ότι η ζωή είναι μικρή. Η Jacobs πιστεύει ότι αν καταλάβετε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο σε αυτόν τον
κόσμο, μπορεί να αντιληφθείτε καλύτερα τις προτεραιότητές σας, ειδικά όταν πρόκειται για τα μικρά
πράγματα.

Αν ήπιατε λίγο παραπάνω το
προηγούμενο βράδυ, είναι πιθανό
η μέρα να μην ξεκινήσει καλά. Το
αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει
αφυδάτωση στον οργανισμό, με
συνέπεια να μειωθεί η ροή του
αίματος στον εγκέφαλο και να
προκληθεί πονοκέφαλος. Για να
μειώσετε τις πιθανότητες να
ξυπνήσετε με πονοκέφαλο, πιείτε
πολύ νερό πριν πέσετε για ύπνο.
Κακή ποιότητα ύπνου: Αν δεν κοιμάστε καλά για οποιοδήποτε λόγο,
το σώμα αντιδρά με πονοκέφαλο
το πρωί. Ο διακοπτόμενος ύπνος
είναι μια κοινή αιτία ημικρανίας. Η
νευραλγία τριδύμου που προκαλεί
πόνο στο πρόσωπο, μπορεί να
διακόψει τον ύπνο, ξυπνώντας
τους πάσχοντες κατά τη διάρκεια
της νύχτας.
Κακή στάση ύπνου: Ο ύπνος σε
μια ασυνήθιστη θέση μπορεί να
οδηγήσει σε μυϊκή καταπόνηση
στην περιοχή του κεφαλιού και του
λαιμού, οδηγώντας σε πονοκεφάλους. Η σωστή υποστήριξη μπορεί
να βοηθήσει στη μείωση της πιθανότητας πονοκεφάλων. Επιλέξτε
μαξιλάρια που βοηθούν στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης
και την υποστήριξη του λαιμού.
Άγχος: Το άγχος έχει ψυχολογικές
και σωματικές επιπτώσεις και
αποτελεί κύρια αιτία πόνου και
πολλών ασθενειών. Αν ξυπνάτε το
πρωί με πονοκεφάλους, είναι χρήσιμο να δοκιμάσετε πρακτικές
αναπνοής ή διαλογισμό για τη διαχείριση του άγχους.
Ελέγξτε

την

αρτηριακή

σας

πίεση: Η υψηλή αρτηριακή πίεση
δεν προκαλεί πάντα πονοκέφαλο,
γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι δεν
γνωρίζουν ότι πάσχουν από υπέρταση μέχρι να εκδηλώσουν και
άλλα συμπτώματα. Σε κάποιες
επείγουσες καταστάσεις όμως,
όπως η κακοήθης υπέρταση ή η
υπερτασική έκτακτη ανάγκη, μπορεί να υπάρχει έντονος πονοκέφαλος, συχνά σε συνδυασμό με θολή ή
διπλή όραση.
Κατάθλιψη: Οι ημικρανίες και οι
πονοκέφαλοι τάσης αποτελούν

βασικές αιτίες πρωινών πονοκεφάλων. Μία κοινή αιτία αυτών των
πονοκεφάλων είναι η κατάθλιψη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι
σημαντικό να κοιμάστε καλά, να
ακολουθείτε τις συστάσεις του
γιατρού σας για τη θεραπεία και
τη διαχείριση των συμπτωμάτων
της κατάθλιψης και τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας.
Τρίξιμο δοντιών: Αν σφίγγετε ή
τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο,
ένα φαινόμενο γνωστό και ως
βρουξισμός, μπορεί να προκληθεί
πρωινός πονοκέφαλος. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας, προκειμένου να σας προτείνει λύσεις
που θα αποτρέψουν τη φθορά των
δοντιών και τον πρωινό πονοκέφαλο.

Υπνική άπνοια: Η υπνική άπνοια
είναι η επαναλαμβανόμενη διακοπή της αναπνοής του ατόμου κατά
τη διάρκεια του ύπνου για πάνω
από δέκα δευτερόλεπτα. Αυτό
προκαλεί πρωινή κεφαλαλγία που
σχετίζεται με υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα. Οι πάσχοντες
πρέπει να κάνουν αλλαγές στον
τρόπο ζωής, όπως η απώλεια
βάρους.
Κόψατε την καφεΐνη: Η καθημερινή κατανάλωση καφεΐνης προκαλεί εθισμό. Αυτό σημαίνει πως αν

κάποιο άτομο αποφασίσει να διακόψει την κατανάλωση καφέ,
πιθανώς να βιώσει στερητικά
συμπτώματα. Ένα από τα βασικότερα συμπτώματα της στέρησης
του καφέ είναι ο πονοκέφαλος. Αν
αποφασίσετε να κόψετε την
καφεΐνη, πρέπει να το κάνετε σταδιακά.
Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική
βοήθεια: Οι πονοκέφαλοι που
ξυπνούν τους ανθρώπους στο
μέσο της νύχτας μπορεί να είναι
σημάδι σοβαρών υποκείμενων
ασθενειών. Αν ξυπνάτε από πονοκέφαλο, είναι σημαντικό να επισκεφθείτε γιατρό. Κάθε έντονη
κεφαλαλγία, ειδικά σε συνδυασμό
με σύγχυση ή μυϊκή αδυναμία,
μπορεί να είναι σημάδι μιας απειλητικής για τη ζωή κατάστασης.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 4
Ιουνίου 2019 στις εξοχικές
κατοικίες της ΣΕΚ στον Κάτω
Αμιάντο ημερίδα του προσωπικού της ΣΕΚ Λεμεσού στην
οποία παρευρέθηκε μηχανισμός του εργατικού κέντρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ημερίδα του προσωπικού της ΣΕΚ Λεμεσού
στις εξοχικές κατοικίες Κάτω Αμιάντου
√ Συζητήθηκαν τρόποι
αποτελεσματικότερης

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν εισηγήσεις που αφορούν τον τρόπο
αποτελεσματικότερης
λειτουργίας και εκτέλεσης των
καθηκόντων των Οργανωτικών
Γραμματέων και αντηλλάγησαν
απόψεις καλύτερης διεκπεραίωσης της καθημερινής τους
εργασίας

εξυπηρέτησης
των εργαζομένων

Η

Κύπρος κατατάσσεται στην 27η θέση
από τις 28 χώρες της ΕΕ και στην 92η
από τις 149 χώρες του κόσμου, σύμφωνα
με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ για το 2018. Η έκθεση αξιολογεί
149 χώρες για την πρόοδό τους στα θέματα της ισότητας των φύλων σε σχέση με
τέσσερις θεματικές διαστάσεις: Συμμετοχή
στην οικονομία, συμμετοχή στην πολιτική
ζωή, εκπαιδευτικό επίπεδο και υγεία και
προσδόκιμο ζωής.

Επίσης, μεταξύ του προσωπικού που απασχολείται στην
έρευνα και την ανάπτυξη, το
42,6% είναι γυναίκες.

Συμμετοχή στην οικονομία

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βρεθούν
στην ανεργία στην Κύπρο, καθώς το 2018
το 13,5% των γυναικών ήταν άνεργες, έναντι ποσοστού 12,6% των ανδρών.
Επίσης, σε ποσοστό 23,8%, οι γυναίκες
είναι πιο πιθανό να απασχολούνται σε
μερική απασχόληση έναντι του 17,9% των
ανδρών.

Συμμετοχή στην πολιτική ζωή
Η Κύπρος κατέλαβε την 111η θέση παγκοσμίως για το ποσοστό των γυναικών που
κατέχουν θέση στη νομοθετική εξουσία ή
είναι ανώτερα και διευθυντικά στελέχη
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφού οι
γυναίκες στις θέσεις αυτές αποτελούν
μόνο το 20,7% του συνόλου.
Το ποσοστό των γυναικών στο Κοινοβούλιο της Κύπρου ανέρχονται μόλις στο
17,9%.
Με μόλις δύο από τους έντεκα υπουργούς
να είναι γυναίκες, η Κύπρος κατέχει την

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο γενικός ταμίας της ΣΕΚ Σάββας Κούλας προέβη σε λεπτομερή αναφορά για θέματα της
αρμοδιότητας του, και συγχάρηκε με την σειρά του τον
Επαρχιακό Γραμματέα για την
δουλειά που διεξάγεται στο
Εργατικό Κέντρο.

«Κόλαφος» για την Κύπρο η έκθεση του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ για την Ισότητα

Τα εισοδήματα των Κυπρίων ανδρών
ανέρχονταν σε 36.295 ευρώ ετησίως, ενώ
τα αντίστοιχα των γυναικών ανέρχονταν
σε 24.140 ευρώ ετησίως.

Στη συνέχεια ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας ανέλυσε τρέχοντα
θέματα που αφορούν τους
εργαζομένους με έμφαση το
ΓεΣΥ και προέβη σε εκτενή ενημέρωση για ζητήματα που
αφορούν την πολιτική του
Κινήματος και άλλα τρέχοντα
κοινωνικά θέματα.
Απάντησε σε ποικίλα ερωτήματα που τέθηκαν από τους
συναδέλφους και συνεχάρη
τον Επαρχιακό Γραμματέα Τίτο
Τιμοθέου για τη καινοτόμα
πρωτοβουλία αυτή η οποία
έχει πολλαπλούς στόχους και
δημιουργεί ένα πολύ καλό
εργασιακό περιβάλλον.

Ο επαρχιακός γραμματέας
Τίτος Τιμοθέου απάντησε σε
όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν, σχολίασε τις εισηγήσεις
και θέσεις των συναδέλφων
αναφέροντας ότι στόχος της
ημερίδας είναι να μπορέσουμε
μέσα από έναν γνήσιο εποικοδομητικό διάλογο να γίνουμε
περισσότερο βοηθητικοί στα
μέλη μας, συμβάλλοντας στην
περαιτέρω ανάπτυξη της ΣΕΚ

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ, το 69,6% του γυναικείου πληθυσμού της Κύπρου συμμετείχε
στο εργατικό δυναμικό το 2018, έναντι
77,4% του ανδρικού πληθυσμού.
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√ Προτελευταία η Κύπρος
από τις 28 χώρες της ΕΕ
119η θέση στον κόσμο για τις γυναίκες που
μετέχουν στην κυβέρνηση.

Μορφωτικό επίπεδο
Τα πράγματα φαίνονται πολύ καλύτερα
για την Κύπρο κατά την εξέταση των στατιστικών για την εκπαίδευση, καθώς η
χώρα μας κατατάσσεται στην πρώτη θέση
στον κόσμο σε τρεις κατηγορίες σχετικά με
την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατέχει την πρώτη
θέση στον κόσμο για το ποσοστό των
γυναικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(γυναίκες = 97,7%, άνδρες = 97,1%), στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυναίκες =
95,1%, άνδρες = 94,2%) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (γυναίκες = 69,4%, άνδρες
= 51,1%).
Παρά τον υψηλό αριθμό γυναικών στην
εκπαίδευση, το χάσμα αυξάνεται ξανά
όταν εξετάζονται τα ποσοστά των πτυχιούχων διδακτορικών και των ατόμων που
απασχολούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την έκθεση, το 0,4%
των γυναικών στην Κύπρο κατέχουν διδακτορικά, ενώ το ποσοστό των ανδρών
κατόχων διδακτορικών διατριβών είναι 1%.

Το κενό στην εκπαίδευση διευρύνεται επίσης στις ηλικίες
65+, καθώς πολλές γυναίκες
μεγαλύτερης ηλικίας στην
Κύπρο αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν το σχολείο σε
νεαρή ηλικία για να φροντίσουν την οικογένειά τους.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των
ατόμων ηλικίας 65+, το 37,1% των γυναικών ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το ποσοστό για τους άνδρες
ανέρχεται σε 57,2%. Επίσης, το 5,4% των
Κυπρίων γυναικών ηλικίας 65 ετών έχει
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
σε σύγκριση με το 15,1% των ανδρών.

Υγεία και προσδόκιμο ζωής
Οι γυναίκες στην Κύπρο αναμένεται να
ζήσουν περισσότερα υγιή χρόνια από τους
άνδρες σύμφωνα με την έκθεση, καθώς το
προσδόκιμο υγιούς ζωής των γυναικών
στην Κύπρο το 2018 υπολογίζεται σε 74,8
χρόνια. Το προσδόκιμο υγιούς ζωής για
τους Κύπριους άνδρες είναι 71,9 χρόνια.
Σύμφωνα με την έκθεση, η διάρκεια της
άδειας μητρότητας στην Κύπρο είναι 126
ημέρες. Το 2018, το 72% των Κυπρίων
γυναικών έλαβε μισθούς κατά τη διάρκεια
της άδειας μητρότητας.
Οι γυναίκες στην είναι πιο πιθανό να
παντρευτούν σε μικρότερη ηλικία σε σχέση
με τους άνδρες, καθώς ο μέσος όρος της
εργένικης ζωής των Κυπρίων γυναικών το
2018 μετρήθηκε στα 26,4 έτη, ενώ η μέση
διάρκεια για τους άνδρες ήταν τα 29,3 έτη.
Επίσης, το 25,1% των Κυπρίων γυναικών
παντρεύτηκαν από την ηλικία των 25 ετών
το 2018, έναντι 11% για τους άνδρες.

Ε.Ε: Ανεπαρκείς
οι περιβαλλοντικές
επιδόσεις της Κύπρου

Α

νεπαρκείς χαρακτηρίζει
τις περιβαλλοντικές επι-

δόσεις της Κύπρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
στις πρόσφατες συστάσεις
της τονίζοντας πως είναι ένα
μείζον πρόβλημα, με τη χώρα
να παραμένει ευάλωτη στην
αλλαγή του κλίματος. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η
Κύπρος πρέπει να βελτιώσει
σημαντικά το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και την
κυκλική οικονομία. Στην έκθεση που εξέδωσε για την
Κύπρο βάσει του μεταρρυθμιστικού προγράμματός της για
το 2020, σχολιάζει ότι η
παραγωγή

αποβλήτων

παραμένει σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της
Ένωσης και έχει αυξηθεί από
το 2014. Οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αποβλήτων, εξηγεί, δεν επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά
ανακύκλωσης και η έλλειψη
οικονομικών μέσων, όπως οι
φόροι υγειονομικής ταφής,
καθιστά την ανακύκλωση μη
ελκυστική από οικονομική
άποψη. Η Κύπρος μπορεί
επίσης να αξιοποιήσει πολύ
καλύτερα τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας που διαθέτει
- ιδίως της ηλιακής - και να
αντιμετωπίσει τις τρέχουσες
ενεργειακές ανεπάρκειες.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές ρύπων

Ο

ι περισσότερες σύγχρονες
πόλεις λαμβάνουν μέτρα για
τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Αλλά εάν ο στόχος τους είναι να πετύχουν δραματική βελτίωση της ποιότητας
του αέρα και να παρατείνουν το
προσδόκιμο ζωής που έχει μειωθεί λόγω της ρύπανσης, τότε τα
τέλη κυκλοφορίας και τα παρκόμετρα δεν αρκούν. Αξίζει να αναρωτηθεί κανείς τι θα μπορούσε να
αποτελέσει πιο φιλόδοξο στόχο.
Το Άμστερνταμ έχει επιχειρήσει
μια δοκιμαστική υπόθεση, προτείνοντας την πλήρη απαγόρευση
των οχημάτων που κινούνται με
βενζίνη και πετρέλαιο ντίζελ
μέχρι το 2030. Αυτό μπορεί να
ακούγεται ακραίο ή τουλάχιστον
σαν κάτι που μπορεί να δοκιμαστεί μόνο από μια μικρή πόλη με
γραφικές γέφυρες και πολλούς
οπαδούς του ποδηλάτου. Αλλά η
ολλανδική πρωτεύουσα δεν είναι
μόνη. Έχει στο πλευρό της την
Τσενγκντού, το Αμβούργο, τη
Μαδρίτη, το Όσλο και άλλες
πόλεις που κινούνται προς την
κατεύθυνση της μερικής, τουλάχιστον, απαγόρευσης αυτοκινήτων
με στόχο τη μείωση της ρύπανσης.

Το Άμστερνταμ ευελπιστεί να βελτιώσει δραματικά την ποιότητα
του αέρα, ενθαρρύνοντας τον
κόσμο να μετακινείται με ηλεκτρικά οχήματα ή να αποφεύγει εντελώς την οδήγηση. Δύσκολα μπο-

• Η μετατροπή των ολοένα και
πιο πολυσύχναστων πόλεων
σε πιο βιώσιμες, πρέπει
να γίνει ένας επείγον στόχος
της δημόσιας πολιτικής
ρεί να αμφισβητήσει κανείς τη
σημασία του στόχου. Το ερώτημα
όμως είναι, όπως πάντα, το πώς
θα εξισορροπηθεί ο στόχος με το
αναπόφευκτο κόστος που θα επιφέρει μια τέτοια ριζική αναθεώρηση.

Είναι μια συζήτηση που πολλές
πόλεις σε όλο τον κόσμο θα χρειαστεί να κάνουν γρήγορα παρά
αργά. Μέχρι το 2050, εκτιμάται
ότι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου
πληθυσμού θα ζουν και θα εργάζονται σε ολοένα και
πιο συμφορημένα αστικά κέντρα. Η απλή απαγόρευση της χρήσης
ρυπογόνων αυτοκινήτων δεν αρκεί από μόνη
της. Αντ 'αυτού, οι
πόλεις πρέπει να είναι
έτοιμες να διευκολύνουν
τη μετάβαση.
Αναπόφευκτα, η μετάβαση σε μηδενικές
εκπομπές ρύπων θα
συνεπάγεται επενδύσεις μεγάλης
κλίμακας. Οι πόλεις όχι μόνο θα
πρέπει να επεκτείνουν και να βελτιώσουν τις επιλογές δημόσιας
συγκοινωνίας, αλλά και να επενδύσουν σε σταθμούς φόρτισης, να
ηλεκτροδοτήσουν τα δημοτικά
ταξί και λεωφορεία, να προβλέψουν ειδικές παροχές για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, να σχεδιάσουν ελκυστικούς
δημόσιους χώρους για πεζούς και
πολλά άλλα.

Μια «έξυπνη» βοηθός έφθασε στην Κύπρο και μιλάει Ελληνικά!

Η

MLS κάνει πράξη αυτό που
υποδηλώνουν τα αρχικά του
ονόματος (Making Life Simpler) και
κάνει τη ζωή μας πολύ πιο απλή
με τη συσκευή MAIC, την πρώτη
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής
Νοημοσύνης και Αναγνώρισης
Φωνής. Η MAIC είναι μία έξυπνη
βοηθός (Smart Display) στα πρότυπα των επιτυχημένων αντίστοιχων συσκευών της Alexa και
Google Assistant. Αυτό που την
κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι, σε

αντίθεση με τον ανταγωνισμό,
είναι φτιαγμένη για τη δική μας
αγορά και επικοινωνεί σε άπταιστα ελληνικά.
Η MAIC παίζει μουσική (Ελληνική
ή ξένη, όλων των ειδών, ανάλογα
με τη διάθεσή του χρήστη), βρίσκει ραδιοφωνικούς σταθμούς
από όλο τον κόσμο, αναπαράγει
μουσικά και άλλα βίντεο, κινούμενα σχέδια, ενημερώνει για τον
καιρό σε όλο τον κόσμο, δείχνει
τις ειδήσεις, κρατάει υπενθυμί-

σεις, αναζητά σημεία ενδιαφέροντος, βρίσκει ένα καλό εστιατόριο.
Επιπλέον, με τη λειτουργία
Smarthome μπορεί να ανάψει και
να σβήσει έξυπνες λάμπες σε
οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού, να τις, να ρυθμίσει τη φωτεινότητα και το χρώμα τους, να
διαχειριστεί τις έξυπνες πρίζες
του σπιτιού και κατ’ επέκταση τις
οικιακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε έξυπνη πρίζα.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Συμβουλές για να φροντίσεις
το δέρμα σου το καλοκαίρι!
• Χρησιμοποίησε καθημερινά
απολεπιστικό προσώπου

Τ

ο απολεπιστικό προσώπου είναι ότι πρέπει για την φροντίδα του προσώπου σου
τους καλοκαιρινούς μήνες. Απολεπιστικά
όπως το γαλακτικό οξύ είναι αρκετά φιλικό
για καθημερινή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άτομα με ευαίσθητη επιδερμίδα.

• Γέμισε με Βιταμίνη C: Ο ζεστός καιρός οδηγεί το δέρμα στο να αναζητάει απεγνωσμένα
ενυδάτωση ώστε να μπορεί να αναπνεύσει. Η Βιταμίνη C είναι αντιοξειδωτική και χαρίζει προστασία
στο δέρμα και την ενυδάτωση που ζητάει. Φρόντισε λοιπόν να καταναλώνεις συχνά τρόφιμα, φρούτα και χυμούς που περιέχουν τη βιταμίνη.
• Αγόρασε ένα σπρέι προσώπου. Το καλύτερο
πράγμα που μπορείς να κάνεις για το δέρμα σου το
καλοκαίρι είναι να επενδύσεις σε ένα σπρέι προσώπου. Ψέκασε το πρόσωπο σου συχνά κατά τη διάρκεια της μέρας. Το δέρμα σου έτσι θα διατηρήσει
την ισορροπία σου, θα ενυδατωθεί και θα λάμπει.
• Δοκίμασε ρετινόλη: Εάν όλο το χρόνο σκεφτόσουν
να δοκιμάσεις ρετινόλη, ήρθε η ώρα. Η ρετινόλη
εκτός από την αντιγυραντική της δράση, βοηθάει
και στην αποφυγή της ακμής και μειώνει τους
πόρους. Επειδή όμως η ρετινόλη κάνει το δέρμα πιο
ευαίσθητο στον ήλιο, καλύτερα να την χρησιμοποιείς το βράδυ.
• Φτιάξε χυμό ντομάτας: Για να διατηρήσεις το
δέρμα σου φρέσκο το καλοκαίρι, φτιάξε χυμό ντομάτας. Βάλε στο μπλέντερ λίγες ντομάτες και
κάντες πολτό. Πάγωσε τον χυμό σε μία παγοθήκη.
Όταν παγώσουν πάρε δύο τρεις πάγους, βάλτους
επάνω στο πρόσωπο σου, άστους για 4-5 λεπτά
και έπειτα πλύνε το πρόσωπό σου. Αντί για χυμό
ντομάτας μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τζελ aloe
vera.

Σοβαρά … αστειάκια
Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το
μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"

Η Ευρώπη δημιουργεί πυροσβεστικό στόλο για τις δασικές πυρκαγιές

Η

Επιτροπή, για να προετοιμαστεί για τον κίνδυνο
δασικών πυρκαγιών εν όψει
της περιόδου του φετινού
καλοκαιριού, εγκαινίασε τον
πρώτο πυροσβεστικό στόλο
αεροσκαφών στο πλαίσιο του
νέου συστήματος rescEU που
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Μέχρι στιγμής, επτά
αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα
πυρόσβεσης θα αποτελούν τον
στόλο rescEU κατά τη διάρκεια
της αρχικής μεταβατικής
περιόδου και η Επιτροπή
συνεργάζεται με τις συμμετέχουσες χώρες για την προσθήκη επιπλέον υλικού κατά τις
προσεχείς εβδομάδες.
Ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ δήλωσε ότι το rescEU
αποτελεί ευρωπαϊκή απάντηση, με στόχο την παροχή βοήθειας σε μεγάλο αριθμό

συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν την απειλή φυσικών
καταστροφών. Η ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη πρέπει να συνίσταται στην προστασία των
πολιτών και στην αλληλοβοήθεια σε δύσκολες περιόδους.
Το rescEU προσφέρει πρακτικές λύσεις και μετατρέπει
σαφώς την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση.»

κή ικανότητα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδα θα ενισχυθεί, κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού,
με ομάδα υποστήριξης για τις

γή πληροφοριών σχετικά με
τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

δασικές πυρκαγιές, η οποία
θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη
μέλη.θα διοργανώνει τακτικές
βιντεοδιασκέψεις με τα κράτη
μέλη καθ' όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού για την ανταλλα-

Copernicus της ΕΕ θα χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον δασικό τομέα.

• Το δορυφορικό σύστημα

Ικανότητες αντιμετώπισης
πυρκαγιών
• Το αρχικό υλικό αποτελείται
από: 2 αεροσκάφη από την
Κροατία, 1 αεροσκάφος από
τη Γαλλία, 2 αεροσκάφη από
την Ιταλία, 2 αεροσκάφη από
την Ισπανία και 6 ελικόπτερα
από τη Σουηδία.
• Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
(ΚΣΑΕΑ) της ΕΕ με επιχειρησια-

Η λειτουργία του μηχανισμού
πολιτικής προστασίας της ΕΕ
βασιζόταν μέχρι σήμερα σε

ένα σύστημα μέσω του οποίου
η ΕΕ συντονίζει την εθελοντική
προσφορά βοήθειας των συμμετεχόντων κρατών σε μια
χώρα που ζητά βοήθεια. Η
προσφορά της βοήθειας
συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού
Αντιμετώπισης
Εκτάκτων
Αναγκών που εδρεύει στις
Βρυξέλλες. Τα τελευταία χρόνια, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και νεοεμφανιζόμενες
απειλές έφεραν στα όριά της
την ικανότητα αλληλοβοήθειας των κρατών μελών, ειδικά
όταν αρκετά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τον
ίδιο τύπο καταστροφής. Στις
περιπτώσεις που τα διαθέσιμα μέσα είναι περιορισμένα ή
ανύπαρκτα, η ΕΕ δεν διέθετε
εφεδρική ικανότητα να συνδράμει τα κράτη μέλη που
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.
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Στέβια: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε!

ον τελευταίο καιρό γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη η
χρήση της στέβιας ως γλυκαντικό
συστατικό στη καθημερινότητα
ακόμα και στην ζαχαροπλαστική.
Συνταγές, ροφήματα, γλυκά light
με στέβια, είναι πλέον πολύ δημοφιλή και στην χώρα μας.
Τι είναι η στέβια; Η στέβια είναι
ένα θαμνώδες φυτό, το οποίο καλλιεργείται σήμερα σε αρκετές
χώρες παγκοσμίως. Τα φύλλα του
είναι 30-45 φορές πιο γλυκά από
τη ζάχαρη, λόγω των γλυκοζιτών
στεβιόλης, ουσίες που την κάνουν
να είναι πολύ πιο γλυκιά από τη
ζάχαρη, ενώ το τελικό προϊόν που
προκύπτει μπορεί να έχει έως και
300 φορές πιο γλυκιά γεύση από
την κοινή κρυσταλλική μας ζάχαρη.
Γιατί η στέβια ξεχωρίζει από τα
άλλα γλυκαντικά; Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν αποδίδει θερμίδες ( έχει μηδενικές θερμίδες) και δεν περιέχει υδατάνθρακες, γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα επιθυμητή σε άτομα που προσέχουν τη διατροφή τους και σε
διαβητικούς καθώς δεν επηρεάζει
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι η
στέβια στην κρυσταλλική της
μορφή δεν αλλοιώνεται σε θερμοκρασία έως και 200°. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την εύκολη χρήση της
στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, σε αντίθεση με τη συνθετική
ασπαρτάμη.
Είναι ασφαλής η κατανάλωση
της στέβιας; Αρκετές πρόσφατες
έρευνες όπως κάποιες που δημο-

σιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2013
έχουν δείξει ότι οι γλυκοζότες στεβιόλης δεν είναι καρκινογόνοι,
γενοτοξικοί και δεν επηρεάζουν τα
επίπεδα αρτηριακής πίεσης.
Αντίθετα η κατανάλωση της έχει
αντιμικροβιακή δράση, δεν προκαλεί γενετικές βλάβες και είναι απόλυτα ασφαλής για χρήση από
άτομα που πάσχουν από διαβήτη
Οι αρμόδιοι φορείς, όπως η Κοινή
Επιστημονική Επιτροπή για τα
Πρόσθετα των Τροφίμων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
και του Οργανισμού Γεωργίας (Joint
Expert
Committee
on
Food
Additives, JECFA WHO/FAO) και η
Ευρωπαϊκή
Αρχή
Ασφάλειας
Τροφίμων (European Food Safety
Authority, EFSA) καθώς και από το
2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τους γλυκοζίτες στεβιόλης
για χρήση ως γλυκαντικού σε τρόφιμα και ροφήματα.

Ποια είναι η Μορφή και ποια τα
προϊόντα
της
στέβιας;
Συνοψίζοντας πρέπει να πούμε ότι
με τη χρήση της στέβιας σε διάφορες μορφές ή ως συστατικό προϊόντος δίνεται η ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό να απολαύσει
κάποιο γλυκό ή ρόφημα χωρίς να
επηρεάζεται η θερμιδική πρόσληψη και χωρίς να υπάρχει ο φόβος
για αύξηση του επιπέδου σακχάρου στο αίμα.
Οφείλουμε, όμως να μην το παρακάνουμε με τις ποσότητες γιατί δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι στα περισσότερα τρόφιμα ή γλυκά με γλυκαντικά δεν θα πρέπει να κοιτάμε
μόνο τις θερμίδες ή τη ζάχαρη
αλλά και τα λιπαρά. Πρέπει λοιπόν
να είμαστε πολύ προσεκτικοί κάθε
φορά που συναντάμε ένα τέτοιο
light προϊόν διότι πολλές φορές
είναι παραπλανητικό και μπορεί
να μην παίρνουμε θερμίδες από τη
ζάχαρη, αλλά από το λίπος.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Έρχονται στο προσκήνιο κάποιες προβληματικές καταστάσεις που
σχετίζονται με το σπίτι ή τα πρόσωπα
του οικογενειακού σου περιβάλλοντος,
έτσι λοιπόν είναι προτιμότερο να αφήσεις στην άκρη την εριστική συμπεριφορά και να δείξεις κατανόηση στα
θέλω των άλλων.
Ταύρος: Θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός στον τρόπο που επικοινωνείς
τις ιδέες σου και παρότι εσύ θεωρείς
πως απλά υπερασπίζεσαι με πάθος
τις απόψεις σου, οι άλλοι το εκλαμβάνουν ως εριστική συμπεριφορά από
μέρους σου, ενώ δεν αποκλείεται να
υπάρξουν διενέξεις με τα πρόσωπα
του κοντινού σου περιβάλλοντος.
Δίδυμοι: Η ημέρα δείχνει πως η προσκόλληση στα ήδη γνωστά και τετριμμένα πλαίσια σε εμποδίζει από το να
κατακτήσεις τους στόχους σου, καθώς
μοιάζεις να υιοθετείς αδιάλλακτες
συμπεριφορές που εντείνουν την απόσταση που σε χωρίζει από τους
άλλους. Παρόλα αυτά μπορείς να
επενδύσεις σήμερα σε κοινωνικές επαφές και να βρεις λύσεις μέσα από τις
γνωριμίες σας.
Καρκίνος: Είσαι αρκετά επιρρεπής σε
εριστικές συμπεριφορές, παρορμητικές
κινήσεις και βιαστικές ενέργειες, όμως
η ισορροπία είναι το κλειδί για να
γεφυρώσεις τα χάσματα που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις των θεμάτων που σχετίζονται με το σπίτι ή την
οικογένεια, δεν βρίσκονται στη σφαίρα
του δικού σου ελέγχου.
Λέων: Η ημέρα σε βρίσκει με διάθεση
πιο εσωστρεφή, καθώς προσπαθείς να
οργανώσεις τη δράση σου για τις επό-

μενες ημέρες, ωστόσο ενδεχομένως να
κληθείς να επωμιστείς υποχρεώσεις
άλλων και αυτό γεμίζει το πρόγραμμά
σου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αρκετό άγχος. Θυμήσου πως είναι προτιμότερο να μείνεις μακριά από απερισκεψίες που τελικά λειτουργούν εις βάρος
σου, ενώ αντίθετα θα πρέπει να είσαι
καθόλα νομότυπος.
Παρθένος: Η ημέρα γεμίζει τις μπαταρίες σου καθώς η Σελήνη συναντά τον
Άρη σε βοηθητική θέση, και σου δίνει
ευκαιρίες να δράσεις και να κυνηγήσεις
στόχους, με την προϋπόθεση πως θα
κατευθύνεις αυτή την ενέργεια σε δημιουργικά κανάλια, ώστε να υπερνικήσεις κάποια εμπόδια που παρουσιάζονται στο δρόμο σου και όχι για να
παρασυρθείς σε διενέξεις με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σου.
Ζυγός: Υπάρχουν έντονες πιέσεις από
αυτά που πρέπει να κάνεις, ακόμη και
αν θα προτιμούσες να ξεκουραστείς.
Παράλληλα, καλείσαι να κινηθείς σε
συγκεκριμένες νόρμες κάτω από τις
υποδείξεις άλλων ο Άρης όμως σε θέση
κόντρα για το ζώδιό σου σε κάνει επαναστάτη.
Σκορπιός: Η ημέρα σε βρίσκει μαχητικό
και έτοιμο να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, ωστόσο είναι πιθανό να
παρασύρεσαι σε επιπόλαιες κινήσεις
που τελικά σε εμπλέκουν σε μπελάδες,
ενώ ενδεχομένως σήμερα να συναντήσεις εμπόδια σε κάποια διαδικαστικά
ζητήματα που προσπαθείς να επιλύσεις. Γενικότερα άλλωστε είσαι σε μια
περίοδο όπου οι υποχρεώσεις της
καθημερινότητας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Τοξότης: Δεν είναι λίγες οι φορές που

γίνεσαι δηκτικός με το περιβάλλον σου,
ειδικά όταν τα πρόσωπα που σε περιτριγυρίζουν δεν συγχρονίζονται με τα
δικά σου θέλω, ωστόσο σήμερα μπορείς πιο εύκολα να κινηθείς ανάλογα,
ώστε να γεφυρώσεις το χάσμα που
υπάρχει ανάμεσα σε εσένα και τους
οικείους σου. Επίσης, θυμήσου πως
μπορεί η τύχη να σε ευνοεί.
Αιγόκερως: το στοιχείο της έντασης
και των διενέξεων δεν λείπει από τις
διαπροσωπικές σου σχέσεις, ωστόσο ο
διάλογος και η εποικοδομητική συζήτηση είναι τα υλικά εκείνα που σε βγάζουν από τα αδιέξοδα, ενώ θα πρέπει
να περιορίσεις την τάση σου για υπερβολές ή απερισκεψίες λόγω ανασφαλειών.
Υδροχόος: Για σένα το πρόγραμμα
είναι γεμάτο με υποχρεώσεις που έχεις
να τακτοποιήσεις και εκκρεμότητες
πρακτικής φύσεως με τις οποίες πρέπει να ξεμπερδεύεις. Παράλληλα όμως
προσπαθείς να χαράξεις μια σταθερότερη πορεία, παρά το γεγονός ότι
υπάρχει μια δόση επικριτικότητας
στον τρόπο που επικοινωνείς τις ιδέες
σου στον περίγυρο.
Ιχθείς: Η ημέρα έχει αρκετό δυναμισμό
και σου δίνει ώθηση να κυνηγήσεις τα
θέλω σου, παρόλα αυτά είναι προτιμότερο να φανείς πιο ευέλικτος με τις
εξελίξεις καθώς δεν είναι λίγες οι
φορές που παραμένεις προσκολλημένος στις ίδιες ιδέες. Γενικότερα όμως,
μπορείς να επικοινωνήσεις πιο εύκολα
τις ιδέες σου στα πρόσωπα που σε
περιβάλλουν, χάρη στον Ερμή από τον
Καρκίνο πλέον.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κρέµα µαστίχα µε λουκούµι
Υλικά: ½ λίτρο (2 φλ.) κρέµα γάλακτος
2-3 κουταλιές (ανάλογα µε τη γεύση
σας) γλυκό µαστίχα (υποβρύχιο) από
βαζάκι
50 γρ. (1/4 φλ.) ζάχαρη
5 κρόκοι µεγάλων αβγών
3 φλ. λουκούµια άρωµα τριαντάφυλλο, κοµµένα σε κύβους /
ζάρια (για να αφαιρέσετε τη ζάχαρη άχνη τους, τα βουτάτε
πρώτα σε κρύο νερό και τα στεγνώνετε).

Εκτέλεση: Χτυπάτε καλά τους κρόκους µε τη ζάχαρη µέχρι να
ξασπρίσουν. Ταυτόχρονα ζεσταίνετε σε ένα κατσαρολάκι την
κρέµα γάλακτος µέχρι µόλις να αρχίσει να κοχλάζει (όταν
εµφανιστούν φουσκάλες στον περίγυρο του κατσαρολιού).
Διαλύετε µέσα το γλυκό µαστίχα και την προσθέτετε τµηµατικά
στους κρόκους, συνεχίζοντας το χτύπηµα (όπως στο αβγολέµονο). Επιστρέφετε το µίγµα στο κατσαρολάκι, το βάζετε σε
µέτρια φωτιά και συνεχίζετε να το ανακατεύετε µέχρι να αρχίσει να πήζει και να φανούν οι πρώτες φουσκάλες στον περίγυρό του. Μην το αφήσετε να κοχλάσει, γιατί θα κόψει. Το
αποσύρετε από τη φωτιά και περνάτε την κρέµα από ένα ψιλό
σουρωτήρι, ξύνοντας τον πάτο του κατσαρολιού για να βγει
και η στρώση της πηκτής κρέµας που δηµιουργήθηκε εκεί. Την
αφήνετε να µισοκρυώσει και να γίνει χλιαρή. Απλώνετε τα 2/3
των λουκουµιών σε ένα γυάλινο ταψάκι και τα περιχύνετε µε
τη χλιαρή κρέµα. Αφήνετε να κρυώσει και κρατάτε το ταψάκι
στο ψυγείο για ένα βράδυ για να σµίξουν τα αρώµατα των
λουκουµιών και της µαστίχας. Σερβίρετε την κρέµα γαρνιρισµένη µε τα υπόλοιπα κυβάκια των λουκουµιών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 841 - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965

Εγγραφές
στα Κρατικά
Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης

Η

Υπηρεσία
των
Κ ρ α τ ι κ ώ ν
Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ω ν
Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.),
Μέσης
Γενικής
Εκπαίδευσης
του
Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, ανακοινώνει
την έναρξη των εγγραφών.
Οι
εγγραφές
Κρατικά
Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης για τη
σχολική χρονιά 20192020, λήγουν στις 27
Ιουνίου 2019
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με
το ακριβές ωράριο και
τα απαραίτητα τέλη και
δικαιολογητικά εγγραφής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους
Κρατικά
Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των οποίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Από τις 2 Σεπτεμβρίου
2019, θα διενεργούνται
εγγραφές, μόνο εάν
υπάρχουν θέσεις, στα
τμήματα που θα έχουν
ήδη συγκροτηθεί.

Στις 18 Ιουνίου ανοίγει το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Ν

έα αρχή για το Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας, το εμβληματικό κτίριο στην οδό Μουσείου.
Από τη λειτουργία του το 1967
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα
θεατρικά δρώμενα της πρωτεύουσας με παραστάσεις όπως «Το
μυστικό της κοντέσσα Βαλέραινας»
του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας
με τη οποία και έκανε το ντεμπούτο
του και «Αγαμέμνων», το 1972, την
πρώτη του τότε νεοσύστατου ΘΟΚ,
καθώς και πολλών άλλων. Η
αυλαία του θεάτρου είχε πέσει
μετά την κατάρρευση της οροφής
του το 2008, αλλά μετά από την
ολοκλήρωση εκτεταμένων έργων
αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων του είναι
έτοιμο να υποδεχθεί και πάλι το
θεατρόφιλο κοινό.
Χωρητικότητας 1.000 θέσεων, που
το καθιστά το μεγαλύτερο στην
Κύπρο, το Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας, μέσω της δυνατότητας
βύθισης τμήματος της σκηνής του
και των άλλων σύγχρονων προδιαγραφών του, θα μπορεί πλέον
να φιλοξενεί θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, ανέφερε στο
ΚΥΠΕ η Ανώτερη Αρχιτέκτονας,
Λειτουργός Πολεοδομίας στο Δήμο
Λευκωσίας Αθηνά Παπαδοπούλου.
Μετά τα εγκαίνια, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου,
παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη,
οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίξουν

τον Σεπτέμβριο για τα Κύπρια και
αμέσως μετά για παραστάσεις στο
πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ
Λευκωσίας. Το έργο κόστισε €8,7
εκατ. επιπλέον του ΦΠΑ, με ένα
συμβόλαιο που περιλαμβάνει την
μελέτη, την κατασκευή και την
12ετή συντήρηση του θεάτρου.
Οι εργασίες διήρκεσαν 2 χρόνια
από τον Φεβρουάριο 2017 και είναι
πια έτοιμο να υποδεχθεί τον κόσμο
που αγαπά τον πολιτισμό.

Η ιστορία
Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
είναι κτίσμα νεοκλασικού ρυθμού
και λειτούργησε για πρώτη φορά
το 1967. Στην πολύχρονη πορεία
του χρησιμοποιήθηκε για θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις,
συναυλίες και άλλες τελετές.
Επίσης, φιλοξένησε την κεντρική
και την παιδική σκηνή του ΘΟΚ και
παραστάσεις αξιόλογων Κυπρίων
και ξένων καλλιτεχνών.

Η ανακαίνισή του ήταν ένα κοινό
όραμα των Λευκωσιατών που πήρε
σάρκα και οστά το 2005 επί
δημαρχίας του α. Μιχαλάκη
Ζαμπέλα αφού, πέραν μερικών
εργασιών συντήρησης από το
1967 έως το 2005, δεν έγιναν άλλα
ουσιαστικά έργα. Μάλιστα, η εταιρεία που ανέλαβε να πραγματοποιήσει τις εργασίες τότε κατάφερε να αποπερατώσει το έργο εντός
εννέα μηνών και συγκεκριμένα περί
τα τέλη Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Η ανακαίνιση περιλάμβανε τα
πάντα: Νέα πατώματα, σύγχρονο
θάλαμο ελέγχου (control room),
ψευδοτάβανο για καλύτερη οπτικοακουστική, καινούργια καμαρίνια και αναπαυτικά καθίσματα,
νέο ηλεκτρομηχανολογικό μηχανισμό και κλιμακοστάσιο διαφυγής.
Η ανακαίνιση περιλάμβανε τα
πάντα εκτός από το πιο σημαντικό, όπως διαφάνηκε στην πορεία
των χρόνων: νέα στέγη!
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 11/2019 5/6/2019
50.000 ............... 53374

100 .................... 50620

1.000 ................. 11258

100 .................... 59486

400 .................... 13867

100 .................... 57445

400 .................... 24126

100 .................... 43298

400 .................... 17557
200 .................... 29548
200 .................... 20080
200 .................... 21501
200 .................... 39672
200 .................... 54182
200 .................... 46862
200 .................... 30381
200 .................... 22998
200 .................... 11017
200 .................... 13152

100 .................... 45133
100 .................... 16767
100 .................... 12261
100 .................... 39608
100 .................... 38251
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
8187, 7655
Από €20 οι λήγοντες σε
093
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 46478

621, 835

100 .................... 41345

Από €14 οι λήγοντες σε

100 .................... 43637

56, 57

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Ο χρόνος δίνει όλες
τις απαντήσεις.
Είναι πολύ
ομιλητικός και
δεν χρειάζεται καν
τις ερωτήσεις.
Ευρυπίδη

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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• Ο απολογισμός της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2018 – 19

ΕΞΟΧΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Η

ποδοσφαιρική χρονιά που μας
έφυγε ήταν ομολογουμένως η πιο
συναρπαστική και ανταγωνιστική του
Πρωαθλήματος Α Κατηγορίας της
τελευταίας 15 ετίας. Δηλαδή από το
2004 που επιτράπηκε η ελεύθερη συμμετοχή Κοινοτικών ποδοσφαιριστών
στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης
και εγκατάστασης στην επικράτεια της
Ευρωπαικής Ένωσης. Σαυτό συνέβαλε
αποφασιστικά και η καταπολέμηση
των χειραγωγημένων αγώνων που ήταν
συχνό φαινόμενο στην Α’ Κατηγορία
έως το 2017 με αποτέλεσμα ένας αγώνας να κρίνεται λιγότερο στο γήπεδο και
περισσότερο στη στοιχηματική δραστηριότητα.

τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών του
γηπέδου όσο και εκτός αυτού. Οι ευρωπαϊκές αποτυχίες όλων των ομάδων
μας αποτύπωθηκαν έντονα στο χάρτη
της Ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής πορείας. Ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με αδυναμίες και
πολλά προβλήματα. Οι άλλοι πρωταγωνιστές Απόλλων, ΑΕΛ και ΑΕΚ παρατάχθηκαν με
ιδιαίτερες αδυναμίες
κυρίως αγωνιστικές ενώ Ανόρθωση και
Ομόνοια χάθηκαν στον κυκεώνα των
εσωτερικών – διοικητικών και οικονομικών τους προβλημάτων. Καμμία ομάδα
από τους τέσσερεις μνηστήρες, ΑΠΟΕΛ,

• ΑΠΟΕΛ Άξιος πρωταθλητής
αλλά χωρίς μεγάλες διαφορές
από ΑΕΚ, Απόλλωνα και ΑΕΛ

Όμως, μέσα από την ευτυχία της απόλαυσης ενός αναβαθμισμένου μαραθωνίου της Α’ Κατηγορίας αναδύθηκε η
δυστυχία της υποβάθμισης του πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίας στην οποία
μετατοπίσθηκε το βάρος του στοιχηματικού οίστρου.

• Η Κάρτα Φιλάθλου, η υπόθεση
Ουζόχο και η ίδρυση
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 1948
σημάδεψαν έντονα την χρονιά

Τραγικό αποτέλεσμα ήταν ο απόλυτος
εξευτελισμός του Πρωταθλήματος Β’
Κατηγρίας στο οποίο κρίσιμοι και όχι
μόνον αγώνες, δεν κρίθηκαν στο αγωνιστικό μέρος αλλά στα γραφεία υπόγειων διαδρομών με επικεφαλής παράγοντες των ομάδων. Αυτή την τραγική
φιγούρα κλήθηκαν να πληρώσουν οι
Κύπριοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία
στη Β’ Κατηγορία και οι οποίοι πολλές
φορές βρέθηκαν σε κατάσταση αμηχανίας με τα διαδραματισθέντα. Έτσι
είχαμε από τη μια, ένα πολύ δυνατό
πρωτάθλημα στην μεγάλη Κατηγορία
και ένα υποβαθμισμένο, – ξεθωριασμένο
πρωτάθλημα στη Β’ Κατηγορία.

Απόλλων, ΑΕΛ, ΑΕΚ, δεν παρουσίασε
ισχυρά χαρτιά διαπίστευσης που να
ξεχωρίζουν έντονα μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να ήταν εξελικτικός καθόλη τη διάρκεια του μαραθωνίου και ο οποίος κορυφώθηκε στην
φάση των αγώνων κατάταξης. Ο ΑΠΟΕΛ
δίκαια ανακηρύχθηκε πρωταθλητής,
κυρίως λόγω των ευρωπαϊκών εμπειριών, του πλουσιότερου ρόστερ με
ποδοσφαιριστές ποιότητητας αλλά και
των εγγενών αδυναμιών της ΑΕΚ και του
Απόλλωνα, να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις κρίσιμων αγώνων.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο μαραθώνιος σημαδεύτηκε με πολλές
εκπλήξεις και συνταρακτικά γεγονότα

Στον όμιλο των ουραγών, δόθηκε σκληρή μάχη με αμφίρροπους αγώνες οι
οποίοι κράτησαν στα ύψη το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων, όπως
λόγου χάριν ο αγώνας ΑΛΚΗ –ΕΝΩΣΗ
που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο στέλλοντας στους επτά ουρανούς

την Πραλιμνίτικη ομάδα και στην άβυσσο το αξιόμαχο συγκρότημα της
Ορόκλινης.
Αρνητικότατο χαραχτηριστικό του
πρωταθλήματος ήταν η συχνή αλλαγή
προπονητών, (λόγου χάριν ο Ερμής,
στον πάγκο του οποοίου κάθησαν πέντε
προπονητές) στοιχείο που καταγράφει
την ελαφρότητα με την οποία οι παράγοντες χειρίζονται τα κορυφαία θέμα
της ομάδας τους. Άλλη τραγική φιγούρα
ήταν η ελάχιστη χρήση Κυπρίων ποδοσφαριστών γεγονός που αντανακλά
στην απαξίωση των ντόπιων ταλέντων
από τους διοικητικούς ηγέτες των συλλόγων. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι
κάποιες θεωρούμενες μεγάλες ομάδες
όπως οι, ΑΠΟΛΛΩΝ, Ανόρθωση, ΑΕΚ και
ΑΕΛ , προτίμησαν να πληρώνουν πρόστιμο, παρά να τηρούν τον κανονισμό

της ΚΟΠ για υποχρεωτική συμμετοχή
δύο Κυπρίων στην αρχική εντεκάδα.

Η Ομόνοια μπαίνει σε νέα εποχή
Τα χρονίζοντα οικονομικά αδιέξοδα
έχουν «πνίξει» τους πράσινους οι οποίοι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για
αναγέννηση στον επιχειρηματία – επενδυτή Σταύρο Παπασταύρου. Η οικονομική ευημερία «εγκαταστάθηκε» στο
«Ηλίας Πούλλος» χωρίς όμως να αποδόσει καρπούς .

Η Ομόνοια 1948
Απογοητευμένοι οι οργανωμένοι φίλοι
των πρασίνων από την θλιβερή πορεία
της ομάδας αλλά και την γενικότερη
απαξίωση του ιστορικού συλλόγου,
επέλεξαν τον δρόμο του χωρισμού αποτελώντας «ξένο σώμα» από την ομάδα
της πρωτεύουσας. Η Θύρα 9 εξέφραζε
σε κάθε ευκαιρία την αντίθεσή της τόσο
με την δημιουργία της εταιρείας όσο και
για την ανάληψη της διοίκησης από τον
κ. Παπασταύρου, με αποτέλεσμα να
τραβήξει δρόμο μοναχικό. Οι οργανωμένοι οπαδοί έκαναν λόγο για «ξεπούλημα» και έτσι δεν υπήρχε γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η
Θύρα 9 δημιούργησε νέα ομάδα με το
όνομα Ομόνοια 1948 η οποία συμμετείχε στο τοπικό Πανσόλειο πρωτάθλημα
με πολλές φιλδοξίες.

Η Κάρτα Φιλάθλου
Ο θεσμός της περιβόητης κάρτας φιλάθλου τέθηκε σε εφαρμογή φιλοδοξώ-

ντας να συμβάλει αποφασιστικά στην
πάταξη της πολύχρονης βίας που
ταλανίζει το Κυπριακό ποδόσφαιρο
μέσα και έξω απο τους αγωνιστικους
χώρους. Τα οργανωμένα σύνολατων
φανατικών οπαδών, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασαν μέσω αποχής από
τους αγώνες των ομάδων τους στέλνοντας το μήνυμα πως αν δεν καταργηθεί
η Κάρτα Φιλάθλου δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο. Έτσι οι πλείτοι αγώνες, ακόμη και οι κρίσμοι, διεξήχθησαν
σε άδειες κερκίδες, φέροντας καίρια
πλήγματα στα οικονομικά των συλλόγων.

Δύο παίκτες διαγνώστηκαν
με πρόβλημα στην καρδιά
Δυσάρεστο γεγονός που προκάλεσε
σεισμική δόνηση, έστω προσωρινή ήταν

η καταγγελία των παικτών Παναγιώτη
Λοϊζίδη και Παναγιώτη Φραγκέσκου
της ΑΛΚΗΣ οι οποίοι προέβησαν σε
καταγγελία κατά της ομάδας τους υποστηρίζοντας ότι τους χορηγήθηκαν από
την «Αθάνατη» παράνομες ουσίες. Οι
δύο ποδοσφαιριστές σταμάτησαν το
ποδόσφαιρο για λόγους υγείας. Η υποθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Η υπόθεση Ουζόχο ταράσσει
τα λιμνάζοντα νερά
Ο Νιγηριανός τερματοφύλακας της
Ανόρθωσης Φράνσις Ουζόχο παίρνει το
αεροπλάνο για το νησί μας, αγωνίζεται
σχεδόν αμέσως (λίγες ώρες μετά την
άφιξη του) στο ντέρμπι με τον
Απόλλωνα παίζοντας καθοριστικό ρόλο
στη νίκη της «Μεγάλης Κυρίας».
Ωστόσο, λίγα 24ωρα μετά, η ομάδα της
Λεμεσού που ήταν στα φαβορί του
Πρωταθλήματος κατέθεσε ένσταση
κατά του κύρους του αγώνα υποστηρίζοντας πως έγιναν παρατυπίες στο
δελτίο υγείας του Ουζόχο. Ακολούθησαν
καταθέσεις, δικαστήρια, σύλληψη του
αντιπροέδρου
της
Ανόρθωσης,
Κυριακού Γιάγκου, ενστάσεις κλπ. Το
γεγονός αποτέλεσε κορυφαίο θέμα
συζήτησης στα ποδοσφαιρικά στέκια
αλλά και στα κομματικοπολιτικά πηγαδάκια και όχι μόνο, για πολλές μέρες.
Στο τέλος ήλθε από τον αθλητικό δικαστή η δικαίωση για τον Απόλλωνα ο
οποίος πήρε τους τρεις βαθμούς και η
«Κυρία» τιμωρήθηκε με αφαίρεση έξι
βαθμών.
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Το μέλλον της εργασίας στο μικροσκόπιο
της 108ης Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
• Kραυγή αγωνίας από το Μίκη Θεοδωράκη

Προσκλητήριο για ενότητα
των Ελλήνων

Μ

ήνυμα ενότητας έστειλε ο Μίκης Θεοδωράκης, με
αφορμή την μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα για τα
τραγούδια του που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο, με την επιθυμία του μεγάλου
συνθέτη να είναι και εκείνος παρών στη γιορτή.
Αναλυτικά στο μήνυμά του για τη βραδιά, ο Μίκης
Θεοδωράκης αναφέρει τα εξής: «Ας μου επιτραπεί να
πω ότι δεν θεωρώ τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο
σαν ένα ακόμα αφιέρωμα προς εμένα αλλά σαν ένα
προσκλητήριο σε ό,τι πίστεψα περισσότερο στη ζωή
μου: Στην ενότητα των Ελλήνων. Απορώ ειλικρινά,
πώς υπάρχουν ακόμα Έλληνες που δεν έχουν κατανοήσει, ότι στις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας μας
οι Έλληνες ήταν ενωμένοι. Όπως και ότι ο εθνικός
διχασμός ήταν υπαίτιος για όλα τα δεινά που έζησε
ο Λαός μας. Κι αυτό δεν είναι άποψη ενός ρομαντικού καλλιτέχνη αλλά η καθαρή ιστορική αλήθεια».
«Ειδικά μετά τα Μνημόνια, μάς χρειάζεται μια μακρά
περίοδος ανάκαμψης, προόδου και αναγέννησης.
Πιστεύω όμως ότι η πιο μεγάλη ίσως απώλεια, υψίστης εθνικής σημασίας, είναι το γεγονός ότι χάθηκε
ο ανθός του Έθνους. Οι εκατοντάδες χιλιάδες νέες
και νέοι, μορφωμένοι και επιστήμονες οι πιο πολλοί,
με άλλα λόγια η ατμομηχανή που θα μας οδηγούσε
προς το μέλλον», είπε.
«Με σφιγμένη καρδιά θα ήθελα με τα τραγούδια μου
να βοηθήσω όλους τους συμπατριώτες μου να ενωθούν γύρω από αυτόν τον μέγιστο στόχο: Να ξαναφέρουμε τα παιδιά μας στην πατρίδα. Όμως ποια
πατρίδα; Σε μια πατρίδα όπου οι μισοί θέλουν να
εξαφανίσουν τους άλλους μισούς, την ώρα που η
χώρα μας βγαίνει αργά και βασανιστικά από την
κρίση, ενώ παράλληλα τα απειλητικά σύννεφα στην
γειτονιά μας γίνονται κάθε μέρα πιο μαύρα;», διερωτήθηκε.
«ΕΝΩΘΕΙΤΕ! Βάλτε την αμαξοστοιχία «Ελλάς»
πάνω στις ράγες της συνεργασίας, της δημιουργίας
και της προόδου. Φέρτε ξανά την ανοχή και την ευγένεια στην πολιτική αλλά και στην καθημερινότητά
μας. Βοηθήστε τον Λαό μας να ξαναγίνει αυτός που
με την λάμψη του κάποτε κέρδισε τον παγκόσμιο
θαυμασμό. Ξαναφέρτε πίσω τα φωτεινά μυαλά της
νέας γενιάς. Αυτό είναι το μήνυμα που με έκανε να
δεχθώ να ξανασηκωθώ από το βάρος των αμέτρητων χρόνων που μάταια θέλουν να με γονατίσουν.
Μόνο και μόνο για να βοηθήσω με τις μικρές μου
δυνάμεις να μπορέσει η συναυλία αυτή να βροντοφωνάξει με βεβαιότητα: ‘Είσαι Έλληνας! Αυτό που
ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά!’», τόνισε ο μεγάλος
συνθέτης.

Ο

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο
γενικός
οργανωτικός Πανίκος
Αργυρίδης θα εκπροσωπήσουν τη
ΣΕΚ στη 108η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας- ILO στη Γενεύη της
Ελβετίας που ξεκίνησε προχθές
Δευτέρα 10 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου 2019.
Στην παρουσία 6.000 διαπιστευμένων αντιπροσώπων από όλο
τον κόσμο θα γίνουν εκτενείς συζητήσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος στον Κόσμο της Εργασίας
ενώ θα εορτασθεί το 100ό έτος της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Στο πλαίσιο της συνόδου θα
συζητηθούν η δημιουργία ευκαι-

ριών αξιοπρεπούς απασχόλησης,
η Βία και η
παρενόχληση σε
βάρος ανδρών και γυναικών στην
εργασία, ο Κοινωνικός διάλογος

μετέχουν ισότιμα, συνδικαλιστικές
και εργοδοτικές οργανώσεις καθώς
και τα υπουργεία Εργασίας των
κυβερνήσεων.

• Τη ΣΕΚ εκπροσωπούν, ο γ.γ και ο γενικός οργανωτικός
• Τη σύνοδο προσφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης
και η τριμερής συνεργασία στο
πλαίσιο της προώθησης της δίκαιης παγκοσμιοποίησης.
Η σύνοδος εργασίας αναδεικνύει
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Κοινωνικός Διάλογος και
η Τριμερής Συνεργασία αφού συμ-

Τη φετινή σύνοδο προσφώνησε
χθες Τρίτη το πρωί ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στην παρουσία της Υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου και
των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ευθύνη Εργοδοτών – Κυβέρνησης η έγκαιρη
αποπυροδότηση της σοβούσας κρίσης

Ε

νώπιον της Μεσολαβητικής
Υπηρεσίας προσήλθαν οι
ηγεσίες των συντεχνιών Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ προχθές Δευτέρα όπoυ επεξήγησαν
τις θέσεις τους για τα υποβληθέντα εργατικά αιτήματα μετά
το αδιέξοδο που σημειώθηκε
στις απευθείας διαπραγματεύσεις για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης η οποία έληξε
στο τέλος του 2018.
Οι συντεχνίες ξενοδοχουπαλλή-

• Ώρα ευθύνης για τους
ξενοδόχους έναντι
των εργαζομένων, της
κοινωνίας και της οικονομίας

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων
ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδου εξέφρασε την προσδοκία ότι στη
μεσολαβητική διαπραγμάτευση
θα πρυτανεύσουν σοφότερες
σκέψεις προκειμένου να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη και να
αποτραπούν δυσμενείς εξελίξεις μεσούσης της θερινής τουριστικής περιόδου. Σε αντίθετη
περίπτωση, σημείωσε, η εργατική σύγκρουση θα είναι βέβαιη
και την ευθύνη για τις επιπτώσεις στην οικονομία θα φέρει
αποκλειστικά η εργοδοτική
πλευρά.

• Οι συντεχνίες επεξήγησαν
τις θέσεις τους ενώπιον της
Μεσολαβητικής Υπηρεσίας
λων ΣΕΚ και ΠΕΟ κατήγγειλαν
την καθόλα αρνητική στάση
των Συνδέσμων Ξενοδόχων
ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ στα υποβληθέντα αιτήματα, τονίζοντας ότι
σκοπός τους είναι η ομαλή ανανέωση της συλλογικής σύμβασης το συντομότερο.
Τά κύρια εργατικά αιτήματα:
• Να κατοχυρωθούν νομοθετικά βασικοί όροι της συλλογικής σύμβασης, ειδικότερα τα μίνιμουμ των μισθολογικών κλιμάκων
• Να επανέλθουν όλα τα άρθρα της συλλογικής σύμβασης που
διαφοροποιήθηκαν με την Έκτακτη Ειδική Συμφωνία του 2013 2015, όπως ακριβώς αυτά είχαν στη σύμβαση η οποία έληξε την
31.12.2012.
• Παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ύψους 4% κατ΄ έτος για
διετή συλλογική συμφωνία που να καλύπτει την περίοδο από
1.1.2019 – 31.12.2020.
• Αύξηση της ex gratia μονάδας από €14,95 σε €20,00.

Μιχάλης Μιχαήλ,
αναπληρωτής γ.γ ΣΕΚ

Ευθύνη των Ξενοδόχων
η αποφυγή αναταραχής

Σ

ε δήλωση του
ο αναπληρωτής
γενικός
γραμματέας της
ΣΕΚ
Μιχάλης
Μιχαήλ σπεύδοντας να προλάβει τυχόν εργασιακές καταιγίδες, τόνισε πως
η διαφορά στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία πρέπει να γεφυρωθεί το συντομότερον πριν από την τουριστική αιχμή
Ιουλίου – Αυγούστου. Καλούμε τους
Συνδέσμους Ξενοδόχων να αντικρύσουν
τα υποβληθέντα αιτήματα με καλή
πίστη συμβάλλοντας στην υπογραφή
νέας συλλογικής συμφωνίας η οποία
να αφουγκράζεται τις ανησυχίες των
εργαζομένων που διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, βελτίωση ωφελημάτων
και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας,
που έχουν πληγεί βαρύτατα στην
περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δεν
επιθυμούμε διασάλευση των εργασιακών σχέσεων στο νευραλγικό τομέα του
τουρισμού, αλλά αν οι ξενοδόχοι επιδείξουν άτεγκτη στάση στα δίκαια
αιτήματα των εργαζομένων, το συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιδράσει ενωμένο σε κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία,
υπογράμμισε. Παράλληλα, καλούμε την
κυβερνητική πλευρά να επενεργήσει
προληπτικά στη Μεσολάβηση για να
αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις με επιβλαβείς επιπτώσεις στην
αγορά εργασίας, την κοινωνία και στην
οικονομία ευρύτερα, κατέληξε.

