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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Έρχεται το 2020
η πράσινη φορολόγηση
• Όφελος για τους μισθωτούς
και την κοινωνία

Μ

ε έντονη τη σφραγίδα της ΣΕΚ η
Κύπρος εισέρχεται το 2020 στον
αστερισμό της πράσινης φορολόγησης
με πολλαπλά οφέλη για τους μισθωτούς και το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. Όπως τονίσθηκε στην πρόσφατη
συνάντηση της ΣΕΚ με τον υπουργό
Οικονομικών Χάρη γεωργιάδη, με την
εισαγωγή της πράσινης φορολογίας,
ελαχιστοποιείται το εργατικό κόστος,
δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης
ενώ φορολογούνται όσοι ρυπαίνουν ή
κατασπαταλούν φυσικούς πόρους.
Σήμερα, στην Κύπρο η φορολόγηση της
ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών πόρων είναι μηδενική και η χώρα
κατατάσσεται τελευταία στην Ε.Ε. σε
αυτούς τους φόρους. Εκείνο που πρέπει να γίνει μέσα από την εισαγωγή της
πράσινης φορολογίας είναι η μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την
εργασία στη ρύπανση, υποστηρίζει η
ΣΕΚ η οποία ύστερα από επίμονες προσπάθειες και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις κατάφερε να πείσει την Πολιτεία
να κινηθεί προς την περιβαλλοντική
φορολογία.
Σε Παγκόσμιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Φορολογίας που θα διεξαχθεί στη
Λεμεσό στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2019 με
κύριο διοργανωτή το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα τοποθετηθεί
επί του θέματος ο γ.γ. της ΣΕΚ ανδρέας Φ. Μάτσας όπου θα αναλύσει τα
οφέλη για την Κύπρο από την εφαρμογή του περιβαλλοντικού φόρου ο οποίος θα επενεργήσει ως καταλύτης για
καινοτομίες στην κοινωνικοοικονομική
πολιτική.
Η ΣΕΚ είναι χορηγός του συνεδρίου.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3055

ακρωτηριασμένη δημοκρατία
ετών 59
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Να μεμφόμαστε πρώτιστα τους εαυτούς
μας για την Ισότητα
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
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Σελ. 2

Υπογράφεται αύριο η συλλογική συμφωνία στον τομέα Οικοδομών

Ν

έα εποχή σηματοδοτεί στις εργασιακές σχέσεις η υπογραφή της

νέας συλλογικής συμφωνίας στον νευραλγικό τομέα των Οικοδομών, με

πολλαπλά οφέλη για την βιομηχανία και την κοινωνία

Σελ. 3

• 11η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη τμήματος Νεολαίας ΣΕκ

Επειγόντως μέτρα για αποτροπή
της περιβαλλοντικής καταστροφής
Μ

ε την αγωνία των νέων να περιστρέφεται γύρω από το εργασιακό
τους αύριο, αλλά και την ανησυχία για
το μέλλον του πλανήτη λόγω της επιδεινούμενης κλιματικής αλλαγής, πραγματοποιήθηκε χθές στα κεντρικά γραφεία του κινήματος, η 11η Παγκύπρια
Συνδιάσκεψη του Τμήματος Νεολαίας
ΣΕΚ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα
θέματα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής στη μετα - κρίση
εποχή όπου η νέα γενιά αναζητεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη
στήριξη εκ μέρους του κράτους σε καίριους τομείς της καθημερινότητας.
Τονίσθηκε η αναγκαιότητα προώθησης
στοχευμένων μέτρων για να ορθοποδήσει επαγγελματικά και κοινωνικά η νέα
γενιά, προκειμένου να κρατηθεί μακριά
από τη μετανάστευση.
Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε ψηφίσματα
για την Κλιματική Αλλαγή, τη Στεγαστική Πολιτική του Κράτους, την Ασφάλεια – Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας και την Προστασία του Καταναλωτή. Λόγω της κορυφούμενης παγκόσμιας κινητοποίησης [20 - 27 Σεπτεμβρίου 2019] για την αποτροπή της
επερχόμενης κλιματικής κρίσης, υπογραμμίσθηκε ότι το Τμήμα Νεολαίας της
ΣΕΚ σε συνεργασία με τη Συνομοσπον-

√ Οι εργαζόμενοι νέοι μας,
αγωνιούν για
το περιβαλλοντικό αύριο

της 11ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης,
καλούν την Κυπριακή Πολιτεία, να λάβει
τις ενδεικνυόμενες αποφάσεις και τα
απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε η Κύπρος

ΕΝΩΜΕΝΟΙ για

την κλΙΜατΙκΗ αλλαγΗ

Unions for climate action
# JUst transition

δία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)
συμμετέχει στην εβδομάδα δράσης με
στόχο να ασκηθούν πιέσεις στους πολιτικούς ηγέτες για τη λήψη άμεσων και
αποτελεσματικών πολιτικών αποφάσεων για περιβαλλοντική διάσωση του
πλανήτη. Με μήνυμα ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, οι αντιπρόσωποι

να συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη μείωση των ρύπων στη
βάση και των προτάσεων που έχει
καταθέσει η ΣΕΚ στον υπουργό Οικονομικών για την πράσινη φορολόγηση.
Εκτενές ρεπορτάζ για τις εργασίες και
τα πορίσματα της Συνδιάσκεψης, στην
προσεχή μας έκδοση

Όχι στην κατάργηση του τέλους των €350

Έ

να θέμα που δεν πρέπει να αφεθεί να περάσει
απαρατήρητο είναι αυτό που αφορά τη συζήτηση που γίνεται στη βουλή για την κατάργηση του
τέλους των €350 που υποχρεούνται να καταβάλουν
ετησίως στο κράτος, ως μέτρο ενίσχυσης των δημοσίων οικονομικών, οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.
Κοινοβουλευτικά κόμματα και επιχειρηματικές οργανώσεις επιδιώκουν την άμεση κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τη
συγκεκριμένη άποψη.
Η ΣΕΚ συμβάλλοντας στην προσπάθεια για δημοσιονομική σταθερότητα, διαφωνεί με την κατάργηση του
τέλους και υποδεικνύει προς τη βουλή, πως αντί να
το καταργήσει, θα πρέπει να ζητήσει από το σύνολο
των εταιρειών να το καταβάλουν, αφού είναι ήδη
γνωστό πως, πέραν του 50% των εταιρειών χρωστούν το ετήσιο τέλος τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Είμαστε άλλωστε περισσότερο από βέβαιοι ότι, το
τέλος των €350 που ισοδυναμεί με 96 σεντ ημερησίως δεν απειλεί τη βιωσιμότητα καμιάς εταιρείας.
Ούτε για αστείο δεν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο.
H μη καταβολή του τέλους που αποφέρει ετησίως
στο κράτος έσοδα €40εκ. αποτελεί ασέβεια και προς
τη βουλή, που ψήφισε τη συγκεκριμένη νομοθεσία, γι’

• τυχόν κατάργηση του θα ισοδυναμεί
με κοινοβουλευτικό αυτογκόλ

νομοθεσίας στερείται λογικής και ισοδυναμεί με κοινοβουλευτικό αυτογκόλ.
Η ΣΕΚ ζητά από τη βουλή να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο θέμα και να στηρίξει τη θέση του υπουργείου Οικονομικών για διατήρηση του και την επόμενη
χρονιά, καθότι η ανάγκη για διατήρηση εύρωστων
δημοσίων οικονομικών είναι μόνιμη και διαχρονική
και τα συγκεκριμένα έσοδα των €40εκ. έχουν ήδη
προϋπολογισθεί για το 2020.

αυτό το νομοθετικό σώμα, πρέπει να αλλάξει γραμμή πλεύσης και να προστατεύσει το κύρος και την
αξιοπρέπεια του, υποδεικνύοντας προς τις εταιρίες
και τις επιχειρηματικές οργανώσεις πως, οι νόμοι
ψηφίζονται για να εφαρμόζονται.

Παράλληλα και ταυτόχρονα η βουλή καλείται να επιδείξει τον ίδιο ζήλο και δυναμισμό για την προώθηση, ψήφιση και εφαρμογή της νομοθεσίας που
αφορά τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η ύπαρξη της οποίας θα βάλει
τάξη στην κάθε αταξία και στην κάθε παρανομία που
εδώ και χρόνια υπάρχει στην αγορά εργασίας.

Η προώθηση της κατάργησης της συγκεκριμένης

Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν…

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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πραξαν το καθήκον τους έναντι
της

εργατικής

ειρήνης

οι

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σειρά των ξενοδόχων να πράξουν το δικό τους
ολόι

«Ελβετικό»,

τα

Κέντρα

ΕΞΥΠΡΕΤΗΣΗΣ του Πολίτη
Παράδειγμα προς μίμηση για
το σύνολο της κρατικής μηχα-

νής

Γ
*
Α

ερνάμε ως λαός, με το ποσοστό
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ να πέφτει επικίν-

δυνα

Η Πολιτεία ας περάσει από τα
λόγια στην πράξη

κριβή η Κύπρος σε βασικά
αγαθά όπως ψωμί, γάλα, φάρ-

μακα καθώς και προϊόντα / υπηρεσίες σε κλειστές αγορές
Ευθύνη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να
επαναφέρει την τάξη

*
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ονωτικά
ΜΙΣΘΩΤΩΝ

μέτρα

υπέρ
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ανακοίνωσε
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υπουργός Οικονομικών
Με έντονη τη σφραγίδα της ΣΕΚ
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σότιμη ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ στην πράξη

αξιώνουν οι Κύπριες εργαζόμενες
Επαινετή από κάθε άποψη η
αδιάκοπη προσπάθεια του
Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ

Κ
*

άπου κωλυσιεργεί η εξαγγελθεί-

σα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στο δημόσιο
Οι σκοπιμότητες σε βάρος των
συμφερόντων της κοινωνίας
δεν είναι πλέον ανεκτές

Η
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ σύνδεση με την
Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο
Ευθύνη της Πολιτείας να κάνει
σύντομα το όραμα πράξη

ΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ στους μισθωτούς και όχι μόνο έρχονται το

2020

Καιρός ήταν ύστερα από οκτώ
πέτρινα χρόνια λόγω κρίσης

ρα να τεθούν σοβαρά επί
τάπητος τα καίρια ζητήματα

της ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Όχι άλλα πειράματα σε βάρος
της νέας γενιάς
αι, χρειάζεται όραμα για επίλυ-

ση του ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο
υπουργείο δεν μπορεί
να
καθυστερούν άλλο

Η
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ολέθρια

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

αλλαγή

πρέπει πάση θυσία να ανακοπεί
Ευθύνη όλων η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση

«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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ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΩΝ 59

Τ

ην 1η Οκτωβρίου εορτάζουμε την
επέτειο ίδρυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Μιας Δημοκρατίας η
οποία στα 59 χρόνια της ιστορικής της
διαδρομής διέρχεται συνεχώς μέσα
από το στενό της Σκύλλας και της
Χάρυβδης, με μικρές και μεγάλες απώλειες, χωρίς
να
καταφέρει να φθάσει
στην Ιθάκη.
Οι λόγοι που εμποδίζουν εδώ και έξι,
σχεδόν, δεκαετίες την
μικρή Κύπρο να γίνει
ένα κράτος κανονικό,
είναι πολλοί, τόσο
Του Ξενή X.
ενδογενείς όσο και
Ξενοφώντος
εξωγενείς. Από τη
Αρχισυντάκτη
μιά ο κακός μας εαυ«Εργατικής
τός και οι κατά καιΦωνής»
ρούς ερμαφρόδιτες
xenis.xenofontos@
σχέσεις μας με την
sek.org.cy
Ελλάδα και από την
άλλη η Βρετανική
υπουλότητα, κράτησαν την Κύπρο
από την ίδρυση της μέχρι σήμερα σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κορύφωση της μαρτυρικής πορείας της
νεοσύστατης Δημοκρατίας ήταν τα
αιματηρά γεγονότα του 1963 – 64 και η
εθνική τραγωδία του 1974 με δράστες
τους νεοθωμανούς της Άγκυρας οι
οποίοι συνεπικουρούμενοι από τον
δηλητηριώδη όφη του Βρετανικού
Υπουργείου Εξωτερικών, κρατούν πάνω
σε μόνιμη βάση το Κυπριακό κράτος

ακρωτηρισμένο.
Με την ευκαιρία της φετινής επετείου η
οποία εορτάζεται υπό τη σκιά κατακλυσμιαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στη γειτονιά μας αλλά και της
εντεινόμενης Τουρκικής προκλητικότητας εναντίον της Κύπρου, της Ελλάδας
και άλλων χωρών της περιοχής, θεωρούμεν χρήσιμο να απευθυνθούμε
στους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, τονίζοντας πως οι πληγές της
κατοχής είναι ακόμη χαίνουσες και οι

• Ήλθε η ώρα οι Τουρκοκύπριοι
να προσμετρήσουν σωστά το
πραγματικό τους συμφέρον
μνήμες νωπές. Παράλληλα, τους στέλλουμε για πολλοστή φορά μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης, διαμηνύοντας
πως η αποτυχία κατάληξης σε έντιμη
και δημοκρατική συμφωνία στο
Κυπριακό οφείλεται αποκλειστικά και
μόνον στην Τουρκική αδιαλλαξία.
Τις τελευταίες ημέρες εν μέσω της νέα
πρωτοβουλίας από τα Ηνωμένα Έθνη
για επανέναρξη του διαλόγου, θέλουμε
να υπενθυμίσουμε στους Τουρκοκύπριους ότι, το Κυπριακό κράτος είναι
ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η οποία αποτελεί ισχυρή εγγύηση για
την ασφάλεια όλων των νόμιμων
πολιτών της μεγαλονήσου. Θα ήταν

πολύ εποικοδομητικό στην προσπάθεια
επίλυσης του Κυπριακού να συνειδητοποιήσουν οι Τουρκοκύπριοι πως η
αριθμητική μείωση τους ως κοινότητα,
οφείλεται αποκλειστικά στην απομόνωση που τους επέβαλε ο Αττίλας και ο
εποικισμός. Και κάτι άλλο εξίσου
σημαντικό: Η Κυπριακή Δημοκρατία
συμπεριφέρεται στους Τ/Κ ως ισότιμους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέσω της Κυπριακής Πολιτικής Ταυτότητας, μπορούν ελεύθερα να ταξιδεύουν, να διαμένουν και να εργάζονται
στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου
και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή επικράτεια. Φρονούμεν πως έφθασε η ώρα,
να γίνει κτήμα όλων εντός και εκτός,
ότι το μόνο πράγμα που χωρίζει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, είναι
η κατοχή και ο Τούρκικος στρατός που
κρατεί με τη δύναμη της κανονιοφόρου
την Κύπρο διχοτομημένη.
Toύτη την 1η του Οκτώβρη, οι Τ/Κ ας
κάνουν βίωμα τους την πραγματικότητα που συνηγορεί πως οι τουρκικές
εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα δεν αποτελούν εχέγγυο για λύση και
ειρηνική συνύπαρξη. Οι Τουρκοκύπριοι
καλούνται να προσμετρήσουν σωστά
το πραγματικό τους συμφέρον και να
πάρουν το μέλλον τους στα χέρια τους,
συνειδητοποιώντας πως η ασφάλεια
και η ευημερία τους διασφαλίζονται
μόνον μέσα από την κοινή συνύπαρξη
με τους Ελληνοκύπριους σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος.

Να μεμφόμαστε πρώτιστα τους εαυτούς μας για την Ισότητα

Τ

ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα έχει εγκριθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο. Ας μην τρέφουμε όμως
αυταπάτες. Χρειάζεται πολλή δουλειά
στον τομέα της αλλαγής εγκεφαλικών
νοοτροπιών που μας αφήνουν καθηλωμένους για πολλά χρόνια στο ίδιο
σημείο.
Θέλουμε να προχωρήσουμε αλλά
δυστυχώς ορατές και
αόρατες
δυνάμεις
προβάλουν ανυπέρβλητα εμπόδια στον
δρόμο μας. Δυνάμεις
που εμβολίζουν κάθε
Της Δέσποινας
μας προσπάθεια.
Ησαΐα

Είμαστε εμείς ή δεν
είμαστε το μεγαλύτερο εμπόδιο. Ο εαυτός
μας που δεν μας αφήνει να δούμε πιο πέρα
από τη μύτη μας. Μεγαλώσαμε με εικόνες και νοοτροπίες που μας καθυποτάσσουν και υπονομεύουν κάθε μας
προσπάθεια. Βγαίνουμε δειλά δειλά
έξω από το καβούκι μας και ξαναμπαίνουμε μέσα φοβούμενοι για την προθέσεις μας.
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Ας μην μεμφόμαστε τους άλλους αλλά

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)

τους ίδιους τους εαυτούς μας. Στα
εργασιακά, στα κοινωνικά και σε πολλά
άλλα ζητήματα χρειάζεται με πολλή
παρρησία να πολεμήσουμε τα δικά μας
στερεότυπα έτσι ώστε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες και για τους
υπόλοιπους.

παιδιών και των εξαρτώμενων γονέων.
Η απουσία της από το σπίτι λόγω
επαγγελματικών ή και άλλων προσωπικών υποχρεώσεων, αποτελεί για
κάποιους σοβαρό κενό που δεν μπορεί
να καλυφθεί με την παρουσία του
πατέρα.

Η έμφυλη βία, η σεξουαλική παρενόχληση, το χάσμα αμοιβών, η υποεκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν παραπέμπουν μόνο στη μη
εφαρμογή νομοθεσιών και στην διστα-

Οι μειωμένες αποδοχές αποτελούν για
πολλούς φυσιολογική εξέλιξη ενώ τα
θέματα της υποεκπροσώπησης στα
κέντρα λήψης αποφάσεων εμπίπτουν
στο πεδίο της αποκλειστικής ευθύνης
της μάνας για τα παιδιά της. Ακόμη και
η βία, η παρενόχληση και η σεξουαλική
παρενόχληση
μεταφράζονται από
πολλούς ως αδυναμία της γυναίκας να
αντιληφθεί πως η στάση ζωής της
αναπόφευκτα οδηγεί σε αυτές τις
εξωφρενικές καταστάσεις.

• Εμείς οι ίδιοι αποτελούμε
τις δυνάμεις που εμβολίζουμε
κάθε μας προσπάθεια
κτικότητα που παρατηρείται από τις
γυναίκες να προχωρήσουν σε καταγγελία.
Παραπέμπουν στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας και στην
ανασφάλεια για το πως ο περίγυρος θα
αντικρύσει τη διεκδίκηση μας για
καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας.
Η γυναίκα από την ώρα που γεννιέται
έχει κληρονομήσει την φροντίδα των

Είμαστε μέρος ενός συστήματος όπου
οι σκέψεις μας είναι καθοδηγούμενες
από νοοτροπίες που μας εξουσιάζουν.
Όταν επιχειρήσουμε να αλλάξουμε το
μέσα μας, τότε θα υπάρξει ελπίδα να
προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε.
Μέχρι τότε, οι όποιες δράσεις ενδεχομένως να γίνονται για το θεαθήναι
αφού οι διακηρύξεις μας θα απέχουν
κατά πολύ από τη στάση ζωής μας!

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9/2019

Ευφροσύνης οσ.
Παφνουτίου οσιομ.
πατρός αυτής και
546 μαρτ.

Καλλιστράτου μ.,
Αριστάρχου απ.,
Ακυλίνης νεομ.

ΠΕΜΠΤΗ 26/9/2019
Μετάστασις Ιωάννου
του Ευαγγελιστού
και Θεολόγου

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9/2019
Ανακομ. λειψάνων
Νεοφύτου Εγκλείστου, Βαρούκ προφήτου. Χαρίτωνος

ομολογιτού, Αυξεντίου οσ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/9/2019
Κυριακού αναχωρ.,
Πετρωνίας μ., Μαλαχίου εκ Λίνδου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019
Γρηγορίου ιερομ.

επισκ. Αρμενίας του
φωτιστού, Ριψιμίας,
Γαϊανής

ΤΡΙΤΗ 1/10/2019
Αγίας Σκέπης
Ανανίου απ., Ρωμανού Μελωδού,
Ιωάννου Κουκουζέλη

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Μαζί για βιώσιμη ανάπτυξη
η Παγκόσμια Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία και η Διεθνής
Οργάνωση Εργοδοτών

Η

Διεθνής Οργάνωση Εργοδοτών και η Διεθνής
Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC) της οποίας η ΣΕΚ είναι πλήρες και ενεργό μέλος, καλούν από
κοινού τις Κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για υλοποίηση
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών.
Τα δύο μέρη με κοινή δημόσια τοποθέτηση τους
ζητούν την ανάληψη δράσεων, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τον στόχο για την αξιοπρεπή εργασία και την
οικονομική ανάπτυξη. Σημειώνουν με απογοήτευση
την περιορισμένη πρόοδο σε βασικούς τομείς με
αιχμή τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την μείωση
της αδήλωτης και ανεπίσημης εργασίας, την μείωση
των ανισοτήτων και των έμφυλων διακρίσεων και
την προώθηση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Ζητούν από τις κυβερνήσεις να διαμορφώσουν
πολιτικές οι οποίες να προωθούν τη δημιουργία
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που θα ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος.
Δηλώνουν ταυτόχρονα την προθυμία τους να συνδράμουν περαιτέρω με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν, στην βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και για το λόγο αυτό έχουν ζητήσει καθεστώς παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο

Αλλαγή Προσωπικού
Ιατρού

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει
ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξαίρεση και για σκοπούς ομαλοποίησης του Συστήματος, από την 1η Οκτωβρίου 2019
μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019, οι δικαιούχοι
έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού εφόσον περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου
προσωπικού τους ιατρού.

• Εφόσον συμπληρωθούν τρεις (3) μήνες
από την εγγραφή
σε Προσωπικό Ιατρό

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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Σταθμός στα εργασιακά δρώμενα η υπογραφή
της νέας συλλογικής συμφωνίας στις Οικοδομές

Ι

στορικής σημασίας συμφωνία
για τα εργασιακά πράγματα της
Κύπρου θα υπογράψουν αύριο
Πέμπτη οι Κοινωνικοί Εταίροι του
νευραλγικού τομέα των Οικοδομών
– Κατασκευών. Συγκεκριμένα, οι
συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων
Οικοδομών Κύπρου [ΟΣΕΟΚ ] μαζί
με την υπουργό Εργασίας θα
σφραγίσουν με την υπογραφή τους
την καταρχήν συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
στην Οικοδομική Βιομηχανία που
επιτεύχθηκε πρόσφατα ύστερα
από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις.
Η συμφωνία προνοεί νομοθετική
κατοχύρωση τεσσάρων βασικών
όρων της συλλογικής σύμβασης
που αφορούν:
• Ώρες εργασίας και υπερωρίες
• Γιορτές - Αργίες
• Ταμείο Προνοίας
• Φιλοδώρημα
Η συμφωνία είναι τριετής και
αρχίζει την 1η Ιουνίου 2019. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, επαναφορά
των κατώτατων μισθών κατά 70 %

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

√ Εδραιώνεται η εργατική
ειρήνη διανοίγοντας ανοικτούς
ορίζοντες για τους εργαζομένους, τους εργολάβους
και την οικονομία του τόπου
των αποκοπών που τέθηκαν σε
εφαρμογή στις 31.1.2013 λόγω
της οικονομικής κρίσης, με την
ακόλουθη αναλογία:
Ιούνιος 2019 : Επαναφορά του 20%
επί του 70%
Ιούνιος 2020 : Επαναφορά του 30%
επί του 70%
Ιούνιος 2021: Επαναφορά του 20%
επί του 70%

Βάσει του σχεδίου νόμου που βρίσκεται στη Γενική Εισαγγελία για
γνωμάτευση και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη
Βουλή για ψήφιση, κάθε εργολήπτης και εργοδότης υποχρεούται
να διατηρεί κατάλογο εργαζομένων σε εν λειτουργία εργοτάξιο ο
οποίος θα βρίσκεται ανά πάσα
στιγμή στη διάθεση του επιθεωρητή εργασίας για έλεγχο. Για την
καλύτερη εφαρμογή του νόμου, ο/η
Υπουργός δύναται να ορίζει επιθεωρητές.
Συστήνεται Τεχνική Επιτροπή για
την καλύτερη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης και με συμβουλευτικό ρόλο προς την υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και στην οποία συμμετέχουν ως Πρόεδρος ο Γενικός
Διευθυντής του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπος του,
δύο μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου
της ΟΣΕΟΚ, ένα μέλος της ΟΕΒ, ένα
μέλος από την ΣΕΚ, ένα μέλος από
την ΠΕΟ και ένα μέλος από την
ΔΕΟΚ.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ σε διεθνές συμπόσιο γι α τη Ναυτιλία

H

Ομοσπονδία Μεταφορών της
ΣΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον
αναπληρωτή γενικό γραμματέα
Χαράλαμπο Αυγουστή στη Συζήτηση
Στρογγυλής
Τραπέζης
[Maritime Roundtable] που διοργάνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφορών (ITF) στο Κολόμπο της Σρι
Λάνκα από τις 16 μέχρι τις 19

Σεπτέμβριου 2019. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται από την ITF με συμμετοχή
εκπροσώπων από όλα τα συνδικάτα μέλη της σε όλο τον κόσμο.
Συζητήθηκαν εργασιακά θέματα
που αφορούν τους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου της ναυτι-

λίας. Ανταλλάγηκαν απόψεις σχετικά με τα τεκταινόμενα στην ναυτιλία και δόθηκε η ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να ενημερωθούν για
τα ισχύοντα στις υπόλοιπες
χώρες του κόσμου γύρω από τον
ζωτικό αυτό κλάδο, που για την
Κύπρο αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.

Νοείται ότι σύμφωνα
με τη διαδικασία
εγγραφής δικαιούχου
σε προσωπικό ιατρό,
ο δικαιούχος μπορεί
να αλλάξει προσωπικό ιατρό:

• μέσω του συστήματος πληροφορικής, από την
πύλη δικαιούχων χρησιμοποιώντας τον προσωπικό
λογαριασμό χρήστη νοουμένου ότι έχει συνδέσει το
αρχείο δικαιούχου του,
• κατόπιν επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα
επιλέξει.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
info@gesy.org.cy.

Π

Δικαιώματα Ευρωπαίων καταναλωτών
με φόντο το λουκέτο της Thomas Cook

όνο και οδύνη έχει προκαλέσει
η προχθεσινή πτώχευση της
Thomas Cook, με εκατοντάδες
χιλιάδες επιβάτες να μένουν
εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, και
άλλους τόσους να βλέπουν τις
προπληρωμένες διακοπές τους να
ακυρώνονται. Καλό είναι οι πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης που
ταξιδεύουν να γνωρίζουν βασικά
τους δικαιώματα.
Από την 1η Ιουλίου 2018, τέθηκαν
σε ισχύ οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι και
προστατεύουν σχεδόν 120 εκατομ-

μύρια ταξιδιώτες που αγοράζουν
συνδυασμένους
ταξιδιωτικούς
διακανονισμούς. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση της ζημιάς
που υφίστανται οι καταναλωτές
κατά 430 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή, για πτήσεις εντός
της Ε.Ε.:
Εάν η πτήση σας έχει ματαιωθεί, η
αεροπορική εταιρεία πρέπει να
σας δώσει την επιλογή μεταξύ επιστροφής αντίτιμου του εισιτήριου
ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προο-

ρισμό. Μπορεί επίσης να έχετε
δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€250-€600)
κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Δεν έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα
σε αποζημίωση εάν η αεροπορική
εταιρεία αποδείξει ότι η ματαίωση
πτήσης προκλήθηκε από έκτακτες
περιστάσεις (π.χ. κλείσιμο εναέριου χώρου) ή εάν η εταιρεία σας έχει
ενημερώσει 14 ημέρες πριν την
προγραμματισμένη πτήση ή αν η
πτήση έχει προγραμματισθεί κοντά
στην αρχική πτήση.
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Δωρεάν μαθήματα για τους καταναλωτές

Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή

Σ

Εκστρατεία Ελέγχου
Παιδικών
Ενδυμάτων

Η

παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα αποτελεί σοβαρό
κίνδυνο για τα παιδιά, αφού αυτά
δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς
τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Πολλά ατυχήματα έχουν
καταγραφεί, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των παιδιών, από
εγκλωβισμό των κορδονιών των
ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες,
δέντρα και σε άλλα σημεία.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους
κινδύνους αυτούς η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιεί εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης που καλύπτει την περίοδο
23/9/2019 – 4/10/2019. Κατά την
εκστρατεία, αναμένεται ότι θα ελεγχθούν πέραν των 80 σημείων
παγκύπρια με σκοπό τον εντοπισμό
και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών ενδυμάτων καθώς επίσης ενημέρωση των οικονομικών φορέων.
Η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο
την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειάς
τους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας,
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
της
Υπηρεσίας
(www.consumer.gov.cy) το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Παιδικά
Ενδύματα – Συμβουλές στους Καταναλωτές» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια των παιδικών ενδυμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες τόσο
για τους καταναλωτές όσο και για
τους οικονομικούς φορείς, μπορούν
να λαμβάνονται στα πιο κάτω
τηλέφωνα:

τις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η νέα
εκπαιδευτική χρονιά για τους
καταναλωτές. Φέτος η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών κλείνει 29 χρόνια λειτουργίας της και θα συνεχίσει να
εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους
καταναλωτές όλων των ηλικιών γιατί
πιστεύει ότι η γνώση είναι η ασπίδα
προστασίας των καταναλωτών. Η
φοίτηση ήταν και παραμένει δωρεάν.

γίας, ιδίως των τροφίμων με τη χρήση
χημικών πρόσθετων, με τον τρόπο
πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, την
έντονη διαφήμιση, καθώς επίσης και την
οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει
όλους μας.

Τα μαθήματα θα γίνονται στη Λευκωσία
μια φορά τη βδομάδα, ημέρα Τρίτη από
1730 - 1900 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας , αίθουσα Α22.
Ο τίτλος του προγράμματος για την
εκπαιδευτική περίοδο 2019 - 2020 είναι
«Εκπαίδευση για προστασία και ευημερία των καταναλωτών». Το πρόγραμμα
της Σχολής Λευκωσίας αποτελείται από
26 διαφορετικά θέματα. Τα τελευταία
εννέα χρόνια η λειτουργία της Σχολής
Καταναλωτών Λευκωσίας γίνεται σε
συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν
επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε
οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές και
εκδηλώσεις.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
καταναλωτές είναι πολλά και δημιουργούνται με την ανάπτυξη της τεχνολο-

Ο στόχος και ο σκοπός της Σχολής είναι
να αποκτήσουν οι καταναλωτές γνώσεις
σε καταναλωτικά θέματα που έχουν
άμεση σχέση, μεταξύ άλλων, τη διατροφή και υγεία, την αγορά και την κατανά-

Π

ιθανότατα
οι περισσότεροι
άνθρωποι να χρησιμοποιούν τους
καθρέφτες που υπάρχουν
στους
αναλκυστήρες ως αξεσουάρ για να
φτιάξουν τα μαλλιά τους ή να ισιώσουν τον γιακά από το πουκάμισό
τους, ωστόσο υπάρχουν άλλοι σημαντικοί λόγοι για την ύπαρξή τους.
Η μορφή των ασανσέρ δεν ήταν πάντα
όπως η σημερινή που εμείς γνωρίζουμε.

• Οι πραγματικοί λόγοι που οι
ανελκυστήρες έχουν καθρέφτες

Για πληροφορίες και εγγραφή, στα
τηλέφωνα 700 00 700 ή 99 144661
Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Σχολής Καταναλωτών.

Παλαιότερα οι ανελκυστήρες έμοιαζαν
περισσότερο με μεταλλικά, άσχημα κουτιά και τα δευτερόλεπτα παραμονής
μέσα σε αυτά κυλούσαν δύσκολα.
Οι μηχανικοί αποφάσισαν
να το αλλάξουν αυτό και
υπάρχουν τρεις βασικοί
λόγοι πίσω από την απόφασή τους να τοποθετήσουν καθρέφτες στα
ασανσέρ.
Ασφάλεια
Υπάρχουν πολλοί λόγοι
που σχετίζονται με την
ασφάλεια από την ύπαρ-

• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
26804613

Ό

Κρυμμένες διαδυκτιακές παγίδες
που σας αδειάζουν την τσέπη
• Προσοχή: Έχετε αυτές τις εφαρμογές στο κινητό;
Σβήστε τις αμέσως για να αποφύγεται
ανεπιθύμητες καταστάσεις!
πληρώνουν για υπηρεσίες που
δεν χρησιμοποιούν.
Η Google αφαίρεσε τις εφαρμογές αυτές, αλλά το ίδιο θα
πρέπει να κάνουν και όσοι τις
έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους.
Οι 24 εφαρμογές:
• Advocate Wallpaper
• Age Face

• Altar Message
• Antivirus Security – Security
Scan
• Beach Camera
• Board picture editing
• Certain Wallpaper
• Climate SMS
• Collate Face Scanner
• Cute Camera

ξη ενός καθρέφτη σε έναν ανελκυστήρα.
Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τι
κάνουν όλοι οι άλλοι δίπλα σας.
Κλειστοφοβία

• Επαρχιακό Γραφείο
Λάρνακας/Αμμοχώστου
24816160

Όπως αναφέρει η CSIS, το
λογισμικό αυτό γράφει κρυφά
τους χρήστες 24 εφαρμογών
σε υπηρεσίες με συνδρομή με
αποτέλεσμα οι χρήστες να

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σχολή, στο
τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου,
απονέμει πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολούθησαν τον
κύκλο των διαλέξεων της.

Ασφάλεια στους ανελκυστήρες μέσω … αντανάκλασης

• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150

Σύμφωνα με έρευνα που έκανε
διαπίστωσε την ύπαρξη ενός
κρυμμένου λογισμικού με το
προσωνύμιο Joker, το οποίο
μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

λωση, την οικονομία και τη σωστή επιλογή προϊόντων. Να γνωρίζουν τους
νόμους που υπάρχουν για προστασία
τους και τα δικαιώματα που τους δίνονται από τις νομοθεσίες αυτές. Έτσι, οι
καταναλωτές, ορθά ενημερωμένοι, θα
μπορούν να αυτοπροστατεύονται, να
διεκδικούν τα δικαιώματα τους στην κοινωνία της ελεύθερης αγοράς και να γνωρίζουν τόσο τα δικαιώματά τους, όσο
και τις υποχρεώσεις τους.
Ομιλητές της Σχολής Καταναλωτών είναι
επιστήμονες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε θερμά. Μετά από κάθε ομιλία, ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των ακροατών
και του ομιλητή. Με αυτό τον τρόπο, η
επιστημονική βάση του θέματος γίνεται
πλήρως κατανοητή και οι ακροατές
γίνονται ικανοί να θέτουν τη θεωρία
στην πράξη.

• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930

σοι χρησιμοποιούν εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να ανησυχήσουν
και να δράσουν: H εταιρεία
ασφαλείας του διαδικτύου
CSIS, προειδοποιεί για ένα
κακόβουλο λογισμικό που βρίσκεται σε πολλές εφαρμογές,
του Play Store.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η είσοδος ενός κλειστοφοβικού σε έναν
ανελκυστήρα είναι δύσκολο εγχείρημα. Ο
μικρός χώρος, η έλλειψη αέρα, η αδυναμία να δουν τι συμβαίνει γύρω τους είναι
όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στο
άγχος τους και έτσι η ύπαρξη ενός
καθρέφτη συμβάλλει στη μείωσή του. Ο
καθρέφτης δίνει την αίσθηση περισσότερου χώρου, κάνοντας το ασανσέρ να
φαίνεται λιγότερο στενό και μικρό.
Απόσπαση προσοχής
Σε περίπτωση που βρεθείτε σε ένα ασανσέρ και για κάποιο λόγο χρειαστεί να
μείνετε παραπάνω από τον εκτιμώμενο
χρόνο, ένας καθρέφτης θα σας βοηθήσει
να ξεχαστείτε.

Νέα Ειδικότητα «Αισθητικής»,
στη Μέση Εκπαίδευση

• Dazzle Wallpaper

Ν

• Declare Message

και Επαγγελματική Εκπαί-

• Display Camera
• Great VPN
• Humour Camera

έα Ειδικότητα «Αισθητικής» στη Μέση Τεχνική

δευση παρέχεται για πρώτη
φορά, στην Α' Τεχνική και

• Ignite Clean

Επαγγελματική Σχολή Εκπαί-

• Leaf Face Scanner

δευσης και Κατάρτισης Λευ-

• Mini Camera

κωσίας. Το υλικό έχει αναρ-

• Print Plant scan

τηθεί στην ιστοσελίδα του

• Rapid Face Scanner

Υπουργείου Παιδείας,

• Reward Clean
• Ruddy SMS

(http://www.moec.gov.cv/mte

• Soby Camera

e/mtee

kladoi

• Spark Wallpaper

theoritiki.html )

eidikotites
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Νέο φορολογικό κίνητρο

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και πλεονάσματα το 2020
Π

αρά την παρατηρούμενη επιβράδυνση της Κυπριακής οικονομίας
λόγω εξωγενών κινδύνων, οι υψηλοί
ρυθμοί ανάπτυξης και τα πλεονάσματα
θα συνεχισθούν και το 2020. Οι βασικοί
στόχοι της οικονομικής πολιτικής σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό
του κράτους που ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο,
παραμένουν αμετάβλητοι. Περιλαμβάνουν τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, την
εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη διατήρηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα
από τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας, η
βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία
θέσεων εργασίας.

√ Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2020 προβλέπεται στο 2,9%, οδηγώντας
στην επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης.
√ Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 6% του εργατικού
δυναμικού
√ Έρχονται φοροελαφρύνσεις και μέτρα εναντίον της φοροδιαφυγής
Το δημόσιο χρέος για το 2019 εκτιμάται
να μειωθεί στο 97,4% του ΑΕΠ σε
σύγκριση με ποσοστό ύψους 102,5% το
τέλος του προηγούμενου χρόνου.
Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό
σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 2,9% το
2020, ενώ για τα έτη 2021 και 2022
αναμένεται να κυμανθεί στο 2,7%, αντίστοιχα.
Ο ρυθμός πληθωρισμού (ΔΤΚ) για το
2020 προβλέπεται να κυμανθεί στο
1,2%, ενώ για τα έτη 2021 και 2022

Για το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να συνεχίσει τη θετική του
πορεία και να κυμανθεί γύρω στο 3,2%,
παραμένοντας σημαντικά πιο πάνω
από το μέσο όρο της ΕΕ.
Για το 2019 ο πληθωρισμός αναμένεται
να κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα,
της τάξης του 0,5%, λόγω κυρίως της
μείωσης των διεθνών τιμών του πετρε-

√ Τα δημόσια έσοδα
το 2020 θα αυξηθούν
κατά 10% σε σχέση
με φέτος
√ Οι ικανοποιητικοί
ρυθμοί ανάπτυξης
θα συνεχισθούν και
την επόμενη τριετία

λαίου σε σύγκριση με τον προηγούμενο
χρόνο με συνακόλουθη μείωση των
τιμών των ενεργειακών προϊόντων στην
εγχώρια αγορά.
Το ποσοστό ανεργίας που βρίσκεται
πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω πτώση, ενώ σε ετήσια βάση για το
2019 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο
7% του εργατικού δυναμικού.
Οι ικανοποιητικοί ρυθμοί της οικονομίας προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν
και τα επόμενα χρόνια του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, με τον
ρυθμό ανάπτυξης για το 2020 να προβλέπεται στο 2,9%, οδηγώντας έτσι
στην επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης.
Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις
του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται
ότι, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το
2019 θα είναι πλεονασματικό μέχρι 3,8%
του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το πλεόνασμα του
πρωτογενούς ισοζυγίου υπολογίζεται
στο 6,2% του ΑΕΠ.

προβλέπεται να ανέλθει στο 1,5% αντίστοιχα.
Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να
μειωθεί γύρω στο 6% του εργατικού
δυναμικού το 2020, και ακολούθως το
2021 να περιορισθεί στο 5,5% και το
2022 να μειωθεί περαιτέρω στο 5%.
Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών,
η σχετική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται στη σημαντική μεγέθυνση του ΑΕΠ των προηγούμενων ετών
αλλά και στην αβεβαιότητα που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον, με
την ένταση του προστατευτισμού στο
διεθνές εμπόριο και με ορατό το ενδεχόμενο άτακτης εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ.
«Η επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος και η επιβράδυνση που καταγράφεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές
οικονομίες επιβάλλει εγρήγορση και
προσήλωση στους βασικούς άξονες της
οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να
διαφυλαχθεί η αναπτυξιακή πορεία της
κυπριακής οικονομίας», τονίζεται.

Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, μετά
την πλήρη εξόφληση του δανείου που
είχε αναληφθεί από τη ρωσική κυβέρνηση, για το 2019 εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 97,4% του ΑΕΠ.
Για το 2020 προγραμματίζεται, μεταξύ
άλλων, η πρόωρη αποπληρωμή του
χρέους προς το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο με αποτέλεσμα το ύψος του
δημοσίου χρέους να περιοριστεί περαιτέρω, στο 91,1% του ΑΕΠ. Επίσης, τα
καθαρά ταμειακά πλεονάσματα από τη
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Κυπριακής Εταιρείας
Διαχείρισης Περιουσιακών
Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) θα
συνεισφέρουν στην ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης
από το τέλος του 2019, ενισχύοντας περαιτέρω τα ρευστά διαθέσιμα και τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο
προβλέπεται για άλλη μια
χρονιά να είναι πλεονασματικό και να ανέλθει στο 2,7%
του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα
αναμένεται να ανέλθει στο 5,1% του
ΑΕΠ. Προβλέπονται συνολικά έσοδα
ύψους €10 δισ. και δαπάνες ύψους €9,4
δισ. Οι πρωτογενείς δαπάνες της
κεντρικής κυβέρνησης (δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού) θα ανέλθουν στα
€6,94 δισ., θα είναι δηλαδή αυξημένες
σε σχέση με τον προϋπολογισμό του
2019 κατά €633 εκ.
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2020,
σύμφωνα με το μακροοικονομικό πλαίσιο, προβλέπεται να είναι πλεονασματικό της τάξης του 2,7% ως ποσοστό
του ΑΕΠ.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, τα
δημόσια έσοδα για το 2020 θα ανέλθουν
στα €9.999,7 εκ. σε σύγκριση με
€9.090,2 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας
αύξηση της τάξης του 10%, λόγω της
περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής
δραστηριότητας και της αύξησης των
συνεισφορών στα πλαίσια του ΓεΣΥ
από την 1η Μαρτίου, 2020.
Όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες της
κυβέρνησης προβλέπεται ότι, το 2020
θα ανέλθουν στα €9.404 εκ. σε σύγκριση
με €8.262 εκ. κατά το 2019, σημειώνοντας θετική μεταβολή ύψους 13,8%,
λόγω της αναμενόμενης αύξησης των
δαπανών στα πλαίσια έναρξης της
υλοποίησης της 2ης φάσης του ΓεΣΥ,
από την 1η Ιουνίου 2020.

• Η συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της Κυπριακής
οικονομίας δημιουργεί
ευοίωνες προοπτικές για
βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων

Στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής και στη βάση των δημοσιονομικών περιθωρίων, προωθείται ένα
νέο φορολογικό κίνητρο, αυτό της
αύξησης της έκπτωσης για συνεισφορές προσώπων σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία στο
20% (δηλαδή από 1/6 σε 1/5 του
ετήσιου μισθού) με την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων του 2019.
Σε σχέση με την ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και την πάταξη της φοροδιαφυγής, θα προωθηθεί το μέτρο της
υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης αλλά και το μέτρο της
υποχρεωτικής αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών. Εντός του 2020 θα
τεθεί σε δημόσιο διάλογο το πλαίσιο
για μια «Πράσινη» φορολογική
μεταρρύθμιση.
Σε σχέση με τα θέματα προσωπικού
προωθείται η σύσταση Ταμείου
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών (Ταμείο Προνοίας), από το
2020, για το δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο σχέδιο συντάξεων ή τα
υφιστάμενα σχέδια του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.

ΣΕΚ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τα πιο πάνω ζητήματα
αποτελούν τον τελευταίο καιρό
αιτήματα της ΣΕΚ τα οποία
είχαν θετική κατάληξη
στην πρόσφατη συνάντηση
του υπουργού Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη με
την Εκτελεστική Επιτροπή
του Κινήματος
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΗΠΑ και Ε.Ε.
Ισχυρά μέτρα ασφαλείας για τις συναλλαγές με κάρτες

κήρυξαν πόλεμο
στους τεχνολογικούς
κολοσσούς

Π

όλεμο έχουν κηρύξει οι ρυθμιστικές αρχές Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ΗΠΑ στους τεχνολογικούς κολοσσούς για τις
μονοπωλιακές τακτικές και την
παράκαμψη των κανόνων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν πρόσφατα οι
γίγαντες της Σίλικον Βάλεϊ,
Google και η θυγατρική της,
YouTube, στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 170 εκατ.
δολαρίων για κατηγορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων
ανήλικων χρηστών χωρίς τη
συγκατάθεση των γονέων τους.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από πολυετή έρευνα της
Ομοσπονδιακής
Επιτροπής
Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), η
YouTube κατηγορείται για διοχέτευση προσωπικών στοιχείων
ανηλίκων κάτω των 13 ετών σε
διαφημιστικές εταιρείες. Ως απο-

• Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν
οι γίγαντες της Σίλικον
Βάλεϊ, Google και η θυγατρική της, YouTube, στις οποίες
επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους
170 εκατ. δολαρίων

τέλεσμα, στις οθόνες των ανήλικων χρηστών εμφανίζονταν στοχοποιημένες διαφημίσεις για
προϊόντα όπως οι κούκλες της
Barbie.
Η Brave, αντίπαλη εταιρεία και
ασφαλώς πολύ μικρότερη της
Google, απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας, ισχυριζόμενη ότι η Google διοχετεύει τα
προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε διαφημιστικές εταιρείες
χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Για ανάλογες κατηγορίες παραβίασης προσωπικών δεδομένων
αναμένεται να βρεθεί στο εδώλιο
του κατηγορουμένου η μητρική
της YouTube, η Google.
Στο επίκεντρο ερευνών για μονοπωλιακές πρακτικές έχει βρεθεί
τελευταίως η Facebook. «Η
Google έβγαλε δισεκατομμύρια
εις βάρος παιδιών, αναπτύσσοντας μια σειρά παρεμβατικών
στρατηγικών, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες λόγω
μικρής ηλικίας», δήλωσε στο
Bloomberg o Τζεφ Τσέστερ, διευθυντής τoυ Center for Digital
Democracy. Το πρόστιμο στη
YouTube «αφήνει να εννοηθεί ότι,
εάν είσαι κάποια πολιτικά ισχυρή
επιχείρηση, τότε δεν χρειάζεται
να ανησυχείς για σοβαρές οικονομικές συνέπειες όταν παραβιάζεις τον νόμο», συμπλήρωσε ο
Τσέστερ.

Ο

νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που έχει τεθεί σε ισχύ
στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 προβλέπει
πιο ισχυρά μέτρα ασφαλείας για τις
συναλλαγές με κάρτες.
Πρόκειται για νέες απαιτήσεις ασφαλείας
στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη
χρήση χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.
Οι νέες αυτές απαιτήσεις ασφαλείας θα
αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις
συναλλαγών:
Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών των εμπόρων (POS). Θα απαιτείται από τον κάτοχο
της κάρτας η χρήση του κωδικού (ΡΙΝ) για
την ολοκλήρωση και των ανέπαφων
συναλλαγών του, όταν αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ή αριθμό.

ευρώ, δεν χρειάζεται να εισάγετε το PIN
σας, ενώ εάν το ποσό είναι άνω των 25
ευρώ, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN
σας.
2. Τι αλλάζει στις ανέπαφες
(contactless) συναλλαγές με κάρτα, από
τις 14/9/2019 και μετά;
Θα ισχύει όριο στις ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, σωρευτικά έως
το ποσό των 150 ευρώ. Όταν εξαντληθεί
το όριο, θα ζητείται η καταχώρηση του
ΡΙΝ στο μηχάνημα αποδοχής καρτών
(POS), ακόμη και αν πρόκειται για συναλ-

συναλλαγές με κάρτα εντός και εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ισχύει για διαδοχικές ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα μόνο σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που
είναι τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν
και η Ισλανδία.
6. Εάν έχει συμπληρωθεί το όριο των
150 ευρώ στις ανέπαφες συναλλαγές,
χωρίς PIN, και κάνω μία ανέπαφη
συναλλαγή εκτός ΕΕ, τι θα γίνει;

Παράδειγμα: Αν κάποιος κάνει διαδοχικές
ανέπαφες συναλλαγές, όταν φτάσουν
αθροιστικά τα 150 ευρώ, τότε θα πρέπει
να καταχωρηθεί από τον κάτοχο της κάρτας το PIN στο POS. Διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει η συναλλαγή. Κάθε
φορά που θα πραγματοποιείται οποιουδήποτε είδους συναλλαγή με χρήση κωδικού PIN, το όριο των 150 ευρώ θα μηδενίζεται.
Έτσι, δε θα παρέχεται η δυνατότητα
πραγματοποίησης απεριόριστων διαδοχικών ανέπαφων αγορών χωρίς τη χρήση
του κωδικού PIN.
Μεμονωμένες πληρωμές σε περιβάλλον
«ηλεκτρονικού εμπορίου» (e-commerce).
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισχυρή
ταυτοποίηση του κατόχου κάρτας, για τις
ανάγκες της κάθε συναλλαγής του. Προς
το σκοπό αυτό ο αποδέκτης των συναλλαγών με κάρτα (π.χ. τράπεζα, ίδρυμα
ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) θα πρέπει
να συνεργαστεί έγκαιρα με τις επιχειρήσεις-πελάτες του για την χωρίς καθυστέρηση προσαρμογή των συστημάτων του
στο νέο περιβάλλον ισχυρής ταυτοποίησης.
Πάγιες εντολές (περιοδικές πληρωμές
κατόπιν εξουσιοδότησης του πελάτη σε
ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπόρων). Θα
πρέπει και στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση που αποδέχεται στην πλατφόρμα
της περιοδικές πληρωμές με κάρτα πληρωμών, να εξασφαλίζει την ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου της και της συναλλαγής του.
Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθούν
έγκαιρα στις παραπάνω νέες υποχρεωτικές ρυθμίσεις.
Οι πελάτες-επιχειρήσεις των τραπεζών
θα λάβουν τη σχετική λεπτομερέστερη
ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες
από τις τράπεζες συνεργασίας τους.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
10 + 1 ερωτωαπαντήσεις
1. Τι είναι οι ανέπαφες (contactless)
συναλλαγές;
Οι ανέπαφες συναλλαγές (contactless
transactions) είναι ο γρήγορος και ασφαλής τρόπος, για να κάνετε τις αγορές σας
με κάρτες ειδικής τεχνολογίας που
φέρουν το σήμα. Οι ανέπαφες συναλλαγές δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να
κάνει αγορές, πλησιάζοντας απλά την
κάρτα του στο κατάλληλο μηχάνημα πληρωμών (POS).
Σήμερα, εάν το ποσό είναι κάτω των 25

• Πληρωμές με κάρτες:
Οι αλλαγές που ισχύουν
πανευρωπαικά

λαγή κάτω των 25 ευρώ. Κάθε φορά που
θα πραγματοποιείτε οποιουδήποτε
είδους συναλλαγή με χρήση PIN, το όριο
των 150 ευρώ θα μηδενίζεται.
3. Το όριο των 25 ευρώ παύει να ισχύει;
Μέχρι ποιο ποσό μπορώ να κάνω ανέπαφη συναλλαγή, χωρίς ΡΙΝ;
Το όριο των 25 ευρώ, για κάθε ανέπαφη
συναλλαγή, συνεχίζει να ισχύει. Για τις
συναλλαγές έως και 25 ευρώ, δεν χρειάζεται να εισάγετε το ΡΙΝ σας. Θα χρειαστεί να το πληκτρολογήσετε μόλις το
συνολικό ποσό των ανέπαφων συναλλαγών, χωρίς PIN, ξεπεράσει τα 150 ευρώ
(σωρευτικά).
4. Γιατί μπαίνει το όριο των 150 ευρώ
στο συνολικό ποσό των συναλλαγών
χωρίς PIN, μέσω κάρτας;
Το συγκεκριμένο όριο των 150 ευρώ, έχει
καθοριστεί, βάσει της νέας Ευρωπαϊκής
Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση. Η
Οδηγία έχει σκοπό να καταστήσει τις
πληρωμές πιο ασφαλείς, απλές και αποτελεσματικές. Με την οδηγία αυτή, εκσυγχρονίζονται οι υπηρεσίες πληρωμών
στην Ευρώπη, προς όφελος τόσο των
καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων. Εφόσον πραγματοποιείτε τακτικά με
την κάρτα σας συναλλαγές πληκτρολογώντας το PIN σας, όπως αναλήψεις
μετρητών ή ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ,
ή αγορές άνω των 25 ευρώ, τότε, πιθανά,
να μη χρειαστεί να εισάγετε το PIN σας, σε
συναλλαγές κάτω των 25 ευρώ.
5. Το όριο των 150 ευρώ στις ανέπαφες
συναλλαγές, χωρίς PIN, ισχύει για

Η ανέπαφη συναλλαγή σας με κάρτα
εκτός ΕΟΧ, θα εκτελεστεί όπως ίσχυε
μέχρι τώρα, χωρίς να επηρεαστεί από την
εν λόγω οδηγία. Το σωρευτικό όριο του
ποσού των 150 ευρώ δεν ισχύει για
συναλλαγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Ο «μηδενισμός» του ορίου του ποσού
των 150 ευρώ στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα γίνεται με κάθε συναλλαγή με χρήση ΡΙΝ;
Ναι, οποιαδήποτε συναλλαγή με χρήση
ΡΙΝ σε χώρες εντός ΕΟΧ, σε έμπορο ή ΑΤΜ,
«μηδενίζει» το όριο.
8. Το σωρευτικό όριο του ποσού των
150 ευρώ στις ανέπαφες συναλλαγές
με κάρτα έχει χρονικό περιορισμό;
Δεν έχει χρονικό περιορισμό. Μηδενίζει με
οποιαδήποτε συναλλαγή με PIN μέσω
κάρτας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και
αν πραγματοποιηθεί αυτή.
Παράδειγμα: εάν έχετε κάνει ανέπαφες
συναλλαγές, χωρίς PIN, με συνολική αξία
60 ευρώ μέσα σε διάστημα 2 μηνών, και
στη συνέχεια πραγματοποιήσετε αγορά
με ΡΙΝ, θα γίνεται επαναφορά του ορίου
και θα ξεκινάει η μέτρηση από την αρχή.
9. Έχω πρόσθετη πιστωτική κάρτα. Θα
έχω κοινό όριο με την κύρια κάρτα για
το ποσό των συναλλαγών χωρίς PIN;
Όχι, κάθε κάρτα έχει το δικό της όριο.
10. Έχω πρόσθετη εταιρική χρεωστική
κάρτα. Θα έχω κοινό όριο με τις υπόλοιπες πρόσθετες εταιρικές κάρτες των
συναδέλφων μου, για το ποσό των
συναλλαγών χωρίς PIN;
Όχι, κάθε κάρτα έχει το δικό της όριο.
11. Έχω χρεωστική, πιστωτική και προπληρωμένη κάρτα. Θα έχω κοινό όριο
για όλες τις κάρτες μου;
Όχι, κάθε κάρτα έχει το δικό της όριο.
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• EΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία έχουν αυξημένο
κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2

Ο

ι επαγγελματίες οδηγοί, οι καθαριστές και αυτοί που δουλεύουν σε
εργοστάσια παραγωγής έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να παρουσιάσουν διαβήτη
τύπου 2 συγκριτικά με τους καθηγητές
πανεπιστημίου ή τους φυσιοθεραπευτές, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Diabetologia», το επιστημονικό
περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Έρευνας για τον Διαβήτη (EASD).
Είναι εμφανές ότι αυτό έχει να κάνει με
παράγοντες που σχετίζονται με τον
τρόπο ζωής. Αν ένα πλαίσιο εργασίας
μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του
βάρους και την αύξηση της σωματικής
άσκησης, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία.
Η συγκεκριμένη μελέτη που διεξήχθη

νων « National Patient and Prescribed
Drug Registers» και εκεί οι ερευνητές
ασχολήθηκαν αποκλειστικά με άτομα
άνω των 35 ετών στην περίοδο από το
2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου παρατήρησης προέκυψαν 201.217 νέα περιστατικά διαβήτη.
Βρέθηκαν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα
στα διαφορετικά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσοστό του διαβήτη το 2013 στο σουηδικό εργατικό
δυναμικό ήταν 4,2% ( άντρες 5,2%,
γυναίκες 3,2%). Σε ό,τι αφορά τους
άντρες ο επιπολασμός αυτός παρουσίαζε ποικιλομορφία εντός των διαφορετικών εργασιών με εύρος από 7,8% σε
εργάτες που δουλεύουν στην κατασκευαστική βιομηχανία και 8,8% σε οδηγούς
έως 2,5% σε πληροφορικάριους. Το ίδιο

• Εκείνοι που βρίσκονται
σε επαγγελματικές θέσεις υψηλού
κινδύνου είναι πιθανότερο να
είναι παχύσαρκοι, να καπνίζουν
και να ασκούνται λιγότερο

από τη δρ. Σοφία Κάρλσον, από το
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Ιατρικής
Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της
Στοκχόλμης στη Σουηδία διερεύνησε τη
συσχέτιση του διαβήτη με τα 30 πιο
συνήθη επαγγέλματα.
Η σουηδική βάση δεδομένων «Swedish
Total Population Register» χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή όλων τον ατόμων που είχαν γεννηθεί στο διάτημα
1939 – 1979. Από αυτούς μελετήθηκαν
αποκλειστικά τα δεδομένα από
4.550.892 άτομα τα οποία εργάζονταν
έχοντας απολαβές το διάστημα 2001 –
2013. Από τη βάση δεδομένων LISA
συνέλεξαν πληροφορίες για τη μόρφωση και την εργασία των συμμετεχόντων
(Longitudinal Integrated Database for
Health Insurance and Labour Market
Studies), ενώ τα δεδομένα για τον διαβήτη συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομέ-

Μ

ε κεντρικό μήνυμα «Ημικρανία: Δεν
είσαι μόνος». ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και συνεζίζεται μέχρι
το τέλος του 2019 η ενημερωτική
εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για τη νόσο της ημικρανίας. Στο
διάστημα αυτό θα αναρτηθεί διαδικτυακά μια σειρά δημοσιεύσεων που
αφορούν όλες τις κοινωνικές, προσωπικές, επαγγελματικές και οικονομικές
πτυχές της ημικρανίας.
Κύριος στόχος της εκστρατείας είναι,
μέσω μιας ολοκληρωμένης δικτυακής
καμπάνιας, να παροτρυνθούν οι

παρατηρήθηκε και μεταξύ των γυναικών, με τα υψηλότερα ποσοστά διαβήτη να παρατηρούνται στις εργάτριες
της κατασκευαστικής βιομηχανίας
(6,4%), τις βοηθούς κουζίνας (5,5%) και
τις καθαρίστριες (5,1) και μικρότερα
μεταξύ των εξειδικευμένων μάνατζερ
(1,2%). Ανάλογες διαφορές βρέθηκαν και
αφότου οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την
ηλικία των συμμετεχόντων.
Συνολικά, οι άντρες εργάτες είχαν 49%
υψηλότερο ρίσκο εμφάνισης διαβήτη
και αντίστοιχα οι γυναίκες με την ίδια
δουλειά αύξηση του κινδύνου κατά 80%,
συγκριτικά με τον μέσο κίνδυνο στο
σουηδικό εργατικό δυναμικό. Από την
άλλη, οι καθηγητές πανεπιστημίου
παρουσιάζουν κατά 46% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και 45% μείωση παρατηρείται στις γυναίκες φυσιοθεραπεύτριες και στους ειδικούς υγιεινής των δοντιών.

EYΡΩΠΗ

Χάνονται χιλιάδες εργατοώρες
από εμφράγματα

Ο

ι ασθενείς που θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά έπειτα από
έμφραγμα, έχουν τη δυνατότητα να το
κάνουν. Εντός δύο ή τριών μηνών από
το επεισόδιο, το μεγαλύτερο ποσοστό
των ασθενών - το 67% έως 93% ξαναρχίζουν την προηγούμενη εργασία
τους, αλλά ύστερα από ένα έτος ένας
στους τέσσερις τελικά παραιτείται,
ιδίως αν είναι καπνιστής και παχύσαρκος, όπως αποκαλύπτει μια νέα γερμανική έρευνα.

μικό στάτους φαίνεται να διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Οι γυναίκες που
ασχολούνται με χειρωνακτικές εργασίες
και έχουν χαμηλότερο μορφωτικό και
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, έχουν
περισσότερες πιθανότητες να αμφιβάλλουν για τις ικανότητες τους και να
παρατήσουν εντός ενός έτους την εργασία τους, αν την ξεκινήσουν ξανά μετά
από έμφραγμα, συγκριτικά με εκείνες
που ασχολούνται με επαγγέλματα γραφείου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που
δημοσιεύτηκαν στο European Journal of
Preventive Cardiology (Ευρωπαϊκό
Περιοδικό Προληπτικής Καρδιολογίας)
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, δείχνουν ότι η πιθανότητα επιστροφής στην εργασία συσχετίζεται με
μια ποικιλία παραγόντων: θέληση,
ψυχολογικοί παράγοντες, ιατρική
κατάσταση, είδος εργασίας κ.α.

Σε γενικές γραμμές, οι επιστήμονες
προτείνουν ότι η ομαλή και επιτυχής
επανένταξη στην εργασία προϋποθέτει:
προγράμματα αποκατάστασης, τη στα-

Οι ερευνητές διερεύνησαν επίσης τον
ρόλο του φύλου. Φάνηκε πώς οι άντρες
επιστρέφουν στην εργασία τους σε
μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις
γυναίκες, ιδίως μετά την ηλικία των 55
ετών. Η επικεφαλής της έρευνας δρ
Ρόνα Ρέιμπις από το Πανεπιστήμιο του
Πότσνταμ δήλωσε ότι "η παραδοσιακή
αντίληψη πως ο άντρας είναι αυτός
που πρέπει να θρέψει την οικογένεια,
συνεχίζει να υπάρχει, οπότε οι γυναίκες
επιστρέφουν μετά από καρδιακό επεισόδιο στη δουλειά τους μόνο στο μέτρο
που το θέλουν".
Ο τύπος εργασίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και το κοινωνικοοικονο-

«Ημικρανία: Δεν είσαι μόνος»
Άρχισε η ενημερωτική εκστρατεία για ευαισθητοποίηση των πολιτών

√ Υπ. Υγείας: Η ημικρανία είναι η 3η αιτία πρόκλησης
αναπηριών σε άτομα κάτω των 50 ετών
√ Γεώργιος Καπονίδης: Εκδηλώνεται με κρίσεις έντονου
πονοκεφάλου, συνοδευόμενου από δυσανεξία σε φως,
ήχους ή οσμές, ναυτία ή και εμετούς
πάσχοντες να μιλήσουν ανοιχτά για τη
νόσο ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι
σε καμμιά περίπτωση δεν είναι μόνοι
τους απέναντι στην ημικρανία και στις
επιπτώσεις της, αλλά μέσω της αναζήτησης εξειδικευμένης καθοδήγησης από
τον νευρολόγο μπορούν να διεκδικήσουν την ποιότητα που τους αξίζει
στην καθημερινή τους ζωή και το
δικαίωμά τους να μιλήσουν ανοιχτά για
τη νόσο της ημικρανίας.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
κατατάσσει την ημικρανία ως μία από
τις πιο εξουθενωτικές ασθένειες και
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στη Μελέτη για την Παγκόσμια Επιβάρυνση από τη Νόσο (Global Burden of
Disease Study) προέκυψε ότι η ημικρανία αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες
απώλειας ετών λόγω αναπηρίας.
Στον χαιρετισμό του υπουργού Υγείας
τονίζεται ότι το 45% των πασχόντων
απουσιάζουν λόγω της ημικρανίας από
οικογενειακά και κοινωνικά γεγονότα,
το 52% των γονέων με ημικρανία υποστήριξαν ότι η νόσος αύξησε την πιθανότητα να διαπληκτιστούν με τα παιδιά
τους και το 36% των ατόμων με ημικρανία θεωρεί ότι θα ήταν καλύτεροι

• Κατά μέσο όρο, 1 στους 4
που παθαίνουν έμφραγμα
παραιτείται από την εργασία
του ύστερα από έναν χρόνο

διακή επιστροφή στην εργασία με λιγότερες ώρες δουλειάς στην αρχή, τη διατήρηση της παλιάς εργασίας και όχι
την έναρξη νέας, ελαχιστοποίηση του
άγχους και των υποχρεώσεων για τον
πρώτο καιρό.

Οικονομικό κόστος
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το
άμεσο ιατρικό κόστος για έμφραγμα
κυμαίνεται από 1.547 έως 18.642 ευρώ,
ενώ για εγκεφαλικό από 5.575 έως
31.274 ευρώ. Τα ευρήματα της μελέτης
έδειξαν πως οι στεφανιαίοι ασθενείς
έχασαν 59 μέρες εργασίας και οι
φροντιστές τους 11 μέρες,
πράγμα το οποίο οδηγεί σε ένα
κόστος κατά μέσο όρο 13.953
ευρώ (από 6.641 ως 23.160
ευρώ ανάλογα με τη χώρα).
Αντίστοιχα, έπειτα από εγκεφαλικό, οι ασθενείς χάνουν 56
μέρες εργασίας και οι φροντιστές τους 12, με μέσο κόστος
13.773 ευρώ (από 10.469 ως
20.215 ευρώ).
σύντροφοι χωρίς τους πονοκεφάλους.
Με αυτά ως δεδομένα υποστήριξε ότι η
ημικρανία είναι η 3η αιτία πρόκλησης
αναπηριών σε άτομα κάτω των 50 ετών
κάτι που επιφέρει πέρα από το ατομικό-προσωπικό κόστος του πάσχοντα
και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος, το
οποίο προκύπτει συνεπεία της απώλειας ενός διόλου ευκαταφρόνητου αριθμού εργατοωρών.
Ο πρόεδρος της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Γεώργιος Καπονίδης,
υπογράμμισε πως η ημικρανία είναι μια
χρόνια νευρολογική ασθένεια, η οποία
εκδηλώνεται με κρίσεις έντονου πονοκέφαλου, συνήθως συνοδευόμενου από
συμπτώματα όπως δυσανεξία σε φως,
ήχους ή οσμές, ναυτία ή και εμετούς και
ανάγκη για περιορισμό δραστηριοτήτων ή και κατάκλισης.
Παράλληλα ανέφερε ότι συνήθως η
ημικρανία αρχίζει στην εφηβεία και
προσβάλει κυρίως τα άτομα ηλικίας 35
έως 45 ετών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Μείζον στοίχημα η εκρίζωση της βίας
Σ
που καταδυναστεύει το γυναικείο φύλο
8

ημαντικό εργαλείο για την
προώθηση της ισότητας
ανδρών και γυναικών αποτελεί το Eθνικό Σχέδιο δράσης για
την ισότητα ανδρών και γυναικών ένα πενταετές σχέδιο που
αφορά την περίοδο 2019 –
2023 το οποίο υιοθέτησε και
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Η επιδίωξη είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ανισοτήτων ανάμεσα στα
φύλα με απώτερο σκοπό την
ανατροπή των πατριαρχικών
και ανδροκρατούμενων κοινωνικών οικονομικών και πολιτικών δομών και μηχανισμών.

Για την ετοιμασία του Σχεδίου
λήφθηκαν υπόψη τα καταληκτικά σχόλια της CEDAW που
καταγράφονται στην 8η Περιοδική έκθεση της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης
σε Βάρος της Γυναίκας».
Όπως υπογραμμίζεται στην
ανάλυση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σε σχέση
με το μείζον ζήτημα της έμφυλης βίας, «τα περιστατικά βίας
μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, στο σπίτι, στην εργασία,
στο δρόμο ή διαδικτυακά, ανεξάρτητα από κοινωνικό υπόβαθρο» και τονίζεται ότι «τα
περιστατικά βίας επηρεάζουν
όχι μόνο την υγεία και την ευημερία των θυμάτων, αλλά και
την εργασιακή τους ζωή, επηρεάζοντας έτσι και την οικονομική τους ανεξαρτησία και
την οικονομία ευρύτερα».
Το Σχέδιο καθορίζει επτά
βασικούς στόχους, μεταξύ
αυτών και η ενδυνάμωση των
ευάλωτων ομάδων των γυναικών. Όπως επισημαίνεται στο
Σχέδιο «τα άτομα που είναι πιο
ευάλωτα πρέπει να τυγχάνουν
ενδυνάμωσης.
Οι πυλώνες, στους οποίους
στηρίζεται το σχέδιο είναι:

• Η καταπολέμηση της έμφυ-

λης βίας και η πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,

• Η ισόρροπη συμμετοχή στις
θέσεις λήψης αποφάσεων
• Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου

•

Η ενδυνάμωση ευάλωτων
ομάδων γυναικών

√ ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ με την εισαγωγή Κώδικα
αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης
στην εργασία φράσουν τον δρόμο σε απαράδεκτες
συμπεριφορές

• Η επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας

• Η συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων
• Η εξάλειψη στερεοτύπων και
κοινωνικών προκαταλήψεων

• Η εκπαίδευση και κατάρτιση
των γυναικών στις τεχνολογίες
της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

κύριες ευθύνες φροντίδας του
νοικοκυριού, παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες
ή/και άλλων εξαρτώμενων
ατόμων.
Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με
την ΕΕ καταδεικνύουν ότι παρά
τις προσπάθειες που τα κράτη
καταβάλλουν τα τελευταία

Η έμφυλη βία καλά κρατεί
Μια στις τρεις γυναίκες έχει
βιώσει σωματική ή σεξουαλική
βία, 5% των γυναικών έχουν
βιώσει βιασμό από την ηλικία
των 15 ετών και 20% έχουν
βιώσει διαδικτυακή κακοποίηση. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες
και τα κορίτσια αποτελούν την
πλειοψηφία των θυμάτων
εμπορίας προσώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε, το
68% των θυμάτων εμπορίας

√ Η βία επηρεάζει σοβαρά την υγεία την ευημερία και την εργασιακή ζωή των θυμάτων
προσώπων είναι γυναίκες, το
17% άνδρες, το 12% κορίτσια
και το 3% αγόρια).
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καταγράφονται
στη Στρατηγική Δέσμευσης για
την ισότητα των Φίλων (2016 –
2019), η οποία επίσης αναφέρει ότι οι γυναίκες της Κύπρου
(αλλά και σε άλλες χώρες της
ΕΕ), δεν διαθέτουν ελεύθερο
χρόνο και επιφορτίζονται τις

Δέσποινα Ησαΐα, γραμ. τμήματος εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ

Η βία δεν έχει καμιά θέση στον Κόσμο της
Εργασίας
Η ΣΕΚ θέτει ψηλά στις προτεραιότητες της την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφή βίας στην οικογένεια και στην
εργασία. Η σιωπή σε αυτές τις περιπτώσεις αποθρασύνει τους θύτες.
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αιτιολογηθούν τα
κρούσματα βίας και ως εκ τούτου η αμεσότητα στην λήψη
μέτρων αποτελεί το πρώτο αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης. Η βία δεν έχει καμιά θέση στον κόσμο της
εργασίας για αυτό και η ΣΕΚ συνυπέγραψε κώδικα αντιμετώπισης σοβαρών μορφών βίας στην εργασία.

χρόνια η έμφυλη βία και η ανισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών εξακολουθούν να
χαρακτηρίζουν σε μεγάλο
βαθμό την κοινωνία στα κράτη
μέλη της Ένωσης. Αυτό το
συμπέρασμα, οδηγεί στην ανάγκη για τη λήψη μέτρων και την
υλοποίηση δράσεων οι οποίες
πρέπει να έχουν στόχο την
εξάλειψη ανισοτήτων αλλά και
της βίας κατά των γυναικών
και κοριτσιών.
Συγκεκριμένα, στην περιοδική
έκθεση καταγράφεται ότι η
Κύπρος έχει σημειώσει θετικά
βήματα στον τομέα της νομοθετικής και θεσμικής μεταρρύθμισης για την Ισότητα,
καθώς επίσης και της διαμόρφωσης πλαισίου πολιτικών με
την υιοθέτηση εθνικών σχεδίων
δράσης που στοχεύουν στην

εξάλειψη των διακρίσεων και
στην προώθηση της Ισότητας
σε διάφορους τομείς. Παρόλα
αυτά, «στην έκθεση γίνονται
επισημάνσεις και για αρκετά
κενά και αδυναμίες και προβαίνει σε μια σειρά από εισηγήσεις». Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται εξάλλου ότι, «στον
τομέα της ισότητας κάποια
από τα σημαντικά ζητήματα

που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, είναι το πολύ χαμηλό
ποσοστό συμμετοχής γυναικών
στην πολιτική και δημόσια
ζωή, ζητήματα απασχόλησης:
έμφυλες διακρίσεις σε μισθούς,
συντάξεις,
επαγγελματικές
διακρίσεις που βιώνουν οι
γυναίκες λόγω εγκυμοσύνης,
καθώς και οι ευρύτερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ζωές των γυναικών,
σε ζητήματα εκπαίδευσης,
περιστατικά παρενόχλησης και
σεξουαλικής παρενόχλησης σε
σχολεία και πανεπιστήμια και
να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας και
πως προσεγγίζονται ζητήματα
διαφορετικότητα, οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας, ρατσισμού, εξάλειψης
στερεοτύπων, σχέσεων, σεξουαλικότητας και ταυτότητας
φύλου».

30+ δράσεις στο Εθνικό Σχέδιο
Σε σχέση με τον στόχο που αφορά την Καταπολέμηση της
Έμφυλης Βίας/Πλήρους Συμμόρφωσης με τις
πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης έχουν καθοριστεί πέντε δράσεις ο οποίες
αφορούν, εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης, Ετοιμασία νέου Εθνικό Σχεδίου Δράσης
για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας
στην Οικογένεια 2020-2023, πρόληψη και καταπολέμηση της Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής
βίας, προστασία και στήριξη θυμάτων και επιμόρφωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών.
Για τον στόχο που αφορά τον εκσυγχρονισμό
και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, το
Σχέδιο περιλαμβάνει, εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, τροποποίηση και ψήφιση νομοθεσιών που αφορούν την ισότητα ανδρών και γυναικών, διαφώτιση και ενημέρωση για τις νομοθεσίες ισότητας, διασφάλιση της εφαρμογής της
αρχής της ισότητας στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και διασφάλιση
της εφαρμογής της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στο
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και
καινοτομίας.
Για την Ισόρροπη Συμμετοχή στις θέσεις Λήψεως Αποφάσεων
έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι: 1) Προαγωγή ισόρροπης συμμετοχής και ανάδειξη γυναικείων προτύπων
στην κοινωνία. 2) Εκπαίδευση δημοσιογράφων και στελεχών κομμάτων σε θέματα ισότητας. 3) Συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες ειρήνης και ασφάλειας και πρόληψης των συγκρούσεων.
Για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση της Γυναίκας και της
Συμφιλίωσης Εργασίας-Οικογένειας ως ενδιάμεσοι στόχοι έχει
καθοριστεί η καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, η ενίσχυση της δυνατότητας των Κοινωνικών Εταίρων για καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην απασχόληση, η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου στο χώρο εργασίας, η συμφιλίωση
επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, η ενθάρρυνση
επιχειρήσεων για προώθηση της ίσης αμοιβής και γενικότερα της
ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας και η εξάλειψη της ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Σε ό, τι αφορά τον στόχο για την εξάλειψη των Στερεοτύπων
και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων έχουν καθοριστεί οι
ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι: 1) Προώθηση της διάστασης του
φύλου στις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming). 2) Αντιμετώπιση του σεξισμού. 3) Εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων (προαγωγή ισότητας αξιοποιώντας τα
ΜΜΕ). 4) Προώθηση και παρακολούθηση (Monitoring) του στόχου
για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. 5) Προώθηση στόχου ισότητας φύλων εντός σχολικών μονάδων ή/και άλλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ερευνητικά/προληπτικά/ παρεμβατικά και άλλα προγράμματα). 6) Επιμόρφωση λειτουργών του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
Εκπαιδευτικών και Γονέων.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Χ

ιλιάδες μαθητές, φοιτητές
και εργαζόμενοι, ξεχύθηκαν
την περασμένη Παρασκευή
στους δρόμους των μεγάλων
πόλεων σε πολλά μέρη του
κόσμου, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για την παγκόσμια απεργία για το κλίμα.
Κεντρικός στόχος είναι, οι 100
ηγέτες από όλες σχεδόν τις
χώρες του κόσμου, οι οποίοι
συναντήθηκαν προχθές Δευτέρα στη Σύνοδο Κορυφής του
ΟΗΕ για το Κλίμα, να υιοθετήσουν δραστικά μέτρα, για να
μπει φρένο στην εκδηλούμενη
καταστροφή του περιβάλλοντος.
«Δεν την ανάψαμε, αλλά προσπαθούμε να σβήσουμε τη
φωτιά», έγραφε πανό που
κρατούσε μαθητής στο Σίδνεϊ,
όπου έγινε η μεγάλη αρχή των
κινητοποιήσεων, μαζί με άλλες

• Μαζικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο ενάντια στην κλιματική κρίση

Το περιβάλλον – Η ζωή μας
λάβουν μέτρα για την αποτροπή της κλιματικής καταστροφής και να αναπτύξουν την
περιβαλλοντική συνείδηση των
κατοίκων. «Ασκήσαμε τόσο
μεγάλη πίεση στους πολιτικούς που απλά δεν μπορούν να

της κλιματικής αλλαγής: «Όλα
μετράνε. Όσα κάνετε μετράνε».
Στο μεταξύ, δεν έλειψαν και οι
πιο πρωτότυπες κινητοποίησεις, όπως για παράδειγμα
στην Ταϊλάνδη, όπου περισσότεροι από 200 νέοι άνθρωποι

√ Προλάβετε την καταστροφή της γης διαμήνυσαν

οι διαδηλωτές στους πολιτικούς ηγέτες
αποτύχουν»
υπογράμμισε
νεαρή ακτιβίστρια.
«Εμείς, άνθρωποι κάθε ηλικίας,
δείξαμε τι ακριβώς υποστηρίζουμε, τώρα εναπόκειται σε
εκείνους να δείξουν ότι μας
άκουσαν. Τώρα πρέπει να το

εισέβαλαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και έπεσαν στο
πάτωμα προσποιούμενοι τους
νεκρούς, ζητώντας από την
κυβέρνηση να αναλάβει δράση
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

5.000 κινητοποιήσεις.
Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η περίπτωση
της Ινδίας, όπου οι κινητοποιήσεις ήταν οι μαζικότερες διαδηλώσεις για το κλίμα που έχει
δει ποτέ η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, η
οποία βρίσκεται αντιμέτωπη
με πλήθος περιβαλλοντικών
ζητημάτων, όπως το τοξικό
νέφος που πνίγει το Νέο Δέλχι.

Διστακτικά υπέρ των
απεργιών οι εταιρείες
Το κίνημα των εταιρειών που
στηρίζουν τις κινητοποιήσεις
για το κλίμα δεν είναι μαζικό,
αλλά είναι παγκόσμιο: σε όλο
τον κόσμο πολλές εταιρείες
έχουν ανακοινώσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στις
κινητοποιήσεις της 20ης και
της 27ης Σεπτεμβρίου για το
κλίμα.
Στη Γερμανία, 2.400 εταιρείες
ενώθηκαν υπό σύνθημα «Επιχειρήσεις για το Μέλλον» και
μια συλλογικότητα κάλεσε
τους εργαζόμενους σε εταιρείες όπως η Zalando, Delivery
Hero και Flixbus να διαδηλώσουν μεταμφιεσμένοι για να
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ξεχωρίζουν. Παράλληλα, οι
υπεραγορές βιολογικών προϊόντων Alnatura, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Γερμανία,
λειτούργησαν με μειωμένο
προσωπικό.
Ακόμη, και οι εργαζόμενοι
μπορούν να ζητήσουν αλλαγές
από τις εταιρείες στις οποίες
εργάζονται: περίπου 1.500
εργαζόμενοι στην Αmazon διαδήλωσαν εξηγώντας ότι η
εταιρεία --την οποία πρόσφατα η Greenpeace κατηγόρησε
για τις αυξημένες εκκλήσεις
αερίων που προκαλούν το
φαινόμενο του θερμοκηπίου-θα πρέπει να «επιδείξει πραγματικά ηγετικό πνεύμα στο
θέμα του κλίματος».
Στο κίνημα υπέρ των απεργιών
εντάχθηκε και ο Τζεφ Μπέζος,
ο ιδρυτής της Amazon και πιο
πλούσιος
άνθρωπος
του
κόσμου, δεσμεύθηκε να εκπληρώσει 10 χρόνια νωρίτερα τους
στόχους της Συμφωνίας του
Παρισιού για το Κλίμα.
Η Google ανακοίνωσε ότι υπέγραψε 18 νέες συμφωνίες με
τις οποίες διασφάλισε 1.600
μεγκαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας
για τις εγκαταστάσεις της σε
όλο τον κόσμο από ανανεώσιμες πηγές –αιολική και ηλιακή
ενέργεια.

Tα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα συμμετέχουν
στην κινητοποίηση για το κλίμα
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαικών Συνδικάτων, ETUC, παραμένει
προσηλωμένη στη συμφωνία του Παρισιού ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την εκδηλούμενη καταστροφή του περιβάλλοντος.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες, μεγάλο μέρος εκ των οποίων μαθητές, διαδηλώνουν στο Σίδνεϊ
για την κλιματική αλλαγή, καλώντας τους ηγέτες του κόσμου να υιοθετήσουν έκτακτα μέτρα
για αυτή. (AP Photo/Rick Rycroft)
πόλεις της Αυστραλίας. «Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα
μήνυμα σε όσους βρίσκονται
στην εξουσία, για να τους δείξουμε ότι έχουμε ευαισθητοποιηθεί και ότι το θέμα αυτό
είναι σημαντικό για εμάς»,
δήλωσε ο 16χρονος Γουίλ
Κόνορ, τονίζοντας ότι διακυβεύεται το μέλλον των νέων
γενιών.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Στο κέντρο της παγκόσμιας
κινητοποίησης βρίσκεται το
μαθητικό περιβαλλοντικό κίνημα Fridays For Future, η αιχμή
του παγκοσμίου μαθητικού και
φοιτητικού οικολογικού κινήματος, το οποίο διοργανώνει
έως και τις 27 Σεπτεμβρίου σε
186 χώρες μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εβδομάδα δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι δράσεις
αυτές, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Κλιματικής
Δικαιοσύνης (Climate Justice
Week), έχουν ως στόχο να
ασκήσουν πιέσεις προς τις
κυβερνήσεις προκειμένου να

αποδείξουν» σημείωσε.

20 Σεπτεμβρίου 2019
η μεγάλη μάχη
Σε όλο τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από
5.000 κινητοποιήσεις. Μεγαλύτερη ήταν αυτή της Νέα Υόρκης καθώς 1,1 εκατομμύριο
μαθητές από 1.800 δημόσια
σχολεία, έχουν πάρει άδεια
από τις αρχές να μην παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.
Μάλιστα, στη διαδήλωση της
Νέας Υόρκης, έδρα του ΟΗΕ,
συμμετείχε και η 16χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα
Τούνμπεργκ, η οποία ξεκίνησε
τον Αύγουστο του 2018 το
κίνημα των εκδηλούμενων
παγκόσμιων απεργιών.
Η Τούνμπεργκ χαιρέτισε το
«τεράστιο πλήθος» που είχε
συγκεντρωθεί στο Σίδνεϊ με
ανάρτησή της στο Twitter και
επισήμανε ότι η διαδήλωση
αυτή θα αποτελέσει πρότυπο,
καθώς οι απεργίες επεκτείνονται σε χώρες της Ασίας, της
Ευρώπης και της Αφρικής. Σε
πρόσφατο μήνυμα της, η
16χρονη κάλεσε τους νέους να
οικειοποιηθούν τη μάχη κατά

Στην Κίνα, τη χώρα με τις
μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεν έχει
δοθεί άδεια για την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων.
Ωστόσο, η Ζενγκ Σιαοουέν του
Δικτύου Δράσης για το Κλίμα
των Νέων της Κίνας δήλωσε
ότι οι Κινέζοι νέοι θα δράσουν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
«Η κινεζική νεολαία έχει τις
δικές της μεθόδους», εξήγησε.
Ομοίως, άδεια για κινητοποιήσεις δεν δόθηκε ούτε για το
κέντρο της Μόσχας, με τον
νεαρό Αρσάκ Μακιτσιάν, τον
επί μήνες επίδοξο διοργανωτή
τους, να πραγματοποιεί μία
«ατομική» κινητοποίηση στην
καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας.
Η 20η Σεπτεμβρίου 2019 σηματοδοτεί την έναρξη δύο εβδομάδων κινητοποιήσεων για το
κλίμα. Στην Ευρώπη, βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις
σε πολλές πόλεις, με το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και
τη Μαδρίτη συγκέντρωσαν τον
περισσότερο κόσμο. Μάλιστα,
σε πολλές από τις πόλεις της
Γηραιάς Ηπείρου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από

Την περασμένη Παρασκευή, η Συνομοσπονδία συμμετείχε στην
συγκέντρωση φορέων και οργανώσεων στις Βρυξέλλες, σε μια
συλλογική προσπάθεια άσκησης πίεσης στους ηγέτες του κόσμου
να πάρουν επειγόντως μέτρα για να σταματήσει η επιδείνωση
της κλιματικής κρίσης. Οι ηγεσίες των μελών της Συνομοσπονδίας διατρανώνοσαν την
• Η πρόληψη της επικίνδυνης αποφασιστικότητα τους
να εργασθούν για την
κλιματικής αλλαγής και η
μετάβαση στην πράσινη
αποτροπή της κλιματικής
πολιτική για διάσωση της
κρίσης αποτελεί βασική
γής, στη βάση της διεπροτεραιότητα
θνούς συμφωνίας του
Παρισιού. Τα βασικά συνθήματα του παγκόσμιου
κινήματος που κυριάρχησαν στις μαζικές διαδηλώσεις σε όλες
τις ηπείρους είναι. «Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα», «Σώστε
τον πλανήτη, δεν έχουμε άλλο σπίτι», «Η γη πεθαίνει, όλοι ενωμένοι»,.
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.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Διώξτε το άγχος με απλούς
και φυσικούς τρόπους

Α

ναντίλεγκτα, το άγχος είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο περισσότερος
κόσμος στη σύγχρονη κοινωνία. Οι γρήγοροι ρυθμοί
της καθημερινότητας και η αφόρητη πολλές φορές
πίεση του ατόμου να ανταπεξέλθει σε αυτούς συχνά
αποδεικνύονται επιβλαβείς για την ψυχική και
σωματική υγεία.
Δυστυχώς τα συμπτώματα του χρόνιου άγχους γίνονται συχνά αισθητά και στο σώμα με δύσπνοιες,
ταχυκαρδίες ή και πιο σοβαρές παθήσεις.
Πολλοί χρησιμοποιούν φαρμακευτική αγωγή για την
αντιμετώπιση του άγχους, ωστόσο υπάρχουν πιο
απλοί και φυσικοί τρόποι να διαχειρίζεται κανείς
τον πανικό του χωρίς σκευάσματα.

Παρατίθενται στη συνέχεια απλοί τρόποι
για άμβλυνση του προβλήματος.
Βρείτε την ανάσα σας
Οι ασκήσεις αναπνοής βοηθούν τον οργανισμό να
επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα και να αποβάλει το άγχος.
Μάθετε 3 στάσεις γιόγκα αποκατάστασης
Η γιόγκα Αποκατάστασης μειώνει τον καρδιακό
ρυθμό και ηρεμεί το μυαλό όταν είναι σε υπερδιέγερση.
Φροντίστε να μην πεινάτε ή κρυώνετε
Να είστε χορτάτοι και σκεπασμένοι καλά, γιατί το
άγχος εντείνει αυτά τα συμπτώματα.
Να είστε προετοιμασμένοι και στην ώρα σας
Όταν τα πράγματα γίνονται σωστά και εγκαίρως δεν
υπάρχει άγχος.
Συζητείστε με το άγχος σας
Αν το προσωποποιήσετε και προσπαθήστε να το
εκλογικεύσετε θα καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο
μεγάλο θέμα όσο νομίζατε.

Το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας

Τ

ο εργασιακό μας περιβάλλον
έχει τεράστια επίδραση στην
υγεία μας, αφού περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μας σε
αυτό. Γι’ αυτό χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και άνετοι εκεί που εργαζόμαστε. Άγχος, πίεση, ανταγωνισμός, κούραση, απουσία κατανόησης και ευγενούς άμιλλας, μικρές ή
μεγάλες αδικίες: όταν το περιβάλλον εργασίας είναι τοξικό, η καθημερινότητα γίνεται μια μάχη επιβίωσης.

κίνηση είναι να παραμένεις πάντα
ήρεμη. Ένα από τα μεγαλύτερα
λάθη που κάνουν οι περισσότεροι
είναι ότι, όταν αισθάνονται ότι η
κατάσταση ξεφεύγει από τα χέρια
τους, αντιδρούν έντονα. Η ηρεμία
σου επιτρέπει διαύγεια του νου.
Χωρίς αυτή δεν μπορείς να σκε-

√ 5+ 1τρόποι να διαχειριστείς ένα τοξικό
εργασιακό περιβάλλον
που δεν σε ικανοποιεί

Οι συνθήκες στο χώρο εργασίας
είναι ένας από τους παράγοντες
που καθορίζουν τη γενική ευημερία του κάθε εργαζόμενου, καθώς
ένα αρνητικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σωματικής και ψυχικής
υγείας, σε χρήση ουσιών ή αλκοόλ,
σε απουσίες από την εργασία και
τελικά σε μειωμένη παραγωγικότητα.
Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του
Χάρβαρντ αν το εργασιακό περιβάλλον είναι τοξικό, ακόμα και οι
ταλαντούχοι και παραγωγικοί
άνθρωποι μπορεί να επηρεαστούν
αρνητικά.

Εάν λοιπόν πιστεύεις ότι εργάζεσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον, δες
παρακάτω 7 τρόπους για να διαχειριστείς την δύσκολη αυτή κατάσταση:
1. Εστίασε στα πράγματα που
μπορείς να ελέγξεις: Η πρώτη

τοξικό περιβάλλον είναι μία ομάδα
από συναδέλφους οι οποία δεν
κρύβουν με τίποτα τη δυσαρέσκειά
τους. Είναι εύκολο να τους εντοπίσει κανείς αφού συνέχεια ψιθυρίζουν, έχουν αρνητική διάθεση για
τα πάντα και τους αρέσει να κουτσομπολεύουν. Μην λες τα παράπονα σου σε εκείνους. Μάθε να
επικοινωνείς όσα σε ενοχλούν
μόνο σε εκείνους που μπορούν να
βοηθήσουν την κατάσταση.
4. Εκμεταλέυσου το διάλειμμά
σου έξυπνα: Οταν έχεις διάλειμμα,
μάθε να κάνεις πράγματα που σε
ευχαριστούν.
Πιες
νερό, φάε κάτι και
μίλησε σε κάποιον
που σου φτιάχνει τη
διάθεση. Αν θέλεις,
βγες έξω και πάρε
λίγο αέρα. Το περπάτημα και το φως του
ήλιου θα σου κάνουν
καλό.

Οταν η δουλειά καταλαμβάνει ένα
πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής
σου και γεννά δυσάρεστα συναισθήματα στον ψυχισμό σου, τότε
αναπόφευκτα επηρεάζονται οι
σχέσεις με τους γύρω σου.

Tο να ζεις μια ανυπόφορη καθημερινότητα, σε μια εργασία με την
οποία δυσανασχετείς, δεν είναι
εύκολο να το αντέξεις και γρήγορα
θα σε οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο.

ΕΡΕΥΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

φτείς καθαρά και είσαι καταδικασμένος να κάνεις λάθη. Επίσης
όταν αποπνέεις ηρεμία, ο κόσμος
τείνει να σε υπολογίζει περισσότερο. Σε στιγμές έντασης, οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε
αυτόν που φαίνεται ότι διατηρεί
τον έλεγχο. Μην ανησυχείς για
πράγματα που δεν μπορείς να
ελέγξεις.
2. Δημιούργησε υγιή προσωπικά
όρια: Το να θεσπίσεις υγιή όρια
και να τα επιβάλεις, σου επιτρέπει
να έρθεις σε επαφή με τον αυθεντικό εαυτό σου με σιγουριά.
Κανένας δεν μπορεί να σε συμπαθήσει, να σε αγαπήσει ή να σε
σεβαστεί, αν δεν ξέρει ποια πραγματικά είσαι. Χρειάζεται χρόνος
για να μάθεις να θέτεις υγιή όρια.
3. Να διαμαρτύρεσαι μόνο σε
άτομα που μπορούν να βοηθήσουν: Ένα ξεκάθαρο σημάδι για

5. Να κοιμάσαι καλά
και να περπατάς έστω 20 λεπτά
την ημέρα: O επαρκής ύπνος (8
ώρες) και το καθημερινό περπάτημα θα σου δώσουν την ενέργεια και
τη δύναμη που χρειάζεσαι για να
μπορέσεις να αντέξεις μια δύσκολη απαιτητική καθημερινότητα.
6. Βρες έναν συνάδελφο που
μπορείς να πεις δύο κουβέντες:
Για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον αρνητισμό, το στρες και
την τρέλα σε ένα άσχημο εργασιακό περιβάλλον, χρειάζεται να
αλλάξεις και λίγο την οπτική
γωνία που βλέπεις τα πράγματα.
Αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι
να βρεις τα θετικά σε κάθε περίσταση, ώστε να εστιάσεις εκεί και
να πάρεις την προσοχή σου από
τα αρνητικά. Βρες κάποιον από
την δουλειά που μπορείς να πεις
δυο κουβέντες και να νιώσεις ότι
υπάρχει κάποιος που είναι
ανθρώπινος.

Το αίσθημα της συναδελφικότητας αποτελεί τον σημαντικότερο
παράγοντα ενός αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος

Έ

να περιβάλλον όπου
αισθανόμαστε πως εκτιμούν εμάς και τις ικανότητές
μας, μας υποστηρίζουν χωρίς ζήλια
και μας προτρέπουν να επιτύχουμε
παραπάνω πράγματα, χωρίς να
αισθανόμαστε πιεσμένοι, είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον όπως αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημίου
του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμα κι αν το αντικείμενο εργασίας δεν είναι αυτό ακριβώς που μας
ενδιαφέρει, αυτό μπαίνει στην άκρη και
η δουλειά μας μετατρέπεται σε έναν
από τους παράγοντες που συμβάλλουν
στην καλή μας υγεία. Όσοι δουλεύουν
σε ένα περιβάλλον, όπου χαίρουν της
υποστήριξης των συναδέλφων τους,
πιθανότατα θα ζήσουν περισσότερο
από εκείνους που δεν έχουν την ίδια
τύχη. Η υποστήριξη που δέχεται ένας
υπάλληλος αντανακλά το κατά πόσο
έχει ενσωματωθεί στη μικρή «κοινω-

νία» της δουλειάς του, παράγοντας
που θεωρείται καθοριστικός ακόμη και
για τον κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας.
Σύμφωνα επίσης με πρόσφατη έρευνα
της Adecco, τα στοιχεία που συνθέτουν
το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον είναι
η συναδελφικότητα, οι ουσιαστικές
σχέσεις και τα κίνητρα για βελτίωση
της παραγωγικότητας. Ειδικότερα, το
89% των συμμετεχόντων στην έρευνα
δηλώνει ότι το αίσθημα της συναδελφικότητας αποτελεί τον σημαντικότερο
παράγοντα ενός αρμονικού εργασιακού
περιβάλλοντος και ότι τα μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά.
Ένα ποσοστό 72% ομολογεί ότι η
συμπεριφορά στον χώρο εργασίας
είναι πολύ σημαντική, συμφωνώντας
σε γενικές γραμμές στο ότι η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη όταν οι
εργαζόμενοι λειτουργούν συντονισμένα
και με αίσθημα σεβασμού ο ένας για

τον άλλον. Ποσοστό 63% των εργαζομένων υποστηρίζει ότι ευέλικτα εργασιακά σχήματα και προνόμια, όπως η
μερική απασχόληση ή η δυνατότητα
μειωμένου ωραρίου ενίοτε, είναι πολύ
σημαντικά. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν
επίσης, σε ποσοστό 61%, ότι τα απαιτητικά ωράρια αποτελούν σημαντική
πρόκληση μεν, ωστόσο δηλώνουν
περισσότερο ικανοποιημένοι όταν
αναγνωρίζεται η
συνεισφορά τους
με το να τους
δοθεί, π.χ., ρεπό
την ημέρα των
γενεθλίων τους.
Αυξημένη είναι,
επίσης, η σπουδαιότητα
που
αποδίδουν
τα
στελέχη
στις
εργασιακές σχέ-

σεις. Μάλιστα, το 27% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι θα ήταν
διατεθειμένο να κερδίζει λιγότερα χρήματα με αντάλλαγμα ένα αρμονικό
περιβάλλον, ενώ περισσότεροι από
τους μισούς (ποσοστό 52%) δηλώνουν
ότι προτιμούν τους καλούς συναδέλφους από μια εβδομάδα επιπλέον διακοπών!
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Διαβεβαιώσεις Κεντρικής Τράπεζας
για ΜΕΔ στον Σύνδεσμο Προστασίας
Πρώτης Κατοικίας

Α

πόψεις και εισηγήσεις σε ότι αφορά τα θέματα
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, το Σχέδιο
Εστία και την τήρηση του Κώδικα και της Οδηγίας
της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις
αντάλλαξαν σε συνάντησή τους την περασμένη
εβδομάδα ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.
Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης
Κατοικίας τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Διοικητής της ΚΤ, «διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή που συστάθηκε για τη δημιουργία μηχανισμού για
εκποιήσεις δανειοληπτών που αισθάνονται ότι έχουν
αδικηθεί, συνεχίζει το έργο της προσδοκώντας ότι ο
μηχανισμός θα είναι έτοιμος περί τα μέσα Οκτωβρίου και αφού γίνουν οι σχετικές διαβουλεύσεις με τον
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)».
Ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας εκφράζει αισιοδοξία «ότι ο σχετικός μηχανισμός θα παρέχει δίκαιες λύσεις και γρήγορες διαδικασίες οι οποίες θα εξισορροπούν καθοριστικά τις σχέσεις τραπεζών και δανειοληπτών».

Ψηλοί οι ρυθμοί ανάπτυξης
του τομέα Οικοδομών –
Κατασκευών στην Κύπρο

Δ

ιψήφια αύξηση καταγράφει ο τομέας των κατασκευών στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από
στοιχεία που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η
Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία [Eurostat ]
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εργασίες στις
κατασκευές το πρώτο
τρίμηνο του 2019
αυξήθηκαν
κατά
12,8% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο
του 2018.
Το τέταρτο τρίμηνο
του 2018 σημειώθηκε αύξηση 15,2%.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+47,7%) και στη Σλοβενία (+23,1%).
Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η δραστηριότητα
στην Ελλάδα (-18,4%).
Στην ευρωζώνη η κατασκευαστική δραστηριότητα
παρουσίασε αύξηση 4,6% και στην ΕΕ επίσης 4,9%.
Στην Ευρωπαική Ένωση, οι εργασίες στην κατασκευαστική βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 1,7% και
στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Τ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ημερίδα για την προώθηση της ισότητας
των φύλων στην ΕΕ
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ις
περισσότερες
αφίξεις για τον μήνα
Αύγουστο είχε φέτος η
Πλήγμα
Κύπρος, σύμφωνα με
στοιχεία που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Στατιστική Υπηρεσία, ενισχύοντας τις
προσδοκίες για όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες στο φετινό τουριστικό
ρεύμα.

T

ο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE), σε
συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργανώνουν στις 25 Σεπτεμβρίου 2019,
10.30 π.μ. – 12.30 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Υπουργείου Οικονομικών ημερίδα
με θέμα «Το έργο του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων
(EIGE) στην προαγωγή και υποστήριξη της ισότητας των φύλων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη
μέλη: Η περίπτωση της Κύπρου».
Η ημερίδα έχει στόχο την ενημέρωση για την προώθηση της ισότητας
των φύλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη της, με
ιδιαίτερη έμφαση στην Κύπρο.
Στην εν λόγω ημερίδα το EIGE θα
παρουσιάσει τα αποτελέσματά του
για την Κύπρο καθώς και διάφορα

διάστασης του φύλου
στους
διάφορους
τομείς
πολιτικής.
Επίσης στην εκδήλωση θα απευθύνουν
χαιρετισμό η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κα Ζέτα
Αιμιλιανίδου και η
Επίτροπος Ισότητας
των Φύλων κα Ιωσηφίνα Αντωνίου.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και στα Ελληνικά
με ταυτόχρονη διερμηνεία.

• Θα αναλυθούν εργαλεία
που θα συμβάλουν
στις προσπάθειες για
προαγωγή της Ισότητας
πρακτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το EIGE, τα οποία
εισάγουν την ενσωμάτωση της

Για τυχόν πληροφορίες/διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τη Λειτουργό του
Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας
κα Άντρη Σάββα στα τηλέφωνα 22
805989/994 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση asavva@presidency.gov.cy

Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Τον Μάιο 2020 η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ελλάδα
Με στόχο να καταστεί εφικτή η
επαναλειτουργία της επιβατικής
γραμμής με την Ελλάδα από τον
Μάιο του 2020, το υφυπουργείο
ναυτιλίας προωθεί όλες τις προπαρασκευαστικές διεργασίες ώστε
να ανάψει το πράσινο η ΕΕ, αναφέρει η υφυπουργός ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου.

χεία και πληροφορίες ενώ για να
επιταχυνθεί η διαδικασία θα αρχίσει και η επεξεργασία των όρων
του διαγωνισμού, η οποία συνεπάγεται εντατική εργασία και διαβούλευση με συντελεστές και φορείς

Σε απάντηση μετά από ερώτημα
της βουλευτού Λάρνακας Αννίτας
Δημητρίου η κ. Πηλείδου αναφέρει
ότι απώτερος σκοπός είναι να
προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός αρχές του νέου έτους.
Παράλληλα, τονίζει ότι πρόθεση
του υφυπουργείου ναυτιλίας είναι
όπως σε στενή συνεργασία με το
γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ετοιμαστεί πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
οποίο θα πρέπει να δίνονται τα
απαιτούμενα συγκεκριμένα στοι-

του τομέα της ναυτιλίας (Κυπριακό
Ναυτικό Επιμελητήριο και Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών).
Επιπρόσθετα, απαιτείται να γίνουν
διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με
το υπουργείο ναυτιλίας και νησιώ-

τικης πολιτικής της Ελλάδας. Το
υφυπουργείο έχει εκπονήσει μελέτη
η οποία ολοκληρώθηκε στις 5
Αυγούστου και σύμφωνα με τα
ευρήματα της το υφυπουργείο
είναι τώρα σε θέση να στοιχειοθετήσει σχετικό αίτημα προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), καθώς
επίσης να ετοιμάσει τους σχετικούς όρους του πανευρωπαϊκού
διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί
για την επαναλειτουργία της γραμμής μετά τη σχετική έγκριση της ΕΕ.
Σημειώνεται σχετικά ότι τυχόν χρηματοδοτήσεις από κρατικούς
πόρους ή ευρωπαϊκούς πόρους,
ρυθμίζονται από το συναφές
κεκτημένο της ΕΕ και παρέχονται
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις για παροχή δημόσιας
συγκοινωνίας (υποχρεώσεις όπως
χρονική διάρκεια, ύψος χρηματοδότησης, διαδικασία ανάθεσης
κλπ.).

Ο καλύτερος Αύγουστος για τον τουρισμό

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας
Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον
Αύγουστο 2019 ανήλθαν σε 553.845 σε
σύγκριση με 534.847 τον Αύγουστο
2018, σημειώνοντας αύξηση 3,6%. Οι
αφίξεις Αυγούστου 2019 ήταν οι ψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι
σήμερα κατά τον μήνα Αύγουστο.
Τον Ιούλιο καταγράφηκε αύξηση 2,1%.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο
αυξήθηκαν κατά 1,0% τον Αύγουστο
2019 σε σχέση με τον Αύγουστο 2018,
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για τον τουρισμό μας η κατάρρευση της Τhomas Cook
ενώ παρατηρήθηκε 1,8% αύξηση από τη
Ρωσία και 23,6% από το Ισραήλ. Μείωση 0,2% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από τη Σουηδία και 14,2% από
τη Γερμανία.
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την
κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο
για τον Αύγουστο 2019, με ποσοστό
33,6% και ακολουθούν η Ρωσία με
20,9%, το Ισραήλ με 9,4% και η Σουηδία
με ποσοστό 3,7%.
Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο 2019
ήταν για ποσοστό 88,1% των τουριστών οι διακοπές, για 10,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 1,7% επαγγελματικός.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγού-

στου 2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.735.839 σε σύγκριση με
2.719.622 την αντίστοιχη περίοδο του
2018, σημειώνοντας αύξηση 0,6% αλλά
και ξεπερνώντας τις αφίξεις που κατα-

γράφηκαν ποτέ στην
Κύπρο κατά τους οκτώ
μήνες του έτους.

Οι αφίξεις από τη
Ρωσία παρουσιάζουν
μείωση 3,2% τους πρώτους οκτώ μήνες
του 2019 ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο
αύξηση 1,5%.
Σημαντική μείωση που φθάνει το 17,9%
καταγράφει η γερμανική αγορά.

Ανατρέπει τα δεδομένα η κατάρρευση της Thomas Cook
Σοβαρό πλήγμα στον τουρισμό της Κύπρου, κυρίως στον κλάδο των ξενοδόχων,
διαπιστώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού μετά την προχθεσινή κήρυξη πτώχευσης
του παγκόσμιου κολοσσού Thomas Cook.
Οι Κύπριοι ξενοδόχοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση καθώς δεν έχουν λάβει τις
πληρωμές για τις υπηρεσίες τους από την Thomas Cook για τους τελευταίους
τρείς μήνες, της περιόδου τουριστικής αιχμής.
Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο αυτά τα λεφτά να χαθούν, δήλωσε ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος σε έκτακτη σύσκεψη. Το κόστος είναι γύρω στα 50
εκατ. ευρώ, ανέφερε ο Υφυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολο αυτά τα χρήματα να τα ανακτήσουν οι ξενοδόχοι».
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Καταπίνουμε περίπου 2.000 μικρά κομματάκια
σωματίδια πλαστικού κάθε εβδομάδα

Έ

νας μέσος άνθρωπος καταπίνει έως και 5 γραμμάρια πλαστικό κάθε εβδομάδα, δηλαδή το
βάρος μιας πιστωτικής κάρτας,
αναφέρει έκθεση που συντάχθηκε
από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ της Αυστραλίας για λογαριασμό της οργάνωσης Παγκόσμιο
Ταμείο για τη Φύση (WWF).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έκθεσης αποτελούν απάνθισμα 50 ερευνών που έχουν διεξαχθεί για την κατανάλωση πλαστικού από τους ανθρώπους, κάθε
άνθρωπος καταπίνει περίπου
2.000 μικρά κομματάκια και
σωματίδια πλαστικού κάθε εβδομάδα, δηλαδή περίπου 250 γραμμάρια ετησίως.
«Αν και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο την ύπαρξη των
μικροπλαστικών και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, η έκθεση αυτή προσφέρει για πρώτη
φορά έναν συγκεκριμένο υπολογισμό για το ποσοστό κατανάλωσής τους» από τους ανθρώπους,
εξήγησε η Τάβα Παλινισάμι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του
Νιούκαστλ. Αυτό «θα συμβάλει
στην κατανόηση των πιθανών
τοξικολογικών κινδύνων για τους

ανθρώπους», πρόσθεσε.

4.000 αν πίνει νερό βρύσης).

Βασική πηγή του πλαστικού που
καταπίνουν οι άνθρωποι είναι το

Αν λάβουμε υπόψη μας τη μόλυνση του αέρα, ο αριθμός αυτός
ξεπερνά τα 121.000 μικροσωματίδια, με τον αριθμό να διαφέρει
κατά τι ανάλογα με τον τρόπο
ζωής και τον τόπο κατοικίας,
αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental
Science and Technology.

• Τα

πλαστικά δεν μολύνουν
μόνο τα ποτάμια και τους
ωκεανούς μας, δεν σκοτώνουν
μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά
βρίσκονται μέσα σε όλους μας
νερό, κυρίως αν είναι εμφιαλωμένο. Μεταξύ των άλλων προϊόντων
που αναλύθηκαν, τα οστρακοειδή,
η μπύρα και το αλάτι περιέχουν
τα μεγαλύτερα ποσοστά πλαστικού.
Σύμφωνα με καναδική έρευνα που
δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου και
βασίστηκε στον τρόπο ζωής του
μέσου Αμερικανού, ένας ενήλικας
καταπίνει έως και 52.000 μικροσωματίδια πλαστικού ετησίως,
στα οποία προστίθενται ακόμη
90.000 αν πίνει νερό αποκλειστικά από πλαστικά μπουκάλια (και

«Aυτό είναι ένα σήμα κινδύνου για
τις κυβερνήσεις μας: τα πλαστικά
δεν μολύνουν μόνο τα ποτάμια και
τους ωκεανούς μας, δεν σκοτώνουν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά
βρίσκονται μέσα σε όλους μας»,
υπογράμμισε ο Μάρκο Λαμπερτίνι
γενικός διευθυντής της WWF
International σε ανακοίνωσή του.
«Αν και η έρευνα εξετάζει τις
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις του πλαστικού στην υγεία
των ανθρώπων, είναι ξεκάθαρο
ότι πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί μόνο αν αντιμετωπίσουμε τις
αιτίες της μόλυνσης: αν δεν
θέλουμε το πλαστικό στον οργανισμό μας, πρέπει να σταματήσουμε τους εκατομμύρια τόνους
του υλικού αυτού που εξακολουθούν να καταλήγουν στη φύση
κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι θα μας ακολουθούν
σε όλα τα κράτη της ΕΕ

Π

όσοι από εμάς, κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή εγκατάστασης
σε άλλο κράτος μέλος, δεν θα
θέλαμε να είχαμε πρόσβαση στα
ιατρικά μας δεδομένα για να τα
διαβιβάσουμε σε γιατρό της
περιοχής;.

κής υγείας στο πλαίσιο του δικτύου eHealth.
Ήδη Φινλανδία, Εσθονία, Λουξεμβούργο και Τσεχία πρωτοπορούν και ως το τέλος του 2021

παθήσεις, αλλεργίες ή δυσανεξίες
σε ορισμένα φάρμακα), πράγμα
που θα διευκολύνει σαφώς τους
γιατρούς να παρέχουν την αποτελεσματικότερη
θεραπεία
το
συντομότερο δυνατόν-

Η ανταλλαγή των ιατρικών δεδομένων γίνεται με τη στήριξη του
τηλεπικοινωνιακού προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη»,
ενώ πολλά κράτη μέλη εργάζονται
ήδη για τη δημιουργία υποδομής
ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονι-
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Έξι οφέλη της βρόμης

Έ

να θαυματουργό δημητριακό που, αν το
εντάξουμε στη διατροφή μας, τα οφέλη θα
είναι απίστευτα και εγγυημένα
- Βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης, περιορίζοντας την παραγωγή της από το ήπαρ, και
οι αντιοξειδωτικές της ουσίες προστατεύουν
την καρδιά, διατηρώντας υγιή τα αιμοφόρα
αγγεία.
- Μειώνει τον κίνδυνο καρκινογένεσης του
πεπτικού συστήματος, δεσμεύοντας τα χολικά
οξέα και προωθώντας τις συστηματικές
γαστροεντερικές λειτουργίες.

- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, προάγοντας
τη δράση των μακροφάγων και ουδετερόφιλων
κυττάρων κατά βακτηρίων, ιών και παρασίτων.
- Ελέγχει τα επίπεδα του σακχάρου, καθώς οι βγλυκάνες που περιέχει το διατηρούν στο επιθυμητό
πλαίσιο.
- Συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του σωματικού
βάρους, αφού η υψηλή περιεκτικότητά της σε φυτικές ίνες και πρωτείνες περιορίζει την όρεξη και
δίνει την αίσθηση του κορεσμού.
- Χαρίζει ομορφιά και ευεξία λόγω της αντιοξειδωτικής, αντιφλεγμονώδους και αντιαλλεργικής της
δράσης.

Προωθώντας
τη δεντροφύτευση

Μ

αραθώνιο με δέντρα δεμένα στην πλάτη έτρεξαν 20 φίλοι στον Κέιπ Τάουν για να προωθήσουν τη δεντροφύτευση
Ένας λογιστής, ένας επιχειρηματίας και ένας
παράγοντας της πυγμαχίας είναι τρία από τα μέλη
μιας παρέας 20 φίλων που έτρεξαν σε έναν πρωτότυπο μαραθώνιο στο Κέιπ Τάουν αφού είχαν
δέντρα δεμένα στην πλάτη τους.
Η παρέα επιχειρεί έτσι να προωθήσει την δεντροφύτευση, με δέντρα που φύονται στη Νότιο Αφρική,
στο πλαίσιο μιας εθνικής προσπάθειας να αντικατασταθούν χωροκατακτητικά είδη με εγχώρια, για
την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της κλιματικής
αλλαγής.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς
συστήματος που θα επιτρέπει
στους πολίτες να έχουν πρόσβαση
στους ηλεκτρονικούς φακέλους
υγείας τους σε όλα τα κράτη μέλη.
είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και
της περίθαλψης στην ψηφιακή
ενιαία αγορά.
Η δυνατότητα διαβίβασης, των
ιατρικών πληροφοριών σε γιατρούς στο εξωτερικό όχι μόνο
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα
της περίθαλψης, αλλά και να
αποφέρει θετικά αποτελέσματα
στους προϋπολογισμούς για την
υγεία. Είναι λιγότερο πιθανό να
επαναληφθούν δαπανηρές ιατρικές εξετάσεις, όπως οι εξετάσεις
ιατρικής απεικόνισης ή οι εργαστηριακές αναλύσεις

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τον περασμένο χρόνο, το Κέιπ Τάουν βίωσε την χειρότερη ξηρασία του αιώνα και σχεδόν εξαντλήθηκε
το πόσιμο νερό, γεγονός που υποχρέωσε τις αρχές
να επιβάλουν την παροχή νερού με δελτίο και να
εγκαταστήσει δημόσια σημεία παροχής νερού.

• Πλέον είναι λιγότερο πιθανό να επαναληφθούν δαπανηρές
ιατρικές εξετάσεις, όπως οι εξετάσεις ιατρικής απεικόνισης
ή οι εργαστηριακές αναλύσεις
αναμένεται άλλες 18 χώρες να
ξεκινήσουν να ανταλλάσσουν
ιστορικά υγείας και ηλεκτρονικές
συνταγογραφήσεις.

Τα οφέλη
- εάν ένας πολίτης έχει ατύχημα
κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε άλλο
κράτος μέλος της ΕΕ, οι γιατροί θα
έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τον ασθενή (π.χ. πληροφορίες σχετικά με χρόνιες

Σοβαρά … αστειάκια
Μια μαμά σαρανταποδαρούσα βλέπει το
μικρό της παιδί λίγο ανήσυχο και το ρωτάει:

- υπάρχει βελτίωση της ποιότητας και εξασφάλιση της συνέχειας
της περίθαλψης για τους πολίτες
που μετακινούνται στο εσωτερικό
της ΕΕ-

«Τι έχεις παιδάκι μου και είσαι στενοχωρημένο;»

- ενισχύεται η ιατρική έρευνα για
την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων για την υγεία, όπως οι
χρόνιες και οι νευροεκφυλιστικές
ασθένειες, με τη διευκόλυνση της
ανταλλαγής δεδομένων.

«Άχου καημένο μου, πες μου ποιο πόδι σε
πονάει;»

«Με πονάει το πόδι μου! απαντάει το μικρό
και βάζει τα κλάματα.»

Κι απαντάει το παιδί της κλαίγοντας:
«Δεν ξέρω να σου πω, έχω μάθει να μετράω
μόνο μέχρι το δέκα!»
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Το «δώρο των θεών» με τα πολλαπλά οφέλη στην υγεία
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Η

πιο συνηθισμένη ποικιλία
αχλαδιών που συναντά
κανείς είναι τα κρυστάλλια, με
κιτρινοπράσινο χρώμα και λευκή
σάρκα, ενώ οι αρωματικές
κοντούλες και τα μεγαλύτερα
βουτυράτα είναι άλλες ποικιλίες
που μπορείτε να βρείτε στο
εμπόριο.
Ο Όμηρος ανέφερε τα αχλάδια ως
«δώρο των θεών» και μαθαίνοντας
τα πολλαπλά οφέλη τους στην
υγεία σας, σίγουρα θα συμφωνήσετε μαζί του.
Μειώνουν την αρτηριακή πίεση:
Τα αχλάδια είναι πλούσια σε
κάλιο, βοηθώντας στην αποβολή
της περίσσειας νατρίου από το
σώμα και συνηθίζετε να τρώτε
πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα,
εξασφαλίστε την ισορροπία νατρίου-καλίου στον οργανισμό σας, με
τη βοήθεια των αχλαδιών.
Ενισχύουν το ανοσοποιητικό
σύστημα: Το πορτοκάλι δεν είναι η
μοναδική πηγή βιταμίνης C. Ένα
αχλάδι περιέχει περίπου 8 mg
βιταμίνης C (περίπου το 11% της
συνιστάμενης ημερήσιας πρόσληψης), τονώνοντας έτσι το ανοσοποιητικό σας σύστημα.
Ανεβάζουν τα επίπεδα ενέργειας:
Πλούσια σε φρουκτόζη, τα αχλάδια σάς προσφέρουν όλη την ενέργεια που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντί, λοιπόν, να
επιλέξετε μια επεξεργασμένη

• Νόστιμα, ζουμερά και
θρεπτικά, τα αχλάδια δεν
πρέπει να λείπουν από την
καθημερινή διατροφή σας
μπάρα δημητριακών με υψηλή
περιεκτικότητα σε ζάχαρη, προτιμήστε ένα αχλάδι για ενέργεια με
διάρκεια.
Προστατεύουν τα οστά: Είναι
γνωστό ότι το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη δημιουργία γερών
οστών και την αποφυγή της οστεοπόρωσης. Προκειμένου ο οργανισμός σας να διατηρήσει το ασβέστιο, χρειάζεται το βόριο. Τα
αχλάδια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βόριο και έτσι επιτρέπουν
στο σώμα σας να αποθηκεύσει και
να χρησιμοποιήσει το ασβέστιο,
ενισχύοντας την οστική σας υγεία.

Θεραπεύουν τη μέθη: Τρώγοντας
ένα αχλάδι προτού βγείτε για ποτό
μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα αλκοόλ που θα συγκεντρωθεί
στο αίμα σας, σύμφωνα με έρευνα
που είχε πραγματοποιηθεί από
αυστραλιανό ερευνητικό ινστιτούτο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει
χάρη στα βασικά ένζυμα που
περιέχουν τα αχλάδια, τα οποία
έχουν την ιδιότητα να μεταβολίζουν την αλκοόλη.
Ανακουφίζουν από τη δυσκοιλιότητα: Τα αχλάδια είναι ένα από τα
πιο πλούσια φρούτα σε φυτικές
ίνες, βοηθώντας έτσι στη ρύθμιση
των κινήσεων του εντέρου και ανακουφίζοντάς σας από τη δυσκοιλιότητα. Για την ομαλή λειτουργία
του πεπτικού σας συστήματος,
φροντίστε να τρώτε ένα αχλάδι την
ημέρα ή να πίνετε ένα ποτήρι από
το χυμό του.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η μέρα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις τις καταστάσεις των προηγούμενων ημερών, μολονότι είσαι αμετακίνητος στις θέσεις σου και κάποια
δημιουργικά ζητήματα ζητούν από
εσένα να φανείς πιο ευέλικτος και
διαλλακτικός, αν θέλεις να τα δεις να
προχωρούν. Πρόκειται πάντως για μια
μέρα που παράγει αποτέλεσμα, αν
συζητάς πιο ήρεμα!
Ταύρος: Η Σελήνη στο ζώδιό σου και
σε χρίζει πρωταγωνιστή των εξελίξεων για ακόμα μια μέρα. Μάλιστα, ο
σταθεροποιητικός Κρόνος και ο ονειρικός Ποσειδώνας… καλοβλέπουν το
ζώδιό σου και σου μοιράζουν ευκολίες
και ευκαιρίες! Περιόρισε λοιπόν την
κυκλοθυμία σου και προχώρα!
Δίδυμοι: Η μέρα σε βρίσκει να προετοιμάζεις πυρετωδώς και με στρατηγικό
σχεδιασμό το επόμενο βήμα σου,
ακόμα και αν έχεις πολλές υποχρεώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον ή το
σπίτι. Αν πάλι το πρόγραμμά σου είναι
άνετο, χωρίς υποχρεώσεις που να σε
αγχώνουν, πρόκειται για μια εξαιρετική ημέρα για χαλάρωση και ηρεμία.
Καρκίνος: Η μέρα σε καλεί να δεις
φίλους, να συμμετάσχεις σε ευχάριστες παρέες και να νιώσεις μέλος μιας
ομάδας, ενώ τα πρόσωπα του φιλικού
σου περιβάλλοντος σε βοηθούν να δεις
μια εντελώς διαφορετική πλευρά ενός
ζητήματος που σε είχε απασχολήσει.
Γενικότερα όμως είναι πολύ σημαντικές μέρες με ευκαιρίες και πετυχαίνεις
στόχους!
Λέων: Η Σελήνη από τον Ταύρο και με
καλές όψεις μάλιστα σε κάνει να σκέφτεσαι τις φιλοδοξίες σου, το επόμενο
μεγάλο βήμα δηλαδή που θες να κατακτήσεις. Παράλληλα είναι μια μέρα

που ευνοεί τις πράξεις, τις σημαντικές
υποθέσεις. Αν λοιπόν φανείς μετρημένος και δωρικός, μπορείς να εκμεταλλευτείς την εξαιρετικά ευνοϊκή όψη του
Άρη με τον Πλούτωνα που δίνει… γκάζια ώστε να αλλάξεις την καθημερινότητά σου προς το καλύτερο!
Παρθένος: Η ανέμελη διάθεση της χθεσινής ημέρας σε ακολουθεί και σήμερα,
ενώ μπορείς να καταφέρεις πολλά και
να χτίσεις κάτι σημαντικό, αρκεί να
βλέπεις καθαρά. Επίσης, ο Άρης στο
ζώδιό σου σε τρίγωνο με τον
Πλούτωνα δείχνει πως αυτή την
περίοδο ξεκλειδώνεις μέσα σου τη
δύναμη και καταφέρνεις πράγματα
που υπό άλλες συνθήκες έμοιαζαν
ακατόρθωτα.
Ζυγός: Η διάθεσή σου παραμένει εσωστρεφής και χρησιμοποιείς τον χρόνο
που σου δίνεται για να σχεδιάσεις
λεπτομερώς το επόμενο βήμα σου,
ακόμη και αν για τους άλλους γύρω
σου είσαι πιο σιωπηλός από ότι σε
έχουν συνηθίσει. Επίσης, ο Άρης σε
τρίγωνο με τον Πλούτωνα δείχνει πως
υπάρχουν δίπλα σου σημαντικά πρόσωπα που σε βοηθούν να λυτρωθείς
από βαρίδια του παρελθόντος, ειδικά
αν σχετίζονται με την οικογένεια και
τις ρίζες σου…
Σκορπιός: Η Σελήνη συνεχίζει το ταξίδι
της απέναντί σου, οπότε λόγω συνθηκών ακολουθείς το πρόγραμμα των
άλλων. Ωστόσο είσαι σε μια πολύ βοηθητική περίοδο που ακόμα και αν συμβαίνουν πολλά στη ζωή σου, το τρίγωνο των κυβερνητών σου, ΆρηΠλούτωνα φανερώνουν πως κάνεις
σπουδαία βήματα προς τα μπροστά
και πατάς γερά πια στα πόδια σου.
Τοξότης: Η μέρα αυτή σε καλεί να

βάλεις σε τάξη πράγματα που εκκρεμούν, να ασχοληθείς με τις λεπτομέρειες, να κάνεις κινήσεις τακτοποίησης
και εξυγίανσης, είτε σε σημαντικά
ζητήματα, είτε σε μικρά, απλά, πρακτικά καθημερινά. Ο μόνος κίνδυνος
είναι πως αν πρόκειται για… αγγαρείες, δεν βάζεις το εκατό τοις εκατό της
όρεξής σου –που φέρνει μπελάδες.
Αιγόκερως: Η σημερινή ημέρα, με την
Σελήνη να βρίσκεται σε μια από τις πιο
ευνοϊκές θέσεις, είναι από τις λίγες
ευκαιρίες που επιτρέπεις στον εαυτό
σου να χαρεί και να διασκεδάσει, ειδικά αν τα αγαπημένα σου πρόσωπα –
αλλά και εσύ φυσικά– έχετε ελεύθερο
χρόνο στη διάθεσή σας. Ακόμη και αν
έχεις γεμάτο πρόγραμμα όμως, σήμερα
προωθείς εξαιρετικά τα δημιουργικά
σου σχέδια.
Υδροχόος: Με την Σελήνη να παραμένει
στο τέταρτο ηλιακό σου σπίτι, η διάθεσή σου συνεχίζει να είναι πιο εσωστρεφής και προτιμάς να απολαύσεις
την παρέα ανθρώπων που σε κάνουν
να νιώθεις ασφαλής. Παράλληλα όμως
ευνοούνται όλες οι υποθέσεις που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια
και την ακίνητη περιουσία και το
σίγουρο είναι πως σήμερα επιδιώκεις
τη σιγουριά.
Ιχθείς: Σήμερα η Σελήνη συνεχίζει να
πορεύεται στον επικοινωνιακό τρίτο
ηλιακό σου οίκο, γεγονός που σε κάνει
ιδιαίτερα ομιλητικό και εξωστρεφή,
θες να περιβάλλεσαι από κόσμο, ενώ
ακόμη και αν το πρόγραμμά σου έχει
πολλές υποχρεώσεις, εσύ καταφέρνεις
να πείσεις τους άλλους με τα επιχειρήματα και την πειθώ σου. Με το τρίγωνο
Άρη-Πλούτωνα άλλωστε δεν έχεις
φόβο για τίποτα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ρυζόγαλο κρέµα
Υλικά:
½ φλ. ρύζι γλασέ, 2 φλ. (½ λίτρο)
νερό, 4 φλ. (1 λίτρο) γάλα (πλήρες), 1 φλ. ζάχαρη, 4 κουταλιές
κορν φλάουερ, 1 ½ κουταλάκι
βανίλια, κανέλα για το σερβίρισµα.

Εκτέλεση: Βάζετε το ρύζι µε το νερό
σε µια µικρή κατσαρόλα σε δυνατή
φωτιά και το αφήνετε να κοχλάσει. Χαµηλώνετε τη φωτιά
και το σιγοβράζετε µέχρι να απορροφηθεί όλο το νερό,
ανακατεύοντάς το προς το τέλος για να µην κολλήσει. Το
αποσύρετε από τη φωτιά και το αφήνετε να κρυώσει, για
20 περίπου λεπτά. Κρατάτε ½ φλ. από το γάλα στην άκρη
σε ένα φλιτζάνι και ανακατεύετε µέσα το κορν φλάουερ
µέχρι να διαλυθεί. Βάζετε το υπόλοιπο γάλα σε µια µέτρια
κατσαρόλα σε µέτρια φωτιά και ανακατεύετε µέσα τη
ζάχαρη και το ρύζι. Ανακατεύετε συνεχώς και µόλις το
µίγµα αρχίσει να βράζει, χαµηλώνετε εντελώς τη φωτιά
(στο µίνιµουµ) και το ανακατεύετε συνεχώς για 10 λεπτά
(αν το γάλα αρχίσει να φουσκώνει, αποσύρετε για λίγο
την κατσαρόλα από τη φωτιά, την επαναφέρετε και
συνεχίζετε το ανακάτεµα). Μετά τα 10 λεπτά, ανακατεύετε µέσα τη βανίλια και το γάλα µε το διαλυµένο κορν
φλάουερ και συνεχίζετε το ανακάτεµα, µέχρι να δέσει το
µίγµα σε κρέµα, για 1-2 λεπτά. Το αποσύρετε από τη
φωτιά και το µοιράζετε σε έξι µπολάκια. φήνετε να
κρυώσει εντελώς και το βάζετε στο ψυγείο για 3 τουλάχιστον ώρες. Το σερβίρετε πασπαλισµένο µε κανέλα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αιτήσεις για 7 κενές θέσεις
Διασωστών - Πληρώματος Ασθενοφόρων

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 822 - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965

Λ

ήγει στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00 η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επτά (7)
κενές θέσεις Διασωστών - Πληρώματος
Ασθενοφόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Ασθενοφόρων στον Οργανισμό Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας.
Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.
Βασικός ετήσιος μισθός €16.368.
Απαιτούμενα Προσόντα
Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης
Εκπαίδευσης.
Κάτοχος πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρων»
διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή
και "Πτυχίο Πανεπιστημίου Διασώστης-Πλήρωμα
Ασθενοφόρου".

νου οχήματος (3500kg-4500kg).
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση
της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
Υποβολή Αιτήσεων
(α) Oι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από τον
Οργανισμό
Κρατικών
Υπηρεσιών
Υγείας
www.shso.org.cy ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα, 22605670, 22605734.
Περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα
22887171, 22605625, 22605734.

Η οδήγηση ασθενοφόρων οχημάτων επιτρέπεται
από οδηγούς που κατέχουν άδεια κατηγορίας ΙΑ
(που εκδόθηκε πριν τις 19/1/2013). Επιτρέπεται
επίσης για οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης
για κατηγορία C1 ή και άλλης κατηγορίας νοουμένου ότι καλύπτει το μικτό βάρος του οδηγούμε-

Η Κύπρος διαβάζει… όλες τις
εποχές!»

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Ψήφισε αυτόν που
υπόσχεται λιγότερα.
Θα είναι ο λιγότερο
απογοητευτικός.

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το περασμένο Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου,
η εκδήλωση «Η Κύπρος διαβάζει… όλες τις
εποχές!», που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών στο «The Mall of Cyprus»
στη Λευκωσία. H εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στα βιβλία και τα παιδιά, εντάσσεται στο πλαίσιο εκστρατείας προώθησης
της φιλαναγνωσίας την οποία υλοποιεί το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
Η εκδήλωση αποτέλεσε προπομπό για το
«Nicosia Book Fest 2019» που θα διεξαχθεί
στις 5 και 6 Οκτωβρίου στο Πάρκο
Ακρόπολης, στη Λευκωσία. Το Nicosia Book
Fest συνδιοργανώνουν το Ινστιτούτο
Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ), το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), ο
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και ο
Δήμος Στροβόλου.

Ανάκληση και δέσμευση φαρμακευτικών προϊόντων
που περιέχουν την ουσία ρανιτιδίνη

Ο

ι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας επιθυμούν
να ανακοινώσουν ότι το Συμβούλιο
Φαρμάκων έχει αποφασίσει την
ανάκληση ή δέσμευση όλων των
φαρμακευτικών προϊόντων που
περιέχουν τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη.
Τα προϊόντα τα οποία ανακαλούνται από τα φαρμακεία είναι:
Zantac effervescent tablets 150mg,
Zantac f.c. tablets 150mg, Zantac
injection 25mg/ml, Ranitidine
Accord
f.c.
tablets
150mg,
Ranitidine Accord f.c. tablets
300mg, Lumaren f.c. tablets 150mg,
Lumaren injection 50mg/2ml και
Verlost oral solution 30mg/ml.
Τα προϊόντα που δεσμεύονται στις
αποθήκες των παρασκευαστών και
διανομέων είναι: Raniplex f.c
tablets 150mg, Ranisynt solution for
injection or infusion 25mg/ml, 2ml,
Arnetin f.c tablets 150mg και
Arnetin solution for injection or
infusion 50mg/2ml.

Η απόφαση αυτή η οποία είναι
προληπτικού χαρακτήρα και συνάδει με ανάλογες ενέργειες άλλων
φαρμακορυθμιστικών αρχών, τόσο
στην Ευρώπη όσο και παγκόσμια,
έγινε μετά τον εντοπισμό του
παραπροϊόντος
NNitrosodimethylamine (NDMA) σε

• Η ρανιτιδίνη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση
και πρόληψη νοσημάτων
όπως το γαστρικό έλκος
και η δυσπεψία
εργαστηριακές αναλύσεις τόσο σε
τελικά προϊόντα όσο και στη δραστική πρώτη ύλη ορισμένων
παρασκευαστών. Η δημιουργία του
NDMA προκύπτει κατά τη διαδικασία παραγωγής της δραστικής
πρώτης ύλης. Το NDMA ταξινομείται ως πιθανό ανθρώπινο καρκινογόνο (ουσία που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο) βάσει μελετών σε

ζώα.
Ο
Ευρωπαϊκός
Οργανισμός
Φαρμάκων ήδη έχει εκκινήσει διαδικασία ανασκόπησης, ώστε να
αξιολογηθεί κατά πόσο οι ασθενείς
που λαμβάνουν ρανιτιδίνη διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο από την
παρουσία NDMA και θα παράσχει
πληροφόρηση μόλις αυτή καταστεί
διαθέσιμη.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Bernard Baruch,
1870-1965,
Αμερικανός επιχειρηματίας & πολιτικός

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 ρανιτιδίνη χρησιμοποιείται για
την αντιμετώπιση και πρόληψη
νοσημάτων όπως το γαστρικό
έλκος και η δυσπεψία.
Διευκρινίζεται ότι οι ενέργειες
είναι προληπτικού χαρακτήρα και
δεν συντρέχει στο παρόν στάδιο
οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν
ρανιτιδίνη καλούνται όπως συνεννοούνται με τον γιατρό και τον
φαρμακοποιό τους για τη χρήση
εναλλακτικών διαθέσιμων σκευασμάτων.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΠΟΛΛΩΝ: Το καμπανάκι κτύπησε νωρίς
Τ

ο καμπανάκι για τις τρανταχτές
αδυναμίες του Απόλλωνα στην
άμυνα κτύπησε νωρίς. Η κακή αμυντική
συμπεριφορά και στα δύο παιχνίδια
που έδωσε, έφεραν την πρώτη ήττα
σημαίνοντας συναγερμό στην τεχνική
ηγεσία. Πρόβλημα εντοπίσθηκε και στην
επίθεση καθώς δεν αξιοποιήθηκαν οι
καλές ευκαιρίες που δημιούργησε, ούτε
βρήκε τις λύσεις απέναντι στον εκπληκτικό Ουζόχο. Στον αντίποδα η Ομόνοια
με χαρακτήρα και σωστή νοοτροπία,
στέλλει μηνύματα ότι άλλαξε σελίδα και
είναι έτοιμη για ρόλο πρωταγωνιστικό.

• Πρώτη ήττα εν μέσω κραυγαλέων αμυντικών λαθών αλλά και
επιθετικών αδυναμιών για τους κυανόλευκους της Λεμεσού
• ΑΠΟΕΛ: Από την κόλαση στον παράδεισο με λυτρωτή τον χαλκέντερο
Μερκή
• Ομάδα με χαρακτήρα η Ομόνοια, ξέρει τι θέλει και πως να το κερδίσει
• «Μεγάλη Κυρία» με τα όλα της, με έντονη σφραγίδα Τιμούρ
• Άχνα να την πιείς στο ποτήρι με απολογισμό 7 βαθμούς σε 3 αγώνες
• Νίκη μεν, μετριότατη εμφάνιση δε, για την ΑΕΛ που ακόμη ψάχνεται
• Κατώτερη των προσδοκιών της η ΑΕΚ, πρώτοι βαθμοί για Ολυμπιακό

Η Ανόρωση έκανε ξανά την παρουσία
της στα γήπεδα ως «Μεγάλη Κυρία»
λυγίζοντας την δυνατή, φέτος, Πάφο
φέροντας έντονη τη σφραγίδα του
Τιμούρ Κετσπάγια. Με παίκτες διαβασμένους που ξέρουν τι ζηοτύν μέσα στο
γήπεδο κυριάρχησαν, δημιούργησαν
αρκετές ευκαιρίες χωρίς να απειληθούν
ουσιαστικά. Απογοητευτική η Πάφος.
Με μέτρια εμφάνιση η ΑΕΚ δεν κατάφερε
να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού γεγονός που προβλημάτισε πο0λύ
τους πιστούς φίλους της. Στο μεθαυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα της
δίδεται η ευκαιρία να κλείσει στόματα
όσους από νωρίς την αμφισβήτησαν.
Με καλά στοιχεία ο Ολυμπιακός που
ακόμη ψάχνεται να βρει τον προσανατολισμό του. Μπορεί να κέρδισε η ΑΕΛ,
αλλά η εμφάνιση της ήταν για άλλη μια
φορά μέτρια, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά για την πορεία της προς το
αύριο. Η μαζική αποχή του κόσμου
απογοητεύει. Η Δόξα παραπαίει χωρίς
να έχει ακόμη βρει το δρόμο της. Προχωρεί αήττητος ο Εθνικός Άχνας με
πλούσια συγκομιδή επτά βαθμών,
σκορπώντας ρίγη ενθουσιασμού στο
Αχνιώτικο στρατόπεδο. Πρέπει να μιλήσουμε με τη διοίκηση, δεν είναι ώρα για
βεβιασμένες κινήσεις τόνισε εμφαντικά
ο Σάββας Πουρσαϊτίδης για τη νέα ήττα
και την άσχημη πορεία της ομάδας που
πέρυση έκλεψε την παράσταση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η ΑΕΚ καλείται να τεθεί σε τροχιά καλών εμφανίσεων αρχής γενομένης
στον μεθαυριανό εξ’ αναβολής αγώνα με τον Απόλλωνα στο «ΑΡΕΝΑ»
Με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις και
με «ήρωα» τον Μερκή, ο ΑΠΟΕΛ απόδρασε από το Παραλίμνι με τη νίκη λυτρώνοντας τους χιλιάδες φίλους του, αποτρέποντας παράλληλα μουρμουρητά

και αμφισβητήσεις προτού καλά καλά
ζεσταθεί το πρωτάθλημα.
Κύρια χαρακτηριστικά των παικτών του
το φυσικό σθένος αλλά και η έλλειψη
αγωνιστικής συνοχής.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Δίνει πνοή και φρεσκάδα και ουσιαστικότερο ανταγωνισμό στο φετινό
μαραθώνιο η αναγέννηση της Ομόνοιας αλλά και η ανασυγκρότηση της
Ανόρθωσης

2

Με άδειες εξέδρες η ΑΕΛ δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στους μεγάλους, γεγονός που μειώνει κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος το
οποίο θα τρωθεί περαιτέρω αν ο Απόλλωνας δεν βρει τη φόρμα του.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ανεστάλησαν τα απεργιακά μέτρα στον Δήμο Πάφου

Η Ευρώπη σε... κίνηση

• Υπεγράφη συλλογική σύμβαση για τα έτη 2015-2018

• Πώς μετακινούνται οι ταξιδιώτες
της Γηραιάς Ηπείρου

Π

οιους τύπους χερσαίων μεταφορών (οδικών
και σιδηροδρομικών) χρησιμοποιούν οι πολίτες της ΕΕ για να μετακινούνται από έναν τόπο σε
άλλον;
Εστιάζοντας στα αυτοκίνητα
Το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται συχνότερα για τις
οδικές μεταφορές επιβατών στην ΕΕ. Όσον αφορά
τον αριθμό των αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους,
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών
μελών. Το 2017, υπήρχαν πάνω από 600 αυτοκίνητα
ανά 1.000 κατοίκους στο Λουξεμβούργο (670), στην
Ιταλία (625 το 2016), στη Φινλανδία (617), στη
Μάλτα (613) και στην Κύπρο (609). Από την άλλη
πλευρά, υπήρχαν λιγότερα από 400 στην Ουγγαρία
(355), τη Λετονία (356), την Κροατία (389) και τη
Βουλγαρία (393). Στην Ελλάδα υπήρχαν 487.

Ο

ι εργαζόμενοι του Δήμου
Πάφου αποδέχτηκαν, στο
πλαίσιο της γενικής συνέλευσης
που πραγματοποιήθηκε προχθές
την αναστολή των απεργιακών
μέτρων και επικύρωσαν τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ
συντεχνιών και του Δήμου Πάφου
για ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης για τα έτη 2015-2018
Η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών
υπεγράφη στην παρουσία της
Διευθύντριας Εργασιακών Σχέσεων
του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μαρίνας Ιωάννου ενώ ταυτόχρονα
υπήρξε δέσμευση όπως εντός
Οκτωβρίου
θα ξεκινήσουν εντατικές διαπραγματεύσεις για την

ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Δήμου Πάφου η οποία θα
καλύπτει την περίοδο 2019-2021.
Από το 2019, όπως τόνισε σε

χωρίς υποσημειώσεις και εξαιρέσεις, παγκύπριας συλλογικής σύμβασης μέσα από τη διαδικασία της
Ένωσης Δήμων στην οποία θα
ενταχθεί και ο Δήμος Πάφου.
Ο κ. Νικολάου πρόσθεσε ότι τα
εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και αφορά το
προσωπικό και τις μετακινήσεις,
θα συζητηθούν με τον Δήμαρχο
Πάφου με στόχο την εξεύρεση μιας
κοινά αποδεκτής λύσης.

δηλώσεις του στην Εργατική Φωνή
ο οργανωτικός γραμματέας της
ΣΕΚ Πάφου Νίκος Νικολάου αποτελεί στόχο και των δύο μερών η
δημιουργία ομοιγενοποιημένης,

Οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες
τους, κατέληξε, πάντοτε με πνεύμα
καλής θέλησης και συνδιαλλαγής
πορεύονται με υψηλό αίσθημα
ευθύνης για επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται.

Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο
Το 2017, συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο επιβάτες αεροπορικών μεταφορών καταγράφηκαν στην
ΕΕ. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (47%) ήταν επιβάτες
που ταξίδευαν στην ΕΕ, σε ποσοστό 36% έφτασαν σε
προορισμούς εκτός της ΕΕ, ενώ 17% πραγματοποίησαν εθνικές πτήσεις εντός της ίδιας χώρας.

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Μείζονα εργασιακά ζητήματα στο επίκεντρο
του 15ου Συνεδρίου της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
Η αδήλωτη εργασία, οι μεγάλες εργοστασιακές συμβάσεις που λήγουν το τέλος της χρονιάς, το ΓεΣΥ και
πολλά άλλα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Βιομηχανίας, θα τεθούν στο επίκεντρο του 15ου Συνεδρίου της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στις
9.30π.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ.

Ο συνολικός αριθμός των επιβατών αεροπορικών
μεταφορών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 30% μεταξύ του
2008 και του 2017. Εκτός από τη Σλοβακία (-7%), όλα
τα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση στον αριθμό των
επιβατών, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη Ρουμανία
(+123% ), το Λουξεμβούργο (+107%), τη Λιθουανία
(+106%) και την Πολωνία (+101%).

Όπως δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών ΣΕΚ Νεόφυτος
Κωνσταντίνου, το Παγκύπριο Συνέδριο θα αναφερθεί
στις μεγάλες εργοστασιακές συμβάσεις που θα λήξουν
το τέλος της χρονιάς, όπως στη ΜΕΤΟΧΕΜΙ, ΚΕΟ, UNITED PLASTIC LORDOS, εταιρείες αναψυκτικών κ.ά. Θα
γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην αδήλωτη εργασία που
αποτελεί γάγγραινα για την κοινωνία και την οικονομία και στην επιβαλλόμενη επαναξιολόγηση της διαδικασίας έγκρισης αδειών από τρίτες χώρες.

Κύριες διαδρομές αεροπλάνων εντός της ΕΕ
Στην ΕΕ, τα κορυφαία αεροπορικά δρομολόγια ήταν
μεταξύ της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης στην
Ισπανία (1,2 εκατομμύρια επιβάτες) και μεταξύ της
Τουλούζης και του Παρισιού στη Γαλλία (επίσης 1,2
εκατομμύρια επιβάτες), ακολουθούμενα από τη διαδρομή Παρίσι- Νίκαια (1,1 εκατομμύρια), επίσης στη
Γαλλία.
Κύριες διαδρομές αεροπλάνων εκτός ΕΕ
Το 2017, τα τρία πιο κοινά δρομολόγια ξεκίνησαν
από το Λονδίνο: για τη Νέα Υόρκη (1,5 εκατομμύρια
επιβάτες), για το Ντουμπάι (1,4 εκατομμύρια) και για
το Χονγκ Κονγκ (790.000). Ακολούθησαν τα δρομολόγια από Κοπεγχάγη στο Όσλο (775.000) και από το
Παρίσι στη Νέα Υόρκη (780.000).

Όσον αφορά το ΓεΣΥ, θα γίνει εκτενής συζήτηση για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει και τρόποι επίλυσης
τους ώστε οι πολίτες να τυγχάνουν γρήγορης και ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας. Εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει
ο γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου.

Ταξιδεύοντας με πλοίο
Το 2017 καταγράφηκαν 415 εκατομμύρια επιβάτες
που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν σε λιμένες
στην ΕΕ, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά
5,5% σε σύγκριση με το 2007.

Ανανεώθηκαν για δύο χρόνια οι συλλογικές συμβάσεις
στον κλάδο των Πετρελαιοειδών

Σ

την εταιρεία Exxon Mobil συμφωνήθηκε και υπογράφηκε η
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για την διετία 2018-2019 μετά
από πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου
Εργασίας. Στη νέα Συλλογική Σύμβαση προνοούνται σημαντικές
μισθολογικές αυξήσεις, αλλά και
επιλύονται σημαντικά θέματα ενό

√ Προνοούνται σημαντικές

μισθολογικές αυξήσεις
√ Επιλύονται προβλήματα

ενόψει της μετακίνησης
των τερματικών εγκαταστάσεων από τη
Λάρνακα στο Βασιλικό
ψει της μετακίνησης των τερματικών εγκαταστάσεων των εταιρειών
πετρελαιοειδών από την Λάρνακα
στην περιοχή του Βασιλικού.
Στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια
Κύπρου (ΕΚΟ) συμφωνήθηκε και
υπογράφηκε τριετής Συλλογική

Σύμβαση, για τα έτη 2019-2020. Η
Συλλογική Σύμβαση προνοεί σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις και
αυξήσεις του Ταμείου Προνοίας.
Επίσης επιλύει σημαντικά θέματα
ενόψει της μετακίνησης των τερματικών εγκαταστάσεων της εταιρείας από την Λάρνακα στην
περιοχή του Βασιλικού.
Στην διαδικασία μεσολάβησης, υπό
την Υπηρεσία Εργασιακών Σχέσεων
βρίσκονται και οι ανανεώσεις των
Συλλογικών Συμβάσεων των άλλων
δύο μεγάλων εταιρειών του κλάδου
πετρελαιοειδών
BP
Eastern
Mediterranean Cyprus και Πετρολίνα.

