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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Σήμα κινδύνου: 9 στα 10 άτομα
αναπνέουν μολυσμένο αέρα
Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει 800 ανθρώπους την ώρα
προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ των θυμάτων είναι 600,000 παιδιά
Σελ. 5
ετησίως

Στο προσκήνιο του τουρισμού
η Κυπριακή φιλοξενία
Στα σκαριά βρίσκεται σχέδιο ανάπτυξης της Κυπριακής Φιλοξενίας
με σκοπό τον εμπλουτισμό και την
αναβάθμιση του τουριστικού
μας προϊόντος
Σελ. 6

Η Ελληνική μας φυσιογνωμία
σφυρηλατείται μέσω
των παραδόσεων και εθίμων
Αναβίωση Κυπριακού γάμου από
τη ΛΥΓΕΡΗ ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας σε μια εντυπωσιακή πολιτιστική βραδυά

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3045

Κουτσουρεμένο το μέλλον της εργασίας
χωρίς εδραίωση της Ισότητας

Μπορούμε να ξανακερδίσουμε το στοίχημα
της κοινωνικοοικονομικής προόδου
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Σαφές Προεδρικό μήνυμα από το βήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας(ILO)

Μόνο με αξιοπρέπεια στην εργασία επιτυγχάνεται
κοινωνική δικαιοσύνη - ανάπτυξη - ευημερία
• Η σαφής τοποθέτηση του προέδρου Αναστασιάδη
Μ
αποτυπώνει εύστοχα την κοινωνική διάσταση

όνον με την εμπέδωση συνθηκών
αξιοπρέπειας στην Εργασία και
επένδυση στους θεσμούς της εργασίας
μπορεί να επιτευχθεί Κοινωνική Δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ευημερία για τις
σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

των πολιτικών που έχει ανάγκη σήμερα η Κύπρος

Προσφωνώντας την πανηγυρική Σύνοδο
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
στη Γενεύη της Ελβετίας, που εορτάζει
τα 100χρονα της, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επεσήμανε χαρακτηριστικά πως η Κύπρος
υιοθέτησε και εφαρμόζει με απόλυτη
επιτυχία την τριμερή δομή του Οργανισμού μέσω του οποίου οι Κοινωνικοί
Εταίροι, Κυβέρνηση, Εργοδότες και
Εργαζόμενοι, έχουν σημαντική συμβολή
στην προαγωγή πολιτικών.
Σημειώνεται ότι η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας εστιάζει τη θεματολογία της
στο μέλλον της εργασίας αλλά και στην
εμπέδωση συνθηκών αξιοπρέπειας
μέσα από την αποτελεσματική αντιμετώπιση απαράδεκτων φαινομένων
όπως η σεξουαλική παρενόχληση και η
παρενόχληση στους χώρους εργασίας.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Σε ιδιαίτερη αναφορά προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη σημαντική
πρωτοβουλία της ΣΕΚ, ΟΕΒ και ΠΕΟ να
υπογράψουν κώδικα αντιμετώπισης
της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και
Παρενόχλησης που θα καλύψει τον
Ιδιωτικό τομέα.

Σελ. 15

Σ

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, που
εκπροσώπησε τη ΣΕΚ στην πανηγυρική

σύνοδο, τόνισε στην «Εργατική Φωνή»
πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσα
από την ομιλία του επιβεβαίωσε τον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι
κοινωνικοί εταίροι στην προώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας στην εργασία σε συνάρτηση
πάντοτε με την υπόλοιπη κοινωνική
στόχευση της Κυβέρνησης.

Οι εργασίες της συνόδου του ILO ολοκληρώνονται στις 21 Ιουνίου και αναμένεται η κατάληξη σύμβασης για τη βία
και την παρενόχληση στην εργασία
καθώς και έκδοση πανηγυρικής διακήρυξης. Τη δεύτερη εβδομάδα των εργασιών του ILO, τη ΣΕΚ εκπροσωπεί ο
γενικός οργανωτικός Πανίκος
Αργυρίδης.
Σελ. 8

Ώρα ευθύνης για τους Συνδέσμους Ξενοδόχων

οβαρές ανησυχίες για την εργατική ειρήνη στην
Τουριστική Βιομηχανία προκαλεί η στάση των
Συνδέσμων Ξενοδόχων στη διαδικασία ανανέωσης
της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο η οποία έληξε
στο τέλος του 2018. Η αρνητική τοποθέτηση των
ξενοδόχων στα εργατικά αιτήματα οδήγησε την
απευθείας διαπραγμάτευση με τις συντεχνίες των
ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ναυάγιο. Αυτή τη στιγμή η
εργατική διαφορά βρίσκεται στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας.
Οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ, κατήγγειλαν την καθόλα αρνητική στάση των Συνδέσμων
Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ετοιμότητα τους να συνεχίσουν τον διάλογο με σοβαρότητα μέσα σε συναινετικό πνεύμα με
σκοπό την ομαλή ανανέωση της συλλογικής σύμβασης το συντομότερο. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι
δεν πρόκειται να αποδεχθούν συνέχιση της πολιτικής
των εξευτελιστικών μισθών και της εργασιακής εκμετάλλευσης που επικράτησε την τελευταία επταετία

μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Η ΣΕΚ ανησυχώντας για την εργασιακή κρίση που
πυροδοτεί η εργοδοτική στάση μεσούσης της περιόδου τουριστικής αιχμής, καλεί τους Συνδέσμους
Ξενοδόχων να αντικρύσουν τα υποβληθέντα αιτήματα με καλή πίστη συμβάλλοντας στην υπογραφή

• Από τη στάση τους έναντι των αιτημάτων
του προσωπικού εξαρτάται η εργατική ειρήνη
στην τουριστική βιομηχανία
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 τον τελευταίο καιρό. Η ΣΕΚ διαμηνύει ότι
σε καμμία περίπτωση δεν επιθυμεί διασάλευση των
εργασιακών σχέσεων στον νευραλγικό τομέα του
τουρισμού. Ταυτόχρονα όμως, προειδοποιεί ότι το

συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιδράσει ενωμένο σε
κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι γεγονός πως οι ξενοδόχοι έχουν πολλές φορές ευνοηθεί από τις πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων μέσω
φορολογικών ελαφρύνσεων, αύξησης των συντελεστών δόμησης και κινήτρων εκσυγχρονισμού των
τουριστικών μονάδων, ενώ είναι ο μόνος κλάδος της
οικονομίας που δεν έχει πληγεί από την οικονομική
κρίση. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν το κοινωνικοικονομικό τοπίο
σε αυτή τη φάση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης,
προσδοκούμεν ότι οι ξενοδόχοι θα ενεργήσουν μέσα
σε πνεύμα ευθύνης και υπευθυνότητας για ομαλή
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με σεβασμό στα
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του προσωπικού.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εργατική αναταραχή που θα
επέλθει, μεσούσης της τουριστικής περιόδου αιχμής.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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νσωματώνεται στις συλλογικές
συμβάσεις ο ΚΩΔΙΚΑΣ αντιμετώπισης της παρενόχλησης στην εργασία
Αισιόδοξα μηνύματα που εμπνέουν την κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο
όλο καθοριστικό καλούνται να
παίξουν οι ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ για αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης στην
τουριστική βιομηχανία
Η ώρα της ευθύνης έναντι της
οικονομίας είναι εδώ
ενναίες αποφάσεις για εξυγίανση
της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και της Αστυνομίας καλείται να πάρει η κυβέρνηση
τώρα
Τυχόν αναβλητικότητα θα την
πληρώσουμε πολύ ακριβά
ξίζουν συγχαρητήρια στη ΣΕΚ,
ΠΕΟ, ΟΕΒ για την υπογραφή
Κώδικα
αντιμετώπισης
της
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ στους χώρους εργασίας
Με ανοικτά μυαλά και ειλικρίνεια
δικαιούμαστε να αισιοδοξούμε
ο ΓεΣΥ καθίσταται μέρα με τη
μέρα αναπόσπαστο μέρος της
ζωής μας
Ας το αγκαλιάσουμε με θέρμη,
σεβόμενοι τον εαυτό μας και την
κοινωνία
στορική θεωρείται η κραυγή αγωνίας του ΜΙΚΗ Θεοδωράκη για ενότητα των Ελλήνων
«Έλληνες ενωθείτε βάλτε την
αμαξοστοιχία «Ελλάς» στις
ράγες»
αραδοκεί ξάγρυπνος ο ΤΡΟΧΑΙΟΣ
χάροντας με κύρια θύματα τους
νέους
Αλήθεια, πότε αυτή η Πολιτεία
θα πάρει ριζικά μέτρα
παγκόσμια έκθεση για
την
ΙΣΟΤΗΤΑ αποτελεί κόλαφο για
την Κύπρο
Ώρα να αφυπνισθεί η Πολιτεία
στο σύνολο της
ρίκη στον ύψιστο βαθμό εκπέμπει
η υπόθεση του κατασυρροήν
καθομολογία δολοφόνου Ν. Μεταξά
Η Πολιτεία και δη η Αστυνομία
δεν μπορεί να ολιγωρεί και να
καθεύδει άλλο
ρα υιοθέτησης μέτρων για αύξηση της ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δεν μπορεί να διαιωνίζεται άλλο
αυτό το καίριο ζήτημα
αι, χαμηλή παραγωγικότητα και
διαφθορά
πλήττουν
την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να
ανδρανεί άλλο σε ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα
Πολιτεία καλείται να δράσει
άμεσα
για
μείωση
των
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ από και προς
Ελλάδα
Μας ντροπιάζει ως κοινωνία
και ως έθνος η επικρατούσα
κατάσταση με δεδομένη και την ανυπαρξία ακτοπλοϊκής γραμμής.
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Μπορούμε να ξανακερδίσουμε το στοίχημα
της κοινωνικοοικονομικής προόδου

Δ

ιανύουμε το πρώτο εξάμηνο του
2019 με αυξημένες προσδοκίες για
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της
μισθωτής εργασίας και γενικότερα της
μικρομεσαίας τάξης που έχουν πληγεί
βαρύτατα κατά την
πέτρινη
περίοδο
2011 -17. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν
τους συνεχιζόμενους
υψηλούς
ρυθμούς
ανάπτυξης και τα
θετικά
μηνύματα
Του Ξενή X.
που αναφύονται από
Ξενοφώντος
το μέτωπο της απαΑρχισυντάκτη
σχόλησης, πιστεύου«Εργατικής
με πως η Κύπρος του
Φωνής»
2019
μπορεί να
xenis.xenofontos@
επουλώσει σε μεγάλο
sek.org.cy
βαθμό τις πληγές
που άφησε η κρίση
και η βαθιά οικονομική ύφεση. Προς την
κατεύθυνση αυτή, οι επόμενες κοινωνικοοικονομικές επιδιώξεις της κυβέρνησης θα πρέπει να επικεντρωθούν σε
συγκεκριμένες πολιτικές που θα στηρίζονται στους εξής κινητήριους άξονες:
- Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
για ευέλικτη δημόσια υπηρεσία και
αποτελεσματικότερη κρατική μηχανή

και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
καρατομήθηκαν μεσούσης της κρίσης

- Επίλυση του καυτού θέματος των Μη
Εξυπηρετουμένων Δανείων με προστασία της πρώτης κατοικίας και αποφυγή θυματοποίησης νοικοκυριών αλλά

Οι πιο πάνω στόχοι θα καταστούν πιο
εύκολα εφικτοί αν υπάρξει πραγματική
βούληση για τάχιστη εφαρμογή πολιτικών που θα φέρουν καίρια πλήγματα

- Επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας
και προστασία των μισθών με τάχιστη
προώθηση του νομοσχεδίου για λειτουργία Ενιαίας - Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας και νομοθετική κατοχύρωση βασικών όρων των συλλογικών
συμβάσεων, βάσει των εξαγγελιών της
υπουργού Εργασίας.

• Oι μεγάλες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις του σήμερα
να αντιμετωπισθούν
με συλλογικότητα και ευθύνη
- Αύξηση των απολαβών των χαμηλοεισοδηματιών – χαμηλοσυνταξιούχων
και στοχευμένη ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους
- Δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας ιδίως για τη νέα γενιά την
οποία πάση θυσία πρέπει να κρατήσουμε μακριά από τη μετανάστευση
- Υιοθέτηση πολιτικών για να δυναμώσει ξανά η μεσαία τάξη που αποψιλώθηκε τα τελευταία χρόνια

στη διαφθορά που ταλανίζει τον δημόσιο βίο και θα συμβάλουν ουσιαστικά
στην αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας και κατεπέκταση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Η Κύπρος του 2019 μπορεί να προχωρήσει μπροστά με σιγουριά αν οι πολιτικοί – πολιτειακοί άρχοντες πείσουν με
την καθημερινή στάση τους ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για το κοινωνικό
καλό και λιγότερο για το κομματικό
όφελος. Χωρίς να ξεχνούμε τους λόγους
που έσυραν τον τόπο στην κοινωνικοοικονομική άβυσσο, καλούμαστε ως
κοινωνία με πρωτοπόρους τους κοινωνικούς εταίρους να ανοίξουμε τον
δρόμο ώστε οι συντελεστές της παραγωγής, να επανακτήσουν τη χαμένη
τους αυτοπεποίθηση και να σταθούν
όρθιοι, κερδίζοντας το μέγα στοίχημα
της ανασυγκρότησης, της βιώσιμης
ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Λαμπρό παράδειγμα προς τούτο, αποτελεί το μέγα κατόρθωμα της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας το
οποίο όλοι καλούμαστε να στηρίξουμε.
Τα επόμενα βήματα μας ας τα καθοδηγεί η συνετή, τολμηρή και πρωτοποριακή απόφαση Συντεχνιών και Εργοδοτών για ενσωμάτωση στις συλλογικές συμβάσεις του Κώδικα Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης στους Χώρους
Εργασίας.

Κουτσουρεμένο το μέλλον της εργασίας χωρίς Ισότητα

Ε

ίναι αδιανόητο το μέλλον της
εργασίας χωρίς ισότητα, δήλωσε
στους 6000 διαπιστευμένους αντιπροσώπους η María Fernanda
Espinosa Garcés, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών, απευθυνόμενη την περασμένη
εβδομάδα
στην
εναρκτήρια σύνοδο
της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας
ΔΟΕ.
Μια δήλωση στην
οποία περικλείεται η
Της Δέσποινας
Ησαΐα
πεμπτουσία
της
Γρ. Τμήματος
έννοιας
Κοινωνική
Εργαζομένων
Δικαιοσύνη την οποία
Γυναικών ΣΕΚ
όλοι
despina.isaia@sek.org.cy θεωρητικά
ενστερνίζονται αλλά
στην πράξη δυστυχώς παρατηρείται ένα τεράστιο χάσμα
λόγων και έργων σε όλες τις εκφάνσεις
της καθημερινότητας.
Όταν αναφέρεσαι στις αρχές και τις
αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι
τουλάχιστον αυτονόητο πως δεν μπορεί κανείς να υποτιμά την αναγκαιότητα ενεργότερης παρουσίας και εμπλο-

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)

κής των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων. Όταν ζεις σε μια χώρα
όπου το μορφωτικό επίπεδο των
γυναικών είναι τουλάχιστον ισάξιο με
αυτό των ανδρών, τότε δεν μπορεί
εύκολα να φιλτράρει κανείς τους
λόγους για τους οποίους οι γυναίκες
βρίσκονται πάντοτε σε δεύτερη μοίρα
σε σχέση με τις επιλογές για διορισμό

• Ανάπηρες οι κοινωνίες που
αγνοούν το μισό τους πληθυσμό
τους σε θέσεις κλειδιά της πολιτικής
ζωής. Το έχω πει αρκετές φορές πως η
επιλογή ή εκλογή ή ο διορισμός γυναικών δεν είναι αυτοσκοπός. Ωστόσο δεν
είναι πρέπον αλλά ούτε και ηθικό ενώ
υπάρχουν ανάμεσα μας ικανότατες
γυναίκες να μην επιλέγονται στη βάσης
μιας καθόλα ισότιμης προσέγγισης.
Χρειαζόμαστε ακόμη πολύ δουλειά για
να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε
τα αυτονόητα: Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τη συμμετοχή και των δυο
φύλων είναι πιο δίκαιες, πιο ισορροπημένες και πιο κοινωνικά αποδεκτές

αφού λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση
του φύλου. Όσες φορές όμως και να το
πούμε, δεν μπορεί να εμπεδωθεί η χρησιμότητα και η ωφελιμότητα της
συνέργειας και της συνεργασίας στη
λήψη ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αν δεν αλλάξουμε
στάση ζωής και νοοτροπίες θα βρισκόμαστε ακόμη για πολλά χρόνια στο ίδιο
σημείο χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο. Το μέλλον της εργασίας θα είναι σαφέστατα
κουτσουρεμένο χωρίς ισότητα. Ανάπηρες οι κοινωνίες που στερούνται των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του
μισού τους πληθυσμού. Ας συνεχίσουμε
λοιπόν την προσπάθεια μας. Ας
δώσουμε τις μάχες εκείνες που θα συμβάλουν στην αφύπνιση όσων επιδεικτικά αδιαφορούν και κλείνουν τα
μάτια στο δίκαιο και το ορθό. Χρειαζόμαστε διεκδικητικές και μάχιμες γυναίκες που θα μπορέσουν να τραβήξουν
κουπί και να οδηγήσουν την κοινωνία
μπροστά χωρίς πισωγυρίσματα προβάλλοντας τις τεράστιες ικανότητες
τους. Μαζί μπορούμε συλλογικά και
υπεύθυνα να φτιάξουμε την κοινωνία
που μας αξίζει.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6/2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6/2019

Ιούδα (Θαδδαίου)
απ., Ζήνωνος, Ζωσίμου μ., Παϊσίου
Μεγάλου

Ιουλιανού μαρτ.,
Τερεντίου, Νικήτα
νεομ. Νισυρίου

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
κλέους πρ. Δημητρί-

ΤΡΙΤΗ 25/6/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6/2019

ου δ. Αθανασίου

Φεβρωνίας οσιομ.

Ευσεβίου ιερομ. επ.
Σαμασάτων, Ζήνωνος, Ζηνά μαρτύρων

αναγν. των Κυπρίων

Ορεντίου & 6 αδελ-

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/6/2019

φών, Γεωργίου εξ

Γενέθλιον Τιμίου

Ατταλείας

ΠΕΜΠΤΗ 20/6/2019
Μεδοδίου Πατάων,
Νικολάου Καβάσιλα,
Καλλίστου

Αγριπίνης, Αριστο-

Προδρόμου
Αθανασίου Παρίου,
Παναγιώτου νεομ.

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

Σ

ε επιφυλακή βρίσκονται τα
ευρωπαικά συνδικάτα του
ευρύτερου δημόσιου τομέα για
αντιμετώπιση των τεράστιων
προκλήσεων που δημιουργεί η
ραγδαία εξάπλωση της οικονομικής ψηφιοποίησης και οι
επιπτώσεις στις μόνιμες και
ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στο
10ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών, EPSU, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο τις 4 7 Ιουνίου 2019, αποφασίσθηκε
η ανάληψη συγκροτημένης
δράσης, εκ μέρους της ΣΕΚ
συμμετείχαν στο συνέδριο οι
γενικοί γραμματείς, της ΟΕΚΔΥ
– ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου,
της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία
και της ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ – ΣΕΚ]
Ηλίας Δημητρίου.
Το Συνέδριο το οποίο διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια είχε επικεντρώσει τις εργασίες του
στην ανάγκη της προσαρμογής
των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη ψηφιοποίηση, στην
συνέχιση της καταπολέμησης
των ιδιωτικοποιήσεων και την
ανάγκη εφαρμογή μιας πιο
αποτελεσματικής συνεργασίας
για την οικοδόμηση αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης του
συνδικαλιστικού
κινήματος
στον Ευρωπαϊκό χώρο για την
προστασία, την ίση μεταχείριση, τη δικαιοσύνη και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των εργαζομένων.
Κατά τη διάρκεια μιας εντατικής τετραήμερης διάσκεψης οι
σύνεδροι συζήτησαν και αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα δράσης
για ένα δίκαιο μέλλον για τους
εργαζόμενους στις δημόσιες
υπηρεσίες και τους πολίτες.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν
πάνω από 550 συνδικαλιστές
από όλη την Ευρώπη.

Η ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας
Michael D. Higgins και η νέα
Αναπληρωτής Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC)
Esther Lynch έχουν εκφωνήσει
εισηγητικές ομιλίες στο συνέδριο κατά την εναρκτήρια τελετή.
Ο Πρόεδρος Higgins αναφέρθηκε στη σημασία και τον ρόλο
του συνδικαλιστικού κινήματος, την συμβολή της EPSU στα
θέματα των εργαζομένων στης
δημόσιες υπηρεσίες στο ευρωπαϊκό χώρο και στη συνέχεια
αναφέρθηκε σε μια άλλη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας η
οποία είναι η κλιματική αλλαγή. Τα συνδικάτα μπορούν να
αξιοποιήσουν την ευκαιρία να
διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση
στρατηγικής για την ανάπτυξη
της πράσινης οικονομίας προς
όφελος των εργαζομένων και
της Ευρωπαϊκής κοινωνίας,
ευρύτερα. Επίσης, επεσήμανε
τις ευρύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν τα συνδικάτα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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• Η οικονομική ψηφιοποίηση στο επίκεντρο του 10ου Συνεδρίου της EPSU

Τεράστιες οι προκλήσεις για τα συνδικάτα με φόντο
τις ιδιωτικοποιήσεις και τις επισφαλείς θέσεις εργασίας
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που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές αρχές σε ολόκληρη την
Ευρώπη.
4. Ίση μεταχείριση στο εργασιακό χώρο
Η μισθολογική διαφορά μεταξύ
των φύλων είναι ένα πρόβλημα που δυστυχώς υπάρχει στο
Ευρωπαϊκό χώρο και πρέπει να
συμβάλουν όλοι για την αντιμετώπιση του ώστε να εξαλειφτούν οι διακρίσεις. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι το
κύριο στήριγμα των εργαζομένων για την στην εξάλειψη των
διακρίσεων στο εργασιακό
χώρο. Η ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί βασική
πολιτική για την ενίσχυση της
απασχόλησης των γυναικών
και η EPSU σε στενή συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Συνδικάτων
και
άλλους οργανισμούς ζητούν με

δημοσίων υπηρεσιών μέσω του
ψηφιακού μετασχηματισμού
της οικονομίας, η οποία συνεπάγεται πιο επισφαλείς και
απρόβλεπτες εργασίες. Η νέα
τεχνολογία, είπε, δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη για
την επιστροφή στις πρακτικές
οπισθοδρόμηση της απασχόλησης. Τα συνδικάτα πρέπει να
«αντιστρέψουν τη συστηματική
παραμέληση και υποτίμηση

νωση εργαζομένων στις συντεχνίες.
1. Η ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών
Το συνέδριο της EPSU έχει
ταχθεί εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων και υπέρ της άμεσης
παροχής δημόσιων υπηρεσιών
από δημόσιες αρχές ώστε να
διασφαλίζεται ο έλεγχος και η
απρόσκοπτη παροχή ποιοτι-

• Η επέλαση της οικονομικής ψηφιοποίησης θέτει σε
συναγερμό τα συνδικάτα του ευρύτερου δημόσιου τομέα
• Τα συνδικάτα μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υιοθέτηση στρατηγικής για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας προς όφελος των
εργαζομένων και της Ευρωπαϊκής κοινωνίας

της ζωής της εργατικής τάξης»
που αντιπροσωπεύει η ανασφαλής εργασία.

EPSU
Ο γενικός γραμματέας της
EPSU, Jan Willem Goudriaan
στην ομιλία του αναφέρθηκε
στον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα κράτη
της Ευρώπης τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για
να εξασφαλίσουν μια πιο
δημοκρατική κοινωνία, μια
κοινωνία που να στηρίζει τον
κάθε πολίτη. Σημαντική προϋπόθεση είναι η περισσότερη
δημοκρατία στους χώρους
εργασίας μας και οι ισχυρές
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

4 +1 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τις εργασίες του συνεδρίου κατά τη διάρκεια των
τεσσάρων ημερών ήταν:
Η ιδιωτικοποίηση Δημοσίων
Υπηρεσιών, η Ψηφιοποίηση, η
δίκαιη φορολόγηση, η Κλιματική αλλαγή, το μέλλον των
δημόσιων Υπηρεσιών, η ίση
μεταχείριση στο εργασιακό
χώρο, η προσέλκυση και οργά-

κών υπηρεσιών σε όλους τους
πολίτες. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 30 ετών, αυξάνονται οι πιέσεις για ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών
είτε μέσω της πώλησης δημόσιων εταιρειών, είτε μέσω της
σύναψης συμβάσεων από
δημόσιες υπηρεσίες ή τη χρήση
συμπράξεων δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα ως εναλλακτικές λύσεις για να κατευθύνουν
τις δημόσιες επενδύσεις. Σε
γενικές γραμμές, υπήρξε επίσης μια τάση εξωτερικής ανάθεσης που οδηγεί σε κατακερματισμό της παροχής υπηρεσιών και τον πολλαπλασιασμό
των εργοδοτών, χειροτερεύοντας και τις συνθήκες απασχόλησης. Είναι σημαντικές
στην αποκάλυψη των αρνητικών επιπτώσεων των διαφόρων μορφών ιδιωτικοποίησης
τόσο στην ποιότητα του υπηρεσιών και των αμοιβών και
των όρων των δημοσίων
υπαλλήλων.
2. Ψηφιοποίηση
Η ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει
θετικά τις δημόσιες υπηρεσίες
και τις θέσεις εργασίας των
δημοσίων υπηρεσιών. Η ταχύ-

Έντονη η παρουσία της ΣΕΚ στο συνέδριο με τριμελή
αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τις ηγεσίες της ΟΗΟ – ΣΕΚ,
ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ και ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)
τερη και ευκολότερη πρόσβαση
στις υπηρεσίες και η αυξημένη
συμμετοχή των πολιτών μπορούν να συνδυαστούν με θέσεις
εργασίας καλύτερης ποιότητας, καθώς οι επαναλαμβανόμενες εργασίες αντικαθίστανται από πιο εξειδικευμένα
καθήκοντα. Η νέα τεχνολογία
πρέπει να ελέγχεται ώστε να
υπάρχει προστασία των πολιτών.
3. Δίκαιη φορολόγηση
Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής έχει αρνητικές επιπτώσεις
στους εργαζόμενους και γενικά
σε όλους τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η EPSU
κατέστησε το ζήτημα αυτό ως
προτεραιότητα και έχει εφαρμόσει εκστρατεία για να ασκήσει πίεση περιορισμού του,
δημοσιεύοντας έρευνα η οποία
εκθέτει τους απατεώνες φοροδιαφυγής και στηρίζει τη
νομοθεσία και άλλες δράσεις
με σκοπό να τις ενισχύσουν και
να τονίσουν τις προκλήσεις

επιτυχία την ταχεία έγκριση
μιας νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει
αμοιβή για την πληρωμή γονικής άδειας.
5. Προσέλκυση και οργάνωση
εργαζομένων στις συντεχνίες
Για να μπορεί αποτελεσματικά
το συνδικαλιστικό κίνημα να
υπερασπίζεται τους εργαζόμενους και να βελτιώνει το βιοτικό τους επίπεδο απαιτείται η
κοινή δράση των εργαζομένων
και η αλληλεγγύη στην συνδικαλιστική τους οργάνωση. Για
την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος συζητήθηκαν τρόποι προσέλκυσης εργαζομένων με την ενημέρωση, την
παροχή περισσοτέρων υπηρεσιών για ενίσχυση της στήριξης από το συνδικαλιστικό
κίνημα, την συνεργασία με
πανεπιστήμια για την πληροφόρηση και ενημέρωση των
φοιτητών για τον ρόλο και το
έργο του συνδικαλιστικού
κινήματος.
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TMF: Στην Ελλάδα το πιο
πολύπλοκο επιχειρηματικό
περιβάλλον παγκοσμίως

Η

Ελλάδα φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης με τις οικονομίες, που εμφανίζουν
το πιο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον,
γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις
δυσκολίες προσέλκυσης επενδύσεων.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΕ: Σε ισχύ η οδηγία σχετικά με ειδικές
δικαστικές εγγυήσεις για τα παιδιά

Σ

ε ισχύ τέθηκε την περασμένη
Τετάρτη 11 Ιουνίου η ευρωπαική Οδηγία σχετικά με ειδικές
δικαστικές εγγυήσεις για τα παιδιά, ανακοίνωσε η Κομισιόν,
καλώντας τα Κράτη Μέλη που δεν
την έχουν ακόμη ενσωματώσει να
το πράξουν το συντομότερο δυνατόν.
Η Κομισιόν θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για
να τα βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι
οι κανόνες εφαρμόζονται σωστά
προς όφελος των πολιτών. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με τη διοργάνωση εργαστηρίων και συναντήσεων εμπειρογνωμόνων.

Ειδικοί της TMF Group συγκέντρωσαν στοιχεία
από 76 χώρες. Η πολυπλοκότητα μετρήθηκε με
δεδομένα για το πόσο περίπλοκες διαδικασίες
απαιτούνται για την έναρξη και λειτουργίας μίας
επιχείρησης, πόσο δυσνόητο είναι το πλαίσιο
λειτουργίας, αλλά και πόσο απρόβλετο είναι το
περιβάλλον για το επιχειρείν. Εξετάστηκαν εις
βάθος δεδομένα τριών βασικών κατηγοριών: α)
ρυθμιστικοί κανόνες και πρόστιμα μη συμμόρφωσης, β) φορολογία και λογιστικά πρότυπα και
γ) το πλαίσιο προσλήψεων και απολύσεων.
Πραγματοποιήθηκαν δε συνεντεύξεις με ειδικούς
στις χώρες, που απέσπασαν τις 10 υψηλότερες
και τις 10 χαμηλότερες θέσεις, και τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν σε διαφόρους τομείς το
τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον από το 1 έως
το 10 με το 10 να δίνεται στο υψηλότερο επίπεδο
πολυπλοκότητας.

Η ΕΛΛΑΔΑ
Tι οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή του δείκτη
Global Business Complexity Index; «Το ραγδαία
μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον σε σε
συνδυασμό με τους περίπλοκους νόμους στην
αγορά εργασίας» είναι η απάντηση που δίνει η
TMF.
«Κάθε εβδομάδα νέες αποφάσεις και νόμοι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λειτουργούν, κρατούν βιβλία, σχεδιάζουν το μέλλον
τους και επικοινωνούν με τους πελάτες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Γουσσιάκης της
TMF Greece.
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί της εταιρείας η υφιστάμενη νομοθεσία είναι ήδη περίπλοκη, ενώ νέα
μέτρα υιοθετούνται συνεχώς. Καταγράφονται
επίσης περιπτώσεις πολλαπλών νόμων που
έρχονται σε σύγκρουση με αποτέλεσμα να είναι
δύσκολο για μία επίχειρηση να επιλέξει με ποιον
να συμμορφωθεί. Υπογραμμίζεται τέλος ότι
υπάρχουν περιορισμοί στις προσλήψεις. Για
παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο για μία εταιρεία
να προσλάβει εργαζομένους από χώρες εκτός
Ε.Ε., καθώς οι αρχές είναι επιφυλακτικές στο να
χορηγήσουν άδειες εργασίας.

Η πρώτη δεκάδα της πολυπλοκότητας
Πέραν της Ελλάδας εξαιρετικά πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζουν επίσης η
Ινδονησία και η Βραζιλία, τις οποίες συναντάμε
στην δεύτερη και τρίτη θέση της κατάταξης. Την
πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και η Βολιβία, ενώ ακολουθούν
δύο μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η μεγαλύτερη οικονομία της. Πρόκειται για τη Σλοβακία
και τη Γερμανία. Η τελευταία αν και αποτελεί
έναν ισχυρό επενδυτικό προορισμό με πανίσχυρη
βιομηχανία και εξαγωγική μηχανή, συχνά αντιμετωπίζει παράπονα από τις επιχειρήσεις για
αυξημένη γραφειοκρατία. Στις τρεις τελευταίες
θέσεις της δεκάδας βρίσκονται η Τουρκία, η Κίνα
και το Περού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 IOYNIΟΥ 2019

Είναι η τελευταία από μια δέσμη έξι
οδηγιών της ΕΕ που εγγυώνται δικονομικά δικαιώματα για τους πολίτες
σ` ολόκληρη την ΕΕ, συμπληρώνοντας το σύνολο των δικαιωμάτων.
Εκτός από τα νέα αυτά δικαιώματα
για τα παιδιά, στις 5 Μαΐου τέθηκε
σε ισχύ η οδηγία που εγγυάται την
πρόσβαση σε δικαστική αρωγή.
Αυτή η δέσμη κανόνων της ΕΕ διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστά τα
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών
για δίκαιη και ίση μεταχείριση στο
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και
ότι εφαρμόζονται με όμοιο τρόπο σε
όλα τα κράτη μέλη.
Η Κομισιόν σημειώνει ότι κάθε χρόνο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά αντιμετωπίζουν ποινικές διαδικασίες.
Τα παιδιά είναι ευάλωτα και χρειάζονται ειδική προστασία σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας. Με τους
νέους κανόνες που ισχύουν από
σήμερα, τα παιδιά θα πρέπει να
επικουρούνται από δικηγόρο και να
διαχωρίζονται από τους ενήλικες σε
περίπτωση που φυλακίζονται. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική

ζωή των παιδιών και οι ανακρίσεις
θα πρέπει να καταγράφονται με
οπτικοακουστικά μέσα ή με άλλον
κατάλληλο τρόπο. .Τα πρόσωπα
που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, δικαιούνται δικαστική αρωγή,
δηλαδή οικονομική στήριξη, για
παράδειγμα, εάν δεν διαθέτουν τους
οικονομικούς πόρους για να καλύψουν το κόστος της διαδικασίας.

ΖΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σημειώνεται ότι ήδη σε όλα τα κράτη
– μέλη της ΕΕ υπάρχουν υποχρεωτικά και τα κάτωθι δικαιώματα:
Το τεκμήριο αθωότητας και το

Το δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου. - Ένα πρόσωπο, αν θεωρείται
ύποπτο ή είναι κατηγορούμενο,
οπουδήποτε και αν βρίσκεται εντός
της ΕΕ, έχει το δικαίωμα να λάβει
συμβουλές από δικηγόρο. Δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο ισχύει και
στις διαδικασίες εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, τόσο
στο κράτος μέλος που εκτελεί το
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όσο
και στο κράτος μέλος στο οποίο έχει
εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Το δικαίωμα ενημέρωσης. - Τα

• Τα παιδιά θα πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να διαχωρίζονται από τους ενήλικες σε περίπτωση που
φυλακίζονται. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή
των παιδιών και οι ανακρίσεις θα πρέπει να καταγράφονται
με οπτικοακουστικά μέσα ή με άλλον κατάλληλο τρόπο

δικαίωμα παράστασης στη δίκη. Η έννοια του τεκμηρίου αθωότητας
υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ, αλλά οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες αποσαφηνίζουν ότι η εισαγγελική αρχή φέρει
το βάρος της απόδειξης της ενοχής
ενός προσώπου και όχι ο κατηγορούμενος το βάρος της απόδειξης
της αθωότητάς του.

πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται
εγκαίρως σχετικά με την αξιόποινη
πράξη για την οποία θεωρούνται
ύποπτα ή κατηγορούνται. Πρέπει
επίσης να ενημερώνονται αμέσως
για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας, είτε προφορικώς είτε γραπτώς. Πρέπει να
έχουν πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας.
Το δικαίωμα σε διερμηνεία και
μετάφραση. Πρέπει να παρέχεται
δωρεάν διερμηνεία κατά τη διεξαγωγή όλων των ανακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών
ανακρίσεων, όλων των ακροαματικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου και των τυχόν αναγκαίων
ενδιάμεσων ακροάσεων, καθώς και
κατά τη διεξαγωγή των βασικών
συναντήσεών σας με τον δικηγόρο.

ΕΛΛΑΔΑ: Ηλεκτρονικά και αιτιολογημένα
η αναγγελία απόλυσης εργαζόμενου

Σ

το
ηλεκτρονικό
σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ και σε ειδική εφαρμογή
θα δηλώνονται στο εξής οι απολύσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες
πλέον, θα πρέπει είναι αιτιολογημένες.

• Εγκύκλιος του υπουργείου
Εργασίας για την καταγγελία
συμβάσεων αορίστου χρόνου
• Σε ισχύ από 11 Ιουνίου 2019
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας αορίστου
χρόνου, ο οποίος θα επιλέγεται από
ένα κατάλογο τιμών που θα δίνει
τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4359/2016 (Α' 5) ως εξής:
• Ικανότητα εργαζομένου κατά την

εκτέλεση της εργασίας.
• Συμπεριφορά του εργαζομένου.
• Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.
Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση που
θα αναγγέλλει μία απόλυση, υποχρεωτικά θα σημειώνει και έναν από
τους τρεις λόγους για τους οποίους
την αποφάσισε.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο των
απολύσεων που ισχύει από τις 17
Μαΐου 2019 προβλέπει ότι: «Η
καταγγελία της εργασιακής σχέσης
θεωρείται έγκυρη μόνο αν οφείλεται
σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του
άρθρου 24 του Αναθεωρημένου
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που
κυρώθηκε νομοθετικά. Σε περίπτωση
αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης
και απόδειξης της συνδρομής των
προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας
φέρει ο εργοδότης».
Η παραπομπή στο άρθρο 24 του
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σημαίνει ότι βάσιμος
λόγος απολύσεως θα πρέπει να

αναζητηθεί «στην
συμπεριφορά του
στις λειτουργικές
επιχείρησης, της
της υπηρεσίας».

ικανότητα ή τη
εργαζομένου και
απαιτήσεις της
εγκατάστασης ή

Ο βάσιμος λόγος καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, θα επιλέγεται
από έναν κατάλογο που θα
δίνει τρεις επιλογές:
• Ικανότητα εργαζομένου κατά
την εκτέλεση της εργασίας
• Συμπεριφορά του εργαζομένου
• Λειτουργικές απαιτήσεις της
επιχείρησης. Αυτό σημαίνει
ότι η επιχείρηση που θα
αναγγέλλει μία απόλυση,
υποχρεωτικά θα σημειώνει
και έναν από τους τρεις
λόγους για τους οποίους την
αποφάσισε
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΒΑΛΤΕ ΜΕ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ
ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

Η

ανεπαρκής κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών σχετίζεται με ένα μεγάλο
μέρος των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή. Περίπου ένας
στους επτά θανάτους καρδιαγγειακής
αιτιολογίας εκτιμάται ότι οφείλεται στη μη
επαρκή πρόσληψη φρούτων και ένας
στους δώδεκα στην ανεπαρκή κατανάλωση
λαχανικών, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη
παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της
Αμερικανικής Εταιρείας για τη Διατροφή στη
Βαλτιμόρη (8-11 Ιουνίου) και δείχνουν πως η
ανεπαρκής πρόσληψη φρούτων είναι υπεύθυνη για σχεδόν 1,8 εκατομμύρια θανάτους
καρδιαγγειακής αιτιολογίας ετησίως, ενώ η
αντίστοιχη ανεπάρκεια στην κατανάλωση
λαχανικών συνδέεται με ένα εκατομμύριο
θανάτους, δηλαδή σχεδόν τους μισούς.
Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι καλές
πηγές ινών, καλίου, μαγνησίου, αντιοξειδωτικών και φαινολικών, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν την αρτηριακή πίεση και
τη χοληστερόλη. Παράλληλα, βελτιώνουν την
υγεία και την ποικιλία των καλών βακτηρίων
στο πεπτικό
σύστημα. Οι
• Όσοι δεν τρώνε
άνθρωποι
αρκετά φρούτα και
που
τρώνε
λαχανικά κινδυνεύουν
περισσότερα
περισσότερο
φρούτα και
από έμφραγμα
λαχανικά
είναι επίσης
και εγκεφαλικό
λιγότερο
πιθανό
να
είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, μειώνοντας
έτσι τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.
Οι μέχρι σήμερα έρευνες προτείνουν ότι η
ιδανική πρόσληψη φρούτων είναι 300 γραμμάρια ημερησίως (περίπου δύο μικρά μήλα),
ενώ των λαχανικών (συμπεριλαμβανομένων
των οσπρίων) 400 γραμμάρια ημερησίως.
Η επικεφαλής ερευνήτρια Βικτόρια Μίλλερ
της Σχολής Επιστήμης της Διατροφής στο
Πανεπιστήμιο Ταφτς τόνισε ότι εφόσον η
συμπερίληψη φρούτων και λαχανικών στη
διατροφή μας συνιστά ένα τροποποιήσιμο
στοιχείο, η νέα έρευνα, αναδεικνύοντας τη
σημασία τους για την καρδιαγγειακή λειτουργία, αποτελεί έναυσμα για την υιοθέτηση αυτής της διατροφικής συνήθειας.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα πρόσληψης
φρούτων και λαχανικών από 113 χώρες (το
82% του παγκόσμιου πληθυσμού) και τα
συνέδεσαν με τους θανάτους από καρδιαγγειακές νόσους που οφείλονται στην ανεπαρκή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μη επαρκής
κατανάλωση φρούτων έχει ως συνέπεια σχεδόν 1,3 εκατομμύρια θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο και περισσότερους από
520.000 θανάτους από στεφανιαία νόσο
παγκοσμίως κάθε χρόνο. Αντίστοιχα, η κάτω
του βέλτιστου κατανάλωση λαχανικών υπολογίστηκε ότι είχε ως αποτέλεσμα περίπου
200.000 θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο
ετησίως και περισσότερους από 800.000
θανάτους από στεφανιαία νόσο.

5

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Οινοπνευματωδών Ποτών:

Στην ετικέτα η ενεργειακή και θρεπτική επισήμανση των ποτών

Τ

ην αναγραφή της ενεργειακής και
διατροφικής επισήμανσης των
αλκοολούχων ποτών ανακοίνωσε ο
ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων
Ποτών, καθώς κατά την ετήσια συνέλευσή του υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης σχετικά με το ετικετάρισμα
και την επισήμανση σε αυτό της
ενεργειακής και διατροφικής αξίας.

παρουσία του Επιτρόπου Υγείας,
Βιτένις Αντριουκάιτις και όπως
σημειώνει η Κεντρική Συνεταιριστική
Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων
(ΚΕΟΣΟΕ), «το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν διαφέρει από την τρέχουσα πρόταση για τον αμπελοοινικό
τομέα, η υπογραφή όμως αυτή δίνει
στον τομέα των αλκοολούχων στο
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο οίνος, το
πρώτο έναυσμα».

Η υπογραφή του μνημονίου έγινε

Η

Σήμα κινδύνου: Η ατμοσφαιρική ρύπανση
σκοτώνει 800 ανθρώπους την ώρα

ατμοσφαιρική ρύπανση απειλεί
τους πάντες προειδοποίησαν
τα Ηνωμένα Έθνη κατά τη φετινή
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
με 9 στους 10 ανθρώπους στον
πλανήτη να αναπνέουν μολυσμένο
αέρα.
Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει
μια εντεινόμενη, παγκόσμια κρίση
υγείας, η οποία ήδη ευθύνεται για
περίπου επτά εκατομμύρια θανάτους
ετησίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας. Η καύση ορυκτών
καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, για τα μέσα μεταφοράς και για
την βιομηχανία συμβάλλει κατά κύριο
λόγο στην ατμοσφαιρική ρύπανση,
ενώ είναι και η κύρια πηγή των εκπομπών άνθρακα που προκαλούν την
υπερθέρμανση του πλανήτη.

κή ταφή οργανικών απόβλητων.

4. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας από
τα νοικοκυριά προκαλεί κάθε χρόνο
περίπου 3,8 εκατομμύρια πρόωρους
θανάτους, η μεγάλη πλειονότητα εκ
των οποίων στον αναπτυσσόμενο
κόσμο, και σχεδόν το 60% από αυτούς
τους θανάτους αφορούν γυναικόπαιδα.

γέννηση λιποβαρών βρεφών, άσθμα,
παιδικούς καρκίνους, παχυσαρκία,
ανεπαρκή ανάπτυξη των πνευμόνων
και αυτισμό.

7.

Το 97% των πόλεων σε χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος με
περισσότερους από 100.000 κατοίκους δεν πληρεί τα κατώτερα επίπεδα ποιότητας του αέρα που θέτει ο

√ Ο πλανήτης εν μέσω παγκόσμιας κρίσης υγείας η οποία
ευθύνεται για περίπου επτά εκατομμύρια θανάτους ετησίως
√ Η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας,
για τα μέσα μεταφοράς και τη βιομηχανία, συμβάλλει κατά κύριο
λόγο στην ατμοσφαιρική ρύπανση
ΠΟΥ και στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 29% των πόλεων απέχει
από τα επιτρεπόμενα όρια.

Η αντιμετώπιση και των δύο αυτών
προβλημάτων θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντικά τη δημόσια υγεία.

8. Σχεδόν το 25% της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από την ύλη των μικρών
σωματιδίων στα αστικά κέντρα προκαλείται από την κίνηση στους δρόμους, το 20% από την καύση οικιακών
καυσίμων και το 15% από την λειτουργία των βιομηχανιών, περιλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρισμού.

O 10 λογος της περιβαλλοντικής
ενοχής
Ο πιο κάτω κατάλογος καταγράφει
σημαντικά γεγονότα αναφορικά με
τις επιπτώσεις της ρύπανσης του
αέρα στον άνθρωπο:

1. Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει 800 ανθρώπους την ώρα ή 13 το
λεπτό, δηλαδή τρεις φορές περισσότερους από τον ετήσιο αριθμό των
θυμάτων της φυματίωσης, της ελονοσίας και του AIDS μαζί.

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι
ρυπαντές συμβάλλουν τόσο στην κλιματική αλλαγή, όσο και στην τοπική
ατμοσφαιρική ρύπανση, ανάμεσά
τους ο μαύρος άνθρακας ή αιθάλη-που παράγονται από την αναποτελεσματική καύση σε πηγές όπως οι
φούρνοι και οι ντιζελοκινητήρες--και
το μεθάνιο.

3.

Οι πέντε κυριότερες πηγές της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η
καύση ορυκτών καυσίμων σε εσωτερικούς χώρους, η χρήση ξύλων και
άλλων βιομαζών για το μαγείρεμα, η
θέρμανση και ηλεκτροδότηση των
σπιτιών, η βιομηχανία, ανάμεσά τους
και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με
καύση άνθρακα και οι γεννήτριες ντίζελ, τα μέσα μεταφοράς και ειδικά τα
πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, η κτηνοτροφία, περιλαμβανομένων των
ζώων που παράγουν μεθάνιο και
αμμωνία, οι ορυζώνες που παράγουν
μεθάνιο και η καύση των γεωργικών
απόβλητων, η καύση απόβλητων σε
εξωτερικούς χώρους και η υγειονομι-

5.

Το 93% των παιδιών σε όλον τον
κόσμο ζουν σε περιοχές όπου τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής μόλυνσης
ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια που
έχει θέσει ο ΠΟΥ, με 600.000 παιδιά
κάτω των 15 ετών να έχουν πεθάνει
από λοιμώξεις του αναπνευστικού το
2016.

6. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας
ευθύνεται για το 26% των θανάτων
από ισχαιμική καρδιοπάθεια, το 24%
των θανάτων από εγκεφαλικά, το
43% από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 29% από
καρκίνο των πνευμόνων. Σε ό,τι
αφορά τα παιδιά (η ρύπανση της
ατμόσφαιρας) σχετίζεται, μεταξύ
άλλων προβλημάτων υγείας, με την

9.

Η διατήρηση των επιπέδων της
υπερθέρμανσης του πλανήτη "αρκετά
πιο κάτω" από τους 2 βαθμούς Κελσίου - όπως έχουν δεσμευτεί με τη
Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή του 2015 να πράξουν
οι κυβερνήσεις - θα μπορούσε να
σώζει περίπου ένα εκατομμύριο ζωές
τον χρόνο έως το 2050 και μόνο μέσω
της μείωσης της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης.

10. Στις 15 χώρες που εκπέμπουν τα
αέρια που ευθύνονται περισσότερο
για την υπερθέρμανση του πλανήτη
το κόστος της μόλυνσης της ατμόσφαιρας για τη δημόσια υγεία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περισσότερο
από το 4% του ΑΕΠ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

ο γεγονός ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ
δεν είναι πρωτοπόροι στον
τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας δείχνει ότι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός πρέπει να
επιταχυνθεί προκειμένου η ΕΕ
να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παρόλο που όλες οι χώρες βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το
2017, ο αριθμός των διαθέσιμων δεδομένων στις ηλεκτρονικές φόρμες δημόσιων υπηρεσιών εξακολουθεί να μην είναι
ικανοποιητική. Τέσσερις χώρες
(δηλαδή η Ρουμανία, η Κύπρος,
η Δανία και η Φινλανδία)
σημείωσαν χαμηλότερες βαθμολογίες σε σύγκριση με το
2017. Η Ιρλανδία (+ 27,5 μονάδες), η Ιταλία (+15,75 μονάδες)
και η Λετονία (+11,38 μονάδες)
σημείωσαν τη μεγαλύτερη
πρόοδο. Οι τρεις χώρες με τις
καλύτερες επιδόσεις ήταν η
Μάλτα, η Εσθονία και η Λετονία με βαθμολογίες άνω των 82
μονάδων. Ωστόσο, οι χώρες με
τις χειρότερες επιδόσεις (δηλ.
Η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Βουλγαρία) κατέγραψαν κάτω από 30
μονάδες.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σε σχέση με τη ψηφιακή υγεία

Γ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ουραγός η Κύπρος στη ψηφιακή οικονομία
• Άλλη μια Πανευρωπαϊκή αρνητική πρωτιά σκιάζει τη χώρα μας

Η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται
στην 7η και 3η αντίστοιχα χαμηλότερη θέση του δείκτη, ανάμεσα στα
29 κράτη – μέλη, πίσω από την
Βουλγαρία και τη Ρουμανία

και περίθαλψη σχεδόν το 50%
των ατόμων στη Φινλανδία και
την Εσθονία χρησιμοποίησαν
υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, ενώ στη Δανία το ποσοστό
είναι ελαφρώς χαμηλότερο
(42%). Από την άλλη πλευρά, η
Μάλτα, η Ουγγαρία, η Γερμανία
και η Κύπρος εμφάνισαν χαμηλότερη απόδοση, έχοντας βαθμολογήσει λιγότερο από το
10%.
Σχεδόν οι μισοί γενικοί ιατροί
χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά
μέσα για να ανταλλάξουν
ιατρικά δεδομένα και να
συνταγογραφήσουν φάρμακα,

Σε γενικές γραμμές ο φετινός
Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας
και Κοινωνίας (DESI) καταγράφει ότι η συνδεσιμότητα έχει
βελτιωθεί, αλλά παραμένει
ανεπαρκής για να καλύψει τις

ταχύτατα αυξανόμενες ανάγκες.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Αναλυτικά, πάνω από το ένα
τρίτο του ενεργού εργατικού
δυναμικού στην Ευρώπη δεν
διαθέτει βασικές ψηφιακές
δεξιότητες, παρόλο που οι
περισσότερες θέσεις εργασίας
απαιτούν τουλάχιστον βασικές
ψηφιακές δεξιότητες, και μόνο
το 31 % διαθέτει προηγμένες
δεξιότητες χρήστη του διαδικτύου.
Ταυτόχρονα, αυξάνεται η
ζήτηση
για
προηγμένες
ψηφιακές δεξιότητες σε όλη

την οικονομία, καθώς η απασχόληση
εμπειρογνωμόνων
στις τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
αυξήθηκε κατά 2 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας την τελευταία
πενταετία στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η
Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία είναι
πρωτοπόροι σε αυτή τη διάσταση του δείκτη.
Επιπλέον, το 64 % των χρηστών του διαδικτύου που υποβάλλουν έντυπα στη δημόσια
διοίκηση χρησιμοποιούν πλέον
διαδικτυακούς διαύλους (έναντι 57 % το 2014), γεγονός που
καταδεικνύει την ευκολία των
ηλεκτρονικών διαδικασιών σε
σύγκριση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Όσον αφορά τη χρήση των
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης
της ηλεκτρονικής υγείας και
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Φινλανδία και η Εσθονία
έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στον DESI.
Τέλος, η Φινλανδία, η Σουηδία,
το Λουξεμβούργο και η Δανία
έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία.

• Φιλόδοξο σχέδιο του υφυπουργείο Τουρισμού

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Άτομο για εξυπηρέτηση πελατών σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό
- Εργάτη σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο
- Αποθηκάριος σε αποθήκη εξαρτημάτων αυτοκινήτων
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Λειτουργοί Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία
- Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης
- Καθαρίστρια / Φροντίστρια
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη ή Κώστα Ορατίου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγός με επαγγελματική άδεια οδηγού ADR
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Interior Designer
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Συντονιστή πόστου σε εργοστάσιο
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Ισιωτή αυτοκινήτων
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος, απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
- Καμαριέρες
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
Ανδρέα Παναγή 22849849.

η Δανία κατέλαβε την πρώτη
θέση, έχοντας με 98%, με τη
Σουηδία να ακολουθεί (81%).
Συνολικά 10 χώρες σημείωσαν
κέρδη άνω του 43%. Τα υπόλοιπα είχαν πολύ χειρότερη
απόδοση, με τη Σλοβακία, την
Κύπρο, την Πολωνία, την Τσεχία και τη Ρουμανία να έχουν
βαθμολογηθεί με κάτω από το
20%.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Να γίνει σήμα κατατεθέν του τουριστικού μας προιόντος

Η

κυβέρνηση φιλοδοξεί να
καταστήσει την κυπριακή
φιλοξενία σήμα κατατεθέν του
Κυπριακού τουριστικου προιόντος.
Ήδη, βρίσκεται στα σκαριά η
εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, το
οποίο θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έννοιας της λέξης φιλοξενίας στον τόπο μας. Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος σε
χαιρετισμό του κατά την τελετή
των 2ων ετήσιων βραβεύσεων του
Φορέα "Κύπρια Φιλοξενία" ανέφερε
πως "ως Υφυπουργείο, έχουμε
κάνει βίωμα μας ότι ο ποιοτικός
τουρισμός δεν είναι μόνο οι θαυμάσιες ξενοδοχειακές μονάδες,
είναι επίσης και η αυθεντική
παραδοσιακή φιλοξενία και η
υψηλού επιπέδου συμπεριφορά".
Το υφυπουργείο Τουρισμού, από
τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας του, δημιούργησε την Επιτροπή Φιλοξενίας, "της οποίας ο
ρόλος είναι να δώσει σάρκα και
οστά στην έννοια της λέξης φιλοξενία", πρόσθεσε.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Φιλοξενίας, υπογράμμισε,
βρίσκεται στα σκαριά η εκπόνηση
ενός σχεδίου δράσης "το οποίο θ`
αποσκοπεί ν` αναπτύξουμε ευρύτερα την έννοια της λέξης φιλοξενίας στον τόπο μας, με ενέργειες
που αφορούν όχι μόνο τους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και
την τοπική κοινωνία ευρύτερα".
Ο Πόλυς Καλλής, πρόεδρος του
Φορέα "Κύπρια Φιλοξενία", στον
οποίον συμμετέχουν πλείστοι

επαγγελματικοί σύνδεσμοι και
πληθώρα επαγγελματιών του τουρισμού, κάλεσε τους θεσμικούς
φορείς των εργασιακών σχέσεων,
να προχωρήσουν, κι αν είναι δυνατόν να θεσμοθετήσουν, " ίσως και
σαν μέρος των συλλογικών συμβάσεων", τρόπους και μέσα για ανάδειξη και προβολή της αριστείας.
"Καλούμε το κράτος και θεσμικούς
φορείς να ασχοληθούν εκτενέστερα, επαρκέστερα και συστηματικό-

Εξυπηρέτησης, Επαγγελματικής
Κουλτούρας και τέλος, Κοινωνικής
Προσφοράς.
Το πρώτο βραβείο "Αριστοξενία"
απονεμήθηκε στη Δέσπω Κωνσταντή, προϊστάμενη οροφοκομίας
ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα, η
οποία φιλοξένησε για μια μέρα στο
ίδιο της το σπίτι Ελβετίδα τουρίστρια, όταν μετά από κάποιο
λάθος δεν υπήρχε διαθέσιμο
δωμάτιο για το πρώτο βράδυ δια-

• Στα σκαριά σχέδιο ανάπτυξης της έννοιας της φιλοξενίας
• Εισήγηση για ίδρυση και λειτουργία Εργασιακού Επιμελητηρίου
Τουρισμού, όπως λειτουργεί σε άλλες χώρες
τερα με θέματα εργασιακής κουλτούρας, κατάρτισης και επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής αναγνώρισης και επαγγελματικών
κινήτρων", ανέφερε, ενώ εξέφρασε
την άποψη πως συντονιστής για
όλα αυτά θα μπορούσε να ήταν ένα
Εργασιακό Επιμελητήριο Τουρισμού, όπως λειτουργεί σε άλλες
χώρες.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΞΙΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ
Ο κ. Καλλή ανέφερε τέλος πως
σήμερα τιμάται μια μικρή μερίδα
άξιων πρεσβευτών της κυπριακής
φιλοξενίας, που επιλέχθηκαν από
τις προτάσεις που έγιναν γνωστές,
"γνωρίζοντας πως υπάρχουν
δεκάδες καλές και ίσως καλύτερες
ιστορίες, που δεν έχουν γνωστοποιηθεί".Τα βραβεία αφορούν τις
τέσσερις κατηγορίες, "Αριστοξενία"
Άριστης Φιλοξενίας, Εξαίρετης

μονής της. Η ίδια συνόδευσε επίσης τη φιλοξενούμενη της σε γάμο
συγγενικού της προσώπου, δίνοντας της και τα κατάλληλα ρούχα.
Το ομαδικό βραβείο "Αριστοξενία"
έλαβε η ομάδα ξενοδοχείου της
Λεμεσού, η οποία άνοιξε αυθόρμητα το εστιατόριο του ξενοδοχείου
και δημιούργησε ρομαντική ατμόσφαιρα με λουλούδια, μουσική και
μπαλόνια, κάνοντας έκπληξη σε
ζεύγος τουριστών που επιθυμούσε
να γιορτάσει τη γαμήλια επέτειο
του. Το ανθρώπινο τους πρόσωπο
ανέδειξαν επίσης αρκετοί επαγγελματίες του χώρου, όπως η
Ανδρούλλα Βάσου, καμαριέρα σε
ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας, η
οποία βραβεύθηκε για την περιποίηση και φροντίδα σε τετραπληγικό τουρίστα, ο οποίος επέλεξε να
ταξιδέψει ασυνόδευτος για δέκα
μέρες στην Κύπρο.
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ΕΛΛΑΔΑ: Πολλές ώρες εργασίας
αλλά με χαμηλή παραγωγικότητα

Μ

εταξύ όλων των ανεπτυγμένων χωρών, οι
Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο αλλά είναι
ουραγοί στην παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα η εργατικότητα να μη φέρνει και την
αναμενόμενη βελτίωση εισοδημάτων και βιοτικού επιπέδου.
Σύμφωνα με στοιχεία που
παρατίθενται στη Συνοπτική
Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) για τους Δείκτες
Παραγωγικότητας, η οποία
δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, οι Έλληνες εργάσθηκαν κατά μέσο όρο σχεδόν
1.900 ώρες το χρόνο, το 2016.
Αυτός ο αριθμός διαφέρει ελαφρώς από την εκτίμηση των
εθνικών αρχών και προκύπτει
από διόρθωση με βάση τη
μεθοδολογία του ΟΟΣΑ. Με
βάση αυτή τη διόρθωση, οι
Έλληνες εργαζόμενοι περνούν
στην πρώτη θέση στις χώρες
του ΟΟΣΑ, με ετήσιο χρόνο
εργασίας που ξεπερνά αρκετά
τον αντίστοιχο χρόνο των
Πολωνών.
Όμως, στην παραγωγικότητα
της εργασίας οι Έλληνες βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις
της κατάταξης του ΟΟΣΑ,
μπροστά μόνο από χώρες του
πρώην ανατολικού μπλοκ
(Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Λετονία).
Όπως φαίνεται σε σχετικό
γράφημα, όπου η παραγωγικότητα των επί μέρους οικονομιών παρουσιάζεται ως ποσοστό της παραγωγικότητας
στις ΗΠΑ, η παραγωγικότητα

• ΟΟΣΑ: Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα προ της κρίσης
στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία ενώ έχουν επίσης συρρικνωθεί τα τελευταία
χρόνια στο Βέλγιο και τον Καναδά
στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη
από το 60% της αντίστοιχης
στις ΗΠΑ.

Παραγωγικότητα

Θέσεις χαμηλής αμοιβής
Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι η
απασχόληση αυξάνεται στις
ανεπτυγμένες χώρες μέλη του,

αύξηση της ζήτησης με την
πρόσληψη
περισσότερων
εργαζομένων και αυτό, με τη
σειρά του, περιορίζει τις δυνα-

Το πρόβλημα της χαμηλής
παραγωγικότητας στην ελληνική οικονομία φαίνεται ότι
συνδέεται στενά με τη χαμηλή
επενδυτική δραστηριότητα,
που δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν με τον
καλύτερο τρόπο το προσωπικό
τους, αλλά και στο μόνιμο
πρόβλημα κατεύθυνσης της
ελληνικής οικονομίας σε τομείς
χαμηλής παραγωγικότητας.
Όπως σημειώνει ο ΟΟΣΑ, η
επιβράδυνση της αύξησης της
παραγωγικότητας περιορίζει
τα περιθώρια βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου. Η παραγωγικότητα είναι τελικά ζήτημα
πιο έξυπνης εργασίας και όχι
σκληρότερης εργασίας. Το
πόσο «έξυπνη» είναι η εργασία
μετριέται με βάση την παραγωγικότητα
πολλαπλών
παραγόντων
(multifactor
productivity). Αυτή αντικατοπτρίζει την ικανότητα των
επιχειρήσεων να παράγουν
περισσότερα αποτελέσματα,
αξιοποιώντας καλύτερα τις
εισροές μέσω νέων ιδεών,
τεχνολογικών καινοτομιών,
καθώς και μέσω διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών.

Σ

τις μέρες μας όπου η εύρεση εργασίας είναι ένας «ιδεατός στόχος»,
το «ιδανικό» εργασιακό περιβάλλον
φαντάζει ως περιττή πολυτέλεια.
Ωστόσο, η παραμονή μας στην εργασία, η αποτελεσματικότητά μας,
ακόμη και η υγεία μας εξαρτώνται
και από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στο εργασιακό μας περιβάλλον.
Ένα περιβάλλον όπου αισθανόμαστε
ότι εκτιμούν εμάς και τις ικανότητές
μας, μας υποστηρίζουν χωρίς ζήλια
και μας προτρέπουν να επιτύχουμε
παραπάνω πράγματα, χωρίς να
αισθανόμαστε πιεσμένοι, είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον όπως αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημίου
του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμα κι αν το αντικείμενο εργασίας δεν είναι αυτό ακριβώς που μας
ενδιαφέρει, αυτό μπαίνει στην άκρη και
η δουλειά μας μετατρέπεται σε έναν
από τους παράγοντες που συμβάλλουν
στην καλή μας υγεία. Όσοι δουλεύουν
σε ένα περιβάλλον, όπου χαίρουν της
υποστήριξης των συναδέλφων τους,
πιθανότατα θα ζήσουν περισσότερο
από εκείνους που δεν έχουν την ίδια
τύχη. Η υποστήριξη που δέχεται ένας
υπάλληλος αντανακλά το κατά πόσο
έχει ενσωματωθεί στη μικρή «κοινωνία»
της δουλειάς του, παράγοντας που
θεωρείται καθοριστικός ακόμη και για
τον κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας.
Σύμφωνα επίσης με πρόσφατη έρευνα

7

γωγικότητας από το μέσο όρο
παρουσίασαν καθαρές απώλειες θέσεων εργασίας. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση
των μισθών (προσαρμοσμένη
για τον πληθωρισμό) βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά
παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα που υπήρχαν πριν από την
κρίση στα δύο τρίτα των
χωρών του ΟΟΣΑ. Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πολύ
κάτω από τα επίπεδα προ της
κρίσης στην Ελλάδα, την Ιταλία
και την Ισπανία και έχουν επίσης συρρικνωθεί τα τελευταία
χρόνια στο Βέλγιο και τον
Καναδά.
Οι περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε τομείς
χαμηλότερης αμοιβής, όπως η
στέγαση και η τροφοδοσία, η
υγειονομική περίθαλψη και η
φροντίδα των νοικοκυριών, με
αποτέλεσμα να ασκείται πίεση
στο μέσο όρο των αμοιβών στο
σύνολο της οικονομίας.

αλλά οι περισσότερες θέσεις
εργασίας εξακολουθούν να
δημιουργούνται σε δραστηριότητες σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλής
αμοιβής. Η τάση αυτή έχει εξασθενήσει την επίδραση των
γενικά ασθενών επιχειρηματικών επενδύσεων στην αύξηση
της παραγωγικότητας.
Η υποχώρηση των μισθών
φαίνεται ότι επέτρεψε στις
επιχειρήσεις να αναβάλουν τις
αποφάσεις τους για νέες επενδύσεις. Αντί να επενδύσουν,
προτιμούν να καλύπτουν την

τότητας αύξησης της παραγωγικότητας μέσω νέων επενδύσεων. Στην Γαλλία, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι τρεις πρώτοι τομείς με
τα μεγαλύτερα κέρδη απασχόλησης μεταξύ του 2010 και του
2017 αντιστοιχούσαν στο ένα
τρίτο της συνολικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης,
αλλά οι νέες θέσεις εργασίας
είχαν μισθούς κάτω από το
μέσο όρο. Επιπλέον, στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Ιταλία
και την Ισπανία, οι βιομηχανίες
με υψηλότερο επίπεδο παρα-

Οικοδομώντας το ιδανικό
εργασιακό περιβάλλον
της Adecco, τα στοιχεία που συνθέτουν
το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον είναι
η συναδελφικότητα, οι ουσιαστικές
σχέσεις και τα κίνητρα για βελτίωση
της παραγωγικότητας. Ειδικότερα, το

• Η συναδελφικότητα, οι
ουσιαστικές σχέσεις και
τα κίνητρα για βελτίωση της
παραγωγικότητας αποτελούν
τα βασικότερα στοιχεία που
συνθέτουν το ιδανικό εργασιακό
περιβάλλον
• Ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας για πολλούς νέους
είναι η διατήρηση ισορροπίας
μεταξύ εργασίας και
προσωπικής ζωής
89% των συμμετεχόντων στην έρευνα
δηλώνει ότι το αίσθημα της συναδελφικότητας αποτελεί τον σημαντικότερο
παράγοντα ενός αρμονικού εργασιακού
περιβάλλοντος και ότι τα μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά. Ένα ποσοστό
72% ομολογεί ότι η συμπεριφορά στον
χώρο εργασίας είναι πολύ σημαντική,
συμφωνώντας σε γενικές γραμμές στο

ότι η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν
συντονισμένα και με αίσθημα σεβασμού
ο ένας για τον άλλον. Ποσοστό 63% των
εργαζομένων υποστηρίζει ότι ευέλικτα
εργασιακά σχήματα και προνόμια,
όπως η μερική απασχόληση ή η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου ενίοτε, είναι
πολύ σημαντικά. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν επίσης, σε ποσοστό 61%, ότι τα

απαιτητικά ωράρια αποτελούν σημαντική πρόκληση μεν, ωστόσο δηλώνουν
περισσότερο ικανοποιημένοι όταν αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους με το να
τους δοθεί, π.χ., ρεπό την ημέρα των
γενεθλίων τους. Αυξημένη είναι, επίσης, η σπουδαιότητα που αποδίδουν
τα στελέχη στις εργασιακές σχέσεις.
Μάλιστα, το 27% των συμμετεχόντων
στην έρευνα δηλώνει ότι θα ήταν διατεθειμένο να κερδίζει λιγότερα χρήματα
με αντάλλαγμα ένα αρμονικό περιβάλλον, ενώ περισσότεροι από τους μισούς

Μικρότερο μερίδιο
στους εργαζόμενους
Η έκθεση δείχνει επίσης ότι το
μερίδιο των εισοδημάτων από
την οικονομική δραστηριότητα
που πηγαίνει στην εργασία
μέσω των μισθών εξακολούθησε να μειώνεται τα τελευταία
15 χρόνια σε πολλές χώρες,
ιδιαίτερα στη μεταποίηση.
Μέχρι το 2017, οι σημαντικότερες μειώσεις σημειώθηκαν
στην Ιρλανδία, την Πολωνία
και την Πορτογαλία, αλλά τα
μερίδια εισοδήματος εργατικού
δυναμικού έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά στην Αυστραλία,
την Ουγγαρία, το Ισραήλ, την
Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

(ποσοστό 52%) δηλώνουν ότι προτιμούν
τους καλούς συναδέλφους από μια
εβδομάδα επιπλέον διακοπών!
Μία άλλη έρευνα από το ConsumerLab
της Ericsson με τίτλο «Νέοι επαγγελματίες στη δουλειά» εστιάζει στους εργαζομένους ηλικίας 22-29 ετών στις
Η.Π.Α., που έχουν ανώτατη μόρφωση
και οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, διορατικοί και φαντάζονται τον εαυτό τους σε
ηγετικές θέσεις στο μέλλον. Οι νέοι
αυτοί –οι λεγόμενοι και Millennials–
θεωρούν τη διαπροσωπική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
ως δικαίωμα και όχι ως παροχή.
Θέλουν στενές σχέσεις με τους ανωτέρους τους και αναμένουν συχνή ανατροφοδότηση. Δεν τους αρέσει η ασάφεια και περιμένουν διαφάνεια και
αμεροληψία σε όλες τις συναλλαγές
τους. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για πολλούς νέους είναι η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ εργασίας και
ελεύθερου χρόνου και προσδοκούν πως
οι εργοδότες θα βρουν λύσεις, προκειμένου να τους βοηθήσουν να το επιτύχουν. Το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, στα μάτια αυτών των νέων παρέχει, μεταξύ άλλων, ικανοποιητική εργασία, ξεκάθαρες κατευθύνσεις και προοπτικές, συνεχή ανατροφοδότηση, αφοσιωμένο, προ-δραστικό διευθυντή,
διαφάνεια, σεβασμό, ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική
ζωή και στενή σχέση με τον διευθυντή.
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Σε εξέλιξη οι εργασίες της 108ης συνόδου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)

Σ

το μέλλον της εργασίας αλλά
και στο καίριο ζήτημα της
βίας και παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας επικεντρώνεται φέτος η 108η σύνοδος της
Διεθνούς Οργάνωσης εργασίας
(ILO) οι εργασίες της οποίας
άρχισαν στις 10 Ιουνίου 2019
και ολοκληρώνονται στις 21
Ιουνίου, στη Γενεύη της Ελβετίας.

Χρυσοφόρα επένδυση για τις κοινωνίες
η διατήρηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟPΓΑΝΩΣΗ ΕPΓΑΣΙΑΣ
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) είναι η ειδικευμένη
οργάνωση του ΟΗΕ που επιδιώκει την προώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων. Καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εργασίας με τη μορφή συμβάσεων και συστάσεων οι οποίες ορίζουν τα ελάχιστα
πρότυπα των βασικών δικαιωμάτων εργασίας.

Στην προσφώνηση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης εξέφρασε την
πλήρη στήριξη του στις αρχές
της ανθρωποκεντρικής ατζέντας που αναφέρονται στην
έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), δηλαδή η
περαιτέρω
επένδυση
στις
ανθρώπινες ικανότητες, στους
θεσμούς εργασίας και στην
αξιοπρεπή και μακροχρόνια
εργασία.

Όταν η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1919 και ήταν μέρος της Συμφωνίας Ειρήνης των
Βερσαλλιών είχε ένα σαφή στόχο και σκοπό: Να διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη ενισχύοντας την κοινωνική
δικαιοσύνη μέσα από τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων. Μέσα στα εκατό χρόνια η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας έχει επεξεργαστεί πάνω από 180
συμφωνίες πάνω σε όλους τους τομείς. Από την παιδική εργασία, το δικαίωμα οργάνωσης σε συνδικάτο, τον
κατώτατο μισθό, την ίση αμοιβή για ίδια εργασία, την
προστασία της μητρότητας. Σε όλους αυτούς του τομείς
είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας που θέτει τα ελάχιστα επίπεδα, τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά
παγκοσμίως τόσο από τα κράτη όσο και από τις επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέδειξε την ωφελιμότητα του Κοινωνικού Διαλόγου στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης
στην Κύπρο και εξέφρασε τη
σταθερή του πεποίθηση ότι
μόνον με συλλογική προσήλωση
στις πιο πάνω αρχές μπορούμε
να πετύχουμε την ανάπτυξη,
την κοινωνική δικαιοσύνη και
την ευημερία για τις σημερινές
και τις μελλοντικές γενεές»
Τη ΣΕΚ, στην πανηγυρική σύνοδο εκπροσώπησε ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας ο οποίος σε δηλώσεις
του στην «Εργατική Φωνή»,
ανέδειξε τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας και του κοινωνικού διαλόγου για την πρόοδο και την κοινωνική ευημερία
της Κύπρου και τόνισε παράλληλα πως ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας στην τοποθέτηση
του επιβεβαίωσε τον σημαντικό
ρόλο που επιδεικνύουν οι Κοινωνικοί Εταίροι στην προώθηση
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και
της αξιοπρέπειας στην εργασία
σε συνάρτηση με την υπόλοιπη
κοινωνική στόχευση και πολιτική της Κυβέρνησης.
Σημειώνεται πως ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας έκανε ειδική
αναφορά στην πρωτοβουλία
των Κοινωνικών Εταίρων να
υπογράψουν Κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας γεγονός που υποδηλοί για ακόμη μια
φορά τη σημασία της συνέργειας και του κοινωνικού διαλόγου.

Εκατό χρόνια μετά την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας έχουν επιτευχθεί πολλοί στόχοι, ωστόσο απομένει να γίνουν ακόμα πολλά σε ένα παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον, στο οποίο οι συνθήκες εργασίας διαρκώς
χειροτερεύουν για τους εργαζομένους. Ο αυξανόμενος
ρόλος των ρομπότ στον χώρο εργασίας μαζί με πολλά
άλλα νέα ζητήματα καταδεικνύουν ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι ακόμα και σήμερα απαραίτητη.

Η Κύπρος υιοθέτησε την τριμερή δομή του ILO
Σε χαιρετισμό του στις εργασίες του Συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
που πραγματοποιείται στη Γενεύη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη
βαθιά και μακρόχρονη σχέση με την ΔΟΕ
υπενθυμίζοντας ότι «η Κύπρος υιοθέτησε
την τριμερή δομή του Οργανισμού μέσω
του οποίου εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, των εργοδοτών των οργανώσεων των
εργαζομένων ανταλλάζουν απόψεις για
τις πολιτικές.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε
πως η ήδη εξαίρετη συνεργασία μεταξύ
της Κύπρου και του Οργανισμού έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την οικονομική
κρίση το 2013, με τη ΔΟΕ να προσφέρει
πολύτιμη τεχνική βοήθεια, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά το σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το θέμα του ελάχιστου εθνικού
μισθού.
Αναφερόμενος στα μέτρα που έλαβε η
Κυβέρνηση για αναδιαμόρφωση του κοινωνικού συστήματος πρόνοιας, προς
όφελος των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων, ο Πρόεδρος σημείωσε, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή του Ελάχιστου

Εγγυημένου Εισοδήματος, το ΓΕΣΥ, την
αύξηση των επιδομάτων προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, προς τα άτομα με αναπηρίες, επαναφορά του επιδόματος
μητρότητας σε πολύτεκνες οικογένειες,
την παροχή επιδόματος πατρότητας, την
υιοθέτηση μας νέας στεγαστικής πολιτικής, καθώς και τη λήψη απόφασης για
δημιουργία του Σπιτιού της Γυναίκας, με
στόχο την παροχή προστασίας και βοήθειας προς τις γυναίκες που υπήρξαν
θύματα βίας.
Πρόσθεσε ότι μετά την εφαρμογή του
κώδικα συμπεριφοράς στον δημόσιο
τομέα στη βάση των βέλτιστων διεθνών

√ Επισημάνσεις προέδρου
της Δημοκρατίας
πρακτικών για την παρενόχληση στον
χώρο εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι υιοθέτησαν σχετικό κώδικα στον ιδιωτικό
τομέα.
Είπε ακόμα ότι ως αποτέλεσμα των
μέτρων κοινωνικής προστασίας που
έλαβε η Κυβέρνηση έχει αυξηθεί το κατά
κεφαλήν εισόδημα.
«Ο συνδυασμός των νέων οικονομικών και
κοινωνικών μας πολιτικών, η αντοχή και
τα ισχυρά θεμέλια της οικονομίας μας,
όπως και οι θυσίες του λαού, αλλά πάνω
από όλα η εποικοδομητική στάση των
κοινωνικών μας εταίρων, οδήγησαν στη
διατήρηση της εργατικής ειρήνης και σε
μια εντυπωσιακή ανάκαμψη της οικονομίας», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ωστόσο, υπογράμμισε, παρά την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί αναγνωρίζουμε ότι η

διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, η
περαιτέρω μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της ποιότητας και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας χρειάζεται τη
συνεχή προσοχή μας και την εξέλιξη των
πολιτικών μας ώστε να προσαρμοστούμε
σε μια συνεχώς διαφοροποιούμενο περιβάλλον αγοράς εργασίας.
Προς τον σκοπό αυτό αναπτύσσουμε και
εφαρμόζουμε συνεχώς εθνικά σχέδια για
αντιμετώπιση των προκλήσεων της εργασίας του μέλλοντος με τη διαχείριση των
ικανοτήτων μέσα από, μεταξύ άλλων, την
εκπαίδευση στην εργασία, και την προώθηση της επιχειρηματικότητας».
«Με την πολύτιμη τεχνική βοήθεια της ΔΟΕ
και τη συμβολή των κοινωνικών μας εταίρων, προτιθέμεθα να εμπλακούμε σε διάλογο για να εισάξουμε τον εθνικό ελάχιστο
μισθό όταν υπάρξουν οι συνθήκες πλήρους απασχόλησης», τόνισε.
Σημείωσε ότι η Κύπρος απολαμβάνει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4% και
πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ το διεθνές
στάτους της κυπριακής οικονομίας έχει
αναβαθμιστεί στην επενδυτική βαθμίδα.
Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανεργία έχει
υποχωρήσει στο 7% με πτωτικές τάσεις,
από το 16% που βρισκόταν το 2013.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε
την πλήρη υποστήριξη στις αρχές της
ανθρωποκεντρικής ατζέντας που τίθεται
στην έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, δηλαδή η περαιτέρω επένδυση
στις ανθρώπινες ικανότητες, στους
θεσμούς εργασίας και στην αξιοπρεπή και
μακροχρόνια εργασία».
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η αποδοτικότητά σας στη δουλειά μπορεί
να αυξηθεί κατά δημιουργικό τρόπο

• Λανθάνονται όσοι θεωρούν πως
το χρήμα φτιάχνει ευτυχισμένα άτομα

Μικρές συνήθειες που
φέρνουν την ευτυχία

Δ

εν είναι ανάγκη να είσαι πλούσιος για να νοιώθεις ευτυχισμένος. Όσο και αν δεν το
πιστεύετε, υπάρχουν απλοί τρόποι να γίνεις και
να παραμείνεις ευτυχισμένος. Αρκεί να τους υιοθετήσετε συστηματικά στην καθημερινότητα σας.
Ιδού λοιπόν!
Κοιμηθείτε: Έχετε βαρεθεί να το διαβάζετε; Καιρός
να το κάνετε και πράξη. Έρευνες επί ερευνών έχουν
αποδείξει πως η χρόνια έλλειψη ύπνου (δηλαδή, το
να κοιμάστε λιγότερες από οκτώ ώρες κάθε μέρα)
ευθύνεται για ένα σωρό προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής, τα οποία σαμποτάρουν την
εγγραφή σας στο κλαμπ των ευτυχισμένων ανθρώπων.
Γελάστε: Κάθε μέρα, χωρίς εξαιρέσεις. Αν δεν έχετε
αστείους φίλους, ή δεν μπορείτε να βλέπετε τους
αστείους φίλους σας κάθε μέρα, υπάρχουν πάντα
αστεία βίντεο με πιγκουίνους στο YouTube.
• Αρκεί να
Δείξτε ενδιαφέρον: Αν
εξαιρέσουμε την πιθανότητα να διαβάζετε αυτές
τις γραμμές μόνοι
σας σε κάποιο
ερημονήσι χωρίς
άλλους κατοίκους,
οι
ανθρώπινες
σχέσεις είναι ο
νούμερο
ένα
παράγοντας ευτυχίας σας. Και ο
καλύτερος τρόπος
για να τις αποκτήσετε αν δεν τις έχετε και να τις
συντηρήσετε, είναι να δείξετε γνήσιο ενδιαφέρον –όχι
μόνο για να συνδράμετε άλλους ανθρώπους στα
δύσκολα, ή να βεβαιωθείτε πως είναι καλά στην
υγεία τους, αλλά για να ακούσετε ό,τι σας λένε. Οι
άνθρωποι το εκτιμάνε αυτό περισσότερο απ’ ό,τι
φαντάζεστε.

τις υιοθετήσετε στην
καθημερινότητα σας

Δημιουργήστε: Όχι, δεν χρειάζεται να έχετε ταλέντο
σε τίποτα. Η διαδικασία της δημιουργίας είναι αυτή
που μας κάνει να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
Φτιάξτε κουλουράκια, καραβάκια από χαρτί, χειροποίητα σαπούνια, χαζές ομοιοκαταληξίες σε στιχάκια, πλεκτά κασκόλ, κοκτέιλ δικής σας έμπνευσης,
λίστες με τις καλύτερες αναμνήσεις σας, οτιδήποτε.
Αρκεί να φτιάχνετε κάτι.
Μάθετε καινούρια πράγματα: Μην ακούτε, τω
«μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι» εξυπηρετούσε
σκοπούς της εποχής του. Μακάριοι είναι οι άνθρωποι που μαθαίνουν συνεχώς, που δεν αφήνουν το
μυαλό τους να αδρανεί, που έχουν ενδιαφέροντα
πράγματα να μοιραστούν στις συζητήσεις, που μπορούν ακόμα να εκπλήσσονται με καινούριες πληροφορίες.
Ταξιδέψτε: Είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθετε καινούρια πράγματα. Βοηθούν, επίσης, πολύ στο να
χαλαρώσετε, να αποβάλλετε συσσωρευμένα άγχη και
να γίνετε καλύτεροι (βλέπε πιο ευτυχισμένοι) άνθρωποι.
Κινηθείτε: Έρευνες επί ερευνών επιμένουν χρόνια
τώρα πως οι ενδορφίνες που παράγει ο οργανισμός
μας όταν γυμναζόμαστε/ περπατάμε/ χορεύουμε/
βολτάρουμε με το ποδήλατο πλησιάζουν επικίνδυνα
στην ευφορία που νιώθουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι.Η ευτυχία … στα χέρια σας ή καλύτερα στον
τρόπο αντίδρασης και συμπεριφοράς στην καθημερινότητα σας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Σ

τον χώρο εργασίας, η παραγωγικότητα, η καινοτομία και
η αποτελεσματικότητα είναι
πάντα το κλειδί για να οικοδομήσουμε μια επιτυχημένη πορεία.
Ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν
εύκολοι τρόποι να αυξήσουμε την
παραγωγικότητά μας.
1. Λειτουργήστε σαν αφεντικό:
Ζητήστε βοήθεια και μοιράστε
καθήκοντα. Είναι δύο ζωτικής
σημασίας κινήσεις για την αύξηση
της παραγωγικότητας . Δύο κύριοι
παράγοντες όταν εργάζεται κανείς
με άλλους είναι η επικοινωνία και
η εμπιστοσύνη. Φροντίστε να είστε
ομαδικός παίκτης και να γνωρίζετε πότε πρέπει να καλέσετε «ενισχύσεις». Βεβαιωθείτε ότι οι συνάδελφοί σας έχουν ενημερωθεί
σωστά για τις προθεσμίες εντός
των οποίων πρέπει να παραδώσετε κάτι. Βεβαιωθείτε επίσης πως
έχουν στη διάθεσή τους όλα τα
εργαλεία για να πετύχουν τον
ευκταίο στόχο.
2. Καταγράφετε καθημερινά όσα
πρέπει να κάνετε: Θέστε προτεραιότητες και παρακολουθήστε
την πρόοδό σας. Αυτό όχι μόνο θα
σας δώσει μια αίσθηση ολοκλήρωσης, αλλά μπορεί επίσης να σας
βοηθήσει να αξιολογήσετε την
παραγωγικότητά σας. Ορίστε
προθεσμίες και φροντίστε να είστε
αυστηροί στην τήρησή τους.
3. Κάντε διαλείμματα: Το να κάθεστε σε ένα γραφείο για μεγάλο
χρονικό διάστημα μπορεί να καταστρέψει την υγεία σας. Η έλλειψη
κίνησης, όμως, ισούται επίσης και
με τη μείωση της ενέργειας σας. Γι
αυτό φροντίστε να κάνετε διαλείμματα για να ξεκουράζεται το σώμα
και το πνεύμα σας.
4. Αποσυνδεθείτε: Η διαρκής
παρουσία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να αποσπάται η προσοχή σας. Ακόμη και μικρά δια-

λείμματα για να τσεκάρετε τις ενημερώσεις στο κινητό σας μπορεί να
καταλήξουν να τρώνε πολύ χρόνο
από την ημέρα σας. Μην πέφτετε
στην παγίδα! Αποσυνδεθείτε από
τους λογαριασμούς σας στα social
media και αφοσιωθείτε στη δουλειά σας.

λόγοι υποστηρίζουν ότι κάτι
τέτοιο μπορεί μειώσει τα επίπεδα
απόδοσης. Φροντίστε, λοιπόν, να
επικεντρώνεστε σε μία υποχρέωσή
σας κάθε φορά.
7. Χορτάστε το μυαλό σας: Ο εγκέφαλος μας χρειάζεται άφθονα
καλά λιπαρά για να λειτουργήσει
στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Τροφές
όπως τα ωμά αμύγδαλα και οι σπόροι Chia
παρέχουν όλα τα
απαραίτητα λιπαρά
οξέα που χρειάζεται
το μυαλό για να «χορτάσει» και να λειτουργήσει όπως πρέπει.
Αποφύγετε τους υδατάνθρακες και τα
υπερβολικά παχυντικά

• Όσο επίπονη και να είναι η μέρα σας, υπάρχουν τρόποι
να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας
αλλά και την ικανοποίηση σας
5. Κοιμηθείτε περισσότερο: Η
καθιέρωση μίας υγιούς ρουτίνας
ύπνου είναι ζωτικής σημασίας για
την παραγωγικότητα σας. Η
κόπωση μειώνει τη δημιουργικότητα και την απόδοσή σας. Δώστε
στο μυαλό σας την ευκαιρία να
ξεκουραστεί και να γεμίσει ενέργεια μέσα από έναν καλό ύπνο.
Συνήθειες όπως η σωστή διατροφή
και η καθιέρωση ενός συγκεκριμένου ωραρίου ύπνου μπορούν να
σας βοηθήσουν σημαντικά.
6. Ελέγξτε τον εαυτό σας: Φροντίστε να ελέγχετε συχνά τον εαυτό
σας αξιολογώντας την παραγωγικότητά σας. Τα επίπεδα παραγωγικότητας πρέπει πάντα να βελτιώνονται. Ενώ το να μπορείτε να
κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα είναι το άγιο δισκοπότηρο
της νοοτροπίας σε πολλούς
χώρους εργασίας, ορισμένοι ψυχο-

τρόφιμα που θα στραγγίξουν της
ενέργειά σας.
8.Διαλογιστείτε: Το να καταφέρετε
να έχετε ένα γόνιμο μυαλό, χωρίς
εντάσεις και σύγχυση, είναι ό,τι
χρειάζεστε για μέγιστη απόδοση.
Αποσυρθείτε για λίγα λεπτά από
τη φασαρία και τις υποχρεώσεις
σας για να καθαρίσετε το μυαλό
σας. Θα δείτε πως θα σας βοηθήσει να επανέλθετε γεμάτοι ενέργεια
στα καθήκοντά σας.
9. Πάρτε ήσσονος σημασίας
αποφάσεις: Πέρα από τις αποφάσεις που έχετε να λάβετε για τις
σημαντικές υποχρεώσεις και τα
καθήκοντά σας, προσπαθήστε να
ασχοληθείτε με μικρά, καθημερινά
ζητήματα. Αφενός θα τονώσει την
αυτοπεποίθησή σας, αφετέρου θα
σας γλυτώσει από το να πρέπει να
τα αντιμετωπίσετε όταν θα συσσωρευτούν.

Στροφή στη φύση με κηποθεραπεία
Το καλύτερο αντικαταθλιπτικό χόμπι

Η

κηπουρική σύμφωνα με
πανεπιστήμιο του Λονδίνου
μειώνει τη θνησιμότητα κατά
30% και απομακρύνει την πιθανότητα να πέσουμε σε κατάθλιψη. "Η ενασχόληση με τη φύση
και την κηπουρική βελτιώνουν τη
ψυχική και σωματική μας υγεία",
αναφέρει συγκεκριμένα ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Tim Lang.
Τα τελευταία χρόνια η κηποθεραπεία προτείνεται ήδη από Βρετανούς γιατρούς ήδη σαν μέθοδος με
σημαντικά οφέλη. Το πρόγραμμα
εφαρμόστηκε αρχικά σε ασθενείς
με χρόνιες παθήσεις, όπως άσθμα,
αρθρίτιδα, διαβήτη και ακολούθως
επεκτάθηκε σε άτομα που περνούν
μεγάλη στεναχώρια λόγω απώλειας ενός αγαπημένου τους προσώπου ή εξαιτίας κάποιας κοινωνικής απομόνωσης.

• Έρευνα αποκαλύπτει πως
η επιστροφή στη φύση
διώχνει τη λύπη και προσθέτει χρόνια στη ζωή σου
"Δραστηριότητες όπως η κηπουρική μπορούν να ανακουφίσουν τα
συμπτώματα σοβαρών ασθενειών,
να

προλάβουν

την

ανάπτυξη

κάποιων
καταστάσεων
υγείας και να εισάγουν
τους ανθρώπους σε έναν
τρόπο ζωής που μπορεί
να τους βοηθήσει να βελτιώσουν μακροπρόθεσμα
την υγεία και την ευεξία
τους", αναφέρει ο επικεφαλής της έρευνας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα χόμπι που
προλαμβάνει ψυχικές και
σωματικές νόσους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι άνθρωποι που
ζουν κοντά στη φύση εμφανίζουν
λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης.
Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να
μετακομίσεις στο χωριό ώστε να
φτιάξει η ψυχολογίας σου. Ξεκίνα
με κάτι πιο απλό, δημιουργώντας
ένα μικρό κήπο με γλαστρούλες κι
ωραία φυτά στο μπαλκόνι σου.
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ειώνεται η ανεργία αλλά
σε κάποιους
τομείς
παραμένει στα ψηλά- Στο
κόκκινο η ανεργία σε εργάτες
και σε υπηρεσίες.

Ποιους τομείς «χτυπά» η ανεργία
στην Κύπρο

Σημαντική μείωση φαίνεται να
παρουσιάζει η ανεργία στη
χώρα μας τον Μάη του 2019 σε
σύγκριση με το Μάη του 2018
την ώρα, όμως, που οι περισσότεροι άνεργοι βρίσκονται σε
θέσεις υπαλλήλων υπηρεσιών
αλλά και σε ανειδίκευτους
εργάτες.

βρίσκονται 518 άνεργοι και
στους
στρατιωτικούς
60
άτομα.

Συγκεκριμένα στην Κύπρο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της στατιστικής υπηρεσίας
υπήρχαν
17,607
άνεργοι
(22,839 το Μάη του 2018) εκ
των οποίων η πλειοψηφία βρισκόταν στην κατηγορία των
υπαλλήλων – πωλητών (3,952)
αλλά και στους ανειδίκευτους
εργάτες (3,240).

Πολύ σημαντικό είναι και το
γεγονός ότι τον Μάη του 2019
είχαμε άλλους 1,677 νεοεισερχόμενους ανέργους την ώρα
που δουλειά βρήκαν μόλις 343
άτομα.
Παράλληλα, ψηλά ποσοστά
παρουσιάζει η ανεργία σε
ταμίες, γραφείς και δαχτυλογράφους (3,199) αλλά και σε
προσοντούχους (1,813).
Στις διευθυντικές θέσεις βρίσκονται 766 άνεργοι, στον
τομέα των χειριστών μηχανών

ύμφωνα με το πρόγραμμα της
πρώτης μονάδας, τη Δευτέρα θα
εξυπηρετούνται οι κάτοικοι στον Άγιο
Θεόδωρο από τις 08.30 -09.30, Χοιροκοιτία 10.00 -11.30, Καλό Χωριό (κάθε
δυο εβδομάδες) 12.00 -13.30, Κοφίνου
(κάθε δυο εβδομάδες) 09.00-10.30. Την
Τρίτη η κινητή μονάδα περνά από Βρυσούλλες 09.00 -11.00, Φρέναρος 11.30
-13.30. Την Τετάρτη βρίσκεται στην
Ξυλοτύμπου 08.45 -11.00, Δασάκι
11.30 -13.30. Την Πέμπτη η πρώτη
κινητή μονάδα θα βρίσκεται στο Λιοπέτρι 08.45-11.00, στην Ξυλοφάγου
11.30 - 13.30. Την Παρασκευή θα είναι
στην Παρεκκλησιά από 09.00 -11.00
και Γερμασόγεια 11.30 - 13.30.

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: 128 άνεργοι

Επίσης, ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσίαζε ο τομέας των
κατασκευών με 1,473 ανέργους, ο τομέας της μεταποίησης με 1,453 και ο τομέας των
χρηματοπιστωτικών
και
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 1,419 ανέργους.
Από εκεί και πέρα:

Επαγγελματικές δραστηριότητες: 931 άνεργοι
Διοικητικές και Υποστηρικτικές
δραστηριότητες: 596 άνεργοι
Εκπαίδευση: 589 άνεργοι
Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία: 329
άνεργοι
Στις Τέχνες και την Ψυχαγωγία:
309 άνεργοι

Κατά Οικονομική
δραστηριότητα

Γεωργία, δασοκομία Αλιεία:
157 άνεργοι

Αναλυτικότερα,
τώρα,
οι
περισσότεροι βρίσκονταν στην
κατηγορία χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 3, 658
άτομα καθώς και στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με 2,108 άτομα.

Ορυχεία, Λατομεία: 34 άνεργοι

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών: 375 άνεργοι

Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος :
9 άνεργοι

Δραστηριότητες νοικοκυριών:
48

Παροχή νερού: 70 άνεργοι

Δραστηριότητες ετερόδικων
οργανισμών και φορέων: 20
άνεργοι.

Μεταφορά και Αποθήκευση:
648 άνεργοι

Θερινό δρομολόγιο των κινητών τραπεζών στην Ελληνική Τράπεζα

Σ

Όσον αφορά στη δεύτερη κινητή τραπεζική μονάδα της Ελληνικής Τράπεζας, θα βρίσκεται κάθε Δευτέρα στην
Παλώδια (κάθε δυο εβδομάδες) 09.0010.30, Σπιτάλι (κάθε δυο εβδομάδες)
09.00 -10.30, Παραμύθα 11.00 -12.00,
Φασούλα 12.30-13.30. Την Τρίτη στην

Τ

ο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό πεδίο πολιτικών συζητήσε-

ων και αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα από τους

• Για εξυπηρέτηση των κατοίκων
της υπαίθρου

Ορούντα 08.30 -09.45 π.μ., στο
Μιτσερό 10.15 -11.30, στην Κλήρου
12.00-13.30. Την Τετάρτη η δεύτερη
μονάδα θα βρίσκεται στα Πέρα Ορεινής 08.30-10.00, στα Καμπιά 10.30-

Ευκαιρία για πρακτική
άσκηση στο
Ευρωκοινοβούλιο

ψηφοφόρους σε όλα τα κράτη μέλη, για να
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λαών
11.45 και Καπέδες 12.15-13.30. Την
Πέμπτη θα βρίσκεται στη Βυζακιά
08.45-10.30, Αγία Μαρίνα 11.00 13.30. Την Παρασκευή θα είναι στην
Αλάμπρα 08.30-09.30, στη Μοσφιλωτή 10.00-11.30 και στον Κόρνο 12.0013.30.

και για να διασφαλίζουν ότι τα άλλα
θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν δημοκρατικά.

√ Αιτήσεις
γίνονται
αποδεκτές μέχρι
30 Ιουνίου

Η Κύπρος καταλαμβάνει τη 4η χειρότερη θέση στην ΕΕ στους οδικούς θανάτους

Τ

ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) δημοσίευσε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, στα
πλαίσια του προγράμματος Road
Safety PIN (Performance Index), την
37η έκθεση (PIN Flash Report 37),
που παρουσιάζει τα δεδομένα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), καθώς και στην Ελβετία, το
Ισραήλ, τη Νορβηγία και τη Σερβία,
σχετικά με τις οδικές συγκρούσεις
στους αστικούς δρόμους.
Στον όρο “αστικοί δρόμοι” περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι σε δομημένες
περιοχές (built-up areas), στις πόλεις
ή στις κοινότητες. Και επιπρόσθετα,
ένας αστικός δρόμος έχει μέγιστο όριο
ταχύτητας 65 χιλ./ώρα.
Γύρω στις 9.500 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους σε αστικούς δρόμους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2017,
αριθμός που αποτελεί το 38% του
συνόλου των οδικών θανάτων. Η
Κύπρος όμως, καταγράφει το πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό του 70% στους
θανάτους σε αστικούς δρόμους και
καταλαμβάνει τη θλιβερή πρωτιά στην
ΕΕ στο θέμα αυτό. Και ακόμα αν δούμε
το ποσοστό αστικών οδικών θανάτων
σε αναλογία αστικού πληθυσμού, η
Κύπρος καταλαμβάνει τη 4η χειρότερη
θέση στην ΕΕ.
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Ενημέρωση και Επικοινωνία:
426 άνεργοι

Ακόμα 100.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά το 2017 στους αστικούς δρόμους της ΕΕ, ποσοστό που

√ Σύνοψη της έκθεσης
PIN Flash Report 37
ανέρχεται στο 50% του συνόλου.
Ακόμα πιο ψηλό είναι το ποσοστό της
Κύπρου στου σοβαρούς τραυματισμούς στους αστικούς δρόμους και
ανέρχεται στο 86%!
Το πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός
ότι, οι αστικοί οδικοί θάνατοι στην ΕΕ
μειώνονται πιο αργά (μόλις 2,2% ετήσια), από τους οδικούς θανάτους
στους επαρχιακούς δρόμους δύο
λωρίδων κυκλοφορίας (μείωση 3,9%
ετήσια). Στην Κύπρο τα πράγματα
είναι ακόμα χειρότερα, αφού η μείωση
στους αστικούς οδικούς θανάτους

από το 2010 στο 2017 ήταν μόνο 0,2%
ετήσια, ενώ η αντίστοιχη μείωση
στους επαρχιακούς δρόμους δύο
λωρίδων ήταν 7%. Το πολύ θετικό
όμως για την Κύπρο, είναι ότι οι
σοβαροί τραυματισμοί στους αστικούς δρόμους της χώρας μας, μειώθηκαν από το 2010 μέχρι το 2017 κατά
6% ετήσια, και αυτή είναι η ταχύτερη
μείωση στην ΕΕ!
Η συντριπτική πλειονότητα των
νεκρών σε αστικούς δρόμους, γενικά
στην ΕΕ αλλά και στην Κύπρο, είναι
ευάλωτοι χρήστες των δρόμων, δηλαδή πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές/ μοτοποδηλατιστές, και αποτελούν το 70% του συνόλου.
Την πλειονότητα των αστικών οδικών
θανάτων, τόσο στην ΕΕ όσο και στην
Κύπρο, αποτελούν οι πεζοί με ποσοστά 39% και 35% αντίστοιχα. Όμως
στην Κύπρο έχουμε ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό νεκρών μοτοσικλετιστών/μοτοποδηλατιστών, που ανέρχεται στο 31%, σε σύγκριση με 19% του
μέσου όρου της ΕΕ. Το ποσοστό της
Κύπρου είναι το 2ο ψηλότερο στην ΕΕ.
Η εικόνα είναι ακόμα πιο δυσμενής
στους σοβαρούς τραυματισμούς
μοτοσικλετιστών/μοτοποδηλατιστών,
αφού το ποσοστό για την Κύπρο είναι
42%, σε σύγκριση με 22% της ΕΕ.

Η

πρακτική

άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως
σκοπό να τους
δώσει τη δυνατό-

τητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις που
απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους και να εξοικειωθούν τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για
πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν:
- να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους
- να γνωρίζουν μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ' αμοιβή από τον προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα
μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων
- να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας
υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 5, παράγραφος 2, των Εσωτερικών Διατάξεων
Για να κάνεις αίτηση για πρακτική άσκηση
στο ΕΚ, στείλε την αίτησή σου μέχρι τις 30
Ιουνίου. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης αν επιλεγείς, διαρκεί από 1η Οκτωβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου.
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Καναδάς: Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης από το 2021

Κ

αλαμάκια,
πλαστικές
σακούλες, μαχαιροπίρουνα
μιας χρήσης, θα απαγορευτούν
στον Καναδά από το 2021, όπως
ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο
οποίος θέλει να θέσει τα θέματα
του περιβάλλοντος στην πρώτη
γραμμή ενόψει των βουλευτικών
εκλογών του Οκτωβρίου.
"Η ρύπανση από τα πλαστικά
είναι μια παγκόσμια μάστιγα",
τόνισε στους δημοσιογράφους ο
Τριντό, σημειώνοντας ότι σήμερα
στον Καναδά ανακυκλώνεται
λιγότερο από το 10% των πλαστικών προϊόντων. "Ειλικρινά, ως
γονιός, είναι δύσκολο να το εξηγήσω στα παιδιά μου. Πώς να
εξηγήσεις ότι οι φάλαινες πεθαίνουν, με το στομάχι τους γεμάτο
από πλαστικά, ότι τα άλμπατρος,
οι νεοσσοί στα παράλια της
Χαβάης, είναι γεμάτα με πλαστικά
αφού τα πέρασαν για τροφή",
συνέχισε. "Ως γονείς, πηγαίνουμε
τα παιδιά μας στην παραλία και
αναζητούμε μια αμμουδιά που δεν
είναι γεμάτη από πλαστικά,
μπουκάλια, καλαμάκια", είπε,
τονίζοντας ότι "θα πρέπει να επιλύσουμε" αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ρύπανσης.
Μέχρι το 2021, θα γίνουν επιστημονικές εκτιμήσεις για να καθορι-

στεί ο κατάλογος των αντικειμένων που θα απαγορευτούν.
Οι κατασκευαστές πλαστικών θα
είναι στο εξής υπεύθυνοι για
"ολόκληρο τον κύκλο ζωής" των
προϊόντων τους, εξήγησε ο Τριντό. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές και οι εταιρείες που
χρησιμοποιούν πλαστικά –για
παράδειγμα, περιτυλίγματα– θα

νία απείχαν. Το κείμενο αυτό, που
βασίζεται για την εφαρμογή του
στην καλή θέληση των συμμετεχόντων, αναφέρει ότι οι χώρες της
ΕΕ δεσμεύονται ότι μέχρι το 2030
όλα τα πλαστικά θα είναι ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα. Η ΕΕ έχει υιοθετήσει κανόνες
για να απαγορεύσει κάποια από
τα πιο συνηθισμένα πλαστικά
προϊόντα μιας χρήσης που από
μόνα τους αποτελούν το 70% των
πλαστικών που καταλήγουν
στους ωκεανούς και τις παραλίες.
Στον Καναδά, πολλές πόλεις
απαγορεύουν ήδη τις πλαστικές
σακούλες, όπως το Μόντρεαλ από
το 2018. Όμως "επιβάλλεται μια
εθνική λύση", εκτίμησε ο Τριντό.

πρέπει να εφαρμόσουν ένα σχέδιο
ανακύκλωσής τους. Με αυτήν την
αλλαγή προσέγγισης θα απαλλαγούν οι δήμοι από ένα μέρος της
ευθύνης και "θα μπορέσουμε να
ανακυκλώνουμε πολύ περισσότερα πλαστικά", υποστήριξε.
Ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία,
η Βρετανία και η Ιταλία, καθώς
επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση,
συνυπέγραψαν πέρσι, στη σύνοδο
κορυφής του G7 στο Κεμπέκ, μια
νέα χάρτα για την αντιμετώπιση
της ρύπανσης των ωκεανών από
τα πλαστικά. Οι ΗΠΑ και η Ιαπω-

"Κάθε χρόνο οι Καναδοί πετούν
περισσότερους από τρία εκατομμύρια τόνους πλαστικών σκουπιδιών. Αυτό ισοδυναμεί με απώλειες που μπορεί να φτάσουν τα 8
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως
και συνιστά μια μεγάλη σπατάλη
πόρων και ενέργειας", εξήγησε ο
Καναδός πρωθυπουργός σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η ανακύκλωση των πλαστικών θα επιτρέψει όχι μόνο να μειωθεί η ρύπανση αλλά και να δημιουργηθούν
περίπου 42.000 θέσεις εργασίας
στον Καναδά.

Άνδρας αποζημιώνει την πρώην του για τις οικιακές εργασίες

Δ

ικαστήριο της Αργεντινής
καταδίκασε έναν άνδρα να
αποζημιώσει την πρώην σύζυγό
του καταβάλλοντάς της 8 εκατομμύρια πέσος (περίπου 152.000
ευρώ) για τις δουλειές του σπιτιού που έκανε στη διάρκεια των
«27» ετών που ήταν παντρεμένοι.
Η 70χρονη γυναίκα, πτυχιούχος
οικονομικών, αφιερώθηκε στην
ανατροφή των παιδιών της και
τις οικιακές εργασίες στη διάρ-

κεια του γάμου τους. «Η οικονομική εξάρτηση των γυναικών από
τους συζύγους τους είναι ένας
από τους κεντρικούς μηχανισμούς
μέσω των οποίων οι γυναίκες
υποτάσσονται στην κοινωνία»,
εξήγησε η δικαστής Βικτόρια
Φάμα.
Η δικαστής όρισε «ένα λογικό
ποσό για να εξισορροπηθεί η
δυσανάλογη οικονομική κατάστα-

ση των συζύγων».
«Έπειτα από 27 χρόνια γάμου ο
κατηγορούμενος την εγκατέλειψε
όταν εκείνη ήταν 60 ετών, ηλικία
κατά την οποία οι γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη και ενώ είχε αποκλειστεί από την αγορά εργασίας», αναφέρεται στην απόφαση
του δικαστηρίου. Το ζευγάρι
χώρισε το 2009 και πήρε επισήμως διαζύγιο το 2011.
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Γονείς τα παιδιά σας και τα μάτια
σας σε θάλασσα και πισίνα
• Να προτιμούνται οι ελεγχόμενες παραλίες με
ναυαγοσώστες, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
μικρά παιδιά.
• Ακόμη κι αν κάποιος είναι κολυμβητής, να
συνοδεύεται πάντοτε και από άλλο πρόσωπο
όταν πηγαίνει για κολύμπι.
• Να παραμένετε μέσα στις περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται.
• Να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τους
καθορισμένους διαύλους σκαφών.

• Να αποφεύγετε, επίσης, το κολύμπι μετά το
φαγητό ή την κατανάλωση οινοπνεύματος.
• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε βουτιές και να αποφεύγονται οι βουτιές με το κεφάλι,
γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
• Όταν έχετε μαζί σας παιδιά μην τα αφήνετε ποτέ
ανεπιτήρητα. Στην περίπτωση μικρών παιδιών
επιβάλλεται στενή και συνεχής παρακολούθηση και
η είσοδος στη θάλασσα ή την πισίνα πρέπει να
επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία ενήλικα.
• Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά σας χωρίς επίβλεψη
μέσα ή κοντά στο νερό.
• Μη θεωρείτε ότι μπρατσάκια, φουσκωτές κουλούρες και άλλα, υποκαθιστούν την υποχρέωσή σας να
επιβλέπετε τα παιδιά σας.
• Διδάξτε στα παιδιά σας, ότι δεν πρέπει ποτέ να
κολυμπούν μόνα τους.
• Παίξτε με τα παιδιά σας στα ρηχά, μέχρι να εξοικειωθούν με το νερό.
• Αν Φοβάται το παιδί σας να μπει στο νερό; Μην το
ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ.
Να γνωρίζετε ότι δεν χρειάζεται πολύ ώρα, παρά
μόνο λίγα λεπτά για να γίνει το κακό. Σημειώνεται,
τέλος, ότι η Λιμενική
και Ναυτική Αστυνομία είναι έτοιμη να
παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε οποιονδήποτε χρειαστεί.

Σοβαρά … αστειάκια
Γυναίκα: Γκούχ…Γκούχ…
Άντρας: Να σου πάρω κάτι για τον λαιμό σου?
Γυναίκα: Ναι,ναι….Εκείνο το κολιέ με τα διαμάντια!

Αυξάνεται ο αριθμός των ονομάτων των Κυπρίων στον Άρη

Σ

χεδόν 600 άτομα από την
Κύπρο είχαν δηλώσει
μέχρι τα μεσάνυχτα τα ονόματά τους για να περιληφθούν εντός των μικροτσίπ
που θα ταξιδέψουν με την
επόμενη ιστορική αποστολή
της ΝΑΣΑ στον πλανήτη Άρη.
Ο αριθμός αυτός αναμένεται
να αυξηθεί κατά πολύ μέχρι
τη διορία που έδωσε η ΝΑΣΑ
και λήγει τέλη Σεπτεμβρίου.
Παρόλο που θα περάσουν
ακόμα αρκετά χρόνια προτού
οι πρώτοι άνθρωποι πατήσουν το πόδι τους στον πλανήτη Άρη, η ΝΑΣΑ ανακοίνωσε
ότι προσφέρει για άλλη μια
φορά σε όλο τον κόσμο την
ευκαιρία να στείλουν τα ονόματά τους στον Κόκκινο Πλανήτη με την αποστολή Mars
2020 που αναμένεται να εκτοξευθεί τον Ιούλιο του 2020 και
να φθάσει στον Άρη τον

Φεβρουάριο του 2021.
Όσοι δηλώσουν το όνομά τους
για την αποστολή στον Άρη,
θα λάβουν και μια αναμνηστική "κάρτα επιβίβασης", η
οποία θα ομοιάζει με κάρτα
μιλίων τακτικών επιβατών
που χρησιμοποιούνται στα
αεροπλάνα. Οι δηλώσεις ονομάτων γίνονται στην ιστοσελίδα
https://go.nasa.gov/Mars2020
Pass. Μέσα σε μόνο λίγες ώρες
έχουν δηλωθεί σχεδόν 1 εκατ.
200 χιλιάδες άνθρωποι από
όλο τον κόσμο. Οι πλείστοι
είναι Αμερικανοί, ακολουθούν
οι Τούρκοι και οι Ινδοί.
Έχουν δηλωθεί επίσης και
πολλοί από την Κύπρο, με τον
αριθμό τους σε μόνο λίγες
ώρες να πλησιάζει τους 600.
Υπενθυμίζεται ότι στον Άρη
βρίσκονται ήδη 983 ονόματα

Κυπρίων εντός της διαστημοσυσκευής InSight.
Σημειώνεται ότι 2.4 εκατομμύρια άνθρωποι από σχεδόν

στημοσυσκευή αυτή μετέφερε
τα ονόματα εντός δύο μικροτσίπ.
Το νέο ρόβερ Mars 2020 της

ρεύνηση του σκονισμένου
αυτού πλανήτη, ο οποίος μαίνεται συχνά από τεράστιες
αμμοθύελλες.
"Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορική αποστολή στον Άρη και θέλουμε όλοι
να συμμετάσχουν σε αυτό το
ταξίδι εξερεύνησης", δήλωσε ο
Thomas Zurbuchen από την
ΝΑΣΑ.

όλες τις χώρες του κόσμου,
περιλαμβανομένων και 983
από την Κύπρο, έστειλαν τα
ονόματά τους εντός της αποστολής InSight της ΝΑΣΑ στον
Άρη, που προσεδαφίστηκε τον
Νοέμβριο του 2018 μετά από
ένα ταξίδι έξι μηνών. Η δια-

ΝΑΣΑ θα ψάξει για σημάδια
μικροβιακής ζωής στο παρελθόν του Άρη, θα μελετήσει το
κλίμα και τη γεωλογία του
πλανήτη, θα συλλέξει δείγματα για μελλοντική επιστροφή
στη Γη και θα ανοίξει τον
δρόμο για την ανθρώπινη εξε-

Οι πρώτοι άνθρωποι αναμένεται να σταλούν στον Άρη
στα μέσα της δεκαετίας του
2030. Είναι πολύ πιθανόν ο
πρώτος άνθρωπος που θα
πατήσει το πόδι του στον Άρη
να είναι γυναίκα, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι ο γυναικείος οργανισμός είναι πιο ανθεκτικός σε μακρά έκθεση υπό
συνθήκες έλλειψης βαρύτητας
που απαιτούνται για το ταξίδι έξι μηνών στον Άρη.
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Προσοχή στις υγρές θερμίδες του καλοκαιριού

Τ

ο καλοκαίρι όλο θέλουμε κάτι
να πίνουμε και αυτό είναι καλό
γιατί πρέπει να καλύπτουμε τις
ανάγκες μας για ενυδάτωση. Το
θέμα όμως είναι τι να πίνουμε
ώστε να μην παχαίνουμε και να
παίρνουμε τα συστατικά που πρέπει.
Χυμοί φρούτων και λαχανικών:
Ένας φρέσκος χυμός έχει θερμίδες
και κατά μέσο όρο ένα ποτήρι
χυμού μπορεί να έχει γύρω στις
150 θερμίδες. Επίσης, χρειάζεται
προσοχή, καθώς ένα ποτήρι χυμός
έχει περισσότερες θερμίδες από
ένα φρούτο, αφού για να γεμίσει
ένα ποτήρι χρειάζεται να στυφτούν τουλάχιστον τρία φρούτα.
Κατά συνέπεια, προτιμάμε φρέσκους – φυσικούς χυμούς φρούτων
και λαχανικών.
Κρύα αφεψήματα: Τα κρύα αφεψήματα, μπορεί να αποτελέσουν
ένα μέσο ενυδάτωσης, αλλά δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε μπορεί να
περιέχουν σάκχαρα. Κατά συνέπεια αν σας ενδιαφέρει το βάρος
σας και δεν θέλετε να ανεβάσετε
τον δείκτη της ζυγαριάς, φτιάξτε
στο σπίτι δικά σας φυσικά αφεψήματα και παγώστε τα, αποφεύγοντας την προσθήκη ζάχαρης.
Αλκοόλ: Σκεφτείτε πως, ενδεικτικά,
ένα ποτήρι κρασιού παρέχει 80100 θερμίδες, ένα κουτάκι μπίρας
(330 ml) γύρω στις 150 θερμίδες,
μια μερίδα σκέτου ποτού όπως
βότκα, ουίσκι, τζιν, ρούμι ή ούζο
περίπου 100-120 θερμίδες, ενώ
ένα κοκτέιλ μπορεί να περιέχει
200-300 ή και περισσότερες θερμίδες. Επίσης, σημαντικό ρόλο στο

θερμιδικό περιεχόμενο ενός ποτού
παίζει και το τι άλλο περιέχει. Η
προσθήκη για παράδειγμα αναψυ-

• Μαζί με την ενυδάτωση
κινδυνεύουμε να παχύνουμε
επικίνδυνα

κτικών, χυμού, ζάχαρης κ.ά.
σίγουρα ανεβάζει τις θερμίδες ενός
ποτού. Ακόμη, αποφύγετε ξηρούς
καρπούς ή άλλα αλμυρά σνακ που
σερβίρονται μαζί με το ποτό,
καθώς είναι ιδιαίτερα πλούσια σε
θερμίδες.
Ροφήματα καφέ: Ένα ρόφημα
καφέ τύπου chino ή ένας καφές
freddo cappuccino με φυτική κρέμα
μπορεί να ξεπερνάει τις διακόσιες
και να φτάνει μέχρι και τις τετρακόσιες θερμίδες, δίνοντάς μας
παράλληλα πολύ λίπος και ζάχαρη. Αν λοιπόν θέλετε να πιείτε

καφέ, μείνετε σε πιο απλές γεύσεις.
Περιορίστε τη ζάχαρη και το γάλα
που βάζετε. Για όσους αποφεύγουν
την καφεΐνη, εξαιρετική επιλογή
αποτελεί και ο decaf.
Γρανίτες – smoothies: Όσον
αφορά τις γρανίτες, εδώ μιλάμε
για σκέτη ζάχαρη, γι’ αυτό περιορίστε τες. Αν επιλέξτε να καταναλώσετε μία, αφαιρέστε ένα μικρό
γεύμα ή σνακ από το διαιτολόγιό
σας. Ή φροντίστε να είναι σπιτική
ώστε τα περισσότερα σάκχαρα να
προέρχονται από τα φρέσκα
φρούτα που χρησιμοποιήσατε.
Milkshakes: Δεν μιλάμε για ροφήματα αλλά για γεύματα, με πολλές
θερμίδες, ζάχαρη και λιπαρά,
καθώς συνήθως περιλαμβάνουν
ως πρώτη ύλη παγωτό. Για τον
λόγο αυτόν είναι σημαντικό να
ξέρουμε ότι έχουμε πάρει από 300
μέχρι 600 θερμίδες και να προσέξουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε
στο υπόλοιπό της ημέρας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Οι άλλοι συνεχίζουν να έχουν
τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις και
ενδεχομένως αυτό να μην σε ευχαριστεί
ιδιαίτερα, ειδικά αν ανήκεις στο δεύτερο δεκαήμερο που η αντίθεση του
κυβερνήτη σου Άρη με τον Κρόνο σε
θέση κόντρα σε επηρεάζει δυσμενώς
και σε κάνει πιο εριστικό και ευέξαπτο.
Είναι μέρες έντασης, δώσε τόπο στην
οργή!
Ταύρος: Αρχικά, νομικά ή διαδικαστικά
ζητήματα δεν ευνοούνται, ενώ θέματα
σπουδών ή επαφών με το εξωτερικό
ίσως γίνονται πιεστικά. Ταυτόχρονα,
δεν είναι λίγες οι φορές που θέλεις να
τα παρατήσεις, όμως τελικά βρίσκεις
δύναμη και πατάς στα πόδια σου,
παρόλα αυτά, οι υποχρεώσεις σήμερα
μοιάζουν να σε πνίγουν αρκετά.
Δίδυμοι: Η μέρα, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα δυσαρμονική, ενδεχομένως να
χρειαστεί λεπτότερους χειρισμούς,
κυρίως σε ό,τι αφορά τα αγαπημένα
σου πρόσωπα, παρότι είναι βοηθητική
περίοδος για να βρεις διπλωματικές
λύσεις στις σχέσεις με τους άλλους, με
την Αφροδίτη στο ζώδιό σου. Όμως αν
είσαι γονιός, δώσε σήμερα προσοχή
στις ανάγκες των παιδιών σου.
Καρκίνος: Η μέρα δεν προδιαθέτει για
ήρεμες στιγμές ξεκούρασης, αλλά προειδοποιεί για ηλεκτρισμένο κλίμα
κυρίως στο σπίτι και την οικογένεια,
γενικότερα άλλωστε αυτές είναι μέρες
έντασης που θέλουν προσοχή. Πρέπει
λοιπόν να αφουγκραστείς τους οικείους σου και δες τις απαιτήσεις σου
προς εκείνους, μήπως είναι υπερβολικές. Παράλληλα, επειδή μπορεί αστάθμητοι παράγοντες να αλλάξουν την

ατζέντα της ημέρας, κράτα μια πιο
συνετή προσέγγιση.
Λέων: Παρά το γεγονός ότι η περίοδος
είναι πιο αγχωτική, για σένα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βοηθητική αν
προβείς στους σωστούς χειρισμούς.
Απόφυγε όμως να πάρεις σημαντικές
αποφάσεις για συμφωνίες, μετακινήσεις, επαφές ή για ένα ζήτημα στο
κοντινό σου περιβάλλον, γιατί ενδεχομένως είσαι αρκετά υποκειμενικός και
δεν βλέπεις καθαρά τις καταστάσεις.
Παρθένος: Είσαι σε μια δυναμική
φάση, παρά τις όποιες αντιξοότητες
τυχόν αντιμετωπίζεις. Προσπάθησε
ωστόσο να μην κάνεις σημαντικές
επαφές ή συζητήσεις, γιατί δεν έχεις
ξεκάθαρη εικόνα όλων των παραμέτρων ή είσαι πολύ υποκειμενικός.
Ζυγός: Η σε βρίσκει να πρωταγωνιστείς στις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν, από
την μια οικογενειακά ζητήματα γίνονται πιεστικά και καλείσαι να ανταπεξέλθεις σε πιθανά προβλήματα σπιτιού λόγω της αντίθεσης Άρη-Κρόνου
που προκαλεί «ασφυξία», ενώ από την
άλλη κάποιες ξαφνικές εντάσεις ενδέχεται να υπάρξουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
Σκορπιός: Σε γενικότερο πλαίσιο είσαι
αρκετά προστατευμένος από τις συνθήκες, πρόσεξε όμως κάποιες επαφές
που έχεις κατά νου, οι οποίες τελικά να
σε δεσμεύσουν χωρίς να το είχες προβλέψει. Επίσης, είσαι απόλυτος και
δογματικός στον τρόπο που επικοινωνείς και αυτό αποτελεί τροχοπέδη για
τις σημαντικές συναλλαγές και επαφές
που θέλεις να κάνεις.

Τοξότης: Δεν αποκλείει κάποια απρόσμενα γεγονότα με πρόσωπα του φιλικού σου περίγυρου να κάνουν την
εμφάνισή τους στον ορίζοντα της
σημερινής ημέρας, φέρνοντας εντάσεις, ίσως και ρήξεις! Αν λοιπόν βρεθείς με φίλους ή παρέες γενικότερα,
προτίμησε μια πιο συνετή προσέγγιση,
για να αποφύγεις υπερβολές που θα
ενοχλήσουν.
Αιγόκερως:: Η μέρα χαρακτηρίζεται
κάπως απαιτητική για σένα και θα
πρέπει να δείξεις σύνεση και υπομονή.
Άλλωστε αυτή η έντονη περίοδος που
διανύουμε δεν προσφέρεται τόσο για
ήρεμες και χαλαρωτικές στιγμές, όσο
θα επιθυμούσες, ενώ παράλληλα, προσπάθησε να αποφύγεις τις υπερβολές
και την υπερέκθεση. Κράτησε επίσης
όσο μπορείς χαμηλούς τους τόνους .
Υδροχόος: Παρά τις όποιες δυσκολίες
τυχόν συναντήσεις, η μέρα είναι αρκετά ευνοϊκή για σένα, με το μόνο που
πρέπει να προσέξεις είναι η υπεραισιοδοξία σου, η οποία θα μπορούσε να
είναι η αιτία για λάθος εκτιμήσεις. Από
την άλλη, προσπάθησε να μην εμπλακείς την σημερινή ημέρα με διαφωνίες
με συγγενικά πρόσωπα.
Ιχθείς: Ουδέτερη η μέρα, παρά τις
όποιες μικρές δυσκολίες κληθείς να
αντιμετωπίσεις. Μπορεί η τύχη να σε
ευνοεί, όμως μην επαφίεσαι άκριτα
στην δύναμή της, αλλά στηρίξου στις
δικές σου προσωπικές δυνάμεις, χωρίς
υπερβολές. Είσαι άλλωστε σε μια
περίοδο που παίρνεις σημαντικές
αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα σημαντικοί φίλοι σου στηρίζουν.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μπον φιλέ µε σος από κόκκινο κρασί
και κραµπλ µυριστικών
Υλικά: 4 κοµµάτια µπον φιλέ, 200 γρ. περίπου το καθένα
(από το µέσο του φιλέτου, για να έχετε οµοιόµορφα κοµµάτια),
1 δέσµη µίνι καροτάκια ή σπαράγγια,
5 φέτες ψωµί φόρµας (Sliced) χωρίς την κόρα, κοµµένες σε
κυβάκια / ζάρια,
4 κουταλιές βούτυρο + 1 κουταλιά για τα καροτάκια,
1 κουταλιά αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο,
½ φλ. πολύ ψιλοκοµµένα µυριστικά (θυµάρι, ρίγανη, µαϊντανό, δεντρολίβανο)
Αλάτι, πιπέρι,
1/4 φλ. ζωµό (Gravy) βοδινού
Σος από κόκκινο κρασί (Bordelaise):
1 µπουκάλι (75ml=3 φλ.) καλό κόκκινο κρασί (Cabernet
Sauvignon ή άλλο καλό κρασί µε πλούσιο χρώµα),
1 φλ. καρότα σε λεπτά φετάκια,
½ φλ. σέλινο σε λεπτά φετάκια,
1 φλ. κρεµµύδι σε λεπτά φετάκια,
1 φύλλο δάφνης
1 κλωναράκι θυµάρι..

Εκτέλεση: Ετοιµάζετε πρώτα τη σος από κόκκινο κρασί: Βάζετε
όλα τα υλικά σε µια µέτρια κατσαρόλα και τα αφήνετε να
κοχλάσουν. Χαµηλώνετε τη φωτιά και τα σιγοβράζετε µέχρι να
εξατµιστεί το κρασί και να µείνει το 1/3. Το περνάτε από πολύ
ψιλό σουρωτήρι και κρατάτε τη σος στην άκρη (µπορεί να
ετοιµαστεί και 2 µέρες πριν).
Τα καροτάκια: Τα ξεφλουδίζετε µε το ειδικό εργαλείο αποφλοιωτή, αφήνοντας ένα µέρος (τους µίσχους) από τα φύλλα
τους στη θέση τους. Βράζετε µπόλικο αλατισµένο νερό και τα
ρίχνετε µέσα. Τα αφήνετε να βράσουν για 8 περίπου λεπτά (να
µη µαλακώσουν πολύ) και τα στραγγίζετε. Πριν τα σερβίρετε,
τα ζεσταίνετε σε 1 κουταλιά βούτυρο σε ένα τηγάνι.
Λίγο πριν σερβίρετε, ζεσταίνετε καλά ένα µεγάλο τηγάνι σε
δυνατή φωτιά και λιώνετε µέσα 2 κουταλιές βούτυρο µε
το
λάδι.
Αλατοπιπερώνετε
το κρέας, το βάζετε µέσα και
το ροδίζετε κι από τις
δυο πλευρές για 2-3
συνολικά
λεπτά
(ανάλογα µε το πόσο ψηµένα το
θέλετε), γυρίζοντάς το µια φορά στο µέσο του ψησίµατος.
Ρίχνετε στο τηγάνι τη σος από κόκκινο κρασί και το ζωµό και
συνεχίζετε το ψήσιµο για 2 ακόµη λεπτά. Βγάζετε το κρέας
από το τηγάνι, περνάτε τη σος από ψιλό σουρωτήρι και την
κρατάτε στην άκρη σκεπασµένη χαλαρά µε αλουµινόχαρτο (το
κρέας πρέπει να µείνει για τουλάχιστον 4-5 λεπτά πριν το
σερβίρετε. Οι ίνες του θα χαλαρώσουν και θα είναι πιο τρυφερό). Σε ένα άλλο τηγάνι, λιώνετε το υπόλοιπο βούτυρο και
σοτάρετε µέσα τα κυβάκια του ψωµιού µαζί µε τα µυριστικά
και τα ανακατεύετε σε µέτρια φωτιά µέχρι να ροδίσουν οµοιόµορφα, προσέχοντας να µην καούν. Κόβετε το κρέας σε διαγώνια φετάκια πάχους 1 εκ. περίπου και τα σερβίρετε σε
ζεστά πιάτα. Γαρνίρετε µε τα καροτάκια, περιχύνετε µε τη σος
(αν χρειάζεται, την ξαναζεσταίνετε λίγο) και σκορπάτε πάνω
το κραµπλ µε τα µυριστικά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

Να σου φύγει
το καφάσι...

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 843 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965

8ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ

ιαβάζω
τους
μισθούς των μεγάλων κρατικών αξιωματούχων του δύσμοιρου
αυτού τόπου και μου
φεύγει το καφάσι. Αυτοί
δεν είναι μισθοί, είναι
κρατικοί προϋπολογισμοί. Όσα παίρνει ένας
εργάτης ένα χρόνο, τα
παίρνει ένας προνομιούχος σε ένα μήνα, ως
έξοδα παραστάσεων.
Έξω ο μισθός, το αυτοκίνητο, το έτσι, το
αλλιώτικο, το πασαλιμανιώτικο...
Μόνο για σύγχρονα εξοπλιστικά συστήματα δεν
υπάρχουν λεφτά. Κατά
τα άλλα, ζήτω το ανοχύρωτο Έθνος μας που
κινδυνεύει περισσότερο
απ’ αυτούς παρά από
τον Αττίλα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

8ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

€395
Περιλαμβάνεται:
Αεροπορικό με
φόρους με απευθείας
ναυλωμένη πτήση της
Αegean, διαμονή 7
βράδυα στο κεντρικό
ξενοδοχείο Galaxy 2*
ή άλλο ίδιας κατηγορίας, σε δίκλινο
με πρόγευμα.
Αναχωρήσεις 17,
24 Αυγούστου.
Δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετικές
εκδρομές (Αγία
Θεοδώρα Βάστας,
Ναός Επικουρείου
Απόλλωνα, Πύλος,
Μεθώνη, Κορώνη,
ξενάγηση
στο ιστορικό κέντρο
της Καλαμάτας)
κρουαζιέρα στα
Σπήλαια Διρού,
Στούπα, Καραδαμύλη,
Κιτριές, Μεσσηνιακό
Κόλπο.
SKYLAB TRAVELS –
DIARIES TRAVEL
22 720000 &
99373000

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών προς το κοινό
για Πιστοποιημένες Μεταφράσεις
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοινώνει
ότι, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης
των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη
Δημοκρατία Νόμο (Ν. 45(Ι)/2019), οι υπηρεσίες μετάφρασης μεταφέρονται από 1η Ιουλίου 2019 στους
Ορκωτούς Μεταφραστές, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν εφεξής εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία μετάφρασης και πιστοποίησης των μεταφράσεων, ως προνοεί ο εν λόγω Νόμος.
Ο Κλάδος Μεταφράσεων του ΓΤΠ θα παραλαμβάνει
έγγραφα προς μετάφραση μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.
Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των
Ορκωτών Μεταφραστών στο σχετικό Μητρώο
Ορκωτών Μεταφραστών, το οποίο από την
Παρασκευή 14/6/2019 θα βρίσκεται αναρτημένο
στον ιστότοπο του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

«Και τι πταίει η
γλαυξ, η θρηνούσα
επί ερειπίων;
Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και
τα ερείπια τα
έπλασαν οι
ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος».
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

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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ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ «ΩΡΑ ΚΑΛΗ ΤΖΑΙ ΩΡΑ ΓΡΟΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΛΥΓΕΡΗ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Σ

τη μεταλαμπάδευση και
αναβίωση της παράδοσής
μας σημαντική είναι η συμβολή
και η δράση όλων όσοι, θέλοντας να κρατήσουν ζωντανές
τις θύμησες από το παρελθόν
και να διασώσουν και συντηρήσουν την παράδοσή μας,
διοργανώνουν ποικίλες εκδηλώσεις που ζωντανεύουν το
ήθος και ύφος ζωής παλιότερων εποχών παρουσιάζοντας
με τρόπο παραστατικό συνήθειες, καθημερινές ασχολίες,
κοινωνικές δραστηριότητες.
Αυτά τόνισε ο Πρόεδρος της
Βουλής Δημήτρης Συλλούρης
σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση
του Λαογραφικού Ομίλου
Λυγερής
ΣΕΚ
Λευκωσίας
Κερύνειας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη
στο κατάμεστο Δημοτικό αμφιθέατρο
του
Δήμου
Λακατάμειας.
Ο κ. Συλλούρης που έθεσε την
εκδήλωση υπό την αιγίδα του
,τόνισε μεταξύ άλλων πως η
παράδοση, μέσω της οποίας

Η αναβίωση της παράδοσης διατηρεί
ζωντανή την Ελληνική μας φυσιογνωμία
μεταφέρονται από τη μια γενιά
στην άλλη ήθη, έθιμα και αξίες
του παρελθόντος, συνιστά
προϋπόθεση για την ύπαρξη
πολιτισμού, αφού η σύγχρονη
δημιουργία στηρίζεται στον
πολιτισμό των γενιών που
πέρασαν, με το παρελθόν να
επιδρά
δημιουργικά
στο
παρόν, διασφαλίζοντας τη
συνέχισή μας μέσα στο χρόνο.
Πρόσθεσε δε πως οι πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος
είναι αυτές που έδωσαν το ιδιαίτερο χρώμα και διαμόρφωσαν τα διακριτά στοιχεία του
λαού μας. Γιατί η παράδοση
είναι η αλυσίδα που συνδέει
τις γενιές μεταξύ τους εξασφαλίζοντας στερεότητα έναντι του οικουμενικού πολιτισμού. Ως εκ τούτου, η γνώση
της παράδοσης επιβάλλεται,
αν θέλουμε να κρατήσουμε την

ιδιαιτερότητα και την πολιτιστική μας φυσιογνωμία.
Ο πρόεδρος του Λαογραφικού
Ομίλου Λυγερή Νίκος Σατσιάς

νει αναλλοίωτη στο χρόνο και
η οποία έχει σημαδέψει όλες
τις οικογένειες του τόπου μας.
Δεν υπάρχει οικογένεια στην
Κυπριακή κοινωνία, που δεν

• Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, χορευτές και ηθοποιοί
κατόρθωσαν να δέσουν αρμονικά και να ξεδιπλώσουν
το έθιμο του κυπριακού γάμου στέλλοντας μήνυμα
ότι είναι περισσότερο απο αναγκαία η διατήρηση
των εθίμων, ηθών και παραδόσεων μας
(φωτό) στο καλωσόρισμα τους
τόνισε πως ο τίτλος της εκδήλωσης αποτελεί απαράμιλλο
λυρισμό στον επικό στίχο που
έχει
χρωματίσει
τα
Ελληνοκυπριακά
δρώμενα,
προσδίδοντας
αξία
στο
μυστήριο του γάμου και περιεχόμενο ευλογίας θρησκευτικής,
σε μια σκηνή η οποία παραμέ-

έχει βιώσει την συγκίνηση της
τελετουργίας των δεσμών του
γάμου.
Ο Λαογραφικός μας Όμιλος,
πρόσθεσε, πιστός στους στόχους της ίδρυσης του, αλλά και
στο ετήσιο ραντεβού του,
ιεραρχώντας ταυτόχρονα τις
προτεραιότητες του, επιχειρεί
να μεταφέρει από γενιά σε
γενιά τις ανυπέρβλητες αξίες
του Κυπριακού Ελληνισμού και
να επαναφέρει στην μνήμη μας
έθιμα, τα οποία κινδυνεύουν να
περιέλθουν στην λήθη.
Η χοροδιδάσκαλος Παναγιώτα
Τάμπα μετά την ολοκλήρωση
της εκδήλωσης αναφέρθηκε
στο χρέος μας να κρατούμε
άσβεστη τη φλόγα της θύμησης μέσα από τις πολιτιστικές
αξίες του παρελθόντος που
καταδεικνύουν
την
Ελληνικότητα του νησιού.
Την εκδήλωσε τίμησε με την
παρουσία της, η Δήμαρχος
Λακατάμιας
Φωτούλα
Χατζήπαπα.

Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης μαζί με τον αναπληρωτή γ.γ. ΣΕΚ
Μιχάλη Μιχαήλ και το μέλος της γενικής γραμματείας Ελισσαίο Μιχαήλ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η Καταπολέμηση
της σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών
Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Σαββίδη

Η

σεξουαλική κακοποίηση συνιστά μια από τις
σοβαρότερες μορφές βίας εναντίον των παιδιών, η οποία επιφέρει ανεπανόρθωτες και μόνιμες επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική
ανάπτυξή τους. Πολλά παιδιά που έχουν υποστεί
σεξουαλική κακοποίηση, ακόμη και οι γονείς τους,
αποσιωπούν το γεγονός, φοβούμενοι τον κοινωνικό στιγματισμό.
Στόχος το σπάσιμο του φράγματος της σιωπής και η
εμπέδωση της αντίληψης ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην προστασία της σωματικής και ψυχικής του
υγείας.
Σύμβαση Λανζαρότε. Το Συμβούλιο της Ευρώπης,
εκπόνησε τη Σύμβαση για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική
Κακοποίηση, που είναι κοινώς γνωστή ως Σύμβαση
Λανζαρότε. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη
μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, η οποία τέθηκε
σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2015. Η εναρμόνιση
της σχετικής νομοθεσίας το 2014 και η κύρωση της
Σύμβασης Λανζαρότε, αποτέλεσαν τα θεμέλια για τις
προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης του
προβλήματος.

Εθνική στρατηγική. Στη βάση της φιλοσοφίας και
του σκοπού της εν λόγω Σύμβασης, το Υπουργικό
Συμβούλιο όρισε Ad Hoc Υπουργική Επιτροπή, η
οποία διαμόρφωσε την πρώτη Εθνική Στρατηγική για
την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική
εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την
παιδική πορνογραφία η οποία περιλαμβάνει δράσεις, όχι μόνο για την καταπολέμηση αυτού του
εγκλήματος, αλλά κυρίως για την πρόληψη του,
«Κλειδί» όμως στην προσπάθεια για συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος
Σπίτι του παιδιού. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της
Εθνικής Στρατηγικής εντάσσεται και η λειτουργία του
«Σπιτιού του Παιδιού», μιας πρωτοποριακής για τα
κυπριακά και ευρωπαϊκά δεδομένα εξέλιξης, όπου τα
παιδιά – θύματα και οι οικογένειές τους λαμβάνουν
την αναγκαία ψυχολογική στήριξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και έχουν πρόσβαση σε όλες τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, χωρίς να επαναθυματοποιούνται. Η διαχείριση και η λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού έχουν
ανατεθεί στον διεθνή, ανθρωπιστικό και ανεξάρτητο
Οργανισμό “Hope for Children”, με παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου. Το Υπουργικό
Συμβούλιο αποφάσισε τη λειτουργία εξειδικευμένου
κέντρου στήριξης και θεραπείας ενήλικων ατόμων
που φέρουν τραυματικές εμπειρίες σεξουαλικής
κακοποίησης ή εκμετάλλευσης σε παιδική ηλικία.
Στόχος η παροχή στήριξης σε αυτά τα άτομα, ώστε
να μπορέσουν να διαχειριστούν τις παρενέργειες και
τις συνέπειες της κακοποίησης που υπέστησαν όταν
ήταν παιδιά και να μπορέσουν να ζήσουν ως ενήλικες με υγεία και ευημερία.
Στην Αστυνομία συστάθηκε και λειτουργεί ειδική
ανακριτική ομάδα, με σκοπό οι υποθέσεις αυτές να
τυγχάνουν εξειδικευμένης, διακριτικής και πιο επαγγελματικής διαχείρισης.Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση,
προχώρησε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την
εναρμόνιση των ποινών
που προβλέπονται στον
Ποινικό Κώδικα για αδικήματα κατά των ηθών με
αυτές που προβλέπονται
στην ειδική νομοθεσία, οι
οποίες είναι ιδιαίτερα
αυστηρές και ανάλογες
της σοβαρότητας των
αδικημάτων αυτών.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ

Ναι στην πρόταση της υπουργού Εργασίας
για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης

Ο

λοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι επαρχιακές
συσκέψεις των τοπικών επιτροπών, στελεχών και επαρχιακών
συμβουλίων της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων ΣΕΚ αναφορικά με
την πρόταση της υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου για
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο. Οι συσκέψεις
έχουν απαντήσει θετικά στην
πρότασης της υπουργού Εργασίας για νομική κατοχύρωση
τεσσάρων βασικών άρθρων με
βάση πάντοτε την κλαδική συμφωνία. Τα «4» άρθρα είναι:

Το συνδικαλιστικό κίνημα με βάση
την πάγια πολιτική του έχει καταφέρει για πρώτη φορά να κατατεθούν πολιτικές ανανέωσης της
συλλογικής σύμβασης στη βάση
της νομικής ρύθμισης βασικών
άρθρων της συλλογικής σύμβασης.
Ο Γιαννάκης Ιωάννου γ.γ. της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ (φωτό)
εξέφρασε την προσδοκία ότι και η

• Ωράριο - Υπερωρίες

εργοδοτική πλευρά θα απαντήσει
θετικά στην πρόταση της υπουργού Εργασίας, ανοίγοντας τον
δρόμο για εδραίωση της εργατικής

• Εορτές – Αργίες
• Φιλοδώρημα

• Προνοείται νομοθετική κάλυψη τεσσάρων βασικών όρων
της συλλογικής σύμβασης στην Οικοδομική βιομηχανία

• Ταμείο Προνοίας

ειρήνης και πάταξη του αθέμιτου
ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων και μεταξύ επιχειρήσεων τουκατασκευαστικου κλάδου της οικονομίας.

Aπογοητευτικά τα δεδομένα της Κύπρου για την Ισότητα

M

πορεί η φωνή των γυναικών
να είναι δυνατότερη από
ποτέ στη διεκδίκηση της μισθολογικής ισότητας και στην ισότιμη μεταχείριση, αλλά όπως προκύπτει από μελέτη του World
Economic Forum εκτιμάται ότι το
χάσμα αμοιβών θα μειωθεί σε
217 χρόνια.

(46%), την Πολωνία και τη Σλοβενία
(41%), τη Βουλγαρία, την Εσθονία,
τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη
Σουηδία (39%).

Παράλληλα η ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αναλύει την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε
ευρωπαϊκό σπίτι αλλά και κάθε
κυπριακό νοικοκυριό. Όπως διαπιστώνεται, η θέση των γυναικών
στην κοινωνία της Κύπρου δεν διαφέρει από την αντίστοιχη σε άλλες
περιοχές της ΕΕ. Ένα μεγαλύτερο
ποσοστό γυναικών απ’ ό, τι
ανδρών ασχολείται με τις οικιακές
εργασίες, τη φροντίδα των παιδιών και το μαγείρεμα.

Μισθολογικό χάσμα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία,
στην Κύπρο το μαγείρεμα και η
καθαριότητα του σπιτιού είναι
καθαρά γυναικεία υπόθεση, ενώ,
υπάρχει ένα χάσμα στις αμοιβές
γυναικών και ανδρών που φτάνει
το 14%. Όσο περισσότερα παιδιά,
τόσο μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ
του ποσοστού απασχόλησης των
γυναικών και των ανδρών. Επίσης,
ενώ οι γυναίκες έχουν υψηλότερα
ποσοστά στην αποφοίτηση από
τριτοβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις, στην Κύπρο μόλις ένα στις
πέντε διευθυντικά στελέχη είναι
γυναίκες.
Στον επαγγελματικό τομέα, οι

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο
Λουξεμβούργο (19%), την Κύπρο
(21%), την Τσεχία (25%), τη Δανία,
την Ιταλία και την Ολλανδία (27%).

√ Σημαντική εξέλιξη
αποτελεί η υπογραφή Κώδικα
αντιμετώπισης σεξουαλικής
παρενόχλησης και παρενόχλησης στον Ιδιωτικό τομέα
από ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΟΕΒ

Κατά μέσο όρο, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών
(73% σε σύγκριση με 62%, στην ΕΕ
το 2017).Στην Κύπρο, το ποσοστό
απασχόλησης των ανδρών είναι
στο 70% και των γυναικών στο
61,4%.

Η Κύπρος κάτω
από τον μέσο όρο

άνδρες, σε γενικές γραμμές, κατέχουν ανώτερες θέσεις απ’ ότι οι
γυναίκες. Για παράδειγμα, παρατηρείται ότι περίπου το ένα τρίτο
(34%) των ανώτερων διευθυντικών
στελεχών στην ΕΕ το 2017 ήταν
γυναίκες.

Παράλληλα, στη χώρα μας το
μισθολογικό χάσμα ανέρχεται στο
13,9% και μας κατατάσσει στην
11η θέση (κάτω από το μέσο όρο).
Κοντά μας βρίσκονται χώρες όπως
η Βουλγαρία, Λιθουανία, Ισπανία,
Ουγγαρία και Ιρλανδία.

Η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο
στους πίνακες της σχετικής κατάταξης. Η Κύπρος διαθέτει μόλις
21% γυναίκες διευθυντικά στελέχη
και αυτό μας κατατάσσει στη δεύτερη θέση από το τέλος, μετά το
Λουξεμβούργο (19%).

Πολύ σημαντική εξέλιξη για την
Κοινωνία της Κύπρου αποτελεί η
υιοθέτηση Κώδικα αντιμετώπισης
σεξουαλικής παρενόχλησης και
παρενόχλησης στους χώρους
εργασίας τόσο στον Δημόσιο όσο
και στον Ιδιωτικό Τομέα. ΣΕΚ ,ΠΕΟ
και ΟΕΒ ένωσαν δυνάμεις και συνυπέγραψαν Κώδικα ο οποίος θα
ενσωματωθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Σε κανένα κράτος–μέλος το σχετικό
ποσοστό των γυναικών δεν ξεπερνούσε το 50%: Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Λετονία

Καλό ταξίδι φίλε Χρήστο Τριανταφύλλου

Έ

νας καλός φίλος της ΣΕΚ, ο
Χρήστος Τριανταφύλλου έφυγε
αναπάντεχα από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019.

ναρίων συνδικαλιστών.

Ο Χρήστος ήταν επιστημονικός
συνεργάτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και του
ETUI-ETUC. Συνεργάστηκε στενά με τη
Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ ως εκπαιδευτής σε σειρά εξειδικευμένων σεμι-

Η ΣΕΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του
εκλιπόντος, τη Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και προς το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Παράλληλα υπήρξε εκτιμητής του
έργου και της δράσης της ΣΕΚ.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ

