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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3060

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΚ

Kαλούμαστε να πορευθούμε
στα αχνάρια του Ιωάννη Καποδίστρια

Η ΣΕΚ κλείνει σήμερα 75 χρόνια
συνδικαλιστικής δράσης και
διεκδίκησης στους εργατικούς,
κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες του τόπου μας.

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

75 χρόνια τεκμηριωμένης και
αλληλέγγυας πορείας, εδραιώνοντας την ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη στην
αγορά εργασίας, στον κοινωνικό διάλογο και στις εργασιακές
σχέσεις στην Κύπρο και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο ως πλήρες
μέλος της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC. Τιμούμε σήμερα τους
ιδρυτές, τους πρωτεργάτες και
τα μέλη της ΣΕΚ, συνεχίζοντας
τον αγώνα για κοινωνική
δικαιοσύνη.

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Με ισχυρά συνδικάτα ο δρόμος
της διεκδίκησης γίνεται ευκολότερος
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ ενέκρινε την πολιτική των νέων αιτημάτων

Διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις
και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ στη χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε το πλαίσιο της πολιτικής για ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας που
λήγουν στο τέλος του 2019.
Στην απόφαση τονίζεται ότι θα διεκδικηθούν μισθολογικές αυξήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς ανάπτυξης
της οικονομίας αλλά και τα ξεχωριστά
δεδομένα (βιωσιμότητα, κερδοφορία) σε
κάθε κλάδο ή επιχείρηση ξεχωριστά.
Επίσης, θα διεκδικηθούν αυξήσεις των
εισφορών στα Ταμεία Προνοίας, ιδιαίτερα σε εκείνα που οι εισφορές είναι
κάτω από το 7%.

√ Ώρα πάταξης της οργιάζουσας
αδήλωτης εργασίας,
της εργασιακής εκμετάλλευσης
και της φοροδιαφυγής

Εντός του 2020 να αρχίσει διάλογος με
την κυβέρνηση για πλήρη επαναφορά
της ΑΤΑ, από 1/1/2021, αφού δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν
στην τριετούς διάρκειας διαφοροποίηση της ρύθμισης του θεσμού.
Εξάλλου, η χθεσινή Παγκύπρια Συνδιάσκεψη τόνισε την αναγκαιότητα να
ληφθούν τάχιστα τα αναγκαία μέτρα
για:
• Πάταξη της αδήλωτης εργασίας

Φωτοτυπία του εξωφύλλου της
«Φωνής των Νέων Συντεχνιών»

• Εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών
• Αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλει-

ας και υγείας
• Παραχώρηση γονικής άδειας με αποδοχές
• Προστασία και θωράκιση του καταναλωτικού κοινού, με φόντο τις υπερχρεώσεις των τραπεζών

Επίσης χαιρέτισε τα εξαγγελθέντα
μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής
και την απόφαση με την οποία καθίσταται ως ποινικό αδίκημα η μη πληρωμή επιβεβαιωμένου φόρου
εισοδήματος.

Σελ. 3

Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή φόρου εισοδήματος

Φ

ορολογικές αλλαγές που είναι προς την ορθή
κατεύθυνση ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση.
Στόχος ανάμεσα σε άλλα η πάταξη της φοροδιαφυγής, η αύξηση της εισπραξιμότητας του κράτους και
ο αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος.

βεβαιωμένου φόρου εισοδήματος. Ήδη η μη πληρωμή ΦΠΑ είναι ποινικό αδίκημα και με τη νέα απόφαση της κυβέρνησης οι δύο νομοθεσίες ευθυγραμμίζονται.

Σαν τέτοιες αναφέρονται:

Όλες οι πιο πάνω κυβερνητικές αποφάσεις αποτελούν πάγιες αξιώσεις της ΣΕΚ και ως εκ τούτου χαι-

(α) η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης
από όλους όσους έχουν εισόδημα και όχι μόνο από
όσους έχουν εισόδημα πάνω από τις €19500 το
χρόνο που είναι το αφορολόγητο όριο.

• Φορολογικές αλλαγές με νόημα για πάταξη
της φοροδιαφυγής

(β) η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δέχονται ηλεκτρονική πληρωμή, δηλαδή με κάρτα. Μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών ενισχύεται ο φορολογικός
έλεγχος και
(γ) η αύξηση της έκπτωσης για συνεισφορές προσώπων σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία στο
20% (δηλαδή από το 1/6 σε 1/5 του ετήσιου μισθού).
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση με την οποία
καθίσταται ως ποινικό αδίκημα η μη πληρωμή επι-

ρετίζονται με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Χαιρετίζεται
επίσης με εξαιρετική θέρμη και η απόφαση για να
τεθεί σε δημόσιο διάλογο το πλαίσιο για μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση μέσα στο 2020. Πρόκειται και εδώ για την υλοποίηση πρότασης που
κατάθεσε η ΣΕΚ και στοχεύει στη φορολόγηση της
ρύπανσης και στη φοροελάφρυνση του κόστους της

εργασίας.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως, όλες οι πιο πάνω αποφάσεις που έλαβε το υπουργικό συμβούλιο θα συμβάλουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και θα ενισχύσουν την ευρωστία των δημοσίων ταμείων, τα
οποία σήμερα είναι ελλειμματικά σαν αποτέλεσμα
και της άρνησης του 50% των εταιρειών να καταβάλλουν στο κράτος το ετήσιο τέλος των €350, όπως
προνοείται και από σχετική νομοθεσία.
Με μια νέα απόφαση της η κυβέρνηση οφείλει να
υποχρεώσει τις εταιρείες που δεν καταβάλλουν αυτό
το τέλος, να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις
τους προς το κράτος, από το οποίο συνέχεια ζητούν
φοροελαφρύνσεις, διευκολύνσεις, χαλαρώσεις και
οτιδήποτε άλλο θυμηθούν που εξυπηρετεί αποκλειστικά τα στενά εταιρικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η έγνοια για την ευρωστία των δημοσίων οικονομικών πρέπει να είναι μόνιμη, διαρκής και καθολική.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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*

δραιώθηκε η εργατική ειρήνη στα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Ο κοινωνικός διάλογος έχει
θριαμβεύσει

Ρ

ιζικά μέτρα για πάταξη των
ΤΡΟΧΑΙΩΝ δυστυχημάτων αξιώνει η ΣΕΚ
Η εν λόγω θλιβερή πρωτιά της
Κύπρου πρέπει επιτέλους να
ανακοπεί

*

Γ

ια άλλη μια φορά η ΖΕΤΑ έβαλε
έντονη τη σφραγίδα της στην
εργασιακή ειρήνη
Αυτή τη φορά στα «φουρτουνιασμένα» λιμάνια

*

Α

λληλλέγγυα προς την ΚΥΠΡΟ
ενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σε σχέση με τις τουρκικές απειλές
Ας κρατήσουμε ψηλά τη σημαία
της Ευρωπαϊκής συνύπαρξης

*

Τ

ώρα ήλθε η ώρα για επαναξιολόγηση του κανονισμού της
ΠΡΑΣΙΝΗΣ γραμμής
Ώρα να κλείσουν οι μαύρες τρύπες του αθέμιτου ανταγωνισμού
και του λαθρεμπορίου με τα κατεχόμενα

*

Ι

ΣΧΥΡΗ Ευρώπη με ενιαίο σύστημα
ασφάλειας και άμυνας θέλουν οι
πολίτες
Και πρωταγωνίστρια στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις

*

Κ

ινείται προς την ορθή κατεύθυνση η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συνεργασία
Κύπρου – Ελλάδας
Η εξαγγελθείσα πολιτική συμφωνία θα φέρει καρπούς

*

Η

παρατεταμένη συνδικαλιστική
ανησυχία στην ΑΗΚ πρέπει να
λήξει σύντομα
Οι συναρμόδιοι υπουργοί ας μην
αφήσουν άλλο τα πράγματα να
διαιωνίζονται

*

Φ

ράσσουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ τον δρόμο
στην εκμετάλλευση
Ο κύκλος των Συνεδρίων των
Ομοσπονδιών της ΣΕΚ, έναυσμα
για νέα οργανωτικά άλματα

*

Ώ
*

ρα ριζικής ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Με πλήρη κατοχύρωση των εργατικών δικαιωμάτων

Ν

αι, η ΕΥΡΩΠΗ μπορεί να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή δρώμενα
Τώρα που αποσκίρτησε ο Βρετανικός όφις, όλα μπορούν να
γίνουν

*

Ή

ττα της μονοσήμαντης πολιτικής των ΠΥΡΓΩΝ συνιστά η
εικόνα των πλημμυρών στη Λεμεσό
Θέλουμε έργα υποδομών και όχι
βιτρίνας

*

«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)

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Kαλούμαστε να πορευθούμε στα αχνάρια του Ιωάννη Καποδίστρια

Π

ρόσφατα συμπληρώθηκαν 188 χρόνια από τη δολοφονία του Ιωάννη
Καποδίστρια, της πιο εμβληματικής
προσωπικότητας του νεότερου Έλληνισμού. Η σημερινή θλιβερή πολιτική και
κοινωνική πραγματικότητα σε Κύπρο
και Ελλάδα, στρέφει το μυαλό μας στον
Βίο και την Πολιτεία
του επονομαζόμενου
Άγιου της Πολιτικής,
ως ελάχιστη συμβολή
στην προσπάθεια εξυγίανσης του δημόσιου
βίου. Στην Ελλάδα, οι
οικονομικές συνθήκες
Του Ξενή X.
που διαμορφώθηκαν
Ξενοφώντος
την τελευταία δεκαετία
Αρχισυντάκτη
προσέλαβαν τη μορφή
«Εργατικής
ανθρωπιστικής κρίσης
Φωνής»
υποθηκεύοντας
xenis.xenofontos@
παράλληλα το μέλλον
sek.org.cy
της Ελληνικής κοινωνίας και των επόμενων
γενεών. Με την ανεργία να σαρώνει και
τη νεολαία να μεταναστεύει μαζικά, το
πολιτικό σύστημα της χώρας παρουσιάζεται αδύναμο να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των καιρών για μια νέα
πολιτική και κατεπέκταση κοινωνική
αναγέννηση. Στην μικρή Κύπρο της ημικατοχής και της δεσπόζουσας γεωπολιτικής επιρροής της Βρετανίας με
αιχμή τις «κυρίαρχες» στρατιωτικές
βάσεις, τα πράγματα είναι εξίσου επι-

κίνδυνα και ανησυχητικά.
Ο Καποδίστριας αναλαμβάνοντας τον
άχαρο ρόλο της συγκρότησης κράτους
με τη λήξη της Επανάστασης του 1821,
επιθυμούσε τη δημιουργία μιάς έμψυχης
πολιτείας που οι ίδιοι οι πολιτικοί να
γίνονται υποδείγματα, να εμπνέουν και
να παραδειγματίζουν με την προσωπική και δημόσια ζωή τους. Και ασφαλώς
να είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, αν χρειασθεί για χάριν του καλού της πατρίδας. Παράλληλα δε, πίστευε ότι με την
τόνωση της πίστης και τη συστηματική

• Ώρα να δημιουργήσουμε
την εύψυχη πολιτεία με σκοπό
κοινωνική κι εθνική αναγέννηση
καλλιέργεια των διαχρονικών ιδεωδεών
του Ελληνικού Πνεύματος, οι ηθικές
αξίες θα δημιουργούσαν στις ψυχές του
κόσμου τον γνήσιο πνευματικό πολιτισμό που θα αποτελούσε το αντίβαρο
στην κοινωνική δυστυχία που κληροδότησε η μακρόχρονη σκλαβιά.
Έχοντας αυτά κατά νούν, θέλουμε να
στείλουμε ισχυρό το μήνυμα στο σύνολο
του πολιτικού κόσμου σε Κύπρο και
Ελλάδα, ότι θεμελιώδη προαπαιτούμενα
για να ανασυγκροτηθεί η κοινωνία και
να οδεύσουν οι δύο αδελφές χώρες στο
δρόμο της προόδου και τη προκοπής

είναι:

1 Η εξυγίανση του δημόσιου βίου με
εκδημοκρατικοποίηση των πολιτικών
κομμάτων και λειτουργία τους με κανόνες πλήρους διαφάνειας
2 Η ριζική μεταρρύθμιση της κρατικής
μηχανής με εκσυγχρονισμό των θεσμών
και αποκόλληση τους από το πελατειακό σύστημα, εδραιώνοντας συνθήκες
ισοπολιτείας, αξιοκρατίας, χρηστής
διοίκησης και διαφάνειας

3 Η απόδοση δικαιοσύνης στα εγκλήματα της κρατικής χρεοκοπίας και της
οικονομικής τραγωδίας και επούλωση
των πληγών

4 H υιοθέτηση μακρόπνοης στρατηγικής
για χειρισμό των μείζονων εθνικών
θεμάτων και συνεχούς εδραίωσης συνθηκών εθνικής ενότητας και λαϊκής
ομοψυχίας
Χωρίς τις πιο πάνω τέσσερις παραμέτρους, οι όποιες πολιτικές δεσμεύσεις
θα ηχούν στα αυτιά των πολιτών σαν
ανέκδοτο. Έχουμε υπέρτατο χρέος έναντι των επόμενων γενεών των Ελλήνων
σε Κύπρο και Ελλάδα, να αντιταχθούμε
σθεναρά στους αισχρούς σχεδιασμούς
των εμπόρων των λαών και των εθνών,
ανάβοντας με τη στάση και τη δράση
μας τη λαμπάδα της ελπίδας και της
προοπτικής για οικονομική ανασυγκρότηση, κοινωνική ανόρθωση, ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και εθνική περηφάνεια.

Με ισχυρά συνδικάτα ο δρόμος της διεκδίκησης γίνεται ευκολότερος

Π

υρήνας για κάθε κοινωνική πολιτική αποτελεί η συμφιλίωση της
επαγγελματικής με την οικογενειακή
ζωή. Στόχος ως ΣΕΚ είναι να διανοίξουμε νέες προοπτικές για το σύνολο της
κοινωνίας μας, λειτουργώντας ενθαρρυντικά στην εύρυθμη λειτουργία της.
Η ΣΕΚ συμμετείχε, πριν ένα χρόνο στο
πανευρωπαϊκό κάλεσμα των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ETUC, για προώθηση
ευρωπαϊκής οδηγίας
για τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας με στόχο την
ενδυνάμωση και ενίσχυση της ενεργότερης
συμμετοχής
των
γυναικών
στην
απαΤης Δέσποινας
Ησαΐα
σχόληση.
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Πετύχαμε τη ψήφιση
από το ευρωκοινοβούλιο ευρωπαϊκής οδηγίας που επιφέρει
σημαντικές βελτιώσεις
στη ζωή των εργαζομένων γυναικών
και ανδρών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης
για θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό
μέτρο, αφού παραχωρείται με απολα-

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

βές, γεγονός που συμβάλει στην αξιοποίηση του θεσμού. Μια εξέλιξη που
αγκαλιάστηκε και υποστηρίζεται από
πολλούς πατέρες δεικνύοντας αφενός
την ωφελιμότητα για τους γονείς και
αφετέρου ότι το ποσοστό χρήσης ενός
δικαιώματος εξαρτάται σαφώς από τη
δυνατότητα παραχώρησης με απολαβές. Κάτι ανάλογο επιβάλλεται να γίνει

• Ήρθε ο καιρός να εισέλθει
και πάλι στο προσκήνιο του
κοινωνικού διαλόγου η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
και με τη γονική άδεια.
Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί αυτός ο νόμος ο οποίος αποτελεί την κατεξοχήν νομοθεσία που προάγει τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
Σε πρόσφατη διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στη Ρώμη συζητήθηκε
εκτενώς το μείζον αυτό ζήτημα και
αναλύθηκαν καλές πρακτικές σε χώρες
που προάγουν πολιτικές ενισχύοντας
τον κοινωνικό ιστό της χώρας τους.
Αποτελεί πλέον ξεκάθαρη προσέγγιση

Στις πλείστες χώρες, όπου τα συνδικάτα λειτουργούν με υπευθυνότητα συνεπικουρούμενα από χιλιάδες μέλη, η
προαγωγή πολιτικών είναι στο επίκεντρο τους καθημερινού τους διαλόγου.
Ότι έχει να κάνει με την οικογένεια και
τη προώθηση της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας συσχετίζεται με
την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Όταν το
ανθρώπινο δυναμικό αισθάνεται ικανοποιημένο από την εφαρμογή υποστηρικτικών πολιτικών είναι σχεδόν βέβαιο
πως η καθημερινή του εργασία θα επιτελείται απερίσπαστα και συνεπώς το
κέρδος για τις επιχειρήσεις είναι τεράστιο. Αποτελεί στοίχημα λοιπόν και για
τη δική μας κοινωνία το μεγάλο κεφάλαιο: Συμφιλίωση οικογένειας και Εργασίας. Ας τεθεί ξανά στο προσκήνιο ώστε
το συντομότερο δυνατό το δικαίωμα της
γονικής άδειας να αγκαλιαστεί από την
κοινωνία.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10/2019
Θεράποντος οσ. εν
Λυθροδόντα, Κλεόπα
& Αρτεμά εκ των 70
αποστ. Ζηνοβίου &
Ζηνοβίας μ.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 31/10/2019

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Στάχυος, Απελλού,
Αριστοβούλου,

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

από τις χώρες μέλη των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων πως όπου υπάρχουν ισχυρά συνδικάτα είναι ευκολότερος και πιο
αποτελεσματικός ο δρόμος της διεκδίκησης.

Αμπλία, Ουρβανού εκ
των 70

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11/2019
Κοσμά & Δαμιανού
Αναργύρων, Δαβίδ
Ευβοίας, Ελένης εκ
Σινώπης

ου, Ελπιδοφόρου,
Ανεμποδίστου,
Αφθονίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11/2019

Ανακ. λειψάνων Αγ.
Γεωργίου τροπαιοφόρου, Ακεψιμά,
Ιωσήφ, Αειθαλάμ..

Ακινδύνου, Πηγασί-

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11/2019

Ιωαννικίου, Νικάνδρου, Ιω, Βατάτζη,
Γεωργίου εν Δράμα.

ΤΡΙΤΗ 5/11/2019
Γαλακτίωνος, Επιστήμης, Ερμά και
Λίνου απ., εκ των
70

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

Η

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
της ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019,
συζήτησε μεταξύ άλλων τα πιο
κάτω θέματα και αποφάσισε
τα εξής:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Απόφαση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης
και Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ

• Εκφράζει έντονη ανησυχία
για την ύπαρξη της αδήλωτης
εργασίας και της σοβαρής
απορρύθμισης της αγοράς.
Καλεί την πολιτεία, (κυβέρνηση
και Βουλή), να συντονίσουν τη
μεταξύ τους δράση και συνεργασία, ώστε χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναβλητικότητα
να ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία για τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η
ύπαρξη και λειτουργία της
οποίας θα βάλει τάξη στην
κάθε αταξία και παρανομία
που υπάρχει στην αγορά εργασίας.
• Καλείται 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.
Η καθυστέρηση στη διευθέτηση
του συγκεκριμένου ζητήματος
δεν εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της αγοράς
εργασίας και ενθαρρύνει τις
προθέσεις μερίδας των εργοδοτών για την εκμετάλλευση
ξένων εργαζομένων, θυματοποιώντας την ίδια στιγμή το
ντόπιο εργατικό δυναμικό,
τους κοινοτικούς εργαζόμενους
και τους άνεργους.
• Επιβάλλεται η συνέχιση και
ολοκλήρωση του διαλόγου στο
πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με
στόχο τη σταδιακή μείωση της
αναλογιστικής αναπροσαρμογής, (πέναλτι 12%), στο πλαίσιο της διατήρησης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
• Καλείται η κυβέρνηση να
ολοκληρώσει τη διαβούλευση
για αναβάθμιση των επιπέδων
ασφάλειας και υγείας σε ολόκληρη την οικονομική και βιομηχανική δραστηριότητα και
να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα στο πλαίσιο και των
εισηγήσεων που έχουν καταθέσει οι κοινωνικοί εταίροι, ώστε
να περιοριστούν δραστικά τα
εργατικά ατυχήματα και οι
βιομηχανικές ασθένειες.
• Χαιρετίζουν την εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓΕΣΥ) που θεωρείται ως η
μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση μετά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναμένουν από την πολιτεία να
πολιτεύεται με γνώμονα τη
συνεχή ποιοτική αναβάθμιση
της παρεχόμενης ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης.
Υπογραμμίζεται επίσης πως,
το ΓΕΣΥ βρίσκεται σε διαρκή
ανάπτυξη και ότι χρειάζεται
υπομονή και προσήλωση στο
στόχο του μονοασφαλιστικού
του χαρακτήρα, παρά την
ύπαρξη των οποιονδήποτε
προβλημάτων που πρέπει να
επιλύονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

σινη» φορολογική μεταρρύθμιση, μέσα στο 2020, πρόταση
που κατέθεσε η ΣΕΚ.

υιοθέτησε μέτρα για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

• Καλεί την κυβέρνηση και τους
εργοδότες να προχωρήσουν
στην παραχώρηση γονικής
άδειας με αποδοχές, όπως
αναφέρεται στο πρόγραμμα
διακυβέρνησης και όπως
σαφώς προνοεί η νέα Οδηγία
του Ευρωκοινοβουλίου που

Η υλοποίηση του πιο πάνω
αιτήματος θα ικανοποιήσει και
την πάγια αξίωση της ΣΕΚ, για
γονική άδεια με αποδοχές και
θα συμβάλει στην προσπάθεια
για επίλυση των προβλημάτων
που σχετίζονται με το δημογραφικό πρόβλημα.

Μονόλεπτος σιγή προς τιμήν των ιδρυτών και ιστορικών πρωτεργατών της ΣΕΚ
καθώς και στον αποβιώσαντα προχθές Δευτέρα τέως γενικό γραμματέα της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Όμηρο Νεοκλέους η κηδεία του οποίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη
• Χαιρετίζει την απόφαση της
κυβέρνησης να υιοθετήσει τη
θέση της ΣΕΚ για αύξηση της
έκπτωσης για συνεισφορές
προσώπων σε συνταξιοδοτικά
και ασφαλιστικά ταμεία στο
20% (δηλαδή από το 1/6 σε 1/5
του ετήσιου μισθού), με την
υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων του 2019.
Προς την ορθή κατεύθυνση
είναι και οι πρόσφατες αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου για πάταξη της φοροδιαφυγής και ενίσχυση της
φοροεισπρακτικής ικανότητας
του κράτους.
Χαιρετίζεται ιδιαίτερα η απόφαση με την οποία καθίσταται
ως ποινικό αδίκημα η μη πληρωμή επιβεβαιωμένου φόρου
εισοδήματος.
Χαιρετίζεται επίσης η απόφαση για να τεθεί σε δημόσιο διάλογο το Πλαίσιο για μία «Πρά-
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• Εκφράζει έντονη απαρέσκεια
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, είτε για τη
μεταφορά χρημάτων ακόμα και
σε λογαριασμούς του ίδιου
δικαιούχου.
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.
Η ΣΕΚ έχει ήδη εισηγηθεί την
προώθηση μέτρων επιβράβευσης αντί επιβάρυνσης, σε μια
προσπάθεια ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα της
ψηφιοποίησης, στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης των τραπεζών.

Πολιτική υποβολής αιτημάτων
Το Γενικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Επαγγελματικού Γραφείου που υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεδρία της στις 11 Οκτωβρίου 2019, ενέκρινε το πλαίσιο
πολιτικής για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που λήγουν στο τέλος του 2019.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο πολιτικής τονίζεται ότι θα διεκδικηθούν τα εξής:
(α) Μισθολογικές αυξήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας αλλά και
τα ξεχωριστά δεδομένα (βιωσιμότητα, κερδοφορία) στον κάθε κλάδο ή επιχείρηση ξεχωριστά.
(β) Αύξηση των εισφορών στα Ταμεία Προνοίας, ιδιαίτερα σε εκείνα που οι εισφορές είναι κάτω
από το 7%.
(γ) Στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν σχέδια υγείας, να γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο
μερών στη βάση και της συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε με τις εργοδοτικές οργανώσεις.
(δ) Αυξήσεις εισφορών στα Ταμεία Ευημερίας.
(ε) Να αυξηθούν τα ελάχιστα επίπεδα (μίνιμουμ) πρόσληψης στις κλίμακες των συλλογικών συμβάσεων.
(στ) Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων να είναι διετής και αν στη διαπραγμάτευση κρίνεται εφικτό να συνομολογείται τριετής σύμβαση. Αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των διαπραγματευτών.
(ζ) Να υποβληθεί αίτημα για μερική πληρωμή της γονικής άδειας στη βάση και της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
(η) Να ενσωματωθεί στις συλλογικές συμβάσεις ο κώδικας που υπογράφηκε με τους εργοδότες για
την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.
(θ) Εντός του 2020 να αρχίσει διάλογος με την κυβέρνηση για πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, από
1/1/2021, αφού δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην τριετούς διάρκειας διαφοροποίηση της ρύθμισης του θεσμού.
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Εκδήλωση μνήμης και τιμής
για τα 60 χρόνια από τη λήξη
του Αγώνα της ΕΟΚΑ
«Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ, ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
• Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7.00μ.μ.
στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Ο

ι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, το
Σ.Ι.Μ.Α.Ε. και το ΙΔ.Α.Α.Ε οργανώνουν, εκδήλωση
μνήμης και τιμής για τα 60 χρόνια από τη λήξη του
Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 «Ο
ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ, ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ», σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας και την Ιερά Μητρόπολη
Ταμασού και Ορεινής. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται:
α) Στιγμιότυπα από την έναρξη του Αγώνα, τον όρκο
της ΕΟΚΑ και επιλογή σεναρίων από την πορεία του
Αγώνα μέχρι την απελευθέρωση, που έγραψε ο
Θάσος Σοφοκλέους, σε σκηνοθεσία-χορογραφία
Νεοκλή Νεοκλέους-Αντιγόνης Τασουρή και
β) Συναυλία ‘‘1955 - ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ’’
Βιβιάννα Γιαννάκη-Υψίφωνος
Μariano Gil-Κιθαρίστας
Νεόφυτος Νεοφύτου-Αφηγητής

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ο

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7.00μ.μ., στο Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη.

Ανάδειξη του ρόλου των επίσημων
στατιστικών στην κοινωνία

καθιερωμένος διαγωνισμός
στατιστικής θα διεξαχθεί κατά
την περίοδο Οκτωβρίου 2019 –
Μαρτίου 2020 ενώ ο ευρωπαϊκός
τελικός μεταξύ Απριλίου και Μαΐου
του 2020. Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που διοργανώνεται από
τη Στατιστική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και την
Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία, με
σκοπό να προωθήσει τη στατιστική παιδεία, την περιέργεια και το
ενδιαφέρον στις επίσημες στατιστικές ανάμεσα σε μαθητές και
καθηγητές. Αποτελεί μέρος του
Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής που διοργανώνεται από
Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία, ΕΣΥ, (Eurostat).

Θα ακουστούν τραγούδια της Κύπρου και κείμενα
των Ηρώων του Αγώνα. Απελευθέρωσης της Κύπρου
από την Αγγλική κατοχή.

Σ

τις αρχές του 2020 προβλέπεται η λειτουργία της
Σχολής Επιμόρφωσης παραβατών οδηγών, ο νέος
νόμος χαρακτηρίστηκε ως πρωτοποριακός, αφού
ατίθασοι οδηγοί αντί στη φυλακή θα στέλλονται στα
θρανία. Τα μαθήματα σε πρώτο στάδιο θα παραδίδονται μόνο στη Λευκωσία και θα εξυπηρετούν
άτομα που θα προσέρχονται και από περιοχές εκτός
Λευκωσίας, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο μαθήματα θα παρέχονται και στις
άλλες επαρχίες.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία,
ένας οδηγός που θα
παρανομεί συστηματικά,
όταν καταλήγει στο δικαστήριο λόγω συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού βαθμών ποινής, θα έχει την
επιλογή αντί να του επιβληθεί ποινή και ίσως να
καταλήξει και στη φυλακή, να του δίνεται η ευκαιρία να επιλέγει να κάτσει
στα θρανία για να παρακολουθήσει μαθήματα οδικής συνείδησης. Τα μαθήματα θα παραδίδονται Σάββατο και Κυριακή και ενδεχομένως ο οδηγός στο
τέλος να παρακάθεται και σε κάποιου είδους εξέταση.

Διαγωνισμός
στατιστικής

Στόχος του διαγωνισμού είναι να
κεντρίσει την περιέργεια και το
ενδιαφέρον των μαθητών για τη
στατιστική και να ενθαρρύνει τους
εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν
νέα εργαλεία για τη διδασκαλία

της στατιστικής προωθώντας τη
χρήση πραγματικών δεδομένων και
την αξιοποίηση της στατιστικής
γνώσης. Επιπρόσθετα, να αναδείξει το ρόλο των επίσημων στατιστικών σε διάφορες πτυχές της
κοινωνίας και να προωθήσει την
ομαδικότητα και τη συνεργασία
μεταξύ των μαθητών για την επίτευξη κοινών στόχων.
Ο διαγωνισμός θα είναι δομημένος
σε δύο μέρη, έναν εθνικό διαγωνισμό που θα διοργανώνεται από τις
εθνικές αρχές και τον ευρωπαϊκό
τελικό που θα διοργανωθεί από
την ΕΣΥ. Οι νικητές των εθνικών
διαγωνισμών θα μπορούν να
λάβουν μέρος στον ευρωπαϊκό
τελικό. Ο εθνικός διαγωνισμός θα
διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενώ ο ευρωπαϊκός
τελικός στην αγγλική γλώσσα.

Υφυπουργείο Τουρισμού: Συμφωνία με Ισραήλ
για κοινά περιηγητικά πακέτα

Σ

ε συμφωνία με το υπουργείο
τουρισμού του Ισραήλ κατέληξε
το υφυπουργείο τουρισμού ως
προς τους τρόπους και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για
επιτυχή προώθηση των κοινών
πακέτων, που προγραμματίζεται
να αρχίσει με το νέο έτος.
Με στόχο την ολοκλήρωση του
πλάνου ενεργειών προώθησης των
κοινών τουριστικών πακέτων
Κύπρου - Ισραήλ αντιπροσωπεία
του Υφυπουργείου Τουρισμού, υπό
τον Υφυπουργό Σάββα Περδίο,
υποδέχτηκε την Πέμπτη 24/10/19
αντιπροσωπεία του Υπουργείου
Τουρισμού του Ισραήλ., με επικε-

Σχολή για επικίνδυνους οδηγούς
με τη νέα χρονιά

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

φαλής το Γενικό Διευθυντή του
Ami Halevi.
Τα δύο μέρη συζήτησαν σε βάθος
το θέμα και κατέληξαν σε συμφωνία ως προς τους τρόπους και τις
ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν
για επιτυχή προώθηση των κοινών
πακέτων, που προγραμματίζεται
να αρχίσει με το νέο έτος. Οι χώρες
που έχουν επιλεγεί, σε πρώτη
φάση, για προώθηση των κοινών
πακέτων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία και η Γερμανία, ενώ θα ακολουθήσουν και
άλλες.
Στο πλαίσιο της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ότι το θέμα της

γαστρονομίας είναι πολύ σημαντικό για αμφότερους τους προορισμούς, αποτελώντας πυλώνα για
μια κοινή θεματική διαδρομή που
θα προσελκύει επισκέπτες, με ένα
ενιαίο εκδρομικό πακέτο, προς τις
δύο χώρες. Παράλληλα, συζητήθηκε και το θέμα ενός δεύτερου
κοινού πακέτου, βάσει του οποίου
οι περιηγητές θα μπορούσαν να
επισκεφθούν την Κύπρο για τουρισμό γκολφ και το Ισραήλ για τουρισμό υγείας και ευεξίας.
Τέλος συμφωνήθηκε όπως τα δύο
μέρη εντείνουν τη συνεργασία τους
στον τομέα του τουρισμού κρουαζιέρας.

Ξεροκέφαλος και επικίνδυνος ο Κύπριος οδηγός

Β

ιαστικός, ανυπόμονος, απρόσεκτος, ξεροκέφαλος και επικίνδυνος είναι σε γενικές γραμμές ο
Κύπριος οδηγός όπως προκύπτει
από έρευνα για θέματα οδικής
ασφάλειας, που διενήργησε το
γραφείο
IMR/Πανεπιστήμιο
Κύπρου για λογαριασμό του

υπουργείου Δικαιοσύνης. Επίσης ο
Κύπριος οδηγός χαρακτηρίζεται
ως ασυνείδητος, καθώς δεν επιδεικνύει σεβασμό προς τους πεζούς,
τους ποδηλάτες και τους μοτοσικλετιστές. Οι Κύπριοι οδηγοί φαί-

νεται να θεωρούν ότι μπορούν να
συνδυάσουν την οδήγηση με διάφορες άλλες παράλληλες δραστηριότητες. Τόσο οι νεαροί οδηγοί
όσο και οι γονείς παραδέχθηκαν
ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης
θα χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό
τους για να συνομιλήσουν, να
στείλουν μηνύματα ή να συνδεθούν
στο διαδίκτυο, θα πιουν, θα φάνε,
θα καπνίσουν, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις οι γυναίκες δεν θα
διστάσουν να βαφτούν καθώς
οδηγούν.
Μέσα από την έρευνα που διενεργήθηκε οι νέοι που συμμετείχαν
τόνισαν την ανάγκη αναθεώρησης
της υφιστάμενης επικοινωνιακής
πολιτικής και την αξιοποίηση των
διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας
προς την κατεύθυνση της μείωσης
των τροχαίων δυστυχημάτων, που
παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου
στην Κύπρο. Επεσήμαναν την ανάγκη αύξησης των ελέγχων στο
οδικό δίκτυο, καθώς και την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων ποι-

νών για τις τροχαίες παραβάσεις.
Η νέα επικοινωνιακή στρατηγική
της κυβέρνησης θα φέρει τον τίτλο
«Σκέψου» και θα αποτελέσει την
ομπρέλα κάτω από την οποία θα
αναπτύσσονται και θα οργανώνονται όλες οι επιμέρους δράσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχει αρχίσει
διάλογος με τους νέους στα σχολεία για την πρόληψη και την καλλιέργεια οδικής συνείδησης.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε πάντως πως η Κυβέρνηση,
πέραν της επικοινωνιακής στρατηγικής, συνεχίζει την εφαρμογή
άλλων δράσεων όπως είναι οι
αυξημένοι έλεγχοι του οδικού
δικτύου – αστυνόμευση- και η
χρήση οχημάτων έξυπνης αστυνόμευσης. Περαιτέρω, προωθεί τη
δημιουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών, τη
σύσταση Επιστημονικού Κέντρου
Οδικής Ασφάλειας, την αύξηση
ποινών για τροχαίες παραβάσεις,
την ένταξη του μαθήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Λύκεια και
άλλα.
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ΚΥΠΡΟΣ

Ελκυστικά στεγαστικά δάνεια
προσφέρουν οι τράπεζες

Σ

ε μια προσπάθεια για αναθέρμανση της αγοράς
στεγαστικών δανείων, οι τράπεζες προσφέρουν
ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια με χαμηλές δόσεις και
μεγάλο διάστημα αποπληρωμής. Προσδοκώντας να
κερδίσουν νέους πελάτες εν μέσω της ανάκαμψης της
οικονομίας και του ευνοϊκού περιβάλλοντος στην
αγορά εργασίας, οι τράπεζες προωθούν ελκυστικά
σχέδια για την αγορά, ανέγερση, ή ανακαίνιση κατοικίας ή διαμερίσματος.
Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης δάνεια για την
αγορά οικοπέδου γης για άμεση ανέγερση κατοικίας.
Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να καλύψει
μέχρι και το 80% της αγοραστικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας και μέχρι 70%
για απόκτηση δεύτερης.
Στους όρους περιλαμβάνεται η αποπληρωμή με ίσες
μηνιαίες δόσεις η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και
σε κάτω από €300. Στη λήξη του δανείου η ηλικία του
πρωτοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65-70
χρόνια. Η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής είναι 3040 χρόνια και η ελάχιστη 10-15 χρόνια.
Οι τράπεζες δίνουν περίοδος χάριτος μέχρι και δύο
χρόνια από την πρώτη εκταμίευση του δανείου αλλά
και δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων

Κάτω από τα επίπεδα του 2008 το ΑΕΠ ανά κάτοικο
σε πολλές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σ

τις περίπου μισές από τις 280
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2
της ΕΕ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει
επανέλθει ή αυξήθηκε πάνω από
το επίπεδο του 2008 εντός δύο
ετών, αλλά για 111 επιπλέον περιφέρειες, το ΑΕΠ ανά κάτοικο
παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 2008 για τρία έως
οκτώ χρόνια. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την Ευρωπαική
Στατιστική Υπηρεσία, η
Κύπρος (μεμονωμένη περιφέρεια) και όλες οι περιφέρειες
της Ελλάδας εξαντλούνται,
παραμένουν κάτω από τα
επίπεδα του 2008.
Μετά την κορύφωση του
2008, η αξία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ) ανά κάτοικο σε επίπεδο
αγοραστικής δύναμης (PPS)
των περιφερειών της ΕΕ μειώθηκε γενικά το 2009 λόγω της
κρίσης.
Ωστόσο, το ΑΕΠ ανά
κάτοικο αυξήθηκε στη συνέχεια, αν
και με διαφορετικό ρυθμό στις
περιφέρειες της ΕΕ, καθώς οι περιφερειακές οικονομίες έχουν πλέον
ανακάμψει.
Γενικότερα, στις περισσότερες
περιφέρειες στο βόρειο, δυτικό και
ανατολικό τμήμα της ΕΕ, το ΑΕΠ
ανά κάτοικο παρέμεινε πάνω ή
έφθασε το επίπεδο του 2008 το
αργότερο έως το 2013. με τις ακό-

πιστωτικών διευκολύνσεων για κάλυψη προσωπικών ή καταναλωτικών αναγκών.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας
μειώθηκε στο 2,33%, σε σύγκριση με 2,63% τον Δεκέμβριο του 2018. Τον Δεκέμβριο του 2012 το επιτόκιο
έφθανε το 5,18%.
Παρά τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια, η ζήτηση είναι
μικρότερη από ότι στο παρελθόν. Επηρεάζεται
δυσμενώς από το ότι μεγάλη μερίδα των νοικοκυριών
έχει ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις, πολλές από τις
οποίες είναι μη εξυπηρετούμενες.
Τα στεγαστικά δάνεια σε κατοίκους Κύπρου ανήλθαν
τον Αύγουστο του 2019 στα €8,5 δισ.
Τα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν τους πρώτους
οκτώ μήνες του 2019 στα €600 εκ. έναντι €576 εκ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Α

Hermes: 300.000 νέες
αεροπορικές θέσεις

ύξηση πέραν των 300.000 θέσεων, ή 9% στις
διαθέσιμες επιβατικές θέσεις των δρομολογίων
που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη χειμερινή πτητική περίοδο, σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο 2018-2019, ανακοίνωσε η Hermes Airports.
Η χειμερινή πτητική περίοδος ξεκίνησε στις 27
Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 28 Μαρτίου 2020.
Η αύξηση προκύπτει τόσο μέσα από την προσθήκη
νέων δρομολογίων από τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, όσο και από την προσθήκη επιπλέον πτήσεων και θέσεων σε δρομολόγια που ήδη
εκτελούνται.

λουθες εξαιρέσεις:
- μεγάλο μέρος της Φινλανδίας και
αρκετές περιφέρειες στη Σουηδία
μεταξύ των βόρειων κρατών μελών
της ΕΕ ·
- πολλές περιφέρειες στις Κάτω

τογαλίας. με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
- Μάλτα (νοείται ως μια περιφέρεια) ·
- τέσσερις ιταλικές περιφέρειες Valle d`Aosta / Vallée d`Aoste,
Abruzzo,
Puglia
και
Autonoma di Bolzano /
Bozen, και
- τρεις περιφέρειες της
Πορτογαλίας - Norte,
Centro
και
Região
Autónoma dos Açores.

Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο
μεταξύ των δυτικών κρατών μελών
- όλες οι περιοχές της Κροατίας
και της Σλοβενίας και ορισμένες
περιοχές της Τσεχίας μεταξύ των
ανατολικών κρατών μελών.
Η κύρια συγκέντρωση περιφερειών
των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο
ήταν ακόμη χαμηλότερο από το
επίπεδο του 2008 έως το 2014
ήταν στα νότια κράτη μέλη της ΕΕ
της Ελλάδας, της Ισπανίας, της
Ιταλίας, της Κύπρου και της Πορ-

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε
10 περιφέρειες το ΑΕΠ ανά
κάτοικο αυξήθηκε αντί να
μειωθεί το 2009. Έξι από
αυτές τις περιοχές ήταν
στην Πολωνία, δύο στη
Γαλλία (Κορσική, Γουιάνα)
και μία στην Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία) και τη Φινλανδία (Åland).
Οι περισσότερες από αυτές τις 10
περιφέρειες παρουσίασαν αδιάλειπτη αύξηση του ΑΕΠ τους ανά
κάτοικο παρά την κρίση. Αυτό
συνέβη στην Κορσική (Γαλλία) και
στις έξι πολωνικές περιφέρειες. Οι
άλλες τρεις περιφέρειες - Δυτική
Μακεδονία (Ελλάδα), Γουιάνα (Γαλλία) και Åland (Φινλανδία) - σημείωσαν πτώση ένα χρόνο αργότερα.
Με άλλα λόγια, το ΑΕΠ τους ανά
κάτοικο έφθασε στο μέγιστο το
2009 και όχι το 2008.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ένας στους δύο εργαζόμενους θέλουν
να δουλεύουν περισσότερο

Τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες είναι σταθερά για τα πρώτα χρόνια ή κυμαινόμενα από την
αρχή και ξεκινούν από 1,7%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα
επιτόκια των στεγαστικών δανείων βρίσκονται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

5

Ο

κτώ εκατομμύρια εργαζόμενοι
με μερική απασχόληση στην ΕΕ
και το 52% των εργαζόμενων
αυτών στην Κύπρο θα προτιμούσαν να εργάζονται περισσότερο.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η
Ευρωπαϊκή Στατιστικη Υπηρεσία,
Eurostat, μεταξύ του πληθυσμού
ηλικίας 15 έως 74 ετών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 230 εκατομμύρια απασχολούνταν το 2018,
17 εκατομμύρια ήταν άνεργοι και
134 εκατομμύρια ήταν οικονομικά
αδρανείς.
Περίπου 8 στους δέκα από αυτούς
που απασχολούνται στην ΕΕ εργάστηκαν με πλήρες ωράριο (184
εκατομμύρια) και 2 στους 10 ήταν
εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης
(46 εκατομμύρια συνολικά).
Μεταξύ αυτών των 46 εκατομμυρίων ατόμων που εργάζονται με
μειωμένο ωράριο, 8 εκατομμύρια
ήταν "υποαπασχολούμενοι", πράγμα που σημαίνει ότι ήθελαν να
εργάζονται περισσότερες ώρες και
ήταν διαθέσιμοι για να το κάνουν.
Αυτό αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο
(18%) όλων των εργαζομένων με
μερική απασχόληση και στο 4% της
συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ
το 2018. Τα δύο τρίτα αυτών των
υποαπασχολούμενων εργαζομέ-

νων με μερική απασχόληση ήταν
γυναίκες (66%).

την Ισπανία (45%) και την Πορτογαλία (37%).

Το 2018, το ποσοστό των υποαπασχολούμενων εργαζομένων με
μερική απασχόληση στο σύνολο
των εργαζομένων με μερική απασχόληση παρουσίασε σημαντικές
διαφορές μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ.

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η
Τσεχία (5%) κατέγραψε τα χαμηλότερα μερίδια εργαζομένων με μειωμένο ωράριο, ακολουθούμενη από
τις Κάτω Χώρες και την Εσθονία
(από 9%), το Λουξεμβούργο και τη
Γερμανία (από 10%).

Η πλειοψηφία των εργαζομένων με
μερική απασχόληση ηλικίας 15 έως
74 ετών επιθυμούσε να εργάζονται
περισσότερες ώρες στην Ελλάδα
(70% των εργαζομένων με μερική
απασχόληση) και στην Κύπρο
(52%), ακολουθούμενη στενά από

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι με
μερική απασχόληση ήταν κατά
κύριο λόγο γυναίκες σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ρουμανίας (36% γυναίκες), τη Βουλγαρία
και τη Μάλτα (από 50%).
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Προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον αντιμετωπίζουν
Ε
τα άτομα με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα
6

νημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των
εργοδοτών, ενίσχυση των
νόμων που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των ρευματοπαθών, επανεκπαίδευση και
κατάρτιση των ατόμων με ρευματικά νοσήματα όταν πρέπει
να αλλάξουν το είδος της
εργασίας τους και επίτευξη
οικονομικής σταθερότητας και
πρόσβασης στην υγεία, είναι
όλα όσα πρέπει να γίνουν ώστε
τα άτομα με ρευματικά και
μυοσκελετικά νοσήματα να
παραμείνουν στην εργασία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
έρευνας που διεξήγαγε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), ανάμεσα σε
ασθενείς μέλη της, έδειξε ότι:
– 20% δεν μιλούσε για το πρόβλημά του στον εργοδότη του
με το φόβο πιθανής απόλυσης,
– 30% απάντησε ότι ο εργοδότης του ήταν αρχικά φιλικός
αλλά όχι υποστηρικτικός όταν
χρειαζόταν,
– 50% είχε πρόβλημα με τον
εργοδότη του,
– 70% ανέφερε ότι τα κτίρια δεν
είναι προσβάσιμα με το 90%
των εργασιακών χώρων να μην
είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι,
– 81% προτιμά να εργάζεται
παρά να λαμβάνει επιδόματα
από το κράτος, και
– 95% τόνισε ότι η εργασία έχει
θετικά αποτελέσματα τόσο
στην υγεία όσο και στην ψυχολογία του.

Στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση,
«1.000.000 επιπλέον εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εργάζονται καθημερινά εάν οι πρώιμες παρεμβάσεις ήταν ευρύτερα προσβάσιμες για τα άτομα
με ρευματικά και μυοσκελετικά
νοσήματα» ανέφερε η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ, Αθανασία
Παππά, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας (12 Οκτωβρίου). Προσέθεσε

γωγικότητας στο χώρο εργασίας
«Η δουλειά είναι ένας κρίσιμος
παράγοντας της οικοδόμησης
της αυτοεκτίμησης και είναι
τραγωδία που χάνονται τόσα
πολλά ταλέντα από το εργατικό δυναμικό» επισήμανε η κ.
Παππά, προσθέτοντας πως «η
διατήρηση του ενεργού πληθυσμού με φάρμακα είναι επωφελής για τη σωματική και ψυχι-

ως συνοσηρότητες του χρόνιου
πόνου», προσέθεσε και ανέφερε ότι στην Αμερική πάσχουν
από χρόνιο πόνο 116 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ έχει υπολογιστεί πως το κόστος αντιμετώπισης της νόσου κυμαίνεται από 560-630 δισ. δολάρια
το χρόνο. Αντίστοιχα στην
Ευρώπη ένα στα πέντε άτομα
υποφέρει από χρόνιο πόνο.

παθήσεις έδωσε έμφαση ο
Δημήτρης Καραμήτσος, ειδικός ρευματολόγος, διευθυντής
στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας
(ΕΙΡΕ). Η ενημέρωση επιβάλλεται εξαιτίας: α) της μεγάλης
συχνότητάς τους αφού είναι
δεδομένο ότι 27% των ενήλικων
Ελλήνων
θα
εμφανίσουν

Από αυτά το 1/3 υποφέρει
καθημερινά και 1/3 δεν μπορεί
να αντέξει τον έντονο πόνο.
Μεγάλη είναι η επίπτωση στην
εργασία λόγω απώλειας εισοδήματος σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στο κοινωνικό
σύνολο λόγω μη εκπλήρωσης
εργασιακών καθηκόντων.

κάποια ρευματική πάθηση, β)
της χρονιότητάς τους και του
μεγάλου ποσοστού μονίμων
προβλημάτων που προκαλούν
σε περιπτώσεις πλημμελούς
αντιμετώπισής τους και γ) της
ύπαρξης νέων, αποτελεσματικών θεραπειών, των οποίων η
έγκαιρη εφαρμογή αποτρέπει
τις δυσμενείς επιπτώσεις στην
υγεία των ασθενών.

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «1.000.000 επιπλέον εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εργάζονται καθημερινά εάν
οι πρώιμες παρεμβάσεις ήταν ευρύτερα προσβάσιμες
για τα άτομα με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα
ότι τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα είναι η κύρια
επαγγελματική ασθένεια αντιπροσωπεύοντας το 38% όλων
των επαγγελματικών ασθενειών και περίπου το 60% όλων
των προβλημάτων υγείας στον
χώρο εργασίας. Τα ρευματικά
και μυοσκελετικά προβλήματα
αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία
για αναρρωτική άδεια και πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω
σωματικής αναπηρίας. Ως μία
από τις κύριες αιτίες της
σωματικής αναπηρίας, οι ρευματικές και μυοσκελετικές
παθήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην απώλεια της παρα-

κή τους υγεία, γεγονός που έχει
ως αποτέλεσμα τη λιγότερη
ανάγκη για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης».
«Ο χρόνιος πόνος είναι νόσος
με οδυνηρές σωματικές, κοινωνικές, οικονομικές και συναισθηματικές επιπτώσεις» διευκρίνισε η Αθηνά Βαδαλούκα,
αναπλ. καθηγήτρια Αναισθησιολογίας-Θεραπείας Πόνου &
Παρηγορικής Αγωγής ΕΚΠΑ. «Η
κατάθλιψη, η κοινωνική απόσυρση και το σύνδρομο χρόνιας
κόπωσης
(fatique
syndrome) έχουν αναγνωριστεί

Στην ανάγκη ενημέρωσης του
κοινού για τις ρευματικές

Θα απαγορευθεί η χρήση Μολύβδου σε κυνηγετικά είδη;

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις

Ο

ότι κατά την αγορά
προϊόντων δικαιούσαι με
βάση τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια
εγγύηση
Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις
ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο
δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε
τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από
την τηλεφωνική γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη
της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτή του
υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429
λειτουργεί σε
24ωρη βάση
χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών (ΣΕΚ)

Μόλυβδος είναι ένα μέταλλο με
ιδιαίτερα διαδεδομένη χρήση
αλλά και γνωστές τοξικές ιδιότητες. Είναι αποδεδειγμένο ότι επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό
προκαλώντας νευρομυϊκές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και
νεφρική ανεπάρκεια ακόμα και σε
μικρές δόσεις έκθεσης. Ο Μόλυβδος θεωρείται νευροτοξική ουσία
για την οποία δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης και που έχει
μεταξύ άλλων και δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του
κεντρικού νευρικού συστήματος
των παιδιών.
Μια από τις ευρέως διαδεδομένες
χρήσεις του Μολύβδου είναι στην
παρασκευή φυσιγγιών, σφαιρών
και στον εξοπλισμό ψαρέματος. Οι
συγκεκριμένες χρήσεις θεωρείται
ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον
αλλά και επιμολύνουν οργανισμούς που μπαίνουν στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου προκαλώντας τελικά συσσώρευση της
τοξικής αυτής ουσίας στον οργανισμό.
Δεδομένης της τοξικής αλλά και
διαδεδομένης χρήσης του Μολύβδου σε εφαρμογές όπως είναι το
κυνήγι και το ψάρεμα εύλογα τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει να
απαγορευθεί ή να περιορισθεί η
χρήση του σε προϊόντα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
αυτές. Αυτό το ερώτημα έχει κλη-

θεί να διαχειριστεί και να απαντήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Χημικών Προϊόντων (ΕCHA) που
στο πλαίσιο της προσπάθειας
αυτής συλλέγει δεδομένα που θα
αφορούν την ετοιμασία νέου
περιορισμού που θα απαγορεύει τη
χρήση Μολύβδου σε φυσίγγια και
σφαίρες και σε εξοπλισμό ψαρέματος.
Η πρόταση για τον νέο περιορισμό
αξιολογείται με τελικό στόχο να
ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ.
1907/2006 (REACH). Το Παράρτημα αυτό περιλαμβάνει όλους τους
περιορισμούς και τις απαγορεύσεις στη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών και συνεχώς εμπλουτίζεται με την προσθήκη κάθε
χρόνο νέων περιορισμών.
Η πρόταση για εισαγωγή του
περιορισμού στη χρήση Μολύβδου
στο κυνήγι και το ψάρεμα αφού θα
καλύπτονται τα φυσίγγια και οι
σφαίρες για χρήση στο κυνήγι και
στη σκοποβολή καθώς και ο εξοπλισμός για ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό ψάρεμα.
Ως πρώτο βήμα στη διαδικασία εισαγωγής του
περιορισμού έχουν κληθεί
οι επηρεαζόμενοι και όσοι
έχουν ειδικό ενδιαφέρον
για το θέμα να αποστείλουν τις απόψεις τους ή
οποιαδήποτε
δεδομένα

Της Δρ Τασούλα
ΚυπριανίδουΛεοντίδου
Ανώτερη
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

κατέχουν στον ECHA. Ειδικότερα
καλούνται να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων / υλικών ή τις
πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που αναμένεται να υπάρξουν λόγω της εισαγωγής του
περιορισμού. Οι πληροφορίες
αυτές υποβάλλονται μέσω της
ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA:
https://echa.europa.eu/calls-forcomments-and-evidence
Καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή σχολίων και δεδομένων
είναι η 16η Δεκεμβρίου 2019.
Τονίζεται ότι η έγκαιρη υποβολή
δεδομένων ή απόψεων από τους
επηρεαζόμενους είναι σημαντική
για να εντοπιστούν οι πιθανές
εξαιρέσεις που θα εισαχθούν στο
κείμενο του περιορισμού.
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Χριστόδουλος
Καϊσής
μιλώντας στην «ΑΛΗΘΕΙΑ»
αναφέρεται στο ρόλο του Γραφείου του, εκτιμά ότι σταδιακά
το σύστημα θα ομαλοποιηθεί
και καλεί παρόχους και δικαιούχους, όταν εντοπίζουν
κάποιο πρόβλημα να το αναφέρουν ώστε να μπορεί να βρίσκεται η λύση του.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

ΓεΣΥ Σταδιακά θα εξαλειφθούν
οι όποιες στρεβλώσεις

- Κατ’ αρχήν πείτε μας λίγα
λόγια για το ρόλο σας στο
ΓεΣΥ.
Το Γραφείο του Επιτρόπου
Εποπτείας του συστήματος
υγείας έχει ένα τριπλό ρόλο να
διαδραματίσει. Ο πρώτος
ρόλος είναι η διαχείριση των
παραπόνων. Υποβάλλονται
παράπονα και πρέπει να τα
διαχειριστεί σωστά, να τα
ερευνήσει, να καταλήξει στο
συμπέρασμα και να κάνει τις
κατάλληλες εισηγήσεις τόσο
για τη διόρθωση τους όσο και
για την αποφυγή επανάληψης
τους. Ο δεύτερος ρόλος που
έχει να διαδραματίσει είναι
αυτός του ελέγχου. Ο έλεγχος
αφορά όλο το σύστημα, με
βάση τους κανονισμούς, τις
συμβάσεις, τις εγκυκλίους που
καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Ο
τρίτος ρόλος είναι η εποπτεία.
Η γενική εποπτεία του συστήματος. Σε άλλα συστήματα
μεγαλύτερων χωρών υπάρχουν
συνήθως τρία γραφεία για να
φέρουν σε πέρας το έργο τους.
Εμείς λόγω του μικρού μας
μεγέθους θεωρώ ότι με την
κατάλληλη στελέχωση μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε
αυτό τον τριπλό ρόλο.
-Όσον αφορά στις αρμοδιότητές σας, αυτές που επεκτείνονται; Όπως αναφέρεται
και στη νομοθεσία, ο Επίτροπος έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με (α) οποιαδήποτε απόφαση πράξη ή παράλειψη του Οργανισμού, αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται
από τον Οργανισμό. (β) Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη
των παροχέων υπηρεσιών
φροντίδας υγείας στο πλαίσιο
εφαρμογής της σύμβασης που
υπογράφουν με τον Οργανισμό. (γ) Οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη του
Οργανισμού σε σχέση με τους
παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Παράλληλα, ο Επίτροπος μπορεί να εξετάζει
αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε
θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος. Ο
Επίτροπος διερευνά μετά από
εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου οποιοδήποτε θέμα
αφορά στη λειτουργία και
εφαρμογή του συστήματος. Δεν
εμπίπτει στις αρμοδιότητες
του Επιτρόπου και αυτός δεν
δύναται να εξετάσει οποιοδήποτε παράπονο ή ενέργεια ή

• Ο Επίτροπος Εποπτείας του ΓεΣΥ μιλά
στην εφημερίδα «ΑλΗΘΕΙΑ» για τα παράπονα
που υποβάλλονται ενώπιον του τόσο από παρόχους
όσο και από δικαιούχους αλλά και για τους στόχους
του Γραφείου του
θέμα αναφορικά με το οποίο
εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε
δικαστηρίου ή ενώπιον του
Οργανισμού ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή
ανεξάρτητης Αρχής που λειτουργεί
δυνάμει
οποιουδήποτε άλλου νόμου.
-Ποια εργαλεία έχετε στη
διάθεση σας για να μπορείτε
να ασκείτε επαρκή εποπτικό
έλεγχο; Το κυριότερο εργαλείο
είναι το προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου καθώς
επίσης και η αλληλοεπικοινωνία και η συνεννόηση που
υπάρχει και θα πρέπει να
υπάρχει με τον ΟΑΥ τον ΟΚΥπΥ
και το Υπουργείο Υγείας. Να
σας αναφέρω χαρακτηριστικά
ότι στη νομοθεσία υπάρχει το
κεφάλαιο 7 το οποίο αναφέρει
ότι πρέπει να δημιουργηθούν
πρωτόκολλα, κανονισμοί και
οι απαραίτητες διαδικασίες
μέσα στο σύστημα, τις οποίες
θα ορίσει ο ΟΑΥ. Εμείς πρέπει
να διασφαλίσουμε με τους
απαραίτητους ελέγχους ότι
όλα αυτά τηρούνται επαρκώς.
Στόχος μας είναι το σύστημα
να κυλά ομαλά να μην προκύπτουν δυσκολίες ούτε όσον
αφορά τους δικαιούχους, αλλά
ούτε όσον αφορά τους παρόχους κατά την προσφορά των
υπηρεσιών τους. Ο έλεγχος
δηλαδή από εμάς αφορά τόσο
στο εσωτερικό του συστήματος, δηλαδή στους παρόχους,
όσο και εξωτερικά όσον αφορά
στους δικαιούχους. Θέλουμε να
διασφαλίσουμε την ποιότητα
των υπηρεσιών, υπό την

έννοια ότι στο τέλος προσφέρονται εκείνα που πρέπει να
προσφερθούν. Απώτερος στόχος βέβαια η πλήρης εξυπηρέτηση του ασθενή, χωρίς να
γίνονται καταχρήσεις. Ο Οργανισμός έχει εντοπίσει κάποιες
περιπτώσεις όπως έχει ήδη
δημοσιοποιηθεί. Εμάς η θέση
μας είναι ότι τέτοια φαινόμενα
πρέπει να αποφεύγονται, ώστε
ο ασθενής να τυγχάνει της
πρέπουσας φροντίδας.
-Οι έλεγχοι διεξάγονται τόσο
από το Γραφείο σας όσο και
από τον ΟΑΥ; Ο ΟΑΥ έχει τους
δικούς του μηχανισμούς για να
ελέγχει. Εμείς είμαστε κατά
κάποιο τρόπο ένα δευτεροβάθμιο όργανο. Γι’ αυτό και η προτροπή μας προς όποιο έχει
κάποιο παράπονο, είτε ασθενής, είτε πάροχος, να αποτείνονται πρώτα σε εκείνο από
τον οποίο έχουν το παράπονο,
να παίρνουν την απάντηση
τους και εφόσον δεν τους ικανοποιεί να έρχονται κοντά μας.
Εμείς φυσικά έχουμε και το
δικαίωμα του αυτεπάγγελτου
ελέγχου. Γι αυτό και σε θέματα
τα οποία υποπίπτουν στην
αντίληψη μας και τα θεωρούμε
σοβαρά δρούμε αυτεπάγγελτα.
- Τι είδους παράπονα έχετε
λάβει μέχρι σήμερα; Στα αρχικά στάδια, τα παράπονα από
τους παρόχους αφορούσαν
κυρίως το λογισμικό και από
τους ασθενείς επικεντρώνονταν στις λίστες αναμονής και
στις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν για να δουν τον
προσωπικό τους γιατρό.
Πράγματα τα οποία με τον

καιρό έχουν ομαλοποιηθεί. Σε
σχέση με τις έρευνες που
πραγματοποιούμε τώρα, δεν
μπορώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένα πράγματα γιατί και η
νομοθεσία είναι ιδιαίτερα
αυστηρή σε αυτό το κομμάτι.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο
Επίτροπος και κάθε μέλος του
προσωπικού του Γραφείου του
Επιτρόπου θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα,
έγγραφο ή πληροφορία που
περιέχεται σε γνώση του κατά
την ενάσκηση των καθηκόντων
του, όπως και κάθε έκθεση που
έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου και δεν
αποκαλύπτει ή μεταδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα έγγραφο ή πληροφορία εκτός μόνο
για τους σκοπούς έρευνας ή
έκθεσης σύμφωνα με το νόμο.
Ο Επίτροπος και κάθε μέλος
του προσωπικού του Γραφείου
του που κατά παράβαση των
διατάξεων του νόμου γνωστοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου
1, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι
τριών ετών ή με χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις
5.000 ευρώ ή και με τις δυο
ποινές.
- Με τη δεύτερη φάση του
ΓεΣΥ θα αλλάξει ο βαθμός
δυσκολίας του ελέγχου από
την πλευρά σας; Κατ’ αρχήν
ελπίζουμε στην καλύτερη στελέχωση του Γραφείου μας για
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τους ελέγχους που
θέλουμε να πραγματοποιήσουμε αλλά και για να λειτουργεί
το ίδιο το Γραφείο όσο πιο
εύρυθμα γίνεται. Πέραν αυτού,
δεν πιστεύω ότι όσο περνά ο
καιρός θα αυξάνεται ο βαθμός
δυσκολίας. Η εντύπωση μου,
γνωρίζοντας και τι γίνεται σε
περιπτώσεις άλλων χωρών,
είναι ότι πάντα σε τέτοιας
έκτασης μεταρρυθμίσεις όλες
οι στρεβλώσεις και κακές πρακτικές συμβαίνουν στην αρχή.
Όσο προχωρά ο καιρός τόσο
θα ομαλοποιείται το σύστημα
και οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται καλύτερα. Άρα δεν
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πιστεύω ότι θα υπάρξει
περαιτέρω επιδείνωση του
φαινομένου των καταχρήσεων.
Αντίθετα πιστεύω ότι όσο
περνά ο καιρός τόσο περισσότερο θα ομαλοποιείται το
σύστημα.
- Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο
απώτερος στόχος του Γραφείου αλλά και εσάς προσωπικά όσον αφορά στο θέμα
των ελέγχων αλλά και στην
ευρύτερη λειτουργία του ΓεΣΥ;
Εμείς δεν είμαστε εδώ για να
αστυνομεύουμε, με την αυστηρή έννοια του όρου. Επιθυμία
και στόχος μας είναι να λειτουργεί το σύστημα ομαλά και
όλοι οι εμπλεκόμενοι να κάνουν
το καθήκον τους. Να έρθει η
στιγμή που το σύστημα θα λειτουργεί τόσο ομαλά που να
μην υπάρχουν ούτε παράπονα,
ούτε στρεβλώσεις ούτε καταχρήσεις.
- Εσείς ως ένας άνθρωπος
που είστε για χρόνια στο
χώρο πώς βλέπετε να προχωρεί το ΓεΣΥ, τα δημόσια
νοσηλευτήρια και γενικά όλο
το σύστημα; Είστε αισιόδοξος; Έχω την εντύπωση ότι
σταδιακά με την ομαλοποίηση
των πραγμάτων, θα εξαφανιστούν και κάποιες στρεβλώσεις που παρουσιάζονται
όπως είναι το θέμα της μισθοδοσίας ορισμένων παρόχων,
όπως είναι η φυγή γιατρών
από τα δημόσια νοσηλευτήρια
και διάφορα άλλα. Όσο περισσότεροι εντάσσονται στο
σύστημα τόσο η πίτα θα μοιράζεται ανάλογα. Ευελπιστώ
ότι τελικά θα ομαλοποιηθεί το
σύστημα. Ενδεχομένως με την
έναρξη της δεύτερης φάσης να
υπάρξουν και πάλι κάποιες
στρεβλώσεις, όπως συμβαίνει
σε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αλλά θέλω να πιστεύω
ότι θα είναι διορθώσιμες. Ήδη
έχουν διορθωθεί πάρα πολλά
πράγματα και έχουν εξαλειφθεί πολλά προβλήματα.
Καταλήγοντας το μήνυμα που
θέλω να δώσω τόσο προς τους
πάροχους όσο και προς τους
ασθενείς είναι οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν είτε
στη λήψη ή στην παροχή των
υπηρεσιών να το αναφέρουν
είτε σε μας είτε στον αρμόδιο
οργανισμό για να μπορεί να
βρίσκεται η λύση του.

Τρόποι επικοινωνίας με το Γραφείο
Εποπτείας του ΓεΣΥ
Ήδη είναι υπό κατασκευή η ιστοσελίδα μας ενώ υπάρχει και
μια τηλεφωνική γραμμή στην οποία μπορούν να καλούν όσοι
θέλουν να εκφράσουν το παράπονο τους. Η ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση www.cas-commissioner-gesy.gov.cy. Το
τηλέφωνο μας είναι το 22748300. Εμείς επιδιώκουμε την επικοινωνία, είτε με τους παρόχους είτε με τους ασθενείς και με
ευχαρίστηση θα έλεγα ότι αυτή η επικοινωνία υπάρχει.
Αρκετοί είναι αυτοί που αποτείνονται κοντά μας, μάλιστα ορισμένοι έρχονται και στα γραφεία μας για να συζητήσουμε διάφορα θέματα, είτε για να μας υποβάλουν τις εισηγήσεις τους».
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ε ταχύτατους ρυθμούς
ξαπλώνεται στην διεθνή
αγορά εργασίας η ψηφιακή
τεχνολογία ή αλλοιώς ρομποτοποίηση με θετικά και αρνητικά συνεπακόλουθα στην καθημερινότητα των πολιτών σε
όλο τον πλανήτη.
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Επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας
στην αγορά εργασίας

Η τεχνολογική «ορμή» που
φέρει το κύμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αναμένεται να αναδιαμορφώσει
τόσο τον τρόπο λειτουργίας
των επιχειρήσεων όσο και την
ίδια την αγορά εργασίας, συνθέτοντας ένα νέο εργασιακό
τοπίο.
Η αυτοματοποίηση, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη
έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται σε όλους σχεδόν τους
τομείς της οικονομίας, απειλώντας εκατομμύρια θέσεις
εργασίας. Πού βρίσκει όμως
αυτή η «επαναστατική διάθεση» της τεχνολογίας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με τη μελέτη «Ρομπότ
και απασχόληση», που δημοσίευσε πρόσφατα ο ΣΕΒ, στην
Ελλάδα σχεδόν έξι στους δέκα
εργαζομένους διατρέχουν κίνδυνο να αντικατασταθούν από
ρομπότ, ενώ βάσει στοιχείων
της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) για το
τρίτο τρίμηνο του 2018, 1,5
εκατομμύριο μισθωτοί ενδέχεται στο μέλλον να αλλάξουν
αντικείμενο εργασίας ή να
μετακινηθούν σε νέες θέσεις
λόγω της εισόδου των ρομποτικών συστημάτων.
Για το 40% των μισθωτών, ήτοι
613.000, οι πιθανότητες να
συμβεί κάτι τέτοιο ξεπερνούν
το 70%. Ενώ λοιπόν στις χώρες
του ΟΟΣΑ σε ποσοστό 14% οι
θέσεις εργασίας διατρέχουν
πολύ υψηλό κίνδυνο να αντικατασταθούν από ρομποτικές
μηχανές, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε
23,4%.
Την ίδια στιγμή σημαντικό
ποσοστό της τάξης του 35,3%
των εργαζομένων αντιμετωπίζει την πιθανότητα σημαντικής αλλαγής. Οπως επισημαίνει η μελέτη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία πολύ μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την υποκατάσταση της ανθρώπινης

εργασίας από τα ρομπότ και
άλλα συστήματα αυτοματισμού, γεγονός που οφείλεται
αφενός στη συγκέντρωση
μεγάλου ποσοστού εργαζομένων σε χειρωνακτικές εργασίες, αφετέρου στη βραδεία
προσαρμογή και των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες
τεχνολογίες. Δεν θα πρέπει να
απαξιωθεί όμως και το χαμηλό
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
που διαθέτουν οι Ελληνες
εργαζόμενοι σε σύγκριση με τις
άλλες χώρες της Ευρώπης,
κάτι που καθιστά δύσκολη την
απορρόφησή
τους
στη
ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά
εργασίας.
Έτσι, μολονότι η χώρα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό
μέσο όρο όσον αφορά το
ποσοστό των πτυχιούχων του
κλάδου τεχνολογίας - πληροφορικής και επικοινωνιών επί
του συνόλου των πτυχιούχων,
το επίπεδο των ψηφιακών
δεξιοτήτων των εργαζομένων
παραμένει χαμηλό σε σχέση με
τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Το 31%
μάλιστα των ατόμων ηλικίας
16-74 ετών δεν έχει καμία
ψηφιακή δεξιότητα, ενώ το
46% έχει τις βασικές ψηφιακές
δεξιότητες έναντι 57% του
μέσου όρου Ε.Ε. Οι άνδρες
εργαζόμενοι στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποκατάστα-

• 6 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα κινδυνεύουν στο μέλλον να
χάσουν τη δουλειά τους
σης της εργασίας τους σε
σχέση με τις γυναίκες, αφού
αρκετοί απασχολούνται σε χειρωνακτικές δουλειές που εύκολα μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Από την άλλη, οι γυναίκες απασχολούνται σε κλάδους
που απαιτούν προσωπικές και
κοινωνικές δεξιότητες, όπως η
εκπαίδευση και η υγεία, οι
οποίες ενδέχεται να ενισχυθούν
λόγω της έλευσης των ρομπότ.
Επίσης, αντίθετα με την τάση
που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελλάδα οι
νεότεροι (κάτω των 25) και
μεγαλύτεροι εργαζόμενοι (55+)
αντιμετωπίζουν
ελαφρώς
χαμηλότερο κίνδυνο να αντικατασταθούν από ρομποτικές
μηχανές, σε σχέση με την ηλικιακή κατηγορία 25-54 ετών.
Σε επίπεδο Ε.Ε., μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας λόγω
της εισαγωγής των ρομπότ
στις επιχειρήσεις θα υποστούν
κλάδοι του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα και λιγότερο των υπηρεσιών, με εκείνο
της ύδρευσης, των κατασκευών, του ηλεκτρισμού και των
εξορύξεων αλλά και της μεταποίησης να διατρέχουν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοματοποίησης.

Σε ποιους τομείς η αυτοματοποίηση δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας
Και ενώ ο κίνδυνος για απώλεια θέσεων εργασίας ελλοχεύει, η μαζική είσοδος των
ρομπότ στην οικονομία μπορεί
να δημιουργήσει και νέες
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, η
απώλεια θέσεων εργασίας θα
αντισταθμιστεί σε μεγάλο
βαθμό από τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, είτε στην

ίδια αλυσίδα αξίας, δηλαδή
στις επιχειρήσεις που τα
παράγουν και τα εγκαθιστούν,
είτε σε άλλους κλάδους και
τομείς της οικονομίας ως αποτέλεσμα της αύξησης της
παραγωγής και των εισοδημάτων. Εξάλλου, για τις επιχειρήσεις, το «ατού» των ρομπότ
έναντι των εργαζομένων είναι
ότι το κόστος αγοράς αλλά και
εγκατάστασής τους έχει μειωθεί δραστικά. Ετσι, πολλές
φορές η χρήση τους μπορεί να
οδηγήσει και στη δημιουργία
νέων συμπληρωματικών θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα,
στον κλάδο της βιομηχανίας
προστίθεται η θέση του «χειριστή ρομποτικών συστημάτων»,
ενώ μία άλλη νέα θέση ανοίγει
εντός των επιχειρήσεων, αυτή
του Chief Robotics Officer, με
έργο τη διαχείριση του εργασιακού περιβάλλοντος εντός
του οποίου συνυπάρχουν
ρομπότ και άνθρωποι. Σύμφωνα μάλιστα με την εταιρεία
Gartner, το 2020, σε ποσοστό
10% οι μεγάλες επιχειρήσεις
στους κλάδους της μεταποίησης και των logistics θα έχουν
δημιουργήσει τέτοιες θέσεις.
Παράλληλα, η χρήση ρομπότ
μπορεί να αναστρέψει τη μεταφορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χώρες με
χαμηλό εργασιακό κόστος ή
μπορεί να τις επαναφέρει στις
ανεπτυγμένες
(reshoring).
Μελέτη της Κομισιόν καταδεικνύει ότι η είσοδος βιομηχανικών ρομπότ σε ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις μειώνει κατά 43%
την πιθανότητα μεταφοράς
δραστηριοτήτων σε τρίτες
χώρες. Επιπλέον, μεταξύ
2014-2019 υπήρξαν 250 περιπτώσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επανέφεραν γραμμές παραγωγής από χώρες
εκτός Ε.Ε. Τέτοια ήταν και η
περίπτωση ελληνικής εταιρείας παραγωγής χρωμάτων,
μέλος διεθνούς ομίλου, που
μετέφερε μία γραμμή παραγωγής από την Τουρκία στην
Ελλάδα.

Η είσοδος των ρομπότ σε έναν
κλάδο της οικονομίας, βελτιώνει, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, την
παραγωγικότητα, μειώνει το
κόστος και τις τιμές ενώ μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση,
δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου αλλά και της
απασχόλησης σε αυτόν. Ενδεικτικά, ο τετραπλασιασμός των
ΑΤΜ στις ΗΠΑ την περίοδο
1995-2010 μείωσε κατά περίπου 30% τον μέσο αριθμό των
εργαζομένων ανά τραπεζικό
υποκατάστημα, όμως ο συνολικός αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων αυξήθηκε κατά 10%,
διότι η μείωση του κόστους
λειτουργίας ενός υποκαταστήματος οδήγησε σε άνοιγμα
νέων υποκαταστημάτων. Στο
μεταξύ, πολλοί εργαζόμενοι
στα ταμεία απορροφήθηκαν σε
άλλες θέσεις. Ερώτημα όμως
παραμένει κατά πόσον οι νέες
αυτές θέσεις εργασίας που θα
δημιουργηθούν, θα καλύψουν
αυτές που θα χαθούν, ενώ
εύλογη ανησυχία προκαλεί και
η όξυνση των γεωγραφικών
ανισοτήτων εντός των χωρών,
λόγω της εισόδου των ρομπότ
στην τοπική απασχόληση.

Ουραγός η Ελλάδα
στις επενδύσεις
ρομποτικών συστημάτων
στη βιομηχανία
Μπορεί οι αλλαγές που σηματοδοτεί η έλευση των ρομπότ
να επηρεάζουν άμεσα την
αγορά εργασίας, όμως αποδεικνύονται καθοριστικής σημασίας και για τη λειτουργία των
ίδιων των βιομηχανιών. Πολλές χώρες, με προεξάρχουσα
την Κίνα, σπεύδουν να επενδύσουν στα ρομποτικά συστήματα, εν αντιθέσει με άλλες,
όπως η Ελλάδα, που αργούν να
τα ενσωματώσουν στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, οι
χώρες της Ασίας, και κυρίως η
Κίνα, επενδύουν εντατικά στην
υιοθέτηση ρομποτικών συστημάτων στη βιομηχανία, αφού
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση
του IFR (International Federation
of Robotics), το 67% των
ρομπότ που πωλήθηκαν το
2018 κατευθύνθηκαν σε Ασία
και Αυστραλία εκ των οποίων
36% στην Κίνα. Βέβαια, παρά
την κυριαρχία των ασιατικών
χωρών, σε χώρες της Ευρώπης
και της Βόρειας Αμερικής γίνεται εκτεταμένη χρήση τους στη
βιομηχανική παραγωγή, με τη
Γερμανία και τη Σουηδία να
καταλαμβάνουν τις πρώτες
θέσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Συνέχεια
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, παρότι
δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή
των ρομποτικών εφαρμογών που λειτουργούν στη βιομηχανία, η μελέτη
συμπεραίνει ότι η ελληνική βιομηχανία
υπολείπεται σημαντικά όσον αφορά
την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων, όχι μόνο σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες αλλά και με αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες.
Στην Ελλάδα γίνεται μικρότερη χρήση
των ρομπότ σε σχέση με άλλες χώρες,
με την αναλογία τους ανά 10.000 εργαζομένους στη βιομηχανία να είναι 17,
όταν η αντίστοιχη αναλογία στην Πορτογαλία είναι 57 και στη Ν. Αφρική 28.
Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του IFR, το
2016 η Ελλάδα κατέλαβε την 36η θέση
σε σύνολο 44 χωρών ως προς την υιοθέτηση των ρομποτικών συστημάτων,
με χώρες όπως η Πορτογαλία, το
Ισραήλ, το Μεξικό, η Ν. Αφρική, η Τουρκία και η Αργεντινή να φιγουράρουν πιο
πάνω στη σχετική κατάταξη. Ωστόσο,
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται σημαντική αύξηση της
ζήτησης για τα βιομηχανικά ρομπότ,
ενώ ευρύτερη χρήση των ρομποτικών
συστημάτων υπάρχει στη βιομηχανία
τροφίμων, κυρίως στα τελικά στάδια
παραγωγής (εγκιβωτισμός και παλετοποίηση προϊόντων). Αρκετά ρομποτικά
συστήματα χρησιμοποιούνται επίσης
στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών για διαδικασίες συγκόλλησης, μεταφορά και διαχείριση υλικών και συναρμολόγηση. Ανασταλτικός παράγοντας
για την εγκατάσταση ρομποτικών
συστημάτων στην Ελλάδα είναι αφενός
το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων,
αφετέρου ο αβέβαιος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης σε ρομποτικά
συστήματα. Αυτό συμβαίνει, διότι για
την εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων απαιτούνται μεγάλου όγκου
παραγωγές, οι οποίες δεν υπάρχουν
στη μικρή ελληνική αγορά. Αλλος ένας
περιορισμός είναι η ελλιπής ενημέρωση
των επιχειρήσεων σχετικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει η
σύγχρονη ρομποτική, αλλά και η απου-

σία μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων, γεγονός που μπορεί να συνδεθεί
με το περιβάλλον αστάθειας που επέφερε η οικονομική κρίση.
Πέραν όμως της χρήσης των βιομηχανικών ρομπότ, υπάρχουν και τα ρομπότ
υπηρεσιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή και τριτογενή
τομέα. Tέτοια παραδείγματα αποτελούν όσα χρησιμοποιούνται στον
ιατρικό κλάδο, στον αγροτικό ή στρατιωτικό τομέα, ή ακόμη και στον κλάδο
των logistics. Ενδεικτικά, την περίοδο
2010-2018, οι ετήσιες πωλήσεις τέτοιων ρομπότ εικοσαπλασιάστηκαν, φθάνοντας τις 271.000 μονάδες από μόλις
13.700, ενώ μόνο το 2017 πωλήθηκαν
108.731 ρομπότ περισσότερα σε σχέση
με το προηγούμενο έτος.

Στην 4η θέση
Στην 4η θέση μεταξύ των χωρών του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατατάσσεται η
Ελλάδα, όσον αφορά τον αριθμό των
εργαζομένων που έχουν πιθανότητα
άνω του 50% να αντικατασταθούν από
ρομποτικά συστήματα, μετά τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Τουρκία.

Τα επαγγέλματα
Άμεσα θα επηρεαστούν επαγγέλματα
κυρίως μεσαίου και χαμηλού επιπέδου
προσόντων. Ενδεικτικά κινδυνεύουν:
οδηγοί μέσων μεταφοράς (13%), συναρμολογητές (17%), ανειδίκευτοι εργάτες
ορυχείων (13%), πωλητές (9%), ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί (11%), βοηθοί
παρασκευής φαγητών (10%), καθαριστές και βοηθοί (13%).

Αυτοκίνητα
Η αυτοκινητοβιομηχανία υπήρξε ένας
από τους πρώτους βιομηχανικούς κλάδους που έκανε χρήση των ρομπότ στην
παραγωγή. Το 2015, ο κλάδος απασχολούσε σχεδόν τα μισά βιομηχανικά
ρομπότ που βρίσκονταν σε λειτουργία
(44%). Σημαντικό μερίδιο, της τάξεως
του 27,3%, κατείχαν και οι βιομηχανίες
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Ανδρέας Φ. Μάτσας γενικός γραμματέας ΣΕΚ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η

ψηφιοποίηση και η ρομποτοποίηση της αγοράς εργασίας
δημιουργεί μια σειρά από προκλήσεις και ευκαιρίες. Θα πρέπει όμως να αναπτύσσεται με τρόπο που να προστατεύονται τα
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Η ψηφιοποίηση και η ρομποτοποίηση αποτελούν μια
νέα τάση στην αγορά εργασίας, με ανάλογες επιδράσεις και στην οικονομία, η οποία όμως δεν μπορεί
ακόμα να διασαφηνιστεί με απόλυτη επάρκεια, ως
προς το τι καλύπτει και τις συνέπειες που μπορεί να
επιφέρει σε κοινωνικό επίπεδο.

Η ψηφιακή οικονομία θα τονώσει την ανταγωνιστική ανάπτυξη, θα αναμορφώσει
τον τομέα της βιομηχανίας και θα υιοθετηθεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύοντας την ενιαία αγορά. Παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές για καινοτόμες
υπηρεσίες και ελαχιστοποιεί τις φυσικές και χρονικές αποστάσεις μεταξύ των
ανθρώπων.
Την ίδια ώρα, δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, ιδιαίτερα για
τους εργαζόμενους. Χρειάζεται να υιοθετηθεί ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για
τους εργαζόμενους, να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και να ενισχυθεί η
ασφάλεια διεκπεραίωσης συναλλαγών των καταναλωτών που χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση στην οικονομία για να είναι οικονομικά
και κοινωνικά ωφέλιμη, θα πρέπει να συνοδεύεται με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών και αφού προηγηθεί ο απαιτούμενος
κοινωνικός διάλογος.

9

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποτονική ανάπτυξη μέχρι το 2023
προβλέπει το ΔΝΤ

Η

παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε
φάση «συγχρονισμένης επιβράδυνσης», κυρίως εξαιτίας του εμπορικού
πολέμου ΗΠΑ - Κίνας και γεωπολιτικών
εντάσεων, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, ΔΝΤ, προβλέποντας ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας μόλις κατά
3% το 2019.
Πρόκειται για τον χαμηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, ενώ
ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός
πως το Ταμείο προβλέπει ότι η ανάπτυξη των τεσσάρων μεγάλων οικονομιών, δηλαδή ΗΠΑ, Κίνας, Ευρωζώνης
και Ιαπωνίας, θα παραμείνει υποτονική
μέχρι το 2023. Αναθεωρώντας προς το
χειρότερο την πρόβλεψη σχετικά με την
ανάπτυξη το 2019 για πέμπτη φορά, το
ΔΝΤ απέδωσε τη συγχρονισμένη επιβράδυνση στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών
του πλανήτη, εκτιμώντας ότι αυτός θα
μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,8%
μέχρι και το 2020. Για τον επόμενο
χρόνο, το Ταμείο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3,4%, ωστόσο αυτός θα προέλθει σχεδόν εξολοκλήρου από την ανάκαμψη οικονομιών που βρίσκονται
σήμερα υπό πίεση όπως οι Βραζιλία,
Τουρκία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία.
Η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ
Γκίτα Γκόπιναθ προειδοποίησε πως, σε
αντίθεση με τη συγχρονισμένη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, η
προβλεπόμενη ανάκαμψη το 2020 δεν
θα είναι ευρεία. «Με συγχρονισμένη επιβράδυνση και αβέβαιη ανάκαμψη, οι
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας
παραμένουν επισφαλείς», είπε χθες η κ.
Γκόπιναθ. Η μονομερής επιβολή δασμών
και αντιποίνων έχει πλήξει καίρια την
επιχειρηματική εμπιστοσύνη, οδηγώντας σε ακύρωση ή αναβολή επενδύσεων και το παγκόσμιο εμπόριο σε κατάσταση στασιμότητας, λέει το ΔΝΤ. Ο
ρυθμός ανάπτυξης του παγκοσμίου
εμπορίου υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο του 2019 μόλις στο 1%, δηλαδή στο
χαμηλότερο επίπεδο από το 2012, σύμφωνα με το ΔΝΤ, που χαρακτήρισε
βασική προτεραιότητα την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και των
γεωπολιτικών εντάσεων. Παράλληλα,
κάλεσε τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν επεκτατική νομισματική
πολιτική ώστε να υποστηρίξουν την
οικονομική ανάπτυξη.
Κατά το ΔΝΤ, οι τέσσερις μεγάλες οικονομίες, ΗΠΑ, Κίνα, Ευρωζώνη και
Ιαπωνία, δεν πρόκειται να έχουν
ανάκαμψη του ρυθμού
ανάπτυξής τους τα
επόμενα
χρόνια,
καθώς υπάρχουν
και
οι
μόνιμοι
αρνητικοί παράγοντες της υποχώρησης
της
παραγωγικότητας
και της
γήρανσης του
πληθυσμού. Ο ρυθμός
ανάπτυξής

τους προβλέπεται να υποχωρήσει στο
3,2% το 2022 και να παραμείνει σε αυτό
το επίπεδο μέχρι και το 2024.
Η οικονομία της Ευρωζώνης προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το
2019 και 1,4% το 2020, ενώ είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2018. Η γερμανική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό μόλις 0,5% φέτος και
να ανακάμψει του χρόνου με ρυθμό
1,2%. Χαμηλή θα είναι η «πτήση» και
της γαλλικής οικονομίας, με ρυθμό ανάπτυξης 1,2% φέτος και 1,3% το 2020.
Για την Ιταλία, το Ταμείο προβλέπει
ουσιαστικά στασιμότητα, με μηδενικό
ρυθμό ανάπτυξης φέτος και 0,5% το
2020. Για τις ΗΠΑ, το ΔΝΤ βλέπει συνέχιση της επιβράδυνσης της οικονομίας,
ενώ η χώρα οδεύει προς τις προεδρικές
εκλογές του 2020. Το 2019, η αμερικανική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4% και να επιβραδυνθεί στο 2,1% του χρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε
υποσχεθεί ρυθμούς ανάπτυξης άνω του
3%. Η πρόβλεψη του ΔΝΤ για την Κίνα
είναι υποχώρηση της ανάπτυξης κάτω
από το 6% το 2020, στο 5,8%, και ρυθμός ανάπτυξης 6,1% το τρέχον έτος. Η
ιαπωνική οικονομία θα παραμείνει κολλημένη σε υποτονικό ρυθμό ανάπτυξης,
μόλις 0,9% φέτος και 0,5% το 2020. Το
ΔΝΤ κάλεσε τα κράτη να ακολουθήσουν
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική
ώστε να υποστηρίξουν την οικονομία,
ενώ άσκησε εκ νέου πίεση προς τη Γερμανία να ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση, δεδομένου ότι έχει χαμηλό δημόσιο
χρέος, δημοσιονομικό πλεόνασμα και
αδύναμες υποδομές.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Έξυπνες κινήσεις για αύξηση
της ατομικής παραγωγικότητας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τα πολλά αναψυκτικά
σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο θανάτου

Η

συχνή κατανάλωση αναψυκτικών,
τόσο αυτών που περιέχουν ζάχαρη, όσο και εκείνων με τεχνητά γλυκαντικά, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με μια
νέα μεγάλη ευρωπαϊκή επιστημονική
έρευνα που έγινε σε δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Οι ερευνητές συσχέτισαν την πιθανότητα θανάτου με την κατανάλωση
αναψυκτικών, με βάση σχετικά ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις. Διαπιστώθηκε ότι όσοι έπιναν δύο, ή περισσότερα ποτήρια αναψυκτικών τη μέρα,
είχαν κατά 17% μεγαλύτερο κίνδυνο
θανάτου σε σχέση όσους έπιναν λιγότερο από ένα ποτήρι το μήνα.
Η μελέτη επίσης, βρήκε ειδικότερα
υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, τόσο από
καρδιαγγειακές παθήσεις, όσο και από
παθήσεις του πεπτικού συστήματος,
μεταξύ όσων πίνουν πολλά αναψυκτικά. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε καμία
συσχέτιση ανάμεσα στην αυξημένη
κατανάλωση αναψυκτικών και στους
θανάτους από καρκίνο. Οι ερευνητές
ανέφεραν ότι τα νέα ευρήματα υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες δημόσιας
υγείας για
περιορισμό
της
κατανάλ ω σ η ς
αναψυκτικών.

Μ

ε τον όρο «απόδοση»
συνηθίζεται να εννοείται η
διεκπεραίωση μιας εργασίας
(ενός καθήκοντος) στο λιγότερο
δυνατό χρόνο, με το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα και με την
ανάλωση των λιγότερων δυνατών πόρων. Η προσωπικότητα
είναι το σύνολο των λεγόμενων
(π.χ. στη βιομηχανική ψυχολογία) φυσικών συμπεριφορών (ή
του ταμπεραμέντου) ενός ατόμου, δηλαδή εκείνων των
συμπεριφορών με τις οποίες
έχει γεννηθεί ο άνθρωπος και
οι οποίες ελάχιστα ή περιστασιακά μπορεί να μεταβληθούν
στη διάρκεια της ζωής του
ατόμου.
Εδώ ενδεχομένως να βρίσκεται
και μια αδυναμία των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης (ή των συστημάτων αξιολόγησης), τα οποία βασίζονται
σε ερωτηματολόγια τα οποία
λαμβάνουν υπόψη τις συμπεριφορές ενός ατόμου σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή ή σε
χρονικές στιγμές που το άτομο
ενδέχεται να συμπεριφέρεται
με τρόπο διαφορετικό (π.χ.
λόγω πίεσης) από αυτόν που
αρμόζει στη φυσική του
συμπεριφορά. Το ερώτημα που
τίθεται είναι το εξής: Πόσο
σταθερή μπορεί να είναι η
απόδοση υπό τέτοιες συνθήκες; Ποιες ενδέχεται να είναι οι
επιπτώσεις στο ίδιο το άτομο,
αλλά και στην επιχείρηση;
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Δ

εν είναι λίγες οι φορές που αντιλαμβανόμαστε πως η παραγωγικότητά μας είναι χαμηλή. Καταλαβαίνουμε ότι πέρασε η μέρα και δεν αποδώσαμε στο μέγιστο δυνατό και αυτό μας
στεναχωρεί. Το να συμβαίνει αυτή η
κατάσταση, μια φορά στο τόσο, είναι
απολύτως φυσιολογικό. Αν όμως συμβαίνει συχνά και μας χαρακτηρίζει η
χαμηλή παραγωγικότητα, θα πρέπει να
κάνουμε διορθωτικές κινήσεις!

7 Ασχολήσου με τα πιο εύκολα πράγματα πρώτα και μετά προχώρα στα
πιο δύσκολα και σύνθετα. Με τον τρόπο
αυτό θα πάρεις θάρρος το οποίο θα
σου δώσει κίνητρο και ενδιαφέρον να
συνεχίσεις

Κοιμήσου αρκετά ώστε να είσαι
ξεκούραστος. Ένας κουρασμένος οργανισμός δεν είναι παραγωγικός

13 Δημιούργησε καθημερινές διαδικα-

όραση. Εκτός αν έχει κάτι το οποίο
πραγματικά να σε ενδιαφέρει και να σε
αναπτύσσει, όλα τα άλλα είναι απλά
χάσιμο χρόνου. Υπάρχουν άλλοι τρόποι
να χαλαρώσεις και να «ξεφύγεις» από
την καθημερινότητα

3 Πίνε αρκετό νερό. Όταν αρχίσεις να
αισθάνεσαι δίψα σημαίνει ότι έχεις
αρχίσει να αφυδατώνεσαι και οργανισμός χάνει απίστευτη ενέργεια

4 Να καταναλώνεις υγιεινές τροφές
5 Ασκήσου τακτικά για να αντιμετωπίσεις το άγχος και την ένταση της καθημερινότητας

6

Ξεκίνα να κάνεις αυτό που θέλεις
προτού αισθανθείς ότι είσαι απόλυτα
έτοιμος. Η ανάγκη να καλύψεις αυτό το
«κενό» θα σε κρατήσει σε εγρήγορση και
θα είσαι πιο αποτελεσματικός

Ζήτα βοήθεια από άλλους για
πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις
μόνος σου ή σου τρώνε πολύ παραγωγικό χρόνο τον οποίο θα μπορούσες να
αφιερώσεις σε πιο σημαντικά θέματα.
Εστιάσου σε εργασίες στις οποίες είσαι
πολύ καλός

12

1 Σταμάτα να «χαζεύεις» στην τηλε-

2 Χρησιμοποίησε την τεχνολογία μόνο
όταν σε υπηρετεί. Μην υπηρετείς την
τεχνολογία επειδή απλά είναι διαθέσιμη

11

σίες σε μορφή ρουτίνας. Δεν χρειάζεται
να ανακαλύπτεις τον τροχό κάθε μέρα!

14

√ Η οργάνωση του χρόνου μας
καθόλον το εικοσιτετράωρο
αποτελεί πολύτιμο κλειδί για
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

8 Σταμάτα την ταυτόχρονη εκτέλεση
πολλών
ενεργειών
(Multitasking).
Εστίασε σε ένα πράγμα τη φορά και
όρισε το πότε θα ασχοληθείς με το επόμενο

9 Έλεγχε σε αραιά χρονικά διαστήματα

τις ειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

10 Όρισε στόχους για την ημέρα σου,

την εβδομάδα, τον μήνα κλπ

Κάνε διάλειμμα 20 λεπτών κάθε 2
ώρες εργασίας. Σήκω από το γραφείο
και κινήσου, άλλαξε περιβάλλον και
βγάλε από το μυαλό σου αυτό με το
οποίο ασχολιόσουν

15

Θεώρησε ότι είσαι «σωστός» σε
περίπτωση που έχεις δίλημμα για κάτι.
Η αποφασιστικότητα είναι παραγωγική. Σε περίπτωση που είσαι λάθος,
έχεις τον χρόνο και την δύναμη να το
διορθώσεις. Το να είσαι αναποφάσιστος σου καταναλώνει απίστευτη ενέργεια και σε βαλτώνει

16 Μάθε να λες «όχι». Εστίασε σε
σημαντικά πράγματα μόνο
17 Δημιούργησε κατάλογο προτεραιοτήτων με τις εργασίες που χρειάζεται
να γίνουν. Η οργάνωση του χρόνου σου
είναι πολύτιμη δεξιότητα.

Η αποδοτικότητα στην εργασία είναι συνυφασμένη
με την προσωπικότητα του εργαζόμενου
Η ατομική απόδοση
και η προσωπικότητα
Πριν αναφερθούμε στη σημασία της προσωπικότητας στην
ατομική απόδοση, θα κάνουμε
μια σύντομη αναφορά στην
αναγκαιότητα ύπαρξης μιας
σαφούς περιγραφής θέσης
εργασίας, στην οποία να αναφέρονται με ακρίβεια και
σαφήνεια τα καθήκοντα και οι
απαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες του εργαζόμενου.
Χωρίς την ύπαρξη των ανωτέρω δεν είναι δυνατό να μιλάμε
για βελτίωση της απόδοσης
και τούτο γιατί όταν μιλάμε για
βελτίωση της απόδοσης αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη
εργασία, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο καθήκον.
Και επιπλέον είναι δυνατό να
μη συνδέονται τα καθήκοντα
ενός εργαζόμενου με τους στόχους της επιχείρησης ή έστω
του τμήματος στο οποίο απασχολείται ένας εργαζόμενος;
Η βελτίωση της απόδοσης
προϋποθέτει πολλές φορές την
απόκτηση νέων γνώσεων και
την ανάπτυξη νέων (ή τη βελτίωση υπαρχόντων) δεξιοτήτων. Μην έχοντας ορίσει ποιες
γνώσεις και δεξιότητες είναι
απαραίτητες για την αποδοτι-

κή διεκπεραίωση μιας εργασίας ή ενός καθήκοντος, πώς
θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την απόδοση και να τη
βελτιώσουμε;
Τι σχέση έχει όμως με όλα αυτά
η προσωπικότητα; Η προσωπικότητα, δηλαδή οι φυσικές
συμπεριφορές ενός ατόμου,
καθορίζουν σε πολύ σημαντικό
βαθμό πώς αυτό το άτομο θα
συμπεριφερθεί κατά την εκτέλεση μιας εργασίας ή ενός
καθήκοντος.
Παράδειγμα: Πρόκειται για μια
εργασία εξαιρετικά μονότονη
και το άτομο «προτιμάει» (σαν
προσωπικότητα)
ποικιλία
στην εργασία του; Τότε ενδέχεται να χάσει το ενδιαφέρον του
για τη συγκεκριμένη εργασία ή
να μειωθεί η απόδοσή του.
Πρόκειται αντίθετα για ένα
άτομο, που «προτιμάει» (σαν

προσωπικότητα)
τη ρουτίνα στη
δουλειά του και
το έχουμε επιφορτίσει με μια
ποικιλία καθηκόντων και με
στενά χρονοδιαγράμματα; Είναι
σχεδόν βέβαιο
ότι, αργά ή γρήγορα, θα μειωθεί
η απόδοση του ατόμου (ενδεχομένως λόγω άγχους).
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου
είναι συνεπώς καθοριστικά για
το πώς ενδέχεται το άτομο να
συμπεριφερθεί στην εκτέλεση
μιας εργασίας και των καθηκόντων του. Η προσωρινή αποτελεσματικότητα και απόδοση
ενός ατόμου σε μια εργασία
που δεν ανταποκρίνεται στα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, είναι πολύ πιθανό να μειωθεί μεσοπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα.
Αυτό πρέπει να λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη τόσο κατά την
επιλογή νέου προσωπικού σε
μια επιχείρηση όσο και σε
οποιαδήποτε προσπάθεια για
αξιολόγηση και βελτίωση της
απόδοσης.
Υπάρχει βέβαια πάντα η δυνα-

τότητα ανάπτυξης ή βελτίωσης δεξιοτήτων σε ένα άτομο,
με σκοπό να αποδώσει καλύτερα στα καθήκοντά του.
Ο καθορισμός των απαιτούμενων δεξιοτήτων συχνά απορρέει από τα χαρακτηριστικά
εκείνα της προσωπικότητας
του ατόμου που ενδεχομένως
να είναι κρίσιμα για ένα συγκεκριμένο ρόλο, για μια συγκεκριμένη εργασία ή για ορισμένα
βασικά καθήκοντα, και τα
οποία ωστόσο ενδέχεται να
μην είναι επαρκώς ανεπτυγμένα στο συγκεκριμένο άτομο
(π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας,
ηγετικές δεξιότητες, δεξιότητες
πωλήσεων κ.ο.κ.).
Δεν είναι δε σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες οι τροποποιήσεις στην περιγραφή
θέσεων εργασίας είναι πιο
αποτελεσματικές για το άτομο
και για την εταιρεία, από την
αλλαγή του ατόμου ή από την,
πολλές φορές, χρονοβόρα,
ίσως υψηλού κόστους, και όχι
πάντα αποτελεσματική, εκπαίδευση του κάθε ατόμου. Μη
διστάσετε να μοιραστείτε τις
απορίες ή και εμπειρίες σας
γύρω από θέματα που αφορούν στη βελτίωση της απόδοσης και στην αξιολόγηση προσωπικού, η οποία αποβλέπει
στη βελτίωση της ατομικής
απόδοσης.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΝH ΘΕΣH ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γ

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

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

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

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς
και της Αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως από
αυτές.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Εκτελεί συνδικαλιστικά καθήκοντα και
εφαρμόζει οτιδήποτε του ανατεθεί σε
σχέση με τους σκοπούς και τη δράση της
ΣΕΚ. Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και
ευθύνες της θέσης θα δίδονται στους
ενδιαφερομένους με την παραλαβή της
αίτησης από τα κεντρικά ή επαρχιακά
γραφεία της ΣΕΚ.
Ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΕΚ, οι υπάλληλοι μπορεί να εργάζονται και εκτός του
συνηθισμένου ωραρίου εργασίας που λειτουργούν τα γραφεία της ΣΕΚ, τόσο εντός
όσο και εκτός της έδρας απασχόλησης
τους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση
Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή
εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους που θα πληρούν τα πιο πάνω προσόντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
άλλης επικοινωνίας. Με βάση την σειρά
επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας
των θέσεων, ίσος με το τετραπλάσιο των
δημοσιευμένων κενών θέσεων, ή εξαπλάσιος στην περίπτωση μιας κενής θέσης,
θα κληθεί σε προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων
είναι μικρότερος θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις πρέπει
να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΣΕΚ
με τίτλο: “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΕΝΗ
ΘΕΣΗ
ΣΤΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ”
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων αποτεινόμενοι στα
επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ Λεμεσού, Κ.
Οικονόμου 21, Λεμεσός,
τηλέφωνο
25861000. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται με το χέρι στο γραφείο του Επαρχιακού Γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού μέχρι τις
31/10/19, μεταξύ των ωρών 08.30π.μ.13.00μ.μ. και 15.00μ.μ. -17.30μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των αργιών).
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με
αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και εγγράφων που καθορίζονται στην αίτηση που
θα συμπληρώσουν.
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Χρεοκοπία Thomas Cook: ανάγκη για καλύτερη
προστασία καταναλωτών κι εργαζομένων

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΕΚ,
καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να αξιοποιήσουν πλήρως τα
διαθέσιμα μέσα προκειμένου να
μετριαστεί ο αντίκτυπος της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Σε ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ με
ανάταση χειρός εκφράζει την ανησυχία του για τα 600.000 άτομα που
εγκλωβίστηκαν μακριά από το σπίτι
τους, τις χιλιάδες απώλειες θέσεων
εργασίας, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς επίσης και για τις ζημίες στον
τουριστικό τομέα.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που απολύθηκαν και τις επιχειρήσεις που έπληξε
η κατάρρευση του ταξιδιωτικού ομίλου και η Επιτροπή θα πρέπει να
προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα
της ΕΕ που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη ζημία που προκλήθηκε
στον κλάδο.
Προσθέτουν ακόμη ότι η Επιτροπή και
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν εγγυήσεις για
τα δεδουλευμένα και τις συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων
που πλήττονται από τη χρεοκοπία.
Βελτίωση της αντίδρασης σε περίπτωση μελλοντικών κρίσεων
Το ΕΚ επισημαίνει ότι 32 αεροπορικές
εταιρείες χρεοκόπησαν από το 2017
και επιθυμεί να αξιολογήσει η Επιτροπή αν χρειάζονται νέα μέτρα για την
πρόληψη τέτοιων καταστάσεων.
Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάρρευση της Thomas Cook θα πρέπει να
μελετηθούν, υπογραμμίζει το ΕΚ, τονίζοντας ότι η οικονομική κατάσταση

• Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα της ΕΕ
προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και όσους απολύονται
λόγω πτώχευσης
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη
θέσπισης νέων μέτρων για πρόληψη μελλοντικών κρίσεων
της εταιρείας ήταν ήδη γνωστή στις
βρετανικές αρχές και ότι οι κανόνες θα
μπορούσαν να αλλάξουν για την
καλύτερη παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των αεροπορικών
εταιρειών.
Το ΕΚ προσθέτει επίσης ότι, ως έσχατη λύση, θα μπορούσαν να εξεταστούν
μέτρα κρατικών ενισχύσεων για να
μετριαστεί ο αρνητικός οικονομικός
αντίκτυπος.

Καλύτερη προστασία των
καταναλωτών και των εργαζομένων
Για να ενισχυθεί η προστασία των
καταναλωτών σε περίπτωση κατάρρευσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους κανόνες που ορίζουν
δικαιώματα των επιβατών υποχρεώσεις για τη σύσταση ταμείων εγγυήσεων ή τη σύναψη σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων από τις αεροπορικές
εταιρείες. Οι εν λόγω κανόνες βρίσκονται υπό αναθεώρηση και αναμένεται

η υιοθέτηση της θέσης των κρατών
μελών. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει
πρόταση σχετικά με το δικαίωμα των
εργαζομένων να πληροφορούνται για
τις διαβουλεύσεις και να συμμετέχουν
σε αυτές, αλλά και στην πρόβλεψη και
διαχείριση των διεργασιών αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το ψήφισμα που
ενέκρινε το ΕΚ τον Ιανουάριο του 2013.

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική
στον τομέα του τουρισμού
Τέλος, το ΕΚ τονίζει ότι ο τουριστικός
τομέας, ο οποίος υπέστη σοβαρές
ζημίες λόγω της κατάρρευσης της
Thomas Cook, παράγει πάνω από το
10% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ και λειτουργεί ως κίνητρο και για άλλους
τομείς. Ως εκ τούτου, πρέπει να
συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες
της Επιτροπής και να διατεθεί κονδύλιο στον επόμενο προϋπολογισμό της
ΕΕ.

«Φυτεύω για το Κλίμα»

Μ

ε στόχο τη συμβολή της Κύπρου
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το Τμήμα Δασών του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων για
δωρεάν παροχή δενδρυλλίων στο
πλαίσιο του προγράμματος «Φυτεύω
για το Kλίμα». Η περίοδος υποβολής
των αιτήσεων για τη φετινή φυτευτική περίοδο ολοκληρώνεται στις 8
Νοεμβρίου 2019.
Στόχος του προγράμματος «Φυτεύω
για το Kλίμα», που εξήγγειλε στις
αρχές του μήνα ο Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι η διασφάλιση της επιτυ-

• Άρχισε η υποβολή αιτήσεων
για δωρεάν παροχή δενδρυλλίων
από το Τμήμα Δασών του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
χούς υλοποίησης των πρωτοβουλιών
δενδροφύτευσης που έχουν αναληφθεί
την τελευταία περίοδο, μέσα από τον
συντονισμό, την κατάρτιση και την
έμπρακτη στήριξη όλων των φορέων
που τις έχουν εξαγγείλει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων
από τους κατά τόπους δασικούς
σταθμούς ή από την
ιστοσελίδα του Τμήματος
Δασών:
www.moa.gov.cy/forest.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε
σε έντυπη μορφή, στους
κατά τόπους δασικούς
σταθμούς, είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να βρουν περισσότερες
πληροφορίες στο έντυπο της αίτησης
αλλά και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα»,
δικαιούχοι δωρεάν δενδρυλλίων είναι
δημόσιοι φορείς και οργανωμένα
σύνολα των πιο κάτω κατηγοριών:
Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες).
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (Σχολικές
Μονάδες).
Άλλες
Κυβερνητικές
Υπηρεσίες
(Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αστυνομία, Εθνική
Φρουρά, Νοσοκομεία κτλ.).
Εκκλησιαστικές Αρχές (Εκκλησίες,
Εξωκλήσια, Μοναστήρια).
Άλλα Οργανωμένα Σύνολα και Πρωτοβουλίες Πολιτών που αποδεδειγμένα
έχουν εξασφαλίσει κατάλληλη γη για
δενδροφύτευση.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η ενσυναίσθηση που διδάσκεται στη Δανία

Ω

ς ενσυναίσθηση ορίζουμε την
συναισθηματική ταύτιση με
την ψυχική κατάσταση ενός άλλου
ατόμου και η κατανόηση της
συμπεριφοράς και των κινήτρων
του. Οι αγγλοσάξωνες λένε «να
μπεις στα παπούτσια του άλλου»,
εμείς λέμε και επιπρόθετα «να
έρθεις στη θέση μου».
Η ουσία είναι να βάλουμε στην
άκρη τον εγωισμό μας, τις προτιμήσεις, τις απόψεις, τις συνήθειές μας και να προσπαθήσουμε να
καταλάβουμε τον άλλον στην
ουσία του. Να γίνουμε ένα με την
ιστορία της ζωής του και να
κατανοήσουμε τις σκέψεις και τις
πράξεις του βλέποντας από τη
δική του οπτική γωνία.
Πρόκειται για την ύψιστη μορφή
ευφυΐας λένε σήμερα οι ειδικοί
επιστήμονες.
Κάποιος που θα το εξέταζε από
θρησκευτικής απόψεως θα έβλεπε
μέσα σε αυτό το «μη κρίνεις ίνα μη
κριθείς» και το «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν».
Είναι κατανοητό ότι όσοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να νιώθουν ενσυναίσθηση, είναι ανώτερα πλάσματα με πολλά χαρίσματα και εξαιρετικά χρήσιμοι στην
κοινωνία που ζουν.

Στη Δανία, μια ώρα κάθε εβδομάδα οι μαθητές διδάσκονται την
ενσυναίσθηση μαθαίνοντας να
βοηθούν τους συμμαθητές τους
και να ανταγωνίζονται μόνο τους
εαυτούς τους και όχι τα άλλα
παιδιά της τάξης. Η Δανία είναι
μια από τις πιο ευτυχισμένες
χώρες στον κόσμο όπως έδειξαν
οι τελευταίες εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια

Ευτυχία, η οποία από το 2012
καταγράφει τον δείκτη σε 155
χώρες του κόσμου. Η Δανία τα
τελευταία εφτά χρόνια είναι σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις της
λίστας. Το γεγονός ότι το μάθημα
της ενσυναίσθησης είναι υποχρεωτικό στα σχολεία της Δανίας
από το 1993, έχει συμβάλει στο
κλίμα ευτυχίας που επικρατεί στη
χώρα.
Η ενσυναίσθηση βοηθά στην οικοδόμηση σχέσεων, εμποδίζει την
παρενόχληση (bulling) και προω-

θεί την επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα. Οι έφηβοι με ενσυναίσθηση γίνονται επιτυχημένοι ενήλικες, επειδή είναι περισσότερο
επικεντρωμένοι στους στόχους
τους από ό,τι οι νάρκισσοι συμμαθητές τους.
Στα σχολεία της Δανίας μια ώρα
την εβδομάδα είναι αφιερωμένη
στο μάθημα ενσυναίσθησης που
αφορά στους μαθητές ηλικίας 616 ετών και είναι υποχρεωτικής
παρακολούθησης.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Οι 10 υπερτροφές
του φθινοπώρου
1. Μπρόκολο: Το μπρόκολο είναι ένα σχετικά
φτηνό λαχανικό, αλλά είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και έχει ευεργετική επίδραση στον οργανισμό.
2. Καρύδια: Τα καρύδια περιέχουν πολλά και
σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ιδίως ωμέγα3 λιπαρά οξέα, που είναι απαραίτητα για τη
βέλτιστη υγεία.
3. Κουνουπίδι: Είναι χαμηλό σε υδατάνθρακες, υψηλό σε φυτικές ίνες και πλούσιο σε Ω3.

4. Μήλα: Τα μήλα είναι πλούσια επίσης σε
αντιοξειδωτικές ουσίες, κυρίως σε βιταμίνη C που
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Στη διάρκεια του μαθήματος τα
παιδιά συζητούν τα προβλήματα
τους, είτε αφορούν στο σχολείο,
είτε όχι, και όλοι μαζί με τον
δάσκαλο τους προσπαθούν να
βρουν λύσεις.

5. Γλυκοπατάτα: Αποτελεί καλή πηγή βιταμίνης Α
που κάνει καλό στην όραση, είναι καλή πηγή σιδήρου κι έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Εάν δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα
προς επίλυση, τα παιδιά περνούν
μια ώρα μαζί χαλαρώνοντας,
απολαμβάνοντας το περιβόητο
hygge, μια λέξη που δεν μεταφράζεται και είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την κατάσταση ευτυχίας που
επικρατεί στην σκανδιναβική
αυτή χώρα.

7. Ρόδι: Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, είναι αντιφλεγμονώδες, αντιμικροβιακό και μειώνει την κακή
χοληστερόλη και την πίεση και αντιμετωπίζει τη διάρροια.

Το hygge θα μπορούσε να οριστεί
ως μια εσκεμμένη οικειότητα, μια
οικειότητα που έχουμε εμείς δημιουργήσει από πρόθεση.

6. Λαχανάκια Βρυξελλών: Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και Κ αλλά και σε φυτικές ίνες. Ιδανικό για
detox.

8. Παντζάρια: Παρέχουν
αντιοξειδωτική,
αντιφλεγμονώδη και αποτοξινωτική δράση.
9. Κολοκύθα: Η κολοκύθα προλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα και θεωρείται αντιφλεγμονώδης.
10. Κράνμπερι: Αγαπημένο superfood, γεμάτο με
βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά.

Τροχαία ατυχήματα η καθημερινή αιτία θανάτου που ισοδυναμεί με 7 συντριβές Boeing

Σ

τοιχεία συγκλονηστικά. Ανθρώπινες ψυχές που αν τις «συνοψίσει»
κανείς σε ωμή αριθμητική, αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος. Τα
θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα
δεν απασχολούν μόνο την Κύπρο αλλά
ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό επισημάνθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο
Cyprus Road Safety Forum, το οποίο
άρχισε τις εργασίες του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ο κ. Jonathon
Passmore, παρουσίασε τις δράσεις του
ΠΟΥ και το μέγεθος του προβλήματος
σε παγκόσμια κλίμακα. Χαρακτηριστι-

Η

Βουδαπέστη προσπαθεί να γίνει
μια πόλη φιλική για τα ποδήλατα
με ένα αυξανόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και ένα στόλο ποδηλάτων που
τα μοιράζονται όλοι οι κάτοικοι. Ονομάζονται Bubi. Είναι πράσινα και είναι
δωρεάν τα πρώτα 30 λεπτά. Είναι μια
οικεία εικόνα πλέον στην πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας.
Τα ποδήλατα Bubi είναι ένα σημαντικό
κομμάτι του δικτύου μεταφορών της
Βουδαπέστης. Υπάρχουν σήμερα 128
σταθμοί ποδηλάτων και πάνω από
1500 διαθέσιμα ποδήλατα. Τα ποδήλατα κατασκευάζονται στην Ουγγαρία.
Είναι ανθεκτικά και ασφαλή. Οι χρήστες στην πόλη μπορούν με 60 ευρώ να
έχουν μια ετήσια συνδρομή. Παίρνουν
ένα, χρησιμοποιώντας μια κάρτα ή
έναν κωδικό όπως εξηγεί ο Σίμον Νίρε,
που παίρνει συχνά ποδήλατο:
«Διαλέγω το ποδήλατο που μου αρέσει.
Πάω πίσω και πληκτρολογώ τον αριθμό τηλεφώνου μου. Μετά μου ζητά τον
κωδικό (pin) και το πληκτρολογώ επί-
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ένα στοιχείο που παρουσιάστηκε απ’
την Τροχαία στο πλαίσιο της δικής της
παρέμβασης, όπου αναφέρει ότι "ενώ
οι μοτοσικλέτες αποτελούν μόνο το 7%
των εγγεγραμμένων οχημάτων, το
ποσοστό των μοτοσικλετών στο σύνολο των τροχαίων είναι 27.7%"
κό ήταν το παράδειγμα που έδωσε
στην παρουσίασή του: «Καθημερινά
ανά το παγκόσμιο χάνονται ζωές
στους δρόμους που ισοδυναμούν με
πτώση 7 αεροσκαφών τύπου Airbus
A380». Ο ίδιος ο κ. Passmore με αφορμή το συνέδριο, απομόνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter

Το διήμερο συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ύπατη Αρμοστεία της
Αυστραλίας στην Κύπρο. Χαιρετισμούς
απηύθυναν ο Ύπατος Αρμοστής της
Αυστραλίας Sam Beever, η Υπουργός
Μεταφορών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
ο Υπουργό Παιδείας καθώς και ο
Δ/ντης Τροχαίας Αρχηγείου.

Τα ποδήλατα Bubi άλλαξαν
την εικόνα της Βουδαπέστης

σης. Μου ζητά να περιμένω λίγο. Το
τραβάω, βάζω το στήριγμα και προσαρμόζω το ύψος της σέλας για να
ταιριάζει στη δική μου περίπτωση». Το
δίκτυο ποδηλάτων Bubi υποστηρίζεται
από την Ε.Ε. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το
2014. Κόστισε 3,3 εκατομμύρια Ευρώ.
Τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από
την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Από τότε
που μπήκαν σε λειτουργία τα ποδήλατα, οι χρήστες τους έχουν κάνει 2,5

εκατομμύρια διαδρομές. Τώρα
κατασκευάζεται ο 128ος σταθμός
ποδηλάτων. Το πλάνο είναι να
υπάρξουν συνολικά 225. Οι
σταθμοί στήνονται σε λίγες ώρες
και λειτουργούν ανεξάρτητα,
χάρις στην ηλιακή ενέργεια. Οι
αρχές της πόλης βλέπουν τα
ποδήλατα αυτά ως ένα συμπληρωματικό μέσο για τις άλλες επιλογές μεταφοράς που υπάρχουν
στην Βουδαπέστη, όπως το τραμ και το
μετρό:
«Τα χρησιμοποιούν για μικρές αποστάσεις. Προσπαθούμε να τα αναπτύξουμε αντίστοιχα. Να έχουμε σταθμούς
πιο κοντά. Κατά μέσο όρο, κάθε 500
μέτρα. Αυτή είναι η ιδανική απόσταση
ανάμεσα σε δύο σταθμούς, σύμφωνα
με τα τωρινά στοιχεία που έχουμε στη
διάθεσή μας» εξηγεί ο Μπάλας Μποτ,

Σοβαρά … αστειάκια

Ο βάτραχος
Ένας παππούλης περπατάει στο
δρόμο βρίσκει ένα βάτραχο. Ο βάτραχος τότε του λέει :
– Καλέ μου κύριε αν με φιλήσετε θα
γίνω μια όμορφη πριγκίπισσα και θα
είμαι δική σας για πάντα!
Τότε ο παππούς παίρνει το βάτραχο,
τον βάζει στη τσέπη του και λέει:
– Στην ηλικία μου είναι καλύτερο να
έχω κάποιον να μιλάω μαζί του!
επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρίας
ποδηλάτων.
Έχει γίνει λοιπόν η Βουδαπέστη μια
πόλη πιο φιλική στα ποδήλατα;«Η
εμπειρία μου είναι ότι οι οδηγοί προσέχουν πλέον περισσότερο εμάς τους
ποδηλάτες και υπάρχουν ολοένα και
περισσότεροι ποδηλατόδρομοι» επισημαίνει η ποδηλάτισσα Έβελιν Πίζτερ.
Η πόλη έχει πλέον 300 χιλιόμετρα
ποδηλατικών διαδρομών. Η ομάδα των
ποδηλάτων Bubi πιστεύει ότι παρά τον
όγκο της κίνησης στο κέντρο της
πόλης, τα πράγματα είναι στην σωστή
κατεύθυνση: «Δεν μπορείς να περιμένεις από την Βουδαπέστη να γίνει αμέσως μια πόλη γεμάτη ποδήλατα, όπως
είναι το Άμστερνταμ. Εάν όμως δείτε
την κατάσταση πριν τέσσερα χρόνια,
μπορείτε να δείτε την εξέλιξη. Εάν
συνεχιστεί και στο μέλλον, τότε η Βουδαπέστη θα γίνει μια πιο φιλική πόλη
για τα ποδήλατα και πιο βιώσιμη» επισημαίνει ο Μπάλας Μποτ, επικεφαλής
μάρκετινγκ της εταιρίας ποδηλάτων.
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Η σωστή ποσότητα φρούτων που πρέπει
να καταναλώνετε καθημερινά

α φρούτα είναι γνωστά για
τα θρεπτικά συστατικά τους.
Πέρα όμως από θρεπτικά συστατικά, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων και υδατανθράκων.
Η κατανάλωσή τους λοιπόν είναι
πολύ σημαντικό να γίνεται με
μέτρο.
Για τον μέσο άνθρωπο, τέσσερα
φρούτα την ημέρα είναι το ανώτατο συνιστώμενο όριο.
Μερικοί επαγγελματίες αθλητές
μπορεί να τρώνε φυσικά περισσότερα από τέσσερα φρούτα την
ημέρα, όμως για τον υπόλοιπο
πληθυσμό αυτό μπορεί να έχει
αρνητικά
αποτελέσματα.
Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες
πληροφορίες σχετικά με τα φρούτα και τη διατροφή. Πόσα φρούτα
είναι σωστό να καταναλώνετε
καθημερινά και πότε πρέπει να
μπαίνουν όρια;
Διαπιστευμένοι διαιτολόγοι υποστηρίζουν πως υπάρχει αρκετά
μεγάλη σύγχυση σχετικά με το
ποιες τροφές έχουν πολλή ζάχαρη
και ποιες πρέπει να μειώσουμε.
Το άγχος ότι τα φρούτα περιέχουν
πολύ φρουκτόζη κάνει τους
ανθρώπους πολλές φορές να τα
απομακρύνουν από τη διατροφή
τους, κάνοντας δίαιτες που μπορεί
να έχουν πολύ επιζήμιες επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη υγεία
τους.

Τα φρούτα έχουν φυσική ζάχαρη,
έτσι είναι πολύ λιγότερο πιθανό η
υπερβολική κατανάλωσή τους να
οδηγήσει σε παχυσαρκία ή κάποια
χρόνια πάθηση, σε σχέση με την
κατανάλωση τροφών που έχουν
πρόσθετη επεξεργασμένη ζάχαρη.
Ακόμα, τα φρούτα είναι πλούσια
σε θρεπτικά συστατικά, μέταλλα,

Ταύρος: Η Σελήνη κινείται στο φιλικό
για το δικό σου ζώδιο της Παρθένου,
από όπου σχηματίζει ευνοϊκή όψη με
τον Κρόνο από τον Αιγόκερω. Έτσι
λοιπόν μπορείς να προωθήσεις με τον
καλύτερο τρόπο ένα δημιουργικό σου
σχέδιο, αλλά και να σταθεροποιήσεις
μέσα από δικές σου προσπάθειες τα
κεκτημένα.
Δίδυμοι: Ένα μεγάλο μέρος της προσοχής σου είναι στο σπίτι, ή την οικογένεια, ωστόσο είναι μια καλή ημέρα
να επιλύσεις θέματα που πιθανώς να
σε απασχολούν σχετικά με αυτούς
τους τομείς και να βρεις λύσεις αν
υπήρξαν σημαντικά προβλήματα, ενώ
αυτές τις ημέρες βρίσκεις λύσεις και
μέσα στην καθημερινότητά σου.
Καρκίνος: Η μέρα είναι πολύ σημαντική για σένα, σε πολλά επίπεδα και
προτιμότερο είναι να αφήσεις στην
άκρη ανασφάλειες και φοβίες, και να
αρπάξεις τις ευκαιρίες που θα σου
παρουσιαστούν. Παράλληλα κάνεις
επαφές ή συναντήσεις που είναι
ουσιαστικές για το μέλλον, προωθώντας τους στόχους που έχεις θέσει,
ενώ παράλληλα έρχονται στο δρόμο
σου οι κατάλληλοι άνθρωποι για αυτό
που χρειάζεσαι.
Λέων: Η Σελήνη από την Παρθένο δείχνει πως το μεγαλύτερο μέρος της

SUDOCOU

ή δύο συγκεκριμένων φρούτων.
Κάθε φρούτο και χρώμα φέρει το
δικό του σύνολο μοναδικών ουσιών
για την καταπολέμηση ασθενειών.
Για παράδειγμα, η πορτοκαλί χρωστική ουσία που βρίσκεται στα
πορτοκάλια, στα καρπούζια και
στα μάνγκο περιέχει το αντιοξειδωτικό βήτα-καροτένιο, το οποίο
είναι σημαντικό για τα μάτια και
την υγεία του δέρματος.
Αποφεύγοντας τα φρούτα, στερούμε από τον οργανισμό μας τα
μέταλλα και τις βιταμίνες που
χρειάζεται για να λειτουργεί
σωστά.

• Το «κόλπο» για τη σωστή
κατανάλωση φαίνεται
να είναι στο τι είδους
φρούτα επιλέγουμε
να τρώμε καθημερινά
φυτικές ίνες και φυτοθρεπτικά
συστατικά τα οποία μας βοηθούν
να παραμένουμε υγιείς και να προστατευτούμε από διάφορους κινδύνους. Το «κόλπο» για τη σωστή
κατανάλωση φαίνεται να είναι στο
τι είδους φρούτα επιλέγουμε να
τρώμε καθημερινά.
Η επιλογή μιας πολύχρωμης ποικιλίας φρούτων είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ προτιμότερη
από την συνεχή κατανάλωση ενός

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να
στοχεύουμε να τρώμε δύο μερίδες
φρούτων την ημέρα. Η κάθε μερίδα
θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός των παρακάτω:
1 μεσαίο μήλο ή μπανάνα ή πορτοκάλι ή αχλάδι
2 μικρά βερίκοκα ή ακτινίδια ή
δαμάσκηνα
1 φλιτζάνι μούρα ή σταφύλια ή
κομμένη φρουτοσαλάτα
Τα φρούτα είναι πλούσια σε
αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν
τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα,
αποτρέποντας έτσι σοβαρές ασθένειες. Είναι πολύ σημαντικό να
ρυθμίσουμε τη διατροφή μας έτσι
ώστε να τα καταναλώνουμε
σωστά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής σου είναι στραμμένο στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και
στην δουλειά, ωστόσο μπορείς να
έχεις την ευκαιρία να διευθετήσεις τις
εκκρεμότητες που έχεις με τον καλύτερο τρόπο. Παρόλα αυτά, η μέρα δεν
ευνοεί αρκετά την ανεμελιά, οπότε δεν
αποκλείεται να επωμισθείς εσύ το
μεγαλύτερο κομμάτι ευθύνης.
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προσοχής σου είναι εστιασμένο στο
κομμάτι των οικονομικών σου. Ακόμη
λοιπόν και αν οι ευκαιρίες σε αυτό τον
τομέα είναι ασύμβατες με τους στόχους που είχες αρχικά θέσει, γεγονός
που σου δημιουργεί ένα δίλημμα σε
αυτά που θέλεις και σε αυτά που χρειάζεσαι, φρόντισε να επωφεληθείς.
Παρθένος: Η Σελήνη στο δικό σου
ζώδιο δημιουργεί ευνοϊκή όψη με τον
Κρόνο, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για να κάνεις ένα νέο σημαντικό ξεκίνημα, ειδικά αν είσαι γεννημένος τον Σεπτέμβριο. Από τη μια λοιπόν όσα σχεδιάζεις μπορούν να υλοποιηθούν, ενώ από την άλλη, μπορείς
να πάρεις κάποια σημαντική βοήθεια
σε ένα δημιουργικό σου σχέδιο.
Ζυγός: Πρόκειται για μια ευνοϊκή
ημέρα κυρίως για τα πολύ προσωπικά
σου ζητήματα και ειδικότερα για την
σχέση σου με τον εαυτό σου. Άλλωστε,
ένας πολύ βοηθητικός παράγοντας
για αυτή την εσωτερική διαδρομή
είναι οι οικείοι σου, πρόσωπα της
οικογένειάς σου ή το σπίτι γενικότερα.
Σκορπιός: Οι στόχοι σου είναι το
πρώτο σου μέλημα και μέσα στον ορίζοντα της ημέρας θα έχεις την ευκαιρία να υλοποιήσεις πολλούς από
αυτούς, κυρίως μέσω σημαντικών
επαφών και συμφωνιών που θα
κάνεις, από όπου και λαμβάνεις
ουσιαστική βοήθεια. Παράλληλα,
φίλοι είναι στο πλευρό σου και στηρίζουν τα βήματά σου.
Τοξότης: Η μέρα σου προσφέρει
σημαντικές ευκαιρίες να υλοποιήσεις
κάποια σχέδια που έχεις στα σκαριά,
με το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής
σου να είναι στραμμένο σε ζητήματα
καριέρας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να

υπάρχει μέσα σου μια δυσαρμονία
λογικής και συναισθήματος, σε γενικές
γραμμές πάντως τα λες «έξω από τα
δόντια».
Αιγόκερως: Η Σελήνη, σχηματίζει
εξαιρετικές όψεις με τον κυβερνήτη
σου Κρόνο από το ζώδιό σου, γεγονός
που δείχνει πως θα υπάρξουν μέσα
στον ορίζοντα της ημέρας σημαντικές
ευκαιρίες, τις οποίες θα πρέπει να
σπεύσεις να εκμεταλλευτείς. Είναι μια
πολύ καλή μέρα λοιπόν για να ρυθμίσεις νομικά ή διαδικαστικά, συναλλαγές με το δημόσιο ή επαφές με το εξωτερικό και θέματα σπουδών.
Υδροχόος: Η μέρα είναι αρκετά καλή
σε γενικές γραμμές, δεν αποκλείεται
όμως να υπάρξουν εσωτερικές
συγκρούσεις μέσα σου λόγω έντονων
συναισθημάτων, ακόμη και αν δεν τα
βγάζεις προς τα έξω. Παράλληλα
όμως σταθεροποιούνται υποθέσεις
που αφορούν τους οικείους, την οικογένεια ή το σπίτι και κράτα κατά νου
πως έχεις ανθρώπους στο περιβάλλον
σου που σε στηρίζουν ουσιαστικά.
Ιχθείς: Η Σελήνη ξεκινά την πορεία της
σήμερα απέναντί σου, φέρνοντας στο
προσκήνιο τα προσωπικά σου, όπου
μπορείς να επωφεληθείς, ακόμη και
αν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις
στο σπίτι ή την οικογένεια που δεν σε
αφήνουν να ηρεμήσεις εντελώς.
Επίσης, έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου τι
θέλεις και κυρίως τι δεν θέλεις στη
ζωή σου, έχοντας πάρει οριστικές
αποφάσεις και δεν προτίθεσαι να
κάνεις βήμα πίσω.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χοιρινό φιλέτο µε ξηρούς καρπούς
και σάλτσα µέλι-κουµανδαρία
Υλικά: 2 χοιρινά φιλετάκια (350 γρ. περίπου το καθένα),
καλά καθαρισµένα από τις ίνες και τις πέτσες τους,
45 γρ. (3 κοφτές κουταλιές) ανάλατο βούτυρο,
1 κουταλιά λάδι,
100 γρ. (2/3 φλ.) αλεύρι (περίπου),
2 αβγά, ελαφρά χτυπηµένα,
50 γρ. (1/3 φλ. περίπου) φουντούκια ψιλοκοµµένα + λίγα
επιπλέον για γαρνίρισµα,
50 γρ. (1/3 φλ. περίπου) κουκουνάρια (πινόλια) ψιλοκοµµένα
+ λίγα επιπλέον για γαρνίρισµα,
50 γρ. (1/3 φλ. περίπου) καρυδόψιχα ψιλοκοµµένη + λίγη
επιπλέον για γαρνίρισµα, αλάτι, πιπέρι.
Σάλτσα µέλι-κουµανδαρία:
250 ml (1 φλ.) µέλι,
250 ml (1 φλ.) κουµανδαρία + 1 κουταλιά επιπλέον
αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση: Κόβετε κάθε φιλετάκι στα δυο και τα αλατοπιπερώνετε. Ζεσταίνετε ένα µεγάλο, βαρύ τηγάνι στη
φωτιά, λιώνετε µέσα 2 κοφτές κουταλιές βούτυρο µε το
λάδι και κοκκινίζετε τα κοµµάτια του φιλέτου σε δυνατή
φωτιά, µέχρι να ροδίσουν καλά παντού. Τα βγάζετε
από το τηγάνι, τα αφήνετε να κρυώσουν και τα κρατάτε
στο ψυγείο για ½ ώρα. Προθερµαίνετε το φούρνο στους
180°C.
Βάζετε σε ένα βαθύ πιάτο το αλεύρι, σε ένα δεύτερο τα
αβγά και σε ένα τρίτο τα φουντούκια ανάµικτα µε τα
κουκουνάρια και την καρυδόψιχα. Αλευρώνετε πρώτα
καλά τα κοµµάτια του φιλέτου, τα βουτάτε στα αβγά
και ύστερα τα τυλίγετε στους ανάµικτους ξηρούς καρπούς, φροντίζοντας να καλυφτούν εντελώς.
Βουτυρώνετε µε το υπόλοιπο βούτυρο ένα ταψάκι και τα
βάζετε µέσα. Σκεπάζετε το ταψάκι µε αλουµινόχαρτο
και τα ψήνετε στο φούρνο για 15-20 περίπου λεπτά.Στο
µεταξύ, ετοιµάζετε τη σάλτσα µέλι – κουµανδαρία:
Βάζετε τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι και τα σιγοβράζετε
για 10 περίπου λεπτά, µέχρι να εξατµιστούν τα υγρά
κατά το 1/3 περίπου και να δέσει το µίγµα. Μετά που
θα το αποσύρετε από τη φωτιά, ανακατεύετε µέσα την
επιπλέον κουµανδαρία. Τεµαχίζετε διαγώνια κάθε
κοµµάτι φιλέτου και τα βάζετε σε πιατέλα ή σε 4 ατοµικά πιάτα. Τα περιχύνετε µε τη σάλτσα µέλι -κουµανδαρία και τα γαρνίρετε σκορπώντας πάνω, τους επιπλέον
ξηρούς καρπούς.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
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Οι μαθητές έφτιαξαν το δικό τους αντιπολεμικό
μήνυμα στην αυλή του σχολείου τους

Μ

ε έναν ιδιαίτερο και συμβολικό
τρόπο καταδίκασαν την τουρκική
εισβολή στη Συρία και απέστειλαν το
δικό τους μήνυμα ειρήνης οι μαθητές
της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου, την
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. Σχημάτισαν
με τις σχολικές τσάντες τους το σήμα
της ειρήνης στην αυλή του σχολείου

«Ως μαθητές της Κύπρου που βιώνουμε
την Τουρκική κατοχή δεν μπορούμε να
μείνουμε απαθής σε ένα έγκλημα που
συμβαίνει λίγα χιλιόμετρα μακριά μας.
Ας στείλουμε το μήνυμα της ειρήνης
σχηματίζοντας το έμβλημα της ειρήνης
με τις βαλίτσες μας》.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΜ Αμμοχώστου,
μαθητής του σχολείου Γιώργος
Καραολίδης, μιλώντας στους συμμαθητές του για τη δράση αυτή ανέφερε:

Στη συνέχεια, οι μαθητές και μαθήτριες
της Σχολής σχημάτισαν το έμβλημα της
ειρήνης με της βαλίτσες τους, στέλνοντας το δικό τους αντιπολεμικό μήνυμα.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Ο καλύτερος τρόπος για να φτιάξεις τη διάθεσή
σου, είναι να φτιάξεις τη διάθεση
κάποιου άλλου.
Μαρκ Τουέιν

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

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.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο συσκευασίας ξηρών καρπών

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
- Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.

• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
- Καμαριέρες
- Λαντζέρης
- Ηλεκτρολόγος/Τεχνικός
Ανδρέα Παναγή 22849849.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η «Μεγάλη Κυρία» ξανακτυπά

Τ

ρομερή η Ανόρθωση στο Μακάρειο,
πολυβόλησε με εξάσφαιρο τη ΔΟΞΑ
και ανέβηκε μόνη στο ρετιρέ στέλλοντας μηνύματα στους επίδοξους πρωταθλητές ότι φέτος δεν αστειεύεται. Η
προσφυγική ομάδα υπέκυψε φυσιολογικά, με τον προπονητή της Λούκα
Χατζηλούκα να μετακομίζει στον προπονητικό επιτελείο του ΑΠΟΕΛ στον
«Αρχάγγελο».
Σ’ ένα εκπληκτικό παιχνίδι με βροχή
τερμάτων, η ΕΝΩΣΗ με την ψυχολογία
στα ύψη υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία προκαλώντας αναστάτωση στο
συγκρότημα του Ι. Ιδιάκεθ, οποίος
ακόμη διερωτάται τι πάει στραβά
φέτος.

• Επίδειξη δύναμης από την ΑΝΟΡΘΩΣΗ με ισχυρά μηνύματα προς κάθε
κατεύθυνση
• ΑΕΛ: Κέρδισε το Λεμεσιανό ντέρμπυ ανεβάζοντας την ψυχολογία στα
ύψη
• ΑΠΟΕΛ: Καθάρισε τη Νέα Σαλαμίνα με συνοπτικές διαδικασίες με όπλο
την εμπειρία
• Υψηλών πτήσεων συνέχεια για τον Εθνικό Άχνας που εντυπωσιάζει
• Ένα ψυχωμένο Παραλίμνο έβαλε σε περιπέτειες τη φιλόδοξη ΑΕΛ

Τα χαμόγελα επέστρεψαν στην ΑΕΛ με
τη μεγαλειώδη νίκη επί του συμπολίτη
της Απόλλωνα. Αφετηρία για ανασύνταξη δυνάμεων στον Απόλλωνα δημιουργεί η 4η ήττα.
Γκρίνιες και απογοήτευση στην
ΟΜΟΝΟΙΑ μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με το βλέμμα στραμένο στον
προπονητή Χένιγκ Μπέργκ.
Στον ΑΠΟΕΛ η νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας ωθεί παίκτες και προπονητή να
κάνουν οριστική στροφή στις καλές
εμφανίσεις.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Η μέχρι τώρα πορεία των
ομάδων δείχνει ότι ισχυρότερα φαβορί για πρωγταθλητισμό θα είναι ο ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση. Ωστόσο υπάρχει χρόνος για
διορθωτικές κινήσεις σε ΑΕΚ, Απόλλωνα και Ομόνοια.

1

Βαθαίνει η κρίση στον Απόλλωνα μετά την 4η ήττα.
Ωστόσο, υπάρχει η πεποίθηση
πως αν γίνουν εγκαίρως προσεγμένες ενέργειες η εικόνα θα ανατραπεί.

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
0-3

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

15

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Οι πράσινες θέσεις εργασίας
μπαίνουν στη ζωή μας

E

ίναι γεγονός πως η Ευρωπαική Ένωση τα τελευταία χρόνια καταβάλλει συγκροτημένες προσπάθειες για να εξισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη
με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Προς
τούτο, έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
καθώς και για τη μείωση των αποβλήτων. Οι επιδιώξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
μεγάλου φάσματος
πράσινων θέσεων
√ Επιδιώξεις του Ευρωεργασίας,
ήτοι
παϊκού Οργανισμού για
θέσεων εργασίας
την Ασφάλεια και Υγεία
οι οποίες συμβάλστην Εργασία EU-OSHA
λουν στην προστασία του περιβάλλοντος ή στην επαναφορά του στην πρότερη
κατάσταση. Για να είναι όμως πραγματικά βιώσιμες
οι εν λόγω θέσεις εργασίας, πρέπει να διασφαλιστεί
ότι παρέχουν ασφαλείς, υγιεινές και αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας. Οι πράσινες θέσεις εργασίας
πρέπει να έχουν οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους
όσο και για το περιβάλλον.
Ευρύ φάσμα εργατικού δυναμικού. Οι πράσινες
θέσεις εργασίας καλύπτουν αφορούν ευρύ φάσμα
εργατικού δυναμικού. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί
ορισμοί του όρου, όπως π.χ. αυτοί που έχουν δοθεί
από το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το
περιβάλλον , την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη Eurostat.
Ως πράσινες θέσεις εργασίας πάντως θεωρούνται
γενικώς αυτές που συμβάλλουν κατά κάποιον τρόπο
στην προστασία ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε αυτές συγκαταλέγονται και οι θέσεις
εργασίας που συμβάλλουν στην προστασία των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών ή
στη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης. Επιδίωξη του EU-OSHA είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς την ανάγκη για καλές συνθήκες
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις εν
λόγω θέσεις εργασίας. Οι πράσινες θέσεις εργασίας
πρέπει να παρέχουν ασφαλείς, υγιεινές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας προκειμένου να συμβάλουν
σε μια πραγματικά έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγική «Ευρώπη 2020»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Δίωρη στάση εργασίας
στην ΑΗΚ αύριο Πέμπτη
Σ

ε δίωρη προειδοποιητική στάση
εργασίας κατέρχονται αύριο
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου από τις
07:30 μέχρι τις 09:30 το πρωί οι
συντεχνίες της ΑΗΚ με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του ΔΣ του
Οργανισμού και των αρμόδιων
Υπουργείων για επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν.
Οι κλαδικές συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ
[ΟΗΟ –ΣΕΚ] ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ,
ΣΥΒΑΗΚ, σε πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη παρουσίασαν
τα προβλήματα, τα οποία αφορούν τόσο τη στρατηγική της ΑΗΚ,
όσο και τα εργασιακά, διαμηνύοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους
πραγματοποιούνται για να υπερασπιστούν τον Οργανισμό, την
οικονομία του τόπου και τα δικαιώματα τους.
Σε σχέση με τις αποφάσεις του
Διοικητικού Δικαστηρίου για τις
αποκοπές των εργαζομένων, τις
προσαυξήσεις και τα ωφελήματα,
οι Συντεχνίες καλούν την Αρχή να
συμμορφωθεί άμεσα με τις διεργασίες και αποφάσεις των Δικαστηρίων απαιτώντας σεβασμό και
εφαρμογή τους.
Όσον αφορά τις αποφάσεις του
Υπουργικού
Συμβουλίου
που

Ο

άνθρωπος και συνδικαλιστής
Όμήρος Νεοκλέους που συνέδεσε το όνομα του με την Ομοσπονδία Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ ,
εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε ηλικία
85 ετών και η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη από τον Ιερό
ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις 11 πμ.
Ο αείμνηστος Όμηρος εργάστηκε
για τέσσερεις δεκαετίες στο Κίνημα
της ΣΕΚ. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταφορών
και Πετρελαιοειδών την περίοδο
από το 1972 μέχρι τον Ιούνιο του
1999 και υπηρετούσε πιστά τις

√ Κυβερνητική παρέμβαση
προσδοκεί η ΟΗΟ – ΣΕΚ
για εξεύρεση λύσης
και αποτροπή
των κινητοποιήσεων

του θεσμοθετημένου διαλόγου»,
υπογραμμίζουν. Για το Ταμείο
Προνοίας για νεοεισερχόμενους
υπαλλήλους, από πλευράς Συντεχνιών αναφέρθηκε πως ενώ η συμφωνία έχει υπογραφτεί τον
Σεπτέμβριο του 2018, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το Καταστατικό
από τα μέλη του, η ΑΗΚ δεν έχει
προχωρήσει στην εφαρμογή του
και κάλεσε τον Οργανισμό να
εφαρμόσει άμεσα τη συμφωνία και
να λειτουργήσει το Ταμείο.

Οι Συντεχνίες αξιώνουν επίλυση
όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν και επηρεάζουν τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα του
Οργανισμού, καθώς και την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού και
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ
– ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία εξέφρασε την
προσδοκία ότι η κυβέρνηση οφείλει
να ενεργήσει εγκαίρως στη βάση
της συνεννόησης που έγινε κατά τη
συνάντηση του προέδρου της
Δημοκρατίας με τις ηγεσίες ΣΕΚ,
ΠΕΟ, προκειμένου να αποτραπούν
μονομερείς ενέργειες που καταστρατηγούν συλλογικές συμβάσεις
και αφορούν την αναγκαία μετεξέλιξη των υφισταμένων ταμείων
υγείας ώστε να λειτουργούν προσθετικά προς το ΓεΣΥ. Ο διάλογος
και η συμφωνημένη μετεξέλιξη των
συμβατικών και άλλων υποχρεώσεων των Ημικρατικών Οργανισμών και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αποτελεί τη μόνη
καθορισμένη διεργασία που επιβάλλεται από τα εργασιακά θέσμια
του τόπου και μπορεί να αποτρέψει τις δικαιολογημένες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα.

αρχές και τις αξίες ενός υγιούς και
ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού.
Η συνδικαλιστική του δράση δεν
είχε στεγανά. Πρωτοπόρησε και

√ Ο Όμηρος Νεοκλέους
συνέδεσε το όνομα του με
τον υγιή και ακηδεμόνευτο
συνδικαλισμό
κατόρθωσε σε αντίξοες
εργασιακές
συνθήκες να δημιουργήσει και να
αναπτύξει
τον
κλάδο της Ναυτιλίας με σύμμαχο και
συμπαραστάτη τον
πρώην γενικό γραμματέα της ΣΕΚ αείμνηστο Μιχαλάκη Ιωάννου.
Η πολυσχιδής του δράση προεκτάθηκε και πέραν των συνόρων της
πατρίδας του και τύγχανε σεβασμού και εκτίμησης από συνδικαλιστές από όλα τα μήκη και τα
πλάτη της γης.

Σ

Οι σύνεδροι θα αποτιμήσουν τα Πεπραγμένα της
απελθούσας τετραετίας, θα καθορίσουν τη γραμμή
πλεύσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα
εκλέξουν τη νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας καθώς
και τους αντιπροσώπους στα συλλογικά όργανα
του κινήματος.

παραβιάζουν τις συλλογικές συμβάσεις, οι Συντεχνίες της ΑΗΚ τονίζουν πως οι αποφάσεις για
κατάργηση των Ταμείων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης αποτελούν μονομερή και εξόφθαλμη
παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων. «Το κράτος οφείλει να
σέβεται και να εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις και τις αρχές

Η ΣΕΚ αποχαιρετά ένα γνήσιο τέκνο της

16o Παγκύπριο Συνέδριο
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
τις 29 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί
στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο στις 10 το
πρωί, το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ.
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Η ΣΕΚ αποχαιρετά ένα άξιο συνδι-

Τ

καλιστή του οποίου οι διδαχές
αποτελούν παρακαταθήκη για το
Κίνημα και για τους νεότερους
συνδικαλιστές. Το τελευταίο τριήμερο οι σημαίες στο οίκημα της ΣΕΚ
κυμάτιζαν μεσίστιες. Τον επικήδειο
θα εκφωνήσει ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας.

22ο Επαρχιακό Συνέδριο ΣΕΚ Λάρνακας

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 συλλογικά
όργανα του κινήματος.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έμφαση θα δοθεί
και σε μείζονα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αφορούν την
πόλη και επαρχία Λάρνακας.

