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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Παρέμβαση γ.γ ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα
Πολλαπλά τα οφέλη για την κοινωνία από την εισαγωγή της
πράσινης φορολογίας

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Το μέγα στοίχημα της μεταρρύθμισης
στο Δημόσιο
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

11η Συνδιάσκεψη
Νεολαίας ΣΕΚ
Κλιματική Κρίση, Απασχόληση,
Εργασιακό Περιβάλλον και Προστασία Καταναλωτών, αιχμή του
δόρατος των Ψηφισμάτων που
εγκρίθηκαν

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Η αξιοπρέπεια στην εργασία αποτελεί
δείκτη προόδου και ευημερίας
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Μείζονα εργασιακά ζητήματα στο επίκεντρο του 15ου Συνεδρίου της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. – ΣΕΚ

Η
Σελ. 9

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3057

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 γενικός γραμματέας της

Ομοσπονδίας Βιομηχανικών
ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου (φωτό), τόνισε ότι το
Συνέδριο θα καταπιαστεί με
τις μεγάλες εργοστασιακές
συμβάσεις που θα λήξουν το
τέλος της χρονιάς, όπως στη
ΜΕΤΟΧΕΜΙ, ΚΕΟ, UNITED
PLASTIC LORDOS, Συνδέσμους Εισαγωγείς Οχημάτων
(ΣΕΜΟ), Τυπογράφων, Εφημερίδων & Περιοδικών, εταιρείες αναψυκτικών κ.ά. Θα
γίνει ιδιαίτερη αναφορά

κοινωνία και την οικονομία
και στην επιβαλλόμενη επαναξιολόγηση της διαδικασίας έγκρισης αδειών εργασίας από τρίτες χώρες.

στην αδήλωτη εργασία που
αποτελεί γάγγραινα για την

Χαιρετισμούς στο τελετουργικό μέρος θα απευθύνουν,
η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου και ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας. Εισηγητική
ομιλία θα καταθέσει ο γ.γ.
της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος
Κωνσταντίνου.

• Εκρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνει η υποδήλωση εισοδημάτων

Σελ. 8

Έ

4η Βιομηχανική
Επανάσταση
Ο κοινωνικός διάλογος, μοναδική
συνταγή αντιμετώπισης των
νέων προκλήσεων
Σελ. 4

Το... καταραμένο
«Mundial 2022»
Με εργατικό αίμα βάφονται τα
έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου στο Κατάρ

Σελ. 6

Τ

ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ
ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ντονη ανησυχία επικρατεί στις
τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και στο ίδιο το υπουργείο
Εργασίας για τις εκρηκτικές διαστάσεις
που προσλαμαβάνει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της υποδηλωμένης,
της αδήλωτης και γενικότερα της
«μαύρης» εργασίας. Η υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου μιλώντας
στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ) την
περασμένη Παρασκευή, τόνισε πως η
υποδηλωμένη εργασία προσλαμβάνει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις με ολέθριες
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας ανησυχώντας βαθύτατα για
την έξαρση του φαινομένου της μαύρης
εργασίας, δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» ότι η κατάσταση έφθασε στο
απροχώρητο διαμηνύοντας ότι ήλθε η

•

Η ΣΕΚ αξιώνει τη τάχιστη
λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών με σκοπό την
πάταξη της «μαύρης εργασίας»

τών στη Βουλή. Ταυτόχρονα καλούμε τα
κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφίσουν
σύσσωμα το νομοσχέδιο στέλλοντας
μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι η
ρυθμισμένη αγορά εργασίας θα αποβεί
πολλαπλώς ωφέλιμη για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αποσύρθηκε τον περασμένο Ιούλιο
με στόχο τη βελτίωση κάποιων προνοιών του.

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

ώρα της επιβολής του νόμου και της
τάξης στην αγορά εργασίας. Καλούμε
την υπουργό Εργασίας να επανακαταθέσει σύντομα το νομοσχέδιο για δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρη-

Εξάλλου, η υπουργός Εργασίας τόνισε
την ανάγκη όπως ξεκινήσει άμεσα κοινωνικός διάλογος για να κυρωθεί η
Σύμβαση 189 Περί Οικιακών Εργαζομένων. Η μη κύρωση της εν λόγω σύμβασης, σημαίνει πως ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν θέλουμε να προστατεύσουμε
αυτή την κατηγορία εργαζομένων,
σημείωσε.

Επικίνδυνη η Τουρκική επιθετικότητα

ο Κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται σε εξαιρετικά
κρίσιμο και επικίνδυνο σημείο, ως αποτέλεσμα
της νέας τουρκικής εισβολής στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Η Τουρκία αποθρασύνεται
ανεξέλεγκτα και δείχνει με τη δράση και τη συμπεριφορά της πως, δεν σέβεται τίποτα και κανένα. Ούτε
αρχές καλής γειτονίας αναγνωρίζει, ούτε το Διεθνές
Δίκαιο σέβεται, ούτε βέβαια και την Ευρωπαϊκή
Ένωση στην οποία επιθυμεί να καταστεί πλήρες
μέλος. Με τη δύναμη του ισχυρού και των όπλων
προσπαθεί να δημιουργήσει και άλλα τετελεσμένα σε
βάρος της Κύπρου, περιορίζοντας τα κυριαρχικά της
δικαιώματα στην εξόρυξη και αξιοποίηση του φυσικού αερίου.
Αυτή την ώρα χρειάζεται πραγματική ενότητα όλων
των πολιτικών δυνάμεων στο μέγιστο και υπέρτατο
βαθμό. Σε Κύπρο και Ελλάδα. Η πολυλογία, η πολιτι-

κή φλυαρία, η ισοπεδωτική προσέγγιση και οι
μακρόσυρτες τηλεοπτικές αναλύσεις δεν βοηθούν σε
τίποτα και κανένα.

λεσματική αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικό-

Χρειάζεται συγκροτημένη διπλωματική εκστρατεία,
συσπείρωση και ενότητα δυνάμεων σε όλα τα επίπε-

γοντα επικίνδυνης αποσταθεροποίησης και ως

τητας, η οποία αναστατώνει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξελίσσεται σε μόνιμο παράτέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη Διεθνή Κοινότητα, τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το

• Στην Κύπρο δοκιμάζεται
η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια
της Διεθνούς Κοινότητας

Συμβούλιο Ασφαλείας. Ευελπιστούμε πως η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην
Ελλάδα, σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία, όπως
και η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Ελλη-

δα. Αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη ώρα το Εθνικό συμφέρον πρέπει να τεθεί υπεράνω κάθε κομματικής ιδεολογίας και αντίληψης. Κύπρος και Ελλάδα, όπως
επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της,
πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για αποτε-

νικής Δημοκρατίας στην Κύπρο αυτή τη βδομάδα,
καταδεικνύουν πρόθεση αντίδρασης και σηματοδοτούν ουσιαστικές εξελίξεις.
Σήμερα η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια της Διεθνούς
Κοινότητας δοκιμάζεται στη μικρή Κύπρο.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

@

E

ξαγγέλθηκε από τα πιο επίσημα
χείλη η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στο Δημό-

σιο

Απαιτείται συναίνεση, διάλογος

* και υπευθυνότητα απόλους

Ρ

ιζικός εκσυγχρονισμός του κράτους σημαίνει τέρμα στην
ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ σχέση
Ας το συνειδητοποιήσουν τα
πολιτικά κόμματα

*

Γ

εΣΥ, υπάρχουν καταγγελίες ότι
κάποιοι το εκματαλλεύονται
Ορθώς ο υπουργός Υγείας εξήγγειλε μέτρα για πάταξη των
όποιων καταχρήσεων

*

Α

διάκοπος ο αγώνας για την
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ στην εργασία
Τιμούμε την 7η Οκτωβρίου και
εντείνουμε την προσπάθεια για
εδραίωση της αξιοπρεπούς εργασίας

*

Τ

ην διαφαινόμενη αποτυχία των
ηγετών στην ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ αλλαγή
δεν πρόκειται να συγχωρέσουμε ποτέ
Η υγεία και η ζωή των πολλών,
υπεράνω του κέρδους των ολίγων

*

Ι

στορική συμφωνία για πάταξη της
ΑΔΗΛΩΤΣΗΣ εργασίας
Με σοβαρότητα και τεκμηριωμένη
επιχειρηματολογία προχωρούμε
μπροστά

*

Το μέγα στοίχημα της μεταρρύθμισης στο Δημόσιο

Π

ριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
εξέφρασε δημόσια τη βούληση του να
συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί χωρίς
άλλη καθυστέρηση η μεταρρύθμιση στο
Δημόσιο. Για επίτευξη του καίριου
αυτού στόχου, είπε ότι σύντομα θα
υποβάλει στη Βουλή
τα σχετικά νομοσχέδια. Από την πλευρά
του, ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης ανέφερε
πως το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε εκ
Του Ξενή X.
νέου πλαίσιο νομοΞενοφώντος
σχεδίων που βελτιώΑρχισυντάκτη
νουν σε πολύ σημα«Εργατικής
ντικό βαθμό τη λειΦωνής»
τουργία της Δημόxenis.xenofontos@
σιας
Υπηρεσίας,
sek.org.cy
όπως για παράδειγμα το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Με την εκλογή του το 2013, ο κ. Αναστασιάδης μίλησε για μεταρρύθμιση
του δημόσιου τομέα μέχρι το 2016,
σκιαγραφώντας τους πέντε κινητήριους άξονες της μεταρρυθμιστκής πολιτικής της διακυβέρνησης του, διατυπώνοντας μάλιστα την αποφασιστικότητα του να πατάξει τυχόν γραφειοκρατικά εμπόδια, κατεστημένα και
απαρχαιωμένες αντιλήψεις.

παρελθόν και από άλλους προέδρους
αλλά δυστυχώς σκόνταψε στο κομματικό κόστος, σε ιδιοτελή συμφέροντα και
ποικιλόμορφες παθογένειες του πολιτικού βίου. Είναι γεγονός ότι την τελευταία πενταετία έγιναν βήματα μπροστά, αλλά το όραμα έμεινε ημιτελές.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη
φορά η νέα εξαγγελία του Προέδρου η
οποία τυγχάνει της θερμότατης στήριξης του υπουργού Εσωτερικών, θα
προχωρήσει μέχρι τέλους. Αναμφίβολα,
η πορεία υλοποίησης θα περάσει μέσα

• Αξίζουμε καλύτερου αύριο,
μέσω σύγχρονου κράτους διαφάνειας, ισοπολιτείας, αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης
από τα στενά της Σκύλλας και της
Χάρυβδης. Είναι ακριβώς εδώ που
απαιτείται η τόλμη και η αποφασιστική διάθεση για μετωπική σύγκρουση,
ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους, με
αρρωστημένες νοοτροπίες και νοσηρές
πρακτικές που εμποδίζουν την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα.
Ένα 24ωρο μετά την έγκριση από το
Υπουργικό Συμβούλιο νέων πακέτων
νόμων και κανονισμών για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο, ο
Πρόεδρος απηύθυνε έκκληση στα κοινοβουλευτικά κόμματα να στηρίξουν τη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια, γνωρίζοντας ο ίδιος από πρώτο χέρι πως οι

αλλαγές που δρομολογούνται θα
έλθουν σε σύγκρουση με την επικρατούσα νοοτροπία των πελατειακών σχέσεων.
Έξι σχεδόν δεκαετίες από την ίδρυση
του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους,
φρονούμεν πως ήλθε η ώρα, τα κόμματα υπό το βάρος της σύνθλιψης του
λαού στη μέγγενη της διαπλοκής και
της διαφθοράς να επιδείξουν τον αναγκαίο κοινωνικό πατριωτισμό θέτοντας
το κοινό καλό υπεράνω του κομματικού
ή άλλου ιδιοτελούς συμφέροντος.
Οφείλουν, τα κόμματα ως οι θεσμικοί
φορείς λειτουργίας του Δημοκρατικού
Πολιτεύματος να συνεργαστούν ειλικρινώς με την κυβέρνηση για να επιτευχθεί
ο πολυπόθητος στόχος του εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής η οποία
με την εύρυθμη λειτουργία της θα απογειώσει την Κύπρο στους αιθέρες της
υγιούς ανάπτυξης και της προόδου.
Τούτη την ώρα, ο τόπος χρειάζεται
κομματική και κοινωνική συναίνεση
στα μείζονα ζητήματα αλλά και ξεκάθαρο προσανατολισμό που να οδηγεί
στην δημιουργία σύγχρονου κράτους
το οποίο να προάγει την αξιοκρατία,
την ισοπολιτεία, τη διαφάνεια και τη
χρηστή διοίκηση. Η στάση της κυβέρνησης και των κομμάτων σε τούτη τη
χρονική συγκυρία, θα κρίνουν κατά
πόσον θα κερδηθεί το μεγάλο αυτό
στοίχημα.

ορυφώνεται η αγωνία για την
έκβαση της ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ θρασύτη-

Ο περίφημος εκσυγχρονισμός του κράτους εξαγγέλθηκε πολλές φορές στο

Επιβάλλεται ομοψυχία, εθνική

Η αξιοπρέπεια στην εργασία αποτελεί δείκτη προόδου και ευημερίας

Κ

τας

* στρατηγική και πλήρης αξιοποίηση του παράγοντα Ευρώπη

Η

εργαζόμενη ΝΕΟΛΑΙΑ έχει και
λόγο και ρόλο να διαδραματίζει
στα τεκταινόμενα
Η 11η Συνδιάσκεψη της Νεολαίας
ΣΕΚ έχει χαράξει ξεκάθαρη πορεία

*

Φ

Ο

αυστριακός ψυχίατρος Ζίγκμουντ
Φρόυντ δήλωσε πως οι δύο θεμέλιοι λίθοι της ευτυχίας είναι η αγάπη και
η δουλειά.
Συνεχίζω λέγοντας πως οι δύο θεμέλιοι λίθοι της εργασίας είναι η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός.

oρολόγηση της ΡΥΠΑΝΣΗΣ με
φοροελάφρυνση της εργασίας
Οι τεκμηριωμένες θέσεις της ΣΕΚ
αποδίδουν καρπούς

Ώ
*

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ρα να συνειδητοποιήσουν ΟΛΟΙ
ότι το ΓεΣΥ ήλθε για αν μείνει
Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να ανεκτεί
εκπτώσεις ή εκτροπές

Ν

ίκη του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
θεωρούμε τη συμφωνία στα
ξενοδοχεία
Οι Ξενοδόχοι ας μην καρατομήσουν τα οφέλη που προκύπτουν

*

Η

προωθούμενη
πολιτική για
εδραίωση της ΙΣΟΤΗΤΑΣ φέρνει
καρπούς
Η ΣΕΚ παραμένει αταλάντευτα
στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας

*

«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)

Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Είναι αυταπόδεικτο
πως οι υγιείς και
ποιοτικές συνθήκες
εργασίας είναι πλήρως συνυφασμένες με
την παραγωγικότητα
των
εργαζομένων,
γεγονός που ωφελεί
τόσο τους εργαζόμενους όσους και τους
εργοδότες.

Τα ανθρώπινα και
κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν δείκτη προόδου και ευημερίας. Η κατοχύρωση και η εμβάθυνση
τους καθιστά την προσπάθεια ακατάπαυστη για την υπεράσπιση τους.
Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό η αξιοπρέπεια στην εργασία για το συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ αποτελεί σημαντικό πυλώνα πάνω στον οποίο εδρά-

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)

ζονται οι υγιείς εργασιακές σχέσεις.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως οι εργαζόμενοι αποδίδουν εκεί και όπου η εργασία τους αναγνωρίζεται τόσο από
εργοδότες όσο και προϊσταμένους.
Στο πλαίσιο λοιπόν μιας καθόλα δίκαιης προσέγγισης, μια επιχείρηση ή μια
εταιρεία, έχει την υποχρέωση να εφαρ-

• Για τη ΣΕΚ η αξιοπρέπεια στην
εργασία είναι βασικός πυλώνας
στον οποίο εδράζονται οι υγιείς
εργασιακές σχέσεις
μόζει δίκαιες πολιτικές οι οποίες να
ενθαρρύνουν το προσωπικό τους και
να μη διαχωρίζουν τους υπαλλήλους με
βάση το φύλο ή την εθνοτική τους
καταγωγή αλλά αντίθετα να αξιολογούνται με βάση τις ικανότητες και τις
δεξιότητες τους.
Δεν νοείται αξιοπρέπεια στην εργασία
όταν παρατηρούνται κρούσματα ανισομισθίας και έμμεσων διακρίσεων.
Δεν νοείται αξιοπρέπεια στην εργασία
όταν παρατηρούνται κρούσματα εργα-

σιακού εκφοβισμού ή σεξουαλικής
παρενόχλησης, φαινόμενα που δεν
έχουν καμιά θέση στους χώρους εργασίας. Δεν υπάρχει επίσης αξιοπρέπεια
στην εργασία όταν ανθεί η αδήλωτη
εργασία, αφήνοντας εργαζόμενους
ηθικά και νομικά εκτεθειμένους.
Η εργασία είναι χώρος μέσα στον οποίο
ο κάθε εργαζόμενους δικαιούται το
αυτονόητο. Να αισθάνεται χαρούμενος
και ικανοποιημένος έτσι ώστε να μπορεί να αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του ανταποκρινόμενος στη
θέση εργασίας και στις ευθύνες που του
ανατίθενται.
Η αξιοπρέπεια δεν είναι ένας απλός
όρος για να περνάει απαρατήρητος.
Μέσα σε αυτήν τη λέξη κρύβεται η
πεμπτουσία της ασφάλειας που πρέπει
να αισθάνεται ο κάθε εργαζόμενος.
Η ΣΕΚ ως προστάτιδα των δικαιωμάτων των εργαζομένων θέτει πάντα σε
προτεραιότητα το μεγάλο κεφάλαιο
που παραπέμπει στην αξιοπρέπεια.
Είναι η ελάχιστη αναγνώριση στο
ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο οφείλεται η ευημερία της οικονομίας και
ευρύτερα της κοινωνίας μας.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/2019

Ιακώβου του Αλφαίου,
Αβραάμ & Λωτ,
Ανδρονίκου & Αθανασίας.

Φιλίππου διακ. Θεοφάνους Γραπτού,
Ζηναϊδος & Φιλονίλλης.

ΠΕΜΠΤΗ 10/10/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/10/2019

Ευλαμπίου, Ευλαμπίας μάρτ., Θεοφίλου οσίου

Θεοσεβίου Αρσινοϊτου,
Επικτήτου οσ., Πρόβου, Ταράχου &

Ανδρονίκου μ., Συμεών
Ν. Θεολόγου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10/2019
Δ’ ΛΟΥΚΑ, ΑΓ.
ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ’ ΟΙΚ.
ΣΥΝΟΔΟΥ, Χρυσής
νεομ., Αγαθονίκης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/2019
Θερεάποντος ιερομ.

του εν Κύπρω, Γερβασίου, Ναζαρίου,
Κοσμά Μελωδού,
Παρασκ. Επιβατηνής

ΤΡΙΤΗ 15/10/2019
Λουκιανού ιερομ.,
Σαβίνου οσ., Βάρσου
ομολογ., Ευθυμίου
νέου

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Διευρυμένη Συνάντηση Κοινωνικών Εταίρων
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Σχέδιο για παραχώρηση
χορηγίας για αγορά οικοπέδου

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι, το
Σχέδιο για παραχώρηση χορηγίας για
αγορά οικοπέδου το οποίο χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την ανέγερση κατοικίας
που υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή
Φ.Π.Α. δυνάμει του Πίνακα Γ του Πέμπτου
Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000 όπως εκάστοτε
τροποποιείται, προνοεί ότι η χορηγία παραχωρείται με την επιστροφή του δεκατέσσερα
τοις εκατό (14%) από τον κανονικό συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%) επί της αξίας
οικοπέδων που ορίζονται στην παράγραφο
(1) (β)(iii) του Όγδοου Παρατήματος του ιδίου
Νόμου. Πρόσωπο, το οποίο διεκδικεί τη
χορηγία για οικόπεδο, με βάση το παρόν Σχέδιο, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό
έντυπο που καθορίζεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο και έχει γνωστοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό
5183 και ημερομηνία 20 Σεπτέμβριου 2019,
Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. 302/2019 και το οποίο
μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας
www.mof.gov.cy κάτω από τον τίτλο «Έμμεση Φορολογία» και στη συνέχεια στο μέρος
«Έντυπα», την «Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε στην
αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας
που υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή
Φ.Π.Α.»
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβάλλεται στο
Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας, κατά ή μετά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για την ανέγερση κατοικίας. Το
Σχέδιο θα εφαρμόζεται για οποιοδήποτε
οικόπεδο αγοράστηκε μετά τις 2 Ιανουαρίου
2018 και επί του οποίου έχει επιβληθεί Φ.Π.Α
από τον πωλητή και έχει καταβληθεί από τον
αιτητή.

Επίτροπος Παιδιού

Οι γονείς και η κοινωνία έχουν
υποχρέωση να προετοιμάζουν
το παιδί για υπεύθυνη ζωή

Έ

ντονο προβληματισμό εξέφρασε η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού Δέσπω
Μιχαηλίδου αναφορικά με το περιστατικό
σε χώρο στάθμευσης που είδε το φως της
δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, το οποίο
αφορά σε εκδήλωση χυδαίας λεκτικής βίας
και ρατσιστικού λόγου εις βάρος γυναίκας με
διαφορετική εθνική καταγωγή, στην παρουσία και ανήλικου παιδιού.
Η κοινωνία έχει υποχρέωση να προετοιμάζει
το παιδί για μια υπεύθυνη ζωή, σε κουλτούρα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας
και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς και
τις εθνικές, κρατικές ή/και θρησκευτικές
ομάδες».
Οι γονείς τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που έχουν πρωταρχικό ρόλο, αλλά
και η ευρύτερη κοινωνία, οφείλουν να απέχουν από τέτοιες συμπεριφορές και να προστατεύουν τα παιδιά από ανήκουστες εκδηλώσεις και καταστάσεις που τα εκθέτουν ή
θίγουν την αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητά
τους και που τραυματίζουν τον ψυχικό τους
κόσμο. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού η προστασία των προσωπικών του
δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής, επομένως χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ο τρόπος
με τον οποίο προβάλλεται στη δημοσιότητα
το εν λόγω περιστατικό.
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Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου 2019 στη
Λευκωσία, την καθιερωμένη Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων. Στη συνάντηση συμμετείχαν πέραν των 130
επαγγελματιών στον τομέα της
ασφάλειας και υγείας από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό

• «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας – Διαχείριση
Επικίνδυνων Ουσιών»
τομέα, καθώς και εκπρόσωποι εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων
και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
Η φετινή Συνάντηση είχε ως βασικό
στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται από
επιχειρήσεις και οργανισμούς στη
χώρα μας, καθώς και τον απολογισμό
των δραστηριοτήτων που έγιναν στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση
Επικίνδυνων Ουσιών». Στόχος της
Ευρωπαϊκής Εκστρατείας ήταν η
αύξηση της ευαισθητοποίησης, όλων
των εμπλεκομένων εργοδοτών, αυτο-

εργοδοτουμένων και εργαζομένων, σε
σχέση με τους κινδύνους που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες
στους χώρους εργασίας, καθώς και η
προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης με
απώτερο στόχο την εξάλειψη των
κινδύνων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
Στη συνάντηση, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
και να καταθέσουν τις απόψεις /
εισηγήσεις τους για αποτελεσματικότερη διαχείριση των επικίνδυνων
ουσιών, η οποία, με βάση τα συμπεράσματα της συνάντησης, μπορεί να

επιτευχθεί μέσα από τη συλλογική
προσπάθεια όλων, χρησιμοποιώντας
τις γνώσεις, τις εμπειρίες, αλλά και
τα καθοδηγητικά εργαλεία και έγγραφα τα οποία ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αυτής Εκστρατείας. Αυτά, μαζί με την ενδυνάμωση
της θετικής νοοτροπίας ασφάλειας
και υγείας, μπορούν να αποτελέσουν
σημαντικούς παράγοντες για την ευημερία των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων, προλαμβάνοντας τα
εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα
συμβάντα.

Το Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ συμμετείχε στην πορεία της Europa Donna

Όσο περισσότεροι τόσο πιο δυνατοί

T

o Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας συμμετείχε και φέτος στην ετήσια πορεία
που διοργάνωσε η Europa Donna το
περασμένο Σάββατο με σύνθημα «Όσο
περισσότεροι τόσο πιο δυνατοί
Οι συμμετέχοντες περπάτησαν κρατώντας 575 ροζ φιγούρες που αντιπροσώπευαν τα νέα περιστατικά με
καρκίνο του μαστού που καταγράφηκαν το 2018 σε γυναίκες, 6 μπλε
φιγούρες που αντιπροσώπευαν τα
νέα περιστατικά που καταγράφηκαν
σε άνδρες, και 135 λευκές φιγούρες
που αντιστοιχούσαν στο αριθμό των
ασθενών που δυστυχώς, έχασαν τη
ζωή τους, εξαιτίας του καρκίνου του
μαστού τη χρονιά που πέρασε.
Για πρώτη φορά φέτος, οι πολίτες
κρατούσαν επίσης 59 νέες γαλαζοπράσινες φιγούρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν τις ασθενείς που διαγνώστηκαν με καρκίνο των ωοθηκών,
το 2018, προστίθεται.
Σε χαιρετισμό της η Αντιπρόεδρος της
Europa Donna Κύπρου Στέλλα Μάστορα ανέφερε ότι «φέτος περπατάμε για
όλους τους ασθενείς με καρκίνο του
μαστού. Περπατάμε για κάθε γυναίκα
και για κάθε άντρα που δίνει τη μάχη
του με την ασθένεια και ζητάμε εξειδίκευση στην χειρουργική διαδικασία,
έγκαιρη διάγνωση σωστή θεραπεία».
Σε σύντομο χαιρετισμό της, η πρώην
Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της
Europa Donna Κύπρου Στέλλα Κυριακίδου, επεσήμανε ότι η πορεία αυτή,

παραμένει η μεγαλύτερη πορεία που
γίνεται κάθε χρόνο στην Κύπρο. «Πρόκειται ίσως για τη μοναδική εκδήλωση που γίνεται στη χώρα μας και η
οποία καταφέρνει να μας ενώσει
όλους. Είναι η πορεία της καρδιάς
μας», ανέφερε η κ. Κυριακίδου.
Η πορεία διεξήχθη και φέτος, υπό την
αιγίδα της πρώτης κυρίας, Άντρης

Αναστασιάδη, την οποία και εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια του
Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη. Σε σύντομο χαιρετισμό της η κ.
Γιαννάκη, επαναβεβαίωσε την ισχυρή
βούληση του κράτους να παράσχει
κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη
στους ασθενείς με καρκίνο του
μαστού.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ

τον 21ο αιώνα που διανύουμε είναι ολοφάνερο πως
οι ρυθμοί της εργασιακής
ζωής και όχι μόνο αλλάζουν
γρήγορα δημιουργώντας νέα
ήθη και δεδομένα στην καθημερινότητα του πολίτη. Εργαζόμενοι και εργοδότες έχουν να
αντιμετωπίσουν καινούργιες
προκλήσεις. Νέες μορφές απασχόλησης εμφανίζονται, όπως
επιμερισμός εργαζομένου, επιμερισμός θέσης εργασίας,
εργασία σε πλατφόρμες με τη
βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών, εργασία με vouchers
κ.λπ. Πώς προσδιορίζονται οι
εργασιακές σχέσεις σε αυτές
τις νέες μορφές; Ποιοι εκπροσωπούν τους εργαζομένους
και ποιοι τους εργοδότες;
Πάρτε, για παράδειγμα, την
εργασία
σε
πλατφόρμα
(platform work), τους ταχυδιανομείς ή τους οδηγούς ταξί της
Uber. Το καθεστώς απασχόλησής τους δεν είναι ξεκάθαρο,
δεν υπάρχει χώρα που να έχει
δημιουργήσει μια νέα κατηγορία συμβολαίων που να καλύπτει ειδικά αυτούς τους εργαζομένους.
Στη Γαλλία, όπου οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες εργάζονται
ως
αυτοαπασχολούμενοι,
υπάρχει η δυνατότητα να είναι
μέλη των συνδικάτων (παρόλο
που υπάρχουν συνδικάτα ειδικά για αυτοαπασχολούμενους).
Στη Δανία, αντίθετα, η νομοθεσία δεν επιτρέπει την οργάνωσή τους σε συνδικάτα ή ενώσεις εργοδοτών. Από την άλλη
μεριά, εργοδοτικές οργανώσεις
γενικά δεν θεωρούν τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσία πλατφόρμας εργοδότες
αλλά ενδιάμεσο φορέα, κι έτσι
δεν τους εκπροσωπούν. Η
έλλειψη εκπροσώπησης έχει
ως αποτέλεσμα την έλλειψη
διαλόγου για τις συνθήκες
εργασίας και άλλα θεσμικά
θέματα. Όλα αυτά είναι θέματα στα οποία χρειάζεται οι
κοινωνικοί εταίροι να βρουν
σύντομα λύσεις, για να αποφύγουμε συνθήκες αβεβαιότητας και να εφαρμόσουμε νομοθεσία ή/και συλλογικές συμβάσεις για την οργάνωση, ρύθμιση και προστασία της εργασίας.
Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε σημειώνονται κατακλυσμιαίες αλλαγές στην εργασία,
στο περιεχόμενό της, στην
οργάνωση και το σχεδιασμό
της, καθώς και στη ρύθμιση
και την προστασία της. Ποιες
είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που συνεπάγεται για
την εργασία και την απασχόληση η λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση; Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν σημαντικά
το παραγωγικό μοντέλο (τα
προϊόντα που παράγουμε, τις
διαδικασίες παραγωγής κ.λπ.).
Αυτό με τη σειρά του θα έχει
επιπτώσεις στην απασχόληση
των εργαζομένων, στις συνθήκες εργασίας αλλά και στη

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο κοινωνικός διάλογος μοναδική συνταγή
αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων
νεται να εντατικοποιήσουν τις
προσπάθειές τους τα επόμενα
χρόνια. Προβάλλει συνεπώς η
ανάγκη για νέες δεξιότητες σε
τομείς όπως η πληροφορική
και η μηχανική, για εργασία σε
διεπιστημονικές ομάδες, αναζήτηση λύσεων στο πλαίσιο
μικρών ομάδων εργασίας,
προσαρμοστικότητα κ.λπ.

√ Με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, κοινωνία των
πολιτών, κυβερνήσεις, κοινωνικοί εταίροι και παραγωγικοί φορείς καλούνται να βρουν λύσεις που να επιτρέπουν
την ανάπτυξη των κοινωνιών και των οικονομιών μας
με σεβασμό στον εργαζόμενο και στο περιβάλλον
σχέση μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων, ιδιαίτερα σε κλάδους
που θα επηρεαστούν πιο
άμεσα. Έρευνες του Ιδρύματος
σχετικά με τις «Τεχνολογίες
που αλλάζουν τους όρους του
παιχνιδιού» στη βιομηχανία
δείχνουν ότι είναι νωρίς ακόμη

για να εκτιμηθούν όλες οι επιπτώσεις στον κόσμο της εργασίας. Παρόλ’ αυτά, έχουμε
κάποιες ενδείξεις. Χώρες όπως
η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία,
η Σουηδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο ήδη παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αναμέ-

Όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες, συχνά σκεφτόμαστε τη
βιομηχανία αλλά όχι τις υπηρεσίες. Σε μια καινούργια έρευνα τονίζεται ότι και ο κλάδος
των υπηρεσιών θα επηρεαστεί
από την εξάπλωση των νέων
τεχνολογιών. Ας μην ξεχνάμε,
επίσης, ότι αλλαγές στην
εργασία, στην οργάνωση και
το σχεδιασμό της, που οδηγούν
σε νέα καινοτόμα προϊόντα,
τεχνολογίες και υπηρεσίες,
απαιτούν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Με την επέκταση του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα δεν
είναι τόσο εάν μια θέση απασχόλησης αντικαθίσταται από
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μια άλλη, αλλά πώς η εργασία
αυτή καθαυτή μεταλλάσσεται
και απαιτεί συνεχείς προσαρμογές σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο.
Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικιακές μονάδες των εργαζομένων, από εκείνους που διανύουν την 3η και 4η δεκαετία της
ζωής τους μέχρι τους 50άρηδες και τους 60άρηδες. Σήμερα
παρατηρείται το εξής παράδοξο. Από τη μια πλευρά, διεθνείς οργανισμοί κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για την
απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από τις ραγδαίες
εξελίξεις στη ρομποτική. Από
την άλλη, υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια στην προσφορά εργατικού δυναμικού με ψηφιακές
δεξιότητες. Μόνο στην Ευρώπη
θα υπάρχει ζήτηση για
500.000 επαγγελματίες πληροφορικής μέχρι τα τέλη του
2020. Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία της Ε.Ε., το 90% των
θέσεων εργασίας θα απαιτεί
ψηφιακές δεξιότητες στο εγγύς
μέλλον, όταν σήμερα το 60%
του εργατικού δυναμικού δεν
είναι επαρκώς εξοικειωμένο με
την τεχνολογία παρά μόνον σε
ό,τι αφορά βασικές λειτουργίες. Μεγάλες είναι οι προκλήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά κάθε οικονομίας.

Συνέδριο στη Βουλή για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση
Συνέδριο με θέμα την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, με ειδικότερο τίτλο «Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση» διοργάνωσε η Βουλή των αντιπροσώπων την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στο
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο συνέδρια σχετικά με
το θέμα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, με στόχο η ενεργοποίηση
αυτού του προβληματισμού να ενθαρρύνει
ενέργειες συμμετοχής της Κύπρου στην
αλλαγή αυτή. Η εν λόγω πρωτοβουλία
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προσπάθειας
της Βουλής να λειτουργήσει ως ο αποδέκτης των μηνυμάτων και των αναγκών σε
μια απαραίτητη προσαρμογή. Στόχος
επίσης ήταν, η Βουλή να λειτουργήσει
καταλυτικά, ώστε η κυπριακή κοινωνία να
μην υστερήσει ως προς τη δυνατότητα
ενημέρωσης, παρακολούθησης και συμμετοχής της, στις εξελίξεις που σημειώνονται.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Συλλούρης η εποχή που
διανύουμε επηρεάζεται άμεσα και σε
μεγάλο βαθμό από τις καινοτομίες
της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, με άμεση επίδραση στους
τομείς της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της εργασιακής
απασχόλησης και των εργασιακών
σχέσεων, της επιχειρηματικότητας,
καθώς και στις δομές της κοινωνίας
μας γενικότερα. Τόνισε παράλληλα
πως η Κύπρος προωθεί ήδη τη δική
της εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2019.
Μεταξύ των κύριων στόχων της

στρατηγικής, είναι η αξιοποίηση και
επένδυση σημαντικών κεφαλαίων στους
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας,
και ειδικότερα στις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης. Ομιλίες εκφώνησαν η Δρ.
Βικτώρια Κιμωνίδου και ο καθηγητής
Στυλιανός Καβαδίας.

Παρέμβαση γγ ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
Σημειώνεται πως ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ σε συνέδριο της Βουλής για το
ίδιο θέμα τον Ιούνιο του 2018, σε παρέμβαση του τόνισε πως είναι σημαντικό να
δημιουργηθούν οι απαιτούμενες δομές,
έτσι ώστε να υπάρξει μια αλληλοσυμπληρωμένη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και όλων των εμπλεκόμενων
φορέων.
Και συνέχισε: Στη βάση ενός παρατηρητηρίου, όπως δημιουργείται σιγά σιγά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ταμείο στη βάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση, στην ίδια λογική, έτσι
ώστε να στηρίξει αυτή τη νέα τάση.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα μέσα από ένα δομημένο, στοχευμένο κοινωνικό διάλογο να αναδείξουμε τα θέματα που προκύπτουν στον τομέα
της πληροφορικής και της ψηφιοποίησης
ως πηγή και προοπτική ανάπτυξης στην
επίτευξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς,
στη διάχυση της κοινωνικής καινοτομίας
-εδώ πρέπει να προσέξουμε την καινοτομία να τη γράφουμε ορθογραφημένα,
μπορεί να γραφτεί και με έψιλον με εντελώς διαφορετικές προεκτάσεις - και τελικά να επενδύσουμε στην ψηφιοποίηση,
έτσι ώστε να μπορεί να προκύπτει ως μία
επιπρόσθετη πηγή κοινωνικής δραστηριοποίησης.
Αναδεικνύοντας αυτό που έχει λεχθεί
προηγουμένως, ότι δυστυχώς μέσα από
την ψηφιοποίηση, τη ρομποτοποίηση και
τις νέες τάσεις, τις νέες μορφές απασχόλησης υπάρχει και μια επιπρόσθετη
έμφυλη διάκριση. Συνήθως τα θύματα -σε
εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά- αυτής
της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας
πορείας είναι οι
γυναίκες.
Οπότε,
όταν μιλούμε για την
ψηφιοποίηση,
τη
ρομποτοποίηση, την
τεχνητή νοημοσύνη,
πρέπει να λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη
μας την ανάγκη διατήρησης της έμφυλης
ισότητας ως βάσης
για την προώθηση
της ποιοτικής απασχόλησης των συνθηκών ισότητας.
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ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βρετανία

Έκκληση ιατρών για εξοβελισμό των
προϊόντων με ζάχαρη από τα σχολεία

Β

ρετανοί χειρουργοί οδοντίατροι κάνουν έκκληση
για αποκλεισμό των προϊόντων με ζάχαρη στα
σχολεία έπειτα από ερευνητικά δεδομένα τα οποία
έδειξαν αύξηση της φθοράς των δοντιών στον παιδικό πληθυσμό.
Έρευνα που έγινε από τον οργανισμό επαγγελματιών
οδοντιάτρων Faculty of Dental Surgery (FDS) στο
Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Αγγλίας (Royal
College of Surgeons of England), έδειξε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν περισσότερες από 100.000
εισαγωγές σε νοσοκομεία παιδιών κάτω των 10 ετών
λόγω τερηδόνας. Ο FDS δήλωσε ότι είναι ανάγκη να
ενθαρρύνουμε όλα τα σχολεία να μη δίνουν στα παιδιά την πρόσβαση σε προϊόντα με ζάχαρη και πρόσθεσε ότι η επόπτευση του βουρτσίσματος των
δοντιών ενδέχεται να είναι ωφέλιμη.
Ο διευθυντής του FDS, καθηγητής Μάικλ Εσκουντιέρ,
θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικά τα αυξανόμενα επίπεδα περιστατικών τερηδόνας και υπογραμμίζει τον
ζωτικό ρόλο του σχολείου στη μείωση της ποσότητας ζάχαρης που καταναλώνουν τα παιδιά.
Ο ίδιος εξηγεί ότι αν και η βρετανική κυβέρνηση έχει
ήδη δεσμευτεί να αξιολογεί τα προϊόντα που πωλούνται στα σχολεία, θα είχε ακόμα περισσότερο νόημα
να ασκηθούν πιέσεις ώστε η ζάχαρη να αποκλειστεί
εντελώς από τα σχολεία. Οι ανισότητες στην υγεία
των δοντιών συνεχίζουν να υπάρχουν ανάμεσα σε
μερικές περιοχές της χώρας δεδομένου ότι παρατηρούνται συχνότερα στα πιο φτωχικά τμήματα της
Βρετανίας και λιγότερο συχνά στις πλούσιες περιοχές. Ο Μικ Άρμστρονγκ επικεφαλής της Βρετανικής
Οδοντιατρικής Ένωσης (British Dental Association –
BDA), υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος όσο οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν προληπτικά
μέτρα.
Αν και το 90% των προβλημάτων στα δόντια μπορεί
να προληφθεί με την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ζάχαρης και το τακτικό πλύσιμο των δοντιών,
τα δεδομένα δείχνουν ότι το έτος 2015-2016 μόνο το
42% των παιδιών επισκέπτονταν οδοντίατρο.
Το 2017 σε έρευνα του FDS φάνηκε ότι στο διάστημα
από το 2005 έως το 2016 τα περιστατικά των παιδιών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο για εξαγωγή
δοντιού αυξήθηκαν κατά ένα τέταρτο από 7.444 σε
9.206 περιστατικά. Συνολικά, στην περίοδο αυτή έγιναν 84.086 χειρουργεία για τα δόντια, ενώ τη χρονιά
2015-2016 έγιναν 46 εξαγωγές σε παιδιά κάτω του
ενός έτους. «Πολλοί θα πουν ότι είναι
απλά δόντια ενός βρέφους ωστόσο
αυτά διαμορφώνουν το πρότυπο
που θα πάρουν και τα δόντια
στην ενήλικη ζωή», δηλώνει ο
Νίγκελ Χαντ, πρύτανης της FDS.

ωραρίου
✉Επανεξέταση
καταστημάτων

Σ

την Ελλάδα η Κυριακή είναι μέρα αργίας. Η εμπορική αγορά είναι παντελώς κλειστή. Το δε Σάββατο τα καταστήματα λειτουργούν μέχρι τις 3-4μ.μ. Οι
καταναλωτές μιά χαρά τα βολεύουν και ψωνίζουν.
Στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη, με αγορά κατά πολύ
πιο μικρή και αποστάσεις μικρότερες από ότι στην
Ελλάδα, τα καταστήματα λειτουργούν εφταήμερο και
ολόχρονα. Μάλιστα τόσο έχουν ξεφύγει οι επιχειρηματίες που ακόμη και την 1η Οκτωβρίου, μιά από τις
μεγαλύτερες Εθνικές μας επετείους, λειτούργησαν τις
υπεραγορές τους, διαφημίζοντας μάλιστα μαγαλοφώνως ότι θα είναι ανοικτές.
Πέραν τούτου, αναμένουμε ότι το υπουργείο Εργασίας θα μεριμνήσει να πληρωθούν διπλό μεροκάματο οι εργαζόμενοι, καθώς επίσης, ότι θα επανεξετάσει το θέμα του ωραρίου της αγοράς μελετώντας και
το ελληνικό μοντέλο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

5

Ο νέος εχθρός των Ολλανδών

Τ

ον τελευταίο καιρό, οι Ολλανδοί
αισθάνονται πως έρχονται
αντιμέτωποι με μία νέα και πιο
ύπουλη εισβολή: τον υπερτουρισμό.
Την εποχή των φθηνών πτήσεων
και του Airbnb, οι αριθμοί των επισκεπτών στη χώρα «εκτοξεύθηκαν». Τον περασμένο χρόνο πάνω
από 19 εκατ. άνθρωποι ταξίδευσαν στη χώρα, κατά πολύ περισσότεροι απ’ όσους ζουν εκεί. Και οι
προβλέψεις του Εθνικού Γραφείου
Τουρισμού αναφέρουν πως μέσα
στην ερχόμενη δεκαετία, ο αριθμός
των τουριστών θα έχει αυξηθεί έως
και 50%, στα 29 εκατ. Υποθέσεις
που ανάγκασαν τους πολεοδόμους
και τις αρχές να αρχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
μπροστά στο φαινόμενο του
«υπερτουρισμού», ακολουθώντας
το παράδειγμα πολλών άλλων
κρατών που, μετά την αρχική
ευφορία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με
την δύσκολη πραγματικότητα της
αντιμετώπισης των αυξημένων
ροών από τους περαστικούς τουρίστες, που όμως αφήνουν πίσω
τους προβλήματα.
Ήδη οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας
έχουν αρχίσει να παραπονιούνται
για μία σειρά από προβλήματα
που επηρεάζουν την ποιότητα
ζωής τους. Από τα στίφη αδιάφορα για την κυκλοφορία, την εργασία των κατοίκων κ.λπ., που κατακλύζουν όλες τις ώρες τους δρόμους, είτε πεζή, είτε χρησιμοποιώντας απρόσεκτα ενοικιαζόμενα
ποδήλατα και πατίνια, τα περιστατικά βανδαλισμών, αδιακρι-

σίας, παραβάσεων που οφείλονται
στην κατανάλωση οινοπνευματωδών, τη φασαρία, την αύξηση του
όγκου των σκουπιδιών και άλλα
ων ουκ έστι αριθμός.
Το Άμστερνταμ, με τα πολλά μουσεία, την απαράμιλλη αρχιτεκτονική και τα ρομαντικά κανάλια με τις
οργανωμένες περιηγήσεις, έχει

• Πλήττεται η ποιότητα
ζωής των κατοίκων
αρχίσει να αντιλαμβάνεται τις
«παράπλευρες απώλειες» από τον
υπερτουρισμό.
Για να τις αντιμετωπίσουν, οι
δημοτικές αρχές επέβαλλαν νέες
ρυθμίσεις, περιλαμβανομένου ενός
μορατόριουμ για την κατασκευή
νέων ξενοδοχείων, αυξημένα πρόστιμα (έως 140 ευρώ) για ανάρμοστη διαγωγή σε δημόσιους χώρους,
περιορισμούς στη λειτουργία
Airbnb (30 διανυκτερεύσεις το

χρόνο) και μία σειρά από περιορισμούς στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων –όπως ενοικιάσεις ποδηλάτων και πατινιών,
πρατήρια
ντόνατ
κ.λπ.—στο
κέντρο της πόλης.
Επιπλέον, από το 2020 θα απαγορεύονται οι οργανωμένες περιηγήσεις στην πασίγνωστη «Γειτονιά με
τα Κόκκινα Φανάρια», ενώ χάρις
στις νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις
πολλά από τα διάσημα «καφενεία
κάνναβης» έχουν κλείσει. Επίσης
έχει αρχίσει να συζητείται και το
μέτρο της χρέωσης με εισιτήριο
των περιστασιακών επισκεπτών
της πόλης, όπως ξεκίνησε να ισχύει στη Βενετία.
Πλέον, όπως τονίζει το Γραφείο
Τουρισμού, οι στόχοι της πολιτικής
της χώρας έχουν αλλάξει και πλέον
από την «προώθηση ως τουριστικού προορισμού» (destination
promotion) θα στραφεί στην «διαχείριση του τουριστικού προορισμού» (destination management).

Δυναμώνει συνεχώς το Κίνημα «ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ»

Ο

λοένα και μεγαλώνει στην
Ευρώπη το κίνημα «Σώστε τις
μέλισσες» το οποίο με την έξυπνη
και πλούσια δράση του ευαισθητοποίησε τις κυβερνήσεις να
πάρουν μέτρα για να κρατηθεί εν
ζωή η μέλισσα. Το κίνημα ξεκίνησε τη δράση του από τη Γερμανία.
Εξαπόλυσε πέρυσι εκστρατεία
συγκέντρωσης υπογραφών για την
προστασία των μελισσών, εκ
μέρους της Ευρωπαικής Ένωσης
καθώς αποτελούν κρίκο της «αλυσίδας της ζωής».
Οι υποστηρικτές του κινήματος
(στα αγγλικά, «Save the bees!»)
απαιτούν περισσότερη βιολογική

• Ευθύνη όλων να
ευαισθητοποιηθούμε
για να διασωθεί
ο κόσμος της μέλισσας

• Τρομακτικό - Τι θα συμβεί
αν εξαφανιστούν οι μέλισσες;
γεωργία και λιγότερα φυτοφάρμακα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας
«Süddeutsche Zeitung». Το κίνημα
σιγά - σιγά δημιουργεί γεννά σε
χώρες της Ευρώπης. Διαβάζοντας
το παρακάτω κείμενο είναι βέβαιον
πως όλοι θα ευσθητοποιηθούμε
προς αυτή την κατεύθυνση.
Φαντάζεστε το καλοκαίρι χωρίς
καρπούζι, πεπόνι, αγγουράκι,
κολοκυθάκι και μελιτζάνα; Και όχι
μόνο αυτά, αλλά και δεκάδες άλλα

αγαπημένα μας φρούτα και λαχανικά που εξαρτώνται από τις
μέλισσες για την επικονίασή τους,
δηλαδή τη γονιμοποίηση του
άνθους για να παραχθεί ο καρπός
τους. Από τα τέλη του 1990, οι
μελισσοκόμοι, κυρίως στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική, είχαν διαπιστώσει ότι οι πληθυσμοί των μελιφόρων μελισσών (οι μέλισσες που
κατοικούν σε κυψέλες και παράγουν μέλι) μειώνονταν με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς. Οι μέλισσες αυτές είναι απαραίτητες για
την παραγωγή της τροφής μας
γιατί επικονιάζουν τα φυτά, και
δεν είναι οι μόνες. Και άλλα έντομα, όπως οι άγριες μέλισσες και οι
πεταλούδες εκτελούν επίσης πολύτιμο επικονιαστικό έργο. Πάνω
από το 35% της παγκόσμιας παραγωγής τροφής εξαρτάται από τα
έντομα-επικονιαστές. Από τα 100
είδη καλλιεργειών, τα οποία
παράγουν το 90% της παγκόσμιας
τροφής, 71 επικονιάζονται από
τις μέλισσες. Χωρίς αυτά, εκατομμύρια άνθρωποι και ζώα θα υπέφεραν από στέρηση τροφής. Στην
Ευρώπη μόνο, πάνω από 4.000
είδη λαχανικών μεγαλώνουν χάρη
στην ακούραστη δουλειά των
μελισσών.
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κηνές εργασιακού μεσαίωνα
εκτυλίσσονται καθημερινά
εδώ και μερικά χρόνια στα
εργοτάξια του Κατάρ ενόψει
των προετοιμασιών για τη
διεξαγωγή του Παγκόσμιου
Κυπέλλο
Ποδοσφαίρου
«MUNDIAL 2022»
Απλήρωτοι μετανάστες εργάτες και άθλιες συνθήκες εργασίας συνθέτουν το απάνθρωπο
σκηνικό στις υπό ανέγερση
εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν την ελίτ του βασιλιά
των αθλημάτων και όχι μόνο.
Όπως επισημαίνει σε νέα έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία,
χιλιάδες είναι οι εργάτες που
δουλεύουν επί μήνες χωρίς
πληρωμή και εντέλει επιστρέφουν στις χώρες τους χωρίς τα
δεδουλευμένα τους.
Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας έγινε σε τρεις εταιρείες
του Κατάρ, οι οποίες ασχολούνται με τις κατασκευές των
γηπέδων και τον καθαρισμό.
Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι των
Hampton
International,
Hamadbin Khaledbin Hamad και
United Cleaning δούλευαν για
αρκετούς μήνες απλήρωτοι.
Τουλάχιστον 1.620 άνθρωποι
προέβησαν σε καταγγελίες
μετά τη διακοπή των μισθών
τους. Κι ενώ μερικοί έλαβαν
τελικά μέρος των μισθών τους
με αντάλλαγμα την απόσυρση
της καταγγελίας, εκατοντάδες
ήταν αυτοί που επέστρεψαν
χωρίς χρήματα στις χώρες
τους.
Ο Μπιτζόι, εργάτης από την
Ινδία, περίμενε τρεις μήνες για
να λάβει μόλις 1.000 από τα
13.000 ριάλ Σαουδικής Αραβίας που του χρώσταγε η
Hampton International: «Ζήτησα
από τον πρόεδρο της εταιρείας
να μου δώσει 4.000 ριάλ (περίπου 964 ευρώ). Μου έδωσε
περίπου 1.000 και το εισιτήριο
της επιστροφής. Πρέπει να
ξεχάσω τα χρήματα και να
φύγω. Θέλω να δω τον πατέρα
μου που είναι άρρωστος»,
δήλωσε ο ίδιος στην επίσημη
ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας.
«Οι μετανάστες εργαζόμενοι
συχνά πηγαίνουν στο Κατάρ με
την ελπίδα να δώσουν στις
οικογένειές τους μια καλύτερη
ζωή και αντί αυτού αρκετοί
επιστρέφουν στην πατρίδα
τους χωρίς χρήματα, έπειτα
από μήνες που κυνηγούσαν

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

To … καταραμένo παγκόσμιο κύπελλο το 2022
μών του υπουργείου άμυνας,
που θα έχει ρόλο στην τήρηση
της ασφάλειας των αγώνων,
και τρεις εργάτες έχασαν τη
ζωή τους, χωρίς να δοθούν
περισσότερες λεπτομέρειες.
Μια ακόμη έρευνα διαπιστώνει
τις δεκάδες χαμένες ζωές στα
κάτεργα του Κατάρ. Δεκάδες
χιλιάδες μετανάστες εργάζονται σε απάνθρωπες συνθήκες
για να περατώσουν τα «φαραωνικά» σχέδια του Εμιράτου.
τους μισθούς τους από τους
εργοδότες τους, χωρίς βοήθεια
από τα συστήματα που υποτίθεται ότι τους προστατεύουν»,
τόνισε ο Στίβεν Κλόκμπερν,
αναπληρωτής
διευθυντής
παγκόσμιων θεμάτων της Διε-

στο Κατάρ, ενόψει του Μουντιάλ του 2022. Η χώρα του
Κόλπου επενδύει δεκάδες δισ.
ευρώ για νέα στάδια και υπερσύγχρονη υποδομή για την
άψογη διοργάνωση των αγώνων, αλλά αυτά τα έργα κρύ-

• Εργασιακός Μεσαίωνας στην προετοιμασία
του «Μουντιάλ 2022»
• Νεκροί εργάτες, μισθοί πείνας, εργαζόμενοι
μετανάστες επιστρέφουν απλήρωτοι στις χώρες τους
θνούς Αμνηστίας. Το 2018, οι
επιτροπές του Κατάρ έλαβαν
6.000 καταγγελίες από εργαζομένους, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Φέτος, η Σαουδική Αραβία
προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις,
όμως οι εταιρείες παραμένουν
ανεξέλεγκτες, σύμφωνα με τον
Κλόκμπερν: «Παρά τις σημαντικές υποσχέσεις για μεταρρύθμιση που έχει κάνει το
Κατάρ εν όψει του Παγκοσμίου
Κυπέλλου του 2022, παραμένει
παιδική χαρά για τους αδίστακτους εργοδότες», καταλήγει ο
εκπρόσωπος της Διεθνούς
Αμνηστίας.

ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι γραφειοκράτες, της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνοσπονδίας, γνωστής ως FIFA,
βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και
στη διαφθορά, δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των εργατών
αυτών. Ο διεθνής τύπος αποκαλύπτει κατά καιρούς σκηνές
φρίκης από το λεγόμενο «Μουντιάλ του θανάτου». Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνοσπονδία FIFA, συνεχίζει να
αδιαφορεί, παρά τις συνεχείς
καταγγελίες για τον εργασιακό
μεσαίωνα στα έργα υποδομής

Κτισμένο με αίμα το μεγαλοπρεπές στάδιο όπου θα γίνει
η πανηγυρική τελετή του «Mουντιάλ 2022»

Αρκετοί από αυτούς έχουν
χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες έχουν σακατευτεί στα
εργοτάξια, καθώς δεν τηρούνται, ούτε στοιχειωδώς, οι
συνθήκες ασφαλείας. Δουλεύουν με μισθούς πείνας και
χάνουν τη ζωή τους για να
προλάβει το Κατάρ να ολοκληρώσει, με κάθε κόστος, το
μεγαλοπρεπές όνειρο του.
Η Διεθνής Αμνηστία, από την
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πλευρά της, συνεχίζει τον
αγώνα, που έχει ξεκινήσει εδώ
και τρία χρόνια, για να πιέσει
την FIFA και το Κατάρ, ώστε να
βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στα «εργοτάξια του θανάτου». Οι γραφειοκράτες, όμως,
της παγκόσμιας συνοσπονδίας, βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και στη διαφθορά, δεν
ενδιαφέρονται για την τύχη
των εργατών αυτών. Η νέα
έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας
παρουσιάστηκε, τον περασμένο Μάρτιο, στο Λονδίνο με
τίτλο: «Η άσχημη πλευρά του
όμορφου παιχνιδιού: εκμετάλλευση εργασίας στο παγκόσμιο
κύπελλο του Κατάρ 2022».
Στην πολυσέλιδη αυτή έκθεση
καταγγέλλεται πως μετανάστες εργαζόμενοι στην ανοικοδόμηση του σταδίου στη
Ντόχα, αναγκάζονται να ζουν
σε «άθλια στρατόπεδα στην
έρημο» και να «πληρώνονται με
ψίχουλα», ενώ ασκεί έντονη
κριτική για την αδιαφορία της
FIFA.

βουν το απίστευτο δράμα εκατοντάδων χιλιάδων ξένων
εργατών από την Ινδία, το
Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα και το
Μπαγκλαντές.
Πρόσφατα, τρεις ακόμη εργάτες έχασαν τη ζωή τους και
δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, δουλεύοντας στα εργοτάξια-κάτεργα
του
Κατάρ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το
ειδησεογραφικό πρακτορείο
της χώρας του Κόλπου, «QNA»,
σημειώθηκε έκρηξη σε εργοτάξιο για την κατασκευή υποδο-

Το ιστορικό - Παρέμβαση εργατικών συνδικάτων
Με την έναρξη των εργων το 2014 η Διεθνής
Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, ITUC, σε έκθεση της αποτυπωνει την αθλιότητα που επικρατούσε στα εργοτάξια της ντροπής στο
Κατάρ.
Σε αυτή την έκθεση καταγράφονται οι συνθήκες
εργασίας και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που εκτυλίσσονται στη χώρα που
θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το
2022. Από τα στοιχεία που έδωσαν οι πρεσβείες της Ινδίας και του Νεπάλ, η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ΙΤUC) εκτιμά ότι
περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι είναι
πιθανό να πεθάνουν μέχρι το Μουντιάλ 2022,
εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας.
Όπως αναφέρει η «Huffington Post», το Κατάρ
είναι μια χώρα με πρόσοψη κυβέρνησης. Οι
μετανάστες εργάτες από το εξωτερικό ζουν σε
άθλιες συνθήκες και εξαρτώνται
από τους εργοδότες τους, οι οποίοι ελέγχουν τις κάρτες ταυτότητας
τους και τις βίζα τους. Η εργασία
στην έξι ημέρες την εβδομάδα
κάτω από την αφόρητη ζέστη,
οδηγεί στην αύξηση των θανάτων
των εργατών, σύμφωνα με τους
συντάκτες της έκθεσης .
«Οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται
σαν ζώα, όπως τα άλογα που
ζουν σε ένα στάβλο. Μία εξουσία
από μεσίτες στο Κατάρ μεσίτες
έχουν επιλέξει να χτίσουν μία σύγχρονη οικονομία στις πλάτες των

εκμεταλλευόμενων, υποδουλώνοντας κυριολεκτικά τους εργαζόμενους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η έκθεση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη
έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας στη FIFA να
αντιμετωπίσει τις εμφανείς παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιβάλλουν
την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την πλευρά του ο τότε
πρόεδρος της FIFA Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος στη
συνέχεια κατηγορήθηκε για διαφθορά και οικονομική διαπλοκή, επισήμανε κυνικά πως η
Ομοσπονδία φέρει ευθύνη, αλλά δεν μπορεί να
εμπλακεί στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Η (Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία)
ITUC ζητάει από το Κατάρ να καταργήσει το
σύστημα Kafala, μια μορφή χορηγίας που
«δένει» τον ξένο εργαζόμενο μετανάστη με τον
εργοδότη της χώρας υποδοχής . Είναι κοινή
πρακτική για τους εργοδότες να κατάσχουν τα
διαβατήρια ή να αρνούνται να εκδώσουν τα
δελτία ταυτότητας για να κρατήσουν τους
εργαζόμενους σε αιχμαλωσία, σύμφωνα με την
έκθεση. Η Συνομοσπονδία καλεί επίσης το
Κατάρ να θεσπίσει νόμους που θα εγγυώνται
τα προς το ζην και τα δικαιώματα συλλογικής
διαπραγμάτευσης των εργαζομένων. Με την
συνδικαλιστική αυτή παρέμβαση γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα στη διεθνή κοινή γνώμη,
βελτιώθηκαν τα πράγματα αλλά η ουσία
παραμένει. Δηλαδή οι απάνθρωπες συνθήκες
εργασίας καλά κρατού, προσβάλλοντας την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
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Οι αρχαίοι Έλληνες πρωτοπόροι
και στα Οικονομικά

Ο

ι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν μόνο οι σκαπανείς της
φιλοσοφικής σκέψης αλλά και οι ενσαρκωτές της
τίμιας Οικονομικής πολιτικής. Η συνεισφορά των
αρχαίων Ελλήνων στην ανάπτυξη ιδεών, στο θέατρο,
στη φιλοσοφία, στον πολιτισμό, αλλά και στην οικονομική σκέψη είναι αδιαμφισβήτητη. Ακόμη και σήμερα μας εκπλήσσει η πρωτοπορία και η διορατικότητα
της σκέψης των προγόνων μας. Η ενασχόληση των
αρχαίων Ελλήνων με τα οικονομικά θέματα παρουσιάζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της Κλασικής Περιόδου
με τις πρωτοποριακές οικονομικές ιδέες του Ξενοφώντα (430-355 π.Χ.), του Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) και
του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), που σύμφωνα με
κορυφαίους επιστήμονες, αποτέλεσαν πρόδρομο της
μικροοικονομικής, της μακροοικονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Πρώτος ο Σωκράτης συνέλαβε
την ιδέα ότι τα οικονομικά αποτελούν επιστήμη -αυτό
καταγράφηκε από τον Ξενοφώντα ο οποίος ήταν και ο
πρώτος συγγραφέας που χρησιμοποίησε σε σύγγραμμά του τον τίτλο «Οικονομικός», αναφερόμενος στη
σωστή διαχείριση του οίκου. Ο Αριστοτέλης στο έργο
του κάνει αναφορά στο χρήμα, υιοθετώντας την αρχή
ότι ένα αγαθό έχει ρόλο
• «Αδικία σημαίνει το χρήματος λόγω της γενικής αποδοχής του ως μέσο
να παίρνει κάποιος
συναλλαγών, η οποία επιπερισσότερα απ’όσα βεβαιώνεται με την έκδοση
θα έπρεπε από τα
νομισμάτων από τις κρααγαθά και λιγότερα
τικές αρχές και όχι λόγω
από τα κακά»
της πραγματικής του
αξίας, και ο Πλάτωνας
υποστήριζε ότι η πραγματική αξία του χρήματος είναι ανεξάρτητη της αγοραίας αξίας του2.
Οι αρχαίοι Αθηναίοι ενσωμάτωσαν τη δικαιοσύνη
στην οικονομική τους συμπεριφορά επιδιώκοντας να
μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της κοινωνικής ζωής για
όλους τους πολίτες3. Ήδη από την εποχή του Σόλωνα
(639 - 559 π.Χ.) οι Αθηναίοι είχαν εισάγει ένα σύστημα συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες δαπάνες
σύμφωνα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, δίνοντας
παράλληλα και κοινωνικά κίνητρα για την εθελοντική
ανάληψη υψηλότερης συμμετοχής στις δαπάνες από
τους πλουσίους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Αθηναίοι
είχαν θέσει τις βάσεις για την αντιμετώπιση και τη
μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. Ο Αριστοτέλης
αναφερόμενος στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης διατυπώνει ότι «αδικία σημαίνει το να παίρνει
κάποιος περισσότερα απ’όσα θα έπρεπε από τα
αγαθά και λιγότερα από τα κακά» («Ηθικά Νικομάχεια», 1134a 30)1.
Παράδειγμα για τη σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να
αποτελέσει και η διαφάνεια και η καταπολέμηση της
διαφθοράς στο δημόσιο βίο. Απαραίτητη προϋπόθεση
(μεταξύ άλλων) για να εκλεγεί ένας Αθηναίος πολίτης
βουλευτής τον 5ο αιώνα π.Χ., ήταν να καταγραφεί όλη
η περιουσία του, οικογενειακή και ιδιωτική, ακόμη και
τα σανδάλια που φορούσε. Μετά τη λήξη της θητείας
του ο απερχόμενος Βουλευτής λογοδοτούσε για τα
πεπραγμένα του. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας
του είχε προτείνει και είχε ψηφιστεί νόμος που ήταν
αποδεδειγμένα ζημιογόνος για την Αθήνα, έπρεπε να
κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του
όλο το ποσό κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η
πόλη και εάν δεν επαρκούσε η περιουσία του, τότε
έπρεπε να καλύψει το υπόλοιπο ποσό δουλεύοντας σε
δημόσια έργα.
Η πολιτική, η κοινωνική αλλά και η οικονομική ανάπτυξη της αρχαίας Ελλάδας και της Αθήνας της Κλασικής περιόδου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σημαντικού πολιτισμού που έθεσε τις
βάσεις των
περισσότερων επιστημών και της
δημοκρατίας
γενικότερα.

7

• 188 χρόνια από τη δολοφονία του Άγιου της Πολιτικής

Αναζητείται ηγέτης του μεγέθους του Ιωάννη Καποδίστρια

Σ

ήμερα σε Κύπρο και Ελλάδα, γινόμαστε μάρτυρες
της σαπίλας, της διαφθοράς και της διαπλοκής σε
όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου. Βασική αιτία αυτής
της θλιβερής κατάντιας είναι η απουσία ή καλύτερα η
ισχνή παρουσία σε καίριες φάσεις της καθημερινότητας μας, των διαχρονικήν αξιών του Ελληνικού
Πολιτισμού. Σήμερα που, Κύπρος και Ελλάδα,
ως οι βασικές συνιστώσες του Ελληνισμού, είναι
βυθισμένες σε θλιβερά αδιέξοδα, οφείλουμε
εμείς οι πολίτες να αναλάβουμε τις δικές μας
ευθύνες βγαίνοντας στην εμπροσθοφυλακή του
αγώνα, για απαλλαγή των δύο αδελφών λαών
του ενός και αδιαιρέτου Έθνους, από τα δεσμά
των οικονομικών κερδοσκόπων και των πολιτικών καιροσκόπων. Έχουμε υπέρτατο χρέος έναντι των επόμενων γενεών των Ελλήνων, να
αντιταχθούμε σθεναρά στις κάθε αισχρούς σχεδιασμούς των εμπόρων των λαών και των
εθνών, ανάβοντας με τη στάση και τη δράση
μας, την λαμπάδα της ελπίδας και της προοπτικής για οικονομική ανασυγκρότηση, κοινωνική ανόρθωση, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
εθνική περηφάνεια.

√ Κύπρος και Ελλάδα, καλούνται να
πορευθούν στα αχνάρια της πιο εμβληματικής μορφής του νεότερου Ελληνισμού

Oι οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν
στην Ελλάδα την τελυταία δεκαετία προσέλαβαν
τη μορφή ανθρωπιστικής κρίσης υποθηκεύοντας παράλληλα το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας και των επόμενων γενεών.
Παρά το μέγεθος και τη σημασία της κρίσης, το
πολιτικό σύστημα της χώρας παρουσιάζεται
αδύναμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
καιρών, για μια νέα πολιτική και κατεπέκταση
κοινωνική αναγέννηση. Αποτυπώνοντας αυτές
τις σκέψεις μου στο χαρτί, έρχεται στο μυαλό
μου ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ανέλαβε τον άχαρο ρόλο της συγκρότησης κράτους με τη
λήξη της Επανάστασης του 1821. Ο ίδιος επιθυμούσε
τη δημιουργία ενός έμψυχου κράτους που οι ίδιοι οι

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονήθηκε έξω από την
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο στις 27
Σεπτεμβρίου 1831 ενώ πήγαινε να προσευχηθεί
πολιτισμό που θα αποτελούσε το αντίβαρο στην κοινωνική δυστυχία που κληροδότησε η μακρόχρονη σκλαβιά.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Έχοντας αυτά κατά νούν, θέλουμε να
στείλουμε ισχυρό το μήνυμα στο σύνολο
του πολιτικού κόσμου , ότι θεμελιώδη
προαπαιτούμενα για να ανασυγκροτηθεί
η κοινωνία και να οδεύσει η Κύπρος στο
δρόμο της προόδου και τη προκοπής
είναι.
1 Ο εξαγνισμός του δημόσιου βίου, η
πλήρης εκδημοκρατικοποίηση των πολιτικών κομμάτων και η λειτουργίας τους
με κανόνες πλήρους διαφάνειας
πολιτικοί να γίνονται υποδείγματα, να εμπνέουν και
να παραδειγματίζουν με την προσωπική και δημόσια
ζωή. Και ασφαλώς να είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, αν
χρειασθεί για χάριν του καλού της πατρίδας. Με αυτό
το δόγμα, πίστευε ότι θα αντιμετωπίζονταν τα μεγάλα
προβλήματα της χώρας. Το μεγαλείο του ψυχικού του
πολιτισμού φάνηκε όταν σαυτόν και στο επιτελείο του
με ειδικό ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης του Άργους
(4 Αυγούστου 1829), παραχωρείτο ο προβλεπόμενος
μισθός. Στους συνέδρους απάντησε: «…ελπίζω ότι
όσοι εξυμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνηση θέλουν
γνωρίσει ότι δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς
αναλόγους με τον βαθμόν του υψηλού υπουργήματός
των και με τας εκδουλεύσεις των αλλά ότι οι μισθοί
ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά
μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνηση εις την εξουσίαν τους.
Τα αξιώματα είναι τιμητικά και ο αναμειγούμενος
στην πολιτείαν δεν κάνει εμπορικήν επιχείρησιν».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ
Ο Καποδίστριας πίστευε πως αν το νεοϊδρυθέν κράτος
αφυπνίζετο πνευματικά θα μεταβάλλετο σε έμψυχο
και όχι σε γραφειοκρατικό φορέα. Παράλληλα δε με
την τόνωση της πίστης, οι ηθικές αξίες θα δημιουργούσαν στις ψυχές του κόσμου τον γνήσιο πνευματικό

2 Η επανίδρυση του κράτους, δηλαδή ριζική μεταρρύθμιση της κρατικής μηχανής και εκσυγχρονισμό των
θεσμών με οριστική αποκόλληση του από το πελατειακό σύστημα, εδραιώνοντας συνθήκες ισοπολιτείας,
αξιοκρατίας, χρηστής διοίκησης και απόλυτης διαφάνειας
3 Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και συνενόχων της τραπεζικής κατάρρευσης, της κρατικής χρεοκοπίας με επούλωση των πληγών των ανυποψίαστων
θυμάτων και των εξαθλιωμένων πολιτών.
Χωρίς τις πιο πάνω τρείς παραμέτρους, οι όποιες
πολιτικές δεσμεύσεις θα ηχούν στα αυτιά των πολιτών σαν ανέκδοτο. Έχουμε χρέος ν αοικοδομήσουμε
μια νέα πατρίδα που να στηρίζεται σε ιδανικά, αρχές
και αξίες και όχι στις άγριες ορέξεις των φορέων της
οικονομικής αλητείας και της πολιτικής αγυρτείας. Η
ιστορία, κτυπά την πόρτα στον κάθε πολιτικό να
συμπεριφερθεί ως νέος Καποδίστριας, ενσαρκώνοντας τον πολιτικό πολιτισμό σε όλες τις μορφές του
ώστε η νέα πολιτεία που οραματιζόμαστε να αποτελέσει εκπαιδευτήριο που να εμπνέει την αρετή, να μη
διδάσκει το έχειν και το κατέχειν αλλά να προάγει το
δημόσιον συμφέρον και να αντιστέκεται σθεναρώς σε
έσωθεν και έξωθεν επιβουλές.

ERG_8-8_inn_8 & 9 10/7/19 4:03 PM Page 1

8

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

11η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Νεολαίας ΣΕΚ

Η Νεολαία αποτελεί το παρόν
και το μέλλον μας

Η

Ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος
από τις κλιματικές αλλαγές, το
στεγαστικό πρόβλημα και η
προστασία των Καταναλωτών
αποτελούν τη καίρια θεματολογία «4» ψηφισμάτων που
ενέκρινε η Νεολαία ΣΕΚ στην

11η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
της.
Όλα τα ζητήματα έτυχαν εντελεχούς ανάλυσης και διατυ-

πώθηκαν θέσεις και απόψεις
που θα ενισχύσουν τη νέα ηγεσία της Νεολαίας να οικοδομήσει τους στόχους της επόμενης

τετραετίας.
Ο γραμματέας του Τμήματος
Νεολαίας Νίκος Καλαθάς
κατέδειξε με δηλώσεις του

Ασφάλεια, Υγεία και Περιβάλλον Εργασίας

στην «Εργατική Φωνή» πως η
Νεολαία της ΣΕΚ έχει ρόλο να
διαδραματίσει και ρόλο και
λόγο να εκφράσει και αυτό
πράττει τόσο εθνικά όσο και
πανευρωπαϊκά μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στη Νεολαία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

• Η πρόοδος και
η ευημερία των
εργαζομένων, βρίσκεται
στις άμεσες πρωτεραιότητες της ΣΕΚ

Η

βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας
στους χώρους εργασίας συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπινων ζωών, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση απώλειας εργάσιμου χρόνου εξαιτίας επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και στην εν γένει ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία.
- Την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.
- Την άμεση εφαρμογή του θεσμού των Επιτροπών
Ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας.
- Την προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων
στις αποφάσεις της διοίκησης των επιχειρήσεων, για
θέματα ασφάλειας και υγείας.
- Την εισαγωγή κινήτρων για τις επιχειρήσεις με
στόχο την εισαγωγή μέτρων για ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.
- Την εντατικοποίηση των ελέγχων του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Την απλοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούν
τους ελέγχους των επιθεωρητών του ΤΕΕ, έτσι ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων έλεγχων στα
υποστατικά.
- Τη θεσμοθέτηση συστήματος εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας όλων των εργαζομένων, με
ιδιαίτερη έμφαση των νεοεισερχομένων στην αγορά
εργασίας.
- Την ουσιαστική εισαγωγή θεμάτων ασφάλειας και
υγείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο
την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια κατάλληλης νοοτροπίας μεταξύ των αυριανών εργαζομένων.

Προστασία του περιβάλλοντος
από τις κλιματικές αλλαγές

Τ

ο Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ σε συνεργασία με τη
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)
συμμετέχει στην παγκόσμια εβδομάδα δράσης για την
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών με στόχο να
ασκήσει πιέσεις στους παγκόσμιους ηγέτες για την
λήψη άμεσων πολιτικών αποφάσεων και δράσεων
που θα συμβάλουν στην επιδείνωση της κλιματικής
κρίσης.
Στο πιο πάνω πλαίσιο, οι αντιπρόσωποι της 11ης
Παγκύπριας Συνδιάσκεψης,
καλούν την πολιτεία,
Κυβέρνηση και Βουλή,
να λάβει εκείνες τις
αποφάσεις και τα
απαραίτητα
μέτρα, έτσι ώστε
και η Κύπρος να συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη μείωση των ρύπων που εκτοξεύονται
στην ατμόσφαιρα, στη βάση και των προτάσεων που
έχει καταθέσει η ΣΕΚ στον Υπουργό Οικονομικών για
την πράσινη φορολόγηση.
Η μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου του άνθρακα,
πρέπει να γίνει με τρόπο δίκαιο για τους εργαζόμενους, γι' αυτό και η ΕΕ χρειάζεται μια δίκαιη στρατηγική μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων αφιερωμένων
κεφαλαίων για την επανεκπαίδευση και κοινωνική
προστασία, καθώς και επενδυτικού σχεδίου για τη
μετατροπή της Οικονομία της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να
παρέχει ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.

Πανίκος Αργυρίδης, προεδρεύων συνδιάσκεψης

Βαριά η ευθύνη μας απέναντι στη Νεολαία μας

Η

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC
της οποίας της ΣΕΚ είναι μέλος, έχει αναλάβει
εκστρατεία, σε συνεργασία με όλα τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, με στόχο να προωθηθούν στοχευμένες θέσεις
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ασκηθούν πιέσεις
στους παγκόσμιους ηγέτες στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου οι αρχηγοί κυβερνήσεων πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένες
ενέργειες για να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις της
Συμφωνίας των Παρισίων.
Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση για μια "δίκαιη μετάβαση" - τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου του
άνθρακα με τρόπο που να είναι δίκαιος για τους
ανθρώπους που εργάζονται σε βιομηχανίες που θα
πρέπει να αλλάξουν και στο πλαίσιο μιας φορολογι-

κής μεταρρύθμισης που θα βασίζεται στην πράσινη
ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό η ΣΕΚ έχει καταθέσει
συγκεκριμένες εισηγήσεις στον Υπουργό Οικονομικών
και με ικανοποίηση έχουμε ενημερωθεί ότι αυτές οι
εισηγήσεις προωθούνται σε επίπεδο υπουργείου
Οικονομικών. Στη ΣΕΚ, αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη απέναντι στη νεολαία μας και τις επόμενες γενεές,
και να είστε βέβαιοι ότι θα συμβάλουμε με όλες μας
τις δυνάμεις για να δημιουργήσουμε μια αγορά εργασίας που θα προσφέρει καλύτερους όρους απασχόλησης, μια αγορά εργασίας που η ασφάλεια και η
υγεία των εργαζομένων θα είναι στις απόλυτες προτεραιότητες όλων και μια κοινωνία που θα την χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η πρόοδος και η
ευημερία των πολιτών.

Στεγαστικό Πρόβλημα
Οι σύνεδροι στην 11η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του
Τμήματος Νεολαίας της ΣΕΚ, ζητούν μεταξύ άλλων,
από την Κυβέρνηση:
- Να εκπονήσει πολιτικές για την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης σε νεαρά ζευγάρια και ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού, μέτριων και χαμηλών εισοδημάτων,
μέσα από ένα σωστό και ενεργειακό σχεδιασμό που
θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δικαιούχων.
- Να προσφέρει πρόσβαση σε φοιτητικές εστίες σε
προσιτές τιμές στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων
για φοιτητές που το Πανεπιστήμιο φοίτησης τους
βρίσκεται σε άλλη επαρχία, από την επαρχία μόνιμης
διαμονής.
- Να προσφέρει σχέδια παροχής επαγγελματικής
στέγης ή ενοικίασης σε χαμηλές τιμές, σε όσους νέους
και νέες αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Με αυτό τον τρόπο θα επιλυθεί ένα σημαντικό
πρόβλημα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από άνεργους νέους, κυρίως επιστήμονες, (το μέτρο αυτό θα συμβάλει και στη μείωση της
νεανικής ανεργίας).
- Να στηρίξει τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές,
αποτρέποντας το φαινόμενο της αστυφιλίας, (μέσω
κινήτρων για μόνιμη εγκατάσταση ζευγαριών) και
παράλληλα έργα υποδομής που θα δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας.

Προστασία των καταναλωτών
Οι σύνεδροι ζητούν:
- Τη λήψη μέτρων από το κράτος ενάντια στα μονοπώλια και ολιγοπώλια. Η Κυβέρνηση οφείλει να υποδείξει προς κάθε κατεύθυνση πώς κανένας δεν πρέπει
να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση του στην
αγορά και να διαμορφώνει τιμές που είναι ιδιαίτερα
απαγορευτικές ή ψηλές για τους καταναλωτές.
- Να αυξηθούν οι ποινές για όσους παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά ακατάλληλα προϊόντα και να
δίδονται στη δημοσιότητα τα ονόματα τους. Ήδη ο
διατροφικός εφιάλτης είναι εντός των πυλών.
- Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες του κράτους
ώστε να αποφευχθούν κρούσματα αισχροκέρδειας σε
βάρος του καταναλωτικού κοινού, ιδιαίτερα αυτή την
εποχή που η κοινωνία βιώνει τη μεγάλη νομισματική
αλλαγή.
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Θ

α εισαγάγω την παρέμβασή μου επισημαίνοντας
μια μάλλον κλισέ δήλωση η
οποία αναδεικνύει ωστόσο την
αναγκαιότητα προστασίας του
πλανήτη μας, "καμία θέση
εργασίας σε έναν νεκρό πλανήτη". Αναμφισβήτητα, αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στην
προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να συνδυάσουμε
και να αλληλοσυμπληρώσουμε
την πολιτική και κοινωνική
ηθική.
Πρέπει να παραδεχθώ ότι,
όταν πρωτοείδα αυτή την ορολογία "πράσινη φορολογική
μεταρρύθμιση", πριν από μερικά χρόνια, δεν το πήρα τόσο
σοβαρά, δεδομένου ότι θεωρούσα ότι ήταν υπερβολή. Μια
άλλη φανταχτερή ας το πούμε
προσέγγιση εντυπωσιασμού
προωθώντας κάτι νέο και
ενδεχομένως καινοτόμο.
Ωστόσο, προχωρώντας σε
βάθος και έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστώ και να το
συζητήσω μαζί με τον Δρ. Θεόδωρο Ζαχαριάδη, άλλαξα εντελώς την προσέγγισή μου. Από
τότε, η ΣΕΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει αυτή
την ιδέα και την πρόταση
πολιτικής στον ίδιο τον
Υπουργό Οικονομικών, είχαμε
επίσης ένα σεμινάριο που
διοργανώθηκε σε συνεργασία
με το ΤΕΠΑΚ και το Υπουργείο,
καθώς και διάφορα σεμινάρια
διάδοσης πληροφοριών σε
τοπικό επίπεδο, μια συνεχή και
εποικοδομητική συζήτηση με
το Υπουργείο Οικονομικών σε
τεχνοκρατικό επίπεδο, η οποία
κατέληξε στην ανακοίνωση ως
απόφαση του υπουργικού
συμβουλίου την περασμένη
εβδομάδα σχετικά με την αρχή
ενός διαρθρωμένου διαλόγου
που θα εισαχθεί από το
υπουργείο το 2020, για να
κατευθύνει τα πράγματα προς
την εφαρμογή μιας συγκροτημένης μεταρρύθμισης στο
πλαίσιο της πράσινης φορολογικής πολιτικής το 2021
(Κάτι που ο υπουργός επανέλαβε στη χθεσινή του παρέμβαση). Θα ήταν αυτό αρκετό;
Λοιπόν, είναι τουλάχιστον
ελπιδοφόρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εισαχθεί μια
συγκεκριμένη πολιτική, κάτι
που αποτελεί ένα βήμα προς
τα εμπρός, που τονίζει όχι
μόνο την ανάγκη αλλά και τις
προϋποθέσεις για να γίνει κάτι
πρακτικό και αποτελεσματικό.
Με άλλα λόγια, θέτει το έδαφος
για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη.
Αναμφισβήτητα, η ισότητα
στην πράσινη δημοσιονομική
πολιτική είναι μια σημαντική
προϋπόθεση, ενώ είναι εξίσου
σημαντικό να υπογραμμίσουμε
ότι η πολιτική απόφαση που
ελήφθη και επίσημα ανακοινώθηκε, δηλώνει πράγματι τις
κατάλληλες και επαρκείς προϋποθέσεις για εφαρμογή της
μεταρρύθμισης.
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• Παρέμβαση του γενικού γραμματέα ΣΕΚ για την πράσινη Φορολογία

Επιβαλλόμενη η εφαρμογή
συγκροτημένης μεταρρύθμισης
Ως συνδικαλιστική οργάνωση,
μας απασχολεί εξ ορισμού η
κοινωνική πολιτική και το
περιβάλλον και ταυτόχρονα
γνωρίζουμε καλά την ανάγκη
της άμεσης προστασίας του
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα,
ως μέλη της ΕTUC, προωθούμε
συγκεκριμένες πολιτικές τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι:
• Δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στις περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις
και την κοινωνική πρόοδο·

ντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων
• Μέσα πολιτικής σε επίπεδο
Ε.Ε., μπορούν να βοηθήσουν να
δοθούν γενικές κατευθύνσεις
για δίκαιες ενεργειακές μεταβάσεις.
Επιπλέον, πρέπει να παραδεχτούμε ότι:
• Η μετάβαση στην ενέργεια
αποτελεί περιβαλλοντική και
κοινωνική επιταγή
• Οι θετικές οικονομικές παρενέργειες των φόρων άνθρακα
εξαρτώνται από το σχεδιασμό
πολιτικής

• Η διακυβέρνηση του κλίματος και ο σχετικός
σχεδιασμός πολιτικής προσφέρει μια ευκαιρία
στα συνδικάτα να κατανοήσουν τις τρέχουσες αλλαγές
και την επίδρασή τους στην πολιτική για το κλίμα
Ταυτόχρονα
είναι
εξίσου
σημαντικό να υπογραμμίσουμε
ότι υπάρχουν εργαλεία πολιτικής για την εξουδετέρωση των
βραχυχρόνιων αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της
φορολόγησης του άνθρακα και
ότι μακροπρόθεσμα οι φόροι
επί των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα μπορούν να έχουν
θετικές κοινωνικές επιπτώσεις
(και βέβαια, για το σκοπό
αυτό, έγκειται η πρόσφατη
απόφαση της κυβέρνησης να
εισαγάγει υψηλό φόρο άνθρακα.
• Φαίνεται ότι οι χώρες που

• Οι αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στα νοικοκυριά μπορούν να εξουδετερωθούν και

• Θα μπορούσαν επίσης να
εξουδετερωθούν οι αρνητικές
επιπτώσεις στις βιομηχανίες
υψηλής έντασης ενέργειας
Εν ολίγοις, οι πολιτικές για την
ενεργειακή μετάβαση και οι
περιβαλλοντικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες τόσο από περιβαλλοντική όσο και από κοινωνική
άποψη. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις του οικολογικού φόρου
μπορούν να συμβάλουν στη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη χρηματοδότηση
του συνταξιοδοτικού συστήματος κατά τη διάρκεια των
δημογραφικών μεταβάσεων
(γεγονός που μας αφορά, στην
περίπτωση της Κύπρου).
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι βραχυπρόθεσμα οι
οικολογικοί φόροι ενδέχεται να
έχουν ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά χαμηλού
εισοδήματος και στις ευάλωτες
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι μηχανισμοί

Αναμφισβήτητα, τα συνδικάτα νοιάζονται για
τη διακυβέρνηση του κλίματος δεδομένου ότι:

διαφέρουν από χώρα σε χώρα, κάτι που είναι
αναπόφευκτο - Ωστόσο, είναι σημαντική:

• Η μετάβαση θα αλλάξει βαθιά την αγορά
εργασίας (πρέπει να εξεταστούν οι κίνδυνοι και
οι νέες ευκαιρίες)

• Η προώθηση βιομηχανικών πολιτικών οι
οποίες να επιτρέπουν τη δημιουργία πράσινων
και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας

• Η αποτροπή των κινδύνων, των τάσεων και
των επιπτώσεών τους στους εργαζομένους
βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

• Η προώθηση τεχνολογικής καινοτομίας και
έρευνας και σε επενδύσεις ανάπτυξης, με
στόχο την προστασία της βιομηχανίας από τον
κίνδυνο διαρροής άνθρακα

• Η διάσταση της ισότητας της πράσινης δημοσιονομικής πολιτικής και
των μεταρρυθμίσεων μπορεί να υλοποιηθεί πιο ομαλά και να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία ως αποτέλεσμα της εμπλοκής των κοινωνικών
εταίρων

συμπεριέλαβαν
φόρους
άνθρακα σε ευρύτερα πακέτα
φορολογικών μεταρρυθμίσεων,
που συμπεριελήφθησαν σε
ευρύτερα πακέτα ενεργειακής
μετάβασης, ήταν επιτυχείς
στην ενσωμάτωση περιβαλλο-

Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση
δημιουργεί τις προϋποθέσεις
μέσω των μέσων πολιτικής και
των φορολογικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο
συμμετοχική και βιώσιμη ανάπτυξη, γεγονός που αποτελεί
μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η συμμετοχή των
συνδικαλιστικών οργανώσεων
στην κλιματική δράση και τη
φορολογική μεταρρύθμιση θα
μπορούσε να οδηγήσει σε μια
δίκαιη μετάβαση, εκμεταλλευόμενη τις υπάρχουσες θεσμικές
δομές που σχετίζονται με τον
κοινωνικό διάλογο και την τριμερή συνεργασία.

Ο κοινωνικός διάλογος αναπόσπαστο μέρος
της διαδικασίας χάραξης πολιτικής

• Η διακυβέρνηση του κλίματος και ο
σχετικός σχεδιασμός πολιτικής προσφέρει μια ευκαιρία στα συνδικάτα
να κατανοήσουν τις τρέχουσες αλλαγές και την επίδρασή τους στην
πολιτική για το κλίμα

Σε πρόσφατη συνάντηση
της ΣΕΚ με τον υπουργό
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
τέθηκαν οι προδιαγραφές για
την εισαγωγή της πράσινης
φορολογίας στην Κύπρο
το 2021 με πολλαπλά οφέλη
για την κοινωνία

αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση τέτοιων επιπτώσεων
(δηλαδή επιδοτήσεων για
τεχνολογικές μεταβολές ή
φορολογικές εκπτώσεις).

• Η όλη διαδικασία μπορεί να είναι
πιο διαφανής και κοινωνικά ισορροπημένη
• Δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετάβαση
χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων (δεδομένου ότι οι άνθρωποι πρέπει να ενημερώνονται
και να γνωρίζουν για να είναι θετικοί και να
συνεισφέρουν θετικά)
• Η συνύπαρξη συμμετοχικής δημοκρατίας των
πολιτικών και κοινωνικών παραμέτρων, μιας
ουδέτερης περιβαλλοντικής φορολογίας εσόδων μπορεί να βασιστεί στην απαιτούμενη
εμπιστοσύνη, αλλά μπορεί να εισαχθεί ευκολότερα, να εφαρμοστεί και να γίνει αποδεκτή και
να εγκριθεί
Πράγματι, οι προσεγγίσεις και οι πρακτικές

• Η προώθηση επένδυσης σε πράσινες τεχνολογίες
• Η προώθηση σε οικονομική διαφοροποίηση,
υιοθετώντας πολιτικές και μέτρα που θα επιτρέψουν και θα εξασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση για τους εργαζόμενους
• Η εισαγωγή στρατηγικών κατάρτισης και η
συνομολόγηση συμβάσεων με στόχο τη χαρτογράφηση των αναγκών σε δεξιότητες
• Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας χάραξης πολιτικής
• Το πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαπραγμάτευσης επεκτείνεται στα θέματα πράσινης μετάβασης στη συζήτηση σχετικά με τον
αντίκτυπο της απασχόλησης και των μισθών
της διαδικασίας απαλλαγής από τον άνθρακα
και τις επιπτώσεις στις ανάγκες σε δεξιότητες
και στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
• Τέλος, είναι σημαντικό να προωθηθεί η δημιουργία επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδοτικών συστημάτων
Καταλήγοντας, θα πρέπει να καταστεί σαφές
και να υπογραμμιστεί εκ νέου ότι θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας
προκειμένου να επιτευχθούν ισορροπημένα
αποτελέσματα προς όφελος τόσο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων, της ευρύτερης κοινωνίας και του
περιβάλλοντος ως τελικός δικαιούχο.
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Επίτροπος Υγείας ΕΕ: ευλογεί και
εκθειάζει την υγιειη διατροφή

«Π

ιο υγιεινό φαγητό, περισσότερη άσκηση,
κατανάλωση λιγότερου οινοπνεύματος και όχι
στο κάπνισμα» συνιστά ο Ευρωπαίος Επίτροπος για
θέματα Υγείας Vytenis Andriukaitis (ιατρός, καρδιοχειρουργός ο ίδιος) με αφορμή την παγκόσμια ημέρα
καρδιακής υγείας.
Όπως σημειώνει στο μήνυμά του, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σχεδόν 49 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με
καρδιαγγειακές παθήσεις, δηλαδή σχεδόν ένας στους
δέκα και εκτός από τις καταστροφικές συνέπειες για
τις ζωές των ατόμων, οι καρδιαγγειακές παθήσεις
αποτελούν επίσης ένα τεράστιο οικονομικό βάρος
για την κοινωνία – σχεδόν 210 δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως.
«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου υπερασπίστηκα
τις επιλογές για τον τρόπο ζωής, ενθαρρύνοντας την

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Ξηροί καρποί οι θαυματουργοί!

Η

αύξηση κατανάλωσης ξηρών
καρπών κατά μια μερίδα ημερησίως προλαμβάνει την αύξηση
του βάρους και τον κίνδυνο παχυσαρκίας, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης που
δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική
επιθεώρηση
«BMJ
Nutrition,
Prevention & Health», δείχνουν ότι η
υποκατάσταση επεξεργασμένων
τροφίμων (π.χ. επεξεργασμένα
κρέατα, πατατάκια) με ξηρούς
καρπούς μπορεί να αναστείλει τη
διαδικασία πρόσληψης βάρους
που συχνά συμβαίνει καθώς μεγαλώνουμε.
Διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της
κατανάλωσης
οποιουδήποτε
τύπου ξηρού καρπού συνδέεται με
μικρότερο κίνδυνο πρόσληψης
βάρους και παχυσαρκίας συνολικά.
Τα ευρήματα γίνονται αποδεκτά
αφού ληφθούν υπόψη οι αλλαγές
στη διατροφή και τον τρόπο ζωής,

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

√ Προλαμβάνουν
την αύξηση του βάρους
και δρούν κατά
της παχυσαρκίας
όπως η άσκηση και η πρόσληψη
οινοπνεύματος. Οι ξηροί καρποί
αφήνουν λιγότερη ενέργεια στους
ανθρώπους να τρώνε άλλα πράγματα, προτείνουν οι ερευνητές,
ενώ το υψηλό περιεχόμενο ινών
των καρπών με τσόφλι μπορεί να
καθυστερήσει το άδειασμα του
στομάχου, κάνοντας έτσι ένα
άτομο να αισθάνεται χορτάτο για

Υπάρχουν, επίσης, κάποιες αποδείξεις ότι η υψηλή περιεκτικότητα
σε ακόρεστα λιπαρά των καρπών
με τσόφλι αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά την ανάπαυση,
η οποία μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποτροπή της αύξησης
του σωματικού βάρους.
Ως σνακ μια χούφτα καρύδια παρά
τα μπισκότα ή τα τσιπς μπορεί να
βοηθήσει να αποφευχθεί η αυξηση
βάρους που συχνά συνοδεύει τη
γήρανση και είναι ένας σχετικά
εύκολος τρόπος να να περιοριστεί
η παχυσαρκία, υποστηρίζουν οι
ερευνητές.
Τέλος, οι ίδιοι τονίζουν τη σημασία των ξηρών καρπών για το
περιβάλλον και εξηγούν ότι η η
αντικατάσταση ζωικών τροφών
με ξηρούς καρπούς μπορεί να
συμβάλει στη δημιουργία ενός
βιώσιμου συστήματος τροφίμων.

Η ρύπανση του αέρα επιδεινώνει το εμφύσημα
των πνευμόνων όσο ένα πακέτο τσιγάρο τη μέρα
√ Υγιεινό φαγητό,
περισσότερη άσκηση,
λιγότερο οινόπνευμα
και όχι στο κάπνισμα

υγιεινή
διατροφή
μέσω της αναμόρφωσης των τροφίμων,
την καλύτερη προστασία των παιδιών
και των εφήβων από την υπερβολική έκθεση στο
εμπόριο τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, σάκχαρα ή / και
αλάτι, αλλά και την προώθηση της υγιεινής διατροφής στα σχολεία. Ξέρω ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Επίτροπος.
«Στην πρόσκληση για ένα υγιεινό τρόπο ζωής στο
Tartu, μαζί με τους Επιτρόπους Navracsics και Hogan,
έχουμε αναλάβει 15 δεσμεύσεις για την προώθηση
υγιεινών τρόπων ζωής μέσω του αθλητισμού, της
τροφής, της καινοτομίας ή της έρευνας. Δύο χρόνια
αργότερα, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς
ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί περισσότερα κεφάλαια,
αυξάνει την ευαισθητοποίηση και συγκεντρώνει
περισσότερες γνώσεις για την αντιμετώπιση της
ανθυγιεινής διατροφής, της παχυσαρκίας ή της
σωματικής αδράνειας», τόνισε.
«Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με τα κράτη μέλη
για να τα στηρίξει για την επίτευξη των στόχων της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και των στόχων της
αειφόρου ανάπτυξης, με γενικό στόχο τη μείωση της
πρόωρης θνησιμότητας από τις μη μεταδοτικές
ασθένειες. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους,
χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη εστίαση στην προώθηση και την πρόληψη και πρέπει να εργαστούμε
μεταξύ τομέων και να δημιουργήσουμε ισχυρότερες
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και
πολιτικών της ΕΕ”, υπενθύμισε.
«Ως αποτέλεσμα των συζητήσεών μας με τους
εκπροσώπους για την υγεία των χωρών, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας σχέδια για την αύξηση των
υγιεινότερων τρόπων ζωής σε διάφορες χώρες»,
σημείωσε.
«Ωστόσο, μπορούν να γίνουν περισσότερα: καλώ τα
κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε
παράγοντες κινδύνου, καθώς πολλές καρδιαγγειακές
παθήσεις μπορούν να προληφθούν. Και, επίσης,
καλώ τον καθένα από εμάς ξεχωριστά: συνδέστε με
την καρδιά σας, κρατήστε την υγιή», κατέληξε.

Η

ρύπανση του αέρα, κυρίως η
αυξημένη παρουσία επιφανειακού όζοντος που εντείνεται με την
κλιματική αλλαγή, επιταχύνει ακόμη και μεταξύ των μη καπνιστών- την επιδείνωση του εμφυσήματος των πνευμόνων στον ίδιο
περίπου βαθμό με το κάπνισμα
ενός πακέτου τσιγάρων τη μέρα,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική
επιστημονική έρευνα. Τα ευρήματα
πιθανώς εξηγούν γιατί το εμφύσημα είναι σχετικά συχνό όχι μόνο
στους καπνιστές.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων
Ουάσιγκτον, Κολούμπια και Μπάφαλο, με επικεφαλής τον καθηγητή
ιατρικής και επιδημιολογίας Τζόελ
Κάουφμαν, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Journal of American
Medical Association» (JAMA), ανέλυσαν σε βάθος 18ετίας στοιχεία για
περισσότερους από 7.000 ανθρώπους ηλικίας 45 έως 84 ετών σε
διάφορες μεγάλες αμερικανικές
πόλεις, συσχετίζοντας την μακρόχρονη έκθεση σε ρύπους του αέρα
(όζον, μικροσωματίδια ΡΜ, οξείδια
αζώτου, μαύρος άνθρακας) με την
εξέλιξη του εμφυσήματος με βάση
διάφορες εξετάσεις (τομογραφίες,
σπριρομέτρηση κ.α.).
«Εκπλαγήκαμε πόσο ισχυρή είναι η

επίπτωση της ρύπανσης του αέρα
στην πρόοδο του εμφυσήματος
των πνευμόνων, ίδιας τάξης μεγέθους με τις επιπτώσεις του καπνίσματος, το οποίο είναι η γνωστότερη αιτία για τη συγκεκριμένη
πάθηση», δήλωσε ο δρ Κάουφμαν.
Διαπιστώθηκε ότι μια αύξηση στο
επίπεδο του όζοντος στον τόπο
διαμονής κάποιου κατά τρία μέρη
ανά δισεκατομμύριο (3 ppb) σε
βάθος δεκαετίας, σχετιζόταν με

μια αύξηση του εμφυσήματος
αντίστοιχη με εκείνη που προκαλεί
το κάπνισμα ενός πακέτου τσιγάρου τη μέρα επί 29 χρόνια και η
γήρανση κατά τρία χρόνια. Είναι
αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με
τους επιστήμονες, τα επίπεδα
όζοντος αυξάνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής σε αρκετές
πόλεις των ΗΠΑ.
«Ολοένα συχνότερα γίνεται αντιληπτό ότι το εμφύσημα συμβαίνει
πλέον και σε μη καπνιστές. Πραγ-

ματικά είναι ανάγκη να καταλάβουμε τι προκαλεί αυτή τη χρόνια
πάθηση των πνευμόνων. Φαίνεται
πιθανό πως η ρύπανση του αέρα,
κάτι συχνό και δύσκολο να αποφευχθεί, αποτελεί μια σημαντική
αιτία», ανέφερε ο Κάουφμαν.
Ενώ άλλοι ατμοσφαιρικοί ρύποι
τείνουν να μειωθούν, χάρη στα
μέτρα που έχουν ληφθεί, το όζον
εμφανίζει ανοδική τάση (το επιφανειακό όζον βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, ενώ το όζον που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα, προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία). Το επιφανειακό όζον παράγεται κυρίως όταν η υπεριώδης
ακτινοβολία αλληλεπιδρά με
ρύπους από τα ορυκτά καύσιμα.
Το εμφύσημα, μαζί με τη χρόνια
αποφρακτική
πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ), τη χρόνια βρογχίτιδα και το
άσθμα, είναι οι βασικές χρόνιες
παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού. Όσο επιδεινώνεται η
κλιματική αλλαγή, τόσο αναμένεται να αυξάνονται και τα επίπεδα
του όζοντος σε χαμηλό ύψος.
Μέχρι στιγμής δεν είναι απολύτως
ξεκάθαρο ποιό επίπεδο όζοντος
είναι ασφαλές για την ανθρώπινη
υγεία.

Βάλτε το αβοκάντο στο διαιτολόγιο σας

Τ

ο αίσθημα κορεσμού της πείνας
αποτελεί σημαντικό παράγοντα
στον έλεγχο του σωματικού
βάρους.

Ακόμα, το αβοκάντο, πλούσιο σε

Μελέτη έδειξε ότι η όρεξη των εθελοντών, που έτρωγαν μισό αβοκάντο πριν από το γεύμα τους, ήταν
μειωμένη κατά 40% τις τρεις ώρες
έπειτα από την κατανάλωση του
φαγητού τους και κατά 28% τις
επόμενες πέντε ώρες.

αρτηριακή πίεση, την κακή χολη-

μονοακόρεστα λίπη και φολικό
οξύ, συμβάλλει στην καλή καρδιαγγειακή υγεία καθώς ρίχνει την
στερίνη, ενώ ενισχύει την καλή.
Επίσης, βοηθά στην καύση του
λίπους, ιδιαίτερα αυτού που συσσωρεύεται στην περιοχή της κοιλιάς.
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Βαρύνουσα σημασία δίνει ο ΚΟΑ
στην Ισότητα των Φύλων

Τ

ο Δ.Σ του ΚΟΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα του
τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την Ισότητα των
Φύλων στον αθλητισμό καθώς και την εφαρμογή
μέτρων προστασίας και ευημερίας όλων των συμμετεχόντων στον αθλητισμό. Τη θέση αυτή διατύπωσε
η λειτουργός της Επιτροπής «Ισότητας των Φύλων
στον Αθλητισμό» Στέφανη Γουήλερ σε συνάντηση
που είχε με την Επίτροπο Ισότητας Ιωσηφίνα Αντωνίου.
H κ. Αντωνίου ενημερώθηκε για το Στρατηγικό Πλάνο
2019-2022 του ΚΟΑ,
το οποίο αναφέρεται
• Η ισότητα, η ίση
στη χάραξη πολιτικής
μεταχείριση και ο σεβα- του οργανισμού στα
σμός προς τα δύο φύλα θέματα ισότητας και
που πρόσφατα εγκρίείναι αρχές και αξίες
που διέπουν το πνεύμα θηκε από το Δ.Σ. Ανέφερε επίσης ότι η
του αθλητισμού
ισότητα, η ίση μεταχείριση και ο σεβασμός προς τα δύο
φύλα είναι αρχές και αξίες που διέπουν το πνεύμα
του αθλητισμού. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, είμαι
βέβαιη τόνισε η κ. Αντωνίου, ο ΚΟΑ δεν θα επιτρέψει,
καμία παρέκκλιση από αυτές τις αρχές.
Συνεχάρη τόσο την κ. Γουήλερ για την επιλογή της,
από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με ακόμη 30 άτομα
από όλη την Ευρώπη, για να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚΟΑ για τη βαρύνουσα σημασία που έδωσε
στα θέματα της ισότητας
και τη σύσταση Επιτροπή
«Ισότητας των Φύλων
στον Αθλητισμό».

Στο 40% η εκπροσώπηση των
γυναικών στο Ευρωκοινοβούλιο

Σ

ύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική
και στο δημόσιο βίο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει
αυξηθεί. Μόνο 31 γυναίκες ήταν μέλη από το 1952,
μέχρι τις πρώτες εκλογές του 1979. Το ποσοστό
εκπροσώπησης των γυναικών στο πρώτο εκλεγμένο
με άμεση ψηφοφορία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ήταν 15,2%. Το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνεται συνεχώς και
σήμερα ανέρχεται στο 40,4%.
Όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραμένει πάνω από τον
παγκόσμιο μέσο όρο για τα εθνικά κοινοβούλιο και
πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για τα εθνικά κοινοβούλια.

Η

δράση που επιτελείται σε
εθνικό επίπεδο για περιορισμό
της φτώχειας είναι αργή άρα αναποτελεσματική. Αυτό τονίζεται σε
ενημερωτικό έγγραφο του ευρωκοινοβουλίου ενώ τα ποσοστά
παιδικής φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού είναι, ακόμη, υψηλά.
Όπως αναφέρεται, περίπου το
21% των παιδιών της Ε.Ε ζει σε
συνθήκες εισοδηματικής φτώχειας,
το 8,5% ζει κάτω από σοβαρές υλικές στερήσεις και το 9,3% σε νοικοκυριά χωρίς εργασία. Περίπου το
2,5% ζει κάτω και από τις τρεις
συνθήκες.
Η παιδική φτώχεια είναι πολυδιάστατη καθώς τα ζητήματα της
εκπαίδευσης, της αναψυχής, της
ένδυσης, της διατροφής, της υγείας και της στέγασης (μεταξύ
άλλων) εμπλέκονται μαζί με το
εισόδημα.

του της 24ης Νοεμβρίου 2015 και
επιβεβαιώθηκε στο ψήφισμά του
για το ΕΚΤ + της 4ης Απριλίου
2019, είναι συγκεκριμένη λόγω της
επικέντρωσής του στα φτωχότερα
παιδιά, καθώς και της έμφασης
στις υπηρεσίες.
Η Εγγύηση επικεντρώνεται στην
ελεύθερη πρόσβαση όλων των παιδιών που βρίσκονται σε συνθήκες

• Η παιδική φτώχεια αποτελεί
πρόβλημα για όλα τα κράτη
μέλη, τα ποσοστά της είναι
υψηλότερα σε ορισμένες
χώρες της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, της Βαλτικής
και της Μεσογείου

Βασικές προτεραιότητες:
Καθορισμός ενός στόχου για την
παιδική φτώχεια με γνώμονα τα
αποτελέσματα, ο οποίος θα ενσωματώνει την εστίαση στα φτωχότερα παιδιά.
Ενθάρρυνση και δυνατότητα των
κρατών μελών να υιοθετήσουν
εθνικές στρατηγικές γύρω από μια
εγγύηση για τα παιδιά.
Εκπόνηση του τρόπου παράδοσης
της Παιδικής Εγγύησης και απόφαση σχετικά με το κατά πόσο θα
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε
συγκεκριμένους τομείς των πέντε
συνιστωσών της Εγγύησης.
Στην έρευνα συμπεραίνεται ότι,
ίσως είναι στρατηγικά καλύτερο να
ξεκινήσουν τα προγράμματα της

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η φτώχεια και η στέρηση στην παιδική
ηλικία έχουν τόσο βραχυπρόθεσμες
όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, προκαλώντας έναν μειονεκτικό κύκλο μεταξύ των γενεών.
Περαιτέρω, δείχνει ότι οι καλοσχεδιασμένες μεταβιβάσεις μετρητών
και τα φορολογικά πλεονεκτήματα,
η απασχόληση των γονέων, η παιδική εκπαίδευση και η φροντίδα
και οι οικογενειακές υπηρεσίες
είναι καθοριστικής σημασίας για
την καταπολέμηση της παιδικής
φτώχειας.
Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά

φτώχειας, στην ποιότητα της φροντίδας και της εκπαίδευσης στην
παιδική ηλικία, στην εκπαίδευση,
στην υγεία, στην αξιοπρεπή στέγαση και στην επαρκή διατροφή.

παιδικής εγγύησης , σε τομείς υπηρεσιών όπου οι προσεγγίσεις για
τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα
παιδιά αναπτύσσονται καλύτερα,
όπως η παιδική εκπαίδευση και η
φροντίδα.

Επιστροφή στην εργασία μετά από μακρά
ασθένεια ή τραυματισμό

Η

γήρανση του εργατικού δυναμικού και οι νέοι κίνδυνοι για
την υγεία στην εργασία, οδηγούν
σε μακροχρόνια απουσία από την
εργασία και το Ευρωκοινοβούλιο
αναζητά δράσεις για να σταματήσει αυτό.
Η μακροχρόνια απουσία συχνά
οδηγεί στην ανεργία ή ακόμα και
στη μόνιμη εγκατάλειψη της αγοράς εργασίας. Για αυτό οι ευρωβουλευτές, αναζητούν τρόπους
που θα διευκολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων και θα καλύπτουν πιο αποτελεσματικά άτομα
με ειδικές ανάγκες ή χρόνιες παθήσεις.

Διαμορφώνοντας την αγορά
εργασίας στην ΕΕ
Στο πλαίσιο της γήρανσης του
εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και
της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης, ο κίνδυνος εμφάνισης
διαταραχών στην υγεία είναι υψηλότερος. Σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat, το 32,5% του συνολικού
πληθυσμού της ΕΕ δηλώνει ότι
πάσχει από μακροχρόνια ασθένεια
ή πρόβλημα υγείας. Ταυτόχρονα,
το 25% του εργατικού δυναμικού

δηλώνει ότι αντιμετωπίζει άγχος
που σχετίζεται με την εργασία, ενώ
σχεδόν το 80% των διευθυντικών
στελεχών δηλώνει ότι πάσχει από
κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
«Πρέπει να ανοίξουμε την αγορά
εργασίας στην ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γήραν-

κοί).
Η έκθεση επικεντρώνεται στην
καλύτερη μετάβαση από την άδεια
ασθενείας στην εργασία. Επίσης,
μελετά τα οφέλη της επανένταξης
έμπειρων εργαζομένων , που
απουσιάζουν για κάποιο χρονικό
διάστημα, από την εισαγωγή νέου

• Το 25% του εργατικού δυναμικού δηλώνει ότι αντιμετωπίζει
άγχος που σχετίζεται με την εργασία
σης του πληθυσμού και λιγότερο
αυστηρή στην απώλεια δεξιοτήτων λόγω αδράνειας», λέει ο εισηγητής της έκθεσης Jana Žitňanská
(Σλοβακία, Ευρωπαίοι Συντριπτι-

προσωπικού που χρειάζεται
κατάρτιση, επισημαίνοντας ότι
αυτό ισχύει τόσο για τον δημόσιο
τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις.
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Ανατρέπονται όσα ξέραμε για το τσάι σε φακελάκι

Ο

ι θερμοκρασίες πέφτουν σιγά
σιγά και το τσάι μπαίνει
πλέον στην καθημερινότητα αρκετών. Νέα έρευνα δείχνει ότι το
τσάι που είναι σε φακελάκια κάνει
κακό στην υγεία. Και αυτό γιατί
ακόμα και ένα μόνο φακελάκι
τσαγιού απελευθερώνει δισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια.
Στην συγκεκριμένη έρευνα, που
δημοσιεύθηκε στην επιστημονική
επιθεώρηση
«Journal
of
Environemental
Science
and
Technology», διαπιστώθηκε ότι
όταν βάζουμε ένα πλαστικό
φακελάκι τσαγιού σε μια κούπα με
σχεδόν βρασμένο νερό (95 βαθ-

μούς Κελσίου), απελευθερώνονται
περίπου 11,6 δισεκατομμύρια
μικροπλαστικά σωματίδια και 3,1

δισεκατομμύρια νανοπλαστικά
σωματίδια στην κούπα.
Τα περισσότερα φακελάκια τσαγιού φτιάχνονται από φυτικές
ίνες, ωστόσο πολλές μάρκες

ακόμα χρησιμοποιούν πλαστικό
για να σφραγίσουν τα φακελάκια.
Τελευταία, πολλές μάρκες μετέτρεψαν τα φακελάκια από χάρτινα σε πλαστικά και αυτά ακριβώς
είναι που μελετήθηκαν.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) δεν
υπάρχουν επιβεβαιωμένες ενδείξεις ότι αυτά τα μικροπλαστικά
βλάπτουν την υγεία, ο ΟΗΕ τονίζει
ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνες.
Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ο
λόγος έκλυσης αυτού του πλήθους των σωματιδίων είναι η
επαφή του πλαστικού με το βραστό νερό.

Πηγή σημαντικών εσόδων το προσαραγμένο πλοίο για την Πέγεια

Π

ρόκειται, ενδεχομένως, για το
πιο «περιζήτητο» προσαραγμένο πλοίο των ευρωπαϊκών
θαλασσών. Το περί ου ο λόγος
«Edro ΙΙ», σημαίας Σιέρρα Λεόνε,
που εδώ και χρόνια ξέμεινε στα
αβαθή της Πέγειας, αποτελεί το
πλέον δημοφιλές ντεκόρ για την
τέλεση πολιτικών γάμων στην
επαρχία Πάφου, αλλά και χώρο
γενικότερων οικονομικών δραστηριοτήτων που αφήνουν ουκ ολίγα
οφέλη στη δημοτική αρχή.
Έχοντας δημιουργήσει πια ένα
ενιαίο και εντυπωσιακό σύνολο με

μοναδικής φυσικής καλλονής
περιοχή παρά τις Θαλασσινές
Σπηλιές, το σκάφος αποτελεί ένα
ολοένα και αυξανόμενο σε ζήτηση

προορισμό για τα ζευγάρια που
φθάνουν στην Κύπρο από όλες τις
χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο

για να τελέσουν τους πολιτικούς
τους γάμους. Οι αρμόδιοι στο
Δήμο Πέγειας αναγνωρίζουν πως
ο νέος χώρος διαθέτει πανοραμική θέα, που θεωρείται από τα
κορυφαία σε ομορφιά τοπία της
Κύπρου, γεγονός που συνέτεινε
στην εμπορική αξιοποίηση του
συνεπεία της προσάραξης του
Edro II. Επιβεβαίωσαν επίσης πως
παρατηρείται μια ολοένα και
αυξητική τάση τέλεσης πολιτικών
γάμων από ζευγάρια που ζητούν
το συγκεκριμένο ντεκόρ για την
τέλεση των γάμων τους.

Σπιναλόγκα : Θέμα χρόνου η ένταξη στα μνημεία της UNESCO

Θ

έμα χρόνου, είναι πλέον, να
μπει στην τελική ευθεία το
αίτημα ένταξης της Σπιναλόγκας
στον κατάλογο με τα μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
Unesco, αίτημα που κατατέθηκε
τον περασμένο Ιανουάριο. Την
περασμένη εβδομάδα, ο δήμαρχος
Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός,
συναντήθηκε με εκπρόσωπο της
Unesco, για την επί τόπου αυτοψία. «Για μερικές ημέρες η εκπρόσωπος της UNESCO, αρχιτέκτονας
και μέλος της ICOMOS Ιταλίας,
Τeresa Colletta, βρέθηκε στην
περιοχή για την αυτοψία σε ό,τι
αφορά στοιχεία του φακέλου που
καταθέσαμε, έκανε συναντήσεις
και μας έκανε κάποιες προφορικές παρατηρήσεις» είπε ο κ. Ζερβός ο οποίος εξήγησε ότι έως τις
αρχές Νοεμβρίου υπολογίζεται
ότι θα φτάσουν οι παρατηρήσεις
αυτές και γραπτώς, έως το τέλος
Φεβρουαρίου 2020 θα πρέπει να
έχει υποβληθεί ο συμπληρωματικός φάκελος, ενώ το αίτημα θα
τεθεί προς ψηφοφορία στη Γενική
Συνέλευση της UNESCO τον Ιούνιο
του 2020 στην Κίνα.
«Το ζήτημα πλέον είναι εθνικό και
όχι τοπικό. Ξεπερνάει τα όρια του
Αγίου Νικολάου, του Λασιθίου και
της Κρήτης, καθώς την προώθηση
του θέματος έχει πλέον το Υπουργείο, ενώ επιπλέον αυτοί που
ψηφίζουν είναι πρέσβεις της
UNESCO στις χώρες- μέλη της.

Άλλωστε μιλάμε για μνημεία
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και για μια διαδικασία
που αναδεικνύει την ίδια τη
χώρα» σημείωσε ο κ. Ζερβός.

• Τη Σπιναλόγκα τα τελευταία χρόνια, επισκέπτονται
ετησίως περισσότερα από
350 χιλιάδες άτομα

τα μεσημέρια.
Τη Σπιναλόγκα τα τελευταία χρόνια, επισκέπτονται ετησίως
περισσότερα από 350 χιλιάδες
άτομα, ενώ πέρυσι έφτασαν τις
413 χιλιάδες. Φέτος, μέχρι αυτή
την ώρα ο αριθμός είναι στις 400
χιλιάδες και όπως είπε ο κ. Ζερβός
αναμένεται να φτάσει τα περυσινά επίπεδα. Η αυτοψία της

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Πώς θα καθαρίσεις
τα παπούτσια από τη λάσπη

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Έ

πιασε ξαφνικά βροχή και πάνε τα
sneakers τα ωραία σου πνιγήκανε στη
λάσπη. Προτού τα πετάξεις, ακολούθησε τις
συμβουλές μας.
Αρχικά, αν μπορείς, βάλε τα παπούτσια σε
σακούλα μέχρι να φτάσεις στο σπίτι. Περίμενε την λάσπη να ξεραθεί για να μην λεκιάσεις
τα παπούτσια περισσότερο.
Αφαιρείς το μεγάλο στρώμα λάσπης που
μπορεί να βγει σε κομμάτια κι έπειτα καθαρίζεις με στεγνά φύλλα εφημερίδας.

Αν μπορείς, βγάλε και πλύνε ξεχωριστά τα κορδόνια για να βγάλεις και την γλώσσα του αθλητικού
και να την καθαρίσεις.
Πάρε κατόπιν μια παλιά οδοντόβουρτσα και τρίψε
με νερό και λίγο σαπούνι για τα πιάτα.
Χρησιμοποίησε και σφουγγάρι για τα πιάτα κι αν η
λάσπη επιμένει, βάλε τα παπούτσια στο πλυντήριο. Αρχικά, πασπάλισέ τα με σόδα, τρίψε ξανά και
πλύνε τα στο σωστό πρόγραμμα για να μην τα
καταστρέψεις.

Γιατί πρέπει να λέμε Οκτώβριος
και όχι Οκτώμβριος
1η Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο μήνας που πολλοί,
κυρίως στον προφορικό λόγο, κάνουν λάθος και
βάζουν ένα μ, κάνοντας τον μήνα Οκτώ(μ)βριο.
Το λάθος γίνεται γιατί ο κόσμος μπερδεύεται με το
μήνες Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ωστόσο
υπάρχει μία πολύ απλή εξήγηση για το γράμμα μ
που δεν έχει ο μήνας Οκτώβριος.
Η απάντηση βρίσκεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, το
οποίο είχε 10 μήνες, με τους Ιανουάριο και Φεβρουάριο να προστίθενται αργότερα. Εκεί λοιπόν ο
Οκτώβριος ήταν October χωρίς (m). Επομένως,
αφού ο Οκτώβριος, ο μήνας που αλλάζει και η ώρα,
δεν είχε μ στα λατινικά (October), δεν έχει, προφανώς, ούτε στα ελληνικά.
Το ρωμαϊκό ημερολόγιο στα λατινικά είχε 10 μήνες
και τον Οκτώβριο
Martius (στον Άρη)
Aprilis (στην Αφροδίτη)

Maius (στη Μαία)

Junius (στην Ήρα)

Quintilis (πέμπτος)

Sextilis (έκτος)

September (έβδομος)

October (όγδοος)

November (ένατος)

December (δέκατος)

Σοβαρά … αστειάκια
Άσπονδοι φίλοι

Δ

ύο άσπονδοι εχθροί, τρακάρουν άσχημα με τα
αυτοκίνητα τους, τα οποία έγιναν ένα μάτσο
παλιοσίδερα, αλλά κανείς τους δεν έπαθε τίποτα.
Βγαίνουν έξω από το αυτοκίνητά τους και βλέπουν
ο ένας τον άλλο, οπότε γυρίζει ο πρώτος και λέει:
- "Παρόλο που τα αυτοκίνητα μας έγιναν παλιοσίδερα, εμείς δεν πάθαμε τίποτα. Και αυτό, πρέπει να
είναι ένα σημάδι από το Θεό, ότι μπορούμε να
ζήσουμε μαζί ειρηνικά."
- "Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου", απαντά ο δεύτερος.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου
Νικολάου για το φάκελο της Σπιναλόγκας, η εκπρόσωπος της
UNESCO έκανε, προφορικά, δύο
παρατηρήσεις. Η πρώτη όπως
τόνισε ο κ. Ζερβός ήταν να επεκταθεί η περιοχή ζώνης επιρροής
του μνημείου σε όλο τον κόλπο
της Ελούντας και επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαχωρισμού της τιμής του εισιτηρίου σε
ζώνες, ούτως ώστε να περιοριστεί η μεγάλη προσέλευση κόσμου

Εκπροσώπου της UNESCO περιελάμβανε και επαφές με παράγοντες από τον χώρο του Τουρισμού,
του Πολιτισμού και της Διοίκησης,
όπως επισήμανε ο κ. Ζερβός,
καθώς όπως πρόσθεσε είναι
σημαντικό να αποτυπώνεται η
στήριξη της τοπικής κοινωνίας
στο αίτημα της ένταξης του μνημείου. «Φάνηκε ότι η τοπική κοινωνία θέλει την ένταξη και αυτό
είναι βασικό στοιχείο για την
UNESCO.

- "Αυτό, πρέπει να το γιορτάσουμε", λέει ο πρώτος
και φέρνει από το αυτοκίνητο του, δύο κουτάκια
μπύρας, που τυχαία δεν είχαν πάθει τίποτα.
Δίνει το ένα στον πρώην εχθρό του και λέει:
- "Ασπρο πάτο".
- "Ασπρο πάτο, απαντά και ο άλλος και την κατεβάζει μονορούφι."
Μόλις τελειώνει, βλέπει τον άλλο να μην έχει πιει
ούτε γουλιά, οπότε τον ρωτά:
- "Εσύ, δε θα πιεις;"
- "Όχι, λέω να περιμένω να έρθει η αστυνομία
πρώτα."
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Εντάξετε τα δαμάσκηνα στη διατροφή σας

Τ

α τελευταία χρόνια έχουν αποτελέσει και αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης χάρη
στις διατροφικές τους ιδιότητες.
Τα δαμάσκηνα, φρέσκα ή ξερά,
ωμά ή μαγειρεμένα, μας προσφέρουν δυνατή γεύση και μοναδικά
θρεπτικά συστατικά.
Ξεχωρίζουν για το υψηλό σε φαινολικά συστατικά περιεχόμενό
τους, στο οποίο οφείλεται και η
έντονη αντιοξειδωτική δράση τους.
Μάλιστα, τα συγκεκριμένα συστατικά τους έχουν την ικανότητα να
εξουδετερώνουν τη ρίζα υπεροξειδίου, καθώς και να προστατεύουν
τα λίπη από την επαγόμενη από το
οξυγόνο οξείδωση. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να προστατεύουν τα
λιπαρά οξέα που απαντώνται στις
κυτταρικές μεμβράνες, στις λιποπρωτεΐνες της αιματικής κυκλοφορίας και στις μεμβράνες των εγκεφαλικών κυττάρων και των νευρώνων μας.

Κινητοποιούν το έντερο
Εκτός από το υψηλό σε φαινολικά
συστατικά περιεχόμενό τους, τα
δαμάσκηνα αποτελούν μια πολύ
καλή πηγή ενέργειας, ενώ σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η συστηματική κατανάλωσή τους μπορεί να συμβάλει
στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στην υψηλή περιεκτικότητά τους
σε φυτικές ίνες, ενώ φαίνεται πως
και άλλα συστατικά που περιέχο-

νται σε αυτά, όπως η σορβιτόλη
και ορισμένες φαινολικές ενώσεις,
ασκούν βοηθητική δράση, βελτιώνοντας την κινητικότητα του εντέρου. Ακόμη, ερευνητικά δεδομένα
δείχνουν ότι μπορεί να δρουν και
ως πρεβιοτικά, ευνοώντας την
ανάπτυξη ωφέλιμων για την εντερική λειτουργία βακτηρίων.

υγεία, καθώς έχει φανεί πως η
κατανάλωσή τους συνδέεται με
βελτίωση της οστικής μάζας και
μείωση του κινδύνου εμφάνισης
οστεοπόρωσης.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

100 γρ. αποξηραμένων δαμάσκηνων μας δίνουν
Ενέργεια 240 θερμίδες

Γεμάτα θρεπτικά συστατικά

Υδατάνθρακες 63,9 γρ.

Πέρα όμως από την ευεργετική

Απλά σάκχαρα 38,1 γρ.
Λιπαρά 0,38 γρ.
Πρωτεΐνες 2,18 γρ.
Φυτικές ίνες 7,1 γρ.
Πώς να τα καταναλώσετε

• Πλούσια σε γεύση και
θρεπτικά συστατικά

τους δράση στο πεπτικό σύστημα,
αποτελούν κι ένα ιδιαίτερα θρεπτικό τρόφιμο, που προσφέρει
πλήθος πολύτιμων συστατικών
για την υγεία και την εύρυθμη λειτουργία
του
οργανισμού.
Ειδικότερα, συγκαταλέγονται στις
πλούσιες πηγές βιταμίνης Κ, ενώ
περιέχουν και σημαντικές ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος
Β, βιταμίνης Α και Ε, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου και
μαγγανίου. Πρόσφατα ερευνητικά
δεδομένα συνδέουν τα αποξηραμένα δαμάσκηνα και με την οστική

Βάλτε λοιπόν τα δαμάσκηνα στη
διατροφή σας, είτε ως σνακ είτε
ως συστατικό ενός γεύματος.
Παρακάτω
σας
προτείνουμε
κάποιους απλούς και εύκολους
τρόπους που θα σας βοηθήσουν να
τα εντάξετε στην καθημερινότητά
σας:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Αποξηραμένα δαμάσκηνα με ανάλατους ξηρούς καρπούς.
Αποξηραμένα δαμάσκηνα με νιφάδες δημητριακών ολικής άλεσης.
Φρουτοσαλάτα με φρέσκα δαμάσκηνα, μήλο και καρύδια και μέλι.
Γιαούρτι με φρέσκα ή αποξηραμένα δαμάσκηνα, νιφάδες δημητριακών ολικής άλεσης και μέλι.
Γάλα με δημητριακά ολικής άλεσης, αποξηραμένα δαμάσκηνα και
λιναρόσπορο.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η διάθεσή σου δε θα είναι και
τόσο καλή και αυτό θα σε κάνει να
βλέπεις μερικά πράγματα με αρνητικότητα, φίλε Κριέ. Φρόντισε να μην
απαισιοδοξείς, γιατί αλλιώς δε θα
μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις
διάφορες δραστηριότητες που έχεις
και οι οποίες είναι πάρα πολλές.
Παραμονεύουν αντιπαραθέσεις, γι’
αυτό καλύτερα να δείξεις αρκετή
διαλλακτικότητα σε ενδεχόμενες
συζητήσεις. Η πιο ασφαλής λύση θα
είναι να κινηθείς ουδέτερα.
Ταύρος: Οι ευκαιρίες που θα φέρει
μπροστά σου η μέρα είναι πάρα πολλές και πρέπει να τις αναγνωρίσεις
και να τις αξιοποιήσεις κατάλληλα.
Πολλά ζητήματα που ήταν στάσιμα,
τώρα θα πάρουν μπροστά και θα
ζήσεις στιγμές ικανοποίησης από τις
εξελίξεις που έρχονται.
Δίδυμοι: Οι σημερινές θετικές όψεις
της ημέρας θα σου φέρουν πολύ
καλές εξελίξεις σε πολλά θέματα που
σε απασχολούν. Θα σου παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες που πρέπει
να εκμεταλλευτείς άμεσα. Μη χάνεις
το χρόνο σου αναρωτώμενος τι είναι
καλύτερο και τι όχι και άδραξε τη
μέρα σου, όσο περισσότερο και πιο
αποδοτικά μπορείς.
Καρκίνος: Οι ανατρεπτικές καταστάσεις που θα λάβεις τόσο στις επαγγελματικές υποθέσεις σου όσο και
στα οικογενειακά θέματα θα σου
προκαλέσουν εκνευρισμό και θα σε
εξαντλήσουν. Αν μπορέσεις να ελέγξεις το νευρικό σου σύστημα, θα
βρεις τις λύσεις και με πολλή προσπάθεια θα επαναφέρεις την τάξη.

Έχεις τη δυνατότητα να βάλεις τα
πράγματα στη σειρά τους.
Λέων: Το πλανητικό σκηνικό μπορεί
να σε βάλει σε μια κατάσταση όπου η
θεωρία θα έχει απόσταση από την
πράξη. Μην αναβάλεις τις δουλειές
που έχεις προγραμματίσει να κάνεις
και μη χάνεσαι στις σκέψεις σου.
Πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα τις
υποχρεώσεις σου για να προχωρήσεις παρακάτω.
Παρθένος: Θα έχεις πολύ καλή διάθεση και θετική σκέψη πάνω στα πράγματα. Θα μπορέσεις να υλοποιήσεις
πολλά από τα σχέδιά σου και να
βάλεις μια σειρά σε όσα σε απασχολούν. Ωστόσο, καλό είναι να είσαι
πολύ προσεκτικός στις κινήσεις σου,
γιατί μπορεί να προκύψουν εμπόδια,
εκεί που δεν το περιμένεις.
Ζυγός: Μην έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου γιατί ήδη
έχεις κουραστεί αρκετά και δε θα
αποδίδουν οι προσπάθειες που
κάνεις. Βρες χρόνο σήμερα να ξεκουραστείς και να κάνεις πράγματα που
σε ευχαριστούν. Το πλανητικό σκηνικό ανοίγει νέες προοπτικές στον ορίζοντα της ζωής σου και πρέπει να
είσαι σε ετοιμότητα.
Σκορπιός: Είσαι σε περίοδο που θα
ανταμειφθείς και θα αναγνωριστείς
για ότι έχεις κάνει σε διάφορους
τομείς. Η ημέρα είναι αρκετά καλή για
σένα!!! Για να μπορέσεις όμως να
προχωρήσεις πρέπει πρώτα να
λύσεις κάποιες εκκρεμότητες που
έχεις και μπορεί να αποτελούν πρόβλημα αυτή την στιγμή για την
πορεία σου.

Τοξότης: Αντί να προσπαθείς να
αντισταθείς σε όσα συμβαίνουν γύρω
σου και να αρνείσαι την πραγματικότητα, καλύτερα να δεις με μεγαλύτερη
αισιοδοξία τις καταστάσεις και να
κάνεις ό,τι μπορείς κάτω από τις
υπάρχουσες συνθήκες. H δυναμικότητά σου σήμερα θα σε βοηθήσει να
κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση
και μάλιστα με αποφασιστικότητα.
Αιγόκερως: Η σημερινή μέρα σε
αγχώνει ιδιαίτερα και σε βάζει σε
εγρήγορση, για να λύσεις όσα περισσότερα θέματα μπορείς. Η δυναμική
σου διάθεση είναι ισχυρή, αλλά επειδή μπορεί να προκύψουν κάποιες
αναποδιές, απόφυγε να τα κάνεις
όλα μαζί και προσπάθησε να προγραμματίσεις κατάλληλα, για να μη
χάσεις τον έλεγχο.
Υδροχόος: Είναι καλό να κάνεις ένα
καλό ξεκαθάρισμα στους ανθρώπους
που σε περιβάλλουν και να πεις όλα
όσα σε απασχολούν, ξελαφρώνοντας
λίγο την ψυχή και το μυαλό σου.
Απομάκρυνε τα άτομα που σε στενοχωρούν και σε φορτώνουν με τα προβλήματά τους και κράτησε δίπλα σου
όσους σε ευχαριστούν και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Η μέρα σε βοηθάει
να πάρεις τέτοιες αποφάσεις.
Ιχθείς: Καλό είναι να ξεμπερδεύεις με
όσα περισσότερα ζητήματα μπορείς
και να μην τα αναβάλεις, για να σκεφτείς καλύτερα κάποιες λεπτομέρειες. Η ειλικρίνειά σου μπορεί να προκαλέσει κάποιες παρεξηγήσεις και
καθυστερήσεις, οπότε κάνε ό,τι μπορείς για να ξεκαθαρίσεις τις καταστάσεις.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Φασόλια γίγαντες με φέτα
Υλικά: 400 γρ. (2 ½ φλ. περίπου) φασόλια γίγαντες,
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, 5 κλωναράκια σέλινο, ψιλοκομμένα, 1 σκελίδα σκόρδο, σε φετάκια, 1 κουταλάκι ντοματοπελτέ, 2 μεγάλες, ώριμες ντομάτες, περασμένες στο μπλέντερ,
125 ml (½ φλ.) ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι ρίγανη, 200 γρ. φέτα,
θρυμματισμένη, 4-6 μαρουλόφυλλα για το σερβίρισμα, 2 κουταλιές ψιλοκομμένος μαϊντανός, αλάτι, πιπέρι..
Εκτέλεση: Μουλιάζετε αποβραδίς τα φασόλια σε μπόλικο
κρύο νερό και την επoμένη τα στραγγίζετε και τα ξεπλένετε καλά. Τα σκεπάζετε με νερό, τα βράζετε για 1 ½
περίπου ώρα, μέχρι να μαλακώσουν και τα ξαναστραγγίζετε. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C.
Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε μέσα το κρεμμύδι
και το σκόρδο μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Προσθέτετε τn
ντομάτα, τον πελτέ διαλυμένο σε 1 φλιτζάνι νερό, το
σέλινο, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι, σκεπάζετε την
κατσαρόλα και αφήνετε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 1520 λεπτά. Αδειάζετε τους γίγαντες σ’ ένα ταψάκι, τους
περιχύνετε με τη σάλτσα και τους ψήνετε στο φούρνο για
30 περίπου λεπτά.Απλώνετε τα μαρουλόφυλλα σε μια
πιατέλα ή σε 4 ατομικά πιάτα και βάζετε απάνω τα
φασόλια. Τα πασπαλίζετε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό
και ρίχνετε από πάνω τη φέτα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΓεΣΥ: Παροχή εμβολίων στα παιδιά
από τους συμβεβλημένους παιδιάτρους

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 810 - 14 MΑΪΟΥ 1965

Σ

το πλαίσιο της ενημέρωσης
των ενδιαφερομένων μερών
ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας διευκρινίζει ότι το
Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο
της δημοσίας υγείας, καλύπτει
τα εμβόλια που φαίνονται στον
πιο κάτω Πίνακα για τα οποία,
από την 1η Ιουνίου 2019, η
χορήγηση τους διενεργείται
από τους συμβεβλημένους με το
ΓεΣΥ παιδιάτρους:
Διφθερίτιδα/Τέτανος/Κοκκύτης
/Πολυομυελίτιδα TETRAXIM ®
Αιμόφιλος Ινφλoυέντζας τύπου
b ACT-HIB®
Πνευμονιόκοκκος
SYNFLORIX®

PCV

Μηνιγγιτιδόκοκκος C NEISVACC®
Ηπατίτιδα Β ENGERIX-B®

• Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστου

Ιλαρά/Παρωτίτιδα/Ερυθρά M-

"Δια Χειρός Αγάπη"

Μ

Διφθερίτιδα/Τέτανος/Κοκκύτης
BOOSTRIX®
1. Με βάση την πληροφόρηση
που έχει ο Οργανισμός από το
Υπουργείο Υγείας υπάρχει
έλλειψη στο εμβόλιο TETRAXIM.
Το εν λόγω εμβόλιο αναμένεται
να είναι διαθέσιμο περί τα τέλη
Οκτωβρίου.
2. Το εμβόλιο για τον ιό ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) χορηγείται
δωρεάν
από
το
Υπουργείο Υγείας μέσω της
σχολιατρικής υπηρεσίας σε
κορίτσια 13 χρόνων.

Το 10% και άνω απο τις πωλήσεις των έργων, θα δοθεί στην
EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ, καθώς επίσης και όλο το πόσο από
την πώληση έργου που δημιουργήθηκε απο την ομάδα των
καλλιτεχνών. Την εδκήλωση θα παρουσιάσει αφιλοκερδώς η
ηθοποιός Έλενα Ευσταθίου.

Το Ελεύθερο Εργατικό
Κέντρο ΣΕΚ Πάφου
σας προσκαλεί στην
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ που διοργανώνει
την Παρασκευή 18
Οκτωβρίου 2019 και ώρα
10:00 μέχρι 13:00
στο οίκημα της ΣΕΚ

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή: Σάββατο, 26 Οκτωβρίου
2019, απο τις 10:00-13:00 και 16:00-20:00. Η είσοδος είναι
ελεύθερη προς το κοινό.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης θα τιμήσει
με την παρουσία του την εκδήλωση, τελώντας τα εγκαίνια της
έκθεσης στις 7μμ - 10μμ.

Καλλιτέχνες: Μαρία Μαύρου Μαριάμ, Άντρη Πιερή, Αθηνά
Μορφή Harris, Aθηνά Μαυρή, Κώστας Δέμης, Αθηνά
Μουσκοβια, Σπύρος Αντύπας, Μαργαρίτα Μενελάου,
Χαραλαμπης Κουντουρή, Παύλος Λυσιώτης, Ανδρέας Ανδρέου
(DiLiopetri), Γεωργία Βέργου, Μανταλένα Rafik, Μάρω Κουννά
Ραουνά".

Μουσείο Αγώνος

Παρουσιαζει τη βρετανική αποικιοκρατική
σημαία που υπεστάλη από το Κυβερνείο

Τ

ο Μουσείο Αγώνος, αποσκοπώντας στην ανάδειξη ιστορικών τεκμηρίων που δεν αποτελούν τμήμα της μόνιμης έκθεσής του, ανακοινώνει την παρουσίαση της βρετανικής αποικιοκρατικής σημαίας που υπεστάλη από το κτήριο του
Κυβερνείου (μετέπειτα Προεδρικό Μέγαρο) το απόγευμα της
15ης Αυγούστου 1960, πριν από την ανακήρυξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1960.
Η έκθεση του εν λόγω τεκμηρίου πραγματοποιείται εξ αφορμής
της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την λήξη του Αγώνα της
ΕΟΚΑ 1955-1959, ο οποίος συντέλεσε στον τερματισμό της
Αγγλοκρατίας στην Κύπρο (1878-1960). Εκτός από την αναφορά σε ένα ορόσημο των νεότερων χρόνων της Κυπριακής ιστορίας, το τεκμήριο αυτό συμβάλλει και στην κατανόηση του διεθνούς και διοικητικού καθεστώτος του νησιού στο πλαίσιο της
βρετανικής αποικιακής αυτοκρατορίας.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 30
Νοεμβρίου 2019. Υπενθυμίζουμε ότι το Μουσείο είναι ανοιχτό
για το κοινό Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-14:30 και η είσοδος
είναι δωρεάν.

αμείβεται από το δικαιούχο,
κατά την κρίση του, τόσο για το
κόστος του εμβολίου όσο και
για τη χορήγησή του.Περαιτέρω
διευκρινίζεται ότι η επίσκεψη
για χορήγηση εμβολίου που δεν
περιλαμβάνεται στον πιο πάνω
πίνακα δεν υπολογίζεται στον
αριθμό των επιτρεπόμενων
επισκέψεων ανά ηλικιακή κατηγορία.

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε
εμβόλιο δεν περιλαμβάνεται
στον πιο πάνω πίνακα και
χορηγηθεί από παιδίατρο ο
οποίος είναι συμβεβλημένος με
το ΓεΣΥ σε δικαιούχο του ΓεΣΥ ο
παιδίατρος επιτρέπεται να

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

4η Ομαδική Έκθεση Καλλιτεχνών LarnakART
ε αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του
μαστού, 14μελής Ομάδα Καλλιτεχνών διοργανώνει την
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, την 4η Ομαδική Έκθεση
Καλλιτεχνών LarnakΑRT στο Δημοτικό Κοινωνικό - Πολιτιστικό
Κέντρο "Παλαιά Αγορά Παλλουριώτισσας".

M-RVAXPRO®

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Ανειδίκευτοι Εργάτες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο συσκευασίας
ξηρών καρπών

ΛΥΣΗ ΣΤΑΒΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

• Δεν είναι δυνατόν
δύο κακοί να γίνουν
ποτέ φίλοι, ούτε
ένας καλός να μην
έχει φίλο καλό.

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

Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο
- Καθαρίστρια
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
- Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
-Καμαριέρες
- Λαντζέρης
- Ηλεκτρολόγος/Τεχνικός
Ανδρέα Παναγή 22849849.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
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Α’ ΟΜΙΛΟΣ
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Μ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η ΑΓ.)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, η
• Πρώτη ήττα συνδυασμένη με κακή εμφάνιση για την ΟΜΟΝΟΙΑ
Πάφος μάδησε το τριφύλλι, προτού καλά - καλά ανθήσει. Η νίκη για την
• Με νίκη και αποθέωση του Σ. Αυγουστή ο ΑΠΟΛΛΩΝΝ επανηύρε
Πάφο έχει τεράστια σημασία καθώς
στον παλιό - καλό εαυτό του
ήλθε σε μια κρίσιμη χρονική καμπή που
τυχόν νέα ήττα θα την έμπλεκε σε ποι• ΑΕΚ: Έβγαλε τα απωθημένα της, πολυβολώντας με πεντάσφαιρο
κιλόμορφες περιπέτειες. Η κάκιστη
την φιλόδοξη φέτος Άχνα
εικόνα της Ομόνοιας προβλημάτισε
βαθύτατα όλους στο πράσινο στρατό• Χαράς ευαγγέλια στη Νέα Σαλαμίνα για την σημαδιακή νίκη
πεδο. Η άμυνα δεν λειτούργησε σωστά
επί της ΑΕΛ η οποία ακόμη... ψάχνεται
ενώ οι αλλαγές του Μπέργκ να παίξει με
• Γύρισε σελίδα το Παραλίμνι που απόδρασε με το τρίποντο
δύο επιθετικούς δεν του βγήκαν. Η
ομάδα του Κόπιτς όταν ισορρόπησε το
και ΔΟΞΑσθηκε στο «Μακάρειο»
παιχνίδι ήταν ανώτερη με
Η ΜΕΓΑΛΗ
περισσότερες δυνάμεις και
«Μεγάλε Σωφρόνη προτού το κακό διογκωθεί.
πιο καθαρό μυαλό.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!
Αυγουστή»
Γεύθηκε επιτέλους τη χαρά της νίκης
ε πανηγυρισμούς, χαρές
η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο ντεκαι τρίποντο γιορτάσθηπούντο του Γκουστάβο Σιβιέρα στον
κε η επιστροφή του Αυγουστή
πάγκο ο οποίος αντικατέστησε τον
στον
Απόλλωνα
ύστερα
Γιώργο Κοσμά. Ο θρίαμβος των
από...ανάπαυλα ενός μήνα. Η
«Βυσσυνί» είχε έντονο Κυπριακό
ομάδα με αυτοπεποίθηση και
χρώμα καθώς διανθίστηκε με τρία
πολύ καλή ψυχολογία πέτυχε
τέρματα (Θεοδώρου 2, Κυριάκου 1).
σπουδαίας σημασίας νίκη επί

Μ

του Ολυμπιακού, ατενίζοντας
το αύριο με μεγάλη αισιοδοξία.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η ΑΓ.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έδωσε νέα πνοή στην επιθετική
αιχμή του Απόλλωνα η παρουσία

Με φανταστικό ντεπούντο του
Ιβάν Φιόλιτς, η ΑΕΚ ξεσπάθωσε επί του Εθνικού Άχνας τον
οποίο φιλοδώρησε με πέντε
τέρματα, στέλλοντας μήνυμα
ότι η γκίνια και η δυστοκία
ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Στο προσφυγικό στρατόπεδο
ακόμη διερωτούνται τις πταίει για τα δύο πρόσωπα που
έδειξε η ομάδα, η οποία είχε
εξαιρετική παρουσία στις
τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Αναγεννημένη η Νέα Σαλαμίνα
μετά το πρόσφατο «πατατράκ» με Άχνα, Ομόνοια και
Πάφο, πήρε σημαδιακό τρίποντο κοιτάζοντας μπροστά με αυτοπεποίθηση, σε
αντίθεση με την ΑΕΛ η οποία κάνει ένα
βήμα μπροστά και δύο πίσω. Αχίλλειος
πτέρνα η άμυνα, την οποία ο Κέρκεζ
καλείται να βρει λύσεις εδώ και τώρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η ΑΓ.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

του Ελλαδίτη Γιάννη Γιαννιώτα.
Είναι ο παίκτης που έλειπε τα
τελευταία χρόνια από την ομάδα.
Σε συνδιασμό με την επιστροφή
του Σωφρόνη Αυγουστή, ο Απόλλωνας παρουσιάζεται
ισχυρότερος από κάθε άλλη φορά
Κάποτε πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε το αξιόλογο ντόπιο δυναμικό.
Και αυτό έπραξαν οι του Απόλλωνα,
διοίκηση και οπαδοί!

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ συνειδητοποιώντας πολύ έγκαιρα το στρατηγικό λάθος στο
θέμα Αυγουστή, ενήργησε σοφά αποκαθιστώνας την τάξη, επαναφέροντας
την κανονικότητα και την ηρεμία στο κυανόλευκο στρατόπεδο

2

Η διαχείριση της απρόσμενης ήττας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα δείξει κατά πόσο
ο λαοφιλής σύλλογος επανήλθε στην παλαιά - ισχυρή δυναμική του.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

24ωρη προειδοποιητική απεργία
στην ΚΕΔΙΠΕΣ - ALTAMIRA

7η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π

άνω απόλα ο άνθρωπος - εργαζόμενος. Σε
αυτή την δύσκολη καμπή της οικονομίας στη
μετα-κρίση εποχή, η αξιοπρέπεια στην εργασία
θα πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο των
κυβερνητικών δράσεων έτσι ώστε να επιταχυνθεί
η οικονομική ανάπτυξη, μέσα και από την οικοδόμηση μιας νέας παγκόσμιας οικονομίας στην
οποία θα μπαίνει ως πρώτη προτεραιότητα, ο
άνθρωπος.
Η ΣΕΚ, η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία
(ITUC) και η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), θεωρούν πως η έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας, κατοχυρώνει το δικαίωμα στην
εργασία σε ασφαλείς συνθήκες και υγιές περιβάλλον με επαρκή αμοιβή για κάλυψη των βασικών
οικονομικών, οικογενειακών και κοινωνικών αναγκών.

Κοινωνική ασφάλιση. Δεν νοείται αξιοπρεπής
εργασία χωρίς επαρκή πρόσβαση στην κοινωνική
ασφάλιση, σε ικανοποιητική σύνταξη, σε επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, στην προστασία της
μητρότητας και στην ποιοτική ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για όλους και ίση μεταχείριση για
όλους τους εργαζόμενους . Επιπρόσθετα, προώθηση της επαγγελματικής ανέλιξης με πρόσβαση
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
αλλά και ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου ως
μέσου προώθησης της εργατικής δημοκρατίας.
ΕΧΘΔ. Αξιοπρέπεια στην εργασία σημαίνει σεβασμός του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, με έμφαση στο δικαίωμα των εργαζομένων για πληροφόρηση και διαβούλευση, προστασία από τις άδικες απολύσεις και συμφιλίωση
των οικογενειακών αναγκών και της ιδιωτικής
ζωής, με τις εργασιακές υποχρεώσεις.
Τερματισμός της φτώχειας και των ανισοτήτων. Βασική παράμετρος για εδραίωση συνθηκων
αξιοπρέπας στην εργασία είναι η διασφάλιση του
σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, θέτοντας τέλος στη φτώχεια, στην ανισότητα, στη διάκριση και στην εκμετάλλευση, στη προωθηση της αειφορίας και της δίκαιης ανάπτυξης
Αυτοί οι στόχοι, είπε, στηρίζονται και προωθούνται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) ως
βασική προτεραιότητα, μέσα από τη δημιουργία
συνθηκών επίτευξης αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας, τόσο για τους άντρες όσο και για
τις γυναίκες, σε συνθήκες ελευθερίας, ισοτιμίας,
ασφάλειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η όλη
προσπάθεια θα πρέπει να λάβει τριμερή χαρακτήρα με τη συμβολή του κράτους, των εργοδοτών και
των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους.
Στην Κύπρο οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν υπογράψει Συμφωνία για το Εργασιακό Άγχος και την
Παρενόχληση στην Εργασία, ως ένδειξη θετικής
διάθεσης και καλής πρόθεσης για δημιουργία
προοπτικής σε ότι αφορά την κοινωνική διάσταση της εργασίας και κατεπέκταση την ίδια την
αξιοπρεπή εργασία.
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Σ

ε 24ωρη απεργία θα κατέλθουν οι υπάλληλοι στην
ΚΕΔΙΠΕΣ - ALTAMIRA στις 14
Οκτωβρίου εάν μέχρι τις 11 του
ίδιου μήνα η εργοδοτική πλευρά
δεν καλέσει τις κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ για υπογραφή
της πρότασης την οποία η ίδια
πρότεινε στο συνδικαλιστικό
κίνημα. Την απόφαση αυτή
πήραν στις 3 Οκτωβρίου τα κλαδικά συμβούλια των εργαζομένων στην ΚΕΔΙΠΕΣ και την
ALTAMIRA.

καθορισμένο ραντεβού στις 2
Οκτωβρίου 2019 το οποίο δεν
πραγματοποιήθηκε εξ υπαιτιότητας του αλλά και χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία.
Όπως τους ενημερώσαμε και στην
κατ’ ίδιαν συνάντηση μας, για την

υπάρχουν θετικές εξελίξεις ,σύμφωνα και με τις πρόνοιες του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων θα
πραγματοποιήσουμε εικοσιτετράωρη στάση εργασίας την Δευτέρα
14 Οκτωβρίου και ανάλογα με τις
εξελίξεις τα μέτρα θα κλιμακώνονται.

• Συντεχνιακή προθεσμία
στην εργοδοτική πλευρά
μέχρι τις 11 Οκτωβρίου για
υπογραφή συμφωνίας και
απόσυρση των μέτρων

Ως εκ τούτου εάν μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ,
μας καλέσει να υπογράψουμε την
πρόταση που οι ίδιοι μας έχουν
υποβάλει για συνομολόγηση της
Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης και

δική μας πλευρά, τα χρονικά περιθώρια για οποιονδήποτε περαιτέρω διάλογο αναφορικά με τα
θέματα που καλύπτει η επίσημη
πρόταση τους έχουν ήδη εξαντληθεί.

να εφαρμόσουν άμεσα τις πρόνοιες της, τότε τα μέτρα θα αποσυρθούν.

Σε κοινή ανακοίνωση των δύο
συντεχνιών αναφέρεται.
«Πραγματοποιήθηκε
στις
03/10/2019 η συνεδρία των Κλαδικών μας Συμβούλιων στην
ΚΕΔΙΠΕΣ – ALTAMIRA στην οποία
ενημερώσαμε τόσο για την εθιμοτυπική συνάντηση που είχαμε με
τα νεοδιορισθέντα μέλη του Δ.Σ
καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις για υπογραφή και εφαρμογή της πρότασης ημερομηνίας
16.07.2019 που υποβλήθηκε επίσημα από μέρους του Διοικητικού
Συμβούλιου της ΚΕΔΙΠΕΣ στην
πλευρά μας.
Με τη λήξη της διαδικασίας των
Γενικών μας Συνελεύσεων όπου
μεταφέραμε την εν λόγω πρόταση,
αμέσως ενημερώσαμε γραπτώς το
Δ.Σ ότι την έχουμε αποδεχθεί και
ζητήσαμε την άμεση υπογραφή και
εφαρμογή της τουλάχιστο για τα
μέλη των Συντεχνιών μας και
όσους από το υπόλοιπο προσωπικό εξέφραζαν την επιθυμία να
εφαρμοστεί για αυτούς και αναμέναμε την απάντηση του Δ.Σ στο

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα τα
Κλαδικά μας Συμβούλια αποφάσισαν να υλοποιηθούν οι αποφάσεις
των Γενικών μας Συνελεύσεων και
εάν τις επόμενες δέκα(10) μέρες δεν

• Οι συντεχνίες των
εργαζομένων ευελπιστούν
ότι η εργοδοτική πλευρά
θα πάρει τις δέουσες
αποφάσεις εγκαίρως
προκειμένου να
αποφευγχθεί η σύγκρουση

ΚΕΝH ΘΕΣH ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γ

ίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για θέση Οργανωτικού
Γραμματέα στο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Λεμεσού.
Απαιτούμενα προσόντα:

1.

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό
τουλάχιστον 16/20. Η κατοχή
Πανεπιστημιακού τίτλου θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

2.

Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα,
πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και
ευθυκρισία.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής
καθώς και της Αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες
της Κυπριακής Δημοκρατίας, και
να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν
απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Εκτελεί συνδικαλιστικά καθήκοντα
και εφαρμόζει οτιδήποτε του ανατεθεί σε σχέση με τους σκοπούς
και τη δράση της ΣΕΚ. Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύνες
της θέσης θα δίδονται στους
ενδιαφερομένους με την παραλαβή

της αίτησης από τα κεντρικά ή
επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ.
Ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΕΚ, οι
υπάλληλοι μπορεί να εργάζονται
και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας που λειτουργούν τα
γραφεία της ΣΕΚ, τόσο εντός όσο
και εκτός της έδρας απασχόλησης
τους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση
Περαιτέρω πληροφορίες για τη
γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον
χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους που θα
πληρούν τα πιο πάνω προσόντα
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή άλλης επικοινωνίας. Με βάση
την σειρά επιτυχίας στις γραπτές
εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων,
που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας των
θέσεων, ίσος με το τετραπλάσιο
των δημοσιευμένων κενών θέσεων,
ή εξαπλάσιος στην περίπτωση
μιας κενής θέσης, θα κληθεί σε
προφορική εξέταση. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των επιτυχόντων

είναι μικρότερος θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι
έχουν επιτύχει.
Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις
πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό
έντυπο της ΣΕΚ με τίτλο: “ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ”
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων
αποτεινόμενοι στα επαρχιακά
γραφεία της ΣΕΚ Λεμεσού, Κ. Οικονόμου 21, Λεμεσός, τηλέφωνο
25861000. Οι αιτήσεις πρέπει να
παραδίδονται με το χέρι στο γραφείο του Επαρχιακού Γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού μέχρι τις 31/10/19,
μεταξύ των ωρών 08.30π.μ.13.00μ.μ.
και
15.00μ.μ.
17.30μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή
(εκτός των αργιών).
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων
προσόντων και εγγράφων που
καθορίζονται στην αίτηση που θα
συμπληρώσουν.

