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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Εδραιώθηκε η εργασιακή
ειρήνη στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Η ΣΕΚ χαιρετίζει την επικύρωση
της συμφωνίας για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης στον
κλάδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας από τους συνδέσμους
Ξενοδόχων ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ. Ο
γενικός γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ
- ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πλήρης εφαρμογή της σύμβασης θα
λειτουργήσει υποστηρικτικά στη
διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Μπορεί ή δεν μπορεί
η Ευρώπη

Σελ. 16

Συνάντηση ΣΕΚ
με ΠΑΣΥΚΑΦ
Η ΣΕΚ διευρύνει τη κοινωνική της
διάσταση, συζητώντας την προοπτική για περαιτέρω ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση θεμάτων
που αφορούν τους καρκινοπαθείς στην αγορά εργασίας
Σελ. 3

Τ

ΤΙΜΗ €0.70

Ακούστε τη φωνή των νέων.
Θα εκπλαγείτε

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Μείζον ζήτημα για τη ΣΕΚ η μετεξέλιξη
των Ταμείων Υγείας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Η

ΣΕΚ καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει στην πράξη τα όσα έχουν
συμφωνηθεί μέσα από τις συναντήσεις
των ηγεσιών ΣΕΚ-ΠΕΟ με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας για το μείζον ζήτημα
της μετεξέλιξης των Ταμείων Υγείας
στους Οργανισμούς του ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο σεβασμός στις συλλογικές συμβάσεις

αποτελεί για τους εργαζομένους της
ΑΗΚ εκ των ων ουκ άνευ και η παραβίαση τους υπονομεύει την εργασιακή
ειρήνη. Ήδη οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν
δίωρη στάση εργασίας στην ΑΗΚ την
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου από τις 07:30
μέχρι τις 09:30π.μ., εκφράζοντας τη
διαφωνία τους και με αποφάσεις στρατηγικής που λαμβάνονται και οι οποίες
επηρεάζουν το μέλλον του οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ-ΣΕΚ
Ανδρέας Ηλία επαναλαμβάνει τη θέση
της Ομοσπονδίας για την αναγκαιότητα
εκ μέρους της Κυβέρνησης για απόλυτο
σεβασμό στις συλλογικές συμβάσεις και
στις σχετικές πρόνοιες που ρυθμίζουν
τη λειτουργία των ταμείων υγείας/σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εν λόγω οργανισμούς.
Σελ. 3

Δικαίωμα στην υγεία διεκδικούν
οι εργαζόμενοι στον ΟΑΥ

Υπογράφηκε συλλογική
σύμβαση στα λιμάνια
Λεμεσού και Λάρνακας
Επισφραγίστηκε η εργασιακή
ειρήνη στον νευραλγικό κλάδο
της Λιμενικής Βιομηχανίας

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3059

Σ

αφέστατο μήνυμα προς πάσα
κατεύθυνση έστειλαν οι εργαζόμενοι
στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
ΟΑΥ, στη δίωρη στάση εργασίας που
πραγματοποίησαν την περασμένη
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου όσον αφορά
τη συμβατική και κανονιστική υποχρέωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
να καλύπτει τους εργαζόμενους του με
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.
Οι εργαζόμενοι διαμαρτυρόμενοι αξιώνουν το αυτονόητο δικαίωμα τους
στην υγεία αφού η συγκεκριμένη δαπάνη του προϋπολογισμού για το 2019
που αφορά την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη εξακολουθεί να παραμένει
δεσμευμένη από τον Απρίλιο του 2019,
με αποτέλεσμα να βιώνουν αβεβαιότητα
για το πώς θα τύχουν χειρισμού περιστατικά που απαιτούν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ-ΣΕΚ
Ανδρέας Ηλία σε δηλώσεις του στην
Εργατική Φωνή επεσήμανε πως ο ΟΑΥ

√ Σε δίωρη στάση εργασίας

αξίωσαν το αυτονόητο:
Την κάλυψη τους με ενδονοσοκομειακή περίθαλψη

Θα πρέπει να ενεργήσει κατά τρόπο
ώστε η Βουλή να πειστεί για την αναγκαιότητα αποδέσμευσης κονδυλίου
προκειμένου οι 75 εργαζόμενοι και οι
οικογένειες τους, να τυγχάνουν ίδιας

μεταχείρισης με τα όσα ισχύουν για
όλους τους Οργανισμούς του Ευρύτερου
Δημόσιου τομέα.
Οι εργαζόμενοι επαναβεβαιώνουν την
ετοιμότητα τους να συνεχίσουν να
εργάζονται για την πλήρη εφαρμογή

του ΓΕΣΥ, ενώ παράλληλα σημειώνουν
την απαίτηση τους να διεκδικήσουν τα
δικαιώματα τους περιφρουρώντας
το δικαίωμα τους στην υγεία.

Σελ. 3

Διευρύνεται η οικονομική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

ην καθιέρωση μηχανισμού συνεργασίας και
συνεννόησης μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας
για οικονομικά ζητήματα που θα λειτουργεί τόσο σε
τεχνοκρατικό επίπεδο όσο και σε πολιτικό, αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών των δύο χωρών.
Ο Χάρης Γεωργιάδης μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που είχε με τον Έλληνα ομόλογο του Χρίστο
Σταϊκούρα, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την
Κύπρο, έκανε λόγο για τη σύσταση ενός μηχανισμού
που θα συμβάλει στη σημαντική ευθυγράμμιση στις
οικονομικές πολιτικές των δύο χωρών.
Έχουμε την άποψη πως, η συγκεκριμένη πολιτική
απόφαση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.
Κύπρος και Ελλάδα έχουν κοινά και πανομοιότυπα
προβλήματα να αντιμετωπίσουν, αλλά και παρόμοιες προκλήσεις να διαχειριστούν σ’ όλους τους τομείς.
Στην οικονομία, στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στη

ναυτιλία, στην άμυνα, στον πολιτισμό, στην αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον,
στην κλιματική αλλαγή κλπ.

σινης» φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα φορολογεί τη ρύπανση και θα μειώνει το φορολογικό βάρος
που επωμίζεται η εργασία.

Ως εκ τούτου, η συνεργασία πρέπει να είναι μόνιμη,
συνεχής και να επεκτείνεται σε βάθος χρόνου, ώστε
οι ήδη εξαιρετικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

Έγινε για το θέμα αυτό ειδική αναφορά από τον
υπουργό Οικονομικών, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου
πως, μέσα στο 2020 θα ξεκινήσει δημόσιος διάλογος
για την «πράσινη φορολογία».

• Υπουργική αναφορά στην «πράσινη»
φορολογία που εισηγήθηκε η ΣΕΚ
να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο.
Μέσα από τη συνάντηση των δύο υπουργών και μέσα
από τη συζήτηση σειράς θεμάτων, επιβεβαιώθηκε η
ορθότητα της πολιτικής παρέμβασης και της επιμονής της ΣΕΚ για την ανάγκη σχεδιασμού μιας «πρά-

Φρονούμε πως, και σε αυτό το εξειδικευμένο θέμα
πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στην Κύπρο
και στην Ελλάδα μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας ασφαλώς και
τις γνώσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Ως ΣΕΚ είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρακολουθούμε τις συγκεκριμένες εξελίξεις και αναμένουμε
την πρόσκληση για συμμετοχή και τη συνεισφορά
μας στον κοινωνικό διάλογο.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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κκωφαντική απάντηση στους δύσπιστους έστειλε το 15ο Παγκύπριο συνέδριο της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ
Δεκάδες παγκύπριες συμβάσεις στον
* ιδιωτικό τομέα εργασίας ανανεώθηκαν.
Για να μη λένε πως δεν έχουμε στην έγνοια
μας τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
υπαίνεις; Να φορολογείσε επισημαίνει η
ΣΕΚ
Μόνο έτσι θα μπορέσει η Κύπρος να
* αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση
ια όσους αρέσκονται να αναμειγνύονται
στις δουλείες των άλλων να ξέρουν πως
δεν είναι δίκαιοι
Το απόφθεγμα το λέει, όχι εμείς: Δικαι* οσύνη είναι να ασχολείσαι μόνον με τις
δουλειές σου
ναμένουμε με πολλή αγωνία από τη
Βουλή να προχωρήσει στη ψήφιση του
νομοσχεδίου για να λειτουργήσει επιτέλους
η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών
Η αδήλωτη εργασία και η υποδηλωμένη
* εργασία οργιάζουν
ην αγανάκτηση τους εκδήλωσαν οι
εργαζόμενοι στον ΟΑΥ που δεν καλύπτονται με ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
Κυβέρνηση και Βουλή να μη διατηρεί
* εργαζόμενους δυο ταχυτήτων
ση αμοιβή προϋποθέτει πολιτικές συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
Το χάσμα αμοιβών οδηγεί αναπόφευκτα
* σε χάσμα συντάξεων για τις γυναίκες
ριτική ασκούν οι εκπαιδευτικοί των
απογευματινών και βραδινών προγραμμάτων στο υπουργείο Παιδείας που
σφυρίζει αδιάφορα στους μισθούς πείνας
και στα συμβόλαια ντροπής
Το φαινόμενο της αυτοεργοδότησης
* δυστυχώς μαστίζει σοβαρά το εργασιακό τοπίο.
επένδυση στη συμφιλίωση εργασίας
και οικογένειας αποτελεί διαχρονική
διεκδίκηση της ΣΕΚ
Είναι η ώρα για πληρωμένη γονική άδεια
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*

για κάθε αγνό πατριώτη είναι η
Φάρος
28η Οκτωβρίου 1940
Η παλληκαρήσια ψυχή ήταν σαφώς

* δυνατότερη από τη δύναμη των όπλων

βόμβα σε κάθε χώρο εργαΩρολογιακή
σίας η απουσία εκτίμησης κινδύνου
Λυπηρό να χάνονται ζωές εν καιρώ

* ειρήνης

για κάθε εργαζόμενο αποτελεί η
Νίκηενδυνάμωση
των συντεχνιών
Μοναδική οδός για περαιτέρω ρύθμιση

* των εργασιακών σχέσεων, της αγοράς
εργασίας και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Η

ΕΕ έδειξε επιτέλους σαφή δείγματα
γραφής για την αλληλεγγύη της στην
Κύπρο
Κυρώσεις θα τίθενται σε όσους εμπλέκονται στις τουρκικές γεωτρήσεις. Επιτέλους. Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Οικογένεια
να είναι αλληλέγγυα

*

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

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

Υ

πό τη σκιά των εικόνων της φρίκης
που αναδύονται από το πολεμικό
θέατρο στη γειτονική Συρία, στριφογυρίζουν στο μυαλό μου αδυσώπητα ερωτήματα που αφορούν τη θλιβερή κατάντια της λεγόμενης πολιτισμένης
ανθρωπότητας. Το κεντρικό ερώτημα,
φυσικά, αφορά εμάς
τους
Ευρωπαίους
πολίτες οι οποίοι ανήκουμε
στην
πιο
προηγμένη οικογένεια
κρατών του πλανήτη ο
οποίος
παραμένει
έρμαιο στις ορέξεις
ουκ ολίγων παρανοιΤου Ξενή X.
κών ηγετών. Μπορεί ή
Ξενοφώντος
δεν μπορεί η ΕυρωπαιΑρχισυντάκτη
κή Ένωση να πρωτα«Εργατικής
γωνιστήσει στο διεΦωνής»
θνές
γεωπολιτικό
xenis.xenofontos@
σκηνικό
συμβάλλοsek.org.cy
ντας καταλυτικά στη
θέσπιση κανόνων επιβολής του Διεθνούς Δικαίου. Στον μέσο πολίτη,
πάντως, επικρατεί η αντίληψη ότι η
σημερινή Ευρωπαική Ένωση θέλει αλλά
δεν μπορεί.
Στην κοινή γνώμη είναι διάχυτη η αντίληψη πως η Ευρωπαική Ένωση με τις
υπάρχουσες δομές της και τον τρόπο
που λειτουργεί έχει κραυγαλέες αδυναμίες που εμποδίζουν τη δημιουργία της
ισχυρής δύναμης που θέλουμε και οραματιζόμαστε.
Όμως, αυτές οι αδυναμίες δεν πρέπει σε
καμμία περίπτωση να μας κάνει να
αποστρεφόμαστε την Ευρώπη και κάθε

τι το Ευρωπαικό. Τουναντίον, θα πρέπει να χαλυβδώνουν την πίστη μας για
συνεχή - συνειδητή προσπάθεια ώστε
μια μέρα να φτιάξουμε την Ευρώπη των
ονείρων μας, την ισχυρή δύναμη ειρήνης
και ασφάλειας στον ταραγμένο πλανήτη.
Η απροκάλυπτη Τούρκικη εισβολή στη
Συρία και η θρασύτατη συμπεριφορά
των στρατοκρατών της Άγκυρας έναντι
της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων
γειτονικών κρατών, με φόντο το πτώμα
το ανθρώπινου πολιτισμού στα χαλά-

ανταγωνισμούς και θα επενεργεί ως
σημαντικότατος παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης. Απαραίτητη προυπόθεση προς τούτο, είναι η δημιουργία,
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, της
Ομοσπονδιακής Ευρώπης που θα σέβεται το έθνος – κράτος και δεν θα εμπιστεύεται την οικονομία της στους κάθε
λογής επιτήδειους σοφούς των επιχειρηματικών και τραπεζικών λεσχών.
Αλλοίμονο, αν οι ηγέτες της Ευρώπης
δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πως
οφείλουν να ανεβάσουν ταχύτητα προ-

• Σήμανε η ώρα δημιουργίας της νέας ισχυρής Ευρώπης με ενιαία
εξωτερική πολιτική και κοινό σύστημα ασφάλειας και άμυνας.
Αυτή θα είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται
ότι η Ευρώπη θέλει αλλά δεν μπορεί
σματα των βομβαρδισμένων Κουρδικών
περιοχών, επιτάσσουν όπως η Ευρώπη
αλλάξει ρότα εδώ και τώρα. Οι συγκυρίες, είναι τέτοιες που επιβάλλουν
όπως η Ευρώπη μπεί στην εμπροσθοφυλακή μιας φιλόδοξης πρωτοβουλίας
που θα αποσκοπεί στην επικράτηση
της στοιχειώδους λογικής στις διεθνείς
σχέσεις, προκειμένου να δαμασθούν
μεγαλομανείς ηγέτες που ανά πάσαν
στιγμή μπορούν να σύρουν την ανθρωπότητα σε ολοκληρωτική καταστροφή.
Ήλθε λοιπόν ή ώρα, η Ευρώπη να επιταχύνει το φιλόδοξο πρόγραμμα των
οραματιστών ιδρυτών της για μια ισχυρή ένωση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που θα αποτρέπει τους οξύτατους και παράλογους εξοπλιστικούς

κειμένου να αντιμετωπίσουν τις ασύμμετρες απειλές οι οποίες την περιβάλλουν. Θα είναι τραγικό, αν δεν αποβάλουν πάραυτα τον όποιο δισταγμό τους
για αμυντική αυτονόμηση και στρατιωτική απεξάρτηση από το ΝΑΤΟ, με
παράλληλη ενίσχυση των εξοπλισμών
τους στη βάση συγκεκριμένου ποσοστού
του ΑΕΠ του κάθε κράτους – μέλους.
Προς την κατεύθυνση αυτή, μπορεί το
επικείμενο Brexit να αποτελέσει το
εφαλτήριο για δημιουργία της νέας
ισχυρής Ευρώπης με ενιαία εξωτερική
πολιτική και κοινό σύστημα ασφάλειας
και άμυνας. Αυτή θα είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι
η Ευρώπη θέλει αλλά δεν μπορεί.

Ακούστε τη φωνή των νέων. Θα εκπλαγείτε

Δ

ύναμη ελπίδας και προσδοκίας πως
οι νέοι έχουν τη δυνατότητα, τη
θέληση και τις ικανότητες να χαράξουν
καινούργια πορεία και καλύτερες προοπτικές στην πολιτική ,κοινωνική
,οικονομική και εργασιακή ζωή της
Κύπρου, αποκόμισα από την έστω και
μικρής διάρκειας παρουσία μου στις
εργασίες της Επιτροπής Εργασίας της
Βουλής των νέων οι
οποίοι ανέλυσαν το
θέμα: Πολιτικές επιτάχυνσης της Ισότητας στο εργασιακό
Της Δέσποινας
τοπίο.
Ησαΐα
Ήταν έκπληξη και
Γρ. Τμήματος
εμπειρία ταυτόχρονα
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
να συμμετέχω σε μια
despina.isaia@sek.org.cy ζωντανή συζήτηση με
νέα παιδιά τα οποία
τοποθετήθηκαν με ένα καθόλα ολιστικό τρόπο σε ένα καίριο ζήτημα του
οποίου οι προεκτάσεις και οι συνέπειες
είναι τεράστιες και επεκτείνονται
ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση των
εργαζομένων.
Οι τοποθετήσεις τους τεκμηριωμένες

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633

και άκρως κατατοπιστικές ,αντικατοπτρίζει την ωριμότητα, την παιδεία και
την αποφασιστικότητα της νέας γενιάς
να αλλάξει πράγματα μέσα από εισηγήσεις και παραινέσεις.
Στόχος τους, τα λόγια να μετουσιωθούν
σε πράξεις και οι αντιλήψεις που
θέτουν τροχοπέδη στην επίτευξη
ουσιαστικής ισότητας ,να ξεθωριάσουν

• Η Ισότητα μέσα από
τον φακό της νέας γενιάς
μέσα από τη στεντόρεια φωνή τους για
ουσιαστική ισότητα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής,
Η ισότητα δεν αποτελεί ορισμό, κενού
περιεχομένου, επεσήμαναν . Αποτελεί
σημείο αναφοράς για την Ίση μεταχείριση των πολιτών και ιδιαίτερα του
ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί
την ατμομηχανή της οικονομίας. Μίλησαν για την αναγκαιότητα ενίσχυσης
των μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής
των νομοθεσιών που προάγουν την
ισότητα, όπως και τη σπουδαιότητα
που μπορεί να επιτελέσει η τεχνολογία

Έθεσαν επί τάπητος το θέμα της Ίσης
Αμοιβής και πολύ ορθά το σύνδεσαν με
τις χαμηλές συντάξεις γυναικών μετά
τη συνταξιοδότηση τους. Μια καθόλα
άδικη εξέλιξη, λόγω της απουσίας
πολιτικών που να στηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση.
Οι νέοι αυτοί συζητούσαν και οικοδομούσαν τις θέσεις και τις απόψεις τους
τις οποίες θα μεταφέρουν στους καθ’
ύλην αρμόδιους υπουργούς για επεξεργασία. Αισθάνομαι πραγματικά αισιόδοξη για το μέλλον της κοινωνίας μας
ενώ ομολογουμένως αναπτερώθηκαν
οι ελπίδες μου για ένα καλύτερο και
πιο ευοίωνο μέλλον.
Οι νέοι είναι η επένδυση και η προοπτική μας. Ας τους ακούσαμε και τους
δώσουμε ουσιαστικό βήμα προώθησης
των εισηγήσεων τους. Οι νέοι παραμένουν διαχρονικά οι ίδιοι ως προς την
διεκδικητικότητα τους. Αυτό που αναπροσαρμόζεται θετικά ή αρνητικά είναι
η πολιτική βούληση να τους δημιουργήσει το υπόβαθρο για να αποτελέσουν
το μέλλον …σήμερα.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10/2019
Ιακώβου Αδελφοθέου, Ιγνατίου
Κων/πόλεως,
Νικηφόρου οσ.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Αρέθα μεγαλομ.,
Σεβαστιανής

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

στην ενημέρωση των εργαζομένων για
τα δικαιώματα τους.

μάρτυρος, Ακακίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2019
Μαρκιανού & Μαρτυρίου νοτ., Ταβιθάς
Ελεήμονος,
Χρυσάφου μ.

του μυροβλύτου,
Ιωάσαφ νέου οσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/10/2019
Νέστορος μάρτ.,
Πρόκλς συζύγου
Πιλάτου, Λούπου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/10/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10/2019

Δημητρίου μεγαλ.

Τερεντίου και Νεο-

νίλλης, Ευνίκης μ.,
Διομήδους οσ.
Κυπρίου (Εθνική
εορτή).

ΤΡΙΤΗ 29/10/2019
Αναστασίας
Ρωμαίας, Αβραμίου
και Μαρίας οσ.

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

ERG_3-3_inn_8 & 9 10/22/19 11:02 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

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.

Δίωρη στάση εργασίας στην ΑΗΚ στις 24 Οκτωβρίου
Δ

ίωρη προειδοποιητική στάση
εργασίας εξήγγειλαν οι συντεχνίες
της ΑΗΚ, από τις 07:30 μέχρι τις 09:30
την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, καταγγέλλοντας εξόφθαλμη παραβίαση της
συλλογικής σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και εκφράζοντας, ταυτόχρονα, τη διαφωνία
τους με αποφάσεις στρατηγικής που
λαμβάνονται και οι οποίες επηρεάζουν το μέλλον του οργανισμού.
Η απόφαση λήφθηκε από τα γενικά
συμβούλια των τεσσάρων συντεχνιών,
που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ,
ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και

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.

3

ΣΥΒΑΗΚ.
«Τα γενικά συμβούλια των οργανώσεων μας , συνήλθαν σε ξεχωριστές
συνεδρίες και μελέτησαν τις εξελίξεις
σχετικά με τα προβλήματα που αντι-

• Δεν θα επηρεαστεί η παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος στους
καταναλωτές

μετωπίζει ο Οργανισμός και οι εργαζόμενοι και τα οποία παραμένουν σε
στασιμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο

πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ Πέτρος Πετρίδης.
«Ομόφωνα εκφράστηκε απαρέσκεια
και η ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί και επηρεάζει τη
βιωσιμότητα της ΑΗΚ και την ομαλή
λειτουργία της σε σχέση με πολλά
εργασιακά θέματα που εκκρεμούν και
παραμένουν άλυτα», είπε.
Ο κ. Πετρίδης σε δήλωση του στην
«Εργατική Φωνή» ξεκαθάρισε πως τα
απεργιακά μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά η εξόφθαλμη παραβίαση
της συλλογικής σύμβασης δεν μπορεί
να μείνει απαρατήρητη.

Συνάντηση ΣΕΚ με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΥΚΑΦ

Δ

Αναγκαιότητα η προώθηση θεμάτων που επηρεάζουν
τους καρκινοπαθείς στην αγορά εργασίας

ιευρύνοντας τη διάσταση του κοινωνικού της ρόλου αντιπροσωπεία της ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό
της γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα είχε
συνάντηση την περασμένη Τετάρτη 16
Οκτωβρίου με αντιπροσωπεία του
ΠΑΣΥΚΑΦ.
Ο Δρ. Παύλος Δράκος, ο Εκτελεστικός
Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ Νικόλας
Φιλίππου και η Μαρίνα Κάφουρου,
υπεύθυνη επικοινωνίας ενημέρωσαν
το Κίνημα της ΣΕΚ για τον σημαίνοντα
ρόλο του ΠΑΣΥΚΑΦ στην Κυπριακή
κοινωνία αλλά και ζητήματα που

αφορούν τις καρκινογενείς παθήσεις.
Ανταλλάγησαν απόψεις για την αναγκαιότητα προώθησης θεμάτων που
επηρεάζουν τους καρκινοπαθείς στην
αγορά εργασίας.
Συζητήθηκε επίσης η προοπτική αξιοποίησης των δομών της ΣΕΚ για
περαιτέρω προαγωγή της ενημέρωσης
και ανάλυσης θεμάτων που αφορούν
τον καρκίνο.
Στη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για
συντονισμένη συνεργασία σε ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης πολιτικής

παρέμβασης για το συγκεκριμένο
ζήτημα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, στην
παρουσία του αναπληρωτή γενικού
γραμματέα Μιχάλη Μιχαήλ και γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη
ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του
ΠΑΣΥΚΑΦ για την ευρωπαϊκή διάσταση του ρόλου που επιτελεί η ΣΕΚ ενώ
έγινε ιδιαίτερη αναφορά για τις πολιτικές του Κινήματος για την πράσινη
φορολογία αλλά και για τη διασύνδεση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
με την υγεία.

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”

Η πρόταση ΔΗΣΥ για τους εργαζόμενους
στον ΟΑΥ χρήζει βελτιώσεων

Ο

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).

ι συντεχνίες ΣΥΟΑΥ – ΟΗΟ ΣΕΚ,
ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ - ΟΑΥ, ΔΕΟΚ και
ΠΑΣΥΔΥ σε πρόσφατη ανακοίνωση
τους αναφέρονται στην πρόταση του
ΔΗΣΥ με την οποία διατυπώνεται η
ετοιμότητα στήριξης της αποδέσμευσης του κονδυλίου από μέρους τους,
υπό την προϋπόθεση ότι η Διοίκηση
του Οργανισμού θα ζητήσει από την
αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Υγείας την αποδέσμευση του απαιτούμενου ποσού ώστε να ενταχθεί ο
ΟΑΥ στο Κυβερνητικό Σχέδιο που προβλέπει κάλυψη των εργαζομένων του
Οργανισμού στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

σης του κονδυλίου για το 2019, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν εγχειρήσεις
και τοκετοί που ήδη πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα και άλλες
που είναι προγραμματισμένες μέσα
στο αμέσως επόμενο διάστημα για τις
οποίες ο Οργανισμός δεν μπορεί να
καλύψει τους επηρεαζόμενους, παρά
το γεγονός ότι αυτό είναι συμφωνημένο μέσα από την ισχύουσα Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας τους. Είναι λάθος
να εξαναγκαστεί το προσωπικό να
ακυρώσει προγραμματισμένες εγχειρήσεις για να τις επαναπρογραμματίσει σε νέο παροχέα.

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

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως οι
εργαζόμενοι αφού εξέτασαν την πρόταση κατέληξαν πως αυτή δεν επιλύει
το κύριο και άμεσο πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί λόγω της μη αποδέσμευ-

Οι εργαζόμενοι ζητούν από τον Οργανισμό να ενεργήσει προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας για την
άμεση αποδέσμευση του κονδυλιού
που αφορά στο 2019 επειδή είναι ο

Τονίζεται επίσης μεταξύ άλλων πως:

μοναδικός τρόπος για να μπορέσει ο
Οργανισμός να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμότητες που ήδη
έχουν δημιουργηθεί σε εκείνους τους
εργαζομένους που έχουν πραγματοποιήσει εγχειρήσεις, τοκετούς ή έχουν
προγραμματισμένες εγχειρήσεις και
τοκετούς μέχρι το τέλος του 2019.
Οι εργαζόμενοι επαναλαμβάνουν ότι
δεν θέτουν προϋποθέσεις ως προς το
τρόπο της κάλυψης τους. Δεν έχουν
απορρίψει ποτέ καμιά άλλη πρόταση.
Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνουν την
ετοιμότητα τους να εξετάσουν με
υπευθυνότητα όλες τις μορφές κάλυψης που θα τους προταθούν στον διάλογο με τον Οργανισμό για το 2020,
συμπεριλαμβανομένου και της ένταξης τους στο Κυβερνητικό Σχέδιο.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πέντε γενικοί διευθυντές
στα υπουργεία

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε κατά τη
διάρκεια συνεδρίας του, τους πέντε γενικούς
διευθυντές στα υπουργεία τους. Ο Γιώργος Παντελή
ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών και ο Θεοφάνης
Τρύφωνος το υφυπουργείο Τουρισμού. Και οι δύο
διατελούσαν μέχρι πρότινος αναπληρωτές γενικοί
διευθυντές στα υπουργεία τα οποία διορίστηκαν και
επίσημα. Ως γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας διορίστηκε ο Μάριος Παναγίδης, ο οποίος ήταν
έπαρχος Λευκωσίας από τον Μάρτιο του 2015. Επίσης, ο Ανδρέας Λουκά προήχθη σε γενικό διευθυντή
του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος. Προαγωγή έλαβε και ο Θεοδόσης
Τσιόλας, γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο
κ. Τσιόλας ανέλαβε τη θέση διευθυντή στη Γενική
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού
και Ανάπτυξης και ταυτόχρονα θα παραμείνει στη
θέση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι τις προαγωγές ανακοίνωσε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ισχύ τις
15.10.19.
Η ΣΕΚ τους συγχαίρει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα καθήκοντα τους.

Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με
στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), επικίνδυνα
προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας και
υγείας, έχουν κυκλοφορήσει
στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για τον κατάλογο με τα προϊόντα πατήστε
εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα είναι
καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/saf
ety_products/rapex/alerts/
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο
πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.

Η εμπορία πρόσωπων σύγχρονη
μορφή δουλείας

Μ

ε την ευκαιρία της 13ης Ευρωπαϊκής Ημέρας
κατά της Εμπορίας Προσώπων,που τιμάται στις
18 Οκτωβρίου το Υπουργείο Εσωτερικών ως εθνικός
συντονιστής για την εμπορία προσώπων, επιθυμεί
να τονίσει ότι η εμπορία προσώπων αποτελεί τη
σύγχρονη μορφή δουλείας που καταρρακώνει την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί πρώτο σημείο εισόδου πολλών μεταναστών στην
Ευρώπη και κατ’ επέκταση αποτελεί χώρα προορισμού θυμάτων εμπορίας προσώπων. Η εμπειρία
καταδεικνύει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση και η
εκμετάλλευση στην εργασία αποτελούν τις πιο συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων στην Κύπρο.
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με την οποία έχουν
αυξηθεί κατά πολύ οι ποινές για την διάπραξη των
αδικημάτων της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της ζήτησης
ή/και χρήσης υπηρεσιών των θυμάτων.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Εκστρατεία της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου
Εργασίας για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Η

Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του
Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο πλαίσιο της προσπάθειας
καταπολέμησης της αδήλωτης
εργασίας, ενημερώνει ότι κατά το
2ο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη
2019, θα πραγματοποιούνται στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Γραφειακούς
Χώρους.
Σκοπός της εκστρατείας είναι η
ευαισθητοποίηση
όλων
των
εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι
αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής
νομοθεσίας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,
σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν
αποδειχθεί από την πλευρά του

εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος
παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το
πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί
τους πραγματικούς μήνες.
Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, πέραν των
σημείων στα οποία εστιάζεται η
εκστρατεία, θα ελέγχονται και οι
πρόνοιες άλλων νομοθεσιών που
αφορούν όρους εργοδότησης για
τις οποίες αρμόδια Αρχή είναι το

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κατώτατος μισθός, ώρες εργασίας κ.ά.).
Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια
τηλεφωνική γραμμή 77778577
γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε
σχέση με αδήλωτη εργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες
στον
τηλεφωνικό
αριθμό
22806235 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy

Υπογράφηκε η Συλλογική Σύμβαση στον ΟΣΕΛ

Εργασιακή ειρήνη στον κλάδο των επιβατικών μεταφορών

Η

Συλλογική
Σύμβαση
στον
Οργανισμό
Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας υπογράφηκε
μετά την αποδοχή της πρότασης
του Tμήματος εργασιακών σχέσεων από την εργατική και εργοδοτική πλευρά.
Η εν λόγω συλλογική σύμβαση
ρυθμίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην
εταιρεία ΟΣΕΛ μέχρι το τέλος του
2020, προνοώντας ταυτόχρονα
αυξήσεις στους μισθούς και σε
παρεμφερή ωφελήματα.

φορών σε μια ιδιάζουσα περίοδο,
αφού βρισκόμαστε μεσούσης της
περιόδου του Διεθνούς διαγωνισμού για τις επιβατικές μεταφορές
της περιόδου 2020-2030.
Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό
ότι στη Συλλογική Σύμβαση επιλύθηκαν τεχνικής φύσεως θέματα
που αφορούν την καθημερινή
εργασία των οδηγών και τα οποία
χρονολογούνταν. Ανέφερε ότι προ-

χωρούν οι διαδικασίες για τις ανανεώσεις και των Συλλογικών Συμβάσεων των υπολοίπων εταιρειών
επιβατικών μεταφορών, με πρώτη
αυτή της εταιρείας ΖΗΝΩΝ στην
Λάρνακα όπου έχει γίνει ήδη αποδεκτή η μεσολαβητική πρόταση για
ανανέωση της και η οποία προνοεί σημαντικές βελτιώσεις των
εργασιακών δικαιωμάτων των
εργαζομένων.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, Χαράλαμπος Αυγουστή, δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» πως η συμφωνία
εμπεδώνει την εργασιακή ειρήνη
στον ευαίσθητο κλάδο των μετα-

Κενή θέση Λειτουργού Διοίκησης

Τ

ο Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας
ζητά να προσλάβει Λειτουργό
Υποστήριξης Διοίκησης για άμεση
στελέχωση του Ταμείου Προνοίας.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Εκτέλεση καθηκόντων προσωπικού βοηθού του Γενικού Διευθυντή Ταμείου Προνοίας
2. Τήρηση όλων των αρχείων
αλληλογραφίας του γραφείου
και διατήρηση μητρώου, ηλεκτρονικά και έντυπα.

6. Καθημερινή καταχώρηση των
ημερήσιων τιμών μονάδας κάθε
διαχειριστή στο σύστημα του
χαρτοφυλακίου του Ταμείου
7. Ενημέρωση της ιστοσελίδας και
των μέσων μαζικής ενημέρωσης
του Ταμείου
8. Συντονίζει όλες τις εκδηλώσεις
του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης και ότι άλλο αναθέσει ο Γενικός Διευθυντής
Γνώσεις και ικανότητες:

3. Ετοιμασία επιστολών σε ελληνικά και αγγλικά

Άριστη γνώση της Ελληνικής και
Αγγλικής γλώσσας

4. Τήρηση Πρακτικών και ετοιμασία αυτών για κάθε συνεδρία

Γραμματειακές σπουδές, άριστή
καταγραφή και τήρηση πρακτικών,
ετοιμασία επιστολών στα ελληνικά
και αγγλικά

5. Ετοιμασία όλων των εντύπων
και αιτήσεων για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Άριστή γνώση ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών και προγραμμάτων
Microsoft office και αρχειοθέτησης,
ενημέρωση ιστοσελίδας και μέσων
μαζικής ενημέρωσης.
Άριστες οργανωτικές ικανότητες
Προηγούμενη πείρα είναι απαραίτητη.
Απολαβές και Ωφελήματα
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο
απολαβών με πάρα πολύ καλό
ωράριο, ταμείο προνοίας, 13ο και
14ο μισθό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστείλουν το βιογραφικό τους
στο info@hepfund.com.cy μέχρι
11 Νοεμβρίου 2019.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας
εμπιστευτικότητας.
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Με αργούς ρυθμούς εμπεδώνεται
πανευρωπαϊκά η Ισότητα

Π

ολύ αργή είναι πρόοδος σε σχέση με την ισότητα
των φύλων στην ΕΕ, σύμφωνα με ετήσια έκθεση
που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).
Η έκδοση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2019
δείχνει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά
την πραγματική ισότητα είναι πολύ αργή, παρά τα
επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας και τα μέτρα
που έλαβε η Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας της.

• Η ΣΕΚ έθεσε εκ νέου
θέμα παραχώρησης
με απολαβές της
γονικής άδειας που
αποτελεί την κατεξοχήν
άδεια που
εναρμονίζει εργασία
και οικογένεια.
Η επένδυση σε αυτό το
μεγάλο κεφάλαιο θα
αποφέρει τεράστιο όφελος, στην εργασία την
οικογένεια και ευρύτερα
στην κοινωνία

OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Σύμφωνα με τον δείκτη, η βαθμολογία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ισότητα των
φύλων αυξήθηκε κατά
μία μονάδα σε σύγκριση με την έκδοση του
2017, φτάνοντας στο
67,4. Στις πέντε πρώτες θέσεις βρίσκονται:
Σουηδία (83,6), Δανία
(77,5), Γαλλία (74,6),
Φινλανδία (73,4) και
Βρετανία (72,2).
Η Ιταλία και η Κύπρος
έχουν βελτιώσει τα
περισσότερα (+ 13,8%

• Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
αποτελεί το μεγάλο στοίχημα

και + 10,4%), ενώ η Λιθουανία είναι η μόνη χώρα που
δεν έχει σημειώσει πρόοδο στην ισότητα των φύλων
από το 2005.

Χαιρετισμός Χρίστου Καρύδη στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής

Χωρίς το φως της Στατιστικής
θα είμαστε αριθμητικά ανάπηροι

Γ

νωρίζω τη Στατιστική Υπηρεσία
τα τελευταία 32 χρόνια. Από το
1987 μέχρι και το 2000 υπό την
τότε επαγγελματική μου ιδιότητα,
του οικονομικού συντάκτη σε
καθημερινή εφημερίδα, είχα την
ευκαιρία να παρακολουθώ και να
διαβάζω τις στατιστικές ανακοινώσεις και να τις μεταποιώ σε
ειδήσεις. Χρήσιμη και ασφαλώς
ωφέλιμη εμπειρία που κράτησε 13
συνεχή χρόνια.
Από το 2000 μέχρι και σήμερα υπό
την ιδιότητα του Υπεύθυνου του
Τμήματος Οικονομικών Μελετών
της ΣΕΚ, η σχέση με τη Στατιστική
Υπηρεσία, τους ανθρώπους της
και το έργο που παράγουν, έγινε
μόνιμη, καθημερινή και γόνιμη,
αφού δύο και τρεις φορές την
ημέρα θα μπω στην ιστοσελίδα να
δω τι υπάρχει. Να δω τι ανακοινώνεται και πόσο χρήσιμο είναι
για τη δουλειά μας. Να τηλεφωνηθώ με λειτουργούς της Υπηρεσίας
για διευκρινήσεις και για να
ανταλλάξουμε απόψεις.
Εμείς που ασχολούμαστε με τις
μελέτες και την έρευνα θα είμαστε
τυφλοί και αριθμητικά ανάπηροι,
αν δεν υπήρχε η Στατιστική Υπηρε-

Η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν τις χειρότερες επιδόσεις με δείκτες κάτω του 52, ενώ η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση είναι η Πορτογαλία, με αύξηση 3,9
μονάδων, ακολουθούμενη από την Εσθονία με 3,1
μονάδες. Αναλυτικά σε σχέση με την Κύπρο, η χώρα
βαθμολογείται με 56,3 (και μέγιστο το 100) και κατατάσσεται στην 20η θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, ανάμεσα στις 28 χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η βαθμολογία είναι 11,1 μονάδες χαμηλότερη από τη
μέση βαθμολογία της ΕΕ. Σημειώνεται ότι μεταξύ
2005 και 2017, η βαθμολογία της Κύπρου αυξήθηκε
κατά 10,4 μονάδες (+ 1,2 μονάδες από το 2015).
Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βιέρα Γιουρόβα, δήλωσε: «Προχωρούμε με μικρά βήματα. Ωστόσο, είμαι περήφανη για
ό,τι έχουμε καταφέρει, ιδίως με τους νέους κανόνες
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα σημερινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι είναι η αλλαγή που πρέπει να επιταχυνθεί στην αγορά εργασίας. Η οδηγία μας σχετικά με
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής, η οποία εγκρίθηκε φέτος, μπορεί να αλλάξει
τους όρους του παιχνιδιού για τις γυναίκες και τους
άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο δείκτης μετρά την
ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους
απαιτείται πρόοδος. Επικεντρώνεται σε έξι θέματα:
εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία και
υγεία, καθώς και δύο επιπλέον θέματα που είναι η
βία κατά των γυναικών και οι οριζόντιες ανισότητες.
Επιπλέον, η φετινή έκδοση δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
και στον αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων.

5

σία. Χωρίς καμιά υπερβολή θα πω
ότι, η δουλειά που παράγει η Υπηρεσία αποτελεί φως. Φως που μας
δείχνει το εργατικό κόστος, τον
πληθωρισμό, την ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα
ελλείμματα, τα πλεονάσματα και
όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς δείκτες, που είναι απόλυτα
χρήσιμοι για τη δουλειά μας.
Χωρίς αυτό το φως θα είμαστε στο
σκοτάδι.
Σκεφτείτε μόνο για μια στιγμή, τι
θα συνέβαινε στον κόσμο, αν δεν
υπήρχε αυτό το στατιστικό φως;
Στη βάση ποιων δεδομένων θα
ελαμβάνοντο οι αποφάσεις; Αν για
παράδειγμα δεν υπήρχε η Δημογραφική Έκθεση που εκπονείται
ετησίως από τη Στατιστική Υπηρεσία, πως θα ξέραμε ότι υποφέρουμε από φοβερή υπογεννητικότητα
και ότι η Κύπρος γερνάει επικίνδυνα;
Αν δεν υπήρχε η στατιστική, πώς
θα ξέραμε ότι στην Κύπρο η παραγωγικότητα ακολουθεί φθίνουσα
πορεία; Η παραγωγικότητα ως
έννοια και ως οικονομικός όρος,
δυστυχώς αποτελεί το παραμελη-

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019 στο υπουργείο Οικονομικών ημερίδα για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής.
Εκ μέρους της ΣΕΚ απήυθυνε χαιρετισμό ο Χρίστος Καρύδης,
υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικών Μελετών του Κινήματος.
ντήσαμε και πολυμελή
αντιπροσωπεία
του
υπουργείου
Εργασίας
υπό τον τότε γενικό διευθυντή του, ο οποίος στη
συζήτηση απάνω ζήτησε να μάθει για την
Αυτόματη Τιμαριθμική
Αναπροσαρμογή
που
υπάρχει στην Κύπρο. Τη
γνωστή μας ΑΤΑ.

• Απόλυτος ο σεβασμός
της ΣΕΚ στο έργο που παράγει η Στατιστική Υπηρεσία
μένο παιδί της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.
Με όσους από τους λειτουργούς
της Υπηρεσίας γνωριζόμαστε, η
σχέση είναι κάτι περισσότερο από
φιλική, αφού η γνωριμία και η
συνεργασία είναι πολύχρονη.
Τόσο εγώ προσωπικά όσο και η
ΣΕΚ σε συλλογικό επίπεδο, επενδύουμε σ’ αυτή τη
σχέση και δηλώνουμε απόλυτο
σεβασμό
στη
δουλειά και στο
έργο που παράγει η Στατιστική
Υπηρεσία. Συνεχίστε να εργάζεστε με τον ίδιο
ζήλο γιατί το
έργο που παράγεται είναι απόλυτα τεκμηριωμένο, χρήσιμο και ωφέλιμο.
Διαχρονικά αποδείχθηκε πως,
μέσα από τις σωστές στατιστικές
λαμβάνονται και οι σωστές αποφάσεις.
Οι επίσημες τεκμηριωμένες στατιστικές έρευνες, βοηθούν τις κυβερνήσεις στη χάραξη ορθής πολιτικής, με στόχο τη διαρκή πρόοδο και
ανάπτυξη μιας χώρας. Η βοήθεια
λοιπόν που δίδει η Στατιστική Επιστήμη είναι τεράστια και πολλαπλά ωφέλιμη για το σύνολο της
ανθρωπότητας.
Πριν κατέλθω από το βήμα να μου
επιτρέψετε να σας αναφέρω ένα
περιστατικό που συνέβηκε πριν
αρκετά χρόνια και το οποίο μου
αρέσει να διηγούμαι κάθε φορά
που συζητούμε για τη Στατιστική
Υπηρεσία.
Λίγους μήνες πριν την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
κοινή αντιπροσωπεία εργοδοτικών
και συνδικαλιστικών οργανώσεων
επισκεφθήκαμε την Αθήνα για να
γνωρίσουμε θεσμικά όργανα της
Ελληνικής πολιτείας, στα πλαίσια
προ ενταξιακού προγράμματος.
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, συνα-

Εξουσιοδοτημένος από
τους υπόλοιπους συναδέλφους,
πήρα το λόγο και εξήγησα πως
λειτουργεί ο θεσμός της ΑΤΑ στην
Κύπρο. Αυθόρμητα τότε ο Γενικός
Διευθυντής με ρωτά: Πως τα καταφέρνετε και έχετε ακόμα ΑΤΑ;
Αυθόρμητα και εγώ του λέω:
Έχουμε ΑΤΑ γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη Στατιστική μας Υπηρεσία. Κτυπά το χέρι στο τραπέζι
και λέει: Ακούσατε κύριοι, οι
άνθρωποι στην Κύπρο έχουν ΑΤΑ,
γιατί έχουν εμπιστοσύνη στη Στατιστική Υπηρεσία. Μεγάλη λοιπόν
υπόθεση η εμπιστοσύνη στη Στατιστική Υπηρεσία.
Η ΣΕΚ, εφόσον το έργο που παράγεται είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αυτή την εμπιστοσύνη θα
σας την παρέχει απλόχερα και
αυτό ζητούμε να πράξουν και οι
υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι.
Στο διευθυντή της Στατιστικής
Υπηρεσίας Σταύρο Καραγιώργη και
στον πρόεδρο της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας και Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο
Χριστοφίδη, που είχαν την πρωτοβουλία για τη συνδιοργάνωση
αυτής της εκδήλωσης, εύχομαι
κάθε επιτυχία στο έργο που επιτελούν.
Η μεταξύ τους επιτυχής συνεργασία θα πολλαπλασιάσει ακόμα
περισσότερο την ακτινοβολία του
στατιστικού φωτός, που προαναφέραμε.
Την ημερίδα τίμησαν με την
παρουσία τους ο μέχρι πρόσφατα
γενικός διευθυντής του υπουργείου
Οικονομικών Χρίστος Πατσαλίδης, ο νέος γενικός διευθυντής
Γιώργος Παντελή, ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος
Χριστοφίδης, ο διευθυντής της
Στατιστικής Υπηρεσίας Σταύρος
Καραγιώργης, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι των
κοινωνικών εταίρων.
Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ.

«Τυφλοί και αριθμητικά
ανάπηροι, αν δεν υπήρχε
η Στατιστική Υπηρεσία»
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΔΝΤ: Στο 3.1% ο ρυθμός ανάπτυξης
της Κυπριακής οικονομίας

Εγκυμονεί κινδύνους η εξάρτηση
οικονομίας από τους πύργους

Τ

ον κίνδυνο να δημιουργηθεί εξάρτηση της οικονομίας από τους πύργους που συνεχώς αυξάνονται, επεσήμανε ο πρόεδρος του δημοσιονομικού
συμβουλίου Δημήτρης Γεωργιάδης.
Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής οικονομικών της
βουλής η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό του
συμβουλίου τόνισε ότι «ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί εξάρτηση της οικονομίας από αυτό το είδος
ανάπτυξης, το οποίο δεν μπορεί να θεωρείται μόνιμο».
Πρόσθεσε ότι «αργά ή γρήγορα θα τελειώσει η γη ή
θα αντιγράψει κάποιος το κυπριακό σχέδιο πολιτογραφήσεων ή θα επιβάλλει περιορισμούς η ΕΕ».
Σημείωσε ότι άλλο πρόβλημα είναι ότι «δημιουργούνται παράλληλα προβλήματα στην οικονομία διότι
αυξάνονται τα κόστη του κατασκευαστικού τομέα ο
οποίος απορροφά πόρους από άλλους τομείς».

Τ

ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
αναθεώρησε προς τα κάτω τις
εκτιμήσεις του για την πορεία της
κυπριακής οικονομίας το 2019 και
2020, εν μέσω επιδείνωσης των
παγκόσμιων μακροοικονομικών
συνθηκών.
Στην έκθεση του World Economic
Outlook, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η
ανάπτυξη το 2019 θα ανέλθει στο
3,1% από 3,5% που ανέμενε τον
Απρίλιο και το 2020 στο 2,9% από
3,3%.
Όσον αφορά την ανεργία, οι εκτιμήσεις δεν αλλάζουν. Αναμένεται
να μειωθεί στο 7% το 2019 ενώ για
το 2020 εκτιμάται να μειωθεί στο
6%.
Αναφορικά με τον πληθωρισμό
αναμένει να ανέλθει στο 0,7%
φέτος από 0,5% που αναμενόταν
πριν ενώ για το 2020 αναμένεται
στο 1,6% (ίδια εκτίμηση).
Το ΔΝΤ αναμένει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 7,8%
του ΑΕΠ από 7,3% που ανέμενε τον
Απρίλιο ενώ για το 2020 έλλειμμα
7,5% από 6,5%.

Ασθενής ο ρυθμός ανάπτυξης
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, μετά από την

Σ

ημάδια
υπερθέρμανσης
εκδηλώνονται στον κλάδο
των κατασκευών, παρουσιάζοντας ταχύτερους ρυθμούς
μεγέθυνσης από ότι την περίοδο της «φούσκας» του 2007
δημιουργώντας αμφιβολίες
για τις αποδόσεις που θα
έχουν τα τεράστια ποσά πουβεπενδύονται τελευταίως.
Η συνεισφορά του τομέα των
κατασκευών στο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν ανέρχεται στα
€348,2 εκ. καταγράφοντας
σταδιακή αύξηση από το
τέταρτο τρίμηνο του 2017. Η
συνεισφορά των κατασκευών
στην οικονομία παραμένει σε
πιο χαμηλά επίπεδα από ότι
ήταν το 2007, όταν είχε πλησιάσει το τέταρτο τρίμηνο τα
€500 εκ.
Η ετήσια αύξηση, όμως,
παραπέμπει σε υπερθέρμανση
του κλάδου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μεγάλες επενδύσεις που συνδέονται με την
ανέγερση πολυώροφων κτιρίων και το σχέδιο πολιτογραφήσεων.
Από το 2016 ο κλάδος αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό
και το δεύτερο τρίμηνο του
2019 ο ρυθμός μεγέθυνσης του
κλάδου κατασκευών ανήλθε
στο 17,3%.
Ο οικονομολόγος Μάριος Κληρίδης σημειώνει ότι υπάρχει
υπερθέρμανση στον τομέα των
κατασκευών, κάτι το οποίο
φαίνεται τόσο στην κατασκευαστική δραστηριότητα αλλά
και στην εκτίναξη των τιμών
των ενοικίων.
«Είναι θετικό το ότι οι τιμές
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• Προς τα κάτω οι νέες
προβλέψεις σε σχέση
με τις αρχικές
απότομη επιβράδυνση τα τελευταία τρία τρίμηνα του
2018, ο ρυθμός της παγκόσμιας
οικονομικής
δραστηριότητας
παραμένει ασθενής.

Όπως αναφέρει, «υπάρχουν
διάφορες μορφές φούσκας,
κάποια που αναπτύσσεται
αργά και σταθερά και πέφτει
πάλι αργά και σταθερά ή

Η ανάπτυξη προβλέπεται να ανέλθει στο 3,4% το 2020 (αναθεώρηση
προς τα κάτω κατά 0,2% σε
σύγκριση με τον Απρίλιο), αντανακλώντας κατά κύριο λόγο την προβλεπόμενη
βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων σε αριθμό αναδυόμενων αγορές στη Λατινική Αμερική, στη
Μέση Ανατολή, και την αναδυόμενη

κών ερευνών της Τράπεζας
Κύπρου Ιωάννης Τιρκίδης
υποστηρίζει πως ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζει
ψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης
από το δεύτερο εξάμηνο του
2016 και μετά, ως αποτέλεσμα
της οικονομικής ανάκαμψης
στην ευρύτερη οικονομία και
της
εξωτερικής
ζήτησης
καθώς και συγκεκριμένων
έργων τα οποία θα ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα λίγα
χρόνια.

• Στις περιόδους ύφεσης το κράτος θα πρέπει να
επενδύσει σε αναπτυξιακά έργα υπέδειξε ο πρόεδρος
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

κάποια που αναπτύσσεται
ραγδαία και πέφτει απότομα ή
μπορεί να υπάρξει συνδυασμός. Αυτή την στιγμή η
Κύπρος πιθανόν να ζει την
ραγδαία φούσκα και είναι
άγνωστο πώς θα εξελιχθεί»,
προειδοποιεί ο κ. Κληρίδης.
Απο την πλευρά του, ο διευθυντής της υπηρεσίας οικονομι-

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η οικονομία αναμένεται να αυξηθεί το
2019 κατά 2% έπειτα από ανάπτυξη 1,9% το 2018 ενώ για το 2020 η
ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,2%.
Αναφορικά με την οικονομία της
ευρωζώνης, το ΔΝΤ εκτιμά να
ανέλθει στο 1,2% φέτος από 1,9%
το 2018 και το 2020 να ανέλθει στο

Η παγκόσμια ανάπτυξη εκτιμάται ότι
θα είναι 3,0% για το
2019, που αποτελεί
τη χαμηλότερη από
την περίοδο 200809 και 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας
πιο κάτω από τις
εκτιμήσεις Απριλίου.

Καμπανάκι για επερχόμενη «φούσκα»
στον κλάδο των Οικοδομών - Κατασκευών
των ακινήτων αυξάνονται με
ταυτόχρονη αύξηση στις τιμές
των ενοικίων με αποδόσεις,
κάτι που δείχνει ότι είναι πιο
‘ελεγχόμενη’ η φούσκα. Οι
τιμές των ενοικίων πιθανόν να
αυξάνονται και λόγω της διαδικτυακής
πλατφόρμας
Airbnb.

και αναπτυσσόμενη Ευρώπη.

«Παρά τους ψηλούς ρυθμούς
όμως», υπογραμμίζει, «η
κατασκευαστική δραστηριότητα βρίσκεται στο μισό περίπου
του 2008, τόσο σε προστιθέμενη αξία όσο και ως ποσοστό
του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος, σε ονομαστικούς
όρους ή στα δύο τρίτα περίπου σε πραγματικούς όρους.
Θα ανέμενα ότι οι σημερινοί

ρυθμοί θα μειωθούν σιγάσιγά. Θα ανέμενα επίσης ότι το
ποσοστό του κατασκευαστικού
τομέα ως προς το ΑΕΠ ενδεχομένως θα συνεχίσει να αυξάνεται από περίπου 7,3% το
πρώτο εξάμηνο 2019, οριακά
όμως, και θα σταθεροποιηθεί
αργότερα σε κάποια επίπεδα
χαμηλότερα από τα σημερινά».
Ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο CIIM Γιώργος Θεοχαρίδης
αναφέρει
στη
StockWatch ότι ο τομέας των
κατασκευών έχει σίγουρα αναθερμανθεί τα τελευταία χρόνια
μετά από μια μακρά περίοδο
κρίσης που κορυφώθηκε κατά
τη διάρκεια της τραπεζικής
κρίσης του 2013.
«Σίγουρα έχει βοηθηθεί πολύ
από το σχέδιο πολιτογράφησης. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει
υπερθέρμανση και επίσης
πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο
τομέας αναθερμάνθηκε σε
μεγάλο βαθμό όχι από τραπεζικό δανεισμό αλλά από ξένες
επενδύσεις. Φυσικά υπάρχουν
και τα αρνητικά αλλά και τα
ρίσκα, όπως οι πρόσφατες

1,4%.
Η ρωσική οικονομία αναμένεται να
αυξηθεί κατά 1,1% φέτος έπειτα
από 2,3% το 2018 ενώ για το 2020
αναμένεται ανάπτυξη 1,9%.
Αντίθετα, για το Ηνωμένο Βασίλειο
το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα
περιοριστεί στο 1,2% φέτος από
1,4% το 2018 και το 2020 στο 1,4%.

αλλαγές στο σχέδιο πολιτογράφησης, που θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη», τονίζει.
Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Δημήτρης
Γεωργιάδης
έκρουσε
το
καμπανάκι και για ενδεχόμενο
κίνδυνο δημιουργίας φούσκας
στον κλάδο των ακινήτων,
τονίζοντας ότι «στις περιόδους ύφεσης το κράτος θα
πρέπει να επενδύσει στα αναπτυξιακά έργα ώστε να καλύπτει και το κενό του ιδιωτικού
τομέα όμως σήμερα που
υπάρχει ανάπτυξη δεν πρέπει
να εφαρμόσουμε νέα επεκτατική πολιτική για να ενθαρρύνουμε και άλλο την οικονομία
με τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε και άλλες φούσκες»,
υπέδειξε. Πρόσθεσε ότι «ο
κατασκευαστικός τομέας ήδη
βρίσκεται σε υπερθέρμανση
άρα δημιουργείς περισσότερα
προβλήματα σε τέτοιες περιόδους».
Το πεντάμηνο του 2019 οι
πωλήσεις ακινήτων παρουσίασαν ετήσια αύξηση 34,2%
ενώ τους επόμενους τέσσερις
μήνες, δηλαδή από τον Ιούνιο
μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι
πωλήσεις ακινήτων είναι μειωμένες κατά 6,6%.
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Η

Κύπρος ολόκληρη έδωσε το
δικό της μεγαλεπήβολο
ΟΧΙ στον Ιταλό εισβολέα. Αμέσως μόλις έφτασε η είδηση ότι
η Ελλάδα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία,
στην Κύπρο απλώθηκε ένα
παραλήρημα ενθουσιασμού. Οι
ελληνικές σημαίες, απαγορευμένες από το 1931, υψώθηκαν
ξανά σε κάθε σημείο του νησιού.

28η Οκτωβρίου:
Ελλάδα και Κύπρος μια αδιαίρετη ψυχή
στους μεγάλους αγώνες του Έθνους

Νέοι της Κύπρου κατέκλυσαν
το ελληνικό Προξενείο της Λευκωσίας και την Αρχιεπισκοπή,
για να στρατευθούν. Έρανοι
ξεκίνησαν παντού. Ακόμη και
οι πιο φτωχοί συνεισέφεραν
ό,τι τους είχε απομείνει. Μόνο
η Κερύνεια πρόσφερε την αξία
ενός αεροπλάνου.
Στην Ελλάδα, οι πρώτοι Κύπριοι στρατιώτες έφθασαν στις
αρχές του 1941. Μέχρι την
είσοδο των Γερμανών τον
Απρίλιο 1941 στην Ελλάδα,
είχαν φθάσει 5000 - 6000
άνδρες του Κυπριακού Συντάγματος. Ειδική μνεία πρέπει να
γίνει για περίπου 40 φοιτητές
που σπούδαζαν στην Ελλάδα
που πολέμησαν από την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου στο Αλβανικό μέτωπο. (Ας
σημειωθεί εδώ, ότι άλλες
30.000 Κυπρίων πολέμησαν σε
διάφορα άλλα μέτωπα του Β’
Παγκοσμίου
Πολέμου).
Ο
ενθουσιασμός τους παρέμεινε
αμείωτος σε όλες τις δύσκολες
στιγμές του πολέμου.
Γράφει, τον Φεβρουάριο του
1941, ο δημοσιογράφος Λ.
Ακρίτας:
«... Γράφω από τα αλβανικά
βουνά, για να στείλω τον χαιρετισμόν και την αγάπην μου.
Είμαι κατενθουσιασμένος που
μαζί με τις χιλιάδες νέων κάνω
το καθήκον μου απέναντι των
ανθρώπων. Η ατμόσφαιρα
που ζούμε και κινούμεθα είναι
αληθινά ηρωική και οι στιγμές
αυτές θα μου είναι αξέχαστες
γιατί μας αναβαπτίζουν, μας
ξαναγεννούν. Η ζωή του μετώπου, παρά τις ταλαιπωρίες
που δεν τις καταλαβαίνει
κανείς, ούτε κι ενδιαφέρεται γι’
αυτές, προσφέρει αφάνταστες
συγκινήσεις. Σε κάμνει μέσα
στο μεθύσι της μάχης να
ξεχνάς τα πάντα. Μονάχα
ύστερα από την ώρα που αρχίζει να νυχτώνει όλοι μας θυμόμαστε τα σπίτια μας και κουβεντιάζομε μαζί τους. Μια
τέτοια ώρα σας φέρνω με τη
σειρά όλους στη σκέψη μου και
είναι σαν να μην βρίσκομαι
μακριά σας. Με πλημμυρίζει η
υπερηφάνεια ότι σαν Κύπριος
κάνω αυτή τη στιγμή δυο
φορές το καθήκον μου».
Αλλά και οι Κύπριοι που ζούσαν στην Ελλάδα εκδήλωσαν
τη διακαή τους επιθυμία να
σταλούν στο πολεμικό μέτωπο,
πριν ακόμη ξεσπάσει ο ελληνοϊταλικός πόλεμος. Από τον
Σεπτέμβριο του 1940, όταν οι
απροκάλυπτες πια προκλήσεις
της Ιταλίας έδειχναν το ανα-

• Από τον καιρό του Τρωϊκού πολέμου η Κύπρος,
πάντα βαθύτατα ελληνική στη ψυχή και στο φρόνημα, έλαβε μέρος σ’ όλους τους αγώνες του Έθνους
• Ιστορίες που συγκλόνισαν από άκρη σε άκρη
Κύπρο και Ελλάδα
πόφευκτο του πολέμου, Κύπριοι φοιτητές παρουσιάστηκαν
στην εδώ Αγγλική Πρεσβεία και
γνωστοποίησαν την πρόθεσή
τους να καταταγούν στον
στρατό.
Τον Νοέμβριο συστήθηκε στην
Αθήνα ειδική κυπριακή επιτροπή για την αποστολή εθελοντών στον πόλεμο, ενώ τον
Δεκέμβριο ορκίστηκαν οι 100
νέοι του Ιερού Λόχου των εν
Αθήναις Κυπρίων. Ο ένας μετά
τον άλλον, οι Κύπριοι φοιτητές
έστελναν στην πατρίδα τους
γράμματα με τα οποία ανακοίνωναν την απόφασή τους να
πολεμήσουν. Σε κάποιο από
αυτό διαβάζουμε: «... Μπροστά
στον μεγάλο αγώνα που κάνει
τώρα ο Ελληνισμός νομίζω
πως κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να μένη αδρανής, αλλά
είναι περισσότερο από καθήκον η ανάγκη να ενώσουν όλοι
τις δυνάμεις τους, για να υπερασπίσουν την τιμήν και την
ελευθερίαν της Ελλάδος μας.
Έτσι και εγώ μαζί με άλλους
Κυπρίους φοιτητάς και επιστήμονας κατετάχθημεν εθελονταί στον Ελληνικόν Στρατόν
και τώρα γυμναζόμαστε, για
να μπορέσωμεν μετά δύο μήνες
και μεις να προσφέρουμε κάτι
θετικόν στην αγαπημένην
πατρίδα. Πατέρα, μ’ όλο που η
απόφαση αυτή είναι λιγάκι
σκληρή για σένα, που είσαι
μακρυά, θέλω να δικαιώσεις
τας σκέψεις μου αυτάς με την
ιδίαν την δικήν σου αγάπην
στην Ελλάδα μας. Στον στρατόν περνώ καλά και είμαι πολύ
υπερήφανος που κάνω το

καθήκον μου προς την πατρίδα...». Όταν ο ελληνικός στρατός λύγισε υπό το βάρος της
γερμανικής
επίθεσης,
οι
Κύπριοι στρατιώτες συνέχισαν
την αντίσταση στις ελεύθερες
ακόμη περιοχές. Όσοι δεν αιχμαλωτίστηκαν από τον εχθρό,
πολέμησαν στη Μάχη της Κρήτης και στην Αίγυπτο, ή παρέμειναν στην Ελλάδα και πήραν
μέρος στην Αντίσταση. Η δε
Κύπρος έγινε την ίδια εποχή το
καταφύγιο χιλιάδων Ελλαδιτών προσφύγων και Άγγλων
στρατιωτών.
Υπάρχουν
κυπριακές οικογένειες που
δόθηκαν από γενιά σε γενιά
στους αγώνες του Ελληνισμού.
Μια οικογένεια, που αποτελεί
Απτό παράδειγμα της αδιάλειπτης παρουσίας των Κυπρίων
στους μεγάλους αγώνες του
Έθνους, είναι η οικογένεια
Γεωργιάδη. Ο πατέρας, Προκόπης, συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους. Τιμήθηκε
μάλιστα με τον βαθμό του
λοχία, επειδή κατά τη νυκτερινή σκοπιά του προειδοποίησε
έγκαιρα για εχθρική προσέγγι-

7

του Μιλτιάδης, απόφοιτος του
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η
αδελφή τους, Ευανθία, επέδειξε επίσης πατριωτισμό και
αντιστασιακή δράση.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής

ση. Κατά τη δημόσια απονομή
του τίτλου ο αξιωματικός
τόνισε ιδιαίτερα «ότι οι Κύπριοι εκπληρούσι πιστά τα καθήκοντά των».

έσωσε από τα χέρια των Γερ-

Ο Προκόπης Γεωργιάδης πολέμησε εθελοντικά και στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση
(από το 1943 ζούσε με την
οικογένειά του στην Αθήνα).
Δυστυχώς, ο θάνατος υπήρξε
οικτρός για μια τόσο τιμημένη
ζωή. Τραυματίστηκε από
σφαίρα στα Δεκεμβριανά και
πέθανε στις αρχές του 1945
από γάγγραινα, αφού πρώτα
είχε ακρωτηριαστεί το πόδι
του. Οι δυο γιοι του είχαν τραγικό τέλος. Ο Ροδίων, αμέσως
μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές
του στη Φιλοσοφική Σχολή
Αθηνών, πολέμησε εθελοντικά
στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και
στη συνέχεια έλαβε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση. Συνελήφθη,
όμως,
από
τους Γερμανούς, κλείστηκε στις φυλακές της Αίγινας και κατόπιν του Βρανδεμβούργου,
όπου
και
πέθανε
ή
θανατώθηκε
τον Οκτώβριο
του 1944 σε
ηλικία 27

από τη σύμμαχο χώρα. Ο

μανών πάνω από 60 Αγγλους
στρατιώτες, πράξη για την
οποία

παρασημοφορήθηκε

φιλάσθενος, όμως, οργανισμός
της την πρόδωσε λίγο μετά την
Απελευθέρωση, επιβαρυμένος
από τις κακουχίες της Κατοχής
και τη θλίψη για τον θάνατο
του πατέρα και την εξαφάνιση
των δύο αδελφών.
Οι τραγικές στιγμές του ελληνισμού ακολούθησαν την οικογένεια ακόμη και μετά θάνατον.

Η

χαροκαμένη

μάνα,

Θέκλα, πέθανε στην Κύπρο και
θάφτηκε στην πατρίδα της
Κερύνεια. Το 1974, όμως, οι
Τούρκοι εισβολείς βεβήλωσαν
τον τάφο της, όπως και όλο το
κοιμητήριο.

ετών. Την ίδια
δράση και το
ίδιο τέλος είχε
και ο μικρότερος αδελφός
Σε κάποιο χωριό της Κύπρου, ο γάμος είχε τελειώσει στην
εκκλησία και η γαμήλια πομπή, μ’ επικεφαλής τους νεονύμφους και τους «κουμπάρους» περνούσε τους δρόμους του
χωριού, κατευθυνόμενη στο σπίτι του γαμπρού. Σε κάποιο
δρόμο, η πομπή συναντήθηκε με τρεις άγνωστους κυρίους,
που, όπως φαίνονταν από το ντύσιμό τους, είχαν έρθει από
την πόλη.
Ένας χωρικός αποσπάσθηκε από την πομπή και με την προθυμία της παντοτινής ελληνικής φιλοξενίας ρώτησε τους τρεις
πολίτες τι ήθελαν.
Σε λίγο από στόμα σε στόμα, ενώ η πομπή εξακολουθούσε να
προχωρεί, μαθεύτηκε ο λόγος της επίσκεψής τους, που έφτασε
στο τέλος και στ’ αφτιά της νύφης. Αμέσως εκείνη σταμάτησε
και μαζί της σταμάτησαν κι όλοι οι άλλοι.
- Τι ζητούν; είπε η νύφη. Ερανους για τον πόλεμο;
Και μεμιάς σηκώνει το λευκό της πέπλο, βγάζει τα σκουλαρίκια από τ’ αφτιά της και
καλώντας κοντά της τους τρεις κυρίους, τους
τα δίνει.
- Δεν έχω λεφτά, είπε.
Τότε μεμιάς, χωρίς καμιά συνεννόηση, εντελώς αυθόρμητα, αδίσταχτα και πρόθυμα,
άρχισαν όλοι, άντρες και γυναίκες να προσφέρουν, εκεί καταμεσής του δρόμου, ό,τι
μπορούσαν. Οι τρεις απεσταλμένοι από την
πόλη έκλαιγαν. Όλων τα μάτια είχαν βουρκώσει.
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• Στον απόηχο του 15ου συνεδρίου της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

Σ

ημαντικές αποφάσεις για
εργασιακά ζητήματα που
ταλανίζουν το εργασιακό
τοπίο έλαβαν οιι σύνεδροι του
15ου συνεδρίου της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε
στις 10 Οκτωβρίου στο οίκημα
της ΣΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα στο ψήφισμα
αποφάσεων γίνεται αναφορά
για την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του διαλόγου αφενός
για επαναξιολόγηση της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών καιι αφετέρω για άρση
της αδικίας που προκύπτει
από το πέναλτι του 12% στην

Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε
ΔΙΕΚΔΗΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
συνταξιοδότηση στο 63ο έτος.
Οι σύνεδροι επίσης εξέφρασαν
την ανησυχία τους για την
σοβαρή απορρύθμιση από την
αδήλωτη εργασία και κάλεσαν
τη Βουλή να ψηφίσει χωρίς
άλλη καθυστέρηση τις νομοθεσίες για τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών.
Άλλα θέματα που τέθηκαν στο
μικροσκόπιο του συνεδρίου

• Οι εργαζόμενοι θα
συνεχίσουν να διεκδικούν
αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας
ήταν το ΓεΣΥ, οι χρεώσεις των
τραπεζών, η ασφάλεια και
υγεία στην εργασία αλλά και η
φθίνουσα πορείοα στην παραγωγικότητα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου
απήυθυναν χαριετισμούς ο γ.γ.
της ΠΟΕΕΠ Λάζαρος Τσιελεπής και ο πρόεδρος και γενικός
γραμματέας της ΠΟΕΜ Μετάλλου Δημήτρης Τσόκος
και Μάρκος Κοντιζάς (φωτό).
Η ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ και οι αντίστοιχες συντεχνίες της Ελλάδας
αντήλλαξαν
αναμνηστικά
δώρα. Παράλληλα η Ομοσπονδία στο πλαίσιο του συνεδρίου

τίμησε δύο στελέχη της για την
πολύχρονη και πολυεπίπεδη
προσφορά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ την
Μαρία Σαβουλλή και τον
Σωτήρη Σάββα (φωτό). Ο γ.γ.
της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος
Κωνσταντίνου δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» πως οι σύνεδροι έστειλαν ισχυρό μήνυμα
προς πάσα κατεύθυνση πως οι
εργαζόμενοι ενωμένοι θα συνεχίσουν μέσα από τις τάξεις της
ΣΕΚ να διεκδικούν το δικαίωμα
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

• Ισχυρή ΣΕΚ, Ισχυροί εργαζόμενοι

Ο

ι 172 σύνεδροι του 15ου
Παγκυπρίου Συνεδρίου της
ΟΒΙΕΚ – ΣΕΚ αποφάσισαν τα
πιο κάτω:
• Καλούν το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο
κοινωνικός διάλογος για επαναξιολόγηση / εκσυγχρονισμό
της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών στην
Κύπρο.

Πέναλτυ 12% στη Σύνταξη
• Επιβάλλεται η συνέχιση και
ολοκλήρωση του διαλόγου στο
πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, για την
άρση της αδικίας που προκύπτει από τη διασύνδεση του
ύψους της σύνταξης με το
προσδόκιμο, (πέναλτι 12% στη

συνταξιοδότηση στο 63ο).

Αδήλωτη εργασία
• Εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη σοβαρή
απορρύθμιση που υπάρχει
στην αγορά εργασίας και
κυρίως για την ύπαρξη της
αδήλωτης εργασίας. Καλούν
την πολιτεία, (κυβέρνηση και
βουλή), να συντονίσουν τη
μεταξύ τους δράση και συνεργασία ώστε χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναβλητικότητα
να ψηφιστούν οι σχετικές
νομοθεσίες για τη σύσταση
της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η ύπαρξη και λειτουργία της οποίας θα βάλει
τάξη στην κάθε αταξία που
υπάρχει στην αγορά εργασίας.

ΓεΣΥ
• Χαιρετίζουν την εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας

ΨΗΦΙΣΜΑ
(ΓΕΣΥ) που θεωρείται ως η
μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση μετά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναμένουν από την πολιτεία να επιλύει αμέσως τα οποιαδήποτε
προβλήματα δημιουργούνται
και να πολιτεύεται με γνώμονα
τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Χρεώσεις τραπεζών
• Εκφράζουν την απαρέσκεια
τους για την απόφαση εμπορικών τραπεζών να θεσμοθετήσουν τέλη και χρεώσεις είτε
για την ανάληψη μετρητών
από τα ταμεία είτε για την
εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, (π.χ. ΑΤΗΚ,
ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κλπ),

προς €2 έκαστο λογαριασμό.
Αυτές οι χρεώσεις, όπως
βέβαια και άλλες, που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες
των τραπεζών, αποτελούν
σοβαρό πλήγμα και αδικία σε
βάρος των πολιτών και ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και
των
χαμηλοσυνταξιούχων,
αλλά και σε βάρος όλων εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Ως εκ τούτου καλούνται όλα τα
θεσμοθετημένα όργανα της
πολιτείας που ασχολούνται με
την προστασία των καταναλωτών, (π.χ. υπουργείο Εμπορίου, αρμόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή, Κεντρική Τράπεζα
και Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού – ΕΠΑ), οι οποίοι από τον περασμένο Απρίλιο
έλαβαν σχετικές επιστολές

διαμαρτυρίας από τη ΣΕΚ, να
παρέμβουν και να λάβουν
μέτρα προστασίας του καταναλωτικού κοινού από την
αχορταγία των τραπεζών.

Χαμηλή παραγωγικότητα
• Εκφράζουν την ανησυχία
τους για τη χαμηλή παραγωγικότητα που υπάρχει στην
Κύπρο, η οποία τα τελευταία
χρόνια ακολουθεί φθίνουσα
πορεία, όπως καταγράφεται
σε σχετικές μελέτες του
Κέντρου
Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ).
Η χαμηλή παραγωγικότητα
αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα
της κυπριακής οικονομίας και
όσο δεν εφαρμόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος
θα αντιμετωπίζει σοβαρή διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της.
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• Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Προαγωγή της ψυχικής υγείας
στους χώρους εργασίας

Το εργασιακό άγχος επηρεάζει σοβαρά
τη ψυχική υγεία των εργαζομένων

Η

προαγωγή της ψυχικής υγείας (ΠΨΥ) περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που συμβάλλουν στην καλή
ψυχική υγεία. Πρωταρχικός στόχος της ΠΨΥ είναι να
επικεντρωθεί σε ό,τι διατηρεί και βελτιώνει την
ψυχική μας ευημερία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
μια ιδιαίτερα αποτελεσματική ΠΨΥ θα πρέπει να
περιλαμβάνει έναν συνδυασμό τόσο της διαχείρισης
των κινδύνων στην εργασία όσο και της προαγωγής
της υγείας στην εργασία. Παράγοντες προστασίας
της καλής ψυχικής υγείας στην εργασία είναι οι εξής:
• κοινωνική στήριξη, • το αίσθημα συμμετοχής και
αναγνώρισης της αξίας της παρεχόμενης εργασίας,
• το να βρίσκει κανείς νόημα στην εργασία του, • η
δυνατότητα του εργαζομένου να αποφασίζει για το
τι θα κάνει στη διάρκεια της εργασίας του, η δυνατότητα του εργαζομένου να οργανώνει την εργασία
του σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό.

Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αυξάνονται φαινόμενα
όπως η τάση των εργαζομένων να απουσιάζουν από
την εργασία τους (απουσιασμός), να καθίστανται
άνεργοι ύστερα από απώλεια της ικανότητάς τους
για εργασία ή να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης
μακροχρόνιας αναπηρίας, λόγω εργασιακού άγχους
και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα,
εκτιμάται ότι η κατάθλιψη θα αποτελέσει σύντομα τη
βασική αιτία των αναρρωτικών αδειών στην Ευρώπη. Εκτός από την
απουσία από την
√ Παραδείγματα
εργασία, οι συνέπειες
καλής Πρακτικής
της κακής ψυχικής
προωθεί ο Ευρωπαϊ- υγείας έχουν συνδεθεί
με πολλές άλλες
κός Οργανισμός για
αρνητικές επιπτώσεις
την Ασφάλεια και την
για τις επιχειρήσεις,
Υγεία στην Εργασία
όπως τα μειωμένα
επίπεδα απόδοσης
και παραγωγικότητας των εργαζομένων, η ελαχιστοποίηση των κινήτρων και η αποχώρηση μεγάλου
αριθμού ειδικευμένων εργαζομένων από την επιχείρηση. Οι ευρωπαίοι εργοδότες υποχρεούνται εκ του
νόμου να διαχειρίζονται όλους τους τύπους κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,
περιλαμβανομένων των κινδύνων για την ψυχική
υγεία των εργαζομένων τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η καλή ΠΨΥ θα πρέπει να
περιλαμβάνει και τις δύο πτυχές —τη διαχείριση των
κινδύνων στην εργασία και την προαγωγή της υγείας στην εργασία. Υπάρχουν πολλά οφέλη για τις
επιχειρήσεις (όπως η βελτίωση της απόδοσης και
της παραγωγικότητας) σε περίπτωση που αυτές
επενδύσουν στην ψυχική υγεία και την ευημερία των
εργαζομένων. Μπορεί επίσης να ενισχυθεί η φήμη
μιας επιχείρησης.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη απονέμονται πολυάριθμα
βραβεία για τις εξαιρετικές επιδόσεις επιχειρήσεων
στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη
φήμη και το εταιρικό προφίλ της επιχείρησης τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Αρκετοί είναι οι παράγοντες (επαγγελματικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί, προσωπικοί κ.λπ.) που μπορούν
να επιδεινώσουν την ψυχική υγεία. Το εργασιακό
περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η οργάνωση και η διαχείριση της εργασίας
μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των
εργαζομένων. Η εργασία μπορεί να αποβεί ευεργετική για την ψυχική υγεία, μέσω της ενίσχυσης του
αισθήματος της κοινωνικής ένταξης, της θέσης και
της ταυτότητας του εργαζομένου, καθώς και της
ορθολογικής οργάνωσης του χρόνου του.
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T

o γονεϊκό, το εργασιακό και το
προσωπικό άγχος αναδεικνύονται ως τις τρεις σοβαρότερες
επιπτώσεις που επηρεάζουν
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
την ψυχική υγεία των εργαζόμενων
και συνδέονται και με τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τις οποίες βιώνει η χώρα μας
τα τελευταία χρόνια.
Όπως προκύπτει από στοιχεία
έρευνας που διενεργεί συστηματικά την τελευταία πενταετία η
Hellas EAP για τις σοβαρότερες
συνέπειες της οικονομικής κρίσης
στην ψυχική υγεία των εργαζομένων και παρουσιάζει σήμερα με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας
Ψυχικής Υγείας, στις σημαντικότερες πηγές άγχους συγκαταλέγονται το γονεϊκό άγχος με 47%, το
εργασιακό άγχος με 38% και το
προσωπικό με 36%, ενώ ακολουθούν τα ευαίσθητα θέματα όπως
πένθος, ανεργία, με 13,5% κι η ανισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής (4%).
Σε ό,τι αφορά τα κυριότερα προβλήματα που προκαλούνται από
το συνεχές και έντονο στρες των
εργαζομένων, το 37% αυτών ανέφερε επιπτώσεις στις προσωπικές
σχέσεις, το 32% στις εργασιακές
σχέσεις, το 26% στις οικογενειακές
σχέσεις, ενώ το 16% δήλωσε ότι
επηρεάζεται η απόδοσή του στην
εργασία και το 7% ότι μειώνεται το
ηθικό του.
Τέλος, σχετικά με τα ζητήματα
που συνδέονται αμιγώς με την
ψυχική υγεία των εργαζομένων, το
17% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε χρόνια σωματική ή
ψυχική ασθένεια στην εργασία, το

Προσθέτει, δε, ότι «η πρόσβαση
των εργαζομένων σε προγράμματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης
ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί
μια διαδεδομένη διεθνή πρακτική,
που σε πολλές χώρες έχει θεσμοθετηθεί από το ίδιο το κράτος.
Προσφέρεται δωρεάν από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους και
τα μέλη των οικογενειών τους, ως
ένα μέσο διαχείρισης του στρες,
ενίσχυσης της ψυχικής υγείας και
της ευεξίας (wellbeing) και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής
τους».

12% σοβαρή σωματική ή ψυχική
ασθένεια στην οικογένεια, το 7%
ψυχοσωματικά συμπτώματα, το
3% διαταραχές διάθεσης και το
1,3% εξαρτήσεις στην οικογένεια
(αλκοόλ, ουσίες, τζόγος).

√ Ευρήματα έρευνας που
διενεργήθηκε στην Ελλάδα
Όπως τονίζει η επικεφαλής της
Hellas EAP, Τατιάνα Τούντα, «η
εμπειρία από τις προηγούμενες
μεγάλες οικονομικές κρίσεις, όπως
το κραχ του 1929 στις ΗΠΑ, οι
πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας
του 1970 και η ασιατική οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας
του 1990 και το 2007, έχει δείξει
ότι ο αντίκτυπός τους κινείται
πέρα από τα αμιγώς οικονομικά
μεγέθη, επιφέροντας πολυδιάστατες επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ατόμου».

Σύμφωνα με την κ. Τούντα, «μέσω
της ενδυνάμωσης των ανθρώπων
τους, οι οργανισμοί στοχεύουν στη
δημιουργία ενός υγιούς, παραγωγικού και βιώσιμου ανθρώπινου
δυναμικού που θα συμβάλλει διαχρονικά στην επίτευξη του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και
στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς
τους».
* Η καταγραφή των παραπάνω
στοιχείων
πραγματοποιήθηκε
μέσω της υπηρεσίας της 24ωρης
Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης που παρέχει η
Hellas EAP σε εταιρίες/πελάτες
της, και συμπεριλαμβάνει και διαθέσιμα δεδομένα από το 1ο εξάμηνο του 2019. Στο συνολικό δείγμα
της έρευνας περιλαμβάνονται
περίπου 7.000 κλήσεις. Το 68%
των κλήσεων έγινε από γυναίκες
και το υπόλοιπο 32% από άνδρες,
το μεγαλύτερο μέρος των καλούντων ηλικιακά ανήκουν στις δεκαετίες 30-40 και 41-50 ετών, ενώ η
πρόσβαση στην 24/7 Γραμμή
Ψυχολογικής Υποστήριξης ήταν
ανώνυμη και εμπιστευτική.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται
με αυξημένη επιθετική συμπεριφορά

κακή ποιότητα του αέρα δεν
κάνει κακό μόνο στην υγεία
(παθήσεις πνευμόνων, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά, καρκίνοι κ.ά.),
αλλά μπορεί να κάνει τους ανθρώπους πιο επιθετικούς και συνδέεται με αύξηση της εγκληματικής
βίας, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές του Πολιτειακού
Πανεπιστημίου του Κολοράντο, με
επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή
Τζέσε Μπούρκχαρντ, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιβαλλοντικό
περιοδικό
«Environmental
Economics
&
Management», συσχέτισαν στοιχεία
του FBI για την εγκληματικότητα με
στοιχεία για τα επίπεδα ρύπανσης
του αέρα (συγκεντρώσεις μικροσκοπικών σωματιδίων ΡΜ2,5 και
όζοντος).
Διαπιστώθηκε ότι μία ημερήσια
αύξηση των σωματιδίων κατά
δέκα μικρογραμμάρια ανά κυβικό

μετρο αέρα σχετιζόταν με μία
αύξηση κατά 1,4% των βίαιων
εγκλημάτων, όπως οι σωματικές
επιθέσεις. Επίσης, μία ημερήσια
αύξηση κατά 0,01 μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) στο όζον κοντά
στο έδαφος σχετιζόταν με μία
αύξηση κατά σχεδόν 1% των περιστατικών βίαιης εγκληματικότητας
και ειδικότερα κατά 1,15% των
βίαιων επιθέσεων.
«Όταν εκτίθεσαι σε περισσότερη
ρύπανση γίνεσαι οριακά πιο επι-

θετικός, όχι κατ’ ανάγκη σωματικά,
αλλά μπορεί να επιτεθείς σε
κάποιον λεκτικά, ενώ καταστάσεις
που αλλιώς δεν θα είχαν κλιμακωθεί, ξεφεύγουν από τον έλεγχο»,
δήλωσε η ερευνήτρια Τζουντ Μπέιχαμ.
Η μελέτη δεν υπεισήλθε στους
πιθανούς μηχανισμούς που συνδέουν τη ρύπανση με την επιθετικότητα, απλώς διαπίστωσε μία
συσχέτιση. Μία άλλη μελέτη, με
επικεφαλής τον Τζέσε Μπέρμαν
του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, που δημοσιεύθηκε
στο
περιοδικό επιδημ ι ο λ ο γ ί α ς
«Epidemiology»,
κ α τ έ λ η ξ ε
πάντως
σε
π α ρ ό μ ο ι α
συμπεράσματα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Θα δουλεύουν μόνο όσοι
ξέρουν υπολογιστές

ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), αναφορικά με τα
επαγγέλματα του μέλλοντος (Future Jobs), εκτίμησε ότι τα
επόμενα πέντε χρόνια θα χαθούν 7,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντίστοιχα θα δημιουργηθούν 2 εκατομμύρια νέες για
εργαζομένους στη ψηφιακή τεχνολογία, καθώς η Ρομποτική και
η Πληροφορική αφανίζουν παραδοσιακά επαγγέλματα.
Με στόχο τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας στην Πληροφορική, που θα συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη του χάσματος ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση, το σημερινό έλλειμμα
ψηφιακών δεξιοτήτων μπήκε στο
επίκεντρο της ετήσιας γενικής συνέ• Οι ψηφιακά
λευσης του Συμβουλίου Ευρωπαίων
Επαγγελματιών
Πληροφορικής
αναλφάβητοι θα
(CEPIS),
στην
οποία
τονίστηκε
χαραδυσκολεύονται να
κτηριστικά ότι οι νέοι θα πρέπει να
εντάσσονται στην
είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις
αγορά εργασίας
νέες τεχνολογίες, για να μπορούν να
ακολουθήσουν τις εξελίξεις στο
εργασιακό περιβάλλον.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτεί αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες. Λόγω ακριβώς
αυτής της ραγδαίας εξέλιξης, η Κομισιόν εκτιμά ότι η διείσδυση των τεχνολογιών σε κάθε τομέα της ζωής μας θα οδηγήσει
σε βάθος ενός χρόνου στην ύπαρξη 825.000 κενών θέσεων
εργασίας στον τομέα των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών.
Τα στοιχεία για την απασχόληση των νέων στην Ελλάδα και σε
επτά ευρωπαϊκές χώρες καταδεικνύουν ότι το ποσοστό της
ανεργίας σε νεαρές ηλικίες παραμένει σε επίπεδα άνω του 50%.
«Εργοδότες και εκπαιδευτικοί φορείς κινούνται σε παράλληλα
σύμπαντα. Ενώ το 79% των παρόχων εκπαίδευσης πιστεύει ότι
το πτυχίο που προσφέρει αποτελεί επαρκές εφόδιο για έναν νέο
προκειμένου να µπει στην αγορά εργασίας, μόλις το 23% των
εργοδοτών φαίνεται να συμφωνεί και αναζητεί περισσότερα
στοιχεία στο βιογραφικό των υποψηφίων».
«Έρευνα της Digital Inclusion and Skills έδειξε ότι το 40% του
πληθυσμού έχει ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ένα το
22% δεν έχει καθόλου. Επίσης, το 1/3 των ήδη εργαζομένων βρίσκεται σε μη ικανοποιητικό επίπεδο, με τα μεγαλύτερα ποσοστά
να σημειώνονται στη Βουλγαρία (61%) και στη Ρουμανία (77%)»,
συμπλήρωσε ο ίδιος. Καθώς η τεχνολογία έχει αυτή την ολοκληρωτική διείσδυση, σε επαγγελματικούς τομείς παρατηρείται η
εμφάνιση νέων επαγγελμάτων που συνδυάζουν γνώση των
νέων τεχνολογιών με παραδοσιακές δεξιότητες, όπως Facebook
specialist, online community manager, mobile application
developer, software engineer, data analyst.
Το έλλειμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων που παρατηρείται
σήμερα στην απασχόληση, δεδομένων των ταχύτατων εξελίξεων στην τεχνολογία, και η στρατηγική που απαιτείται για την
αντιμετώπισή του βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής
συνέλευσης του CEPIS, που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο με τη συμμετοχή προέδρων και εκπροσώπων από 29 χώρες της Ε.Ε.Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, υπό τον τίτλο «Απασχολησιμότητα,
ανεργία, ψηφιακές δεξιότητες: Προτάσεις για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας», υπογραμμίστηκε ότι το χάσμα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση για
ψηφιακές δεξιότητες (e-skills) αναμένεται να ξεπερνά τις
800.000 θέσεις εργασίας το 2020.

• Οι νέοι θα πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένοι
με τις νέες τεχνολογίες για να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο εργασιακό περιβάλλον

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ 11
Πανευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος στο επίκεντρο
της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τ

Ο ΘΕΜΑ της επιβολής ενός
ενιαίου φόρου επί των κερδών, που παράγει η ψηφιακή
οικονομία, θέτει εκ νέου στην
ατζέντα της η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μετά από την ατελέσφορη προσπάθεια των κρατών-μελών να καταλήξουν σε
συμφωνία για την επιβολή ενός
ενιαίου
πανευρωπαϊκού
ψηφιακού φόρου, το θέμα είχε
παραπεμφθεί στη διεθνή κοινότητα και στις ενέργειες για
λήψη μιας κοινής απόφασης
όλων των χωρών σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Η Ευρώπη βάζει εν νέου στην
ημερήσια διάταξη της το θέμα
του ψηφιακού φόρου, εφόσον
δεν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2020.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από
τις γραπτές απαντήσεις των
ορισθέντων νέων Επιτρόπων,
κατά την ακρόασή τους πριν
από την επίσημη ανάθεση των
νέων χαρτοφυλακίων, η Ε.Ε.
εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν δεν ευδοκιμήσει
η προσπάθεια για διεθνή λύση.
“Οι επόμενοι μήνες θα είναι
καθοριστικοί για την επίτευξη
προόδου. Εάν δεν μπορέσει να
επιτευχθεί συμφωνία έως τα
τέλη του 2020, η Ε.Ε. θα πρέπει
να είναι διατεθειμένη να ενεργήσει μόνη της. Θα χρειαστούμε
μια λύση σε επίπεδο Ε.Ε., η
οποία θα ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις της ψηφιακής
οικονομίας, θα αποφέρει οφέλη
για την Ε.Ε. και θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών”,
τόνισε η Ευρωπαία αξιωματούχος κ. Margrethe Vestager κατά
τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
“Πρέπει να διαμορφώσουμε τη
ψηφιοποίηση, με τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της ευρωπαϊκής οικονομίας και
της κοινωνίας. Ένα σημαντικό
στοιχείο, εν προκειμένω, είναι
ότι όλες οι εταιρείες, μεγάλες ή
μικρές,
παραδοσιακές
ή
ψηφιακές, οφείλουν να καταβάλλουν τον φόρο που τους
αναλογεί. Για το σκοπό αυτό,
χρειαζόμαστε ένα δίκαιο διεθνές φορολογικό δίκαιο”, τόνισε
η κ.Vestager, σημειώνοντας ότι
το υφιστάμενο πλαίσιο για την
εταιρική φορολόγηση είναι
υπερβολικά περίπλοκο και δεν
διασφαλίζει την φορολόγηση
των κερδών εκεί, όπου παράγονται.

ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι,
κατά μέσο όρο, οι ψηφιακές
επιχειρήσεις φορολογούνται με
συντελεστή μόλις 9% έναντι 23%
για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Το στοιχείο αυτό στρεβλώνει
τον
ανταγωνισμό
παραδοσιακών και ψηφιακών

επιχειρήσεων και υπονομεύει τη
βιωσιμότητα των φορολογικών
βάσεων των κρατών μελών και
το δίκαιο χαρακτήρα των
φορολογικών συστημάτων”,
σημείωσε η κ.Vestager.
Με τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου συμφώνησε ο ορισθείς
Επίτροπος για την Οικονομία,
Paolo Gentiloni, ο οποίος
δεσμεύτηκε να αποτρέψει μεμονωμένες κυβερνήσεις να ασκήσουν βέτο σε θέματα φορολόγησης -θυμίζοντας ότι μια
μερίδα κρατών είχαν μπλοκάρει
την προσπάθεια της Ένωσης
για
έναν
πανευρωπαϊκό

λόγω εταιρειών, που παράγονται επί γαλλικού εδάφους.
Πρόκειται για το λεγόμενο φόρο
“GAFA” (από τα αρχικά των
Google,
Apple,
Amazon,
Facebook), ο οποίος έχει αναδρομική ισχύ από τις αρχές του
2019, επιβάλλεται επί των εσόδων από ψηφιακές υπηρεσίες
που παρέχουν στη Γαλλία επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών
άνω των €25 εκατ. (στη χώρα)
και €750 εκατ. παγκοσμίως.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Στην πρόσφατη Σύνοδο των
χωρών του G7 στην πόλη
Μπιαρίτς της Γαλλίας, Ευρώπη

• Πρέπει να διαμορφώσουμε τη ψηφιοποίηση,
με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της ευρωπαϊκής οικονομίας και της κοινωνίας

ψηφιακό φόρο.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
Το αρχικό σχέδιο της Ε.Ε. προέβλεπε την επιβολή εισφοράς 3%
επί ορισμένων υπηρεσιών
μεγάλων τεχνολογικών πολυεθνικών, εκτιμώντας ότι θα επέφερε πρόσθετα φορολογικά
έσοδα της τάξης των €5 δις
στα κράτη-μέλη. Το πλάνο δεν
κατάφερε να συγκεντρώσει την
ισχυρή στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών,
καθώς συστηματική αντίδραση
στην επιβολή είχαν εκφράσει εξ
αρχής η Ιρλανδία, η Δανία, η
Σουηδία και η Φινλανδία.
Με δεδομένη τη δυστοκία για
ενιαία φορολογική συμπεριφορά έναντι των – κυρίως αμερικανικών – τεχνολογικών κολοσσών, η Γαλλία προχώρησε
μεμονωμένα στη λήψη σχετικής
απόφασης, επιβάλλοντας το
φόρο 3% επί των εσόδων των εν

και ΗΠΑ διερεύνησαν την προοπτική μιας συμβιβαστικής
λύσης στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ
για τον ψηφιακό φόρο. Στο επίσημο ανακοινωθέν μετά το
πέρας των εργασιών της Συνόδου, οι μετέχοντες ανέλαβαν τη
δέσμευση να “καταλήξουν σε
συμφωνία το 2020 για την
απλούστευση των κανονιστικών φραγμών και τον εκσυγχρονισμό της διεθνούς φορολογίας στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ”.
Να σημειωθεί ότι η απόφαση
της Γαλλίας για την επιβολή
του “GAFA” προκάλεσε από την
πρώτη στιγμή τη σθεναρή αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία θεώρησε ότι το
μέτρο πλήττει καίρια τις αμερικανικές εταιρείες, με τον Αμερικανό
Πρόεδρο,
Ντόναλντ
Τραμπ, να προειδοποιεί εμμέσως πλην σαφέστατα με την
επιβολή δασμών στα γαλλικά
προϊόντα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

NASA: Θα γίνει ο διαστημικός περίπατος
αποκλειστικά για γυναίκες

Έ

νας αποκλειστικά γυναικείος
διαστημικός
περίπατος
πραγματοποιήθηκε από τη NASA,
στις 21 Οκτωβρίου, όπως είχε
ανακοινώσει η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA).
Ο ιστορικός αυτός γυναικείος
διαστημικός περίπατος, έγινε
χωρίς την παρουσία άνδρα
αστροναύτη. Είχε προγραμματισθεί προ καιρού αλλά είχε ακυρωθεί τον Μάρτιο. Την προηγούμενη
φορά, η ματαίωση του περιπάτου
με αφετηρία τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ) είχε αποδοθεί
στην έλλειψη μιας δεύτερης διαστημικής στολής στο κατάλληλο
για γυναίκα μέγεθος (medium),
αλλά τώρα η NASA φρόντισε και

εφοδίασε κατάλληλα τον σταθμό.
Τον περίπατο με στόχο την αντικατάσταση μπαταριών στα ηλιακά πάνελ του ΔΣΣ θα κάνουν η
Κριστίνα Κοχ, που βρίσκεται στον
ΔΣΣ πάνω από έξι μήνες, και η
«πρωτάρα» Τζέσικα Μέιρ, που
έφθασε στον σταθμό προ ημερών.
Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα
γίνουν συνολικά από το πλήρωμα
του ΔΣΣ δέκα διαστημικοί έξοδοι,
διάρκειας περίπου 6,5 ωρών ο
καθένας, με στόχο την τοποθέτηση νέων μπαταριών και άλλες
εργασίες. Αύριο, η Κοχ θα κάνει
την πρώτη έξοδο της παρέα με
τον αστροναύτη της NASA Ντρου
Μόργκαν, ενώ στην τέταρτη
έξοδο, θα βγουν στο διάστημα οι

δύο γυναίκες αστροναύτες. Θα
είναι η πρώτη φορά που η Κοχ και
η Μέιρ, οι οποίες είναι και στενές
φίλες καθότι υπήρξαν συμμαθήτριες στην ίδια τάξη της NASA, θα
δοκιμάσουν ένα από κοινού διαστημικό περίπατο.
Μέχρι σήμερα, αστροναύτες και
κοσμοναύτες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 200
διαστημικούς περιπάτους κάνοντας διάφορες εργασίες έξω από
τον ΔΣΣ. Συνολικά,μόνο 15 γυναίκες έχουν συμμετάσχει, αλλά
πάντα με την συνοδεία άνδρα
αστροναύτη. Η NASA έχει ανακοινώσει ότι, στο πλαίσιο του νέου
προγράμματος της «'Αρτεμις» για
επιστροφή στην Σελήνη έως το
2024, θα στείλει στο φεγγάρι και
την πρώτη γυναίκα αστροναύτη.
Στο ιστορικό πρόγραμμα «Απόλλων» και οι 12 αστροναύτες της
που περπάτησαν στη Σελήνη,
ήταν άνδρες (και λευκοί).
Σήμερα, το σώμα εν ενεργεία
αστροναυτών της NASA περιλαμβάνει 12 γυναίκες, αριθμός που
αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον.

Σε λειτουργία το πρώτο αποτεφρωτήριο
στην Ελλάδα- Τι λέει η Εκκλησία

Α

ρκετά και πολυδιάστατα ήταν
τα προβλήματα που χρειάστηκε να ξεπεραστούν στην Ελλάδα
προκειμένου να κατασκευαστεί το
πρώτο αποτεφρωτήριο που ξεκίνησε να λειτουργεί στη Ριτσώνα,
13 χρόνια μετά την υιοθέτηση του
νόμου.
Μέχρι πρόσφατα οι συγγενείς
ατόμων που είχαν εκδηλώσει την
επιθυμία να αποτεφρωθούν έπρεπε να μεταφερθούν στη Βουλγαρία. Πάντως, επισήμως η Εκκλησία της Ελλάδος δεν επιτρέπει την
αποτέφρωση στους πιστούς και
απαγορεύει την τέλεση εξόδιου

ακολουθίας σε νεκρούς που πρόκειται να αποτεφρωθούν.
Η Ιερά Σύνοδος υποστηρίζει ότι
δεν είναι αξιοπρεπές να αποτεφρώνεται το σώμα ενός πιστού,
που θεωρείται ο Ναός του Αγίου
Πνεύματος.
«Έρχεται σε αντίθεση με την
παράδοση της Εκκλησίας, η οποία
ξεκινά από τον τάφο του Χριστός.
Όταν ο Χριστός ετάφη, κανένας
χριστιανός δεν μπορεί να κάνει
κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν η
Εκκλησία όμως που εμπόδιζε την
ύπαρξη ενός αποτεφρωτηρίου

αλλά η αδυναμία των ΟΤΑ, της
Πολιτείας δηλαδή, να βρει τρόπο
να εισπράττει από εκείνους που
θα καούν, όσα εισπράττει από
εκείνους που θάπτονται», σημειώνει μιλώντας o Αρχιμανδρίτης
Σεραφείμ Δημητρίου.
Μία άλλη ένσταση που διατυπώνεται σε σχέση με τα αποτεφρωτήρια έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες του αποτεφρωτηρίου της
Ριτσώνας απαντούν ότι έχουν
τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα
από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει o ΟΔΗΓΟΣ της παρέας»

Μ

ε κεντρικό μήνυμα «το αλκοόλ
και η οδήγηση δεν πάνε
μαζί», διοργανώθηκε για 13η
φορά στην Αθήνα η «Ευρωπαϊκή
Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» από το
ο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας το
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019.
Δράση για την οδική ασφάλεια
αναλαμβάνουν 32 πόλεις της
χώρας. Περισσότεροι από 2.500
νέοι οδηγοί παίρνουν κάθε χρόνο
σε αυτή τη βραδιά-θεσμό, που
πολίτες και φορείς σε όλη την
Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους
για την προστασία της ζωής και
των νέων ανθρώπων στους δρόμους της χώρας.
Πανευρωπαϊκά, 1 στους 4 θανά-

τους από τροχαίο οφείλονται
στην οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ (ETSC). Το αλκοόλ αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων

• Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς
Ατυχήματα: Το αλκοόλ και
η οδήγηση δεν πάνε μαζί
και σοβαρών τραυματισμών, με
τα περιστατικά να αυξάνονται
σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου,
ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες.
Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η
στάση των συμπολιτών μας απέ-

ναντι στην οδήγηση και το οινόπνευμα με τους 9 στους 10 οδηγούς να αναφέρουν τη μέθη ως
τον βασικότερο κίνδυνο στο
δρόμο, ενώ δηλώνουν πως οδηγούν ακόμα κι όταν έχουν καταναλώσει 2,7 ποτήρια, τη μεγαλύτερη
κατά μέσο όρο ποσότητα αλκοόλ
στην Ευρώπη (Ευρωβαρόμετρο).

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ήξερες ότι ο μαϊντανός μειώνει
το πρήξιμο στα μάτια;

Ο

ύτε εμείς το γνωρίζαμε αλλά να που ισχύει. Κι αν σου αρέσει κι εσένα να τριγυρίζεις στην κουζίνα σου για να φτιάχνεις
συνταγές ομορφιάς είναι η κατάλληλη στιγμή
για να το μάθεις... Το μόνο που θα χρειαστείς;
Ένα ματσάκι μαϊντανό...
Ο μαϊντανός περιέχει βιταμίνη C, χλωροφύλλη
και βιταμίνη Κ - συστατικά που ενισχύουν τη
φωτεινότητα του δέρματος και μειώνουν το
πρήξιμο.
Τι θα χρειαστείς:

1 χούφτα μαϊντανό
1 κουταλιά ζεστό νερό
Εκτέλεση: Κόψε τον μαϊντανό και ρίξε τον σε ένα
μικρό μπολ. Τρίψε τα
φύλλα με το πίσω μέρος
μιας ξύλινης κουτάλας (ή
ρίξε τα σε έναν επεξεργαστή τροφίμων για πιο
γρήγορα). Πρόσθεσε το
ζεστό νερό και ανακάτεψε το μείγμα μαζί. Όταν κρυώσει, βούτηξε στο
μείγμα βαμβάκι και ενώ είσαι ξαπλωμένη, τοποθέτησε το μουσκεμένο βαμβάκι κάτω από τα μάτια
σου για 10 λεπτά.

Ιράν: Οι γυναίκες
στα γήπεδα

Π

λήθος κόσμου διαδήλωσε στους δρόμους της
Τεχεράνης ζητώντας να μην επιτραπεί η είσοδος στα γήπεδα σε γυναίκες.
Ο αγώνας Ιράν-Καμπότζη για τα προκριματικά του
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, που διεξήχθηκε στις
10 Οκτωβρίου, έχει αποκτήσει ιστορική σημασία
καθώς η ιρανική κυβέρνηση μετά τη διεθνή κατακραυγή αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο γήπεδο.
Οι γυναίκες από το εξωτερικό έχουν μερική πρόσβαση στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Οι γυναίκες
από το Ιράν όμως δεν επιτρέπεται να μπουν στα
γήπεδα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σοβαρά … αστειάκια
Η λίστα
Κάνει η αρκούδα μια λίστα με τα ζώα που θέλει να
σκοτώσει. Το μαθαίνουν τα άλλα ζώα του δάσους
και πηγαίνουν να ρωτήσουν την αρκούδα.
Συναντά η αλεπού την αρκούδα:
– Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα για την λίστα;
ρωτάει η αλεπού.
– Ναι είναι.
– Είμαι και εγώ μέσα;
– Ναι, της λέει η αρκούδα και τη σκοτώνει.
Συναντά το λιοντάρι την αρκούδα :
– Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα για την λίστα;
ρωτάει το λιοντάρι.
– Ναι είναι.
– Είμαι και εγώ μέσα;
– Ναι, λέει η αρκούδα και το σκοτώνει.
Συναντά ο λαγός την αρκούδα :
– Είναι αλήθεια αυτό που άκουσα για την λίστα;
ρωτάει ο λαγός.
– Ναι είναι.
– Είμαι και εγώ μέσα;
– Ναι, λέει η αρκούδα.
– Μπορείς να με σβήσεις;
– Φυσικά!
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Πώς σταματάει το κρυολόγημα όταν το νιώσετε να ξεκινάει

Ο

λαιμός αρχίζει να σας “γαργαλάει”. Δυσκολεύεστε να καταπιείτε, αφού κάθε φορά νιώθετε
ένα “τσίμπημα”, σαν γδάρσιμο
στον φάρυγγα. Το κεφάλι είναι
βαρύ. Έχετε γενικευμένους πόνους
στο σώμα.

κείο: Μέσα στις δύο πρώτες ώρες
από όταν νιώσετε το κρυολόγημα...
να έρχεται, πηγαίνετε στο φαρμακείο. Πάρτε ένα παυσίπονο, για να
καταπολεμήσετε τους πόνους στο
σώμα. Επίσης, τα φάρμακα για τις

Με λίγα λόγια, ξέρετε ότι
σας... τριγυρνάει ένα
κρυολόγημα. Είμαστε όλοι
λίγο-πολύ εξοικειωμένοι
με τα κλασσικά αυτά
συμπτώματα του κοινού
κρυολογήματος. Της ολιγοήμερης
ενοχλητικής
ασθένειας που πλήττει
εκατομμύρια ανθρώπους
κάθε χρόνο.
Πιείτε νερό: Μόλις παρατηρήσετε
τα
πρώτα
συμπτώματα, εστιάστε στην πολύ
καλή ενυδάτωση του οργανισμού
σας. Τουλάχιστον οκτώ ποτήρια
νερού για να μπορέσετε να κρατήσετε το σώμα σας σε μια καλή
φυσική κατάσταση
Αλάτι: Εάν έχετε ενόχληση στον
λαιμό, προσθέστε μισό κουταλάκι
του γλυκού αλάτι σε ένα ποτήρι
ζεστό νερό και πιείτε το. Το αλάτι
βοηθάει στην μείωση της φλεγμονής και καθαρίζει τις βλεννώδεις
και ερεθιστικές ουσίες από τον
φάρυγγα. Εξαλείφει, επίσης τα
βακτηρίδια και τους ιούς, γεγονός
που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη ενός κρυολογήματος.
Έγκαιρη επίσκεψη στο... φαρμα-

απόδειξη ότι δουλεύουν.
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Καθαρή και “ελεύθερη” μύτη: Μην
ξεχάσετε να διατηρήσετε την μύτη
σας καθαρή. Χρησιμοποιήστε ένα
φυσιολογικό ρινικό σπρέι αμέσως
μετά την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων.
Ντους: Κάντε ένα ζεστό
ντους. Η ζεστή υγρασία
μπορεί να σας βοηθήσει
να καθαρίσετε την ρινική
οδό καλύτερα.

• Η ολιγοήμερη ενοχλητική
ασθένεια που πλήττει
εκατομμύρια ανθρώπους
κάθε χρόνο, μπορεί με υπομονή να περάσει ανώδυνα
αλλεργίες μπορούν να βοηθήσουν
στην ρινική καταρροή και τα υγρά
μάτια.
Μέλι: Αντί να ξεκινήσετε επιτόπου
με σιρόπι για τον βήχα, δοκιμάστε
να φάτε δύο κουταλιές της σούπας
μέλι, ή ανακατέψετε τις σε ένα
καυτό φλιτζάνι τσάι.
Μην το παρακάνετε με τα διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα:
Ξεχάστε τις παστίλιες και τα σπρέι
ψευδαργύρου. Δεν υπάρχει καμία

Καλή
διατροφή:
Προτιμήστε κοτόσουπα
για μεσημεριανό γεύμα.
Ακόμα ψάχνουν οι επιστήμονες να εξηγήσουν
την ευεργετική της δράση
στο κρυολόγημα, αλλά
κάθε έρευνα την επιβεβαιώνει.
Όταν αισθανθείτε καλύτερα μη
πάρετε θάρρος και να αρχίσετε να
τρώτε επιβαρυντικά φαγητά.
Κάντε
ένα
διάλειμμα.
Ξεκουραστείτε: Θα σας κάνει πολύ
καλό να καθίσετε στο σπίτι την
πρώτη μέρα που θα νιώσετε τα
συμπτώματα και να κάνετε όλα τα
παραπάνω. Το σώμα σας μπορεί
να καταπολεμήσει τον ιό καλύτερα
εάν είστε ξεκούραστοι. Επίσης, θα
αποφύγετε και την μετάδοση του
ιού στους συναδέλφους σας στην
δουλειά. Αν δεν μπορείτε να μείνετε
σπίτι, πρέπει να πλένετε τα χέρια
σας τακτικά, ή να χρησιμοποιείτε
απολυμαντικό gel με βάση το
αλκοόλ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη σήμερα συνεχίζει να κινείται σε μια θέση που σε κάνει πιο επικοινωνιακό και εσύ θες να μιλήσεις για όσα
σε απασχολούν στα κοντινά σου πρόσωπα, μην ξεχνάς όμως να είσαι προσεκτικός
καθώς γίνονται κάποια σχόλια για σένα,
φρόντισε λοιπόν να μην δίνεις λαβές. Σε
γενικές γραμμές πάντως είναι από τις πιο
βοηθητικές μέρες της εβδομάδας, ακόμα
και αν ο Άρης απέναντί σου δείχνει πως οι
άλλοι σε κουράζουν με τις απαιτήσεις
τους…
Ταύρος: Είσαι σε περίοδο που έχεις καταπιαστεί με υποχρεώσεις και θέματα της
καθημερινότητας κυρίως, ενώ κάνεις πολύ
σημαντικές προσπάθειες και για να βελτιώσεις την υγεία σου. Παράλληλα, η μέρα
κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τη χθεσινή, μολονότι σήμερα δεν αποκλείεται να
κάνεις κάποιους λάθος υπολογισμούς. Σε
γενικές γραμμές όμως είναι μια θετική
μέρα, που ευνοεί μάλιστα και τις… απολαύσεις!
Δίδυμοι: Και σήμερα η Σελήνη ταξιδεύει
στο ζώδιό σου και θέλεις να έχεις τον
πρώτο λόγο σε ό,τι γίνεται, παράλληλα
νιώθεις ότι θες να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα,
ειδικά αν έχεις γεννηθεί τον Ιούνιο.
Πρόσεξε όμως τις υπερβολές καθώς η
υπεραισιοδοξία του Δία απέναντί σου
μπορεί να σε παρασύρει και σε κάποιες…
γκάφες! Σε γενικές γραμμές πάντως οι
προβολείς σήμερα είναι στραμμένοι πάνω
σου!
Καρκίνος: Ακόμη μια μέρα που σου δίνεται
η ευκαιρία να κάνεις ένα βήμα πίσω και να
αφουγκραστείς τις εξελίξεις αυτής της
περιόδου, ενώ αν το πρόγραμμά σου το
επιτρέπει μπορείς να βρεις χρόνο να
ξεκουραστείς και να ασχοληθείς μόνο με
όσα σε γεμίζουν. Παράλληλα όμως κάποια
δημιουργικά σου σχέδια έχουν ανατροπές,

δείξε λοιπόν περισσότερη ευλυγισία,
καθώς οι γύρω σου θεωρούν πως είσαι
άκαμπτος.
Λέων: Η Σελήνη σε ένα φιλικό προς το δικό
σου ζώδιο, φέρνει στο προσκήνιο τους
στόχους που θέτεις, φρόντισε όμως να
συνυπολογίσεις και τους οικονομικούς
συντελεστές στο εκάστοτε εγχείρημά σου,
διότι υπάρχει η τάση να τρέφεις κάποιες
αυταπάτες πάνω σε αυτόν τον τομέα.
Επίσης, θέλεις να δεις φίλους και να νιώσεις πως μπορείς να αφεθείς στους
άλλους, όμως αν έχεις γεννηθεί στις αρχές
του ζωδίου, τότε μάλλον περνάς δεύτερη
εφηβεία…
Παρθένος: Η Σελήνη σήμερα σε ένα ζώδιο
κόντρα με το δικό σου, στο ζενίθ του ωροσκοπίου σου σε κάνει να σκέφτεσαι τι
«πρέπει» να κάνεις, ενώ ο Δίας σε θέση
κόντρα για το δικό σου ζώδιο φέρνει
κάποια μπερδέματα στον ορίζοντα της
ημέρας, τα οποία τελικά λειτουργούν σαν
τροχοπέδη για την εικόνα που προβάλλεις
προς τα έξω. Φρόντισε λοιπόν να είσαι
απόλυτα προσγειωμένος και συνετός στην
προσέγγιση των άλλων.
Ζυγός: Από τις πιο βοηθητικές ημέρες τις
εβδομάδας, με την Σελήνη να κινείται στον
αισιόδοξο ένατο ηλιακό σου οίκο και εσύ
ξεκινάς πιο θετικά τις υποθέσεις σου.
Θυμήσου όμως πως ο Άρης στο ζώδιό σου
σε κάνει εριστικό και επαναστάτη χωρίς
αιτία, πρόσεξε λοιπόν τις σπασμωδικές
κινήσεις.
Σκορπιός: Συγκεντρώνεις όλες τις πληροφορίες που ήρθαν στα χέρια σου αυτό το
διάστημα και απομακρύνεσαι για λίγο
από την πολυκοσμία για να βγάλεις
συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα
όμως θα είναι βιαστικά, και ενδεχομένως
παρακινδυνευμένα, αν έχεις γεννηθεί τις
πρώτες μέρες του ζωδίου, με τον Ουρανό

σε θέση κόντρα για το ζώδιό σου.
Τοξότης: Η Σελήνη κινείται απέναντί σου
και οι άλλοι, μαζί με τις υποθέσεις τους
παραμένουν η πρώτη σου προτεραιότητα,
ενώ πιθανώς εκείνοι να ορίζουν το πρόγραμμα της μέρας και εσύ ακολουθείς την
ροή. Φρόντισε να είσαι συνεπής και να
βλέπεις καθαρά, καθώς δεν αποκλείεται
να μην είναι όλοι εντάξει απέναντί σου.
Παράλληλα, δεν είναι εποχή για παρατυπίες ή απερισκεψίες.
Αιγόκερως: Το πλαίσιο αυτή την
Παρασκευή είναι εξαιρετικό περισσότερο
για να βάλεις κάποια πρακτικά ζητήματα
στην άκρη, παρά για να διασκεδάσεις,
καθώς η μέρα σου δίνει πρόσφορο έδαφος
για να βάλεις σε μια σειρά τις υποθέσεις
σου, αλλά παράλληλα να ασχοληθείς και
με την υγεία σου, ειδικά αν έχεις καταπονήσει τον οργανισμό σου.
Υδροχόος: Η Σελήνη συνεχίζει να κινείται
στον φωτεινό και χαρούμενο πέμπτο
ηλιακό σου οίκο και εσύ βρίσκεις διασκεδαστικά τα απλά και καθημερινά που
συμβαίνουν γύρω σου, ειδικά αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, το οποίο βάλλεται άμεσα από την παρουσία του απρόβλεπτου και εκρηκτικού κυβερνήτη σου
Ουρανού, που φέρνει αστάθεια και έκρυθμες καταστάσεις.
Ιχθείς: Η σημερινή ημέρα ενδείκνυται για
να ασχοληθείς με τα του οίκου σου, να
βάλεις σε μια τάξη το σπίτι και τις υποθέσεις του, ή να επιλύσεις ένα οικογενειακό
θέμα. Το σίγουρο είναι πως στρέφεσαι στο
παρελθόν για λύσεις, καθώς η καθημερινότητά σου εξελίσσεται με τρόπους που
δεν μπορείς να προβλέψεις και αναζητάς
στην έμφυτη ικανότητά σου για τάξη,
στήριγμα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Φιογκάκια με σολομό, σπανάκι και λεμονάτη
κρέμα γιαουρτιού
Υλικά: 500γρ. Φιογκάκια, 2 κουταλιές ελαιόλαδο
1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, 1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη, 4
φιλέτα σολομό χωρίς δέρμα και κόκαλα, 1/3 φλ. λευκό κρασί, 1
δέσμη σπανάκι, τα φύλλα μόνο, 3 κουταλιές χυμό λεμονιού, 1
κουτάλι ξύσμα λεμονιού, ¾ φλ. στραγγιστό γιαούρτι, αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση: Βράζετε τα φιογκάκια σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες στο πακέτο. Τα στραγγίζετε αλλά
φυλάγετε λίγο από το νερό τους. Σε ένα
μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα βάζετε το ελαιόλαδο να βράσει σε μέτρια – δυνατή φωτιά.
Ρίχνετε στο τηγάνι το κρεμμύδι με το σκόρδο και σοτάρετε ανακατεύοντας για δυο λεπτά, μέχρι το κρεμμύδι να μαλακώσει αλλά να
μην πάρει χρώμα.Αλατοπιπερώνετε τα φιλέτα σολομού και από
τις δυο πλευρές. Με μια σπάτουλα σπρώχνετε τα κρεμμύδια περιμετρικά του τηγανιού και βάζετε στη μέση τα φιλέτα. Τα ψήνετε 2
λεπτά στην κάθε πλευρά. Δεν θα είναι εντελώς ψημένα. Ρίχνετε στο
τηγάνι το κρασί και το αφήνετε να εξατμιστεί για 1 λεπτό περίπου.
Προσθέτετε τα φύλλα σπανακιού πάνω από το σολομό.
Ανακατεύετε ελαφρά μέχρι το σπανάκι να μαραθεί. Ο σολομός θα
σπάσει σε κομμάτια και θα αναμιχθούν όλα μαζί. Προσθέτετε στο
τηγάνι το χυμό λεμόνι, το ξύσμα λεμονιού και το γιαούρτι.
Ανακατεύετε ελαφρά και προσθέτετε τα φιογκάκια ανακατεύοντας
ξανά. Μεταφέρετε το φαγητό σε πιατέλα σερβιρίσματος.
Πασπαλίζετε με μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρετε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 834 - 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

Έναρξη Ψηφιακού
Πρωταθλήματος 2019 – 2020

Τ

ο
Ψηφιακό
Πρωτάθλημα (ΨΠ)
συνδιοργανώνεται
από τον Ψηφιακό
Πρωταθλητή
της
Κύπρου, το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας το Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας, πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα είναι ένας διαγωνισμός
που στοχεύει στην προώθηση και ενθάρρυνση της
ψηφιακής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να ανήκουν σε μία
από τις πιο κάτω θεματικές.
i.Χρήση τεχνολογιών για την επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων ή/και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών (π.χ. αντιμετώπιση κοινωνικών,
οικονομικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών
ζητημάτων).
ii.Σχεδιασμός και ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που να
συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής
Ατζέντας(π.χ., eCommerce, FinTech, e-Learning,
Artificial Intelligence, Smart Cities, e-Governance, eHealth, κτλ.).

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

Τ

ο Ταμείο Ευημερίας ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ διοργανώνει και
επιχορηγεί ταξίδι στην Αθήνα τον προσεχή
Νοέμβριο, 7 με 10 Νοεμβρίου (δύο ομάδες που θα αναχωρήσουν με διαφορετικές πτήσεις). Υπολείπεται
μικρός αριθμός θέσεων.
Οι Τιμές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα
με πτήσεις της Aegean Airlines
2. Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
3. Μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μία χειραποσκευή
μέχρι 8 κιλά.
4. Διαμονή για 3 βράδια ή 2 βράδια σε ξενοδοχεία στο
κέντρο της Αθήνας.

Το Ταμείο Ευημερίας επιχορηγεί €150
για κάθε μέλος της ΣΕΚ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λευκωσία
22849849
Λεμεσός
25861000
Λάρνακα
24633633
Αμμόχωστος
23821432
Πάφος
26811639

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

αεί πελάζει.
(Όμοιος τον όμοιο
αγαπά κι όμοιος
τον όμοιο θέλει.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρόταση τους μέχρι τις 17 Μαΐου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες, έντυπα και δικαίωμα
συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.digitalchampionship.or

Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2019

Τ

ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η περίοδος της
Θερινής Ώρας για το 2019 τερματίζεται την Κυριακή
27 Οκτωβρίου, η ώρα 04:00 το πρωί. Κατά την ώρα
αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω. Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
στις 13 Ιουλίου 2018 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5098, Κ.Δ.Π
207/2018). Ο πιο πάνω
θεσμός εφαρμόζεται σε
όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια,
- Φύλακες, - Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849849
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο συσκευασίας ξηρών καρπών
Γιώργο Κασιούρη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτη σε εργοστάσιο
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος

- Βοηθός Υδραυλικός
- Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
- Καμαριέρες
- Λαντζέρης
- Ηλεκτρολόγος/Τεχνικός
Ανδρέα Παναγή 2284984

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

• Όμοιος ομοίω

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί, επίσης, στην προώθηση
νέων τάσεων στη παγκόσμια βιομηχανία, μέσα από
ειδικά βραβεία σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες δεν είναι τόσο διαδεδομένες
στην Κύπρο.

Για όλες τις κατηγορίες θα προσφερθούν χρηματικά
βραβεία ενώ για τις κατηγορίες μαθητών και φοιτητών θα προσφερθούν και υποτροφίες από Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου σε συναφείς
κλάδους. Παράλληλα, στην κατηγορία της φοιτητικής επιχειρηματικότητας θα δοθεί υποτροφία συμμετοχής στο πρόγραμμα του European Innovation
Academy, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2020
στην Πορτογαλία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δύναμη και πάθος στο ντέρπι
Ανόρθωσης - Ομόνοιας

Ε

ίχε απ’ όλα εκτός από γκολ το μεγάλο ντέρπι της 6ης αγωνιστικής.
Ανόρθωση και Ομόνοια έμειναν στη
λευκή ισοπαλία. Οι κυανόλευκοι έδειξαν να θέλουν περισσότερο τη νίκη, τη
διεκδίκησαν με πάθος αλλά δεν μπόρεσαν να φθάσουν στο γκολ.
Τελικά το ΑΠΟΕΛ έχει τον τρόπο να
κερδίζει ακόμη και στις κακές του
εμφανίσεις. Στον αγώνα του με την
ΔΟΞΑ παρουσίασε κάκιστη εμφάνιση,
γεγονός που δυσαρέστησε τους οπαδούς του.

15

• Και στις μαύρες του ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως ξέρει το δρόμο να κερδίζει
• Μεγάλο πάθος για νίκη έδειξαν οι δύο ομάδες στο ντέρμπυ Ανόρθωσης,
Ομόνοιας
• Η Νέα Σαλαμίνα πήρε τους τρεις ζητούμενους βαθμούς
• Ο Ολυμπιακός έχασε τη νίκη στο 90+4’. Ο Λουλίνια είπε την τελευταία
κουβέντα
• Σε πελάγη ευτυχίας ο Εθνικός Άχνας μετά τη νίκη του επί
του Απόλλωνα
• ΑΕΛ και ΑΕΚ έμειναν στην ισοπαλία στο «Τσίρειο»

Η αναμέτρηση ΕΝΠ με Νέα Σαλαμίνα
κατέδειξε ότι τα στατιστικά στοιχεία
ανατρέπονται από την πεμπτουσία
του ποδοσφαίρου που είναι το γκολ. Η
Νέα Σαλαμίνα πήρε το ζητούμενο και
τη δεύτερη νίκη στη σειρά. Το Παραλίμνι δέκτηκε την πέμπτη ήττα σε έξι
αγωνιστικές.
Μίλησε τελευτάιος ο Λουλίνια στο 9+4’ με αποτέλεσμα η Πάφος να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις. Η Πάφος διαμαρτύρεται για τη
φάση του 90+1’ όταν ζήτησε πέναλτι
σε μαρκάρισμα του Σαμπίνα στον
Νέμετς.
Σε πελάγη ευτυχίας ο Εθνικός Άχνας.
Στο παιγνίδι με τον Απόλλωνα έπαιξε
παλλικαρίσια και κέρδισε ένα παιχνίδι
που ήταν ο απόλυτος αουτσάϊτερ.
ΑΕΛ και ΑΕΚ συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία (1-1) και πήραν από ένα βαθμό.
Το παιχνίδι αν και κακό στο πρώτο
ημίχρονο στην επανάληψη ζωήρεψε
ωστόσο καμία από τις δύο ομάδες δεν
μπόρεσε να πάρει τη νίκη.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1
2

ΣυνεΧίζουν μαζί Ανόρθωση και Ομόνοια. Οι δύο ομάδες έστειλαν ελπιδοφόρα μηνύματα στους οπαδούς τους για την αγωνιστική τους πορεία
Φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή εμπειρία του ΑΠΟΕΛ, το βοηθά να παίρνει
νίκες ακόμη και στις «μαύρες» του

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία 2019

«Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία, Σήμερα και Κάθε
Μέρα, Κέρδος για Όλους!»

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του για βελτίωση
των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας, διοργανώνει και φέτος
την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
2019, η οποία άρχισε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και
λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2019.
Η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
αποτελεί θεσμό σε τοπικό, αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά τη διάρκεια της διοργανώνονται διαφωτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις,
κ.ά.. Παράλληλα, επιθεωρητές του ΤΕΕ επισκέπτονται χώρους εργασίας για την ενημέρωση των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων. Επιπρόσθετα το
ΤΕΕ, με τη στήριξη του Οργανισμού Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ), έχει τοποθετήσει σε
λεωφορεία αφίσες με τον NAPO, ήρωα κινουμένων
σχεδίων, ο οποίος με χαμόγελο στέλνει το μήνυμα,
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Σήμερα και Κάθε
Μέρα, Κέρδος για Όλους!».
Η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
2019 θα ολοκληρωθεί με ειδική τελετή, η οποία υλοποιείται στην Κύπρο με την οικονομική στήριξη του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία (ΕU-OSHA). Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στο
ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία και χαιρετισμό
θα απευθύνει η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η
Υπουργός θα απονείμει και τα βραβεία των διαγωνισμών που προκηρύχτηκαν το 2019 με θέμα την
Ασφάλεια και Υγεία. Οι διαγωνισμοί αφορούν σε
παραδείγματα καλών πρακτικών τα οποία εφαρμόζονται από οργανισμούς, επιχειρήσεις αλλά και σχολεία στην Κύπρο, καθώς επίσης και στη δημιουργία
αφίσας και γελοιογραφίας. Το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς, να συμβάλουν στην προσπάθεια διαφώτισης και προώθησης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, κατά τη
διάρκεια της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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• Υπογράφηκε η Συλλογική Σύμβαση στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας

Διασφαλίστηκε η εργασιακή ειρήνη στον νευραλγικό
κλάδο της Λιμενικής Βιομηχανίας

Η

προκηρύχθησα 24 ωρη απεργία στα Λιμάνια Λεμεσού και
Λάρνακας ανεστάληκε μετά από
την καταλυτική παρέμβαση του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
που είχε ως θετικό αποτέλεσμα την
υπογραφή της συλλογικής σύμβασης μετά από διαπραγματεύσεις,
οι οποίες διήρκεσαν αρκετούς
μήνες.

√ Μέλημα των εργαζομένων
η εύρυθμη λειτουργία
των δύο λιμανιών
Η εν λόγω συλλογική σύμβαση
ρυθμίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα των Λιμενεργατών και
Σημειωτών στα δυο λιμάνια μέχρι
το τέλος του 2020, προνοώντας
ταυτόχρονα
αυξήσεις
στους
μισθούς και σε παρεμφερή ωφελήματα.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ δήλωσε
στην Εργατική Φωνή πως η συμ-

φωνία διασφαλίσει την εργασιακή
ειρήνη στον ευαίσθητο κλάδο της
λιμενικής βιομηχανίας με πολλαπλά οφέλη και για τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές, την οικονομία
του τόπου και την κοινωνία ευρύτερα.
Αποτελεί σημαντική εξέλιξη το
γεγονός ότι η παρούσα συλλογική
σύμβαση είναι η πρώτη που υπογράφτηκε και από τους δυο νέους
διαχειριστές του Λιμανιού Λεμεσού

Eurogate και DPWORLD, μαζί με τον
Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων
Κύπρου.
Τέλος, τόνισε ότι μέλημα των
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους είναι η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των δύο λιμανιών,
με στόχο την υλοποίηση των προοπτικών αύξησης της διακίνησης
φορτίων και επιβατών με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία του
τόπου.

• Συνάντηση ΣΕΚ με τον υπουργό Εσωτερικών

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η

προωθούμενη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας της ΣΕΚ με
τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Τονίστηκε επίσης εκ μέρους της
ΣΕΚ πως η Βουλή θα πρέπει να
ανάλαβει και τις δικές της ευθύνες
για άμεση συζήτηση και προώθηση
των νομοσχεδίων σε σχέση με τη
συγχώνευση ή ενοποίηση των ΣΥΛ,

ΣΑΛ και στερεών αποβλήτων,
Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων
και τη Συγχώνευση Δήμων. Παρών
στη συνάντηση ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών
Κύπρος Κυπριανού.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσα,
ο γ.γ. της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία
και ο αξιωματούχος οργανωτικός
της ΟΗΟ - ΣΕΚ Χρίστος Πελεκάνος
συζήτησαν με τον υπουργό Εσωτερικών τη μεθοδολογία και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν
προκειμένου να προωθηθεί η
μεταρρύθμιση χωρίς προβλήματα,
με βασική προϋπόθεση την πλήρη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων.

Επίσκεψη συντεχνιών στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο

Α
22ο Επαρχιακό Συνέδριο
ΣΕΚ Λάρνακας

Τ

ο 22ο Επαρχιακό Συνέδριο του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10
το πρωί στο ξενοδοχείο Sandy Beach.
Οι σύνεδροι θα ανασκοπήσουν τα Πεπραγμένα της
περιόδου που μεσολάβησε από το προηγούμενο
συνέδριο, θα χαράξουν την γραμμή πλεύσης και θα
εκλέξουν την ηγεσία του Κέντρου για την επόμενη
τετραετία καθώς και τους εκπροσώπους τους στα
συλλογικα όργανα του κινήματος.
Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, κυρίως στον
ιδιωτικό τομέα, ενώ έμφαση θα δοθεί και σε μείζοντα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αφορούν
την πόλη και επαρχία Λάρνακας.

ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ
και της αντίστοιχης Ομοσπονδίας
της ΠΕΟ επισκέφθηκαν την Τρίτη
15 Οκτωβρίου 2019 το Γερμανικό
Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό
όπου είχαν συνάντηση με τη Διεύθυνση του Κέντρου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
μετά από αίτημα των δύο Συντεχνιών καθότι ήδη σημαντικός
αριθμός του προσωπικού έχει

εκφράσει γραπτώς την επιθυμία
του για οργάνωση στις Συντεχνίες.
Στην συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα συζητήθηκαν
διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τόσο την Οργάνωση του προ-

• Έναρξη επικοδομητικής
συνεργασίας συντεχνιών
ΣΕΚ - ΠΕΟ και Ογκολογικού
κέντρου
σωπικού όσο και άλλα
ζητήματα τα οποία
αφορούν τις σημαντικές
υπηρεσίες που προσφέρει το Γερμανικό ογκολογικό κέντρο. Ιδιαίτερα
σημαντικός ο ανθρωποκεντρικός ρόλος τον
οποίο επιτελεί στη

θεραπεία των καρκινοπαθών
συνανθρώπων μας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.
Από πλευράς του Κέντρου δόθηκαν
διαβεβαιώσεις για την παραχώρηση κάθε διευκόλυνσης εντός των
πλαισίων του νόμου ως προς το
αναφαίρετο δικαίωμα του προσωπικού για ελεύθερη οργάνωση.
Παράλληλα οι δύο Συντεχνίες διαβεβαίωσαν την προόθηση για
έναρξη μιας εποικοδομητικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο
πλευρών.
Παρόντες στην συνάντηση ο γ.γ.
της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ,
ο Επαρχιακός γραμματέας του
Σωματείου Ιδιωτικών ΣΕΚ Λεμεσού
Γιώργος Οδυσσέως και ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Λεμεσού
Φλώρος Φλώρου και ο Νίκος
Καλαθάς οργανωτικός γραμματέας.

