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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Ώρα για «αποθέωση»
του κοινωνικού διαλόγου
Ήλθε η ώρα, η κοινωνική Ευρώπη
να εδραιωθεί μέσα από τον Κοινωνικό Διάλογο και τη συλλογική
διαπραγμάτευση.
Του Ανδρέα Φ.
Μάτσα γ.γ ΣΕΚ.
Σελ. 8

Δικλείδες ασφαλείας
στην εφαρμογή του ΕΣΤΙΑ
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
κάνει έκκληση στους δανειολήπτες ΜΕΔ να υποβάλουν αίτηση
ένταξης τους στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ
που αποσκοπεί στην προστασία
της κύριας κατοικίας

Σελ. 5, 7

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3053

Η Ευρώπη των ονείρων μας στη δίνη
του «σκληρού ρόκ» των Βρετανών
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Χρήζουν επαναξιολόγησης οι πολιτικές
για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Oυσιαστικής σημασίας συνάντηση ΣΕΚ – Υπουργού Οικονομικών

Μέτρα ανακούφισης των μισθωτών
και στήριξης των χαμηλόμισθων
√ Φοροελαφρύνσεις το 2020
√ Στο στόχαστρο η φοροδιαφυγή

Ο

ι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η
σταδιακή δημιουργία συνθηκών
πλήρους απασχόλησης επιτρέπουν την
προώθηση μέτρων για φοροελφρύνσεις
και στήριξη των χαμηλόμισθων ομάδων
του πληθυσμού μέσα στο 2020.

φοροδιαφυγής με βασικούς άξονες την
υποχρεωτική υποβολή φορολογικής
δήλωσης από όλους και την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικής πληρωμής
(κάρτας) από τους παρόχους υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας δήλωσε ότι δημιουργούνται
οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για
αξιοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης
προς όφελος των εργαζομένων και του
κοινωνικού συνόλου.

Μετά τη χθεσινή συνάντηση του με την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ, ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανακοίνωσε δέσμη μέτρων που
θα συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών και στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Συγκεκριμένα:

Ο κόσμος αγκάλιασε
με θέρμη το ΓεΣΥ
Τρεις μήνες από τη λειτουργία
του, το ΓεΣΥ προχωρεί ομαλά με
τις εγγραφές των δικαιούχων να
ξεπερνούν τις 700 000. Συνεχής η
επαγρύπνηση για επίλυση προβλημάτων που αναφύονται.

• Προωθείται μέσα στο 2020 στοχευμένη φορολογική μεταρρύθμιση στη βάση
της πράσινης φορολογίας και της
φοροελάφρυνσης της εργασίας. Τα
ποσά που θα εξοικονομηθούν θα επιστραφούν στους χαμηλόμισθους και σε
ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού.

• Διανοίγονται ευοίωνες προοπτικές
για το σύνολο των νοικοκυριών

•

Διαφοροποιείται η φορολογική
έκπτωση από το 1/6 στο 1/5 των
εισφορών για ασφάλιστρα ζωής, στα
σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στα Σχέδια Σύνταξης και Ταμείων
Προνοίας και στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

•

Σελ. 9, 11

Αναβαθμίζεται μισθολογικά μερίδα
χαμηλόμισθων του δημοσίου, ενώ όλοι
οι νεοεισερχόμενοι από το 2011 και
εντεύθεν θα έχουν ταμείο προνοίας.

•

Υιοθετούνται μέτρα για πάταξη της

Όχι τρικλοποδιές σε βάρος του ΓεΣΥ

Η

ΣΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για τη νέα προσπάθεια που καταβάλλεται από συγκεκριμένες
ομάδες πίεσης για αλλοίωση της φιλοσοφίας του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ). Πρόκειται για τις ίδιες
ομάδες και άτομα που κινδυνολογούσαν και έλεγαν
ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το Σχέδιο ή αν εφαρμοστεί θα καταρρεύσει το πρώτο τρίμηνο.
Τα γεγονότα και η πορεία του Σχεδίου τους διέψευσαν οικτρά. Το αγκάλιασε η κοινωνία, (710000 πολίτες γράφτηκαν στο ΓεΣΥ), το αγκάλιασαν οι πάροχοι
υγείας, (1400 γιατροί, 519 φαρμακεία, 136 κλινικά
εργαστήρια).
Κάποιοι θέλουν να αγνοούν αυτά τα δεδομένα και
προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα και να
υπονομεύσουν το ΓεΣΥ, 4 μήνες μετά την αρχική λειτουργία του.

Η ΣΕΚ καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συνεχίσει να υποστηρίζει και να στηρίζει το ΓεΣΥ. Να επιδείξει την ίδια πολιτική βούληση, συνέπεια και αξιοπιστία και με αποφασιστικότητα να απορρίψει τις
οποιεσδήποτε πιέσεις είτε για υπονόμευση είτε για

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να απορρίψει
περίεργες πιέσεις που δημιουργούνται
από ομάδες συμφερόντων

εξάλειψη και ο περιορισμός των ανισοτήτων και των
διακρίσεων ανάμεσα στην κοινωνία των ασθενών.
Εκείνο που προέχει αυτή την ώρα είναι να επιλυθούν
τα οποιαδήποτε προβλήματα υπήρξαν κατά το
πρώτο τετράμηνο λειτουργίας του Σχεδίου και ταυτόχρονα να ενισχυθούν τόσο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) όσο και ο Οργανισμός Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) ώστε να μπορέσουν να
προσφέρουν στην κοινωνία ακόμα μεγαλύτερες υπη-

αλλοίωση ή οποιανδήποτε διαφοροποίηση της
φιλοσοφίας του ΓεΣΥ και του υφισταμένου καθεστώτος λειτουργίας του.

ρεσίες.

Τυχόν διαφοροποιήσεις ή βεβιασμένες αλλαγές θα
ανατρέψουν τη βασική αρχή του ΓεΣΥ που είναι η

ψει με επάρκεια τις ανάγκες του συνόλου της κοινω-

Το ΓεΣΥ είναι πολύ μεγάλη κοινωνική κατάκτηση και
πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο για να καλύνίας μας.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΥΡΩΣΤΟ Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαιτούν οι εργαζόμενοι
Η ΣΕΚ υπέβαλε τις προτάσεις της
αναμένοντας ανταπόκριση από
την Πολιτεία
όλο πρωταγωνιστικό διαδραμάτισε η ΣΕΚ στις προσπάθειες εξόδου
από την κρίση
Η προσπάθεια για εδραίωση συνθηκών ανάπτυξης και κοινωνικής
δικαιοσύνης είναι αδιάκοπη
άγγραινα για την υγιή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
έχει καταντήσει η αδήλωτη εργασία
Ευθύνη όλων να την ξεριζώσουμε
με σημαδιακή αφετηρία την υλοποίηση των συμφωνιών με τους Εργολάβους και Ξενοδόχους
νοίγει ο δρόμος για αναβάθμιση
του τουριστικού μας προϊόντος
Με ασφαλές όχημα την 4ετή συμφωνία Συντεχνιών – Ξενοδόχων
ο σχέδιο ΕΣΤΙΑ μπήκε σε τροχιά για
διάσωση της πρώτης κατοικίας
Οι επηρεαζόμενοι ας το αξιοποιήσουν για να αναπνεύσουν ξανά
σχυρό ΓεΣΥ, μοναδικό εργαλείο για
υψηλού επιπέδου υγεία των πολιτών
Τα όποια προβλήματα να επιλύονται με ειλικρινή διάλογο
οινωνικός ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Μοναδικό
εργαλείο για εδραίωση της ανάπτυξης και της προόδου
Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρον
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
κοινωνία μας, ας επιδείξει μεγαλύτερη ευαισθησία για σεβασμό
στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Είναι θέμα πολιτισμού αλλά και
της ίδια της ποιότητας της ζωής
μας
άρμακο μοναδικό για αντιμετώπιση της ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ επιθετικότητας
είναι η συνεχής συνεννόηση με την
Ελλάδα
Και ασφαλώς η ειλικρινής και
στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή
Ένωση
ρα να ψηφισθεί το νομοσχέδιο
για
λειτουργία
ΕΝΙΑΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Η Βουλή ας σταματήσει να παίζει
το παιχνίδι της κολοκυθιάς, γιατί
εκτίθεται
αι, οι κεντρικές φυλακές να γίνουν
ΜΟΥΣΕΙΟ του Εθνικοαπλελευθερωτικού Αγώνα
Η πρόταση των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ να πάρει σύντομα
σάρκα και οστά
Κύπρος να παύσει να είναι «πρωταθλήτρια» Ευρώπης στα αστικά
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Η Πολιτεία καλείται να ξεπλύνει
τάχιστα αυτή τη θλιβερή πρωτιά
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«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)
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Η Ευρώπη των ονείρων μας στη δίνη του «σκληρού ρόκ» των Βρετανών

Τ

ις τελευταίες εβδομάδες γινόμαστε
μάρτυρες ενός «σκληρού πολιτικού
ροκ» εκ μέρους της επίσημης ηγεσίας
της Μεγάλης Βρετανίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πρόσχημα τα
μεγάλα αδιέξοδα στα οποία ρυμουλκήθηκε τελευταίως το Λονδίνο εξαιτίας
«αποικιακών νοοτροπιών» και αλαζονικών πρακτικών, η
Ευρωπαική Ένωση
λοιδωρήθηκε τυγχάνοντας φρικτής απαξίωσης εκ μέρους της
σημερινής συντηρηΤου Ξενή X.
τικής ηγεσίας της
Ξενοφώντος
πάλαι ποτέ βρετανιΑρχισυντάκτη
κής αυτοκρατορίας.
«Εργατικής
Ευτυχώς, οι ΕυρωΦωνής»
παίοι ηγέτες αντιμεxenis.xenofontos@
τωπίζουν την κατάsek.org.cy
σταση με ψυχραιμία,
νηφαλιότητα
και
στρατηγικό προσανατολισμό. Απαντούν στους σύγχρονους «Λονδρέζους
αποικιοκράτες» νούσιμα και παστρικά
διαμηνύοντας πως αν αποχωρήσουν
χωρίς συμφωνία, «όλο το πρωτογενές
και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ θα παύσει
αμέσως να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο.» Φρονούμεν πως η Ευρωπαική
Ένωσης παρά τα μειονεκτήματα και
τις αδυναμίες της σε επί μέρους θέματα
που μερικές φορές μας πληγώνουν,
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για εδραίωση της ειρήνης όχι μόνο
στην ταραγμένη γειτονιά μας αλλά και

σε ολόκληρο τον πλανήτη που ζεί σε
συνθήκες μόνιμης αβεβαιότητας και
ανασφάλειας. Ειδικότερα, για ένα μικρό
κράτος όπως η Κύπρος, η ιδιότητα του
ισότιμου μέλους σε μια μεγάλη δημοκρατική οικογένεια με θεσμοθετημένους
κανόνες διακυβέρνησης, αποτελεί τη
μεγαλύτερη εγγύηση της ίδιας της
ύπαρξής μας. Η Κύπρος και η αδελφική μας χώρα η Ελλάδα, που βρίσκονται
στο πιο κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο
του πλανήτη, οφείλουν σε στενή συνεργασία και συνεννόηση να προωθούν
πολιτικές που θα ενδυναμώνουν ποικιλοτρόπως την Ευρωπαική ιδέα, συμ-

• Μαζί με την ισχυρή Ευρώπη
θα χαράξει και η ανατολή
της Κυπριακής λύτρωσης
βάλλοντας στην δημιουργία συνειδητών Ευρωπαίων πολιτών. Στον σημερινό παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, που
δυστυχώς πορεύεται χωρίς πυξίδα,
προβάλλει αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης ενός ξεκάθαρου πολιτικού
προσανατολισμού που να προωθεί τα πραγματικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών
και φυσικά την ιερή υπόθεση της
ειρήνης.

τερική πολιτική και ενιαία ομπρέλλα
άμυνας, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κοινή ασφάλεια, τη διαφάνεια
στα οικονομικά, την αλληλεγγύη μεταξύ
των Ευρωπαϊκών λαών και την ισχυροποίηση του κράτους πρόνοιας.
Σε τούτες τις δύσκολές ώρες που προμηνύει το διαφαινόμενο άτακτο Brexit,
θέλουμε να στείλουμε ισχυρό το μήνυμα
ότι μόνο μια Ευρωπαική Ένωση ισχυρή
και αλληλέγγυη μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της από τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Είναι
βέβαιο ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου, είτε ατάκτως, είτε με συμφωνημένο μνημόνιο, θα σηματοδοτήσει
την απαρχή μιάς νέας ελπιδοφόρας
εποχής για το Ευρωπαικό γίνεσθαι,
Ήλθε η ώρα, η Ευρώπη χωρίς τα βαρίδια του Βρετανικού δούρειου ίππου, να
προχωρήσει μπροστά με δύναμη και
σιγουριά δημιουργώντας την ισχυρή
Ευρώπη του αύριο που ονειρευόμαστε.
Είναι δε βέβαιον ότι μαζί με την ισχυρή Ευρώπη θα χαράξει και η ανατολή
της Κυπριακής λύτρωσης.

Αυτός ο φιλόδοξος στόχος,
μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω
της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με σεβασμό
στο έθνος – κράτος με κοινή εξω-

Χρήζουν επαναξιολόγησης οι πολιτικές για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων

Μ

ε την επάνοδο στην εργασία μετά
τις καλοκαιρινές διακοπές απαιτείται μια επαναξιολόγηση και επανεξέταση
από όλους τους αρμόδιους
φορείς για τα μέτρα αντιμετώπισης
των εργατικών ατυχημάτων τα οποία, εκ
του αποτελέσματος
κρίνονται, κατά την
άποψη μου ανεπαρκή.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως από μόνες
Της Δέσποινας
τους οι παραινέσεις
Ησαΐα
και οι υποδείξεις,
Γρ. Τμήματος
χωρίς αυστηρές ποιΕργαζομένων
νές, δεν είναι αρκετές
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy ώστε να ευαισθητοποιούν στον βαθμό
που χρειάζεται τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες για τους
κανόνες ασφάλειας και υγείας ώστε να
αποφεύγονται τα ατυχήματα εν ώρα
εργασίας.
Βασικός κανόνας, η εκτίμηση κινδύνου
που επενεργεί προληπτικά, περνά στα
ψηλά γράμματα ειδικότερα σε μικρές

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)

οικογενειακές επιχειρήσεις που ξεφεύγουν του κρατικού ελέγχου λόγω του
μικρού αριθμού εργαζομένων που
εργοδοτούν. Κι όμως η ασφάλεια και η
υγεία των εργαζομένων θα πρέπει να

• Η Ασφάλεια και υγεία
στην εργασία είναι
συνυφασμένες με
την παραγωγικότητα
των εργαζομένων και την
κερδοφορία των επιχειρήσεων
τίθεται ανεξαίρετα από όλους πολύ
ψηλά στις προτεραιότητες μας, αν
πραγματικά επιθυμούμε να δαμάσουμε
τον εφιάλτη που μπορεί να ξυπνήσει
αναπάντεχα, προκαλώντας όλεθρο και
αδυσώπητο πόνο. Είναι ανορθόδοξο
να χάνονται ανθρώπινες ζωές εν καιρώ
ειρήνης επειδή δεν αποδώσαμε την
απαιτούμενη σημασία σε απλές και
καθημερινές υποδείξεις ή γιατί πιστεύουμε πως το κακό δεν παραμονεύει για

μας αλλά μόνο για τους άλλους…
Πρέπει να γίνει κατανοητό πως όπου
διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας, επωφελούνται οι επιχειρήσεις αφού οι συνθήκες εργασίας
είναι συνυφασμένες με την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Επομένως,
το περιβάλλον εργασίας όχι μόνο δεν
πρέπει να απειλεί, αλλά να προάγει την
ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Αναμφισβήτητα λοιπόν, οι προληπτικές πολιτικές στο εργασιακό περιβάλλον δεν αποτελούν μόνο νομική υποχρέωση, αλλά αναγκαιότητα που συνυπάρχει με την κερδοφορία.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι οφείλουν
να διεκδικούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας θέτοντας την υγεία και τη σωματική
τους ακεραιότητα πιο πάνω από το
μισθολογικό όφελος.
Ας αξιολογήσει ο καθένας ξεχωριστά
τα μέτρα και ας αφήσουμε κατά μέρος
τον ωχαδερφισμό γιατί αυτό έχει αποδειχθεί πως είναι ιδιαίτερα επιζήμιο σε
όλες τις πτυχές της ζωής μας.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/9/2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9/2019

Κυπρίου

Θεοδώρας εν Αλεξανδρεία, Ευφροσύνου
μάγ., Ευανθίας μάρτ.

Κορνηλίου εκατ., Αριστείδου μ., εροθέου
οσ., εκ Καλαμάτας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ.
Νικήτα μεγαλομ.
Φιλοθέου οσ., Συμεών
Θεσ/νίκης

ΤΡΙΤΗ 17/9/2019

ΠΕΜΠΤΗ 12/9/2019
Αυτονόμου, Κουρνούτου επ., Ικονίου, Θεοδώρου επ. Αλεξανδρείας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/9/2019
ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Πλακίλλης βασιλίσσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/9/2019
Ευφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινής μάρτυρας, Κασσιανού οσ.

Σοφίας, Πίστεως,
Ελπίδας, Αγάπης,
Ηρακλειδίου επ.
Ταμασέων Αυξιβίου
Σόλων, Αναστασίου εν
Περιστερωνοπηγή
Κύπρου

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

ΟΧΣ: Απαλλαγή εγγυητή λόγω
μη έγκαιρης ενημέρωσης

Το παράπονο που δέχθηκε ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, σημείωνε ότι ενώ οι
καθυστερήσεις πρωτοφειλέτη είχαν ξεκινήσει το
2003, η εγγυητής είχε ενημερωθεί το 2017, ενώ δεν
είχε αλλάξει διεύθυνση.
Ο ΟΧΣ ενημέρωσε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
στις 2 Σεπτεμβρίου ότι αποδέχεται την απόφαση,
δηλώνοντας ότι «από σήμερα την απαλλάσσει από
την εγγυητική σύμβαση της για το πιο πάνω δάνειο»,
αναφέρει ο κ. Ιωάννου.
O κ. Ιωάννου καλεί τους εγγυητές «να ελέγχουν τις
εγγυητικές συμβάσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους».
«Να εντοπίζουν δηλαδή, τη χρονική στιγμή κατά την
οποία ο δανειστής τους ενημέρωσε για τις καθυστερήσεις, και να ερευνούν αν η ενημέρωση για την αδυναμία του πρωτοφειλέτη να ανταποκριθεί στις
δανειακές του υποχρεώσεις έγινε εγκαίρως», εξηγεί.
Καλεί δε τους τους εγγυητές να διαμαρτύρονται,
εγγράφως, στην οντότητα με την οποία έχουν συνάψει εγγυητικές συμβάσεις, εάν πιστεύουν ότι δεν
έχουν τύχει της έγκαιρης, όπως καθορίζεται από τον
Νόμο, ενημέρωσης.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Όλα έτοιμα για το 15ο
συνέδριο της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ

αίρια εργασιακά και επαγγελματικά ζητήματα
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου,
ΟΒΙΕΚ-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
τέθηκε προς έγκριση σε συνεδρία του γενικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε 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

• Συνάντηση ΣΕΚ με ΟΛΤΕΚ

Αναγκαιότητα η περαιτέρω ενίσχυση
της τεχνικής εκπαίδευσης

Ο

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ)
απάλλαξε εγγυητή κατόπιν απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ο οποίος
κατόπιν παραπόνου απεφάνθη ότι ο ΟΧΣ
ενήργησε «στη βάση εξόφθαλμα
καταχρηστικής ρήτρας, στην εγγυητική σύμβαση».

Κ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α

ντιπροσωπεία της ΟΛΤΕΚ με
επικεφαλής τον πρόεδρο της
Παναγιώτη Λυσάνδρου είχε συνάντηση προχθές Δευτέρα στο οίκημα
της ΣΕΚ με τον γενικό γραμματέα
και αναπληρωτή γενικό γραμματέα
Ανδρέα Φ. Μάτσα και Μιχάλη
Μιχαήλ αντίστοιχα και Γιώργο
Κωνσταντίνου γενικό γραμματέα
της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ.

βάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης
για να παρέχει τα απαραίτητα
εφόδια για απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων στους νέους
μας σε τεχνικά επαγγέλματα.
Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά
στον ρόλο της Αρχής Ανάπτυξης

Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από
τη στόχευση σε προγράμματα
κατάρτισης και επανακατάρτισης
αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης για μεγιστοποίηση της δυνατότητας ένταξης και επανένταξης
στην αγορά εργασίας.

Συζητήθηκε η ανάγκη περαιτέρω
ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας ενώ ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ ανέδειξε για
ακόμη μια φορά την αναγκαιότητα διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα,
την ενίσχυση του επαγγελματικού
προσανατολισμού και την ανα-

Κ. Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Η Ελλάδα στον αστερισμό της ανάπτυξης

ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μ

ε κινητήριο μοχλό την ανάπτυξη ως απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας
Κυριάκος
Μητσοτάκης παρουσίασε πλέγμα
μέτρων και δράσεων που θα ελαφρύνουν τα φορολογικά βάρη για
πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει στήριξη πιο
αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
εστιάζονται στα ζητήματα της
φορολογίας, των επενδύσεων, τα
εργασιακά και το ψηφιακό κράτος.
Παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα
και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
τους, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος
τόσο στην ενίσχυση της πλήρους
απασχόλησης, όσο και στην αντιμετώπιση της υποδηλωμένης
εργασίας. Ανακοίνωσε επίσης
μέτρα για την αντιμετώπιση της
γραφειοκρατίας με εργαλείο την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενώ

• Στήριξη των πιο αδύναμων
κοινωνικών ομάδων
προανήγγειλε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο
διαμονής τους και την καθιέρωση
του θεσμού της επιστολικής
ψήφου.
Αναφορικά με τις ασφαλιστικές
εισφορές, ανακοίνωσε τη σταδιακή
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες, έως και το
2023, που θα ξεκινήσει από την 1η
Ιουλίου. Μέχρι το τέλος του 2020
θα έχουν μειωθεί κατά 1 περίπου
μονάδα. Το μέτρο θα εφαρμοστεί
μόνον για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.
Για το πρόβλημα της υποδηλωμένης εργασίας και της κατάχρησης
των ευέλικτων μορφών εργασίας,
ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη
θέσπιση προσαύξησης στην αμοι-

βή των μερικώς απασχολούμενων
κατά 10% την ώρα για υπερωριακή
απασχόληση. Με βάση τα στοιχεία,
θα υπάρξει άμεσα βελτίωση των
αποδοχών για 600.000 πολίτες.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη, ο κ.
Μητσοτάκης
επισήμανε
ότι
«ξεμπλοκάρονται επενδύσεις που
βάλτωναν για καιρό στα γρανάζια
της γραφειοκρατίας και της πολιτικής αδιαφορίας. Προωθούνται
άμεσα οι αποκρατικοποιήσεις σε
ΔΕΠΑ, Ελληνικά Πετρέλαια και
Αεροδρόμιο Αθηνών. Για το τελευταίο, είναι ζήτημα ημερών να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης του
30% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο. Μπήκε μπροστά το σχέδιο
ανάταξης της ΔΕΗ. Και μην ξεχνάμε, σημείωσε, «πως, ύστερα από
τέσσερα ολόκληρα χρόνια, τελειώσαμε οριστικά με τα capital
controls!».

ΤΑ 15 ΜΕΤΡΑ
Διατηρείται το αφορολόγητο και μειώνεται ο συντελεστής για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ στο 9%, από 22% που είναι σήμερα.
Ο φόρος στα νέα αγροτικά σχήματα θα μειωθεί στο 10%.
Άμεσα έρχεται στη Βουλή νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Μειώνεται ο φόρος επιχειρήσεων από 28% στο 24%.
Μειώνεται ο φόρος στα μερίσματα από 10% σε 5%.
Αναστέλλεται για τρία χρόνια ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Και δίνεται
έκπτωση 40% στις δαπάνες για ανακαίνιση ή για αναβάθμιση των κτιρίων.
Αναστέλλεται και ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων.
Μεσοπρόθεσμα, αλλά όχι εντός του 2020, καταργούνται το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης.
Μέσα στο 2020 θα δοθεί επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, με εξαίρεση όσους ανήκουν σε πολύ υψηλή εισοδηματική κατηγορία.
Τα βρεφικά είδη, καθώς και τα κράνη και τα παιδικά καθίσματα μεταπίπτουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.
Παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ ανά παιδί.
Θα δοθεί μηνιαία ενίσχυση 180 ευρώ για θέση σε παιδικό σταθμό.
Διατηρείται το έκτακτο επίδομα των συνταξιούχων που φέτος καταβλήθηκε πρόωρα ως προεκλογικός «μποναμάς». Θα καταβληθεί στο τέλος του
2020.
Από την 1η Ιουλίου του 2020 ξεκινά η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες, έως και το 2023. Μέχρι το τέλος του 2020
θα έχουν μειωθεί κατά 1 περίπου μονάδα. Θα προβλέπεται μόνο για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
Θεσπίζεται άμεσα προσαύξηση στην αμοιβή των μερικώς απασχολούμενων κατά 10% την ώρα για υπερωριακή απασχόληση.
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OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η πληρωμή της φοιτητικής
χορηγίας θα ολοκληρωθεί
τέλος Σεπτεμβρίου

Ό

σες αιτήσεις υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Φοιτητικής
Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, με βάση τη Νομοθεσία, έχουν
πληρωθεί, ενώ όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μετά και
από τις δύο παρατάσεις που δόθηκαν στα μέσα Μαΐου και
στα μέσα Ιουνίου, αναμένεται η διαδικασία πληρωμής να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
«Όσοι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους, στο πλαίσιο των
χρονοδιαγραμμάτων σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία, έχουν
πληρωθεί. Οι αιτήσεις, οι οποίες εκκρεμούν είναι αυτές που
έχουν υποβληθεί μετά και από τις δύο παρατάσεις που
έχουμε δώσει στα μέσα Μαΐου και στα μέσα Ιουνίου», ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρη
Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 5.800 περίπου αιτήσεις, «που
ευελπιστούμε ότι η διαδικασία πληρωμής θα ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου» κατέληξε.

Η

ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

επίσκεψη στο καινούριο σχολείο του παιδιού που αφήνει το νηπιαγωγείο και ετοιμάζεται για την πρώτη τάξη
του δημοτικού είναι πολύ βασική για το παιδί και καθοριστική για τη συμπεριφορά του στο νέο περιβάλλοντα χώρο.
Eπιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η ξενάγηση στους
χώρους του σχολείου πριν από το πρώτο κουδούνι, αποβάλλει το άγχος από τα πρωτάκια!

• Θέλουν ξεχωριστή
μεταχείριση στις πρώτες
μέρες του νέου
περιβάλλοντος

«Η επίσκεψη στο σχολείο
βοηθά τα παιδιά να προσαρμοστούν πιο γρήγορα
στην νέα τους καθημερινότητα και τα γεμίζει αυτοπεποίθηση για να καλύψουν
άμεσα τις ανάγκες τους
όταν αυτό χρειαστεί» τονίζει η παιδοψυχίατρος Μερ-

σύνη Αρμενάκα.
«Καλό και ωφέλιμο θα είναι κατά την επίσκεψη του παιδιού στους χώρους του σχολείου να υπάρξει συνάντησηγνωριμία με το δάσκαλο ή άλλα πρωτάκια. Μάλιστα, κατά
τη διάρκεια της συνάντησης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
και να ενθαρρυνθεί το παιδί να μιλήσει για τον εαυτό του,
για τα αγαπημένα του παιχνίδια, το χόμπι του, που πήγε
διακοπές».
Βασικό της εύκολης προσαρμογής του παιδιού στη νέα του
ζωή είναι να γνωρίζει να αυτοεξυπηρετείται. Τα περισσότερα παιδιά με την παρακολούθηση παιδικού σταθμού και
νηπιαγωγείου έχουν κατακτήσει πολλές δεξιότητες γύρω
από την σίτιση και τον υγιεινή της τουαλέτας. Αν υπάρχουν
ακόμα ελλείμματα οφείλουν οι γονείς να τα καλύψουν
καθώς θα δυσκολέψει πολύ την καθημερινότητα του παιδιού στο σχολείο αλλά και την αυτοπεποίθηση του συγκρινόμενου με τα άλλα παιδιά .

ΠΡΩΤΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ – ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η μεγαλύτερη ανησυχία του 99% των παιδιών της πρώτης
τάξης είναι ότι δεν θα έχουν κανένα φίλο, την πρώτη εβδομάδα. Αυτό αγχώνει και απομονώνει το παιδί που έχει
δυσκολία στην επικοινωνία.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο σχολείο στις πρώτες πριν από το πρώτο κουδούνι, το παιδί να γνωριστεί, μέσω των γονιών, με άλλα
πρωτάκια και να έχει μαζί τους επικοινωνία πριν από την
ουσιαστική έναρξη των μαθημάτων.
Η επιστροφή στο
σπίτι δεν πρέπει να
γίνει με κατακλυσμό ερωτήσεων για
το πώς πέρασε. Οι
γονείς θα πρέπει
να αφήσουν το
παιδί μόνο του να
αφηγηθεί
την
εμπειρία του.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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• 10 δεξιότητες που πρέπει να τελειοποιηθούν πριν από τα 30

To χρυσό δεκάρι της νεανικής επιτυχίας

Ο

ι ειδικοί έχουν καθορίσει 10
δεξιότητες που πρέπει να
αποκτήσει η νεολαία πριν κλείσει τα 30 προκειμένου να θεωρούνται επιτυχημένοι.
1. Μάθετε να διαχειρίζεστε τον
χρόνο σας σωστά
Πρέπει να κάνετε ένα πράγμα την
φορά. Το multitasking είναι
μύθος και το μόνο που θα καταφέρετε είναι να εξαντληθείτε και
να κάνετε σίγουρα κάποιο λάθος.
2. Μάθετε να λέτε «όχι» με
σεβασμό
Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την
λέξη όχι επειδή δεν θέλουν να
απογοητεύσουν τους άλλους.
Μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά
λέγοντας όχι όταν χρειάζεται
μπορεί να σας εξοικονομήσει
χρόνο, ενοχές, άγχος και από
επιπλέον δεσμεύσεις.
3. Επικοινωνήστε μέσω της
γλώσσας του σώματος. Μερικές
φορές η γλώσσα του σώματός
λέει στους ανθρώπους ό, τι χρειάζεται να γνωρίζουν για εσάς
πριν ανοίξετε το στόμα σας. Οι
ειδικοί έχουν επισημάνει συγκεκριμένες τεχνικές γλώσσας
σώματος που μπορούν να σας
κάνουν πιο συμπαθητικούς. Το
να γνωρίζετε αυτές τις τεχνικές
σίγουρα θα φανεί χρήσιμο.
4. Μην ξεφεύγετε από τον προϋπολογισμό σας. Είναι εκπληκτικό το πόσοι άνθρωποι δεν
μπορούν να κάνουν τα πιο απλά
πράγματα επειδή δεν κάνουν την
πιο απλή οικονομία. Πρέπει να
χαλάτε λιγότερα απ’όσα βγάζετε

Είναι γεγονός ότι στη σταδιοδρομία τους οι νέοι θα χρειαστούν
δέσμη δεξιοτήτων για να το επιτύχουν τα φιλόδοξα θέλω τους
για να επιβιώσετε.
5. Περάστε περισσότερο χρόνο
με τον εαυτό σας. Ως ενήλικας,
θα πρέπει να είστε σε θέση να
περάσετε μια ολόκληρη μέρα
μόνοι χωρίς να τρελαίνεστε επειδή δεν βγήκατε έξω ή δεν υπήρξε
κάποια κοινωνική αλληλεπίδραση.
6. Τελειοποιήστε την ικανότητα
να μιλάτε δημόσια. Μπορεί να
μην χρειαστεί ποτέ να εκτελέσετε
μια ομιλία σε χιλιάδες άτομα
άλλα σίγουρα θα ήταν πολύ χρήσιμο να μην αγχώνεστε υπερβολικά κάθε φορά που θα χρειαστεί
να μιλήσετε δημόσια.
7. Μάθετε να διαπραγματεύεστε. Oι διαπραγματευτικές
δεξιότητες είναι σημαντικές για
κάθε επαγγελματία. Μπορεί να
χρειαστεί για τον μισθό σας ή για
κάποια σημαντική επαγγελματική πρόταση.

8. Να νιώθετε άνετα να ζητάτε
βοήθεια. Δεν υπάρχει καμία
ντροπή στο να ζητάς βοήθεια.
Στην πραγματικότητα, η αναζήτηση συμβουλών μπορεί να σας
κάνει να φαίνεστε πιο ικανοί.
Αυτό είναι πιθανό επειδή οι
άνθρωποι αισθάνονται κολακευμένοι που στραφήκατε σε αυτούς
για βοήθεια.
9. Να ξυπνάτε έγκαιρα. Μπορεί
στο πανεπιστήμιο να είχατε
συνηθίσει να ξυπνάτε 5 λεπτά
πριν το μάθημα και να μην είχατε κανέναν πρόβλημα αλλά στον
επαγγελματικό κόσμο αυτό δεν
βοηθάει τόσο πολύ.
10. Να ντύνεστε κατάλληλα για
τις συνεντεύξεις δουλειάς. Δεν
πρέπει να κρίνουμε τα βιβλία
από τα εξώφυλλα τους, αλλά δεν
είναι μυστικό ότι οι πιθανοί
εργοδότες με βάση την εμφάνισή
τους.

Τα σχολεία άνοιξαν: Πρακτικές συμβουλές
για να μειωθεί το άγχος των γονιών

Τ

ο άγχος είναι μεγάλο, ειδικά
για τα «πρωτάκια», η απότομη αλληγή σκηνικού από της
διακοπές δε βοηθάει την κατάσταση, και ο αποχωρισμός από
τους γονείς έχει κι αυτός τη δική
του βαρύτητα. Το άγχος των
γονιών ομως, καμία φορά υπερ-

• Η προσαρμογή στο σχολικό
περιβάλλον μετά τις πολυήμερες θερινές διακοπές θέλει
δουλειά και από τα παιδιά,
και από τους γονείς και από
τους εκαπιδευτικούς!

Αποθαρρύνετε τα παιδιά και
τους εφήβους να χρησιμοποιούν
κινητά τηλέφωνα, ώστε να μειωθεί η έκθεσή τους στην ακτινοβολία.
Επιλέξτε
μεταλλικά
κουτιά
φαγητού και νερού (ανοξείδωτα)
ή επιχαλκωμένα.
Ο τρόπος που θα
οργανώσει
ένα

αν σας έχουν λείψει. Μην κάνετε
σαν να έχετε να τα δείτε χρόνια...
Αποφύγετε την έντονη προσκόλληση στο παιδί, όταν επιστρέφει
από το σχολείο, ιδιαίτερα αν
βλέπετε ότι εκείνο δυσκολεύεται
να σας αποχωριστεί.
Ενημερώστε έγκαιρα το
ιατρείο του σχολείου
εάν το παιδί έχει
αλλεργία
ή
άλλο

βαίνει αυτό των μαθητών, ακριβώς επειδή έχουν να σκεφτούν
(και να ανησυχούν) για δεκάδες
άλλα πράγματα, εκτός από την
προσαρμογή.
Μερικές πρακτικές συμβουλές για
τους γονείς γι αυτές τις πρωτες
αγχωτικές ημέρες:
Θυμίζετε καθημερινά στα παιδιά
σας ότι δεν πρέπει να «μασάνε»
τα μολύβια και τα στιλό.

παιδί το διάβασμά του παίζει
σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην
επίδοσή του στο σχολείο, αλλά
κυρίως στην εικόνα και τη σχέση
που θα αναπτύξει με τη μάθηση
γενικότερα.

Επιλέξτε μαρκαδόρους χωρίς
άρωμα και μη τοξικούς.

Μείνετε ήρεμοι όταν επιστρέφουν
τα παιδιά από το σχολείο, όσο κι

νόσημα, για να έχετε το κεφάλι
σας ήσυχο (αν γίνεται αυτό).
Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, δώστε του μερικές συμβουλές για τις πρώτες βοήθειες που
θα χρειαστεί σε περίπτωση ατυχήματος.
Καλή σχολική χρονιά!
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Εκδήλωση στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής
Κύπρου προς τιμήν της Judith Toufexis

Σ

ε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ινστιτούτο
Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου η
Πρώτη Κυρία Άντρη Αναστασιάδη
αποκάλυψε αναμνηστική πλακέτα του
ανακαινισμένου νευρολογικού θαλάμου
που πήρε το όνομα «Judith Toufexis»
προς τιμή της πολύπλευρης προσφοράς της νοσηλεύτριας η οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια τους ασθενείς
και το Ινστιτούτο με ζήλο και υποδειγματική αφοσίωση.
Η Judith που ήταν μέλος του σωματείου Ιδιωτικών υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας, ήταν από τους πρώτους υπαλλήλους του Ινστιτούτου, είχε
αναλάβει τη δημιουργία του Θαλάμου
Ασθενών το 1992 και υπηρέτησε ως
Προϊσταμένη του Θαλάμου μέχρι τον
αδόκητο θάνατό της το 2015.
Ο γραμματέας του σωματείου Μιχάλης
Καζαμίας τόνισε πως η αείμνηστη
Judith Toufexis ασκούσε με επαγγελματισμό τα καθήκοντα της και κοσμούσε
το νοσηλευτικό επάγγελμα.
Με πολλή αφοσίωση και αγάπη στή-

ριζε τους νοσηλευόμενους και κρατούσε επάξια ως προϊσταμένη τα ηνία του
θαλάμου.
Ο Θάλαμος διαθέτει 14 κρεβάτια για
την εξυπηρέτηση ασθενών με νευρολογικές παθήσεις και προσφέρει καθημερινή φροντίδα σε 24ωρη βάση. Καλύπτει επίσης ανάγκες της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για την εξυπηρέτηση ασθενών των οποίων η θεραπεία
διαρκεί λίγες ώρες. Το προσωπικό του
Κλινικού Τμήματος καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετήσει
όσο καλύτερα γίνεται τους ασθενείς,
ιδιαίτερα και μετά την εφαρμογή του
Γενικού Συστήματος Υγείας.
Ο γιατρός Κώστας Τουφεξής, αφού
ευχαρίστησε το προσωπικό και την
Πρώτη Κυρία ανέφερε ότι η τιμή αυτή
σίγουρα είναι μια αναγνώριση της
προσφοράς της αξέχαστης συζύγου
του, διότι o θάλαμος αυτός ήταν ένα
μεγάλο κομμάτι της ζωής της. «Πέρασε
πολλά χρόνια σε αυτό το θάλαμο, ήταν
το πρώτο της σπίτι με τις ώρες που
περνούσε εδώ» είπε χαρακτηριστικά.

Δικλείδες ασφαλείας στην εφαρμογή
του Σχεδίου «Εστία»

Α

σφαλιστικές δικλίδες περιλήφθηκαν
στο σχέδιο Εστία, έτσι ώστε να
επωφελούνται από αυτό οι δανειολήπτες που έχουν πραγματική ανάγκη
αλλά και για να μην ξεγελούν το κράτος
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Το σχέδιο Εστία, δεν θα εφαρμόζεται
στο διηνεκές για τους δανειολήπτες που
θα ενταχθούν σε αυτό, σε περίπτωση
που αλλάξουν προς το καλύτερο τόσο

Η ειδική επιτροπή που θα συσταθεί,
στην οποία θα συμμετέχουν λειτουργοί
των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, πριν την καταβολή της ετήσιας
χορηγίας, θα επανεξετάζει τόσο τα
εισοδήματα όσο και τα περιουσιακά
στοιχεία των δανειοληπτών. Η επενέξεταση των αιτήσεων, θα γίνεται πριν
από το τέλος του χρόνου, καθώς αμέσως μετά και μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενους έτους, θα
παραχωρείται η κρατική χορηγία. Όταν
βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του
δανειολήπτη, αυτός δεν θα καλείται να
επιστρέψει πίσω την χορηγία που έλαβε
από το Κράτος. Απλώς θα σταματά η
επιδότηση του δανείου του.

Δικαιούχοι
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν
δανειολήπτες που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια την 30η Σεπτεμβρίου
του 2017. Επίσης, το οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη, για κάθε έκαστο
ημερολογιακό έτος 2017 και 2018, να
έχει ως εξής:

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη ή Κώστα Ορατίου
22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Interior Designer
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.

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

€60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον
τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
€55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα
€50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
€45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο

• Zητούνται για πρόσληψη:

€35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

- Οδηγοί με επαγγελματική
άδεια φορτηγού

€20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

- Βοηθός Διανομέας
Φάνο Θεοφάνους
22849849.

πτης που εντάχθηκε στο σχέδιο με οικογενειακά εισοδήματα €60.000 αυτά
αυξηθούν κατά 30%, δηλαδή φθάσουν
στις €78.000, τότε το Κράτος δεν θα
επιχορηγεί το δάνειό του. Το ίδιο θα
συμβεί εάν η καθαρή περιουσία του
αυξηθεί από τις €250.000 στις
€320.000.
Άλλη μια ασφαλιστική δικλίδα που
περιλήφθηκε στο Σχέδιο, αφορά τους

Στο Σχέδιο μπορούν να
ενταχθούν δανειολήπτες
που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια την 30η
Σεπτεμβρίου του 2017

τα εισόδημά τους όσο και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα,
όταν τα εισοδήματα και η περιουσία
τους αυξηθούν κατά 30%, τότε θα βγαίνουν εκτός Σχεδίου και το Κράτος θα
σταματά να καταβάλλει το 1/3 της
δόσης του αναδιαρθρωμένου δανείου.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Επίσης τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του συμμετέχοντα δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις €250.000.
Εάν όπως, για παράδειγμα, δανειολή-

• Επιδίωξη είναι, να επωφελούνται οι δανειολήπτες που έχουν
πραγματική ανάγκη και για
να μην ξεγελούν το κράτος
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
• Η υποβολή αιτήσεων λήγει
στις 15 Νοεμβρίου 2019
δανειολήπτες οι οποίοι προχώρησαν
στην αποξένωση περιουσίας. Σύμφωνα
με την ανώτερη λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας, Βασιλική Χατζηαδάμου,
θα εξεταστούν όλα τα περιουσιακά
στοιχεία που θα δηλώσει ο αιτητής.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που
κάποιος πρόσφατα αποξένωσε γη ή
την μεταβίβασε σε άλλα πρόσωπα και
μετέφερε τις καταθέσεις του σε συγγενικά του πρόσωπα για να καταστεί δικαιούχος του «Εστία», θα απορρίπτεται.
Βάση του Σχεδίου, θα ελέγχονται όλες οι
οικονομικές συναλλαγές του δανειολήπτη από το 2016 και μετά. Επίσης,
εκτός Σχεδίου θα βρεθούν όσοι δανειολήπτες αθετήσουν τους όρους του
«Εστία» και δεν πληρώνουν τις δόσεις
τους για 90 ημέρες. Σ’ αυτή την περίπτωση θα έχουν στη διάθεση τους μέχρι
το Φεβρουάριο του επόμενου έτους για
να καταβάλουν τις καθυστερημένες
οφειλές τους. Όταν αποχωρήσουν από
το Σχέδιο, θα πρέπει να επιστρέψουν τα
χρήματα που έλαβαν ενώ το δάνειό
τους επανέρχεται στην αρχική του
μορφή.
Πλήρης ενημέρωση με ερωταπαντήσεις. Από τις ιστοσελίδες των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας καθώς
και των τραπεζών μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για όσα αφορούν στο σχέδιο Εστία. Το υπουργείο
Εργασίας, ως διαχειριστής του Σχεδίου,
παρέχει όλες τις πρόνοιες του Σχεδίου.
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών
αλλά και οι τράπεζες με ερωταπαντήσεις, παραθέτουν στους ενδιαφερόμενους την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

ERG_6-6_inn_8 & 9 9/9/19 3:56 PM Page 1

6

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΕ: Διαφάνεια τραπεζικών τελών
και μεταφορά λογαριασμού

Κριστίν Λαγκάρντ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να κατανοεί
όχι μόνο τις αγορές
αλλά και τους πολίτες

Η

Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την
ομόφωνη επιλογή της από τις
28 κυβερνήσεις των Κρατών Μελών
της ΕΕ, βρέθηκε πρόσφατα στην
Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να περιγράψει το πρόγραμμά της για την
ΕΚΤ και να απαντήσει στα ερωτήματα των Ευρωβουλευτών.

Τ

ο δικαίωμα στη διαφάνεια των τραπεζικών τελών και μεταφορά λογαριασμού με ευκολία, διασφαλίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη συνεχή
στήριξη από το DG Just, της εκστρατείας
ενημέρωσης «ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ» (#YourEURight)
για τους καταναλωτές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «με εναρμόνιση της
νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη, η Ε.Ε.
στοχεύει στη διευκόλυνση των καταναλωτών μέσω ξεκάθαρων πολιτικών και
οδηγιών οι οποίες προωθούν τη διαφάνεια, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους».

σχέση με τον λογαριασμό καθώς και όλα
τα σχετικά τέλη. Ακόμη, η τράπεζα οφείλει να τους παρέχει, τουλάχιστον μια
φορά τον χρόνο, ενημερωτικό έγγραφο
που να επεξηγεί τα τέλη που χρεώνονται
στον τραπεζικό τους λογαριασμό καθώς
και πληροφορίες για τα επιτόκια που

• Η Ε.Ε. στοχεύει στη διευκόλυνση
των καταναλωτών μέσω ξεκάθαρων πολιτικών και οδηγιών
στη σχέση τους με τα τραπεζικά
ιδρύματα

Ξεκίνησε την τοποθέτησή της ενώπιον της Επιτροπής, με μια ιστορική αναδρομή των στόχων της ΕΚΤ
και εξηγώντας τους στόχους της
νομισματικής πολιτικής και υπερασπιζόμενη τα προγράμματα αγορά
κρατικών ομολόγων από το 2014. Η
ίδια δήλωσε ότι θα ακολουθήσει την
ίδια πολιτική με τον προκάτοχό
της, με τήρηση των στόχων και με
ευέλικτες κινήσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι στην ευρωζώνη υπάρχουν
ακόμα οικονομικές προκλήσεις που
καθιστούν την ευέλικτη πολιτική
της ΕΚΤ απαραίτητη, μεταξύ των
οποίων ο εξαιρετικά χαμηλός πληθωρισμός. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι
σκοπεύει να προχωρήσει σε αξιολόγηση της επίπτωσης των λεγόμενων μη συμβατικών μέτρων.
Η κ. Λαγκάρντ, υπενθυμίζοντας ότι
η κερδοφορία των τραπεζών είναι
χαμηλή κάλεσε για περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, αλλά και σε ολοκλήρωση
της τραπεζικής ένωσης και της
ένωσης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ.
Έκανε λόγο για βελτίωση της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής
μέσω της συνεργασίας με τους
άλλους θεσμούς της ΕΕ, σημειώνοντας τον “κομβικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”. Τόνισε δε ότι
εξίσου καθοριστικός είναι ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, αντλώντας από την εμπειρία
της ως υπουργός οικονομικών κατά
την έναρξη της χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Κάλεσε τέλος προς την
εφαρμογή της λύσης τελευταίας
καταφυγής (backstop) του ESM για
το Ενιαίο Ταμείο Εκκαθάρισης Τραπεζών (SRF).

Ενημέρωση για τα τέλη
που χρεώνονται
Πιο αναλυτικά, πριν οι καταναλωτές
ανοίξουν λογαριασμό, η τράπεζα οφείλει
να τους δώσει ένα έγγραφο με τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχονται σε

Με αυτό τον τρόπο οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν την έρευνά τους, να
συγκρίνουν και επομένως να πάρουν
ενημερωμένες αποφάσεις ανάλογα με τις
ανάγκες τους.

Μεταφορά λογαριασμού
Όσον αφορά τη μεταφορά λογαριασμού
σε άλλη τράπεζα, η διαδικασία είναι
εύκολη, γρήγορη και χωρίς προβλήματα,
εξηγεί η ανακοίνωση. «Εάν οι καταναλωτές επιθυμούν να ανοίξουν νέο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, η νέα τράπεζα
οφείλει να βοηθήσει στις διαδικασίες,
και η παλιά να κλείσει τον λογαριασμό».
Οι καταναλωτές θα πρέπει να δηλώσουν
στη νέα τράπεζα ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές στον νέο λογαριασμό και η νέα τράπεζα με τη σειρά της θα διασφαλίσει ότι
η παλιά τράπεζα θα διαβιβάσει όλα τα
στοιχεία και θα ακυρώσει οποιεσδήποτε
πάγιες εντολές.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, έχει ως
στόχο να υπενθυμίσει στους καταναλωτές το δικαίωμα που έχουν, στο να μεταφέρουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό
με ευκολία, αλλά και στο να έχουν πρόσβαση στα τέλη που ενδεχομένως τους
επιβαρύνουν.
Η κ. Λαγκάρντ, η οποία υπερασπίστηκε την ποσοτική χαλάρωση υπό
τον Μ. Ντράγκι, δήλωσε ότι η ΕΚΤ
να κατανοεί τις αγορές, αλλά να
κατανοεί και τους πολίτες, θα
καλέσει και την κοινωνία των πολιτών στις όποιες επόμενες διαβουλεύσεις για να εξασφαλίσει την
ιδιοποίηση της πολιτικής της και
από τους πολίτες της ευρωζώνης,
όπως χαρακτηριστικά είπε.
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τους επιβαρύνουν.
Με βάση την οδηγία 2014/92/ΕΕ της Ε.Ε.
οι τράπεζες υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις χρεώσεις τους με τον ίδιο τυποποιημένο τρόπο.

Τέλος, η νέα τράπεζα πρέπει να ενημερώσει τρίτους άμεσα ενδιαφερομένους
(π.χ. τον εργοδότη, τον φορέα κοινωνικής
ασφάλισης και τους παρόχους κοινωφελών υπηρεσιών), για την αλλαγή λογαριασμού.

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΑΚΤΟ BREXIT

Ε

νόψει της κορύφωσης των διεργασιών
για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, (ΗΒ), από την Ευρωπαική Ένωση η
Ευρωπαική Επιτροπή, Koμισιόν, έδωσε
την περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα την επικαιροποιημένη έκθεση για
την προετοιμασία εξόδου χωρίς να έχει
επικυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης
(no-deal Brexit).
Σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη
δημοσιότητα η Κομισιόν "σε περίπτωση
που επικρατήσει το σενάριο της αποχώ-

παράγωγο δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να
ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα
υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως
προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Αυτό θα προκαλέσει προφανώς
σημαντικές διαταραχές για τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις και θα έχει σοβαρό
αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο, αναλογικά πολύ μεγαλύτερο για το Ηνωμένο
Βασίλειο από ό,τι για τα κράτη μέλη της

• Η Ευρωπαική Επιροπή συνιστά
στους πολίτες να προετοιμαστούν για
την έξοδο επισημαίνοντας τις βασικές
παραμέτρους της Συμφωνίας
ρησης χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο
Βασίλειο θα πρέπει να αντιμετωπίσει
τρία βασικά ζητήματα σχετικά με την
αποχώρηση ως προϋπόθεση για να εξετάσει η ΕΕ το ενδεχόμενο να ξεκινήσει
διαβουλεύσεις σχετικά με τη μελλοντική
σχέση".
Πρόκειται για τα εξής:
1) προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν ασκήσει
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας
τους πριν από το Brexit,
2) τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος και
3) σεβασμός του γράμματος και του
πνεύματος της Συμφωνίας της Μεγάλης
Παρασκευής και διαφύλαξη της ειρήνης
στη νήσο της Ιρλανδίας, καθώς και της
ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς.
"Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει
χωρίς συμφωνία, θα καταστεί τρίτη
χώρα χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις. Από
τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και

ΕΕ των 27", προειδοποιεί η Κομισιόν.
Σε ό,τι αφορά την νήσο της Ιρλανδίας, η
Κομισιόν αναφέρει ότι "η Κομισιόν και η
Ιρλανδία εξακολουθούν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της μοναδικής κατάστασης στη νήσο της Ιρλανδίας, καθώς
και στο πλαίσιο του διττού στόχου τους
που συνίσταται στην προστασία της
ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς,
αποφεύγοντας παράλληλα τα σκληρά
σύνορα, προκειμένου να καθορίσουν
ρυθμίσεις για την εξεύρεση αφενός λύσεων έκτακτης ανάγκης κατά το διάστημα
που θα ακολουθήσει της αποχώρησης
χωρίς συμφωνία και, αφετέρου, για μια
πιο σταθερή λύση για την επόμενη
περίοδο. Η λύση ασφαλείας που προβλέπει η συμφωνία αποχώρησης είναι η
μόνη λύση που έχει διαπιστωθεί ότι διασφαλίζει τη συμφωνία της Μεγάλης
Παρασκευής, εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και διαφυλάσσει την ακεραιότητα της εσωτερικής

αγοράς."
Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τη διασφάλιση της βασικής συνδεσιμότητας
των οδικών εμπορευματικών και οδικών
επιβατικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΕ)
2019/501): η Κομισιόν πρότεινε την
παράταση του εν λόγω κανονισμού έως
τις 31 Ιουλίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη
τη λογική και τη διάρκεια του αρχικού
κανονισμού.
Επιπλέον,
η
Κομισιόν πρότεινε να είναι
διαθέσιμα το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλληλεγγύης και το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων,
των εργαζομένων και των κρατών μελών
που πλήττονται περισσότερο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.
Οι προτάσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο. Τέλος δημοσίευσε λεπτομερή
κατάλογο ελέγχου προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο να προβούν στις τελικές προετοιμασίες. Για να
ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές των
εμπορικών συναλλαγών, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις αλυσίδες εφοδιασμού με το Ηνωμένο Βασίλειο –ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους– θα
πρέπει να έχουν επίγνωση των ευθυνών
τους και να γνωρίζουν τις αναγκαίες
διατυπώσεις κατά τις διασυνοριακές
συναλλαγές. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις οι
οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων.
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Έκκληση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου προς δανειολήπτες
να υποβάλουν αιτήσεις για το σχέδιο «Εστία»

Έ

κκληση προς τους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με υποθήκη την κύρια κατοικία τους, να
σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση
ένταξής τους στο σχέδιο «Εστία»
ανεξαρτήτως εάν θεωρούν ότι
είναι εντάξιμοι ή όχι, απηύθυνε ο
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος,
Παύλος Ιωάννου, παραπέμποντας
και στις εκκλήσεις του ίδιου του
Υπουργού Οικονομικών, Χάρη
Γεωργιάδη.
Με ανακοίνωση, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος καλεί τους δανειολήπτες με ΜΕΔ και με ενυπόθηκη
εξασφάλιση την κύρια κατοικία
τους, να σπεύσουν να υποβάλουν
την αίτησή τους για ένταξη στο
«Εστία», επακριβώς και προσεκτικά συμπληρωμένη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έχοντας υπόψη
ότι μετά την 15η Νοεμβρίου 2019,
οι αιτήσεις τους θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και κατά συνέπεια
δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών σε σύγκριση με 17,9% στο αντίστοιχο
τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

• Προειδοποιεί ότι μετά την 15η Νοεμβρίου 2019,
οι αιτήσεις τους θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και
κατά συνέπεια δεν θα γίνονται αποδεκτές
ζες, όσο και για την εθνική οικονομία», προστίθεται.

«Μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία θα αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα των ΜΕΔ και θα μειωθεί
σε μεγάλο βαθμό το απόθεμά τους
στο τραπεζικό σύστημα, με όλα τα
ευνοϊκά αποτελέσματα, τόσο για
τους δανειολήπτες και τις τράπε-

Παράλληλα σημειώνεται ότι επειδή
το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δεν εμπλέκεται
στην εφαρμογή του σχεδίου
«Εστία» με οιονδήποτε τρόπο, και
επειδή λαμβάνει καθημερινά τηλεφωνήματα, με απορίες ή και ερω-

τήματα για το εν λόγω θέμα, καλεί
τους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στην αρμόδια Αρχή, που
είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο είναι ο διαχειριστής
του Σχεδίου.
Επίσης, για τυχόν διευκρινίσεις και
συγκεκριμένες απορίες που αφορούν στο Σχέδιο ή και τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με
το ίδρυμα που διαχειρίζεται τις
πιστωτικές διευκολύνσεις τους,
νοουμένου ότι το ίδρυμα αυτό συμμετέχει στο Σχέδιο, για να υποβάλουν την αίτησή τους.
Υπογραμμίζεται δε ότι το γραφείο
του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δεν είναι σε θέση να απαντά
σε οποιαδήποτε ερωτήματα που
σχετίζονται με το σχέδιο «Εστία»
και ούτε συνιστά αρμοδιότητα των
λειτουργών του η συμπλήρωση ή
και η βοήθεια στη συμπλήρωση
των σχετικών αιτήσεων.

ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Βαρομετρικό χαμηλό τον Αύγουστο

Στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 9ετίας
το χαμηλότερο επίπεδο από τον
Φεβρουάριο του 2010 υποχώρησε τον Αύγουστο του 2019 ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που
ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, με την αγορά εργασίας να
παρουσιάζει κινητικότητα.

ρίου (μείωση 684 ανέργων), των
κατασκευών (μείωση 571), της
δημόσιας διοίκησης (μείωση 391),
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρε-

Σε σύγκριση με το Αύγουστο του
2018 σημειώθηκε μείωση 3.983
προσώπων ή 16,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπο-

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας
είναι στο χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών ενώ
ακολουθεί ο τομέας της εκπαίδευσης.
Κατά
επαγγελματική
κατηγορία, οι περισσότεροι άνεργοι είναι υπάλληλοι υπηρεσιών, πωλητές, προσοντούχοι και
άλλοι ειδικοί, καθαριστές, κλητήρες και ανειδίκευτοι εργάτες.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία
Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος
Αυγούστου 2019 έφτασε τα 19.883
πρόσωπα.
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα
για εποχικές διακυμάνσεις, τα
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε στα 21.945
πρόσωπα σε σύγκριση με 22.236
τον προηγούμενο μήνα.

Στο 6,5% μειώθηκε
το ποσοστό ανεργίας

υνεχίσθηκε και στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους η καθοδικη πορεία του ανεργιακού δείκτη
στην Κύπρο. Όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού ο αριθμός
των ανέργων ανήλθε σε 28.989 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,5% του εργατικού δυναμικού σε
σύγκριση με 31.888 άτομα (7,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

«Η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία,
ικανοποιεί αδήριτη ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και των αναγκών των συμπολιτών μας με μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, εξασφαλισμένα με την
κύρια κατοικία τους», σημειώνεται
στην ανακοίνωση.

Σ

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019

Σ

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
σημειώνει ως ιδιαίτερα σημαντικό
να υποβληθούν αιτήσεις από
όλους τους δανειολήπτες με ΜΕΔ
εξασφαλισμένα με κύρια κατοικία,
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να
διαμορφωθεί μία αξιόπιστη βάση
δεδομένων, σε ό,τι αφορά το ποιοι
εντάσσονται στο Σχέδιο Εστία,
ποιοι αποκλείονται από αυτό και
για ποιους λόγους. Έτσι, η πολιτεία θα είναι σε θέση να ορθοτομήσει, ενδεχόμενες άλλες προσεγγίσεις αντιμετώπισης μη εντάξιμων
περιπτώσεων, όπως εξήγησε,
αρκετές φορές, ο ίδιος ο Υπουργός
Οικονομικών, αναφέρεται.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το
Σχέδιο θα βοηθήσει χιλιάδες
συμπολίτες μας, με κόκκινα δάνεια
και ενυπόθηκη εξασφάλιση την
κύρια κατοικία τους, να αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημά.

7

Ο μεγαλύτερος αριθμός
ανέργων έχει ανώτερη
εκπαίδευση (8.210).
σιών εστίασης (μείωση 311), της
μεταποίησης (μείωση 260), των
επαγγελματικών, επιστημονικών
και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 122) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση
1.308).

Τη μείωση της ανεργίας
σε ετήσια βάση δείχνουν
και τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η
Eurostat. Το ποσοστό
ανεργίας στην Κύπρο
μειώθηκε στο 7% τον Ιούλιο από 7,2% τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 50,8% του
συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 17,5% για περίοδο 6-11
μήνες, ενώ ποσοστό 31,7% ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

Στο 58,7% το ποσοστό απασχόλησης
Σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων ήταν
418.374 άτομα το δεύτερο τρίμηνο και το ποσοστό
απασχόλησης 58,7% σε σύγκριση με 402.302 άτομα
(57,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν
76,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,9% και
για τις γυναίκες 71,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του

• Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών
το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,9%
του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών
σε σύγκριση με 17,9% στο αντίστοιχο
τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
2018 το ποσοστό ήταν 74,9% (άνδρες 80,0%, γυναίκες
70,0%).
Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν
62,4% σε σύγκριση με 61,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο
του 2018.
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά
τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες με 79,4% και
ακολουθούν η βιομηχανία και η γεωργία με ποσοστά
18,1% και 2,5% αντίστοιχα.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,5% της
συνολικής απασχόλησης ή 47.959 άτομα (άνδρες
8,2%, γυναίκες 15,1%).
Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,2% ή
360.746 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους
το 14,4% (51.934 άτομα) είχε προσωρινή εργασία.
Αναφορικά με το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε
447.364 άτομα ή 62,8% του πληθυσμού σε σύγκριση
με 434.191 άτομα (62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του
2018.
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Η

ανάληψη των καθηκόντων της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δημιουργεί νέες προσδοκίες και προοπτικές, όχι μόνο γιατί η Ούρσουλα Φον
ντερ Λάιεν είναι γυναίκα, αλλά πολύ
περισσότερο, λόγω των βαρυσήμαντων
δηλώσεών της κατά τον εναρκτήριο της
λόγο στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Σημαντική είναι η διαπίστωσή της πως,
«ο αγώνας για δικαιοσύνη δεν γνωρίζει
τέλος», όπως και η αυτονόητη παραδοχή ότι, «όποιος εργάζεται πρέπει να
ανταμείβεται». Ιδιαίτερα, στο πλαίσιο
της λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, όπου θα πρέπει να
υπάρχει ένας «ελάχιστος μισθός που θα
επιτρέπει [στον εργαζόμενο] να ζει με
αξιοπρέπεια».
Η παραδοχή πως, «η καλύτερη επιλογή
είναι να διαθέτουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών ενώσεων,
καθώς έτσι ο ελάχιστος μισθός θα προσαρμόζεται στον κάθε τομέα ή στην
κάθε περιοχή», επιβεβαιώνει μια από
τις πιο βασικές αρχές διαπραγμάτευσης
στη διαδικασία ανανέωσης των δύο
μεγάλων κλαδικών συμβάσεων στον
τόπο μας- Τη νομοθετική προστασία
βασικών όρων της σύμβασης, σε μια
προσπάθεια να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να κατοχυρωθούν βασικά
δικαιώματα των εργαζομένων αφενός,
ενώ κατ’ επέκταση, εξίσου σημαντικά
και αφετέρου, αίρεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Ομοίως και η σαφής και ξεκάθαρη αναφορά στη βάση της προώθησης μιας
πράσινης συμφωνίας «Green Deal» για

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Εν αρχή ην ο λόγος
την Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας
βιώσιμης Ευρώπης, διασφαλίζοντας
πως, οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα και ρύπων θα έχουν ένα τίμημα, πετυχαίνοντας «ίσους όρους ανταγωνισμού στις εταιρείες μας». Η θέση
αυτή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, επιβεβαιώνει την πρόταση
της ΣΕΚ για μια πράσινη φορολογική
μεταρρύθμιση, όπως αυτή τεκμηριώνεται και από τον ακαδημαϊκό κόσμο,
πετυχαίνοντας ένα διττό στόχο. Την

αυτή, σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό στην
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην
αύξηση της κερδοφορίας τους, δημιουργεί την απαιτούμενη τεκμηρίωση ως
προς τα ανταποδοτικά οφέλη που θα
πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι,
μέσα από τους μισθούς και τα παρεμφερή ωφελήματα]. Με ενοχλεί όμως που
ενώ βγάζουν τεράστια κέρδη, πληρώνουν ελάχιστους φόρους, καθώς παίζουν με το φορολογικό μας σύστημα.
Δεν μπορούν μόνο να επωφελούνται,

Η κοινωνική Ευρώπη οφείλει να εδραιωθεί μέσα
από τον κοινωνικό διάλογο και τη συλλογική
διαπραγμάτευση, ομοίως και η Κύπρος
προστασία του περιβάλλοντος από τη
μια και τη μείωση της φορολόγησης της
εργασίας από την άλλη.
Η επιτυχία μιας ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης, βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό και στη δυνατότητα του
κράτους να επιβάλλει αλλά ταυτόχρονα
και να εισπράττει «δίκαιους φόρους,
[είτε με τις παραδοσιακές βιομηχανίες
είτε με τις ψηφιακές επιχειρήσεις]». Το
μεγαλείο της προσέγγισης αυτής, αποτυπώνεται μέσα από τη διαπίστωση
πως, «τα τεράστια αυτά κέρδη τα αποκομίζουν [οι τεχνολογικοί κολοσσοί]
χάρη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,
στους ειδικευμένους εργαζομένους μας,
τις υποδομές και το σύστημα κοινωνικής μας ασφάλισης. [Η διαπίστωση

πρέπει να επωμίζονται και το βάρος
που τους αναλογεί», υπογραμμίζει με
ιδιαίτερη σαφήνεια η Πρόεδρος Φον
ντερ Λάιεν.
Η περαιτέρω εκδημοκρατικοποίηση της
κοινωνίας, των θεσμών και των δομών
του κράτους δικαίου, βρίσκονται σε
απόλυτη συνάρτηση με την επένδυση
στους νέους ανθρώπους, μέσα από τη
στόχευση στην αύξηση της νεανικής
απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας, σε ένα πλαίσιο πλήρους ισότητας των φύλων και μέσα από ένα
σύστημα εγγυήσεων για τα παιδιά και
τους νέους.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση, δημιουργείται και το συνειρμικό υπόβαθρο
για τη θέση της Προέδρου της Ε.Ε σε ότι
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Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
Γενικού
Γραμματέα ΣΕΚ

αφορά την ανάγκη περιορισμού της
παράτυπης μετανάστευσης και καταπολέμησης των δικτύων εμπορίας και
διακίνησης ανθρώπων. Αυτή η θέση της
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σημαντικό επιχείρημα στην τεκμηρίωση της
διεκδίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για αλληλέγγυα στήριξη από την
Ε.Ε, στα κύματα προσφύγων από τα
κατεχόμενα.
Τέλος, η ειδική αναφορά της, στις αρχές
και αξίες της Ένωσης, με σαφή παραπομπή στη θέση πως, «το λίκνο του
Ευρωπαϊκού μας πολιτισμού είναι η
Ελληνική φιλοσοφία και το Ρωμαϊκό
δίκαιο», δημιουργούν το απαιτούμενο
υπόβαθρο για αξιοποίηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών για μια συγκροτημένη, κοινωνικά δίκαιη και αλληλέγγυα πολιτική παρέμβαση. Στο πλαίσιο
αυτό, οφείλουμε να ενισχύσουμε μέσα
από τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τον
παρεμβατικό ρόλο των κοινωνικών
εταίρων, τη διεύρυνση και επέκταση του
πεδίου εφαρμογής των συλλογικών
συμβάσεων και την κατοχύρωση του
συνόλου των εργαζομένων, προστατεύοντάς τους από άτυπες και επισφαλείς
μορφές απασχόλησης, σε συνθήκες
αξιοπρέπειας, ασφάλειας και υγείας.
Σαφώς εν αρχή ην ο λόγος και απαιτείται συνέπεια, συνέχεια και αποτέλεσμα.

• Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό

Μ

ε βάση τα αποτελέσματα της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης, 2018, με οικονομικό έτος
αναφοράς το 2017, 23,9% του πληθυσμού ή 205.900 άτομα βρίσκονταν σε
Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ένας από τους
εννιά βασικούς δείκτες στη Στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ευρώπη
2020»). Συγκεκριμένα 23,9% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο
εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή
υλική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά
με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά
που ήταν στο 25,2%, συνεχίζοντας την
πτωτική πορεία των τελευταίων χρονών, μετά που είχε φτάσει το 2015 στο
28,9%, στο ψηλότερο ποσοστό που
έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός. Η βελτίωση αντικατοπτρίζεται τόσο στα
ποσοστά των αντρών όσο και των
γυναικών, 23,1% και 24,7% αντίστοιχα,
διατηρώντας όμως διαχρονικά τις
γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι
των αντρών.

Δείκτης Κινδύνου Φτώχιας (AROP)
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο Φτώχιας, δηλαδή το
διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν
κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου
Φτώχιας, παρουσίασε μικρή μείωση,
φτάνοντας στο 15,4% σε σχέση με
15,7% που ήταν το 2017. Το ψηλότερο
ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης

206000 άτομα ζούσαν με εισόδημα
κάτω από το όριο της φτώχειας
αυτός ήταν το 2015 με 16,2%. Το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας αυξήθηκε το 2018 στα €9.202 για νοικοκυριά ενός ατόμου σε σχέση με €8.698 το
2017 και στα €19.323 για νοικοκυριά
με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά σε σχέση με €18.266 το 2017.

Δείκτης Σοβαρής Υλικής Στέρησης
(SMD)
Το ποσοστό του πληθυσμού με Σοβαρή
Υλική Στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του
πληθυσμού που λόγω οικονομικών
δυσκολιών, δεν μπορούσε για παράδειγμα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνεια

του, ή δεν μπορούσε να έχει τον χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία
δαπάνη (περισσότερες πληροφορίες
στους ορισμούς στις μεθοδολογικές
πληροφορίες), μειώθηκε το 2018 στο
10,2% σε σχέση με 11,5% % που είχε
φτάσει το 2017.

Δείκτης Πολύ Χαμηλής Έντασης
Εργασίας (LWI)
Το ποσοστό του πληθυσμού στις ηλικίες 0-59 ετών, το οποίο ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό Δείκτη Έντασης Εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες στο
νοικοκυριό εργάστηκαν κατά την περα-

σμένη χρονιά λιγότερο από 20% της
συνολικής τους δυνατότητας, παρουσιάζει επίσης μείωση το 2018, φτάνοντας στο 8,6% σε σχέση με 9,4% που
είχε φτάσει το 2017.
Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2018, με
οικονομικό έτος αναφοράς το 2017,
ήταν €30.807, παρουσιάζοντας μικρή
αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά που ήταν €30.376.
Η οικονομική ανισότητα εκφράζεται,
κυρίως, με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και
τον δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini. Το 2018, οι δύο
συντελεστές οικονομικής ανισότητας,
με περίοδο αναφοράς το 2017, παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος
των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20, ο οποίος εξετάζει το
μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το
εισόδημα του φτωχότερου 20% του
πληθυσμού, παρουσιάζει βελτίωση
φτάνοντας το 2018 στο 4,3. Δηλαδή, το
μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,3
φορές ψηλότερο από το εισόδημα του
φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε
σχέση με 4,6 που ήταν το 2017. Επίσης
ο συντελεστής Gini μειώθηκε στο 29,1%,
σε σχέση με το 30,8% που είχε φθάσει
το 2017.
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Aριθμητική αποτίμηση του ΓεΣΥ
στους τρείς μήνες λειτουργίας του
Τ

ο Γενικό Σύστημα Υγείας
(ΓεΣΥ) εφαρμόστηκε την
1η Ιουνίου 2019, με την
παροχή εξωνοσοκομειακής
φροντίδας υγείας, καλύπτοντας υπηρεσίες από προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς
ιατρούς, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις.
Η εισαγωγή του ΓεΣΥ αποτελεί
μια τεράστια και πολυδιάστατη μεταρρύθμιση στον
τομέα της υγείας εφόσον
άλλαξε ουσιαστικά τόσο τον
τρόπο πρόσβασης όσο και
τον τρόπο παροχής των υπη-

√ ΟΑΥ: Η εισαγωγή του ΓεΣΥ αποτελεί

μια τεράστια και πολυδιάστατη
μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας
ρώσει τους πρώτους τρεις
μήνες εφαρμογής του, το ΓεΣΥ
λειτουργεί κανονικά, με την
πλειοψηφία των δικαιούχων
και των παροχέων να εκφράζουν ικανοποίηση από τη
μέχρι τώρα πορεία του.

Αποτίμηση τριών μηνών
σε αριθμούς
Οι εγγραφές των δικαιούχων

• Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας παραμένει
προσηλωμένος στην
προσπάθεια επίλυσης
προβλημάτων
ρεσιών υγείας. Λαμβάνοντας
υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένης της πολυπλοκότητας
του έργου, κρίνεται ότι η
εφαρμογή του ΓεΣΥ ξεκίνησε
ομαλά χωρίς να παραγνωρίζονται τα όποια προβλήματα
έχουν παρουσιαστεί. Είναι
γενική διαπίστωση ότι μέχρι
στιγμής, και έχοντας συμπλη-

στο ΓεΣΥ, έχουν ξεπεράσει τις
705.000. Στον αριθμό αυτό
περιλαμβάνονται κύπριοι και
ευρωπαίοι πολίτες καθώς και
πολίτες τρίτων χωρών που
ζουν στην Κύπρο. Από
αυτούς, 667.000 δικαιούχοι
έχουν εγγραφεί σε κατάλογο
προσωπικού ιατρού ή παι-

διάτρου.
Όσον αφορά στους παροχείς,
σήμερα στο ΓεΣΥ συμμετέχουν
1.360 ιατροί. Από αυτούς,
397 είναι προσωπικοί ιατροί
για ενήλικες, 130 είναι παιδίατροι και 833 ειδικοί ιατροί,
ενώ με τη συνεχή ροή αιτήσεων που παρατηρείται, αναμένεται ότι εντός Σεπτεμβρίου
2019 ο αριθμός των ιατρών
που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ να
ξεπεράσει
τους
1.450
ιατρούς. Επιπρόσθετα, στο
ΓεΣΥ συμμετέχουν 519 Φαρμακεία και 136 Κλινικά Εργαστήρια και ο κατάλογος των
φαρμακευτικών προϊόντων
που καλύπτονται από το ΓεΣΥ
περιλαμβάνει πέραν των
1.120 συνταγογραφημένων
φαρμάκων.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 709.000
επισκέψεων σε προσωπικούς
και ειδικούς ιατρούς, εκτελέστηκαν 545.000 συνταγές για
φάρμακα και 325.000 παραπεμπτικά για εργαστηριακές
εξετάσεις.
Σε ότι αφορά στις απαιτήσεις
αποζημίωσης συνολικά υποβλήθηκαν 1.112.000 απαιτήσεις. Πέραν των αυτοματοποιημένων ελέγχων που
εφαρμόστηκαν από το Σύστημα Πληροφορικής για όλες τις
απαιτήσεις ο Οργανισμός
προχώρησε σε περαιτέρω διερεύνηση 34.000 απαιτήσεων.
Ο

Οργανισμός

παραμένει

Πίνακες με στοιχεία σχετικά με τους πρώτους τρείς (3)
μήνες λειτουργίας του ΓεΣΥ
Πίνακας 1 - Παροχείς φροντίδας υγείας ανά τομέα
(Ιδιώτες/ΟΚΥπΥ)
Εγγεγραμμένοι/ Συμβεβλημένοι
Προσωπικοί Ιατροί
για ενήλικες

ΟΚΥπΥ
Ιδιώτες

Παιδίατροι
Ειδικοί Ιατροί
Σύνολο Ιατρών
Φαρμακεία
Κλινικά Εργαστήρια

Σύνολο

111
286

397
130

ΟΚΥπΥ

38

Ιδιώτες

92

ΟΚΥπΥ

494

Ιδιώτες

339

ΟΚΥπΥ

643

Ιδιώτες

717

ΟΚΥπΥ

14

Ιδιώτες

505

ΟΚΥπΥ

16

Ιδιώτες

120

833
1.360
519
136

Πίνακας 2 – Επισκέψεις δικαιούχων σε ιατρούς, συνταγές για
φάρμακα και παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις που
εκτελέστηκαν
Επισκέψεις δικαιούχων σε ΠΙ

476.000

Επισκέψεις δικαιούχων σε ΕΙ

233.000

Σύνολο επισκέψεων σε ιατρούς

709.000

Συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν

545.000

Παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις

325.000

Πίνακας 3 – Απαιτήσεις που υποβλήθηκαν
Σύνολο απαιτήσεων που υποβλήθηκαν
Αριθμός απαιτήσεων που έτυχαν περαιτέρω διερεύνησης
προσηλωμένος στην προσπάθεια ομαλοποίησης του ΓεΣΥ
και σε συνεργασία με τους
παροχείς που συμμετέχουν
στο Σύστημα και τους εκπροσώπους
των
δικαιούχων/ασθενών προχωρεί στην αντιμετώπιση και
επίλυση των προβλημάτων
που έχουν διαφανεί με τη

1.112.000
34.000

λήψη διορθωτικών μέτρων, ενώ
παράλληλα προετοιμάζεται για
την εισαγωγή της δεύτερης
φάσης, την 1η Ιουνίου 2020.
Ο Οργανισμός εκφράζει τις ευχαριστίες του σ’ όλους όσους συνέβαλαν στην εφαρμογή του ΓεΣΥ
καθώς και στους πολίτες που το
αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα
λειτουργίας.

Ευρωπαϊκή Στατιστική: Αυξάνεται το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο

Σ

ημαντική αύξηση παρουσίασε το
δεύτερο τρίμηνο του 2019 η απασχόληση στην Κύπρο, σύμφωνα με
στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Η απασχόληση στην Κύπρο αυξήθηκε
κατά 3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Το πρώτο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη
του ευρώ, κατά 0,3% στην ΕΕ28, 0,8%
στην Κύπρο και 0,7% στην Ελλάδα.
Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του
ευρώ κατά 1,0% στην ΕΕ28.
Μεταξύ των κρατών μελών για τα
οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η
Ελλάδα, η Κύπρος (από + 0,7%), η
Πολωνία, η Σλοβενία (από + 0,6%) και
η Ιταλία (+ 0,5%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις . Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κροατία (1,6%), στη Λετονία (-1,1%), στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία (και οι δύο

από -0,6%).
Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, 241,4 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην
ΕΕ28, εκ των οποίων 160,0 εκατομμύρια βρίσκονταν στη ζώνη του ευρώ.
Αυτά είναι τα υψηλότερα επίπεδα

√ Οι μεγαλύτερες μειώσεις
παρατηρήθηκαν στην Κροατία
στη Λετονία στην Ιρλανδία
και στην Πορτογαλία

απασχόλησης που έχουν καταγραφεί
ποτέ και στις δύο περιοχές. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολουμένων
αυξήθηκε κατά 11,2 εκατ. στη ζώνη
του ευρώ και 17,3 εκατ. στην ΕΕ28,
δεδομένου ότι το χαμηλότερο επίπεδο
απασχόλησης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση (το δεύτερο τρίμηνο του
2013 για τη ζώνη του ευρώ, το πρώτο
τρίμηνο του 2013 για την ΕΕ28).

Ο συνδυασμός του ΑΕΠ και των δεδομένων απασχόλησης επιτρέπει την
εκτίμηση της παραγωγικότητας της
εργασίας. Η ανάλυση της ανάπτυξης
σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο των
προηγούμενων ετών δείχνει ότι η
αύξηση της παραγωγικότητας (με
βάση τους απασχολούμενους) κυμάν-

θηκε γύρω στο 1% και για τις δύο
ζώνες μεταξύ του 2013 και του 2018.
Μετά από μια πτώση, η αύξηση της
παραγωγικότητας ήταν σταθερή το
δεύτερο τρίμηνο του 2019 για της
ζώνης του ευρώ και ελαφρώς θετική
για την ΕΕ28.
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Και ο λίγος και ο πολύς ύπνος αυξάνουν
τον κίνδυνο εμφράγματος

Η σωματική άσκηση μας χαρίζει
πολλά χρόνια καλύτερης ζωής

Α

υτοί που δεν ασκούνται και υιοθετούν επί 20
χρόνια έναν καθιστικό τρόπο ζωής διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με
νέα έρευνα. που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας
και στο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας,
Η δρ Τριν Μόχολντ, από το νορβηγικό Πανεπιστήμιο
Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Τρόντχαιμ υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν
τα οφέλη της σωματικής άσκησης για την πρόληψη
πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ή από
καρδιαγγειακές
• Η 20ετής καθιστική νόσους. «Είναι σημαζωή διπλασιάζει τον ντικό να αρχίσει
κίνδυνο θανάτου σύμ- κανείς να ασκείται
ακόμα και αν προηφωνα με νέα έρευνα
γουμένως δεν γυμναζόταν», προσθέτει.
Η έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος 23.146 κάτοικοι
της Νορβηγίας άνω των 20 ετών, κατέγραφε τη δραστηριότητά τους όσον αφορά το επίπεδο της σωματικής τους άσκησης. τις
Διαπιστώθηκε ότι εκείνοι που δεν ασκούνταν σε όλο
το διάστημα των 20 ετών είχαν διπλάσιο κίνδυνο
πρόωρου θανάτου οποιασδήποτε αιτιολογίας και
ήταν 2,7 φορές πιθανότερο να πεθάνουν από καρδιαγγειακές νόσους, ενώ εκείνοι που σε όλη τη διάρκεια της μελέτης ήταν μετρίως δραστήριοι διέτρεχαν
60% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιασδήποτε
αιτιολογίας και 90% αυξημένη πιθανότητα θανάτου
από καρδιαγγειακές νόσους σε σχέση με εκείνους που
ασκούνταν τακτικά.
Θετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκαν για αυτούς
που ενώ δεν ασκούνταν στην αρχή της μελέτης στη
συνέχεια υιοθέτησαν κάποια μορφή δραστηριότητας,
ενώ αυτοί που ασκούνταν στην αρχή αλλά διέκοψαν
τη σωματική δραστηριότητα εμφάνιζαν τα ίδια επίπεδα κινδύνου με τους μη δραστήριους.
Η Μόχολντ τονίζει ότι υπάρχουν ξεκάθαρες προτάσεις σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της
υγείας: 150 λεπτά μέτριας άσκησης ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης εβδομαδιαίως. Η ίδια εξηγεί
ότι η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης
είναι πολύ σημαντική και ότι η άσκηση, ακόμα και σε
επίπεδο μικρότερο του συνιστώμενου, μπορεί να έχει
θετικές επιδράσεις για την υγεία.
«Βάλτε την κίνηση στη ζωή σας και κάντε δραστηριότητες που σας αρέσουν. Πηγαίνετε στα μαγαζιά
με τα πόδια αντί να οδηγείτε, κατεβείτε μια στάση
νωρίτερα στο μετρό και προτιμήστε τις σκάλες από
τον ανελκυστήρα», προτείνει η ερευνήτρια. Και συνεχίζει: «Όσο πιο νωρίς βάλετε την άσκηση στη ζωή
σας τόσο το καλύτερο. Πέρα από
την πρόληψη πρόωρου θανάτου
τα οφέλη της φυσικής άσκησης
επεκτείνονται και στην καλύτερη
λειτουργία των οργάνων και τη
γνωστική
δραστηριότητα.
Η
σωματική άσκηση μας χαρίζει
πολλά χρόνια καλύτερης ζωής».

Η
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Τ

όσο οι λίγες ώρες ύπνου το
βράδυ (κάτω από έξι) όσο και οι
πάρα πολλές (πάνω από εννέα)
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο
εμφράγματος, σύμφωνα με μια νέα
αμερικανο-βρετανική επιστημονική έρευνα. Αυτό ισχύει ακόμη και
για όσους δεν καπνίζουν, ασκούνται και δεν έχουν γενετική προδιάθεση για καρδιαγγειακή νόσο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την
επίκουρη καθηγήτρια φυσιολογίας
Σελίν Βέτερ του Πανεπιστημίου του
Κολοράντο, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό του
Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας "Journal of the American
College of Cardiology", ανέλυσαν
γενετικές πληροφορίες, συνήθειες
ύπνου και ιατρικά αρχεία 461.000
ανθρώπων ηλικίας 40 έως 70
ετών, οι οποίοι δεν είχαν ιστορικό
εμφράγματος και παρακολουθήθηκαν για επτά χρόνια.
Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με
όσους κοιμούνταν έξι έως εννιά
ώρες, εκείνοι που κοιμούνταν λιγότερες από έξι ώρες, είχαν κατά
μέσο όρο 20% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφράγματος, ενώ όσοι κοιμούνταν πάνω από εννέα ώρες,
είχαν 34% μεγαλύτερο κίνδυνο.
Όσο περισσότερο ένας άνθρωπος
αποκλίνει από τη διάρκεια των έξι
έως εννέα ωρών, τόσο αυξάνεται ο

κίνδυνος εμφράγματος. Για παράδειγμα, άνθρωποι που συνήθως
κοιμούνται πέντε ώρες τη νύχτα,
έχουν 52% μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφράγματος σε σχέση με όσους
κοιμούνται επτά έως οκτώ ώρες,
ενώ για όσους κοιμούνται δέκα
ώρες, ο κίνδυνος είναι διπλάσιος
σε σχέση με όσους κοιμούνται επτά
έως οκτώ ώρες.

«Η νέα μελέτη παρέχει ισχυρή απόδειξη ότι η διάρκεια του ύπνου
αποτελεί παράγοντα κλειδί για την
υγεία της καρδιάς, πράγμα που
ισχύει για τον καθένα. Όπως η
σωματική άσκηση και η υγιεινή
διατροφή μπορούν να μειώσουν
τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου,
το ίδιο μπορεί και ο ύπνος», δήλωσε η δρ Βέτερ.
Όταν οι ερευνητές μελέτησαν μόνο
τους ανθρώπους με γενετική προδιάθεση για καρδιοπάθεια, βρήκαν
ότι όσοι κοιμούνταν ούτε λίγο ούτε

πολύ, αλλά έξι έως εννέα ώρες τη
μέρα, είχαν μειωμένο κίνδυνο
εμφράγματος κατά 18%.
«Είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι,
άσχετα με τον κίνδυνο που έχει
κανείς κληρονομήσει για έμφραγμα, όταν κοιμάται φυσιολογικά,
μπορεί να μειώσει αυτό τον κίνδυνο, όπως όταν τρώει υγιεινά, δεν
καπνίζει και γενικά προσέχει τον
τρόπο ζωής του», δήλωσε ο ερευνητής Ίας Ντάγκλας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Η νέα μελέτη δεν εξέτασε τους βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των
οποίων η βραχεία ή η μακρά διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καρδιά. Προηγούμενες μελέτες έχουν προτείνει ότι ο
λιγοστός ύπνος μπορεί να επιδράσει αρνητικά το εσωτερικό (ενδοθήλιο) των αρτηριών και να πυροδοτήσει την ανάπτυξη φλεγμονωδών κυττάρων στο μυελό των
οστών, καθώς επίσης να οδηγήσει
σε κακές συνήθειες διατροφής,
κάτι που μπορεί να αυξήσει το
σωματικό βάρος, άρα και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Από την άλλη,
ο πολύς ύπνος επίσης μπορεί να
προωθήσει τη συστημική φλεγμονή
στο σώμα, κάτι που σχετίζεται με
την καρδιαγγειακή νόσο.

Νέα Ευρωπαική Έρευνα

Τα πολλά αναψυκτικά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Η

συχνή κατανάλωση αναψυκτικών, τόσο αυτών που περιέχουν ζάχαρη, όσο και εκείνων με
τεχνητά γλυκαντικά, σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη
ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα
που έγινε σε δέκα χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρα Νιλ Μέρφι της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο
(IARC) στη Λιόν, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "JAMA
Internal Medicine", μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 452.000 άνδρες και
γυναίκες σε βάθος 16 ετών κατά
μέσο όρο, στη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν 41.693 θάνατοι.
Οι ερευνητές συσχέτισαν την πιθανότητα θανάτου με την κατανάλωση αναψυκτικών, με βάση σχετικά

κατανάλωση ξηρών καρπών, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα,
συνδέεται με κατά 17% μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου από έμφραγμα, εγκεφαλικό ή άλλη καρδιαγγειακή
αιτία, σύμφωνα με μία νέα ιρανική επιστημονική έρευνα, που επιβεβαιώνει
αντίστοιχα ευρήματα προηγούμενων
μελετών.

ανακοίνωση στο Παγκόσμιο Συνέδριο
Καρδιολογίας στο Παρίσι διαπίστωσαν
πως όσοι έτρωγαν περισσότερους
ξηρούς καρπούς είχαν μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι Ιρανοί επιστήμονες, με επικεφαλής
τη δρα Μουσίν Μοχαμαντιφάρντ του
Ινστιτούτου Καρδιαγγειακής Έρευνας
του Ισφαχάν, που έκαναν τη σχετική

«Οι ξηροί καρποί αποτελούν καλή πηγή
μη κορεσμένων λιπών και περιέχουν
λίγα μόνο κορεσμένα λίπη. Επίσης
έχουν πρωτεΐνες, μέταλλα, βιταμίνες,

ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι έπιναν δύο,
ή περισσότερα ποτήρια αναψυκτικών τη μέρα, είχαν κατά 17% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση

όσους έπιναν λιγότερο από ένα
ποτήρι το μήνα.
Η μελέτη επίσης, βρήκε ειδικότερα
υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, τόσο
από καρδιαγγειακές παθήσεις, όσο
και από παθήσεις του πεπτικού
συστήματος, μεταξύ όσων πίνουν
πολλά αναψυκτικά. Αντίθετα, δεν

διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση
ανάμεσα στην αυξημένη κατανάλωση αναψυκτικών και στους
θανάτους από καρκίνο.
Παρά τους περιορισμούς της έρευνας,
κυρίως ότι επρόκειτο
για μελέτη παρατήρησης που διαπιστώνει
μόνο συσχετίσεις και
αδυνατεί να εξάγει
βέβαια συμπεράσματα
για τα αίτια, οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα νέα
ευρήματα υποστηρίζουν
τις πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας
για περιορισμό της κατανάλωσης
αναψυκτικών.
Από ελληνικής πλευράς στην έρευνα συμμετείχαν οι Αντωνία Τριχοπούλου, Γεωργία Μαρτιμιανάκη,
'Αννα Καρακατσάνη και Κώστας
Τσιλίδης.

Οι ξηροί καρποί μειώνουν τον κίνδυνο
εμφράγματος και εγκεφαλικού
ίνες, φυτοστερόλες και πολυφαινόλες,
που ωφελούν την υγεία της καρδιάς»,
δήλωσε η δρ Μοχαμαντιφάρντ.
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας
συμπεριλαμβάνει 30 γραμμάρια ανάλατων ξηρών καρπών ημερησίως στον
κατάλογο της υγιεινής διατροφής, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι οι καρποί έχουν πολλές θερμίδες.

Η Ιρανή καρδιολόγος τόνισε ότι «οι
ωμοί και φρέσκοι ξηροί καρποί είναι οι
πιο υγιεινοί.
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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.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς
και της Αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως
από αυτές.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
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.

Προσωρινή ρύθμιση για δικαιούχους του ΓεΣΥ
που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εγγραφή τους

Σ

ε συνέχεια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, σχετικά με προσωρινή ρύθμιση για την εγγραφή συγκεκριμένων
ομάδων δικαιούχων του ΓεΣΥ που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εγγραφή τους, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση, στην οποία
περιλαμβάνονται επιπλέον ομάδες
δικαιούχων που εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν διαδικαστικά ή και
τεχνικά προβλήματα στην εγγραφή
τους.
Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, η διαδικασία για
να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις στο
Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ είναι
πολύπλοκη και χρονοβόρα και, ως εκ
τούτου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του κόστους για την
παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας
στους πιο κάτω δικαιούχους από τον
ΟΚΥπΥ για τη μεταβατική περίοδο από
1 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2019.
Συγκεκριμένα, οι νέες κατηγορίες προσώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εγγραφής στο ΓεΣΥ είναι οι ακόλουθες:
- Διπλωμάτες και μη-διπλωματικό
προσωπικό που εργάζεται στις Πρεσβείες που βρίσκονται στην Κυπριακή
Δημοκρατία. Τα άτομα που εμπίπτουν
στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με το

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε
γραπτή εξέταση.
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.
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.
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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων αποτεινόμενοι
στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ Λάρνακας, Μεδούσης 20, Λάρνακα, τηλέφωνο
24633633.
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)
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με
αντίγραφα των πιστοποιητικών των
ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και
εγγράφων που καθορίζονται στην αίτηση
που θα συμπληρώσουν.
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Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, εξαιρούνται οποιωνδήποτε
μεταναστευτικών διατυπώσεων.

στο ΓεΣΥ διότι η ταυτότητά τους θεωρείται από το Αρχείο Πληθυσμού ως
άκυρη.

- Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Στην ομάδα
αυτή περιλαμβάνονται κυρίως Ευρωπαίοι τουρίστες και Ευρωπαίοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία.

Νεογέννητα και παιδιά κάτοχοι καρτών
νοσηλείας χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, τα οποία έχουν γεννηθεί στην
Κύπρο από αλλοδαπούς γονείς και
έχουν πιστοποιητικό γέννησης από τις
Αρχές της Δημοκρατίας, αλλά δεν κατέχουν τις απαραίτητες άδειες διαμονής.

- Άλλες κατηγορίες προσώπων, οι
οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα
στην εγγραφή τους ως δικαιούχοι στο
ΓεΣΥ.

Παράλληλα, επεκτείνεται μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2019 η μεταβατική περίοδος για τις πιο κάτω ομάδες δικαιούχους που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019:
1. Κάτοχοι κάρτας νοσηλείας χωρίς
υπηκοότητα:
Πρόσωπα, μεγάλη μερίδα εκ των οποίων είναι υπερήλικες, που είναι κάτοχοι
κάρτας νοσηλείας, κατέχουν κυπριακή
ταυτότητα χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, αλλά δεν μπορούν να εγγραφούν

Πολίτες, κυρίως Ευρωπαίοι, οι οποίοι
είναι συνταξιούχοι της Κύπρου, έχουν
κάρτα νοσηλείας, για τους οποίους
όμως εκκρεμεί η έκδοση του Δελτίου
Μόνιμης Διαμονής στη Δημοκρατία.
2. Το στρατιωτικό προσωπικό εξ Ελλάδος (αξιωματικοί, μέλη των οικογενειών τους και οπλίτες), που υπηρετεί
στην ΕΛΔΥΚ. Σύμφωνα με την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, το κόστος
για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών θα καλύπτεται από τον ΟΚΥπΥ
για όσο απαιτείται.
3. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Δημοκρατία με σκοπό την
απασχόληση και έχουν αποκτήσει
νόμιμα δικαίωμα ίσης μεταχείρισης
στους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στο παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατή η
εγγραφή στο ΓεΣΥ προσώπων που
είναι κάτοχοι άδειας εισόδου με σκοπό
την εργασία και στα οποία δεν έχει
εκδοθεί ακόμη άδεια παραμονής.

Επιχορηγημένο ταξίδι στην Αθήνα - Ναύπλιο
από το Ταμείο Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

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
Τιμή κατ’ άτομο για
3 βράδια
ΤΙΤΑΝΙΑ 4*

8. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο
Ναύπλιον.
9. Ξεναγός κατά την διάρκεια της
εκδρομής.

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙΑ

ΒΡΕΦΗ

€470

€430

€600

€320

€65

ΕΠΙΛΟΓΗ
Τιμή κατ’ άτομο για
2 βράδια
ATHENS CYPRIA 4*

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙΑ

ΒΡΕΦΗ

€530

€300

€50

€440

ΕΠΙΛΟΓΗ
10 Νοεμβρίου.
Οι τιμές έχουν ως ακολούθως:
Οι Τιμές ανά άτομο και
περιλαμβάνουν:-

Το πανέμορφο Ναύπλιο
μαγεύει και τον πιο
απαιτητικό επισκέπτη

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

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.

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
θέσεων.
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
Διαβατηρίου και το ποσό των €100
ανά άτομο.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν
/ 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.
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους
Οργανωτικούς Γραμματείς της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ.

2. Φόροι αεροδρομίου
και επίναυλος καυσίμων.
3. Μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μία
χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

ίδιο ξενοδοχείο.

10. Φ.Π.Α.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

11. Ειδικός φόρος διανυκτέρευσης.

Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αμμόχωστος
Πάφος

12. Όσον αφορά την διαμονή στο κάθε
ξενοδοχείο ο αριθμός των δωματίων
είναι περιορισμένος, άρα δεν είναι εφικτό να φιλοξενηθούν όλα τα άτομα στο

22849849
25861000
24633633
23821432
26811639

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

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Πέντε μικρά φεγγάρια του Δία με αρχαιοελληνικά ονόματα

Π

έντε μικροί δορυφόροι του Δία
που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, «βαφτίστηκαν» επισήμως
με ονόματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο μεγαλύτερος
πλανήτης του ηλιακού μας
συστήματος έχει 79 γνωστά φεγγάρια και 12 από αυτά είχαν ανακαλυφθεί το 2018 από τον αστρονόμο Σκοτ Σέπαρντ του Ινστιτούτου Επιστημών Κάρνεγκι της Ουάσιγκτον. Τώρα πλέον τα πέντε
από τα 12 απέκτησαν επίσημα
ονόματα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (ΔΑΕ).
Όταν ένας δορυφόρος ανακαλύπτεται, αρχικά παίρνει μια αλφαριθμητική ονομασία. Οι επιστήμονες που κάνουν την ανακάλυψη,
έχουν το δικαίωμα να προτείνουν
ονόματα, αλλά το τελικό λόγο έχει
η αρμόδια επιτροπή ονοματοδοσίας της ΔΑΕ. Η τελευταία έχει
ορίσει κανόνες για κάθε πλανήτη,

κοινό, κυρίως παιδιά. Οι
καλύτερες
προτάσεις
υποβλήθηκαν στη ΔΑΕ
προς έγκριση.

οι οποίοι προσδιορίζουν πώς
μπορούν να ονομασθούν οι δορυφόροι του.
Στην περίπτωση του Δία τα φεγγάρια του υποχρεωτικά παίρνουν
ονόματα από την ελληνική και
ρωμαϊκή μυθολογία, απογόνων
του Δία. Το Ινστιτούτο Κάρνεγκι
διοργάνωσε φέτος σχετικό διαγωνισμό και τα ονόματα των νέων
φεγγαριών του Δία τα πρότεινε το

Έτσι, δύο φεγγάρια (Πανδία και Έρσα, γνωστά
μέχρι τώρα ως S/2017 J4
και S/2018 αντίστοιχα))
πήραν τα ονόματα δύο
αδελφών, θυγατέρων του
Δία και της θεάς Σελήνης.
Η Πανδία, που θεωρείται
και θεά της πανσελήνου,
ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα
ονόματα που υποβλήθηκαν ως
πρόταση. Ένα τρίτο φεγγάρι, η
Ειρήνη (S/2003 J5), πήρε το όνομα
της κόρης του Δία και της θεάς
της δικαιοσύνης Θέμιδος, ενώ
άλλοι δύο δορυφόροι, η Φιλοφροσύνη και η Ευφήμη (S/2003 J15 και
S/2003 J3) ονομάσθηκαν από τις
δύο ομώνυμες αδελφές και εγγονές του Δία.

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ο Hellas Sat 4

Υ

πό τον πλήρη έλεγχο των
Κύπριων μηχανικών του δορυφορικού κέντρου στην Κοφίνου,
όπως και Ελλαδιτών μηχανικών,
στο αντίστοιχο κέντρο στο Κορωπί στην Αθήνα, βρίσκεται από τις
αρχές αυτής της εβδομάδας και ο
δορυφόρος Hellas Sat 4.
Ο δορυφόρος έχει εγκατασταθεί
στην τροχιακή θέση των 39 μοιρών ανατολικά, σε απόσταση
36.000 χιλιομέτρων από τη Γη, και
ελέγχεται μέσω των προηγμένης
τεχνολογίας υποδομών που χειρίζονται Κύπριοι και Ελλαδίτες επιστήμονες και τεχνικοί στις δύο
βάσεις του δορυφορικού οργανισμού στην Κοφίνου και το Κορωπί.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για
δορυφόρο που ενσωματώνει
πρωτοποριακές
διαστημικές
τεχνολογίες, όπως είναι η ηλεκτρική πρόωση και οι υψηλής
απόδοσης ηλιοσυλλέκτες, που
εξασφαλίζουν και μεγαλύτερη
διάρκεια επιχειρησιακής λειτουρ-

γίας, δηλαδή 22 χρόνια αντί 15
των συμβατικών δορυφόρων. Η
τεχνολογία ηλεκτρικής –πράσινης– πρόωσης, αντί χημικής,
απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα
περιφοράς στο διάστημα μετά την
εκτόξευση. Οι λεπτομερείς έλεγχοι
ήταν στον συγκεκριμένο δορυφόρο
ιδιαίτερα σχολαστικοί, αφού πολλές τεχνολογίες που ενσωματώνει
χρησημοποιούνται για πρώτη
φορά σε εμπορικό δορυφόρο που
κατασκεύασε η Lockheed Martin.
Τον έλεγχο και του νέου δορυφόρου έχουν αναλάβει Ελλαδίτες και
Κύπριοι τεχνικοί, μηχανολόγοι
μηχανικοί, ειδικοί στην αεροδιαστημική μηχανική, μαθηματικοί,
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και φυσι-

α εγκαίνια του Σημείου Ενημέρωσης στα Πλατάνια, που
αποτελεί μέρος του έργου iLIFETROODOS «Εθνικό Δασικό Πάρκο
Τροόδους - Προώθηση φυσικών
αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» τέλεσε ο
Υπουργός
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, Κώστας
Καδής. O επισκέπτης θα μπορεί
να βρει πλούσιο ενημερωτικό
υλικό για τη χλωρίδα και την
πανίδα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους αλλά και χρήσιμες
πληροφορίες για ναούς, μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους, περιπατητικές διαδρομές, καταλύματα,

εστιατόρια, γεώτοπους, κ.α.
Το έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί
τον Σεπτέμβριο του 2020, έχει
συνολικό προϋπολογισμό 1,3
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, το
60% συγχρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια και υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχοι του έργου είναι η αύξηση
της ευαισθητοποίησης του κοινού
για τις φυσικές αξίες του Εθνικού
Δασικού Πάρκου Τροόδους, οι
οποίες αποτέλεσαν το βασικό
κριτήριο για την ένταξη του στο
δίκτυο προστατευόμενων περιο-

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πώς να μειώσεις τις θερμίδες
από τα σάντουιτς;
• Χρησιμοποίησε ψωμί ολικής άλεσης, όχι
από τα ψωμάκια που χρησιμοποιείς για να
φτιάξεις burger ή κρουασάν.
• Χρησιμοποίησε μαργαρίνη ή βούτυρο light.
Επίσης μπορείς να χρησιμοποιείς μαγιονέζα
και ketchup light.
• Χρησιμοποίησε λευκό κρέας, κοτόπουλο και
βραστή ή ψητή γαλοπούλα. Aπόφυγε τα
παριζάκια και όλα τα βαριά αλλαντικά και
κρέατα. Αν θες να αλλάζεις γεύση ιδανικός
είναι ο σολομός και ο τόνος σε νερό και όχι σε

λάδι.
• Αν θέλεις να εμπλουτίσεις το σάντουιτς σου με
τυρί, προτίμησε τα τυριά τύπου cottage, το ανθότυρο, και όλα τα τυριά χαμηλών λιπαρών. Αν δεν
μπορείς να αντισταθείς στα πιο βαριά τυριά τότε
χρησιμοποίησε μόνο μία φέτα.
• Χρησιμοποίησε πολλά λαχανικά. Πράσινη πιπεριά, ντομάτα, κρεμμύδι, λάχανο, μαρούλι, μανιτάρια και ότι άλλο έχεις στο ψυγείο.

Σοβαρά … αστειάκια
Μια ξανθιά πάει με τον άντρα της να δουν ένα
σπίτι για να αγοράσουν.
Καθώς μελετούν το σπίτι το οποίο και τους αρέσει αρκετά ο άντρας λέει στον μεσίτη:

κοί, αφού ότι έχει σχέση με το διάστημα απαιτεί γνώση όλων
αυτών των ειδικοτήτων.

«Ωραίο το σπίτι μεγάλο και σε καλή τιμή. Αλλά
παρατηρώ ότι βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο. Δε
θα’ χει πολύ θόρυβο;»

Ο νέος Hellas Sat μπορεί πλέον «να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή,
όπως και στη Νότιο Αφρική. Με
την ύπαρξη του Hellas Sat 4 στη
συγκεκριμένη τροχιακή θέση, από
τη μια παρέχονται καινοτόμες
υπηρεσίες, από την άλλη πλέον
θα υπάρχουν δύο δορυφόροι στην
τροχιακή θέση (σ.σ. στην ίδια
θέση είναι από το 2017 ο επίσης
νέος Hellas Sat 3), με τον έναν
δορυφόρο να συμπληρώνει τον
άλλον» Να σημειωθεί ότι η
Κυπριακή Δημοκρατία προτίμησε
κυρίως οικονομικό αντιστάθμισμα
για την παραχώρηση των δικαιωμάτων της τροχιακής θέσης, ενώ η
Ελλάδα λαμβάνει ως αντιστάθμισμα κυρίως υπηρεσίες που αφορούν στους τομείς της άμυνας,
της παρακολούθησης των συνόρων, τηλεπικοινωνιών έκτακτης
ανάγκης του ίδιου του Δημοσίου
και πολλές άλλες χρήσεις.

«Θα έχει», απαντάει ο μεσίτης «αλλά ύστερα από
μια βδομάδα θα τον συνηθίσετε και δεν θα έχετε
πρόβλημα».

Εγκαινιάστηκε το Σημείο Ενημέρωσης στα Πλατάνια

Τ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

χών Natura 2000, καθώς και η
ανάδειξη των οικοσυστημικών
υπηρεσιών που το Πάρκο παρέχει.
Στο έργο, στο οποίο συμμετέχουν
το Τμήμα Δασών ως Επικεφαλής
Εταίρος, το Τμήμα Περιβάλλοντος,
το Πανεπιστήμιο FREDERICK και η
εταιρεία Contact Advertising
Agency Ltd, περιλαμβάνονται
δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων
της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη
των κοινοτήτων του Τροόδους.
Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το
δεύτερο Σημείο Ενημέρωσης, στην
πλατεία Τροόδους.

Και λέει η ξανθιά:«Αχ να το πάρουμε αγάπη μου
και δεν πειράζει, την πρώτη εβδομάδα θα μείνουμε σε ξενοδοχείο!»

Τα παιδιά με κινητό τηλέφωνο
κολλάνε πιο εύκολα ψείρες!

Μ

ια νέα βρετανική μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι
μαθητές δημοτικού έχουν κινητό smartphone ή
tablet, αντιμετωπίζουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο να κολλήσουν ψείρες.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την δρα Τες ΜακΦέρσον
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής
Ένωσης Δερματολόγων στο Λίβερπουλ, εκτίμησαν ότι
οι φορητές συσκευές, τις οποίες πλέον διαθέτουν όλο
και μικρότερα παιδιά, φταίνε σε ένα βαθμό για τη
δραματική αύξηση των τελευταίων ετών στα περιστατικά ψειρών μεταξύ των μαθητών. Περίπου τα μισά
παιδιά (45%) είχαν στο κεφάλι τους ψείρες κάποια
στιγμή μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. Οι ψείρες
είναι συχνές στα παιδιά τεσσάρων έως 11 ετών. Κορίτσια που έχουν αδέλφια, ηλικίας έξι έως εννέα ετών,
έχουν τα συχνότερα πρόβλημα. Οι ψείρες, που μπορεί
να έχουν άσπρο ή γκρι-καφέ χρώμα και φέρνουν
φαγούρα στο κεφάλι, σύμφωνα με τους δερματολόγους, εμφανίζουν όλο και μεγαλύτερη αντίσταση, στα
διάφορα φάρμακα. Δεν πετούν ούτε κάνουν πηδήματα,
αλλά σκαρφαλώνουν από το ένα κεφάλι στο άλλο
μέσω της επαφής των τριχών δύο ανθρώπων.
Δύσκολα τις κολλάει κανείς από χτένες, καπέλλα ή
μαξιλάρια, ούτε από ζώα. Δεν έχουν επίσης προτίμηση στα καθαρά φρεσκολουσμένα μαλλιά ή στα βρώμικα και άλουστα για μέρες, ούτε κάνουν ιδιαίτερη διάκριση ανάμεσα στα κοντά και στα μακριά μαλλιά
(απλώς στα τελευταία είναι πιο εύκολο να κρυφτούν ή
να τα χρησιμοποιήσουν ως «γέφυρα»
για το επόμενο
κεφάλι.
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Ολέθρια τα αποτελέσματα της ψυχικής
υπερκόπωσης των γονέων

13

SUDOCOU

Σ

ίγουρα το άγχος επενεργεί
καταστροφικά στον ανθρώπινο
οργανισμό και επηρεάζει τις
ανθρώπινες σχέσεις. Οταν το
καθημερινό άγχος των γονέων
μετατρέπεται σε ψυχική εξουθένωση, αρχίζουν να αισθάνονται αποξενωμένοι από τα παιδιά τους και
να αμφισβητούν τις γονεϊκές τους
δεξιότητες, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Clinical Psychological Science.
Οπως διαπίστωσαν οι ερευνητές
του Καθολικού Πανεπιστημίου της
Λουβέν, αυτή η μορφή της ψυχικής
υπερκόπωσης μπορεί να έχει
σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τους
γονείς όσο και τα παιδιά, ενώ
αυξάνει τη γονική αμέλεια, τα
τραύματα και τις σκέψεις φυγής.
Η συντονίστρια της μελέτης Μόιρα
Μικολάγιακ,
καθηγήτρια
Ψυχολογίας του βελγικού πανεπιστημίου, τονίζει ότι στο παρόν
πολιτισμικό πλαίσιο ασκείται
ασφυκτική πίεση στους γονείς.
«Το να είσαι ο τέλειος γονιός είναι
αδύνατο και το να προσπαθείς να
γίνεις τέτοιος μπορεί να σε οδηγήσει στην εξουθένωση. Οτιδήποτε
βοηθάει τους γονείς να φορτίσουν
τις μπαταρίες τους και να αποφύγουν την υπερκόπωση είναι καλό
για τα παιδιά», τονίζει η δρ
Μικολάγιακ.

• Η ψυχική υπερκόπωση των γονέων, στην προσπάθειά τους
να γίνουν τέλειοι για τα παιδιά τους, έχει καταστροφική
επίδραση στη σχέση τους με αυτά. Τους αποξενώνει
και δημιουργεί τάσεις φυγής
καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα, εκπόνησαν δύο μελέτες για
τις επιπτώσεις της γονικής εξουθένωσης.
Η δρ Μικολάγιακ, σχολιάζοντας τα
επιστημονικά
συμπεράσματα,
τόνισε: «Οταν θες πάρα πολύ να
κάνεις το καλύτερο, καταλήγεις
τελικά να κάνεις το χειρότερο. Η
πίεση που νιώθουν οι γονείς να
είναι τέλειοι, τους οδηγεί στην
ψυχική εξουθένωση, η οποία έχει
καταστροφικές συνέπειες για τους

Οι ερευνητές, προκειμένου να

ίδιους και τα παιδιά». Η δρ
Μικολάγιακ, επίσης, θεωρεί σκόπιμο οι υπηρεσίες υγείας να ενθαρρύνουν τους γονείς να φροντίζουν,
όχι μόνο τα παιδιά τους, αλλά και
τους ίδιους, καθώς αυτό θα κάνει
καλό τόσο σε αυτούς όσο και στα
παιδιά τους. Επίσης, τονίζει ότι οι
αρμόδιοι φορείς είναι υπεύθυνοι
για την ενημέρωση, ώστε η γονική
εξουθένωση να πάψει να αποτελεί
θέμα-ταμπού και οι γονείς να
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν
τη βοήθεια που συχνά χρειάζονται.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Ο “έλεγχος” είναι το βασικό
πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείσαι,
θέλεις δηλαδή να έχεις τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο στις εξελίξεις,
όμως για καλύτερα αποτελέσματα
πιθανώς να πρέπει να τρέξεις τις υποθέσεις σου. Γενικά πάντως είσαι σε μια
περίοδο δραστήρια, αφού ο Ήλιος
μαζί με τον κυβερνήτη σου Άρη σε
κινητοποιεί σε δράση, ειδικά για πρακτικά ζητήματα.

των υποχρεώσεων που καλείσαι να
διευθετήσεις, όπως δείχνει η συνάντηση Ερμή-Ήλιου στην Παρθένο, ενώ αν
υπάρχουν υποθέσεις που βρίσκονται
σε εκκρεμότητα, επιζητούν εδώ και
τώρα την τακτοποίησή τους. Επιπλέον
θα πρέπει να θυμάσαι πως και η υγεία
σου είναι μια σημαντική προτεραιότητα, μην αμελείς λοιπόν τη φροντίδα
της.

Ταύρος: Μπορείς να προσεγγίσεις
τους άλλους, αφού οι διαπροσωπικές
σου σχέσεις θα διαδραματίσουν έναν
πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και να
προωθήσεις τα σημαντικά ζητήματα
που σε απασχολούν. Επιπλέον, ενδεχομένως αρχικά να πιεστείς σε διαδικαστικές υποθέσεις, ζητήματα σπουδών
ή σε επαφές με το εξωτερικό και
ανθρώπους που βρίσκονται μακριά.

Παρθένος: Ο Ερμής συναντά τον Ήλιο
στο ζώδιό σου, στοιχείο που μαρτυρά
πως παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσεις, μπορείς να τις δεις ως
ευκαιρίες εδραίωσης της θέσης σου,
ωστόσο θα πρέπει να φανείς συνεπής
στις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει
πάνω σε δημιουργικά σου σχέδια.
Επίσης, αν ήθελες να κάνεις κάτι… στα
κρυφά, σήμερα είναι μια καλή μέρα!
Βεβαιώσου όμως ότι κάνεις το σωστό.

Δίδυμοι: Η μέρα είναι ιδανική αν θέλεις
να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητα
και να διεκπεραιώσεις με επιτυχία τις
υποχρεώσεις σου. Παράλληλα, είναι
μια πολύ καλή μέρα για να ασχοληθείς
με την υγεία σου. Γενικότερα λοιπόν
μπορείς να βελτιώσεις την απόδοση
του οργανισμού σου. Άκου όμως και τη
συμβουλή των άλλων, καθώς ο κυβερνήτης σου Ερμής σήμερα… «καίγεται»!

Ζυγός: Τρέχεις πιο εύκολα τις πρακτικές υποθέσεις, αυτή την περίοδο όμως
είναι προτιμότερο να αφήσεις τις
υπερβολές στην άκρη, καθώς ακόμη
και το πιο μικρό παραστράτημα, φέρνει «ποινές». Επιπλέον, υπάρχουν πιεστικές καταστάσεις στο σπίτι ή την
οικογένεια που απαιτούν από μέρους
σου πολύ λεπτούς χειρισμούς, ειδικά
αν έχεις γεννηθεί τον Οκτώβριο.

Καρκίνος: Η μέρα σου υπενθυμίζει τις
ευκαιρίες αλλά και τις υποχρεώσεις
που έχεις αναλάβει απέναντι στους
άλλους, ενώ ταυτόχρονα είναι αυξημένες και οι δικές τους απαιτήσεις προς
το πρόσωπό σου. Επίσης, η συνάντηση Ερμή-Ήλιου στον τομέα της επικοινωνίας σου φέρνει πολύ σημαντικές
πληροφορίες ή μια φρέσκια επικερδή
ιδέα!

Σκορπιός: Η Σελήνη σήμερα κινείται
στο δικό σου ζώδιο και κρατά στο
προσκήνιο όσα προετοίμαζες το
προηγούμενο διάστημα, ενώ η προσοχή σου επικεντρώνεται στα δικά σου
θέλω. Επιπλέον, θέλεις να κάνεις νέα
ξεκινήματα, είναι προτιμότερο όμως
να τακτοποιήσεις πρώτα τις εκκρεμότητες προτού ξεκινήσεις κάτι άλλο.
Άλλωστε, ο Ερμής συναντά τον Ήλιο σε
μια βοηθητική θέση και αυτό σε ωθεί
σε νέους στόχους.

Λέων: Η ημέρα φέρνει για σένα πιο
πρακτικές υποθέσεις από την άποψη

Τοξότης: Είναι μια ιδανική μέρα αν το
ζητούμενο για σένα είναι η ηρεμία και
η ενδοσκόπηση. Θέλεις ταυτόχρονα να
βάλεις σε μια τάξη όσα σε μπερδεύουν,
ενώ παράλληλα αναθεωρείς πολλές
καταστάσεις και ζυγίζεις τα υπέρ και
τα κατά προκειμένου να απαλλαγείς
από
εσωτερικές
συγκρούσεις.
Ταυτόχρονα όμως μοιάζεις λιγότερο
ευέλικτος από όσο απαιτούν οι συνθήκες να είσαι και αυτό δημιουργεί αρκετές προστριβές με το περιβάλλον σου.
Αιγόκερως: Είσαι σε περίοδο με πολλές ευκαιρίες χάρη στους τόσους πλανήτες στην Παρθένο που σε ωθούν να
ανοιχτείς σε νέους ορίζοντες με θετικούς οιωνούς. Βεβαιώσου όμως ότι
βλέπεις καθαρά σήμερα μια υπόθεση
σχετικά με σπουδές, εξωτερικό ή νομικές υποθέσεις. Παράλληλα, καλείσαι
να φανείς ψύχραιμος και καλό είναι να
έχεις επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα.
Υδροχόος: Είναι μια εξαιρετική μέρα
μέχρι το μεσημέρι για να προωθήσεις
ζητήματα καριέρας και γενικότερα να
διευρύνεις την φήμη ή να βελτιώσεις
την εικόνα σου. Εκμεταλλεύσου λοιπόν
τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν χωρίς να κοινολογείς τα σχέδιά
σου.
Ιχθείς: Η μέρα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για σένα, είτε συμπίπτει κάποια
ευχάριστη συγκυρία που σου φτιάχνει
το κέφι, είτε γιατί νιώθεις εσύ καλύτερα με τον εαυτό σου και αυτό το ακτινοβολείς στο περιβάλλον σου.
Παράλληλα είναι μια καλή μέρα μέχρι
το μεσημέρι για επαφές και για να χειριστείς νομικά ή διαδικαστικά θέματα,
ζητήματα σπουδών αν είσαι σπουδαστής ή υποθέσεις που συνδέονται με
το εξωτερικό.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Φαχίτας με ψαρονέφρι
Υλικά:
Για τα φαχίτας
2 φιλετάκια χοιρινά καλά καθαρισμένα από τις πετσούλες τους,
1 γεμάτη κουταλιά
μίγμα μπαχαρικών
1/4 φλ. χυμό λεμονιού,
1/4 φλ. ελαιόλαδο +
λίγο επιπλέον,
1 κόκκινη + 1 πράσινη
πιπεριά σε φετάκια
κατά μήκος,
1 καυτερή πράσινη πιπερίτσα (ή ένα κομματάκι) ξεσποριασμένη και ψιλοκομμένη,
2 μέτρια κρεμμύδια (άσπρα καλύτερα) σε λεπτά φετάκια,
1 δέσμη φρέσκα κρεμμυδάκια σε μεγάλα μπαστουνάκια,
1 ½ φλ. σάουαρ κριμ (Sour Cream) για το σερβίρισμα,
18 μικρές τορτίγια (μαλακές), αλάτι.
Πίκο ντε γκάλο (σαλάτα)
1 ώριμη, σφικτή ντομάτα ψιλοκομμένη,
½ κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 λάιμ ο χυμός,
1 κουταλιά ψιλοκομμένο κόλιανδρο,
1 καυτερή πράσινη πιπερίτσα (ή ένα κομματάκι της)
ξεσποριασμένη και ψιλοκομμένη, αλάτι, πιπέρι.
Για το μίγμα μπαχαρικών
1 κοφτή κουταλιά (πατικωμένη) καστανή ζάχαρη,
1 κοφτή κουταλιά πάπρικα,
½-1 κουταλάκι τσίλι σε σκόνη,
1 ½ κοφτό κουταλάκι σκόρδο σε σκόνη,
1 ½ κοφτό κουταλάκι κρεμμύδι σε σκόνη,
1 ½ κοφτό κουταλάκι χοντρό αλάτι,
1 ½ κοφτό κουταλάκι κύμινο σε σκόνη,
½ κοφτό κουταλάκι πιπέρι.

Εκτέλεση: Ετοιμάζετε το μίγμα μπαχαρικών, αναμιγνύοντας καλά σε ένα βαζάκι με καπάκι όλα τα υλικά. (Το
κρατάτε σε στεγνό, δροσερό σκοτεινό μέρος και το χρησιμοποιείτε για φαχίτας, αλλά είναι εξαίρετο σαν στεγνή
μαρινάτα για BBQ). Ετοιμάζετε επίσης το πίκο ντε γκάλο
αναμιγνύοντας σε ένα μπολ την ντομάτα, το κρεμμύδι, το
χυμό λάιμ, τον κόλιανδρο, την πιπερίτσα και αλατοπίπερο και το κρατάτε στο ψυγείο. Κόβετε το κρέας σε δυο
κομμάτια, ύστερα το κάθε κομμάτι σε δυο φέτες κατά
μήκος και τις χτυπάτε για να λεπτύνουν. Το βάζετε σε ένα
ταψάκι, προσθέτετε 1 καλά γεμάτη κουταλιά μίγματος
μπαχαρικών, το λεμόνι και το ελαιόλαδο και το γυρίζετε
για να πιάσει καλά παντού. Σκεπάζετε το ταψάκι και το
κρατάτε στην άκρη για ½ – 1 ώρα.
Ζεσταίνετε καλά ένα τηγάνι/σχάρα στη φωτιά και το
αλείφετε με λίγο λάδι. Βάζετε πάνω τις πιπεριές και τις
αφήνετε απλά να μαραθούν, γυρίζοντάς τις για 2 περίπου λεπτά. Τις βγάζετε, το αλείφετε ξανά με λάδι και
βάζετε πάνω τα κρεμμύδια. Τα ανακατεύετε μέχρι να
μαραθούν (χωρίς να ροδίσουν) και τα αδειάζετε. Ψήνετε
το κρέας πάνω στο τηγάνι/σχάρα, σε δυο δόσεις, μέχρι να
ροδίσει καλά και από τις δυο πλευρές. Το βγάζετε πάνω
σε σανίδα κοπής και το κόβετε σε λεπτές λωρίδες. Τις
αναμιγνύετε με τις πιπεριές, το κρεμμύδι, τα φρέσκα
κρεμμυδάκια και αλατίζετε τα φαχίτας. Ζεσταίνετε για
λίγο τις τορτίγια στο φούρνο και σερβίρετε τα φαχίτας
συνοδεύοντάς τα με σάουαρ κριμ και πίκο-ντε-γκάλο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Ισχυρό μήνυμα στους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 818 - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965

ΟΗΕ: Σχολικές τσάντες στήθηκαν σε σειρές
σαν επιτύμβιες πλάκες σε νεκροταφείο

Π

άνω από 3.700 γαλάζιες
σχολικές τσάντες στήθηκαν
σε σειρές, κατά τρόπο ώστε να
θυμίζουν επιτύμβιες πλάκες σε
νεκροταφείο, σε μια εγκατάσταση η οποία αποκαλύφθηκε
την περασμένη Κυριακή έξω
από το κτίριο των Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη, για να
προσελκύσει την προσοχή στον
αριθμό των παιδιών που σκοτώνονται και ακρωτηριάζονται
σε εμπόλεμες ζώνες. Καθένα
από τα 3.758 σακίδια πλάτης
στην εγκατάσταση του Ταμείου
των Ηνωμένων Εθνών για την
Παιδική Ηλικία (UNICEF) αντιπροσωπεύει τον χαμό ενός
παιδιού σε εμπόλεμη ζώνη το
2018, εξηγείται σε ανακοίνωση
της οργάνωσης.
Η εγκατάσταση αυτή δημιουργήθηκε για να σταλεί ένα μήνυμα στους αρχηγούς των κρατών
και των κυβερνήσεων που θα
συμμετάσχουν
στη
Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα

Υόρκη. Η Χενριέτα Φορ, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, επισήμανε ότι στην επικείμενη Γενική Συνέλευση θα εορταστεί η 30ή επέτειος από την

μεγάλους κινδύνους αντιμετωπίζουν τα παιδιά που ζουν σε
εμπόλεμες ζώνες.

υπογραφή της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού και
ότι η εγκατάσταση αυτή έχει
σκοπό να θυμίσει στους ηγέτες
των χωρών του κόσμου πόσο

σε εμπόλεμες ζώνες πέρυσι.
Πρόκειται για τον υψηλότερο
αριθμό αφότου ο ΟΗΕ άρχισε να
συγκεντρώνει και να δημοσιοποιεί σχετικά δεδομένα.

Εγγραφές στα Επιμορφωτικά
Κέντρα του υπουργείου Παιδείας

ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 150 κενών θέσεων
Φροντιστών Υγείας

Γ

ίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εκατό πενήντα (150)
κενές θέσεις Φροντιστών Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας.
Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €16.368 που
θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα
από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε
τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Απαιτούμενα Προσόντα: Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης,
δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής ενός
τουλάχιστον έτους μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε συναφές
με τα καθήκοντα της θέσης θέμα. Εμπειρία τουλάχιστο τριών
χρόνων σε ανάλογα καθήκοντα
• Η υποβολή αιτήσεων είναι επιθυμητή. Πολύ καλή
γνώση της Ελληνικής και καλή
λήγεις στις
27 Σεμπτεμβρίου 2019 γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Υποβολή Αιτήσεων

(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο
που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον
Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670, 22605475, 22605734.
(γ) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών
8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος
όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι
απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του
Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό
Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ.
25087, 1309 Λευκωσία.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 27η
Σεμπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα, 22605670,
22605475, 22605610, 22605734.
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Λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 η υποβολή
αιτήσεων εγγραφής στα Επιμορφωτικά
Κέντρα του υπουργείου Παιδείας. 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.

ΛΥΣΗ

SUDOCOU

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

Δίδακτρα όσων φοιτούν
στη Βρετανία ενόψει
Brexit

Πάνω από 12.000 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

"Λένε ότι η Πολιτική είναι το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα
του κόσμου. Έχω διαπιστώσει ότι έχει καταπληκτική ομοιότητα με το πρώτο."
Ronald Reagan, 1911-2004, Αμερικανός πρόεδρος [1981-1989]

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

Η

Βρετανίδα πρεσβευτής στην Αθήνα,
Κέιτ Σμιθ, έκανε αναφορά στο Brexit
καθώς και στο πως αυτό θα επηρεάσει
τους φοιτητές που σπουδάζουν στη
Βρετανία.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την απονομή των υποτροφιών Chevening, η κ. Σμιθ ανέφερε ότι
«δεν υπάρχει ακόμα η μεγάλη απάντηση
που περιμένουμε για το μόνιμο πλαίσιο
που θα θεσμοθετηθεί», ωστόσο επεσήμανε:
«Όλοι οι φοιτητές που προέρχονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσουν
τις σπουδές τους το 2020-21 στο
Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχουν τα ίδια δίδακτρα και οικονομική υποστήριξη, όπως οι
Βρετανοί συμφοιτητές τους, μέχρι και την
ολοκλήρωση των σπουδών τους».

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 - 20
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2019 - 20

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 - 20

15
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
• Παγκόσμια κινητοποίηση για το κλίμα
στις 20 Σεπτεμβρίου 2019

Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα
παραμένουν προσηλωμένα
στη συμφωνία του Παρισιού

Κ

λιμακώνεται η παγκόσμια κινητοποίηση ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος, που τους τελευταίους
μήνες συγκλονίζει τον πλανήτη με μαζικές διαδηλώσεις, μαθητών και νεολαίας, σε εκατοντάδες
χώρες σε όλο τον κόσμο. Στις 20 Σεπτεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί παγκόσμια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε πολλά μέρη του πλανήτη.
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ETUC,
ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση
της 20ης Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στους ηγέτες του
κόσμου να πάρουν επειγόντως μέτρα για να σταματήσει η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης. Η
Συνομοσπονδία, καλεί τα εργατικά συνδικάτα μέλη της σε όλη την Ευρώπη να οργανώσουν τις
δικές τους εκδηλώσεις για τον σκοπό
√ Σώστε τον πλανήτη αυτό. Οι ηγεσίες των
δεν έχουμε άλλο σπίτι μελών της Συνομοσπονδίας θα συμμε√ Η γη πεθαίνει
τάσχουν σύσσωμοι
όλοι ενωμένοι
στην εκδήλωση των
Βρυξελών διατρανώνοντας την αποφασιστικότητα τους να εργασθούν για τη μετάβαση στην πράσινη πολιτική για διάσωση της γής,
στη βάση της διεθνούς συμφωνίας του Παρισιού.
Τα βασικά συνθήματα του παγκόσμιου κινήματος
είναι. «Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα», «Σώστε
τον πλανήτη, δεν έχουμε άλλο σπίτι», «Η γη
πεθαίνει, όλοι ενωμένοι»,.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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• Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Το γενικό συμβούλιο της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ ενέκρινε
τη μεσολαβητική πρόταση της υπουργού Εργασίας

Η

μεσολαβητική πρόταση της
υπουργού Εργασίας Ζέτας
Αιμιλιανίδου για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, τέθηκε στο
μικροσκόπιο συνεδρίας του γενικού
συμβουλίου της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στο
οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία.
Μετά από λεπτομερή ανάλυση και
συζήτηση της πρότασης, το γενικό

συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση η
οποία διανοίγει ευοίωνες προοπτικές για την τουριστική Βιομηχανία.
Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Μιλτιάδης
Μιλτιάδους σε δηλώσεις του στην
«Εργατική Φωνή» τόνισε ότι το
συνδικαλιστικό κίνημα καλεί τους
ξενοδοχοϋπάλληλους να υπερψηφίσουν τη συμφωνία η οποία θα
εδραιώσει για τέσσερα χρόνια την
εργασιακή ειρήνη, ρυθμίζοντας

όλα τα εργασιακά ζητήματα που
απασχολούσαν τον κλάδο, εδώ και
πολλά χρόνια. Οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων άρχισαν
χθες Τρίτη στη Λεμεσό και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στην Πάφο.
Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και
μεθαύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν οι γενικές συνελεύσεις
στη Λάρνακα, Αμμόχωστο και Λευκωσία, αντίστοιχα.

Η καταστροφή του πλανήτη, κυρίως λόγω του
«φαινομένου του θερμοκηπίου», των ανεξέλεγκτων
δηλαδή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που
οδηγούν σε ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας, δεν
είναι γενικά και αόριστα αποτέλεσμα της ανθρώπινης ασυδοσίας, αλλά της λειτουργίας των
μεγάλων βιομηχανιών και επιχειρήσεων που
θέτουν τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους.
Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ηγέτες κρατών –
μελών της Ε.Ε) η « συμφωνία των Παρισίων παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος των παγκόσμιων προσπαθειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης» δήλωσαν
οι ηγέτες της ΕΕ. Το Συμβούλιο εξέφρασε τη λύπη
του για την απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθεί από τη Συμφωνία
των Παρισίων και επικροτεί την ισχυρή δέσμευση
των υπόλοιπων χωρών.
Οι εργασίες για την υλοποίηση των δεσμεύσεων
στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων πρέπει
να συνεχισθούν, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να
επιτύχουν τον στόχο για κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ανά έτος μέχρι το
2020 για τη δράση σχετικά με το κλίμα. Η Συμφωνία των Παρισίων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης, διαμήνυσε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ

Ο μεγάλος τυχερός του ετήσιου λαχείου ΣΕΚ

Τ

ην Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στις
10π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο
οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο η 11η
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος
Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ. Στο μικροσκόπιο της θα τεθούν τα καίρια κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα τα οποία
επηρεάζουν τη Νεολαία και το εργασιακό
της μέλλον.
Η Συνδιάσκεψη θα ανασκοπήσει την
παρελθούσα τετραετία και θα καθορίσει
τους νέους στόχους και προτεραιότητες.

O

μεγάλος τυχερός του Ετήσιου Λαχείου της ΣΕΚ, μέλος του
Σωματείου Βιομηχανικών Λεμεσού που κέρδισε το Nissan
Qashqai, παραλαμβάνει το κλειδί από τον Παναγιώτη Φρυδά,
οργανωτικό γραμματέα του σωματείου. Η ΣΕΚ εύχεται καλορίζικο
και καλοτάξιδο!

