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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ξεκίνησε το σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Άρχισε στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 η
υποβολή αιτήσεων για ένταξη
των δικαιούχων στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ
με σκοπό τη διευκόλυνση τους
στην αποπληρωμή Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων και προστασία
της πρώτης κατοικίας από εκποίηση

Σελ. 3

Η σύγχρονη άλωση
της Πόλης
Η Μικρασιατική καταστροφή που
συνετελέσθη στα τέλη Αυγούστου
– αρχές Σεπτεμβρίου 1922 και η
επιδρομή των νεότουρκων κατά
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης τη νύχτα της 5ης – 6ης
Σεπτεμβρίου 1955, αποτυπώνουν
εύγλωττα τη διαχρονική βαρβαρότητα και τον απολιτισμό της
Τουρκίας. Πως ο Αμερικανός
Σίντλερ έσωσε τις ζωές 350 000
Ελλήνων Μικρασιατών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3052

Αισιόδοξο αύριο με φόντο τη συμφωνία
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Σε νέα εποχή εισέρχεται
η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Υγιές και εύρωστο ΤΚΑ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των συντάξεων

Ό

σο πιο υγιές και εύρωστο είναι το
ΤΚΑ, τόσο πιο αυξημένες μπορούν
να είναι οι συντάξεις και τα υπόλοιπα
ωφελήματα που παραχωρούνται στους
δικαιούχους. Ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σε άρθρο του

στον «Φιλελεύθερο» τονίζει ότι στο
πλαίσιο της τελευταίας αναλογιστικής
μελέτης που καταδεικνύει τη διασφάλισή της βιωσιμότητας του Ταμείου μέχρι
και το 2080, η ΣΕΚ έχει καταθέσει εισηγήσεις οι οποίες μπορούν να δημιουρ-

γήσουν συνθήκες και προοπτικές για
περαιτέρω ενίσχυση κυρίως των
συντάξεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους συνταξιούχους.

Σελ. 8

Συμφωνία με ευοίωνες προοπτικές
για την Τουριστική Βιομηχανία
Μ

ε την καταρχήν αποδοχή της διαμεσολαβητικής πρότασης της
υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου από Συντεχνίες και Ξενοδόχους,
αποπυροδοτήθηκε η εργασιακή κρίση
που σοβούσε τις τελευταίες εβδομάδες
στον νευραλγικό τομέα του Τουρισμού.
Η πρόταση της Υπουργού που υποβλήθηκε ύστερα από μαραθώνια διαπραγμάτευση την περασμένη εβδομάδα,
προνοεί ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τέσσερα χρόνια με μισθολογικές αυξήσεις, αποκατάσταση των
εισφορών στο ταμείο προνοίας, κατοχύρωση κατώτατου μισθού για επαγγέλματα με χαμηλές κλίμακες, ενσωμάτωση της μονάδας στους βασικούς
μισθούς και προστασία της 5νθήμερης
βδομάδας εργασίας.

√ Συντεχνίες και Ξενοδόχοι αποδέχθηκαν την καταρχήν Μεσολαβητική
Πρόταση της υπουργού Εργασίας

√ Τον τελικό λόγο θα έχουν οι εργαζόμενοι και τα μέλη των Συνδέσμων
Ξενοδόχων

√ 4ετής εδραίωση της εργατικής ειρήνης με φόντο τη ρύθμιση
της αγοράς εργασίας και αξιοπρεπή μισθολογικά επίπεδα

Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης που
θα υπογραφεί από τις Συντεχνίες
Ξενοδοχουπαλλήλων και τους Ξενοδόχους δεδομένου ότι θα εγκριθεί από τα
αρμόδια όργανα τους, θα είναι 4ετής.

Σελ. 7

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου η κυρία Αιμιλιανίδου τόνισε πως πρόκειται για μια
ισορροπημένη πρόταση που αφενός

διασφαλίζει δικαιώματα των εργαζομένων και αφετέρου διατηρεί την αντα-

γωνιστικότητα της τουριστικής
βιομηχανίας.

Σελ. 3, 16

Με σοβαρότητα και τεκμηρίωση κερδίζουμε το νέο κοινωνικοοικονομικό στοίχημα

Η

επιστροφή στις εργασίες μας μετά τις πολυήμερες διακοπές του Αυγούστου σηματοδοτεί μία
νέα αφετηρία εργατικών και κοινωνικών διεκδικήσεων μέχρι την εκπνοή του τρέχοντος έτους. Με τη ΣΕΚ
στην πρωτοπορία του αγώνα, το συνδικαλιστικό
κίνημα κατάφερε το τελευταίο οκτάμηνο να συμβάλει αποφασιστικά στην έξοδο της χώρας από την
κρίση και την είσοδο της σε τροχιά ανάπτυξης.
Παράλληλα, :
• Διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή
την 1η Ιουνίου του Γενικού Συστήματος Υγείας, ΓεΣΥ,
που αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
• Πέτυχε ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με
μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των παρεμφερών ωφελημάτων. Επιτεύχθηκε ιστορικής σημασίας
συμφωνία για υπογραφή μνημονίου στον τομέα
των Οικοδομών – Κατασκευών μέσω του οποίου θα
κατοχυρώνονται νομικά βασικές πρόνοιες της συλ-

λογικής σύμβασης. Την περασμένη εβδομάδα ύστερα από μαραθώνια διαβούλευση των Κοινωνικών
Εταίρων υπό την υπουργό Εργασίας, επιτεύχθηκε
συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
στα ξενοδοχεία αποτρέποντας σύγκρουση στον Τουρισμό θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για τετραετή
ειρήνη και ομαλότητα. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει διά-

της αγοράς εργασίας απαιτώντας τάχιστη ψήφιση

• Η ΣΕΚ έμπρακτα στο πλευρό
των ευάλωτων ομάδων

βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργα-

πλατα τον δρόμο στο υφυπουργείο Τουρισμού να
εντείνει χωρίς βαρίδια την προσπάθεια για εφαρμογή του νέου φιλόδοξου στρατηγικού προγράμματος
που θα προσδώσει στο τουριστικό προϊόν την απαιτούμενη ποιότητα, με κύρια συστατικά την Κυπριακή φιλοξενία και την διακριτή ταυτότητα.
• Διαβουλεύθηκε με υπευθυνότητα για υιοθέτηση
πολιτικών που αποσκοπούν στην επαναρρύθμιση

της νομοθεσίας για λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών με κύριο μέλημα την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
• Έχει θέσει επί τάπητος την ανάγκη αναθεώρησης
της πολιτικής εργοδότησης αλλοδαπών εργατών στη
σίας, προσδοκώντας ότι σύντομα το θέμα θα επιλυθεί εξυπηρεώντας τα ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα.
Στο επόμενο τετράμηνο, η ΣΕΚ βεβαιώνει ότι θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ουσιαστική αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου, στοχεύοντας στην
περαιτέρω βελτίωση του βιοτικου επιπέδου με έμφαση στους χαμηλοεισοδηματίες,

στους λιγότερους

προνομιούχους, εστίαζοντας παράλληλα στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασία για τη νέα γενιά.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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υοίωνες προοπτικές για το αύριο
προδιαγράφει η καταρχήν συμφωνία στην ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Βιομηχανία
Μέγα ζητούμενο, η εφαρμογή της

*

Ρ

ιζικές αλλαγές στα ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ προμηνύουν οι συμφωνίες των Συντεχνιών με τους Ξενοδόχους και τους
Εργολάβους
Με φόντο τη θωράκιση των εργατικών δικαιωμάτων και την υγιή
αγορά εργασίας
άγγραινα για την υγιή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
έχει καταντήσει το εμπόριο με τα
κατεχόμενα
Η ΣΕΚ επιμένει ότι χρήζει άμεσης
επανεξέτασης ο κανονισμός της
Πράσινης Γραμμής
ναμένουμε από την Κεντρική Τράπεζα να απαντήσεις στις καταγγελίες της ΣΕΚ για τις τσουχτερές χρεώσεις των τραπεζών
Δεν θα ανεχθούμε αδίστακτες πρακτικές, απόπου κι αν προέρχονται
ρύπα τεραστίων διαστάσεων στα
δημόσια οικονομικά αποτελεί το
ποσό των ανείσπρακτων φόρων που
ξεπερνά τα 2 δις ευρώ
Καλείται η Πολιτεία να λύσει το
πρόβλημα προτού μετεξελιχθεί σε
γάγγραινα
σχυρό μέτωπο Κύπρου- Ελλάδας
αναμένουμε από τις δύο κυβερνήσεις
για αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας
Σε πνεύμα εθνικής ομοψυχίας και σε
συνεργασία με τους Ευρωπαίους
εταίρους μας
ραυγή αγωνίας και ανησυχίας για
την έξαρση των ΤΡΟΧΑΙΩΝ δυστυχημάτων
Υπέρτατη ευθύνη της Πολιτείας να
πάρει δρακόντεια μέτρα για να
δαμασθεί η «μολώχ» της ασφάλτου
ΑΔΗΛΩΤΗ εργασία έκανε θραύση
στην περίοδο της κρίσης με επιζήμιες επιπτώσεις στην κοινωνία
Με τις συμφωνίες στα Ξενοδοχεία
και τις Κατασκευές, θα μπεί τάξη
προς όφελος όλων
εγγοβολεί η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
στα καλαθοσφαιρικά γήπεδα της
Κίνας
Αδημονούμεν να δούμε την Ελλάδα
παγκόσμια πρωταθλήτρια
ρα να τεθεί πάνω σε πιό στέρεη
βάση το καίριο ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων
Η ΣΕΚ υπέβαλε, καθηκόντως, δέσμη
εισηγήσεων στην αρμόδια υπουργό
αι, ήλθε η ώρα για νέα συμφωνία
στην Αγροτική Οικονομία
Η ΣΕΚ προσέρχεται στον επικείμενο
διάλογο με τεκμηρωμένες προτάσεις
λήξη των θερινών ΔΙΑΚΟΠΩΝ και η
επιστροφή στην εργασιακή ρουτίνα πρέπει να σηματοδοτήσει μια πιο
στενή σχέση εργαζομένων - συνδικάτων
Στη δύσκολη ώρα μοναδικός και
ειλικρινής μας σύμμαχος είναι η
συντεχνία μας
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Αισιόδοξο αύριο με φόντο τη συμφωνία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

Α

ισιοδοξία για νέα εποχή στις εργασιακές σχέσεις σκόρπισε η επιτευχθείσα καταρχήν συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία και κατεπέκταση στον ευρύτερο τομέα του Τουρισμού.
Η ισορροπημένη διαμεσολαβητική πρόταση την οποία υπέβαλε η Υπουργός
Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου έσπασε τον
πάγο, αποτρέποντας
την
εργασιακή
Του Ξενή X.
σύγκρουση μεσούΞενοφώντος
σης της περιόδου
Αρχισυντάκτη
τουριστικής αιχμής.
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@
sek.org.cy

Η συμφωνία αυτή
θεωρείται ιστορικής
σημασίας
καθώς
επιτυγχάνεται σε μια
κομβική περίοδο για τα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα και σε μία εποχή
που η ανάπτυξη πήρε τα πάνω της
μετά την επτάχρονη επώδυνη κρίση.
Αφενός, αποτρέπει την κρίση στον Τουρισμό που αποτελεί τον κινητήριο
μοχλό της Κυπριακής οικονομίας θέτοντας τις βάσεις για μακρόχρονη εργασιακή ειρήνη. Και αφετέρου, περιέχει
πρόνοιες που θα συμβάλουν στην
ορθολογιστική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, αποτρέποντας την
εργασιακή εκμετάλλευση αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το επάγγελμα του
ξενοδοχοϋπάλληλου με όλα τα ωφέλι-

*

Η

μα συνεπακόλουθα για την οικονομία
και την κοινωνία.
Θετικότατο αντίκτυπο για το κοινωνικοοικονομικό αύριο αντανακλά και η
πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των
Συντεχνιών Οικοδόμων και Εργολάβων
η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην
πάταξη της αδήλωτης εργασίας ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον αθέμιτο
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων
του κλάδου και μεταξύ των εργαζομένων, εδραιώνοντας υγιείς σχέσεις στην
αγορά εργασίας.
Έχοντας αυτά κατά νουν, φρονούμε ότι
στο νέο διαμορφούμενο κοινωνικοοικο-

• Ευοίωνες προοπτικές
με πολλαπλά οφέλη για την
κοινωνία και την οικονομία
νομικό περιβάλλον της μετα – κρίσης
εποχής αυτό που προέχει είναι:

1 Να δημιουργηθούν οι συνθήκες για
τάχιστη ρύθμιση της αγοράς εργασίας
και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα
ώστε να επανέλθει η γενικότερη ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις

2 Να τύχουν σεβασμού οι συλλογικές
συμβάσεις, απολαμβάνοντας οι εργαζόμενοι αυτό που δικαιούνται από τη
συμβολή τους στον παραγόμενο πλούτο.
3 Να αντιληφθούν οι εργοδότες ότι το
προσωπικό αποτελεί το ζωντανό κύτταρο της επιχείρησης

Γ

ο οποίος ουσιαστικά προβάλλει σε εκατομμύρια τουρίστες ετησίως τη φιλοξενία και την κουλτούρα της χώρας
μας. Για να μπορέσει η Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία να απογειωθεί ακόμη πιο
πολύ χρειάζεται πρώτιστα το ανθρώπινο δυναμικό να αισθάνεται ικανοποιημένο τόσο για τις συνθήκες εργασίας

Η

Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Το
όφελος σε μια τέτοια θετική εξέλιξη
είναι συλλογικό και δημιουργεί ένα
ισχυρό υπόβαθρο για υγιείς και στέρεες
εργασιακές σχέσεις και συνθήκες.

*

Σημαντική η συμφωνία γιατί πρωτίστως διασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη για τα επόμενα χρόνια σε έναν κλάδο

Η κούραση και η κόπωση εξανεμίζονται
όταν υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που εκτιμά και σέβεται τις προσπάθειες των εργαζομένων πάνω
στους οποίους στηρίζεται η επιχείρηση.

Φ

*

Ω

*

Ν

*

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

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

4 Η Πολιτεία να ενεργήσει κατά τρόπον
που να επανέλθει η συνολική ομαλότητα στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί σημαντικά η κοινωνική συνοχή που
έχει τρωθεί στην περίοδο της βαθιάς
ύφεσης 2012-17.
Προς την κατεύθυνση αυτή, πρώτιστο
μέλημα όλων των εμπλεκομένων φορέων πρέπει να είναι:
• Η εξάλειψη των εξευτελιστικών
μισθών και των επισφαλών θέσεων
απασχόλησης
• Η χαμηλή ανεργία να συνοδευθεί με
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης κυρίως
για τη νέα γενιά την οποία πάση θυσία
να κρατήσουμε μακριά από τη μετανάστευση
• Να τεθεί ταφόπλακα στην αδήλωτη
εργασία, η οποία υπονομεύει την υγιή
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
• Να τεθεί σε νέα βάση η πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών στην Κύπρο, με
μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα της
κοινωνίας
Είναι βέβαιο ότι η έγκριση της καταρχήν συμφωνίας ξενοδόχων – συντεχνιών θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στις εργασιακές σχέσεις με
πολλαπλό όφελος για την Κυπριακή
κοινωνία. Ευχή μας, να συνειδητοποιήσουν οι Κοινωνικοί Εταίροι ότι μόνον
με αυτές τις πρακτικές θα κερδίσουμε
το κοινωνικοοικονομικό στοίχημα της
νέας εποχής.

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
ια ακόμη μια φορά απεδείχθη περίτρανα πως ο Κοινωνικός Διάλογος
μπορεί να κάνει θαύματα.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, σε έναν
κλάδο με χίλιες δυο
ιδιαιτερότητες
και
προφανείς δυσκολίες
στέλνει σαφέστατο
αλλά και ισχυρό το
μήνυμα πως όπου
υπάρχει συναίνεση
Της Δέσποινας
και θετική βούληση
Ησαΐα
των εμπλεκόμενων
Γρ. Τμήματος
φορέων, οι γόρδιοι
Εργαζομένων
δεσμοί, όσο δύσκολοι
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy και αν είναι, λύνονται.

*
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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)

• Η νέα επιτευχθείσα συμφωνία
εδράζεται στην κοινή βούληση
για συμπόρευση με στόχο
το αμοιβαίο όφελος
όσο και για το μισθολογικό αντίκρισμα
του καθημερινού κόπου και μόχθου
του.

Το μεγάλο στοίχημα, θα κερδηθεί όταν
εφαρμοστούν στην πράξη αυτά που

συμφωνήθηκαν χωρίς μουρμουρητά και
πισωγυρίσματα. Οι συμφωνίες γίνονται για να εφαρμόζονται επενεργώντας καταλυτικά στο αμοιβαίο όφελος
Ένα μεγάλο εύγε λοιπόν σε όλους τους
εμπλεκόμενους, εργαζόμενους και
εργοδότες που δεν δίστασαν να βάλουν
νερό στο κρασί τους ώστε αυτή η βιομηχανία, που συνιστά σημαντική οικονομική κινητήριο δύναμη να αποτελέσει στην πορεία παράδειγμα προς
μίμηση.
Ένα μεγάλο εύγε στην Υπουργό και
στους συνεργάτες της που συνέβαλαν
ενεργά και καθοριστικά στην κατάληξη
της συμφωνίας. Μιας συμφωνίας που
θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος και θα
αποφέρει σημαντικά αμφίδρομα οφέλη
και στις δυο πλευρές.
Εργαζόμενοι και Εργοδότες ένωσαν
δυνάμεις και συμφώνησαν πως το
μέλλον της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
είναι πλέον ευοίωνο και θα εδράζεται
από τούδε και στο εξής στον σεβασμό,
στην εμπιστοσύνη και στη συμπόρευση.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9/2019

Μωϋσέως προφήτου, Βαβύλα ιερομ.
Ερμιόνης μάρτ.

Ανάμν. του εν

ΠΕΜΠΤΗ 5/9/2019
Ζαχαρίου προφήτου,
πατρός Ιωάννου Προδρόμου, Αυδαίου μ.

Χώναις θαύματος
αρχαγγ. Μιχαήλ,
Καλοδότης μ.

Ασπρ., Κασσιανής
υμνογράφου,
Ευψυχίου μ., Ονησιφόρου απ.

Των Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης,
Χρυσοστόμου Σμύρνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9/2019

Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας,
Πουλχερίας Βασιλίσσης, Ησαϊου κτίτορος
Μονής Κύκκου

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9/2019

Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου

Σώζοντος μ. εν

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/9/2019

ΤΡΙΤΗ 10/9/2019

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

ERG_3-3_inn_8 & 9 9/3/19 10:44 AM Page 1
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Ανακτάται η αξιοπρέπεια
των Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ο

γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδου, εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την επιτευξη της συμφωνίας η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην
εδραίωση της εργατικης ειρήνης και βάζει ταξη σε
σημαντικά ζητήματα που ταλανίζουν εδώ και πολύ
καιρό τις εργασιακές σχέσεις στην Ξενοδοχεική Βιομηχανία και κατεπέκταση στον εύρυτερο κλάδο του
Τουρισμού.
Ιδιαίτερα, ο κ. Μιλτιάδου υπογράμμισε ότι με την
εφαρμογή τις συμφωνίας:
• Θα ελαχιστοποιηθεί η αδήλωτη εργασία
• Θα επανέλθει η χαμένη αξιοπρέπεια στο ξενοδοχειακό επάγγελμα
• Θα θωρακισθούν τα εργατικά δικαιώματα
Το δικό του στίγμα στο όλο σκηνικό έδωσε με δήλωση του στην «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας διαμηνύνοντας ότι
επείγει η ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για
τη λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών που
θα δρά αποτελεσματικά στην προσπάθεια εφαρμογής των νομοθεσιών στην αγορά εργασίας συμβάλλοντας καταλυτικά στην πάταξη της αδήλωτης
εργασίας και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των
εργαζομένων. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι διατηρείται η εργασιακή ειρήνη, επιτυγχάνεται η νομοθετική ρύθμισης ορισμένων, κυρίως ευάλωτων επαγγελμάτων του κλάδου, ενώ κατοχυρώνονται η πενθήμερη εργασία, το 38ωρο, ο βασικός μισθός συν ΑΤΑ,
η μονάδα, και άλλα παρεμφερή ωφελήματα όπως η
αποκατάσταση του Ταμείου Προνοίας.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019,10 π.μ.

Κ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Όλα έτοιμα για το 15ο
συνέδριο της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ

αίρια εργασιακά και επαγγελματικά ζητήματα
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων ΚύπρουΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ θα τεθούν στο επίκεντρο του 15ου συνεδρίου της που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10
Οκτωβρίου 2019 στις 10 π.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ
στον Στρόβολο.
Σε συνεδρία της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα εναπομείναντα ζητήματα καθώς και η έκθεση δράσης η οποία
θα τεθεί προς έγκριση σε συνεδρία του γενικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου.
Το Παγκύπριο συνέδριο της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ θα ανασκοπήσει τη δράση της Ομοσπονδίας για την παρελθούσα τετραετία ενώ θα καθορίσει νέους στόχους και
επιδιώξεις, θέτοντας τις βάσεις για πιο δυναμική
παρέμβαση στις εργατικές διεκδικήσεις.

3

• Έτοιμο για εφαρμογή το σχέδιο «Εστία»

ΕΣΤΙΑΖΕΙ στη διάσωση της κύριας κατοικίας

Τ

έθηκε σε ισχύ προχθές Δευτέρα
2 Σεπτεμβρίου 2019 το σχέδιο
Εστία, το οποίο αποσκοπεί να
υποβοηθήσει στην αποπληρωμή
των δανειακών υποχρεώσεων
δανειοληπτών με Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, ΜΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής τους.
Βάσει του εγκριθένος Σχεδίου
ΕΣΤΙΑ, το κράτος θα επιδοτεί κάθε
χρόνο το 1/3 της δόσης των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στο
Σχέδιο, ενώ οι πρώτες πληρωμές
από το κράτος, τοποθετούνται
γύρω στον Μάρτιο του 2020.
Από το σχέδιο Εστία θα επωφεληθούν, περίπου, 10 χιλιάδες δανειολήπτες. Όφελος θα έχουν και οι
εμπλεκόμενες τράπεζες καθώς με
την επιχορήγηση της νέας δόσης,
δάνεια τα οποία ήταν μη εξυπηρετούμενα θα ενταχθούν στα εξυπηρετούμενα, κάτι που θα επηρεάσει
θετικά τα κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το συνολικό κόστος για το κράτος
από την εφαρμογή του σχεδό ΕΣΤΙΑ
υπολογίστηκε στα €815 εκατ. (€33
εκατ. το χρόνο) στα 25 χρόνια του
κύκλου ζωής του σχεδίου.
Το Εστία θα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, με
φορέα υλοποίησης το Υπουργείο
Εργασίας. Οι αιτητές, που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στις τράπεζες ή στις εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων που διατηρούν τα
δάνειά τους και θα συμμετέχουν
στο σχέδιο, θα πρέπει να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση και
έντυπο εξουσιοδότησης. Επίσης θα
πρέπει να προσκομίσουν τα 51
παραστατικά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Από πλευράς τραπεζών και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, μνημόνια συναντίληψης υπέγραψαν με
την κυβέρνηση για συμμετοχή στο
«Εστία», η Τράπεζα Κύπρου, η
Ελληνική Τράπεζα, η Κυπριακή
Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), η Alpha
Bank, η Astrobank, η Eurobank, η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ο
Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεως
Στέγης και η Gordian Holdings.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης απηύθυνε χθες έκκληση στο κοινό όπως υποβάλει την
αίτησή του. «Αυτό είναι το σχέδιο
και τώρα είναι η ώρα που ο κάθε
δανειολήπτης που έχει το σπίτι
του ως εξασφάλιση και δυσκολεύεται να πληρώσει το δάνειο, να
υποβάλει την αίτησή του», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης. Τέλος, ο
Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης
Κατοικίας κάλεσε όλα τα μέλη του
όπως υποβάλουν αιτήσεις για
ένταξη στο σχέδιο Εστία, ασχέτως
αν η αίτηση έχει πιθανότητα
απόρριψης, αφού αυτό θα δώσει

• Υποβολή αιτήσεων από
2 Σεπτεμβρίου μέχρι 15
Νοεμβρίου 2019
έναν πρώτο υπολογισμό για το
πόσοι θα ενταχθούν και πόσοι θα
μείνουν εκτός του σχεδίου.

χρέωση στον αιτητή από την αναδιάρθρωση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΙΤΗΤΩΝ
Ποια περιουσιακά κριτήρια θα
πρέπει να πληρούν οι αιτητές
που εντάσσονται στο Σχέδιο;

Σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων, παρατίθενται κατωτέρω
όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν
όσοι εμπίπτουν στο σχέδιο Εστία.
Αν ο αιτητής είναι μεγάλος σε
ηλικία, μπορεί να προσθέσει δεύτερο πρωτοφειλέτη στο δάνειο
για να μεγαλώσει τη διάρκειά
του;

Τα υπόλοιπα καθαρά οικογενειακά
περιουσιακά στοιχεία του αιτητή
δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο
ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και
2018, καθώς και τον μήνα πριν, να
υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το
80% της αγοραίας αξίας της
κύριας κατοικίας, όπως αυτή θα
προκύψει από την εκτίμησή της,
και σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τις
€250.000.

Όχι. Η διάρκεια αποπληρωμής θα
βασίζεται στην ηλικία του αιτητή.

Ποιος αποφασίζει εάν ο αιτητής
πληροί τα κριτήρια;

Πώς θα υπολογίζεται η διάρκεια
αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου;

Ο αρμόδιος φορέας, που είναι το
υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η διάρκεια αποπληρωμής του
δανείου ορίζεται ως ακολούθως με
βάση την ηλικία του αιτητή:

Πού θα απευθύνονται οι πελάτες
για τυχόν παράπονα που αφορούν στο Σχέδιο;

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δικαιούχοι στο Σχέδιο Εστία είναι δανειολήπτες που τα δάνεια
τους ήταν μη εξυπηρετούμενα την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017,
ενώ η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας τους
δεν πρέπει να ξεπερνά τις €350 χιλ.
Παράλληλα θα πρέπει να πληρούν και
συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια
που κυμαίνονται από €20 χιλ. μέχρι
€60 χιλ. και τα οποία είναι σε συνάρτηση με τη σύνθεση της οικογένειας
Ηλικία 18-50, χρόνος αποπληρωμής 25 χρόνια
Ηλικία 51-55, χρόνος αποπληρωμής 20 χρόνια
Ηλικία 56-60, χρόνος αποπληρωμής 15 χρόνια
Ηλικία 61-65, χρόνος αποπληρωμής 10 χρόνια
Ηλικία ≥66, χρόνος αποπληρωμής
5 χρόνια.
Αν υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις στο υφιστάμενο δάνειο,
όπως καταθέσεις ή υποθήκες
άλλων ακινήτων (πέραν της
κύριας κατοικίας), αυτές θα
εμπίπτουν στο Σχέδιο;
Στην περίπτωση που το δάνειο /
δάνεια εξασφαλιζόταν / ονταν και
από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η συμμετέχουσα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό που θα
ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:
(α) του εναπομείναντος υπολοίπου
του δανείου κατά την ημερομηνία
αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), και
(β) της αγοραίας αξίας των
εμπράγματων εξασφαλίσεων.
Σημειώνεται ότι το επιπρόσθετο
αναδιαρθρωμένο δάνειο δεν θα
λαμβάνει κρατική χορηγία.
Θα χρεώνονται στον αιτητή οποιαδήποτε αρχικά τραπεζικά έξοδα;
Δεν θα υπάρχει καμία επιπρόσθετη

Στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που θα συσταθεί από τον
αρμόδιο φορέα για χειρισμό
ενστάσεων, απαιτήσεων, καταγγελιών και άλλων διαφορών σχετικά
με το Σχέδιο.
Έχει δικαίωμα ο αιτητής να υποβάλει ένσταση για την απόφαση
του αρμόδιου φορέα; Αν ναι, ποια
είναι η διαδικασία;
Ναι. Ο αιτητής έχει το δικαίωμα
να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εντός ενός
μήνα από την ημερομηνία λήψης
γνωστοποίησης της απόφασης.
Το Σχέδιο θα καλύπτει και επαγγελματική στέγη με αξία μικρότερη των €350.000;
Όχι. Το Σχέδιο καλύπτει μόνο
δάνεια που είναι συνδεδεμένα με
την κύρια κατοικία.
Πώς θα χειρίζονται οι περιπτώσεις με προβλήματα ως προς τον
τίτλο ιδιοκτησίας της κύριας
κατοικίας;
Σε περιπτώσεις που η κύρια κατοικία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως εξασφάλιση για το Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας,
άλλα μη βεβαρημένα περιουσιακά
στοιχεία θα μπορούν να γίνονται
αποδεκτά ως εξασφάλιση από τη
συμμετέχουσα κατά την κρίση της,
η αξία των οποίων θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίση με την αξία
της κύριας κατοικίας.

ERG_4-4_inn_8 & 9 9/3/19 10:44 AM Page 1

OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4

Προσοχή! Απάτη
με κακόβουλα ηλεκτρονικά μηνύματα

Η

Αστυνομία προειδοποιεί το κοινό
ότι τελευταίως αποστέλλονται διάφορα κακόβουλα ηλεκτρονικά μηνύματα
(e-mail) απάτης, σε διάφορους κατόχους
ηλεκτρονικών διευθύνσεων, τα οποία
παρουσιάζονται πως στάλθηκαν από
συγκεκριμένη Κυπριακή εταιρεία παροχής διαδικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Συγκεκριμένα,
χρήστες ηλε• Οι πολίτες
κτρονικού
πρέπει να είναι
ταχυδρομείου
αρκετά προσεχτικοί της συγκεκριπροτρέπει
μένης εταιρείας λαμβάνουν
η αστυνομία
ηλεκτρονικά
μηνύματα που
παρουσιάζονται ότι στάλθηκαν από την
ίδια την εταιρεία και τους γίνεται ενημέρωση ότι παρουσιάσθηκε πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο από το
εξωτερικό και σε πρωινή ώρα. Μέσω του
μηνύματος, καλούνται οι αποδέκτες
όπως εάν δεν είχαν οι ίδιοι την πρόσβαση αυτή, να προχωρήσουν στην αλλαγή
κωδικού ασφαλείας του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τους, μέσω ηλεκτρονικού
συνδέσμου (link) που παρατίθεται στο
ύποπτο μήνυμα.
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Ο ΤΡΟΧΑΙΟΣ ΧΑΡΟΝΤΑΣ ΚΑΡΑΔΟΚΕΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ

Έ

ντονος προβληματισμός επικρατεί τις τελευταίες ήμερες τόσο
στην Αστυνομία όσο και στη κοινή
γνώμη για τα τελευταία απανωτά
θανατηφόρα τροχαία.
Μετα τα τελευταία δυστυχήματα που ο
αριθμός τους ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, η Τροχαία εφαρμόζει άμεσα
μέτρα για να δαμασθει η μολώχ της
ασφάλτου. Τα τροχαία στην Κύπρο
ήταν ανέκαθεν ένα διαχρονικό πρόβλημα αφού κατά αναλογία στην Κύπρο τα
ποσοστά για το νησί μας είναι αρκετά
υψηλά.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της τελευταίας 5ετίας η Παρασκευή
είναι η ημέρα κατά την οποία συμβαίνουν τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία, ενώ αυτή μετά λιγότερα είναι η
Δευτέρα.
Όσο αφορά τις ώρες, μεταξύ 16:00 19:59 τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί
τα περισσότερα θανατηφόρα, ενώ ακολουθούν οι ώρες μεταξύ 20:00 - 23:59.
Στο μεταξύ, από πλευράς Αστυνομίας
αποφασίστηκε όπως προχωρήσει
άμεσα η λήψη μέτρων, με αιχμή : α)
Φωτοεπισήμανση β) Αύξηση των ποινών γ) Εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων και εκστρατειών δ) Στενότερη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς

• Oι οδηγοί να είναι διπλά προσεκτικοί προτρέπει η αστυνομία
Φέτος καταγράφηκαν στο πρώτο οκτάμηνο, 29 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις και έχασαν τη ζωή τους 29
συμπολίτες μας.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Αστυνομία κάνει παράλληλα αισθητή
την παρουσία της σε δρόμους όπου
εκδηλώνονται παραβάσεις που θέτουν
σε κίνδυνο τους πολίτες.
Επιπρόσθετα, δόθηκαν οδηγίες από την
ηγεσία της Αστυνομίας για ακόμα πιο
έντονη παρουσία αλλά και επίδειξη
αυστηρότητας, ιδίως στις παραβάσεις

του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που
χωρίς καμία αμφιβολία, συνιστούν
παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν
σε σοβαρές ή θανατηφόρες οδικές
συγκρούσεις, όπως είναι: η υπερβολική
ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλης ή εξαρτησιογόνων ουσιών, η
οδήγηση χωρίς κράνος, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, η οδήγηση
χωρίς τη ζώνη ασφαλείας. Τα μέλη της
Αστυνομίας έχουν λάβει εντολές να
είναι αυστηρά στην επιβολή του νόμου,
όσο κι αν αυτά τα ζητήματα προκαλούν ορισμένες φορές τη δυσαρέσκεια ή
την αντίδραση των οδηγών. Είναι προτιμότερο να δυσαρεστηθούν ορισμένοι,
παρά να συνεχίζεται από ορισμένους η
ανεύθυνη οδήγηση.

Η αισιοδοξία είναι ένα από τα κλειδιά της μακροζωίας
Α

υτοί που αντιμετωπίζουν τη ζωή με
αισιοδοξία έχουν περισσότερες
πιθανότητες να φτάσουν να ζήσουν
περισσότερο όπως αποκαλύπτει νέα
έρευνα την οποία επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Guardian.

Τα μηνύματα αυτά είναι στην ολότητα
τους απατηλά και κακόβουλα. Καλείται
το κοινό όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα και σε καμία περίπτωση να απαντούν στον αποστολέα ή να ακολουθούν
τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Επιπρόσθετα
πρέπει να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του παροχέα τους και να χρησιμοποιούν τελευταίου είδους προγράμματα
προστασίας από κακόβουλα λογισμικά
και τις τελευταίες ενημερώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού τους
υπολογιστή.
Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι στη διάθεση του
κοινού ή και εταιρειών για αναφορά
καταγγελίας και το κοινό καλείται να
επισκέπτονται τη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Αστυνομίας www.police.gov.cy για
αναφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίας ηλεκτρονικού
εγκλήματος
https://cybercrime.police.gov.cy.

Γραφείο Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
Το κοινό μπορεί να καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό 22-808200. Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος λειτουργεί καθημερινά,
συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών
7.00π.μ. και 7.00μ.μ.

Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα
είχαν δείξει ότι η αισιοδοξία σχετίζεται
με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών νόσων
και πρώιμου θανάτου. Η παρούσα
μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the
National Academy of Sciences» είναι η
πρώτη που διερεύνησε τη σύνδεση της
αισιοδοξίας με το προσδόκιμο ζωής.
«Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μακροζωία

• Η αισιοδοξία σχετίζεται
με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών
νόσων και πρώιμου θανάτου
• Οι ερευνητές υποστήριξαν
ότι αυτοί που ήταν πιο αισιόδοξοι
υιοθετούσαν επίσης πιο
υγιεινές συνήθειες και τρόπο ζωής
σχετίζεται με την καλή υγεία και με τη
ζωή χωρίς αναπηρίες. Η σημασία της
συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο ότι
μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε την υγιή γήρανση μέσω της καλλιέργειας ψυχοκοινωνικών στοιχείων
της προσωπικότητας, όπως η αισιοδοξία», δήλωσε η Λιούιν Λι, επικεφαλής
συντάκτης της έρευνας, από τη Σχολή
Ιατρικής του Πανεπιστημίου της
Βοστόνης.
Για την εξέταση της σχέσης της αισιοδοξίας με τη μακροζωία οι ερευνητές
χώρισαν ένα δείγμα 70.000 γυναικών
με μέσο όρο ηλικίας τα 70 έτη σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με το επίπεδο

περισσότερο
από
την ομάδα των λιγότερο αισιόδοξων.

αισιοδοξίας τους. Οι ομάδες παρακολουθήθηκαν από το 2004 έως το 2014.
Διαπιστώθηκε ότι η διάρκεια ζωής της
ομάδας με τις πιο αισιόδοξες γυναίκες
ήταν κατά 15% μεγαλύτερη.

Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι αυτοί
που ήταν πιο αισιόδοξοι υιοθετούσαν
επίσης πιο υγιεινές
συνήθειες και τρόπο
ζωής. Όταν λήφθηκαν υπόψη το επίπεδο σωματικής άσκησης, η διατροφή, το
κάπνισμα και το
αλκοόλ,
οι
πιο
αισιόδοξες γυναίκες φάνηκε να έχουν
9% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις
λιγότερο αισιόδοξες. Στους άντρες το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10%..

Παράλληλα, το δείγμα των ανδρών που
χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές
υπήρξε αντικείμενο παρακολούθησης
την περίοδο 1986 έως 2016, χωρίστηκε
σε πέντε ομάδες και είχε μέσο όρο ηλικίας τα 62 έτη. Βρέθηκε ότι η ομάδα
των πιο αισιόδοξων ανδρών ζούσε 11%

Επίσης, τα πιο αισιόδοξα άτομα, τόσο
οι γυναίκες όσο και οι άντρες, είχαν
μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσουν τα
85 χρόνια. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες
που ήταν πιο αισιόδοξες είχαν 20%
μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσουν
αυτή την ηλικία.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ - ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
Η Λι υπογραμμίζει ότι οι λόγοι για τους οποίους η αισιοδοξία σχετίζεται με τη
μακροζωία είναι ακόμη άγνωστοι.
«Οι πιο υγιεινές συνήθειες, τα λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και οι περισσότεροι κοινωνικοί δεσμοί εξηγούν εν μέρει αυτή τη σχέση», τονίζει η ίδια, προσθέτοντας την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που διαμεσολαβούν τη σχέση τη αισιοδοξίας με τη μακροβιότητα, όπως για παράδειγμα η
καλύτερη διαχείριση του άγχους.
Η δρ. Κάθριν Χαρτ, ειδικός στη ψυχολογία της υγείας στο Πανεπιστήμιο Σίτι του
Λονδίνου, εξηγεί ότι η σωματική ευεξία παίζει ρόλο στη μακροζωία και είναι
θετικό το ότι ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να ακολουθούν ισορροπημένη διατροφή και να ασκούνται τακτικά, ωστόσο, η έρευνα αυτή αναδεικνύει, κατά την
ίδια, την αντίστοιχη σημασία της ψυχολογικής ευημερίας την οποία είναι σημαντικό να προωθήσουμε εξίσου.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η Σκωτία θα συνεχίσει να παρέχει
τις οικονομικές διευκολύνσεις προς
τους δικαιούχους φοιτητές Ε.Ε.

T

o Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) επιθυμεί να ενημερώσει
κάθε ενδιαφερόμενο αναφορικά με την επίσημη θέση
της Κυβέρνησης της Σκωτίας σε ό,τι αφορά στη διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), γνωστή ως Brexit.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Ανώτερης Εκπαίδευσης και Επιστημών της Σκωτίας, με επίσημη επιστολή του προς στον Υπουργό
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
αναφέρει πως ανεξάρτητα από την έκβαση που θα
έχει η διαδικασία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ,
ακόμη και στην περίπτωση ενός «άτακτου» Brexit
χωρίς την επίτευξη Συμφωνίας Αποχώρησης με την
ΕΕ, η Κυβέρνηση της Σκωτίας θα συνεχίσει να παρέχει τις υφιστάμενες οικονομικές διευκολύνσεις προς
τους δικαιούχους φοιτητές της ΕΕ, οι οποίοι θα
εγγραφούν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και
2020-2021. Οι παρεχόμενες οικονομικές διευκολύνσεις από την Κυβέρνηση της Σκωτίας θα ισχύουν έως
και το πέρας των σπουδών των υπό αναφορά φοιτητών στη Σκωτία.

Η

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Προειδοποίηση για
παράνομη ιστοσελίδα

επιτροπή κεφαλαιαγοράς ενημερώνει ότι ο διαδικτυακός τόπος epoxtrade.com δεν ανήκει σε
οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή και την άσκηση
επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στον πιο πάνω
αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται ο
αριθμός άδειας της Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών BDSwiss Holding παράνομα
και χωρίς την εξουσιοδότησή της.
Η ΕΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού
συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο για να
βεβαιώνεται ως προς
τις οντότητες που
κατέχουν άδειες.

Βελτιώθηκε σημαντικά το
οικονομικό κλίμα τον Αύγουστο

Σ

ημαντική βελτίωση παρουσίασε τον Αύγουστο το
οικονομικό κλίμα μετά από τρεις μήνες επιδείνωσης, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε το
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Τον Αύγουστο του 2019 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση 3,6 ποσοστιαίων μονάδων με τον
Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να ανεβαίνει
στις 111,4 μονάδες από 107,8 μονάδες τον Ιούλιο.
Όπως τονίζει το ΚΟΕ, η αύξηση του Αυγούστου είναι
η δεύτερη που καταγράφεται μέσα στη χρονιά, μετά
από την άνοδο του Απριλίου 2019.
Η βελτίωση του δείκτη τον Αύγουστο οφείλεται στην
ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, στη βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές.
Η καλυτέρευση του κλίματος στις κατασκευές ήταν
κυρίως αποτέλεσμα πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων
σχετικά με τη μελλοντική απασχόληση στον τομέα.
Στη μεταποίηση οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων
σχετικά με τα τρέχοντα αποθέματά τους ήταν δυσμενέστερες και οι προσδοκίες τους για την παραγωγή
του επομένου τριμήνου αναθεωρήθηκαν προς τα
κάτω, επιβαρύνοντας το κλίμα.

5

Έρευνα: Τα αρνητικά επιτόκια περιορίζουν τον δανεισμό

Τ

α αρνητικά επιτόκια περιορίζουν αντί να ενθαρρύνουν τον
δανεισμό, σύμφωνα με έρευνα του
πανεπιστημίου Bath του Ηνωμένου
Βασιλείου. Σε μια περίοδο που οι
κεντρικές τράπεζες προχωρούν σε
αρνητικά επιτόκια για να αυξηθούν οι δαπάνες, να σταματήσει ο
αποπληθωρισμός και να τονωθεί η
οικονομία, η έρευνα δείχνει ότι
ακριβώς με τα αρνητικά επιτόκια
συμβαίνει το αντίθετο.
Η έρευνα αφορά χώρες των οποίων η κεντρική τράπεζα χρεώνει τις
τράπεζες για τη ρευστότητα τους,
με στόχο να ενθαρρύνει τον δανεισμό της πρόσθετης ρευστότητας.
Η έρευνα, που φαίνεται να έχει
προεκτάσεις και για τα τραπεζικά
δρώμενα στην Κύπρο, δείχνει ότι με
τη χρέωση των τραπεζών, αυτές
ενθαρρύνουν να συγκρατούν αντί
να παραχωρούν τη ρευστότητα,
καθώς επηρεάζεται η κερδοφορία

τους.
Σύμφωνα με την έρευνα του πανεπιστημίου, οι κεντρικές τράπεζες
που χρεώνουν τις εμπορικές τράπεζες να κρατούν τα υπερβάλλοντα ρευστά διαθέσιμα, έχουν μειώ-

ο Δρ Ru Xie της Σχολής Διοίκησης
του Πανεπιστημίου, ένας από τους
συγγραφείς της μελέτης.
«Η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων έχει αποτύχει, ειδικά σε ένα
περιβάλλον όπου οι τράπεζες
αγωνίζονται ήδη με την κερδοφορία», τονίζει.
Οι πέντε κεντρικές τράπεζες με
αρνητικά επιτόκια είναι η κεντρική
τράπεζα της Ελβετίας (SNB), της
Δανίας, η ΕΚΤ, η Σουηδία και η
κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας.

σει τον δανεισμό.
«Αυτό συμβαίνει επειδή το πρόσθετο κόστος μειώνει τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών, οδηγώντας σε πτώση της αύξησης
των δανείων», αναφέρεται.
«Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα
απρόβλεπτων συνεπειών», δήλωσε

Τα αρνητικά επιτόκια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από την
κεντρική τράπεζα της Σουηδίας το
2009 ως νομισματικό κίνητρο για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης. Από
τότε έχουν εισαχθεί από την Ιαπωνία, την Ελβετία, τη Δανία και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι
δαπάνες και οι επενδύσεις.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δευτεραθλήτρια η Κύπρος - πρωταθλήτρια η Δανία

Τ

ο δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό
αστικών απορριμμάτων ανά
άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
παρήγαγε η Κύπρος το 2017. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαικής
Στατιστικής Υπηρεσίας,Eurostat, η
χώρα μας παρήγαγε 637 κιλά
αστικών
απορριμμάτων
ανά
άτομο. Κι αυτό ενώ σε όλη την ΕΕ,
εκτιμάται ότι παρήχθησαν 486
κιλά αστικών αποβλήτων ανά
άτομο, όπως ακριβώς ήταν και το
2016.
«Πρωταθλήτρια» είναι η Δανία με

781 κιλά ανά άτομο και ακολουθεί,
όπως αναφέρθηκε, η Κύπρος με
637. Τρίτη είναι η Γερμανία με 633
κιλά ανά άτομο. Στην αντίπερα
όχθη βρίσκεται η Ρουμανία με 272
κιλά ανά άτομο, η Πολωνία με 315
και η Τσεχία με 344 κιλά ανά
άτομο.

• Άλλη μια αρνητική επίδοση
για τη χώρα μας, μετά τα
τροχαία δυστυχήματα

Σημειώνεται ότι η Κύπρος κατέχει
τη 2η χειρότερη θέση, μαζί με το
Λουξεμβούργο, με ποσοστό 41%
των θανάτων με την εμπλοκή ενός
οχήματος, σε σύγκριση με τον μέσο
όρο της ΕΕ, που είναι 30%.

Αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των ειδικών γιατρών στο ΓεΣΥ

Τ

ρεις μήνες μετά την εφαρμογή
της πρώτης φάσης του Γενικού
Συστήματος Υγείας οι συνολικοί
εγγεγραμμένοι παροχής υγείας
ανήλθαν μέχρι στιγμής στους
2068.
Αυξητική τάση παρουσιάζεται με
τους εγγεγραμμένους ειδικούς
ιατρούς και τα φαρμακεία ενώ
παραμένουν στα ίδια αριθμητικά
επίπεδα τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα εργαστήρια κλινικών
αναλύσεων, οι παιδίατροι και οι
προσωπικοί ιατροί για ενήλικες.
Σε χρονικό διάστημα περίπου δύο
βδομάδων και εν μέσω των καλοκαιρινών διακοπών, οι νέοι ειδικοί
ιατροί του ΓεΣΥ ανήλθαν στους 13
με τον συνολικό αριθμό τους να
φτάνει τους 776 εκ των οποίων οι
472 προέρχονται από τον οργανισμό κρατικών υπηρεσιών υγείας.
Αυξητική είναι και η τάση εγγραφής των φαρμακείων στο ΓεΣΥ
αφού σε χρονικό πλαίσιο δύο
εβδομάδων έχουν εγγραφεί έξι νέα
φαρμακεία στο σύστημα, με τον
συνολικό τους αριθμό να αγγίζει
τα 627 φαρμακεία.
Οι προσωπικοί ιατροί για ενήλικες
και παιδιά είναι 506, εκ των οποίων οι 151 προέρχονται από κρατι-

κά νοσηλευτήρια.

πέντε εγγεγραμμένους αντίστοιχα.

Οι παιδίατροι παρέμειναν σταθεροί στους 128 και οι προσωπικοί
ιατροί για ενήλικες ανέρχονται
στους 391.

Ικανοποιημένο βρίσκει τον οργανισμό ασφάλισης υγείας η εγγραφή
των παροχέων στο σύστημα ενώ
προβλέπεται ότι γύρω στα μέσα
του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου
αναμένεται μαζική εγγραφή παροχέων στο σύστημα και θα καλυφτούν οι ανάγκες για όλες τις
επαρχίες και όλες τις ειδικότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους
καταλόγους του ΓεΣΥ υπάρχουν
εγγεγραμμένοι ειδικοί ιατροί από
όλες τις ειδικότητες εκτός από την
αλλεργιολογία και την φυσική
ιατρική και αποκατάσταση.
Οι ειδικότητες με τον μεγαλύτερο
αριθμό ιατρών είναι οι καρδιολόγοι (94) οι ακτινοδιαγνώστες (70)
οι γυναικολόγοι (68) οι γενικοί χειρουργοί (61), οι ορθοπεδικοί (60)
και οι αναισθησιολόγοι με 50 εγγεγραμμένους στους καταλόγους
ΓεΣΥ η κάθε ειδικότητα.
Οι ειδικότητες με τον μικρότερο
αριθμό εγγεγραμμένων παροχέων
υγείας είναι η στοματογναθoπροσωποχειρουργική, η κυτταρολογία
με μόνο ένα εγγεγραμμένο και ακολουθούν η παιδοκαρδιολογίαμε

Ο αναπληρωτής διευθυντής του
ΟΑΥ, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου
εξέφρασε την ικανοποίηση του για
την μέχρι τώρα πορεία του ΓεΣΥ
και είπε ότι μέχρι στιγμής διενεργήθηκαν 400 000 επισκέψεις σε
ιατρούς.
Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε
704000 σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός, έχει εγγραφεί. Όπως
δήλωσε ό κ. Παπακωνσταντίνου το
ΓεΣΥ φαίνεται να έχει αγκαλιαστεί
από τον κόσμο και το σημαντικό
αυτό κοινωνικό ωφέλημα ήρθε για
να μείνει.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παγκόσμια πρωταθλήτρια
στα πρότυπα για το περιβάλλον

Τ

α υψηλότερα παγκοσμίως θεωρούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα που απολαμβάνουν οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο που
έχουν τεθεί σαφείς στόχοι που καθοδηγούν την
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική μέχρι το 2020.
Έχει δε διαμορφωθεί ένα όραμα για το τι πρέπει να
έχει γίνει έως το 2050 με τη στήριξη ερευνητικών
προγραμμάτων, νομοθεσίας και χρηματοδότησης
ειδικά για τον συγκεκριμένο τομέα.
Σύμφωνα με αυτό, υπάρχει η ανάγκη για προστασία,
διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της
Ένωσης, μετατροπή της ΕΕ σε αποδοτική οικονομία
ως προς τους πόρους,
πράσινη, ανταγωνιστική
• Φιλόδοξο όραμα
και χαμηλών ανθρακούπράσινης ανάπτυξης χων εκπομπών και προμε ορίζοντα το 2050 στασία των πολιτών της
ΕΕ έναντι περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων για την υγεία και την ευημερία τους.
Οι εργασίες συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα και στοχεύουν στην προστασία των απειλούμενων ειδών και
φυσικών περιοχών της ΕΕ, στη διασφάλιση ασφαλών πόσιμων νερών και νερών κολύμβησης, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης
των αποβλήτων, καθώς και στη μείωση των επιπτώσεων των βλαβερών χημικών ουσιών.
Ταυτόχρονα, η προστασία του περιβάλλοντος και η
καινοτομία συμβάλλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης, γεγονός που τονώνει περαιτέρω τις επενδύσεις.
Μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, λοιπόν, εξασφαλίζεται από την πράσινη ανάπτυξη που αποτελεί
τον πυρήνα της πολιτικής της ΕΕ, η οποία δρα και σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον αστερισμό του φαινομένου της «Ιαπωνοποίησης»

Τ

η στιγμή που ο φόβος της ύφεσης παραμονεύει για μια ακόμα
φορά στις αγορές, πολλοί είναι
τόσο οι επενδυτές, όσο και οι αναλυτές, οι οποίοι ανησυχούν περισσότερο για μια βαθύτερη και πιο
διαρθρωτική μεταβολή. Δηλαδή το
ενδεχόμενο η παγκόσμια οικονομία
να υποκύπτει σε ένα φαινόμενο
που είναι γνωστό ως «ιαπωνοποίηση».

εγάλη είναι η ικανοποίηση
στο κυβερνητικό "στρατόπεδο" για τα αποτελέσματα
των συναντήσεων που είχε στο
Βερολίνο ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, με την
καγκελάριο της Γερμανίας,
Άνγκελα Μέρκελ, και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών, Όλαφ Σολτς. "Το
κλίμα στα τετ α τετ του κ.
Μητσοτάκη ήταν πολύ καλό.
Υπήρξε ειλικρίνεια. Και αναγνώριση ότι έχουμε κάνει καλή
αρχή", είναι το μήνυμα που
εκπέμπεται.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και η
Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ συμφώνησαν στην
εκπόνηση ενός "πράσινου
επενδυτικού σχεδίου" για τη
δεκαετία 2020-2030. Στην
πρώτη συνάντηση τους μετά
την ανάληψη των καθηκόντων
του νέου πρωθυπουργού της
Ελλάδας, οι δύο ηγέτες μίλησαν για τη δυνατότητα να
υπάρξει κύμα επενδύσεων
στους τομείς των ανανεώσι-

«Μπορείς να εθιστείς στα χαμηλά ή
αρνητικά επιτόκια», σχολιάζει η
Lisa Shalett, chief investment officer
της
Morgan
Stanley
Wealth
Management στη Νέα Υόρκη. «Είναι
πολύ τρομακτικό. Η Ιαπωνία
ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει… ο κόσμος βρίσκεται σε πολύ
επισφαλή θέση».

• Ανησυχίες από τη διαφαινόμενη επιδείνωση
των προοπτικών της
παγκόσμιας οικονομίας

Με τον όρο «Ιαπωνοποίηση» οι
οικονομολόγοι περιγράφουν την
σχεδόν 30ετή μάχη της χώρας κατά
του αποπληθωρισμού και της
αναιμικής ανάπτυξης, που χαρακτηρίστηκε από έκτακτα, αλλά
αναποτελεσματικά μέτρα νομισματικής τόνωσης τα οποία έστειλαν
τις αποδόσεις των ομολόγων
ακόμα χαμηλότερα, την ώρα που
το χρέος εκτινάσσονταν.
Οι αναλυτές εδώ και πολύ καιρό
ανησυχούν πως η Ευρώπη υποκύπτει σε μια παρόμοια ασθένεια,
ενώ παράλληλα ευελπιστούν πως
οι ΗΠΑ, η οποία παρουσιάζει
καλύτερα δημογραφικά στοιχεία,
πιο δυναμική οικονομία και ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την κρίση,
θα αποφύγει τη μοίρα αυτή.
Παράλληλα τη στιγμή που ο αμερικανικός πληθωρισμός παραμένει
επίμονα χαμηλός, η τόνωση από
τις φοροαπαλλαγές εξασθενεί και
η Fed πρέπει τώρα να μειώσει τα
επιτόκια για πρώτη φορά από τότε
που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική
κρίση. Έτσι, αυτή τη στιγμή ακόμα
και η Αμερική αρχίζει να μοιάζει
λίγο με την Ιαπωνία.
Αν σε αυτό προσθέσουμε και την
εξουθενωτική επίπτωση που έχουν
οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις, υπάρχουν πολλές «φωνές»
που κάνουν λόγο για μια παγκόσμια ιαπωνοποίηση.

Μ
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Ως βασικό σύμπτωμα της εξάπλωσης της Ιαπωνοποίησης είναι η
αύξηση των ομολόγων με αρνητικές αποδόσεις, η οποία επιταχύνθηκε το καλοκαίρι. Πλέον, υπάρχουν ομόλογα αξίας άνω των 16
τρισ. δολαρίων η διαπραγμάτευση
των οποίων γίνεται με αποδόσεις
υπό του μηδενός, ή άνω του 30%
του παγκόσμιου συνόλου.
Η Ιαπωνία συνεισφέρει τα περισσότερα στην δεξαμενή αυτή, αντιπροσωπεύονταν σχεδόν το ήμισυ
του συνόλου, σύμφωνα με την
Deutsche Bank. Όμως ολόκληρη η
αγορά κρατικών ομολόγων της
Γερμανίας και της Ολλανδίας έχουν
πλέον αρνητικά επιτόκια. Ακόμα
και η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η
Ισπανία –που μόλις πριν από λίγα
χρόνια έδιναν αγώνα να μειώσουν
τα αυξανόμενα κόστη δανεισμού
που προκάλεσαν οι ανησυχίες για
πιθανή έξοδό τους από την ευρω-

Μητσοτάκης-Μέρκελ συμφώνησαν στην
προώθηση «πράσινου» επενδυτικού σχεδίου
μων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, των
δράσεων που είναι φιλικές
προς το περιβάλλον και της
ηλεκτροκίνησης ιδιαίτερα με
βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η
χώρα μας. Παράλληλα, οι δύο
υπουργοί Οικονομικών επιφορτίστηκαν να συντονίσουν
τα επόμενα βήματα, μέχρι τη
διενέργεια του μεγάλου Επεν-

δυτικού Forum στις αρχές του
επόμενου έτους.
Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
ξεκαθάρισε ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές που γίνονται από τη νέα κυβέρνηση για

• Επί τάπητος τέθηκε
το Μεταναστευτικό
και η φύλαξη των
Ευρωπαϊκών συνόρων

τη στήριξη της ανάπτυξης και
τη δημιουργία νέων και καλά
αμειβομένων θέσεων εργασίας
"είναι αλλαγές που γίνονται
από εμάς γιατί αφορούν πρωτίστως εμάς".
Στη συνάντηση, κατεγράφη
συναντίληψη για τις προτεραιότητες γύρω από το μεταναστευτικό με βάση τις αρχές
της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Αλληλεγγύης με
τον δίκαιο καταμερισμό όσων
δικαιούνται άσυλο σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπευθυνότητας με την
φύλαξη των θαλασσίων και εν
γένει των ευρωπαϊκών συνόρων. Παράλληλα, στο πλαίσιο
της αρχής της υπευθυνότητας,
τονίστηκε η ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακινητών από τους χώρες εισόδου. Ιδίως για την εφαρμογή
της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊ-

ζώνη- έχουν δει μεγάλα τμήματα
των αγορών ομολόγων τους να
«βουτάνε» κάτω από το μηδέν.
Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα,
η αγορά αμερικανικών ομολόγων α
μην αποτελεί πλέον το… καλύτερο
σπίτι στην χειρότερη γειτονιά,
αλλά να είναι το μόνο σπίτι που
παραμένει όρθιο. Το αμερικανικό
χρέος αντιπροσωπεύει το 95% των
διαθέσιμων αποδόσεων επενδυτικής κλάσης παγκοσμίως, σύμφωνα
με την Bank of America.
Τη στιγμή που η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να επεκτείνεται με
αξιοπρεπή ρυθμό, με την ισχυρή
κατανάλωση να αντισταθμίζει τον
πιο αδύναμο κλάδο μεταποίησης.
Ακόμα και ο πληθωρισμός έχει
αυξηθεί λίγο. Όμως ορισμένοι
οικονομολόγοι φοβούνται πως μια
συρρίκνωση της μεταποίησης αναπόφευκτα θα επηρεάσει τις δαπάνες, έτσι οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για φέτος
και του χρόνου. Ορισμένοι φοβούνται ακόμα και ότι μπορεί να
υπάρξει ύφεση.
«Η παραμονή των επιτοκίων στο
μηδέν χωρίς προοπτική διαφυγής
είναι πλέον η προσδοκία της αγοράς στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, με τις μηδενικές ή αρνητικές
αποδόσεις να κρατούν για περισσότερο από μια γενιά», σημείωνε
την περασμένη εβδομάδα ο πρώην
υπουργός Οικονομικών, Λάρι
Σάμερς. «Οι ΗΠΑ απέχουν μόνο μια
ύφεση από το να περιέλθουν στην
ίδια κατάσταση».
«Είτε το ονομάσετε πρόβλημα της
μαύρης τρύπας, είτε διαρθρωτική
οικονομική στασιμότητα (secular
stagnation), ή Ιαπωνοποίηση, αυτά
είναι τα ζητήματα που θα πρέπει
να ανησυχούν τις κεντρικές τράπεζες», πρόσθετε.
κής Ένωσης Τουρκίας συμφωνήθηκε η Ελλάδα να ενισχύσει
τις επιστροφές η δε Τουρκία
να συγκρατήσει τις ροές ελέγχοντας τα δίκτυα των διακινητών.
Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, εξαιρετικής σπουδαιότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, είναι το
γεγονός ότι η γερμανική πλευρά έδειξε να ασπάζεται την
σημασία της πρωτοβουλίας
RescEU για την οποία μέχρι
πρόσφατα ήταν ιδιαιτέρως
επιφυλακτική. Ταυτόχρονα,
όπως και στο Παρίσι έτσι και
στο Βερολίνο τέθηκε το ζήτημα
της Τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Και όπως και στο Παρίσι
εκφράστηκε απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξη στην Κύπρο,
καθώς είναι κοινή πεποίθηση
στις μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες ότι η Τουρκία
προβαίνει σε παράνομες, αντίθετες με το διεθνές δίκαιο
ενέργειες.
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Ο Σίντλερ της Σμύρνης

Ο Αμερικανός που έσωσε τις ζωές 350.000
Ελλήνων στη Μικρασιατική Καταστροφή

Τ

ον Σεπτέμβριο του 1922 η
Σμύρνη παραδόθηκε στις
φλόγες και χιλιάδες κάτοικοι
σφάχτηκαν ανηλεώς από τις
δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ.
Καμία ανθρωπιστική οργάνωση
δεν βοήθησε στη διάσωση των
Ελλήνων κατοίκων. Κανένας
στρατός, κανένας πολιτικός και
καμία κυβέρνηση της Ελλάδος.
Παρά μόνο ένας απλός Αμερικανός που κατά τύχη βρισκόταν
εκείνη την περίοδο στην Σμύρνη.
Το όνομα του ήταν Έιζα Τζένιγκς
και έσωσε την ζωή 350.000
Ελλήνων. O Τζένιγκς με την οικογένεια του Ο Τζένιγκς γεννήθηκε
το 1877 στην Νέα Υόρκη. Στην
αρχή ήταν Μεθοδιστής πάστορας και αργότερα έπιασε δουλειά ως γραμματέας στην Χριστιανική Ένωση Νέων Ανθρώπων (YMCA). Το 1922 μεταφέρθηκε στα γραφεία της Σμύρνης
επειδή ο διευθυντής είχε πάει
διακοπές. Οι πρώτοι στρατιώτες
του Κεμάλ μπήκαν στις 9
Σεπτεμβρίου. Αμερικανοί και
Άγγλοι πολίτες εγκατέλειψαν την
πόλη, ακόμη και ο Αμερικανός
πρόξενος Τζωρτζ Χόρτον που
είχε σύζυγο Ελληνίδα. Όμως ο
Τζένιγκς έμεινε πίσω και προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε με ό,τι διέθετε. Λίγες ημέρες πριν, όταν ο ελληνικός στρατός ήδη εγκατέλειπε την Σμύρνη,
ο Τζένιγκς ίδρυσε την οργάνωση
«Αμερικανική Επιτροπή Σωτηρίας» για να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους.
Έπειτα ίδρυσε και έναν σταθμό
πρώτων βοηθειών για έγκυες
γυναίκες. Βλέποντας πως δεν θα
ερχόταν βοήθεια από πουθενά, ο
Τζένιγκς έδρασε μόνος του.
Χωρίς να έχει διπλωματική
εμπειρία, κατάφερε να κλείσει
συμφωνία με τον Κεμάλ να επιτρέψει την διάσωση Ελλήνων
προσφύγων. Ο Κεμάλ του έδωσε
μόλις 11 ημέρες για να σώσει
250.000 Έλληνες αλλά απαγόρευσε την διάσωση ανδρών ηλικίας 17-45, διότι ήθελε να σταλούν στα «αμελέ ταμπουρού», τα
γνωστά τάγματα εργασίας. Επιπλέον απαγόρευσε σε όλα τα
πλοία να φέρουν ελληνική
σημαία επειδή θεωρούσε ότι κάτι
τέτοιο θα αποθάρρυνε τους
στρατιώτες του. Ο Αμερικανός
έγραψε: «Μου φαινόταν ότι τα
τρομερά, αγωνιώδη, απελπισμένα ουρλιαχτά, που εκλιπαρούσαν για βοήθεια δεν θα έπαυαν
να με κυνηγάνε σε όλη μου την
ζωή». Μετά την συμφωνία, ο
Τζένιγκς επέστρεψε στην Σμύρνη όπου έπεισε τον καπετάνιο
του αμερικανικού τορπιλικού
Edsall να μεταφέρει για αρχή 607
πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη.
Έπειτα, έπεισε Ιταλό πλοιοκτήτη
να μεταφέρει 2.000 Έλληνες στο
λιμάνι της Μυτιλήνης με το
πλοίο του ‘’Κωνσταντινούπο-

7

6 Σεπτεμβρίου 1955:

H σύγχρονη άλωση της Πόλης

Μ

ε αφορμή το Κυπριακό Ζήτημα και την έκρηξη του εθνικοαπελευθερωτικου αγώνα της ΕΟΚΑ, τη νύχτα της 6ης
προς 7ης Σεπτέμβρη 1955 τέθηκε σε εφαρμογή ένα καλομελετημένο σχέδιο, της κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού
Αντνάν Μεντερές – υπό την υψηλή εποπτεία της Βρετανίας εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας Ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Αποτέλεσμα, οι 100.000
Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην Πόλη να συρρικνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις και μετά βίας να
ξεπερνούν τις 2.000.
Στην Κύπρο, που από τον Απρίλιο του 1955, η ΕΟΚΑ, έχει
κηρύξει ένοπλο επαναστατικό αγώνα εναντίον της Βρετανίας µετά το ναυάγιο όλων των προσπαθειών να πειστεί η
Αγγλία να αναγνωρίσει το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης του
Κυπριακού λαού.

Μικρασιατική Καταστροφή 1922: Η μεγαλύτερη συμφορά
του Ελληνισμού. Ο τραγικός απολογισμός: 25.000 νεκροί, τραυματίες
και στρατιώτες, 600.000 νεκροί πολίτες
λις’’. Ο Τζένινγκς έπλευσε μαζί
τους για να επιτηρεί την κατάσταση. Προηγουμένως προσπάθησε να πείσει και Γάλλο καπετάνιο αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο
Αμερικανός πλήρωσε από την
τσέπη του για να εξασφαλίσει
τις ζωές όλων αυτών των προσφύγων. Μόνο για τους πρόσφυγες του «Κωνσταντινούπολις» το ποσόν ανήλθε στις 6.000
λίρες. Πλέοντας προς την ακτή
της Μυτιλήνης με το πλoίο
«Κωνσταντινούπολις», ο Τζένι-

• Έδωσε την περιουσία

του και εκβίασε τις
ελληνικές αρχές για
να εξασφαλίσει την διάσωση των προσφύγων
γκς αντίκρισε 25 αγκυροβολημένα πλοία του ελληνικού στρατού.
Ζήτησε από τον διοικητή του
στρατού Φράγκο να του επιτρέψει να μεταφέρει μετανάστες.
Εκείνος δέχτηκε να διαθέσει έξι
πλοία με γραπτή εγγύηση ότι θα
προστατευτούν από τις αμερικανικές αρχές και ότι θα επιστρέψουν με ασφάλεια. Μέσα σε
τρεις ώρες, ο Τζένιγκς πήρε γραπτή εγγύηση από τον Κεμάλ και
εξασφάλισε αμερικανικό σκάφος
με σημαία από τον καπετάνιο
Χάλσεϊ Πάουελ. Δυστυχώς μόνο
ένα πλοίο των ελληνικών δυνάμεων έφτασε στην Σμύρνη, με το
όνομα «Κιλκίς». Ο Φράγκος είχε
απορρίψει το αίτημα του Τζένιγκς φοβούμενος πως η αποστολή ήταν πολύ επικίνδυνη. Μαζί
με τον κυβερνήτη του «Κιλκίς» Ι.
Ε. Θεοφανίδη, ο Τζένιγκς έστειλε
κρυπτογραφημένο μήνυμα στον
υπουργό Ναυτικών και έπειτα
στον πρωθυπουργό Νικόλαο
Τριανταφυλλάκο. Η κυβέρνηση
τους απάντησε πως ο πρωθυπουργός κοιμόταν. O Έιζα Τζένιγκς στην προβλήτα της Μυτιλήνης, φωτογραφικό αρχείο
Ρότζερ Τζένιγκς Ακολούθησαν
δύο ακόμη τελεσίγραφα στα
οποία ο Τζένινγκς σχεδόν εκβία-

ζε την ελληνική κυβέρνηση. Ανέφερε πως θα την κατηγορούσε
για την αδράνειά της που θα
οδηγούσε στον θάνατο εκατομμυρίων Ελλήνων. «Θα έλεγα
δημοσίως πως χρειάστηκε να
στείλω τελεσίγραφο στην Ελληνική κυβέρνηση και το έκανα,
πως πήρα άδεια από την Τουρκία να επιβιβαστούν πρόσφυγες
της Σμύρνης σε ελληνικά πλοία,
ότι είχα αναλάβει την ευθύνη,
και πως το μόνο που μας έλειπε
ήταν πλοία που το Ελληνικό
κράτος δεν παραχωρούσε».
Αφού έδωσε τον λόγο του πως
αμερικανικά πλοία θα συνόδευαν
στην μεταφορά των προσφύγων,
η κυβέρνηση τελικά δέχτηκε να
δώσει έγκριση για και να αποπλεύσουν θωρηκτά για την
Σμύρνη. Μολονότι κάποιοι καπετάνιοι αρνήθηκαν την εντολή της
κυβέρνησης
επικαλούμενοι
τεχνικές βλάβες, ο Θεοφανίδης
τους απείλησε πως θα τους οδηγήσει στο ναυτοδικείο. Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκαν και τα
25 για να σώσουν τους εναπομείναντες πρόσφυγες. Χάρη στον
Τζένιγκς τελικά σώθηκαν περίπου 350.000 Έλληνες πρόσφυγες από την Σμύρνη μέσα σε
αυτές τις 11 ημέρες που του
έδωσε ο Κεμάλ. Μέχρι το τέλος
του 1922, ο Τζένιγκς συνέχισε να
περιπλέει τις ακτές της Σμύρνης,
ανεβάζοντας τον αριθμό των
διασωθέντων σε σχεδόν ένα εκατομμύριο.

Η Μ. Βρετανία, µε τη σειρά της, για να εξυπηρετήσει την
απόφασή της να παραµείνει στην Κύπρο µε κάθε τρόπο,
καθοδηγεί αριστοτεχνικά την Τουρκία, σαν αντίβαρο, βάζοντάς την να διατυπώνει ανύπαρκτες απαιτήσεις της πάνω
στο νησί.
Η βρετανική διπλωματία με αριστοτεχνικό τρόπο εξάπτει
τον τουρκικό φανατισμό, διεγείρει τον μόνιμα υποβόσκοντα
σοβινισμό,και οδηγεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια
ανθελληνική υστερία.
Από την άλλη, η οικονομική
κατάσταση στην Τουρκία
• Οι καθοδηγούμενες
δεν ήταν ανθηρή, ενώ ο
από το επίσημο Τουρκι- εθνικιστικός πυρετός ανέκό κράτος θηριωδίες του βαινε, καθώς οι Ελληνοκύπριοι διεκδικούσαν την
μαινόμενου όχλου
κατάστρεψε ολοσχερώς ένωση της μεγαλονήσου με
την Ελλάδα. Ήταν μια καλή
κάθε τι το Ελληνικό
αφορμή για τους Τούρκους
στην πάλαι ποτέ Βασι- ηγέτες να αποσπάσουν την
λεύουσα
κοινή γνώμη από τα προβλήματά της, στρέφοντάς
την κατά της ελληνικής μειονότητας που ευημερούσε. Στις 28 Αυγούστου 1955 ο
Μεντερές ισχυρίστηκε δημόσια ότι οι Ελληνοκύπριοι σχεδίαζαν σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων.
Η εφαρμογή του «πογκρόμ» είχε συνδυαστεί με την προβοκατόρικη ενέργεια της τοποθέτησης βόμβας στο σπίτι όπου
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ Ατατούρκ. Το γεγονός
διατυμπανίστηκε από όλες τις τουρκικές εφημερίδες της
Κωνσταντινούπολης με έκτακτες εκδόσεις. χαρακτηριστικό
είναι ότι η «Ισταμπούλ Εξπρές», από την ανυπομονησία της
έθεσε σε κυκλοφορία το παράρτημά της μισή ώρα νωρίτερα
από την έκρηξη της βόμβας στη Θεσσαλονίκη!
Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο
μικρές υλικές ζημίες στις τζαμαρίες του κτιρίου, αλλά οι
τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς το, κατόπιν κυβερνητικών
οδηγιών. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι, όπως «Έλληνες τρομοκράτες
κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ» της «Ισταμπούλ Εξπρές» και δημοσίευση μιας σειράς από παραποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος, προκάλεσαν «αυθόρμητες» διαδηλώσεις στην Πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της
ίδιας μέρας.

Η έκρηξη του όχλου
Οργανωμένες ομάδες τραμπούκων με λοστούς, ρόπαλα, με
στρατιωτική πειθαρχία, κάτω από την παρότρυνση της
αστυνομίας και με σύνθημα: «σπάστε, καταστρέψτε, αλλά
μη σκοτώνετε», ισοπέδωσαν και
λεηλάτησαν κάθε τι το ελληνικό
στην Κωνσταντινούπολη .
Αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος 10
Ελλήνων, ο τραυματισμός εκατοντάδων, η λεηλάτηση 4.384
ελληνικών καταστημάτων, η
καταστροφή 3.000 ελληνικών
κατοικιών, ο βιασμός 200 Ελληνίδων, η πυρπόληση εκκλησιών, η σύληση τάφων, μέχρι
και η εκταφή πτωμάτων στα
ελληνικά νεκροταφεία...
Παρόμοιες αγριότητες συνέβησαν εις βάρος τους ελληνικού
στοιχείου και στη Σμύρνη.
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Εύρωστο και δομημένο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων προδιαγράφει
τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του συνταξιοδοτικού

Ο

ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και
η διάρθρωση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη βάση της αλληλεγγύης, της καθολικότητας στην κάλυψη των εργαζομένων, όπως και στην
ισόρροπη προστασία έναντι των κινδύνων του γήρατος, της πρόωρης αναπηρίας, της ανεργίας και του πρόωρου
θανάτου, δημιουργούν το υπόβαθρο για
περαιτέρω διεύρυνση της κοινωνικής
πολιτικής και παρέμβασης.
Αυτή η δυνατότητα και δυναμική, μεγιστοποιούνται ως αποτέλεσμα του τριμερούς χαρακτήρα και διάρθρωσης του
ΤΚΑ, σε συνάρτηση με τη συνετή πολιτική των κοινωνικών εταίρων η οποία
υποβοήθησε στη σταθερή ανοδική
πορεία των επιπέδων κοινωνικής προστασίας, σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα και δυνατότητες της Δημοκρατίας.
Αναντίλεκτα, το Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αποτελεί το σημαντικότε-

«

Θα πρέπει να αναδειχθεί
ο ρόλος που μπορεί
να διαδραματίσει ο θεσμός
του Ταμείου Προνοίας

»

ρο μέτρο της κοινωνικής πολιτικής στον
τόπο μας, ακολουθούμενο από την πρόσφατη τεράστια κατάκτηση, το Γενικό
Σύστημα Υγείας, με σαφείς προσανατολισμούς και ξεκάθαρη εικόνα ως προς
το γεγονός πως, ένα εύρωστο και
σωστά δομημένο ΤΚΑ μπορεί να προδιαγράψει τη δυνατότητα περαιτέρω
βελτίωσης του συνταξιοδοτικού.
Είναι λοιπόν προφανές πως, όσο πιο
υγειές και εύρωστο είναι το ΤΚΑ, τόσο
καλύτερες και πιο αυξημένες μπορούν
να είναι οι συντάξεις και τα υπόλοιπα
ωφελήματα που παραχωρούνται στους
δικαιούχους. Μέσα από τη συγκεκριμένη
θέση αρχής και στη βάση της βελτίωσης
της βιωσιμότητας του Ταμείου, με την
τελευταία αναλογιστική μελέτη να
καταδεικνύει τη διασφάλισή της μέχρι

Σ

υνάντηση με τον Υπουργό Υγείας
Κωνσταντίνου Ιωάννου είχε την
Τρίτη 27 Αυγούστου αντιπροσωπεία
της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΟΙΥΚ –ΣΕΚ, με επικεφαλής
τον γενικό γραμματέα της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ
Ελισαιό Μιχαήλ και τον αναπληρωτή
γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας
Μιχάλη Καζαμία.
Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πορεία
της διαδικασίας ένταξης των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων καθώς και άλλων
ιδρυμάτων και οργανισμών που παρέχουν ενδονοσοκομιακές ή και άλλες
υπηρεσίες υγείας, στο Γενικό Σχέδιο
Υγείας, η οποία βάσει του σχεδιασμού
του ΓεΣΥ αναμένετε να υλοποιηθεί την
1η Ιουνίου 2020.
Η ΟΙΥΚ – ΣΕΚ διαβίβασε ξεκάθαρο
μήνυμα στήριξης ως προς τον στόχο
ένταξης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων
στο ΓεΣΥ, τονίζοντας παράλληλα ότι
σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε τον κατ’ οποιοδήποτε τρόπο να

στιγμή.

και το 2080, η ΣΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες μπορούν
να δημιουργήσουν τις ικανές και δυνατές συνθήκες για περαιτέρω ενίσχυση,
κυρίως των συντάξεων, έτσι ώστε να

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός πως
έχει ήδη ψηφιστεί η νομοθεσία για την
αντιμετώπιση της αδήλωτης και της
παράνομης απασχόλησης, εκκρεμεί
αδικαιολόγητα εδώ και αρκετό καιρό, η
ψήφιση του νομοσχεδίου για τη σύσταση της ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών, η οποία είναι αναγκαία για την
πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο καθορισμός οδικού χάρτη για τη σταδιακή

√ Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας θα

υποβοηθήσει στην αύξηση των εισροών στο ΤΚΑ
διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης για τους συνταξιούχους.
Ανάμεσα σε άλλα, επιβάλλεται η αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων
(μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις,
λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα
της οικονομίας, όπως και στο πλαίσιο
της προδιαγραφόμενης δημιουργίας
ενιαίου κατώτατου μισθού), έτσι ώστε
να δημιουργείται η δυνατότητα και το
υπόβαθρο μεγαλύτερων εισφορών προς
το ΤΚΑ, με ανάλογα ανταποδοτικά
οφέλη.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πιο αποτελεσματικός μηχανισμός είσπραξης των καθυστερημένων
εισφορών (που ανέρχονται σε αρκετά
εκατομμύρια ευρώ), ενώ την ίδια στιγμή
θα πρέπει να κατοχυρωθεί σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό ο εργαζόμενος, από
το φαινόμενο που συχνά παρατηρείται,
της αποκοπής μεν του προβλεπόμενου
ποσού από τους μισθούς, αλλά τη μη
καταβολή του από τον εργοδότη προς
το ΤΚΑ.
Σαφέστατα, η πάταξη της αδήλωτης
εργασίας, πέρα από τις θετικές επιδράσεις που θα δημιουργήσει στην αγορά
εργασίας, θα υποβοηθήσει στην αύξηση
των εισροών προς το ΤΚΑ, αποτρέποντας ταυτόχρονα και μια σημαντική
στρέβλωση που καταγράφεται αυτή τη

αποπληρωμή του χρέους της Κυβέρνησης προς το ταμείο, το οποίο έχει διαχρονικά δημιουργηθεί και ξεπερνά τα 7
δισεκατομμύρια Ευρώ και η οποία θα
μπορούσε να γίνει μέσα από μια στοχευμένη επενδυτική πολιτική που να
διασφαλίζει τα συμφέροντά του.
Τέλος, θα πρέπει να αναδειχθεί ο ρόλος
που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός

Γενικού Γραμματέα ΣΕΚ

«

Σημαντικός ο καθορισμός
οδικού χάρτη για σταδιακή
αποπληρωμή του χρέους της
κυβέρνησης προς το ταμείο

»

των ταμείων προνοίας, ενισχύοντας,
επεκτείνοντας, διευρύνοντας και εδραιώνοντας αυτό το συμβατικό δικαίωμα
των εργαζομένων, ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών, ενισχύοντας ουσιαστικά και αθροιστικά,
το επίπεδο των συντάξεων.
Εν κατακλείδι, όντως, ένα εύρωστο και
σωστά δομημένο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων προδιαγράφει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του συνταξιοδοτικού και δίνει την ευχέρεια διεύρυνσης των κοινωνικών παροχών, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της
κοινωνικής συνοχής, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή η προοπτική και
παράμετρος, μας οδηγεί και στην ανάγκη επανεξέτασης της δυνατότητας
κατάργησης ή διαφοροποίησης της
αναλογιστικής μείωσης του 12%, αυτού
που ονομάζουμε σαν «πέναλτι», στις
συντάξεις, για όσους επιλέγουν να
αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Αδιαμφισβήτητα, η τριμερής διάσταση και χαρακτήρας του ΤΚΑ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σωστούς και ολοκληρωμένους σχεδιασμούς, μέσα από τους οποίους θα κατοχυρώνεται αφενός μεν, η μακροχρόνια βιωσιμότητά του και αφετέρου, η κοινωνικά δίκαιη και συγκροτημένη πολιτική συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Το 2020 αναμένεται η
νέα αναλογιστική μελέτη μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ΤΚΑ (η οποία
γίνεται κάθε τρία χρόνια) και ανάλογα με τα αποτελέσματά της, η ΣΕΚ θα
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση και
περαιτέρω αναβάθμιση του Ταμείου, με τρόπο που να κατοχυρώνεται η
διατήρηση της βιωσιμότητάς του.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕΚ

Συνάντηση με υπουργό Υγείας με φόντο
το ΓεΣΥ και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
επηρεαστούν αρνητικά κεκτημένα των
εργαζομένων στα ιδιωτικά νοσηλευτή-

Του Αντρέα Φ. Μάτσα

ρια. Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε για
την πορεία υλοποίησης της δεύτερης

φάσης του ΓεΣΥ, διαβεβαιώνοντας ότι
δεν θα γίνουν αποδεκτά οποιαδήποτε
αιτήματα των ιδιοκτήτων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που θα επηρεάζουν αρνητικά το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και το σύνολο των εργαζομένων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ
σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνουν
αποδεκτές ενέργειες που θα υποβαθμίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς.
Στη συνάντηση εκφράστηκε η δυσαρέσκεια της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ για την παράταση που δόθηκε στην εφαρμογή της
νομοθεσίας που αφορά τον ελάχιστο
αριθμό μαιών που απαιτείται για την
στελέχωση των μαιευτικών κλινικών.
Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την
πρόθεση τους για συνέχιση της μέχρι
τώρα συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης για θέματα που αφορούν τους
εργαζόμενους στο ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
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Το ονειρικό ταξίδι των διακοπών στις εξοχικές κατοικίες
της ΣΕΚ στον Πρωταρά δεν έχει ακόμη τελειώσει
Ο

ι επίσημοι καλοκαιρινοί
μήνες μπορεί να μας
αποχαιρέτησαν και πολλοί
εργαζόμενοι να επέστρεψαν
πίσω στις εργασίες τους.
Ωστόσο ο Σεπτέμβριος για
πολλούς αποτελεί αγαπημένος μήνας των καλοκαιρινών
τους διακοπών, διανύοντας,
ήσυχες και ξεκούραστες διακοπές, μακριά από τη βαβούρα και την πολυκοσμία.
Οι εξοχικές κατοικίες στον
Πρωταρά της ΣΕΚ και της
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ συνεχίζουν να
προσελκύουν και αυτόν το
μήνα οικογένειες μελών της
ΣΕΚ προσφέροντας τους
στιγμές χαράς, ψυχαγωγίας
και χαλάρωσης.
Κάθε χρόνο, από τις αρχές
Ιουλίου μέχρι και το τέλος
Σεπτεμβρίου τα μέλη της ΣΕΚ
απολαμβάνουν την κάθε
στιγμή και το κάθε λεπτό του
ονειρικού ταξιδιού των διακοπών μαζί με τις οικογένειες τους σε ένα περιβάλλον
οικείο και γνώριμο για τους
περισσότερους.

√ Καθαρό

περιβάλλον, ποιότητα στο φαγητό και φθηνές διακοπές αποτελούν
βασικά κριτήρια για τα μέλη της ΣΕΚ που επιλέγουν τις εξοχικές κατοικίες
του Κινήματος για τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Κόσμημα για τα δύο εξοχικά
συγκροτήματα στην περιοχή
ΚΑΠΠΑΡΗ οι υπερσύγχρονες
πισίνες που αποτελούν ΟΑΣΗ
δροσιάς και υδάτινης χαλάρωσης

Καθαρό περιβάλλον, ποιοτικό
φαγητό σε προσιτές τιμές,
προσεγμένους κοινοχρήστους
χώρους. Ιδιαίτερη αναφορά σ
τους συντηρητές των εξοχικών συγκροτημάτων στον
Πρωταρά τον Όθωνα και τον
Θανάση που αγαπούν τη
δουλειά τους και φροντίζουν
να παράσχουν κάθε βοήθεια
στους ενοίκους.
Η ΣΕΚ παρέχει αυτή την ωφέλιμη υπηρεσία στους εργαζόμενους μέλη της, κατανοώντας τη σημασία αλλά και
την ανάγκη για καλοκαιρινές
διακοπές, ως ο μόνος τρόπος
να επαναφορτίσουν τις
ψυχικές τους μπαταρίες με
δύναμη και ενέργεια.
Τα εξοχικά συγκροτήματα
της ΣΕΚ βρίσκονται σε εξαιρετική τοποθεσία, στην
περιοχή Κάππαρη άμεσα
προσβάσιμη, σε λίγα λεπτά
σε κρυστάλλινες παραλίες
για τους λάτρεις της θάλασσας. Για όσους όμως δεν επιθυμούν μετακινήσεις με το
αυτοκίνητο, οι υπερσύγχρονες πισίνες των συγκροτημάτων τους κρατούν δροσερούς
ολόκληρη τη μέρα.
Η ΣΕΚ δίδει την ευκαιρία ολόχρονα στα μέλη της να απολαμβάνουν ευχάριστα, ποιοτικά και φθηνά μίνι διακοπές συμβάλλοντας στην ευημερία και τη ψυχαγωγία
τους.

Δεν αντιστέκονται για μια πόζα
στον φωτογραφικό φακό της
«Εργατικής Φωνής»
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Εκστρατεία ελέγχου σχολικών
ενδυμάτων από την Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή

Η

παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα
αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά, αφού
αυτά δυνατό να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Πολλά ατυχήματα έχουν
καταγραφεί κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των
παιδιών, από εγκλωβισμό των κορδονιών των ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες, δέντρα και σε άλλα
σημεία.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους αυτούς
και με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής
χρονιάς όπου στην αγορά διατίθεται πλήθος νέων
παιδικών ενδυμάτων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιεί εκστρατεία ελέγχου για σχολικά ενδύματα που καλύπτει την περίοδο 26/8/2019
– 6/9/2019. Κατά την εκστρατεία, αναμένεται ότι θα
ελεγχθούν πέραν των 80 σημείων παγκύπρια με
σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων
σχολικών ενδυμάτων, καθώς επίσης ενημέρωση των
οικονομικών φορέων.
Τέλος, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους
καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) το
ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Παιδικά Ενδύματα –
Συμβουλές στους Καταναλωτές» το οποίο περιέχει
αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια των παιδικών ενδυμάτων.

Χρήσιμες συστάσεις του Υπουργείου Υγείας
για τον Ιό του Δυτικού Νείλου

Τ

ο Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό για τα μέτρα
προφύλαξης από το νόσημα
που οφείλεται στον ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) (West Nile virus,
WNV) και μεταδίδεται κυρίως με
το τσίμπημα κουνουπιών, συνήθως του γένους Culex δηλαδή το
κοινό κουνούπι.Σε κάποια άτομα
μπορεί να προκαλέσει πυρετό ή
και εικόνα μηνιγγίτιδας (φλεγμονή των μεμβρανών του εγκεφάλου και Νωτιαίου μυελού) ή
εγκεφαλίτιδας (φλεγμονή του
εγκεφάλου).

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
Επαρχιακό
24816160

Γραφείο

Λάρνακας/Αμμοχώστου

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613.

Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ
θα απολαμβάνουν από τον
Σεπτέμβριο δωρεάν υπηρεσίες
από εφημερεύοντες γιατρούς

Η

εφαρμογή του προγράμματος εφημεριών αναμένεται ότι θα αποφορτίσει σημαντικά τα τμήματα
ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών των
δημόσιων
νοσηλευτηρίων.

• Οι υπηρεσίες
θα προσφέρονται
χωρίς ραντεβού

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας, στις
Επαρχίες
Λευκωσίας,
Λεμεσού και Λάρνακας θα υπάρχουν σε εφημερία δύο
προσωπικοί γιατροί για ενήλικες και δύο για παιδιά.
Στην Επαρχία Πάφου θα εφημερεύουν δύο προσωπικοί γιατροί για ενήλικες και ένας για παιδιά.
Στην ελεύθερη Αμμόχωστο, την Πόλη Χρυσοχούς και
την περιοχή Τρόοδους θα υπάρχει ένας προσωπικός
γιατρός για ενήλικες και ένας για παιδιά.

είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν
υψηλό
πυρετό,
πονοκέφαλο,
δυσκαμψία του αυχένα, διαταραχές επιπέδου συνείδησης (απάθεια, λήθαργο, σύγχιση ή κώμα),
νευρολογική συμπτωματολογία
(αστάθεια, διαταραχές βάδισης,
τρόμο, σπασμούς, παραλύσεις,
διαταραχές όρασης). Αυτά τα
συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες και οι νευ-

Γιατί ονομάζεται ιός του Δυτικού
Νείλου;
Ονομάσθηκε ιός του Δυτικού Νείλου, γιατί αναγνωρίστηκε για
πρώτη φορά στην επαρχία του
Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα, το
1937.
Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου;
Με μολυσμένα κουνούπια. Ο κύριος
τρόπος μετάδοσης του ΙΔΝ είναι με
το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού (συνήθως του κοινού κουνουπιού). Τα κουνούπια μολύνονται
όταν τρέφονται από μολυσμένα
πτηνά. Τα μολυσμένα κουνούπια
μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε
ανθρώπους αλλά και σε ζώα με το
τσίμπημα.
Με μεταγγίσεις, μεταμοσχεύσεις
και σπανιότερα από μητέρα-σεέμβρυο. Σε πολύ μικρό αριθμό
περιπτώσεων, έχει αναφερθεί
μετάδοση του ΙΔΝ απευθείας από
μολυσμένο άτομο από μετάγγιση
αίματος, μεταμόσχευση οργάνων,
και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από τη μητέρα στο έμβρυο
(κάθετη μετάδοση).

Περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, μπορούν να λαμβάνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
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Ο ΙΔΝ δεν μεταδίδεται από άτομο
σε άτομο μέσω της συνήθους κοινωνικής (π.χ. άγγιγμα, φιλί),
σεξουαλικής ή άλλης επαφής. Επίσης, δεν μεταδίδεται από νοσηλευόμενους ασθενείς στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Πώς εκδηλώνεται η λοίμωξη από
τον ιό του Δυτικού Νείλου;
Χωρίς συμπτώματα στα περισσότερα άτομα: Το 80% των ατόμων
που μολύνονται, δεν εκδηλώνουν
συμπτώματα του ιού.
Ήπια νόσος: Το 20% αυτών που
μολύνονται, μπορεί να εκδηλώσουν
ήπια μορφή της νόσου με συμπτώματα όπως πυρετό, κόπωση,
πονοκέφαλο, πόνους στους μυς
και τις αρθρώσεις, συμπτώματα
από το γαστρεντερικό όπως εμετούς, διάρροιες, ανορεξία, πόνο
στην κοιλιά, εξάνθημα και σπανιότερα διόγκωση των λεμφαδένων. Η
νόσος περνάει από μόνη της,
συνήθως σε 3-10 ημέρες.
Σοβαρά συμπτώματα σε λίγα
άτομα. Περίπου 1 στα 150 άτομα
(λιγότερο από 1%), που έχουν
μολυνθεί με ΙΔΝ, θα αναπτύξουν
σοβαρή νόσο που προσβάλλει το
κεντρικό νευρικό σύστημα (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρά παράλυση). Τα συμπτώματα

Μέτρα Ατομικής Προστασίας
Φοράτε κατάλληλα ρούχα με
μακριά μανίκια και παντελόνια
κυρίως από το σούρουπο μέχρι το
χάραμα.
Σε περίπτωση που το πρόβλημα
είναι πολύ έντονο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε εντομοαπωθητικό όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς
χώρους. Εντομοαπωθητικά που
περιέχουν DEET, picaridin, IR3535 ή
αιθέρια έλαια ευκαλύπτου
διαρκούν
περισσότερο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης στη συσκευασία.
Οι έγκυες και οι θηλάζουσες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού τους ενώ εντομοαπωθητικά με DEET αντενδείκνυνται σε βρέφη κάτω
των δύο μηνών και θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε παιδιά

• Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται από Ιούνιο
μέχρι Σεπτέμβριο
• Μετά από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού μεσολαβούν
συνήθως 2-14 ημέρες μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων
ρολογικές εκδηλώσεις μπορεί να
είναι μόνιμες.
Ποιοι κινδυνεύουν από τον ιό του
Δυτικού Νείλου;
Οποιοσδήποτε κάτοικος περιοχής ,
στην οποία κυκλοφορούν μολυσμένα κουνούπια μπορεί να νοσήσει.
Σοβαρή νόσος μπορεί να συμβεί σε
άτομα οποιασδήποτε ηλικίας.
Ωστόσο, άτομα ηλικίας άνω των
50 ετών, καθώς επίσης άτομα με
υποκείμενα προβλήματα υγείας
(π.χ. ανοσοκατασταλμένοι, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, διαβητικοί,
με καρδιαγγειακά προβλήματα,
κλπ) είναι πιο πιθανόν να αναπτύξουν σοβαρή νόσο, όταν μολυνθούν με τον ΙΔΝ.
Ποια είναι η θεραπεία της λοίμωξης από τον ΙΔΝ;
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη
λοίμωξη με ΙΔΝ. Σε περιπτώσεις με
ήπια συμπτώματα αυτά υποχωρούν από μόνα τους. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, τα άτομα συνήθως εισάγονται στο νοσοκομείο
για
υποστηρικτική
θεραπεία
(χορήγηση υγρών, πιθανή ανάγκη
να εισαχθούν σε Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας).
Υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του
Δυτικού Νείλου;
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει
κανένα εμβόλιο έναντι του ΙΔΝ.
Τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ από τον ΙΔΝ;
Ο ευκολότερος και καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τον ΙΔΝ
είναι να αποτρέψετε τα τσιμπήματα των κουνουπιών και να μειώσετε τους πληθυσμούς τους στον
χώρο του σπιτιού. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί ότι τα περισσότερα
είδη κουνουπιών τσιμπούν περισσότερο από το σούρουπο μέχρι την
αυγή.

κάτω των 12 ετών. Εντομοαπωθητικά με αιθέρια έλαια ευκαλύπτου
αντενδείκνυνται σε παιδιά μικρότερα των 3 ετών.

Μέτρα Προστασίας στο Σπίτι
Τοποθέτηση
αντικουνουπικών
πλεγμάτων (σήτες) που εμποδίζουν τη δίοδο των κουνουπιών στα
παράθυρα και τις πόρτες.
Απομάκρυνση του στάσιμου νερού
από λεκάνες, βάζα, γλάστρες,
παλιά λάστιχα, υδρορροές και
άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην
έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε
λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν
σημεία εναπόθεσης των αυγών
τους.
Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών: Ο δροσερός αέρας μειώνει τη
δραστηριότητα των κουνουπιών
αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση
ανεμιστήρων (ιδίως οροφής)
δυσκολεύει την προσέγγιση των
εντόμων.
Κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και
φυλλωσιών (σημεία που βρίσκουν
καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια).
Το πότισμα να γίνεται κατά προτίμηση κατά τις πρωινές ώρες.
Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών
χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα
κουνούπια).
Αντικατάσταση των σπασμένων
σωλήνων νερού που έχουν διαρροή
και απομάκρυνση ή διόρθωση
παλιών λάστιχων που συσσωρεύουν νερό.
Κάλυψη με σήτες των αγωγών εξαερισμού των βόθρων.
Αν υπάρχει στο σπίτι πισίνα ή
σιντριβάνι τότε γίνεται καθημερινή
ενεργοποίηση των φίλτρων καθαρισμού για απομάκρυνση αυγών
και προνυμφών κουνουπιών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιχορηγημένο ταξίδι στην Αθήνα - Ναύπλιο
από το Ταμείο Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
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ΚΕΝH ΘΕΣH ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ

ίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για
θέση Οργανωτικού Γραμματέα στο
Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λάρνακας.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον 16%. Η κατοχή Πανεπιστημιακού
τίτλου θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική
και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Τ

ο Ταμείο Ευημερίας ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
διοργανώνει και επιχορηγεί για τα
μέλη του ταμείου ταξίδι στην Αθήνα
τον προσεχή Νοέμβριο, 7 με 10 και 8 με
10 Νοεμβρίου.
Οι τιμές έχουν ως ακολούθως:
Τιμή κατ’ άτομο για
3 βράδια
ΤΙΤΑΝΙΑ 4*
Τιμή κατ’ άτομο για
2 βράδια

Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως
από αυτές.

ATHENS CYPRIA 4*

Εκτελεί συνδικαλιστικά καθήκοντα και
εφαρμόζει οτιδήποτε του ανατεθεί σε
σχέση με τους σκοπούς και τη δράση της
ΣΕΚ. Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και
ευθύνες της θέσης θα δίδονται στους
ενδιαφερομένους με την παραλαβή της
αίτησης από τα κεντρικά ή επαρχιακά
γραφεία της ΣΕΚ.
Ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΕΚ, οι υπάλληλοι μπορεί να εργάζονται και εκτός του
συνηθισμένου ωραρίου εργασίας που
λειτουργούν τα γραφεία της ΣΕΚ, τόσο
εντός όσο και εκτός της έδρας απασχόλησης του.

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙΑ

ΒΡΕΦΗ

€470

€430

€600

€320

€65

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙΑ

ΒΡΕΦΗ

€530

€300

€50

€440

ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι Τιμές ανά άτομο και περιλαμβάνουν:-

Διαβατηρίου και το ποσό των €100
ανά άτομο.

1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα –
Αθήνα – Λάρνακα με πτήσεις της
Aegean Airlines

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν

22849849

Λεμεσός

25861000

Λάρνακα

24633633

Αμμόχωστος

23821432

Πάφος

26811639

Τελευταία ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων 27 Σεπτεμβρίου 2019 ή
μέχρι συμπλήρωσης των θέσεων

4. Διαμονή για 3 βράδια ή 2 βράδια σε
ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας.
5. Πρόγευμα καθημερινά.
6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.
7. Ολοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιον με
κλιματιζόμενο πούλμαν.

9. Ξεναγός κατά την διάρκεια της
εκδρομής.
10. Φ.Π.Α.

Το πανέμορφο Ναύπλιο
μαγεύει και τον πιο
απαιτητικό επισκέπτη

11. Ειδικός φόρος διανυκτέρευσης.
12. Όσον αφορά την διαμονή στο κάθε
ξενοδοχείο ο αριθμός των δωματίων
είναι περιορισμένος, άρα δεν είναι εφικτό να φιλοξενηθούν όλα τα άτομα στο
ίδιο ξενοδοχείο.
Το Ταμείο Ευημερίας επιχορηγεί €150
για κάθε μέλος του ταμείου τα υπόλοιπα άτομα θα πληρώνουν κανονικά την
τιμή που αναφέρετε πιο πάνω.
Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού

Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις πρέπει
να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΣΕΚ
με τίτλο: “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ”

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με
αντίγραφα των πιστοποιητικών των
ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και
εγγράφων που καθορίζονται στην αίτηση
που θα συμπληρώσουν.

Λευκωσία

3. Μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μία
χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή
εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους που θα πληρούν τα πιο πάνω
προσόντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης επικοινωνίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται
χειρόγραφα και να παραδίδονται με το
χέρι στο γραφείο του Επαρχιακού Γραμματέα μέχρι τις 20/9/19, μεταξύ των
ωρών 08.30π.μ.-13.00μ.μ. και 15.00μ.μ.
-17.30μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή
(εκτός των αργιών)

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους
Οργανωτικούς Γραμματείς της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ.

2. Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος
καυσίμων.

8. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο
Ναύπλιον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων αποτεινόμενοι
στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ Λάρνακας, Μεδούσης 20, Λάρνακα, τηλέφωνο
24633633.

/ εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Σε αντίθετη
περίπτωση θα χάνουν το δικαίωμα
τους. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά
τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 δυστυχώς η
προκαταβολή δεν θα μπορεί να επιστραφεί.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε
γραπτή εξέταση.

Με βάση την σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων,
που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα
του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος
με το τετραπλάσιο των δημοσιευμένων
κενών θέσεων, ή εξαπλάσιος στην περίπτωση μιας κενής θέσης, θα κληθεί σε
προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που ο
αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Για την κράτηση των θέσεων τα άτομα
που θα ταξιδεύσουν θα πρέπει να
παραδώσουν μαζί με την αίτηση στους
Οργανωτικούς Γραμματείς της Ομοσπονδίας, φωτοτυπία Ταυτότητας ή

ΕΠΙΛΟΓΗ

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς
και της Αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

θέσεων.
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Έναρξη εγγραφών στα Επιμορφωτικά Κέντρα
του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Τ

α Επιμορφωτικά Κέντρα του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελούν
το μεγαλύτερο πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων και απευθύνονται σε
όλους τους κατοίκους της Κύπρου,
ηλικίας 15 ετών και άνω. Λόγω της
ποιότητας της εργασίας, της ποικιλίας των θεμάτων και των χαμηλών
διδάκτρων, το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί με θέρμη από το πλατύ κοινό
της Κύπρου. Περισσότερα από 25000
άτομα ετησίως συμμετέχουν στα
θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων.
Τα μαθήματα προσφέρονται σε 25
συναντήσεις τον χρόνο, μία φορά τη
βδομάδα, διάρκειας 90 λεπτών. Κάθε

άτομο μπορεί να παρακολουθήσει όσα
θέματα επιθυμεί, συμπληρώνοντας
ξεχωριστή δήλωση για κάθε θέμα.
Κέντρα Επιμόρφωσης Ενηλίκων λειτουργούν τόσο στις πόλεις όσο και
στην ύπαιθρο, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, σε κτήρια των δημόσιων σχολείων ή και σε
άλλους κατάλληλους χώρους.
Τα δίδακτρα, καθορίζονται
στα
€55,00 τόσο για την πόλη όσο και για
την ύπαιθρο, για όλα τα θέματα. Τα
Μέλη που θα παρακολουθήσουν μαθήματα τόσο στην πόλη όσο και στην
ύπαιθρο και γεννήθηκαν πριν την 31η
Οκτωβρίου 1954 θα πληρώνουν τα
μισά δίδακτρα (€27,50). Σε κοινότητες

με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων
τα δίδακτρα καθορίζονται στα €27,50
και για τα άτομα που γεννήθηκαν πριν
την 31η Οκτωβρίου 1954 στα €13.75.
Οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά
Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
πραγματοποιούνται μέχρι και τις 18
Σεπτεμβρίου 2019. Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν γύρω στα μέσα
Οκτωβρίου 2019. Σχετική ενημέρωση
στο www.moec.gov.cy/epimorfotika.
Oι δηλώσεις εγγραφής στα διάφορα
προσφερόμενα θέματα θα γίνονται
μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πιο πάνω
ιστοσελίδας.

ERG_12-12_inn_4 9/2/19 3:33 PM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Κοιμάσαι με ανοιχτή την τηλεόραση;

Τ

φώτα ή την τηλεόραση, είναι
πιθανότερο να παχύνουν σύμφωνα με έρευνες.

ο άγχος και τα προβλήματα
μπορούν να οδηγήσουν σε μια
νύχτα χωρίς ύπνο. Και ειδικά
τώρα το καλοκαίρι, η ζέστη δεν
βοηθάει καθόλου την κατάσταση.
Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κοιμηθούν
εύκολα τη νύχτα και η επιλογή της
τηλεόρασης είναι μια λύση για
αρκετούς.
Πολύ κόσμος επιλέγει κάτι ανάλαφρο να δει στην τηλεόραση ώστε
να μπορέσει να αποκοιμηθεί.
Απλά βάζουν την τηλεόραση να
παίζει, ίσα για να ακούνε μια
βαβούρα. Ισχυρίζονται ότι αυτό
τους νανουρίζει. Και το πιο δυσάρεστο είναι πως δεν μπορούν να
κοιμηθούν χωρίς την παρέα της
τηλεόρασης.
Η ανοιχτή τηλεόραση για πολλούς
είναι η προϋπόθεση για να μπο-

ρέσουν να κοιμηθούν. Και μάλιστα
αυτό γίνεται σε τέτοιο βαθμό που
να περιλαμβάνεται στην καθημερινή ρουτίνα τους.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι μια τέτοια
συνήθεια κάνει κακό όχι μόνο
στην ποιότητα του ύπνου μας,
αλλά και στην υγεία μας.
Υποστηρίζουν ότι ο ιδανικός
ύπνος είναι στο απόλυτο σκοτάδι.
Οι άνθρωποι που έχουν τη συνήθεια να κοιμούνται με ανοιχτά τη

Το τεχνητό φως στη διάρκεια του
ύπνου καταστέλλει την παραγωγή
της ορμόνης μελατονίνης και διαταράσσει το βιολογικό ρολόι, με
συνέπεια να διαταράσσεται ο
μεταβολισμός, με τελική κατάληξη
την προσθήκη κιλών.
Επίσης επηρεάζεται η λειτουργία
του εγκεφάλου και αυτόματα η
ποιότητα του ύπνου που κάνουμε.
Ακόμα και το χαμηλό φως, δεν
μας αφήνει να κοιμηθούμε βαθιά
κάτι που δεν επιτρέπει στο σώμα
μας να ξεκουραστεί καταλλήλως.
Η ανοιχτή τηλεόραση απορυθμίζει τον κιρκαδικό ρυθμό με αποτέλεσμα να σε αποτρέπει από το να
μπεις σε βαθύτερα στάδια ύπνου.

Εννέα Δήμοι της Κύπρου συμμετέχουν στο Cities4Climate

Ε

ννέα συνολικά Δήμοι της
Κύπρου
συγκαταλέγονται
στους 328 Δήμους της Ευρώπης
που συμμετέχουν σε μία πρωτοβουλία του Cities4Climate με
στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες,
μέχρι το 2050.
Πρόκειται για τους Δήμους, Λευκωσίας, Λάρνακας, Πόλης Χρυσοχούς, Στροβόλου, Λακατάμιας και
Δερύνειας, όπως και των κοινοτικών Αρχών της Κυπερούντας, των
Πλατρών και του Αγρού,
Οι δήμαρχοι υπέγραψαν επιστολή
προς το Συμβούλιο της ΕΕ και τα
κράτη μέλη, προτρέποντάς τους
να δεσμευτούν για μακροπρόθεσμη κλιματική στρατηγική και
δεσμευτικούς, φιλόδοξους στό-

Ω

ς την μεγαλύτερη επιτυχία
της ανθρωπότητας για
τον 20ό αιώνα χαρακτήρισε ο
πυρηνικός φυσικός και επικεφαλής επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Θανάσης Οικονόμου, την προσελήνωση του πρώτου ανθρώπου
στο φεγγάρι πριν από 50 χρόνια. Ο έλληνας πυρηνικός
φυσικός, προσωπικός φίλος
του Νιλ Αρμστρονγκ, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε
στη Σελήνη, αναφέρθηκε στη
δική του συνεισφορά στην
κατάκτηση της Σελήνης, όταν
ήταν μέλος μιας ομάδας της
ΝΑΣΑ που επινόησε και κατασκεύασε ένα επιστημονικό
όργανο το οποίο στάληκε στο
φεγγάρι δίδοντας πολύτιμα
πρώτα στοιχεία για τη χημική
σύσταση του δορυφόρου της
Γης. Τότε, είπε, οι γνώσεις των
επιστημόνων για το διάστημα
και το φεγγάρι ήταν πολύ
περιορισμένες. Το όργανο
όμως που κατασκεύασε η

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Κρεμύδια: Άξιοι πολεμιστές
ενάντια στα καρκινικά κύτταρα

E

ίναι ευεργετικά για την άμυνα του οργανισμού και πολλές φορές απαραίτητο
συστατικό των συνταγών που αγαπάμε
καθώς χαρίζουν απίθανη γεύση στο φαγητό
μας. Τα κρεμμύδια ωστόσο είναι γνωστά και
για δύο άλλα πράγματα: την κακή αναπνοή
και τα δάκρυα.
Γνωρίζατε όμως ότι τα ωμά κρεμμύδια έχουν
και θεραπευτικές ιδιότητες, που καθαρίζουν
και αποτοξινώνουν το σώμα μας, ενώ μας
προστατεύουν και από σοβαρές νόσους;
Τα κρεμμύδια περιέχουν μεγάλη ποσότητα
ενώσεων του θείου, οι οποίες όχι μόνο δίνουν στα
κρεμμύδια την χαρακτηριστική μυρωδιά τους, αλλά
είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό αποτοξινωτικό.
Τα κόκκινα κρεμμύδια έχουν βαθύ μωβ χρώμα και
ήπια γεύση. Είναι
καλύτερα ωμά σε
σαλάτες, σάλτσες,
• Φάτε κρεμμύδια και
στα μπιφτέκια και
μην αισθάνεστε άσχημα
στα
σάντουιτς,
από τη μυρωδιά τους
εξαιτίας
της
ήπιας
γεύσης
τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μαγείρεμα, αλλά η γεύση τους δεν είναι τόσο δυνατή όταν
μαγειρευτούν.
Tα σκούρα κόκκινα κρεμμύδια, γνωστά ως η πλουσιότερη πηγή διαιτητικών φλαβονοειδών, μπορεί
να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου
του παχέος εντέρου και του μαστού. Και αυτό γιατί
περιέχουν μεγάλη ποσότητα κουερσετίνης (ή κερκετίνης) - ένα φλαβονοειδές με ισχυρή αντικαρκινική
δράση.
Την ίδια ώρα περιέχουν την ανθοκυανίνη, τη χρωστική που δίνει στα κόκκινα κρεμμύδια (αλλά και σε
πολλά ακόμα φρούτα και λαχανικά όπως μούρα,
μωβ σταφύλια, μελιτζάνα), το σκούρο τους χρώμα.
Αυτές οι δύο ουσίες συνεργάζονται με τέτοιο τρόπο
ώστε η δεύτερη να αυξάνει την ικανότητα της πρώτης (της κουερσετίνης) να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Σοβαρά … αστειάκια
χους μείωσης των εκπομπών.
«Εμείς, οι υπογράφοντες δήμαρχοι και οι προϊστάμενοι τοπικών
κυβερνήσεων, συναντηθήκαμε για
να παροτρύνουμε τους αρχηγούς
κρατών και κυβερνήσεων των

κρατών μελών να δεσμεύσουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και όλα τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε μια
μακροπρόθεσμη στρατηγική για
το κλίμα με στόχο την επίτευξη
μηδενικών εκπομπών μέχρι το
2050», ανέφεραν.

Επ, Νίκο τι κάνεις;
– Λάθος κάνετε κύριε!
– Φτου σου ρε!
– Γιατί με φτύνετε κύριε μου;
– Είσαι φτυστός ο Νίκος!

Θ.Οικονόμου: Γαλανόλευκος ο πλανήτης μας
ομάδα του, συνέβαλε στην
κατανόηση του εδάφους της
Σελήνης, το οποίο φάνηκε ότι
ήταν αρκετά στερεό για να
μπορέσουν να προσεδαφιστούν με ασφάλεια οι πρώτοι
άνθρωποι, κάτι που έγινε λίγα
χρόνια μετά, το 1969 με τον
Νιλ Αρμστρονγκ και τον Μπαζ
Ολτριν.
Το όργανο αυτό, το οποίο η
ομάδα του κ. Οικονόμου
εμπλούτισε με άλλους αισθητήρες και βελτίωσε σημαντικά,
χρησιμοποιείται από τη ΝΑΣΑ
αλλά και άλλες διαστημικές
υπηρεσίες στις αποστολές σε
άλλους πλανήτες, αστεροειδείς αλλά και κομήτες.
Ο κ. Οικονόμου είπε ότι η αποστολή έγινε περισσότερο για
πολιτικούς και όχι για επιστημονικούς λόγους, και υπενθύμισε τον τεράστιο ανταγωνισμό που επικρατούσε μεταξύ

ΕΣΣΔ και ΗΠΑ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το διαστημικό
πρόγραμμα είχε στοιχίσει σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια την εποχή εκείνη, που εάν
μεταφραστούν σε σημερινά

• Ο Έλληνας πυρηνικός
φυσικός τιμήθηκε από
τη ΝΑΣΑ για τη συνδρομή
του στη διαστημική
έρευνα
δεδομένα, φθάνουν τα μερικά
τρισεκατομμύρια δολάρια.
Παρά την πολιτική πτυχή του
θέματος, ανέφερε, η επιστήμη
επωφελήθηκε από τον διαστημικό εκείνο ανταγωνισμό.
Ο κ. Οικονόμου έφερε στη
μνήμη του διάφορες στιγμές
από την πρώτη προσελήνωση
ανθρώπου, λέγοντας ότι τα
τελευταία δευτερόλεπτα πριν

το διαστημόπλοιο προσεδαφιστεί, ήταν πολύ δραματικά
καθώς ο Νιλ Αρμστρονγκ αντιλήφθηκε ότι το σημείο προσελήνωσης δεν ήταν κατάλληλο
και είχε μόνο 30 δευτερόλεπτα
στη διάθεσή του να αλλάξει το
σημείο διαφορετικά θα επέρχετο η καταστροφή.
Τα τελευταία δευτερόλεπτα
ήταν έντονα και δραματικά,
είπε, προσθέτοντας ότι όταν ο
Αρμστρονγκ είπε το γνωστό ο
Αετός προσεληνώθηκε" αναφερόμενος στη σεληνάκατο,
τότε η ανακούφιση όλων στη
Γη ήταν τεράστια. Μόνο 12
άνθρωποι άφησαν τα ίχνη
τους στη Σελήνη, όλοι άντρες
και Αμερικανοί με τον Eugene
Cernan να είναι ο τελευταίος
άνθρωπος στο φεγγάρι το
1972. Έκτοτε, το ενδιαφέρον
για επιστροφή στο φεγγάρι
εξανεμίστηκε αλλά πριν μερικούς μήνες η ΝΑΣΑ ανακοίνω-

σε επιστροφή για το 2024. Ο
κ. Οικονόμου εξέφρασε αμφιβολία κατά πόσον αυτή η χρονολογία θα είναι ρεαλιστική,
κάνοντας λόγο για χαμηλό
προϋπολογισμό της ΝΑΣΑ. Ο
Έλληνας επιστήμονας, ο
οποίος έχει εξοπλίσει με διαστημικά όργανα αμέτρητες
διαστημικές αποστολές όπως
στον Άρη και τον Κρόνο, και
συνέβαλε στην ιστορική αποστολή Ροζέττα, που πέτυχε
την πρώτη προσεδάφιση σε
κομήτη, είπε ότι δεν υπάρχει
ωραιότερο τοπίο στο διάστημα από τον δικό μας πλανήτη,
την Γη.
Αυτός ο γαλανόλευκος πλανήτης που βρίσκεται στο άπειρο,
είναι το σπίτι μας και οφείλουμε να το προστατεύσουμε,
τόνισε. Σημειώνεται ότι ο κ.
Οικονόμου τιμήθηκε από τη
ΝΑΣΑ για τη μακρόχρονη συνδρομή του στη διαστημική
έρευνα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τ

ο καλοκαίρι οδεύει προς το
τέλος του και οι περισσότεροι
έχουμε ήδη επιστρέψει από τις
καλοκαιρινές μας διακοπές και
ετοιμαζόμαστε για την επάνοδο
στον εργασιακό μας χώρο. Κι ενώ
θεωρητικά η επιστροφή αυτή θα
έπρεπε να είναι πιο εύκολη, αφού
και τις διακοπές μας κάναμε και
τις μπαταρίες μας γεμίσαμε, στην
πράξη δεν έχουμε διάθεση για
τίποτα.

σκέψεις που κάνει το άτομο σχετικά με την επάνοδό του στην καθημερινότητα και την επιστροφή
τους στις υποχρεώσεις και τα
καθήκοντά του. Ο τρόπος με τον
οποίο σκεφτόμαστε καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό και το πώς αισθανόμαστε, αλλά και το πώς αντι-

Γιατί το τέλος των διακοπών
φέρνει άγχος;

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι
σημαντικός
Η άσχημη διάθεση δεν σχετίζεται
αποκλειστικά με το τέλος των διακοπών, αλλά συνοδεύεται και
συντηρείται από τις αρνητικές

Συμβουλές:

• Επιστρέψτε από τις διακοπές
σας νωρίτερα από την ημέρα που
έχετε προγραμματίσει να επιστρέψετε στην εργασία σας, ώστε να
έχετε περισσότερο χρόνο για να
ενταχθείτε στην καθημερι/νότητα
και να προσαρμοστείτε σε αυτή.
· Επιστρέψτε σταδιακά στο πρόγραμμα εργασίας και στις υποχρεώσεις σας, ξεκινώντας από τα πιο
εύκολα και λιγότερο απαιτητικά
καθήκοντα τόσο στη δουλειά όσο
και στο σπίτι.

Το άγχος της καθημερινότητας
αρχίζει να μας καταλαμβάνει με
αποτέλεσμα να θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα του γραφείου και
να το βάλουμε στα πόδια.

Το άγχος, όπως όλοι γνωρίζουμε,
είναι μία δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που εκδηλώνεται
ως αντίδραση σε απαιτητικές
καταστάσεις, προκλήσεις και
αλλαγές στο περιβάλλον. Στην
πραγματικότητα, λοιπόν, πρόκειται για μία φυσιολογική αντίδραση
του ατόμου στην προσπάθεια του
να προσαρμοστεί στη μετά-διακοπών εποχή και τα δεδομένα που
αυτή περιλαμβάνει.

• Ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι σημαντικός
δρούμε στις διάφορες καταστάσεις. Έτσι, αντί να καταστροφολογούμε, π.χ. «ο προϊστάμενός μου
θα με φορτώσει πάλι με πολλή
δουλειά και δεν πρόκειται να τα
βγάλω πέρα» ή να τα βλέπουμε
όλα μαύρα, π.χ. «όλα θα είναι
άσχημα μόλις επιστρέψω στην
καθημερινότητα» με αποτέλεσμα
το άγχος μας να εντείνεται και να
μπλοκάρουμε την ανάληψη δράσης, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πιο
ρεαλιστικά.

• Πριν ξεκινήσετε για τη δουλειά,
θυμηθείτε πόσο όμορφα περάσατε
και φέρτε στο νου σας μία συγκεκριμένη εικόνα, όπως η καταγάλανη ακρογιαλιά που κολυμπούσατε.
Προσπαθήστε να «ξαναζωντανέψετε» τις αναμνήσεις σας ανακαλώντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όπως χρώματα, ήχους, μυρωδιές.
• Επανασυνδεθείτε με φίλους και
συγγενείς. Μιλήστε για τις διακοπές σας, ρωτήστε για τις δικές
τους και απολαύστε – έστω και
μέσω της συζήτησης – την αίσθηση της χαλάρωσης και της ξεκούρασης που είχατε.
• Αντλήστε ικανοποίηση από τους
φίλους σας, την οικογένειά σας και
από τα καθημερινά πράγματα που
σας ευχαριστούν και τότε σίγουρα
η μελαγχολία μετά τις διακοπές δεν
θα αργήσει να φύγει.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Αυτό το διάστημα οι υποθέσεις
που σχετίζονται με υποχρεώσεις του
κοντινού σου περιβάλλοντος παραμένουν η πρώτη σου προτεραιότητα,
μολονότι μέσα στην ημέρα το κλίμα
αλλάζει και εσύ είσαι πιο εξωστρεφής,
προωθώντας με άνεση τα ζητήματα
που έχεις κατά νου και αν είσαι γονιός
απολαμβάνεις στιγμές με τα παιδιά
σου.
Ταύρος: Αυτές τις μέρες επικοινωνείς
πιο εύκολα τις ιδέες και τις απόψεις
σου στα πρόσωπα που σε περιβάλλουν,
ενώ εντείνεις τις προσπάθειές σου για
υλοποίηση στόχων και σχεδίων. Όμως
στρέφεσαι σε πιο ασφαλείς επιλογές
που ελαχιστοποιούν τον παράγοντα
του ρίσκου και ασχολείσαι περισσότερο
με τις υποθέσεις που σχετίζονται με το
σπίτι και την οικογένεια.
Δίδυμοι: Η ημέρα κινείται σε γνώριμα
επίπεδα και εσύ επιδιώκεις ηρεμία στις
υποθέσεις σου, ενώ έχεις προσανατολιστεί κυρίως μόνο στην κάλυψη των
βασικών σου αναγκών. Πάντως γίνεσαι
περισσότερο εξωστρεφής και μπορείς
να προσεγγίσεις τα πρόσωπα που σε
περιβάλλουν, επικοινωνώντας τις ιδέες
σου.
Καρκίνος: Έχεις περισσότερο προσανατολιστεί στην κάλυψη των βασικών
σου αναγκών και την ικανοποίηση των
θέλω σου, είναι όμως μια περίοδος που
όχι μόνο δεν φέρνει εμπόδια, αλλά
ενδυναμώνει και τις προσπάθειές σου
αν είσαι γεννημένος τον Ιούνιο! Ο Ερμής
περνά σε μια πιο φιλική θέση για το
δικό σου ζώδιο, φέρνοντας έτσι την πιο
επικοινωνιακή σου πλευρά στην επιφάνεια, ενώ σε βοηθά ιδιαίτερα σε
συζητήσεις, επαφές και συμφωνίες.
Λέων: Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα στο
δικό σου ζώδιο και φέρνει στην επιφά-
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νεια τα δικά σου προσωπικά θέματα,
όμως είναι κενή πορείας – σαν να πλέει
δηλαδή… ακυβέρνητη – και δεν σου δίνει
τη δυνατότητα να προωθήσεις τα
ζητήματα που σε απασχολούν, τουλάχιστον για να τα δεις να υλοποιούνται.
Παρθένος: Μπορείς πιο εύκολα να προσεγγίσεις τους στόχους σου αυτή την
περίοδο, για σήμερα όμως αφήνεις
στην άκρη τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και να αφιερώσεις χρόνο
στη δική σου ξεκούραση, παρέα με
δικούς σου ανθρώπους. Παράλληλα ο
Ερμής περνά στο δικό σου ζώδιο και
σου αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο
που υπήρχε γύρω σου το προηγούμενο
διάστημα, καθώς επίσης και τα σχόλια
που γίνονταν για σένα, ενώ παράλληλα
τονίζονται τα επικοινωνιακά σου χαρίσματα.
Ζυγός: Η περίοδος αυτή σε βρίσκει να
ασχολείσαι με την προετοιμασία σημαντικών θεμάτων, αλλά και τις υποχρεώσεις σου. Σήμερα η διάθεσή σου ανεβαίνει και νιώθεις την ανάγκη να βρεθείς με κόσμο, παράλληλα όμως υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για να
μιλήσεις για στόχους και να βάλεις
μικρά λιθαράκια για τα ζητήματά σου,
μέσα από την επικοινωνία.
Σκορπιός: Η τριάδα Ήλιος-ΆρηςΑφροδίτης βρίσκεται σε μια φιλική
θέση για το δικό σου ζώδιο, δίνοντας
σημαντικές ευκαιρίες για να προωθήσεις τα ζητήματά σου αυτό το διάστημα, όμως σήμερα βρίσκεται στο προσκήνιο την κοινωνική σου ζωή, αλλά
και τοι υποχρεώσεις σου. Παράλληλα ο
Ερμής από σήμερα περνά σε μια πιο
βοηθητική θέση για το δικό σου ζώδιο,
τονίζοντας τα επικοινωνιακά σου χαρίσματα, ενώ παράλληλα σου δίνει σημαντικές πληροφορίες για να προωθήσεις
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ρολά οµελέτας µε λιαστές ντοµάτες
Υλικά:
1 δέσµη σπανάκι τεµαχισµένο, βρασµένο και καλά στραγγισµένο
30 γρ. (2 κοφτές κουταλιές) ανάλατο βούτυρο,
αλάτι, πιπέρι
½ φλιτζάνι σος βινεγκρέτ
Λίγα φυλλαράκια µαϊντανού για γαρνίρισµα.
Για την οµελέτα:
20 ml (4 κουταλάκια) ελαιόλαδο
4 αβγά
125 ml (½ φλ.) κρέµα γάλακτος
5-6 κοµµάτια καλά στραγγισµένες, λιαστές ντοµάτες,
ψιλοκοµµένες + επιπλέον για γαρνίρισµα
100 γρ. (½ πακέτο) τυρί κρέµα, αλάτι, πιπέρι.

Εκτέλεση:
τους στόχους σου.
Τοξότης: Αυτές τις μέρες είσαι πιο
συγκρατημένος και σκέφτεσαι πρόσωπα και καταστάσεις, ωστόσο σήμερα
είσαι πιο εξωστρεφής και η τυχοδιωκτική σου πλευρά ξυπνά, καλύτερα
όμως να χειριστείς αύριο τις υποθέσεις
που σε απασχολούν έντονα, ώστε να
επιτύχεις το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Αιγόκερως: Ο Ερμής περνά σε μια πιο
βοηθητική θέση για το ζώδιό σου, φέρνοντας τις κατάλληλες γνωριμίες αλλά
και τις σωστές πληροφορίες τη στιγμή
που τις χρειάζεσαι, για να προωθήσεις
διαδικαστικές υποθέσεις, επαφές με το
νόμο ή το εξωτερικό, ζητήματα σπουδών, αλλά και γενικότερα πιο ευχάριστο
τρόπο σκέψης, γενικότερα όμως σήμερα
είναι πιθανό πως προσπαθείς συνεχώς
να έχεις την έγκριση των άλλων.

Λιώνετε το βούτυρο σε ένα τηγάνι και σοτάρετε µέσα το
σπανάκι, για 4-5 λεπτά, το αλατοπιπερώνετε, το αποσύρετε από τη φωτιά και το κρατάτε ζεστό, σκεπάζοντας
χαλαρά το τηγάνι.Σπάζετε σε ένα µπολ τα αβγά, προσθέτετε την κρέµα γάλακτος, αλάτι και πιπέρι και τα χτυπάτε ελαφρά µε το σύρµα για να ανοίξουν και να γίνει ένα
οµοιογενές µίγµα.

Υδροχόος: Αυτή την περίοδο ασχολείσαι με ζητήματα πρακτικής φύσεως
μέσα στην καθημερινότητά σου και
υποχρεώσεις ρουτίνας, ακόμη και αν
συναντάς κάποιες δυσκολίες, ενώ
σήμερα η Σελήνη κινείται απέναντί σου
κρατώντας στην πρώτη γραμμή του
ενδιαφέροντος σου τους άλλους και τα
ζητήματα που απασχολούν εκείνους,
ωστόσο εσύ το κάνεις ευχάριστα.

Ζεσταίνετε ένα µάλλον µεγάλο αντικολλητικό τηγάνι,
προσθέτετε 2 κουταλάκια ελαιόλαδο και σοτάρετε µέσα
τις µισές ψιλοκοµµένες λιαστές ντοµάτες, για 1-2 λεπτά.
Ρίχνετε µέσα το µισό µίγµα των αβγών και γυρίζετε το
τηγάνι για να απλώσει και να καλύψει τον πάτο του
τηγανιού. Ψήνετε την οµελέτα µέχρι να πήξει και να ροδίσει ελαφρά ο πάτος της και τη γυρίζετε προσεχτικά από
την άλλη πλευρά (αν θέλετε, για ευκολία, την αναποδογυρίζετε σε ένα πιάτο και ύστερα τη γλιστράτε πίσω στο
τηγάνι). Συνεχίζετε το ψήσιµο για 2 περίπου ακόµη λεπτά
για να ροδίσει και από την άλλη πλευρά και τη βγάζετε
πάνω σε σανίδα της κουζίνας. Ετοιµάζετε µε τον ίδιο
τρόπο τη δεύτερη οµελέτα.

Ιχθείς: Αυτό το διάστημα είναι περισσότερο βοηθητικό για να προωθήσεις
τα δημιουργικά σου σχέδια, ενώ σήμερα
σε απασχολούν ζητήματα ρουτίνας
μέσα στην καθημερινότητά σου που
εκκρεμούν ή ένα πιθανό σενάριο είναι
πως μοιράζεσαι ευθύνες μαζί με πρόσωπα του κοντινού σου περιβάλλοντος.

Κόβετε τις οµελέτες στα τέσσερα πλευρά για να τετραγωνιστούν. Ύστερα, απλώνετε απάνω στην καθεµιά το µισό
τυρί κρέµα και τις τυλίγετε σε ρολά. Κόβετε κάθε ρολό σε
3 κοµµάτια.Τοποθετείτε 3 µικρά «βουναλάκια» σπανάκι
σε 2 ατοµικά πιάτα, βάζετε πάνω στο καθένα από ένα
κοµµάτι οµελέτα και τα περιχύνετε µε τη βινεγκρέτ. Τα
γαρνίρετε µε λίγη ψιλοκοµµένη λιαστή ντοµάτα και αν
θέλετε, µε φυλλαράκια µαϊντανού.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 817 - 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965

Χιλιάδες λαού συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της πλατείας Σολωμού
διαδηλώνοντας την ακλόνητη συμπαράσταση τους στην πολιτική
του προέδρου Μακαρίου για αποτροπή νόθου λύσης στην Κύπρο

Έξυπνοι τρόποι
απαλλαγής
από το άγχος
• Επιστροφή στην εργασία με νέα αρχή για
καθημερινή χαλάρωση

Η

επιστροφή
στην
εργασία μετά τις
πολυήμερες διακοπές
του Αυγούστου αποτελούν μια καλή ευκαιρία
για να θέστε υπό έλεγχο
το άγχος, δημιουργώντας συνθήκες καθημερινής χαλάρωσης κάνοντας πιο όμορφη της
ζωή σας.

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Φύλακες

• Zητούνται για πρόσληψη:
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.

- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη ή Κώστα Ορατίου
22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:

• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική
άδεια φορτηγού
- Βοηθός Διανομέας

- Interior Designer
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.

Φάνο Θεοφάνους
22849849.

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 14/2019 28/8/2019
150.000 ............. 15616

100 .................... 21078

1.000 ................. 28098

100 .................... 56584

400 .................... 51271

100 .................... 18196

400 .................... 39500

100 .................... 44234

400 .................... 12333
200 .................... 25915
200 .................... 18959
200 .................... 13695
200 .................... 29623
200 .................... 11879
200 .................... 20262
200 .................... 46039

100 .................... 47234
100 .................... 17423
100 .................... 47134
100 .................... 51786
100 .................... 15087
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
8137, 0270

Ιδού η χρυσή συνταγή.

200 .................... 37602

1. Διαλογιστείτε

200 .................... 38934

Λίγα λεπτά άσκησης την
ημέρα μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του
άγχους. "Ο καθημερινός
διαλογισμός μπορεί να
μεταβάλλει τις νευρικές
οδούς του εγκεφάλου,
καθιστώντας τες πιο
ανθεκτικές στο στρες".

200 .................... 41651

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 58352

301, 853

100 .................... 49894

Από €14 οι λήγοντες σε

100 .................... 51883

72, 69

ΛΥΣΗ

SUDOCOU

Κάντε ένα διάλειμμα 5
λεπτών και εστιάστε
στην αναπνοή σας.
Καθίστε ευθεία, τα μάτια
κλειστά, με το ένα χέρι
στην
κοιλιά
σας.
Αναπνεύστε αργά μέσω
της μύτης σας, αισθανθείτε την έναρξη της
αναπνοής στην κοιλιά
σας, έπειτα στους πνεύμονες και τέλος στις
κλείδες. Αντιστρέψτε τη
διαδικασία
καθώς
εκπνέετε από το στόμα
σας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ - ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Από €20 οι λήγοντες σε
745

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
Ιατρική μεν σώματος νόσους
ακέεεται, σοφίη δε ψυχήν
παθών αφαιρείται.

Είναι απλό. Καθίστε
ευθεία και με τα δύο
πόδια στο πάτωμα.
Κλείσε τα μάτια σου.
Εστιάστε την προσοχή
σας στην επανάληψηδυνατά ή σιωπηλά ενός θετικού μάντρα
όπως το γνωστό «Ομ».
2. Αναπνεύστε βαθιά

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η ιατρική θεραπεύει τις
νόσους του σώματος και η
σοφία αφαιρεί τους πόνους
της ψυχής.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ.,
Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

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

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Ετήσιου Λαχείου ΣΕΚ η οποία έγινε στις 25 Ιουλίου 2019 είναι:
1. 59736 Αυτοκίνητο
NISSAN QASHQAI 1.5 dci
AUTOMATO
2. 30429 Περιεκτική ασφά
λιση κατοικίας για ένα
χρόνο, αξίας €300, προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
3. 35921 Περιεκτική
ασφάλιση κατοικίας για
ένα χρόνο, αξίας €300,
προσφορά της εταιρείας
ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
4. 81975 Ορθοπεδικό
στρώμα αξίας €275, προσφορά της εταιρείας
STROMA LTD
5. 96251 Δωροεπιταγή

αξίας €200, προσφορά της
εταιρείας GEVOREST LTD
6. 57568 Δωροκουπόνι
αξίας €200, προσφορά
της εταιρείας

10. 24596 Δωροκουπόνι
αξίας €100, προσφορά
της
εταιρείας
LOUIS
TRAVEL (ισχύει μέχρι
31.12.2019)

7. 60476 Δωροκουπόνι
αξίας €200, προσφορά
της εταιρείας LANITIS
LIGHTING LTD

11. 57476 Δωροκουπόνι
αξίας €100, προσφορά
της
εταιρείας
LOUIS
TRAVEL (ισχύει μέχρι
31.12.2019)

26360 Ηλεκτρική
σκούπα BOSCH BGL 35
MOG12, αξίας €200,
προσφορά της εταιρείας
SOFRONIOU ELECTRONICS

12. 65697 Δωροκουπόνι
αξίας €100, προσφορά
της εταιρείας AMATHUS
TRAVEL LTD (ισχύει μέχρι
31.12.2019)

9. 17146 Πολυθρόνα
αξίας €190, προσφορά
της εταιρείας KLIRCO
FURNISHING LTD

13. 13372 Αεροπορικό
εισιτήριο Λάρνακα –
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα,
προσφορά της εταιρείας

APHROSTROM LTD

8.

LEDA TRAVEL LTD (εξαιρούνται οι φόροι – ισχύει
μέχρι 31.12.2019)
14. 35350 LENOVO tablet
7’’, προσφορά της εταιρείας D.E.S COMPUTER WORLD
15. 69205 Τραπέζι SMART
FOLDING, με 4 καρέκλες
FIESTA GREY, προσφορά
της εταιρείας LORDOS
PLASTICS PUBLIC LTD
16. 48259 Micro-wave
DAEWOO, προσφορά της
εταιρείας EMILIOS
ELIADES APPLIANCES LTD
17.
63023
Blender
MORPHY RICHARD, προσφορά της εταιρείας
THETACO (TRADERS) LTD

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Α

πό το περασμένο Σάββατο
ο πλανήτης κινείται στους
ρυθμούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας
που διεξάγεται στην Κίνα.
Πρόκειται για το πιο αμφίρροπο και απρόβλεπτο «Μουντομπάσκετ» των τελευταίων 20
ετών και το οποίο είναι βέβαιο
ότι θα μας χαρίσει μοναδικές
στιγμές. Το Παγκόσμιο των
απουσιών όπως ονομάστηκε
λόγω των πολλών τραυματισμών, το Παγκόσμιο των
Ευρωπαίων και γιατί όχι το
Παγκόσμιο της Εθνικής και του
Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Greek Freak δίνει το παρών
στην Εθνική ομάδα και είναι
δίχως καμία αμφιβολία η
ατραξιόν της διοργάνωσης. Ο
Αντετοκούνμπο καλείται να
οδηγήσει την Ελλάδα στην
πρώτη της μεγάλη επιτυχία τα
τελευταία χρόνια, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι έτοιμο για την
υπέρβαση. Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος διαθέτει τον κορυφαίο παίκτη του τουρνουά, ένα
πολύ δυνατό supporting cast
και έχει τη μεγάλη ευκαιρία να
οδηγήσει τη χώρα δέκα χρόνια
μετά την τελευταία της διάκριση και το χάλκινο μετάλλιο στο
EuroBasket του 2009 της
Πολωνίας στο βάθρο.
Η καλαθοσφαιρική πανδαισία
έχει ξεκινήσει με την Επίσημη
Αγαπημένη των Ελλήνων εντυπωσιακή στην πρεμιέρα κάνοντας περίπατο το Μαυροβούνιο. Όπως σε κάθε διοργάνωση
έτσι και φέτος οι ΗΠΑ είναι το
μεγάλο φαβορί για το χρυσό
μετάλλιο, με «αουτσάιντερ» την
Ισπανία, την Ελλάδα, την
Ρωσία, την Σερβία

Η κυριαρχία των ΗΠΑ
αμφισβητείται
Το φετινό ρόστερ των ΗΠΑ
ωστόσο είναι έκτακτης ανάγκης και σχετικά «φτωχό» σε
ταλέντο σε σχέση με τους 30
παίκτες που είπαν όχι. Οι
πιθανότητες η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς να ηττηθεί μετά
από 13 χρόνια σε επίσημη
διοργάνωση είναι αρκετές, με
τις περισσότερες ομάδες να
«μυρίζουν αίμα» στην Team
USA, που σίγουρα δεν είναι
Dream Team.
Από εκεί και πέρα όμως οι Αμερικάνοι έχουν και πάλι δυνατότερο ρόστερ από όλες σχεδόν
τις ομάδες, έχουν όμως και
χρέος. Οι ομάδες που θα μπορούσαν να πλησιάσουν σε

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
Ο ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
Παγκόσμιο Κύπελλο: Η Ελλάδα και οι 31 μονομάχοι
κά να κατεβαίνει με την τριτοτέταρτη ομάδα, όμως ο Γκρεγκ
Πόποβιτς και οι παίκτες του θα
κάνουν περίπατο. Ειδικά στους
ομίλους.

αυτή την πεντάδα που είναι σε
άλλο επίπεδο είναι η Αυστραλία και η Λιθουανία, ειδικά αν
οι «μπούμερς» είχαν και τον
Μπεν Σίμονς στη 12αδα. Καλές
ομάδες αλλά πιο πίσω είναι
Ιταλία και Αργεντινή που όμως
μπορούν να κάνουν πορεία για
μετάλλιο ενώ «γρίφο» αποτελεί
ο Καναδάς, ο οποίος μετράει
πολλές απουσίες.

ΟΙ 32 ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ
1ος Όμιλος: Ο πιο… ανοιχτός
από τους οκτώ
Η διοργανώτρια Κίνα βρίσκεται
στον 1ο όμιλο που θα φιλοξενηθεί στο Πεκίνο και αναμφίβολα θα έχει όλα τα βλέμματα.
Εξάλλου με την Κίνα, την
Πολωνία, τη Βενεζουέλα και
την Ακτή Ελεφαντοστού, μοιάζει ο μόνος χωρίς ξεκάθαρο
φαβορί.
Είναι ο πιο ανοιχτός εκ των
οκτώ της πρώτης φάσης και
θα γίνει «πόλεμος» ανάμεσα
στους τέσσερις για τα εισιτήρια στον επόμενο γύρο. Κίνα
και Πολωνία είναι ένα βήμα
πιο μπροστά, όμως πολλές
πιθανότητες έχουν και οι
Αφρικανοί και οι Νοτιοαμερικάνοι σε έναν πραγματικά
αμφίρροπο όμιλο.
Ακτή Ελεφαντοστού, Πολωνία, Βενεζουέλα, Κίνα
2ος Όμιλος: Με φαβορί και
δυνατά αουτσάιντερ
Η Αργεντινή είναι το μεγάλο
φαβορί του 2ου ομίλου, οι
αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στην πόλη Γουχάν. Η
αλμπισελέστε είναι η καλύτερη
ομάδα του γκρουπ, αφού η
Ρωσία έχει ελλείψεις και ειδικότερα την απουσία του Σβεντ,
ενώ δυνατό αουτσάιντερ μοιάζει η Νιγηρία, που διαθέτει

παίκτες επιπέδου ΝΒΑ. Σαν
σάκος του μποξ μοιάζει η
Νότιος Κορέα, η οποία ωστόσο
θα έχει αρκετό κόσμο στο
πλευρό της στην Κίνα.
Ρωσία, Αργεντινή,
Κορέα, Νιγηρία

Νότια

3ος Όμιλος: Η Ισπανία και
το… χάος
Η Ισπανία κληρώθηκε στον 3ο
όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η κληρωτίδα της έκλεισε το μάτι, αφού έπεσε πάνω
σε Ιράν, Πουέρτο Ρίκο και
Τυνησία. Η πρωτιά μοιάζει
δεδομένη για την Ισπανία που
μπορεί να μην ήταν όπως πριν
μερικά χρόνια και να έχει ελλείψεις, όμως θα παλέψει ανταγωνιστικά για ένα μετάλλιο.
Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι τρεις θα δώσουν «μάχη»
για τη δεύτερη θέση, με την
Τυνησία να είναι ένα κλικ πιο
μπροστά. Ιράν και Πουέρτο
Ρίκο ξεκινούν από την ίδια
αφετηρία, όμως μπορούν να
ακολουθήσουν τους Ισπανούς.
Ισπανία, Ιράν, Πουέρτο Ρίκο,
Τυνησία
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δία. Οι Μαυροβούνιοι είναι πιο
κοντά στη δυάδα, από τους
Βραζιλιάνους.
Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, Μαυροβούνιο
7ος Όμιλος: Γαλλία, Γερμανία
και «σάκοι του μποξ»

Η πρωτιά θα έρθει εύκολα και
από εκεί και πέρα Τουρκια,
Τσεχία και πιο πίσω η Ιαπωνία
του Χατσιμούρα θα παλέψουν
για την πρόκριση στην επόμενη
φάση. Η λογική λέει μάχη για
τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε
Τούρκους και Τσέχους.

Ο όμιλος που θα διεξαχθεί στη
Σεντζέν έχει δύο ευρωπαϊκές
ομάδες που θα καθαρίσουν
λογικά την πρόκριση. Η Γαλλία
και η Γερμανία είναι πολύ
καλύτερες ομάδες από Δομινικανή Δημοκρατία και Ιορδανία,
που δεν θα έχουν και πολλές
ελπίδες πρόκρισης, ενώ οι τρικολόρ είναι μια από τις 4-5
ομάδες που είναι φαβορί για
μετάλλιο.

Τουρκία, Τσεχία, ΗΠΑ, Ιαπωνία

Δομινικανή Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιορδανία

Η Ελλάδα είναι μια κατηγορία μόνη της
Η Εθνική μας ομάδα όπως είναι λογικό αποτελεί ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η «επίσημη» αγαπημένη
μοιάζει να έχει μια μοναδική ευκαιρία για διάκριση και οφείλει
πολλά στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ένα παγκόσμιο αθλητικό όνομα που κυριεύει όλες τις αγορές του
πλανήτη και για 15 ημέρες σκοπεύει να κυριεύσει και τη μεγαλύτερη καταναλωτική κοινότητα της γης. Όμως η Εθνική δεν είναι
μόνο ο Greek Freak. Σίγουρα αποτελεί σημείο αναφοράς, όμως
χωρίς την παρουσία των υπόλοιπων δύσκολα θα έρθουν επιτυχίες για την ομάδα του Θανάσης Σκουρτόπουλου. Η παρουσία
του Γιάννη έχει φέρει υπερπροβολή στην ομάδα και αυτό είναι
κάτι που πρέπει να αποφευχθεί από όλους. Ο Γιάννης πηγαίνει
στην Κίνα, όχι για να κάνει σόου, αλλά για να δείξει τον δρόμο
για ένα μετάλλιο. «Διψάει» για την επιτυχία με τα γαλανόλευκα ο
Greek Freak.
Προπονητής: Θανάσης Σκουρτόπουλος
Κορυφαίος παίκτης: Γιάννης Αντετοκούνμπο
Σημαντικότερες απουσίες: Γιάννης Αθηναίου, Τάιλερ Ντόρσεϊ
Πρόβλεψη για τη θέση που θα τερματίσει: 1-4
Αναλυτικά η 12αδα: Κώστας Σλούκας, Νικ Καλάθης, Γιάννης
Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Γιάννης Μπουρούσης, Γιώργος
Πρίντεζης, Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Παπανικολάου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Βαγγέλης Μάντζαρης

4ος Όμιλος: Η πανίσχυρη
Σερβία και η φιλόδοξοι Ιταλοί
Η Σερβία βρίσκεται στον 4ο
όμιλο. Είναι μετά τους Αμερικανούς το μεγάλο φαβορί για
το χρυσό και είναι πανίσχυρη.
Αν ήταν και ο Μίλος Τεόντοσιτς
το ρόστερ του Τζόρτζεβιτς θα
ήταν υπερπλήρες. Όχι ότι
τώρα δεν θα είναι. Οι πλάβι θα
περάσουν εύκολα το γκρουπ
και λογικά πρώτοι.
Από εκεί και πέρα, η Ιταλία
είναι δυνατή σε ακόμα μια
διοργάνωση και ιδιαίτερα
φιλόδοξη, όμως φαίνεται να
έχει ταβάνι. Φιλιππίνες και
Ανγκόλα δεν έχουν ελπίδες αν
παρουσιαστούν σοβαρές οι
άλλες δύο και λογικά θα αποκλειστούν. Η διαφορά δυναμικότητας εξάλλου είναι τεράστια.
Ανγκόλα, Φιλιππίνες, Ιταλία,
Σερβία
5ος Όμιλος: Οι ΗΠΑ και οι
άλλες
Η Team USA είναι η κορυφαία
ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπορεί να έχει πολλές και
ηχηρές απουσίες και ουσιαστι-

6ος Όμιλος: Η Ελλάδα το
φαβορί, «μάχη» για τον δεύτερο
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη
ομάδα του ομίλου που θα
φιλοξενηθεί στην Ναντζίνγκ
και εύκολα ή δύσκολα πρέπει
να πάρει την πρωτιά. Το ιδανικό είναι το 3/3 κόντρα σε
Μαυροβούνιο, Βραζιλια και
Νέα Ζηλανδία που θα δώσουν
«μάχη» για την πρόκριση.
Όσον αφορά τους άλλους τρεις
το Μαυροβούνιο είναι πιο
μπροστά από τους άλλους
δύο, όπως και η Βραζιλία είναι
καλύτερη από τη Νέα Ζηλαν-

8ος Όμιλος: Τρεις ομαδάρες
και η Σενεγάλη
Αυστραλία,
Καναδάς
και
Λιθουανία είναι αναμφίβολα
ανάμεσα στις 7-8 ομάδες του
τουρνουά που ξεχωρίζουν. Και
οι τρεις μπορούν να διεκδικήσουν υπό προϋποθέσεις ακόμα
και μετάλλιο αν σταθούν τυχερές, ενώ Αυστραλοί και Καναδοί αν ήταν πλήρεις θα ήταν
σίγουρα ανάμεσα σε φαβορί. Η
Σενεγάλη από την άλλη είναι
μια φύσει αλτική ομάδα και
πιθανότατα σε άλλον όμιλο να
είχε ελπίδες πρόκρισης, όμως
όχι σε αυτόν.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Στα χέρια Συντεχνιών - Ξενοδόχων η Μεσολαβητική Πρόταση

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

4ΕΤΗΣ Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ!!!
Οδηγός επιστροφής στη δουλειά με
καλή διάθεση και ομαλή προσαρμογή

Ε

ίναι γεγονός πως η επιστροφή στην καθημερινή ρουτίνα μετά τις θερινές διακοπές είναι μια
διαδικασία που δεν είναι ευχάριστη για τη μεγάλη
πλειοψηφία των πολιτών. Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Noel Rozny το σώμα, το μυαλό και η ψυχή
σου, θα χρειαστούν το χρόνο τους για να προσαρμοσθούν στη «νέα τάξη πραγμάτων».
Ξεκίνα σιγά. Όταν επιστρέψεις στο γραφείο μετά
από μέρες ή και εβδομάδες που μπορεί να έλειπες,
ο όγκος της δουλειάς που θα σε περιμένει μπορεί
να είναι τόσο μεγάλος που ίσως να σε καταρρακώσει ψυχολογικά και να μην ξέρεις από πού να
ξεκινήσεις. Το πιο έξυπνο που έχεις να κάνεις
είναι να ξεκινήσεις σιγά, για να βρεις του ρυθμούς
σου. Μην ξεχνάς ότι και οι αθλητές πριν ξεκινήσουν τη βασική τους προπόνηση, κάνουν ένα
χαλαρό ζέσταμα. Αυτό πρέπει να κάνεις και εσύ.
Έλεγξε τα ηχητικά σου μηνύματα, τα ηλεκτρονικά
μηνύματα (e-mails) σου, και κάνε μία λίστα με τις
επείγουσες εκκρεμότητες και όλα αυτά που πρέπει
να κάνεις. Όλο αυτό θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις, να βρεις τη χαμένη σου φόρμα, θα σε ξαναβάλει σε λογική προγράμματος και θα επιστρέψεις
στη δουλειά με άλλη φόρα και με άλλη όρεξη.
• Δημιούργησε ζεστό κλίμα στη δουλειά
Είτε είσαι η διευθύντρια είτε είσαι υπάλληλος,
ένας εξαιρετικός τρόπος για να προσαρμοστείς
πιο εύκολα είναι να περάσεις από τα γραφεία
όλων των συναδέλφων σου να τους χαιρετήσεις,
να τους ρωτήσεις πως περάσαν στις διακοπές
τους, και μετά να περάσεις στα επαγγελματικά
σας θέματα. Μην ξεχνάς πως όσο δύσκολο είναι
για εσένα είναι και για αυτούς.
Άμεση Επιστροφή στην άσκηση. Ένας ακόμα
παράγοντας που σε κάνει να αισθάνεσαι λιγάκι
έξω από τα νερά σου, είναι και ο παράγοντας διατροφή και άσκηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, στις
διακοπές έφαγες πιο άτσαλα, και φυσικά έκανες
τις μικρές και τις μεγάλες παρασπονδίες σου. Οι
υψηλές ποσότητες λιπαρών φαγητών που μπορεί
να κατανάλωσες έχουν επίπτωση και στην ευεξία
σου, ειδικά αν δεν έχεις συνηθίσει να τρως έτσι.
Ακόμα και αν αισθάνεσαι ότι δεν είσαι έτοιμη να
συνδυάσεις επιστροφή στη δουλειά, με ταυτόχρονη επιστροφή στο γυμναστήριο θα ήταν ότι καλύτερο για την ευεξία και την τόνωση σου να το
κάνεις. Μόλις περάσουν οι πρώτες 2-3 δύσκολες
μέρες, θα αισθανθείς άλλος άνθρωπος!
Συνέχισε τις διακοπές για λίγο ακόμα. Μπορεί οι
διακοπές να έχουν τελειώσει, μπορείς όμως μερικά πράγματα που έκανες στις διακοπές να τα
συνεχίσεις. Το Σάββατο μπορείς να πας ακόμα για
μπάνιο και χαλάρωση στην παραλία ή το βουνό.
Προσπάθησε να βρίσκεις μισή ώρα την ημέρα για
να διαβάζεις, όπως έκανες και στις διακοπές. Το
πιο σημαντικό, είναι να μπορέσεις να εφαρμόσεις
μερικές αγαπημένες συνήθειες των διακοπών στο
τωρινό περιβάλλον.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η

υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου επέδωσε προχθές
Δευτέρα στις Συντεχνίες και τους
Ξενοδόχους τη Μεσολαβητικη Πρόταση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία η οποία έγινε καταρχήν
αποδεκτή από τους Συνδέσμους
Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ και τις
Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ.
Η συλλογική σύμβαση έχει διάρκεια
τέσσερα χρόνια, από 1/1/19 έως
31/12/22.
Το Δικαίωμα Υπηρεσίας καταργείται και ενσωματώνεται σε όλους

√ Σύντομα θα τεθεί ενώπιον
των εργαζομένων
για έγκριση
τους μισθούς των υφιστάμενων
υπαλλήλων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Αναθεωρούνται όλες οι
κλίμακες μισθοδοσίας της υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης με την
ενσωμάτωση του διακιώματος
υπηρεσίας στον βασικό μισθό και
με την προσθήκη της ΑΤΑ.

αύξηση 1.5 %
Από1/1/21 να παραχωρηθεί αύξηση 1.5%
Απο 1/1/22
αύξηση 2%

να

παραχωρηθεί

ΓΙΟΡΤΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
Από 1/1/22 η εργασία κατά τις
γιορτές και αργίες να αποζημιώνεται επιπλέον με μισό ημερομίσθιο,
δηλαδή η συνολική αποζημίωση να
είναι 1: 2,5

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Από 1/1/22 η εργασία κατά την
Κυριακή να αποζημιώνεται με 25%
επιπλέον ημερομίσθιο για όλες τις
Κυριακές.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τροποποιούνται οι σχετικοι κανονισμοί έτσι ώστε το δικαίωμα των

υπαλλήλων σε προθεσμία δυο
μηνών για την ένταξη τους στο
ταμείο Προνοίας να ισχύει κατ’
έτος.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥΣ
ΜΙΣΘΟΥΣ
Να εκδοθεί Διάταγμα για Κατώτατους Μισθούς με ενσωματωμένο το
διακαίωμα υπηρεσίας με ισχύ
15.11.2019

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Τροποποιούνται οι σχετικοί κανονισμοί έτσι ώστε οι εργοδότες να
υποχρεούνται να καταβάλλουν
ποσοστό 1% επί των μισθών όλων
των εργαζομένων στο Ταμείο ευημερίας από το οποίο θα επωφελούνται όλοι οι υπάλληλοι στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Για το 2019 να παραχωρηθεί
αύξηση 0,5% από 1/1/19.
Από 1/01/19 έως και την 1/9/19 η
αύξηση να παραχωρηθεί σε εφάπαξ ποσό.
Από

1/1/20

να

παραχωρηθεί

Ποια φαρμακεία του ΟΚΥπΥ τερμάτισαν
τη λειτουργία τους από τις 2 Σεπτεμβρίου

Δ

εκαεννέα φαρμακεία του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) τερμάτισαν από προχθές Δευτέρα 2
Σεπτεμβρίου
την λειτουργία
τους, σύμφωνα με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019.
Πρόκειται για τα φαρμακεία του
ΟΚΥπΥ στα Κέντρα Υγείας Έγκωμης, Αγλαντζιάς, Καϊμακλίου,
Λατσιών, Στροβόλου, Τσερίου,
Ανθούπολης, Λακατάμειας, Λινόπετρας, Κόκκινων Λάρνακας,
Παλαιού Νοσοκομείου Λευκωσίας,
Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού,
Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας,
καθώς και στα Αγροτικά Υγειονο-

μικά Κέντρα (ΑΥΚ) Ιδαλίου, Κλήρου,
Ακακίου, Ορμήδειας, Αθηένου και
Αυγόρου. Οι ασθενείς θα εξυπηρε-

τούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία των περιοχών αυτών.
Θα παραμείνουν ανοικτά τα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ στην Ευρύχου,

Πεδουλά, Παλαιχωρίου, Αγρού,
Ομόδους, Πλατρών, Πάχνας, Αυδήμου, Κοφίνου, Λευκάρων, Κάτω
Πύργου, Φύτης, Παναγιάς και
Σαλαμιούς. Το φαρμακείο του
ΟΚΥπΥ στο Νοσοκομείο Κυπερούντας θα παραμείνει ανοικτό και θα
εκτελεί τόσο συνταγές ΓεΣΥ όσο και
συνταγές φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από τον
Υπουργό Υγείας Κατάλογο Ειδικών
Κατηγοριών Φαρμάκων. Οι θυρίδες
που θα παραμείνουν ανοικτές στα
φαρμακεία του ΟΚΥπΥ στα Γενικά
Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού,
Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, καθώς και στο Νοσοκομείο
της Πόλης Χρυσοχούς.

