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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Απόδοση τιμών στον πρώην
γ.γ. της ΣΕΚ α. Μ. Ιωάννου
Συνεχίζουμε την φωτεινή παρακαταθήκη που μας κληροδότησε ο
Μιχαλάκης Ιωάννου, ήταν το
μήνυμα του Φιλολογικού Μνημοσύνου που τελέσθηκε με τη
συμπλήρωση των 10
χρόνων από την εκδημία του μεγάλου συνδικαλιστή ηγέτη.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3064

Νέα εποχή στον Κυπριακή
Τουριστική Βιομηχανία
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Δεν είσαι μόνη,
δεν είσαι η μόνη!!!
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Θ

έματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
συζήτησαν τα μέλη της γενικής
γραμματείας της ΣΕΚ και ο πρόεδρος
της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, σε
συνάντηση τους στα κεντρικά γραφεία
του κινήματος την περασμένη Πέμπτη
21 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:

κυβερνητικού νομοσχεδίου για σύσταση
και λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, μέσα από την οποία θα διενεργούνται αυστηροί και αποτελεσματικοι έλεγχοι που θα βάζουν τάξη στην
αγορά εργασίας και θα πατάσσουν την
αδήλωτη και παράνομη απασχόληση.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας και ο πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Συλλούρης, συμφώνησαν ότι
θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή και
επικοινωνία για ανταλλαγή απόψεων
επί όλων των ζητημάτων που αφορούν
την εργατική τάξη.

• Τις υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών
• Τη δημιουργία της παράλληλης Βουλής

Τα προνόμια στην Υγεία και
οι ατυχείς παρεμβάσεις ΟΕΒ
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ
απαντά τεκμηριωμένα στις επιθέσεις του γενικού διευθυντή της
ΟΕΒ κατά των συνδικάτων στο
θέμα των Ταμείων Υγείας των
εργαζομένων στον ευρύ
Σελ. 10
δημόσιο τομέα.

Έντονη ανησυχία για
τη χαμηλή παραγωγικότητα
Επείγει η διασύνδεση του εκπαιδευτικου συστήματος με την
αγορά εργασίας, τόνισαν στην
πρόσφατη συνάντηση τους, η ΣΕΚ
και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σελ. 7

Σελ. 2

Συνάντηση της ηγεσίας ΣΕΚ με τον πρόεδρο της Βουλής

• Την πορεία της Κυπριακής Οικονομίας

Σελ. 8

ΤΙΜΗ €0.70

• Την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την ανάγκη ψήφισης του

• Απαράδεκτες οι φωνασκίες της ΟΕΒ για τα Ταμεία Υγείας στον ευρύ δημόσιο τομέα και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΣ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η

ΣΕΚ θεωρεί απαράδεκτες και άστοχες τις αντιδράσεις των εργοδοτικών οργανώσεων όσον αφορά τη
συμπληρωματική συνέχιση της λειτουργίας των Ταμείων Υγείας στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, σε σχέση με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ τον
Ιούνιο του 2020.

περίπτωση, η εν λόγω απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου δεν εκτρέπεται
από τις συμφωνίες του ισχύοντος
Εργασιακού Πλαισίου, διευκρίνησε ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ημικρατικών Οργανισμών, ΟΗΟ-ΣΕΚ,
Ανδρέας Ηλία. Η απόφαση είναι καθόλα ορθή και ως ΣΕΚ τη στηρίζουμε,
κατέληξε.

Απο την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας διερωτώμενος που το πάνε οι εργοδοτικές
οργανώσεις με την οργίλη και αντεργατική τοποθέτηση τους σε ένα θέμα που
ξεκάθαρα καλύπτεται από τις ισχύουσες συμβατικές υποχρεώσεις του κράτους, κάλεσε τους
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Επικίνδυνο για οικονομία – πολίτες το μονοπώλιο των τραπεζών

Η

πρόσφατη απόφαση της Τράπεζας Κύπρου να
ανακαλέσει τα τέλη και τις χρεώσεις που θα επέβαλλε στους πελάτες της από τον προσεχή Ιανουάριο, αποτελεί μόνο τη μισή αλήθεια. Πρόκειται για
μια απόφαση μέσα από την οποία επιχειρείται
συσκότιση της κοινής γνώμης, ώστε να παραμείνουν
σε ισχύ τα υφιστάμενα τέλη και χρεώσεις που επιβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες και τα οποία είναι
κερδοσκοπικά και απαράδεκτα, καθ’ ομολογία όλων
των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Πέραν της Τράπεζας Κύπρου, οι υπόλοιπες τράπεζες
σιωπούν κάτι που δεν τους περιποιεί τιμή, ενώ μια
εξ’ αυτών, (η Ελληνική), με γραπτό πολυσέλιδο υλικό
που αποστέλλει στους πελάτες της, εγγράφως τους
πληροφορεί πως: «εξουσιοδοτείται κατά την απόλυ-

τη κρίση της, να τους επιβάλλει από καιρό σε καιρό
προμήθειες, τέλη και χρεώσεις». Η απόλυτη κρίση
είναι εντελώς υποκειμενική έννοια και χρησιμοποιεί-

• Ανακάλεσαν τις χρεώσεις που θα έβαζαν
για να τσιμεντώσουν αυτές που
ήδη επέβαλαν στους πελάτες
ται κυρίως από όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε πλαίσια μονοπωλιακού περιβάλλοντος,
όπως είναι π.χ. οι τράπεζες οι οποίες σύμφωνα με
ομολογία του χρηματοοικονομικού επιτρόπου Παύλου Ιωάννου, (ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Θεσμών στις 6/11/19), είναι μονοπώλια.
Η ΣΕΚ διαφωνεί έντονα με τις πιο πάνω τακτικές και
συμπεριφορές και επαναλαμβάνει την ισχυρή άποψη
πως: «όλες οι χρεώσεις που επιβλήθηκαν μετά τον
Αύγουστο του 2018 θα πρέπει να παγοποιηθούν ως
τις 30 Ιανουαρίου 2020, οπότε και συμπληρώνεται
το χρονοδιάγραμμα που καθόρισε η Βουλή στην
Κεντρική Τράπεζα και στην Κυβέρνηση για να φέρουν
ενώπιον του κοινοβουλίου, ορθά τεκμηριωμένες,
δίκαιες και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις». Ως εκ τούτου οι τράπεζες οφείλουν να σεβαστούν τις σχετικές
εκκλήσεις του Κοινοβουλίου. Όλα τα υπόλοιπα που
γίνονται είναι εκ του πονηρού προκαλούν ζημιά στην
οικονομία και στους πολίτες.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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πέτειος 10 χρόνων του Ευρωπαϊκού
ΧΑΡΤΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η ΣΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια
ώστε οι πρόνοιες του να γίνουν
κτήμα του καθενός μας
όλο απολύτως ενωτικό καλούνται
να διαδραματίσουν τα ΚΟΜΜΑΤΑ
στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας
του ΟΗΕ για το Κυπριακό
Παράλληλα, επιβάλλεται η εδραίωση αρραγούς εσωτερικού μετώπου
εννιούνται βάσιμες ελπίδες για
δρομολόγηση της ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ Κύπρου – Ελλάδας
Η ΣΕΚ θα επιμείνει μέχρι τέλους
στην ευόδωση αυτού του στόχου
παιτείται μύηση και εκπαίδευση
των νέων μας στην κουλτούρα
του ενημερωμένου και διεκδικητικού
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η ΣΕΚ πρωτοστατεί ποικιλοτρόπως σαυτή την προσπάθεια
η διευρυνόμενη οικονομική συνεργασία ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΑΣ στηρίζει θερμά η ΣΕΚ
Η συνεργασία να προσλάβει μόνιμο, συνεχή και μακρόπνοο χαραχτήρα
κανοποιητική η αποτίμηση της
πρώτης συνάντησης ΣΕΚ και
ΠΡΥΤΑΝΗ Πανεπιστημίου Κύπρου
Διανοίγονται προοπτικές συνεργασίας σε ουσιώδη ζητήματα
υριάκος ΜΑΤΣΗΣ, σύμβολο αρετής και φιλοπατρίας
Ιδανικά τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη η σημερινή νεολαία
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Νέα εποχή στον Κυπριακή Τουριστική Βιομηχανία

Σ

τον αστερισμό μιας νέας εποχής
εισέρχεται πλέον η Τουριστική Βιομηχανία της Κύπρου με την αναμενόμενη υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης. Η επιτευχθείσα καταρχήν συμφωνία θεωρείται σημαδιακή για τον
τουριστικό τομέα αλλά και την οικονομία ευρύτερα, καθώς
με την εφαρμογή της
θα συμβάλει καταλυτικά στην εδραίωση
της εργασιακής ειρήνης σε μια κομβική
περίοδο της τουριστικής μας βιομηχανίας η
Του Ξενή X.
οποία επιδιώκει βάσει
Ξενοφώντος
των κρατικών σχεδιαΑρχισυντάκτη
σμών να δώσει μεγάλη
«Εργατικής
έμφαση στην ποιότηΦωνής»
τα των παρεχομένων
xenis.xenofontos@
υπηρεσιών,
στον
sek.org.cy
εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος και στην παραδοσιακή Κυπριακή φιλοξενία.
Η ιδιαιτερότητα της σημασίας της
συμφωνίας, έγκειται και στο γεγονός
ότι υπογράφεται σε μια χρονική στιγμή
που η οικονομία κινείται σε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης μετά την επτάχρονη επώδυνη οικονομική ύφεση, εξουδετερώνοντας τη σοβούσα εδώ και πολύ
καιρό εργασιακή κρίση στον Τουρισμό,
θέτοντας έτσι τις βάσεις για μακρόχρονη εργασιακή ειρήνη.

Κ

Ή

ττα της κοινωνίας, η απουσία
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Ώρα για σοβαρή ενασχόληση των
κοινωνικών εταίρων
ραγμό στην οργιάζουσα αδήλωτη εργασία θα θέσει η δημιουργία
Ενιαίας
Υπηρεσίας
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Επείγει η ψήφιση του σχετικού
νομοσχεδίου
ρα υιοθέτησης συγκροτημένης
δράσης για αύξηση της οικονομικής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δεν νοείται η Κύπρος να παραμένει ουραγός στην ΕΕ
αι, ως ΣΕΚ υποχρεώσαμε το
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ να αντιδράσει ενάντια στις τραπεζικές χρεώσεις
Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι
την τελική δικαίωση
πρόσφατη εκδήλωση προς τιμήν
του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ αποτύπωσε εύγλωττα τον Βίον και την
Πολιτεία του ανδρός
Ηγέτης συνετός, φιλόπατρης και
πραγματιστής μαχητής των εργατικών – κοινωνικών δικαίων
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«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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Επιπρόσθετα, η συμφωνία περιέχει
πρόνοιες που θα συμβάλουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη της τουριστικής
βιομηχανίας, δρώντας αποτρεπτικά
στην εργασιακή εκμετάλλευση, στοιχείο
που θα προσελκύσει περισσότερους
Κύπριους εργοδοτούμενους, με όλα τα
θετικά συνεπακόλουθα για την οικονομία και την κοινωνία. Καταληκτικά,
μπορούμε να πούμε χωρίς δόση υπερβολής πως η συμφωνία αυτή θεωρείται
ιστορικής σημασίας καθώς επιτυγχάνε-

• Επένδυση στην ποιότητα,
στο ντόπιο δυναμικό, την
Κυπριακή φιλοξενία και τον
εμπλουτισμό του προϊόντος
ται σε μία εποχή που η ανάπτυξη πήρε
τα πάνω της και υπόσχεται να απομακρύνει τα σύννεφα της μετανάστευσης
των νέων μας τα οποία αιωρούνται
πάνω από τον Κυπριακό ουρανό.

Ντόπιο δυναμικό
Κυπριακή Φιλοξενία
Αποτιμώντας τις φιλόδοξες επιδιώξεις
του υφυπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου 2020 - 30,
πιστεύουμε βαθύτατα ότι το ντόπιο
καταρτισμένο και εκπαιδευμένο δυναμικό θα πρέπει να αποτελέσει την εμπροσθοφυλακή της συλλογικής προσπά-

θειας για προώθηση της Κυπριακής
Φιλοξενίας και των εξειδικευμένων
υπηρεσιών που απαιτούνται. Είναι
ηλίου φαεινότερο ότι για να αποκτήσει
ο Κυπριακός τουρισμός την αίγλη και
τη διακριτή ταυτότητα την οποία
οραματιζόμαστε, θα πρέπει οι ξενοδόχοι να επιδείξουν έμπρακτα την προσήλωση τους στα εργασιακά θέσμια,
στη τήρηση των προνοιών της νέας
συλλογικής συμφωνίας και τον απαιτούμενο σεβασμό στο προσωπικό με
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και
ικανοποιητικούς μισθούς. Μιας συμφωνίας η οποία θωρακίζει βασικά
εργατικά δικαιώματα που αποτρέπουν
την εργασιακή εκμετάλλευση και συμβάλλουν αποφασιστικά στην πάταξη
της αδήλωτης εργασίας και της υποαμειβόμενης απασχόλησης, στοιχεία
απαραίτητα για ένα κλάδο ο οποίος
επενεργεί διαχρονικά ως ατμομηχανή
της Κυπριακής οικονομίας. Αυτό που
απομένει τώρα είναι, η Βουλή να ψηφίσει τάχιστα τους κανονισμούς για τη
σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεώρησης η οποία θα
αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για
να μπεί τάξη στην αταξία που επικρατεί στην αγορά εργασίας με την οργιάζουσα μαύρη εργασία αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ εργαζομένων
αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων.

• 25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Δεν είσαι μόνη, δεν είσαι η μόνη
Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών αφιερώνεται
κάθε χρόνο στις γυναίκες, που έχουν
υποστεί ή συνεχίζουν να υπόκεινται
οποιαδήποτε μορφή βίας σωματική,
ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική,
κλπ, σε όλο τον κόσμο
με σκοπό και στόχο να
αναδείξει την παγκόσμια και πανανθρώπινη ανάδειξη του
σημαντικότατου
αυτού ζητήματος, όχι
Της Δέσποινας
μόνο για τις γυναίκες,
Ησαΐα
αλλά και για ολόκληρο
Γρ. Τμήματος
τον πληθυσμό.
Εργαζομένων

χθεί, το 1/3 των γυναικών κάποια στιγμή στη ζωή τους θα αντιμετωπίσουν
σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία
από το σύντροφό τους. 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας
βιασμού (βία στην κοινωνία), ενώ περίπου το 40% με 50% των εργαζομένων
γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής

παρενόχλησης στο χώρο εργασίας τους.

Τα περιστατικά βίας
κατά των γυναικών
παραμένουν μια θλιβερή πραγματικότητα σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Οι στατιστικές είναι περισσότερο από ανησυχητικές, με την άσκηση
της έμφυλης βίας να αποτελεί μια από
τις συνηθέστερες και βαθιά ριζωμένες
ανά τον κόσμο παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξα-

Η βία κατά των γυναικών, επισημαίνε-

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

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

Καταλυτικό ρόλο στην πρόληψη και
αντιμετώπιση μπορούν να διαδραματίσουν τα συνδικάτα και οι εργοδότες
δημιουργώντας κατάλληλες διαδικασίες

• Το Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ συνυπέγραψε επιστολή που απέστειλε
η ETUC στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
συνυπόγραψε την περασμένη εβδομάδα
επιστολή που απέστειλαν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα στις 25 Νοεμβρίου στην
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην επιστολή τονίζεται πως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ολόκληρη
την Ευρώπη υποστηρίζουν, όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση πράξει ό, τι είναι
δυνατό για την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών.

Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ται, δεν σταματά στο κατώφλι του σπιτιού μιας γυναίκας. Φυσική ή ψυχολογική βία κατά των γυναικών, συμβαίνει
επίσης καθημερινά στους χώρους εργασίας.

μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας.
Η επιστολή επίσης ξεκαθαρίζει πως τα
ευρωπαϊκά συνδικάτα συμφωνούν
όπως η βία προστεθεί στον κατάλογο
των εγκλημάτων της ΕΕ ώστε να εκδίδονται ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης
για εγκλήματα βίας κατά των γυναικών.
Το κίνημα της ΣΕΚ καλεί τις γυναίκες να
σπάσουν τη σιωπή και να συμβάλουν
στην δραστική αντιμετώπιση της βίας
που δεν έχει καμιά θέση στη ζωή των
ανθρώπων.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019

Ιακώβου μεγαλομ.

Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αιθ.,
Αλεξάνδρου
Μηθ.

Ναούμ προφ.,
Φιλαρέτου Ελεήμονος, Θεοκλήτου

Πέρσου, Ναθαναήλ
οσίου, Πινουφρίου

ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2019
Στεφάνου ομ. Ειρηνάρχου μ. 15 μαρτ.
Τιβεριουπόλεως

ΔΕΥΤΕΡΑ
2/12/2019
Πορφυρίου
Καυσοκαλυβί-

του, Αββακούμ πρ.,
Μυρόπης

ΤΡΙΤΗ 3/12/2019
Σοφονίου πρ. Θεοδούλου οσ., Θεοδούλου Κυπρίου,
Αγαπίου & Σελεύκου, Αγγελή νεομ.
εν Χίω

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ρόλος του Προσωπικού Ιατρού στο ΓεΣΥ στο επίκεντρο συνεδρίου του ΟΑΥ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η

ματικής Κατάρτισης, Καθοδηγητής και Εκπαιδευτής Προσωπικών Ιατρών στο Ηνωμένο
Βασίλειο, Δρ. Marek Jezierski,
αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του θεσμού της οργανωμένης πρωτοβάθμιας για τους
ιατρούς και στους τρόπους
αξιοποίησης του ρόλου που οι
ιατροί διαδραματίζουν μέσα
στο Σύστημα.

κομβική σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο πολύ σημαντικός
ρόλος του προσωπικού ιατρού
στη σωστή λειτουργία του
Γενικού Σχεδίου Υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του Παγκύπριου Συνεδρίου που διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο ο
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
στη Λευκωσία, με θέμα «Ο
θεσμός
του
Προσωπικού
Ιατρού στο πλαίσιο του ΓεΣΥ».
Απευθυνόμενος προς τους
ιατρούς, ο κ. Ιωάννου είπε ότι
«ο ρόλος σας είναι καθοριστικός και σίγουρα δεν περιορίζεται σε ένα και μόνο επίπεδο».«Κληθήκατε να αποτελέσετε τους στυλοβάτες του Συστήματος και αναλάβατε, πέρα
από την εξυπηρέτηση των
δικαιούχων από ιατρικής σκοπιάς, την ευθύνη για την αποτελεσματική πλοήγηση των
ασθενών στο Σύστημα αλλά
και την αποφόρτιση των Ειδικών Ιατρών από μη εξειδικευμένα περιστατικά. Ο Υπουργός
Υγείας ανέφερε, επιπρόσθετα,
ότι η λειτουργία της 1ης
φάσης του Γενικού Σχεδίου
Υγείας είναι πια μια πραγματικότητα.
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν
μεταξύ άλλων ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από

3

τους προσωπικούς ιατρούς
στο ΓεΣΥ και οι διεθνείς τάσεις,
ο χειρισμός και η εκπαίδευση
των δικαιούχων από τους
προσωπικούς ιατρούς, η διαχείριση του ιατρείου του προσωπικού ιατρού και η αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο
καθηγητής Γενικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας
Υγείας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ.
Χρήστος Λιονής, αναφέρθηκε
στις προκλήσεις και στην
αλλαγή της συμπεριφοράς σε

θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από την
εμπειρία του Πανεπιστημίου
της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου των θεμάτων πρόληψης
και προαγωγής τη υγείας.
Από την πλευρά του, o Διευθυντής Προγράμματος Επαγγελ-

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με
την παρουσίαση του Καθηγητή
Γενικής Ιατρικής και Προέδρου
του Τμήματος Οικογενειακής
Ιατρικής / Γενικής Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ
και ιατρού πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στην Ολλανδία, Δρ. Jean Muris, ο οποίος
αναφέρθηκε σε πρακτικούς
τρόπους λειτουργίας των προσωπικών ιατρών στο Σύστημα
και σε σχετικές εμπειρίες από
άλλες χώρες.
Το συνέδριο ήταν το πρώτο
από μια σειρά ενεργειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης των
προσωπικών ιατρών
που
προγραμματίζει ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας, με στόχο
την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους στο νέο ρόλο που
έχουν αναλάβει και την αποτελεσματική
διαχείριση των
δικαιούχων σε περιβάλλον
ΓεΣΥ. Παρών στο συνέδριο ο
αγγ της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ

ύμφωνα με σημείωμα του
υπουργείου που κατατέθηκε στη βουλή με αφορμή τη
συζήτηση του προϋπολογισμού του την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, οι επιδιώξεις του είναι
οι ακόλουθες:
1. Δημιουργία σύγχρονου και
ασφαλούς οδικού δικτύου και
μεταφορών και προώθηση της
βιώσιμης κινητικότητας.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του υπουργείου
Μεταφορών για την τριετία 2020 – 2022

κών επικοινωνιών και υποδομών.

2. Σύγχρονες, ασφαλείς και

ηλεκτρομηχανολογικών υπη-

βιώσιμες αερομεταφορές και

ρεσιών και διασφάλιση της

βελτίωση της συνδεσιμότητας

ασφάλειας του πολίτη.

της Κύπρου με τρίτες χώρες.

4. Προώθηση της ψηφιακής

3. Προσφορά σύγχρονων και

οικονομίας

ποιοτικών ταχυδρομικών και

ασφαλών δικτύων ηλεκτρονι-

Ε Ε : Στο 13,5% η προσωρινή απασχόληση
το 2ο τρίμηνο 2019

Τ

νων με προσωρινές συμβάσεις καταα τελευταία 17 χρόνια, η προσωρινή
γράφεται στην Ισπανία, ενώ το χαμηλόαπασχόληση στην ΕΕ κυμάνθηκε
τερο στη Ρουμανία και τη Λιθουανία.
μεταξύ 12,6% του συνολικού προσωπικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003
Περισσότεροι από έναν στους τέσσερις
και 13,6% το β τρίμηνο του 2019, ενώ το
εργαζόμενους στην Ισπανία (26,4%) και
κορυφαίο σημείο να καταγράφεται το
περισσότεροι από έναν στους πέντε
τέταρτο τρίμηνο του 2006 (14,7%) στην
στην Πολωνία (22,2%), την Πορτογαλία
στατιστική υπηρεσία
(21,0%) και τις Κάτω
της ΕΕ, [Eurostat] Το
• Κυμαίνεται σταθερά
Χώρες (20,5%) είχαν
ίδιο ποσοστό στην
προσωρινή σύμβαση
γύρω στο 13%
Κύπρο για το 2ο τρίμητο δεύτερο τρίμηνο του
τα τελευταία 17 χρόνια
νο του 2019 ήταν
2019.
13,5%.
Οι έκτακτοι υπάλληλοι
26 εκατομμύρια εργαζόμενοι ηλικίας 15
αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 2%
έως 64 ετών είχαν σύμβαση προσωριτου συνόλου των υπαλλήλων στη Ρουνής απασχόλησης στην ΕΕ το δεύτερο
μανία και τη Λιθουανία (και οι δύο
τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας
1,5%). Χαμηλά μερίδια καταγράφηκαν
το 13,6% του συνόλου των εργαζομέεπίσης στη Λετονία (3,1%), στην Εσθονων. Η προσωρινή απασχόληση ήταν
νία (3,4%), στη Βουλγαρία (4,1%) και στο
συχνότερη στις γυναίκες (14,2%) από
Ηνωμένο Βασίλειο (5,1%).
ότι στους άνδρες (13,2%).
Τέλος, στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηΤο μεγαλύτερο μερίδιο των εργαζομένο του 2019, περίπου
8 εκατομμύρια νέοι ή
σχεδόν
το
ήμισυ
(42,8%) των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 24
απασχολούνταν
με
σύμβαση προσωρινής
απασχόλησης, έναντι
11,6% των εργαζομένων ηλικίας 25 έως 54
ετών και 6,5% αυτών
ηλικίας 55 έως 64
ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
το προσχέδιο προϋπολογισμού Κύπρου

Η

Ευρωπαική Επιτροπή (Κομισιόν)
ενέκρινε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού της Κύπρου, για το όποιο
εκτιμά πως από κοινού με τα προσχέδια της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της
Ελλάδας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω
Χωρών και της Αυστρίας «είναι σύμφωνο με το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης το 2020».
Ο Αντιπρόεδρος Dombrovskis και ο Επίτροπος Moscovici, παρουσίασαν τις
γνωμοδοτήσεις της Κομισιόν σχετικά με
τα σχέδια προϋπολογισμού των κρατών
μελών της ζώνης του ευρώ για το 2020,
και τα μέτρα που θα ληφθούν στο
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, ενώ ενέκριναν και την
τέταρτη έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, μετά από την
εβδομαδιαία συνεδρίαση του Κολεγίου
των Επιτροπών.
Όσον αφορά την Κύπρο, η Κομισιόν
δήλωσε ότι υπάρχει περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του
δημοσιονομικού διαρθρωτικού τμήμα-

τος των συστάσεων για τη χώρα σε
σχέση με το 2019, αλλά τηρείται ο
μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος
και ο δείκτης αναφοράς για τη μείωση
του χρέους τόσο για το 2019 όσο και
για το 2020.
Υπενθυμίζει ότι στην έκθεση της στις 5
Ιουνίου 2019 κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι δεν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω
μέτρα σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος.
Ωστόσο, η Κύπρος παραμένει στον
κατάλογο των χωρών με υπερβολικές
μακροοικονομικές ανισορροπίες μαζί με
την Ιταλία και την Ελλάδα - χωρίς να
απαιτούνται ωστόσο διορθωτικές
ενέργειες από πλευράς Κομισιόν.
Επιπλέον, η Κομισιόν ενέκρινε την
τέταρτη έκθεση για την Ελλάδα στο
πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας που
ενεργοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο του
2018.

Η

και

ανάπτυξη

5. Αξιοποίηση του αρχαιολογικού μας πλούτου και των
πόρων της χώρας.
Αναφέρεται ότι το υπουργείο
μέσω των τμημάτων του, έχει
σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των εσόδων του κράτους.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας,
ΥΦΜ του Υπουργείου Παιδείας προέβη στην ετοιμασία καταλόγου δικαιούχων για φοιτητικά επιδόματα, βάσει
σχετικής μοριοδότησης. Η ΥΦΜ ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα στην καταβολή του επιδόματος σίτισης και του
χριστουγεννιάτικου επιδόματος, για τα
οποία δεν απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Σημειώνεται
ότι δεν παραχωρείται επίδομα σίτισης
στους φοιτητές που είχαν δικαίωμα
λήψης κουπονιών σίτισης από τα
Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και
τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Κύπρου. Όσον αφορά
στην καταβολή των υπόλοιπων επιδομάτων, οι δικαιούχοι καλούνται να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, μέχρι και την Παρασκευή 6
Δεκεμβρίου 2019. Παράλειψη υποβολής
των αποδεικτικών στοιχείων εντός των
πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για
παροχή φοιτητικών επιδομάτων.
Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά /
αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως, στην Υπηρεσία
Φοιτητικής Μέριμνας [Διεύθυνση: Τεύκρου 6, 4ος Όροφος, 1066 Λευκωσία)
από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ.
τηλέφωνο: 22804002.] Επισημαίνεται
ότι δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που αποστέλλονται με ταχυδρομεία ή και υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Επίδομα στέγασης
για φοιτητές Κύπρου
Οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης, οι οποίοι σπουδάζουν στην Κύπρο,
πρέπει να προσκομίσουν: (α) το πρωτότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο του
υποστατικού που ενοικίαζαν για την
περίοδο
από
1/9/2018
μέχρι
31/8/2019, πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο για συμβόλαια κάτω
των €5000 ή χαρτοσημασμένο από τον
Έφορο Φορολογίας για συμβόλαια άνω
των €5000 και (β) πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις πληρωμής ενοικίου
και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή
τηλεφώνου, στις οποίες φαίνεται το
όνομα του φοιτητή. Για τους φοιτητές
που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γίνονται αποδεκτά και ενοικιαστήρια
έγγραφα που δεν έχουν πιστοποιηθεί /
χαρτοσημανθεί, νοούμενου ότι θα υποβληθούν και πρωτότυπες αποδείξεις
πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού
ρεύματος, ή νερού, ή τηλεφώνου, στις
οποίες φαίνεται το όνομα του φοιτητή.
Το επίδομα στέγασης παραχωρείται και
σε όσους διαμένουν στις εστίες των
Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου
και των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι θα προσκομίσουν

τα απαραίτητα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το ύψος του επιδόματος στέγασης για τους δικαιούχους πρόσφυγες
φοιτητές θα συναθροίζεται με το ποσό
της επιδότησης ενοικίου που δικαιούνται οι πρόσφυγες φοιτητές από την
Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, έτσι ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Επίδομα αγοράς ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Όσον αφορά στην καταβολή επιδόματος για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), επισημαίνεται
ότι, είναι απαραίτητη η υποβολή πρω-

τότυπων ονομαστικών αποδείξεων (στο
όνομα του φοιτητή ή του γονέα), με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Ιουλίου
2018, μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019). Η
συνολική δαπάνη για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν
είναι δυνατό να ξεπερνά τα €500.

Επίδομα αγοράς βιβλίων
Πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις
(στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα)
απαιτούνται, επίσης και για την αγορά
πανεπιστημιακών βιβλίων, με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Σεπτεμβρίου
2018 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019,
στην οποία να αναγράφονται οι τίτλοι
των βιβλίων που αγοράστηκαν και η
τιμή αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική δαπάνη για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, δεν είναι δυνατό να
ξεπερνά τα €300.

Τραπεζικός λογαριασμός
Τα φοιτητικά επιδόματα θα καταβληθούν στο ήδη δηλωθέν από τους δικαιούχους τραπεζικό αριθμό «IBAN», εκεί
δηλαδή όπου καταβλήθηκε και η Φοιτητική Χορηγία (π.χ. σε Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα ή αλλού). Δικαιούχοι που επιθυμούν αλλαγή του ήδη δηλωθέντος τραπεζικού αριθμού «ΙΒΑΝ», έτσι ώστε τα
φοιτητικά επιδόματα που δικαιούνται
να καταβληθούν σε άλλο λογαριασμό,
θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιοχείρως,
ενυπόγραφη δήλωση, στην οποία να
επισυνάπτεται βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ,
από το Πιστωτικό Ίδρυμα.
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ΚΥΠΡΟΣ

Μέτρα για περιορισμό της χρήσης
πλαστικών ποτηριών

Τ

ο Τμήμα Περιβάλλοντος καλεί όλες τις επιχειρήσεις επισιτισμού που προσφέρουν ροφήματα σε πλαστικό ποτήρι μιας
χρήσης, όπως εφαρμόσουν νέες τακτικές για μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης. Σκοπός της πρωτοβουλίας
είναι να προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρμογή δράσεων
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα αειφορικής χρήσης
πόρων και διαχείρισης αποβλήτων. Στην Κύπρο, συντονιστής
είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγείται όπως προτρέπονται οι πελάτες να αγοράζουν επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια ή να φέρνουν
μαζί τους τα δικά τους, και να λαμβάνουν το ρόφημα τους σε μειωμένη
τιμή.
Ως δεύτερη επιλογή εισηγείται να
παρέχει η επιχείρηση τα ροφήματα σε
επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια, τα οποία
θα ζητά να επιστραφούν. Όταν ο πελάτης το επιστρέψει θα μπορεί να λάβει το επόμενο ρόφημα του σε μειωμένη τιμή.

Τ

OΙKONOMIA

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αρχές του 2020 τo σχέδιο
απόσυρσης παλαιών οχημάτων

ίθεται σε εφαρμογή στις αρχές του νέου χρόνου σχέδιο απόσυρσης παλαιού αυτοκινήτου το οποίο εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το Σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων
και προώθησης ηλεκτρικού οχήματος, στοχεύει στην απόσυρση
ρυπογόνων οχημάτων και αντικατάστασή τους με νέα, σύγχρονα,
πιο ασφαλισμένα οχήματα, καθώς και στην προώθηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το σχέδιο, το οποίο θα
συμβάλει στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από
τις μεταφορές, την επίτευξη του στόχου για εξοικονόμηση στον
τομέα των μεταφορών και την επίτευξη του στόχου για την ποιότητα του αέρα, έχει δυο σκέλη ως ακολούθως:
– Την απόσυρση και αντικατάσταση παλαιών οχημάτων, το ύψος
της χορηγίας θα ανέρχεται στα
€2.000 (1250 χορηγίες). Το προς
• Στο σχέδιο μπαίνει
απόσυρση «παλαιό όχημα» πρέγια πρώτη φορά και
πει, μεταξύ άλλων, να είναι ηλιη αγορά ηλεκτρικού
κίας μεγαλύτερης ή ίσης των
αυτοκινήτου
δεκαπέντε ετών, κατηγορίας Μ1
(τύπου σαλούν) ή Ν1 (μεταφοράς
εμπορευμάτων). Το καινούργιο όχημα που θα εγγραφεί θα πρέπει
να έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο των 1800 κυβικών εκατοστών,
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με ένδειξη “Euro 6AD” ή μεταγενέστερη και μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη
ή ίση των 150 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο, μετρούμενη με τη νέα
μέθοδο μέτρησης, γνωστή ως «WLTP».
– Την αγορά και εγγραφή καινούριου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήματος Μ1 (τύπου σαλούν) το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στα
€5.000 (100 χορηγίες) με τιμή αγοράς του οχήματος μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ να μην υπερβαίνει τα €40.000. Επισημαίνεται
ότι για να εγκριθεί η χορηγία δεν απαιτείται απόσυρση παλαιού
οχήματος.
Για το σχέδιο θα διατεθεί ποσό ύψους €3 εκ., €2,5 εκ. για την
απόσυρση και αντικατάσταση παλαιών οχημάτων και €0,5 εκ.
για την αγορά και εγγραφή καινούριου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήματος.
Λεπτομέρειες του σχεδίου σημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

5

29 Νοεμβρίου - Μέρα καταναλωτικής αποχής

Όχι στην καταναλωτική φρενίτιδα
«Όχι στην υπερκατανάλωση», διατυμπανίζουν γαλλικές εταιρείες που ενώνουν τις
δυνάμεις τους για να εκφράσουν την αντίθεσή της στην καταναλωτική μανία την ημέρα
του «Black Friday» σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
Η «Πράσινη Παρασκευή», το κίνημα που δημιούργησαν 150 γαλλικές εταιρείες, υψώνει το
ανάστημά του απέναντι στο ρεύμα καταναλωτισμού που διαπερνά την αμερικανική και την
ευρωπαική ήπειρο κάθε χρόνο την ημέρα του
«Black Friday»
Το κίνημα έλαβε σάρκα και οστά το 2017 ως μία
προειδοποίηση για την αλόγιστη κατανάλωση
που γίνεται κάθε χρόνο την «Black Friday». Το
κίνημα «Πράσινη Παρασκευή» επεκτάθηκε το
2018 με την υποστήριξη της δημάρχου των
Παρισίων, Αν Ινταλγκό και πολλών Γάλλων
αξιωματούχων.
«Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το
κοινό ότι υπάρχουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές
λύσεις κατανάλωσης που επιτρέπουν στον
καθένα μας να εκμεταλλευτεί τη δύναμή του. Οι
εταιρείες που ανήκουν στο κίνημα δεσμεύονται
να μην κάνουν προσφορές τη «Black Friday».
Επιπλέον, μέρος των των εσόδων από τις
πωλήσεις τους διατίθεται σε οργανώσεις για τη
προστασία του περιβάλλοντος. Προς το παρόν,
συμμετέχουν 150 εταιρείες, όπως οι Café Michel
και Ordi Solidaire», υποστηρίζει η επικεφαλής
του κινήματος.

• Στη Γαλλία δυναμώνει το κίνημα
«αντι- Black Friday»
«Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να
αναρωτηθούν: τι χρειάζομαι πραγματικά; Η
ιδέα δεν είναι να κάνουμε τους καταναλωτές να
αισθάνονται ένοχοι. Είναι θέμα υπευθυνότητας.
Στόχος μας είναι να αποδεικνύουμε σε καθημερινή βάση ότι είναι δυνατόν να κινηθούμε προς
ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, ένα μοντέλο
που σέβεται την κοινωνικό και το περιβάλλον»,
υπογραμμίζει η Ανεμόν Μπερές.

Όσοι διαφωνούν με την
καθιέρωση εορτασμού
της
αγοραστικής
αποχής, θεωρούν
πως το μήνυμα
που προσπαθεί
να μεταφερθεί,
είναι
μάταιο,
καθώς η παροδική απομάκρυνση
των καταναλωτών
από τις αγορές δεν
μπορεί να επιφέρει
καμία
αλλαγή
στη
συνείδηση του καταναλωτικού κοινού. Αξίζει να αναφερθεί πως μεγάλα
τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το ABC, το CBS, το
NBC, αρνούνται να προβάλλουν διαφημιστικά
της Παγκόσμιας Ημέρας Αγοραστικής Αποχής.

«Να αγοράσεις ή να ΜΗΝ αγοράσεις» “To buy or not to buy”
Το ερώτημα, που τίθεται σήμερα, αλλά θα έπρεπε να μας απασχολεί περισσότερες ημέρες,
είναι εάν η καταναλωτική μανία δημιουργεί
οφέλη στη ζωή μας. Η φετινή 29η Νοέμβρη είναι
η ημέρα που θα μπορούσαμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τους εαυτούς μας, να αναρωτηθούμε
εάν καλώς αφιερώνουμε τόσο χρόνο, αγοράζοντας, χωρίς να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ο χρόνος που
κλέβουμε για να καταναλώσουμε, είναι επιζήμιος για την φύση. Οτιδήποτε αγοράζουμε, έχει
αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, πολλοί άνθρωποι που τάσσονται υπέρ της αγοραστικής αποχής, θα κάνουν συμφωνία με τον εαυτό τους να
κάνουν ένα διάλειμμα από τον καταναλωτισμό,
προκειμένου να δοκιμάσουν ένα προσωπικό

Παγκόσμια Μέρα
Αγοραστικής Αποχής
Η 29η Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε από το καταναλωτικά κινήματα, ως Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής και οι φωνές υποστήριξης της
ιδέας μάς καλούν να πετάξουμε μακριά από τις
τσέπες μας πιστωτικές κάρτες και χρήματα για
να αποστασιοποιηθούμε έστω και για μια
ημέρα, από το υπερκαταναλωτικό πνεύμα της
εποχής. Η ημέρα είναι άκρως αντικαταναλωτική
και μας καλεί να αναλογιστούμε έστω για 24
ώρες την σχέση της κατανάλωσης με την περιβαλλοντική καταστροφή και την φτώχεια. Η
Ημέρα του Αντικαταναλωτισμού γιορτάζεται
από τότε που ο Καναδοεσθονός, Κάλε Λασν,
συνέλαβε την ιδέα μιας ημέρας, όπου οι καταναλωτές θα απείχαν από μία από τις ανάγκες
που θεωρείται βασική. Ξεκινώντας ο ίδιος ως
στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας, στην πορεία
τάχθηκε εναντίον του καταναλωτισμού, υπενθυμίζοντας σε όλους πως, “Η κατανάλωση από
μόνη της δεν προκαλεί κακό αλλά πολλές φορές,
επιζήμιο είναι το τι αγοράζουμε”.
Στον δυτικό κόσμο, οι πλούσιες χώρες, που
αποτελούν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού,
καταναλώνουν το 80% των πόρων της Γης, προκαλώντας ανεπανόρθωτες και δυσαναπλήρωτες καταστροφές στο περιβάλλον. Στη Βόρειο
Αμερική, οι ακτιβιστές αυτή την ημέρα, πηγαίνουν σε εμπορικά κέντρα και καταστρέφουν
πιστωτικές κάρτες, αναρτούν σχετικά συνθήματα, χορεύουν, τραγουδούν, συζητούν με τον
κόσμο, στήνουν θεατρικές παραστάσεις δρόμου,
προκαλώντας την οργή των καταστηματαρχών.

Η Ημέρα Αντικαταναλωτισμού γιορτάζεται την
Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών
στη Βόρεια Αμερική και το τελευταίο
Σάββατο του Νοεμβρίου στην Ευρώπη

πείραμα ή μια δημόσια έκφραση ένστασης απέναντι στην μανιώδη αγοραστική τάση της εποχής. Όπως παροτρύνουν τουλάχιστον, οι Άγγλοι
“αυτά τα Χριστούγεννα δεν πρέπει να αγοράσουμε τίποτα”. Τα κινήματα της Αγοραστικής
Αποχής συνιστούν στους καταναλωτές να μην
ξοδέψουν καθόλου χρήματα και να ανταλλάξουν
μεταξύ τους δωρεάν προϊόντα. Στόχος δεν είναι
το κοινό να αλλάξει τις καταναλωτικές του
συνήθειες, αλλά να συνειδητοποιήσει πως ο
καταναλωτισμός δεν είναι αυτοσκοπός.
Η Ημέρα Αντικαταναλωτισμού γιορτάζεται την
Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών
στη Βόρεια Αμερική και το τελευταίο Σάββατο
του Νοεμβρίου στην Ευρώπη. Αδειάστε λοιπόν,
τα πορτοφόλια σας για να μην μπείτε στον
πειρασμό να αγοράσετε τίποτα, και αν η
καταναλωτική μανία επιστρέψει τις υπόλοιπες
ημέρες, να θυμάστε να αφήνετε ορφανό τον
κουμπαρά σας για λίγες ώρες, τουλάχιστον
πριν εισβάλλει ξανά στη σκέψη σας, το αγοραστικό πνεύμα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Εγγραφή του Φορέα ΔΙΠΑΕ στο
Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων
Διασφάλισης Ποιότητας

Ο

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει
ότι η αρμόδια επιτροπή (Register Committee), μετά
από ενδελεχή εξέταση των εξωτερικών αξιολογήσεων του Φορέα, έχει εγκρίνει τη συμπερίληψή του στο
Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας
(European Quality Assurance Register - EQAR).
Από την ίδρυσή του ο
Φορέας βασίζει τις διαδικασίες του για την εξωτερική αξιολόγηση των
ιδρυμάτων
ανώτερης
εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα
και
Κατευθυντήριες Γραμμές
(ESG) και η συμπερίληψή
του στο Μητρώο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για
την τοπική και ευρωπαϊκή αναγνώριση και περαιτέρω ανάπτυξή του.
Ο Φορέας επεδίωξε την αξιολόγησή του από το
Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας
με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου
του και ως τέτοια, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του.
Με την εγγραφή του στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων
Διασφάλισης Ποιότητας, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ μπορεί
πλέον να διενεργεί εξωτερικές αξιολογήσεις ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και εκτός της Δημοκρατίας.

Παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων
στη βάση της μοριοδότησης 2017-18

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την
παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων στη βάση
της ίδιας μοριοδότησης που υιοθετήθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, ανακοίνωσε ο Υπουργός
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ.
Κώστας Χαμπιαούρης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου, ο κ. Υπουργός είπε ότι «ως πρόσθετα
μέτρα στήριξης των οικογενειών των φοιτητών και
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φοιτητικά επιδόματα
παραχωρούνται στη βάση κριτηρίων που στοχεύουν
στην πρόσθετη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την

παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων στη βάση της
ίδιας μοριοδότησης που υιοθετήθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 συνολικού ύψους 6 εκ. 258
χιλιάδων ευρώ.
Ενέκρινε, επίσης, την παραχώρηση χριστουγεννιάτικου επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές, οι
οποίοι θα πάρουν επιταγή ύψους 150 ευρώ. Το
συνολικό κόστος ανέρχεται στις 654 χιλιάδες ευρώ. Η
συνολική δαπάνη και για τα δύο αυτά επιδόματα θα
ανέλθει σε περίπου 7 εκ. ευρώ».
Oι δικαιούχοι ανέρχονται σε 4372 άτομα.
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Να συμμορφωθούν οι δικαιούχοι με υποδείξεις
προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ

Τ

ο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
είναι πλέον γεγονός στην
κυπριακή κοινωνία και η επιτυχία
του εξαρτάται από όλους, αναφέρει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και διευκρινίζει στους δικαιούχους ότι οι προσωπικοί ιατροί
υποχρεούνται σε κάθε επίσκεψη
και πριν από την έκδοση συνταγής
ή παραπεμπτικού για επίσκεψη σε
ειδικό ιατρό ή παραπεμπτικού για
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων να ενημερώνουν τον φάκελο
του δικαιούχου με τα παθολογικά
ευρήματα, τη διάγνωση ή την
πιθανή διάγνωση.
Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΑΥ αναφέρει επιπλέον ότι οι προσωπικοί
ιατροί υποχρεούνται να παραδώσουν στον δικαιούχο το παραπεμπτικό ή συνταγή σε έντυπη
μορφή, όπως αυτό εκδίδεται από
το σύστημα πληροφορικής, κατά
την επίσκεψη.
Επιπρόσθετα, τονίζει ότι δεν καλύ-

πτονται από τον Οργανισμό στα
πλαίσια του ΓεΣΥ εργαστηριακές
και απεικονιστικές εξετάσεις που
αφορούν έκδοση δελτίων υγείας
για αθλητές και εργαζομένους

ή/και άλλων δελτίων όπως για
σκοπούς συμμετοχής στις ένοπλες
δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και
αθλητικές ομάδες.
Παρόλα αυτά, ο Οργανισμός έχει
λάβει αριθμό παραπόνων/καταγ-

γελιών από παροχείς υπηρεσιών
φροντίδας υγείας για τις απαιτήσεις δικαιούχων, όπως έκδοση
παραπεμπτικών για επίσκεψη σε
ειδικό ιατρό ή παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων, χωρίς να
προηγηθεί επίσκεψη στο ιατρείο
του παροχέα, παραγγελία εργαστηριακών και απεικονιστικών
εξετάσεων χωρίς να δικαιολογούνται από την καταχωρημένη στο
σύστημα διάγνωση και παραγγελία
εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων με σκοπό την έκδοση δελτίων υγείας τα οποία δεν
καλύπτονται στα πλαίσια του
ΓεΣΥ. Ως εκ τούτου, διευκρινίζει,
καθίσταται σαφές ότι οι αναφερόμενες απαιτήσεις αντιβαίνουν στη
φιλοσοφία του ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός έχει ήδη ενημερώσει τους προσωπικούς ιατρούς
για τις υπό αναφορά υποχρεώσεις
τους και καλεί όλους τους δικαιούχους να συμμορφώνονται με τις
οδηγίες των προσωπικών ιατρών.

ΚΥΠΡΟΣ
Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τα κόμματα

Π

ραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 στο
Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Έρευνας, Γύρος 9ος
(2018/ 19). Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey ESS) είναι μια επιστημονική
συγκριτική έρευνα που πραγματοποιείται από το 2002 ανά διετία σε
όλη την Ευρώπη και μετρά στάσεις, πεποιθήσεις και μοτίβα
συμπεριφοράς των πολιτών σε μια
σειρά από πολιτικά, κοινωνικά,
οικονομικά και πολιτισμικά θέματα σε περισσότερες από 30 χώρες.
Η Κύπρος συμμετέχει στην έρευνα
αυτή από το 2006. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρευρεθήκαν και απηυθύναν χαιρετισμούς οι Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων, Καθηγητές Κώστας
Γουλιάμος και Τάσος Χριστοφίδης.
Ενδεικτικά ευρήματα της έρευνας
παρουσίασαν ο Καθηγητής του
Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου
Κύπρου, Μάριος Βρυωνίδης, και ο
Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Χάρης
Ψάλτης.
Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς
τους πολιτικούς και κοινωνικούς
θεσμούς είναι πολύ χαμηλή, σύμφωνα με τα τα βασικά ευρήματα
της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας έρευνας για το 2018/19. Τα
χαμηλότερα ποσοστά σε ότι
αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς καταγράφουν τόσοι οι Πολιτικοί (10,8%),
όσο και τα πολιτικά κόμματα
(10,9%). Χαμηλή παραμένει επίσης
η εμπιστοσύνη προς την Κυπριακή
Βουλή (18,8%).
Οι υψηλότερες αξιολογήσεις για
εσωτερικούς θεσμούς καταγράφο-

νται για την Αστυνομία (49,5%),
και τη Δικαιοσύνη (32,3%). Από την
άλλη υπάρχει διαχρονικά σχετικά
ψηλότερη εμπιστοσύνη προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (36,1% για

• Αποτελέσματα του 9ου
γύρου της Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Έρευνας

το 2018, 33% για το 2012) και
υπάρχει μια αισθητή αύξηση της
εμπιστοσύνης των Κύπριων πολιτών προς τα Ηνωμένα Έθνη το
2018 (35,7%) σε σχέση με το 2012
(26,8%).
Αναφορικά με άξονες του κοινωνικο-πολιτικού συστήματος στην
Κύπρο, τα μεγαλύτερα επίπεδα
ικανοποίησης
καταγράφονται
κυρίως για την ποιότητα του τρόπου ζωής (75,8%). Τα επίπεδα ικανοποίησης για την οικονομία της
Κύπρου παρουσιάζονται κάπως
αυξημένα σε σχέση με το 2012 αν
και βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα
(29,4%). Στα χαμηλά κινείται και η
γενική ικανοποίηση από το έργο
της παρούσας κυβέρνησης που
βρίσκεται στο 29,7%. Η ικανοποίη-

ση από τη λειτουργία της Δημοκρατίας βρίσκεται στο 34,4%. Μείωση σε σχέση με το 2012 καταγράφεται στην ικανοποίηση για την
κατάσταση της παιδείας (29,6%)

και τις υπηρεσίες υγείας (33,6%).
Αναφορικά με το θέμα του μεταναστευτικού, καταγράφεται μια αντιστροφή της ακραίας αρνητικής
στάσης που κυριαρχούσε το 2012
και έφερνε την Κύπρο πρώτη σε
ξενοφοβικά αισθήματα ανάμεσα
στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε που
είχαν λάβει μέρος στην έρευνα. Το
2012 σε ποσοστό περίπου 50% οι
Κύπριοι δήλωναν ότι δεν επιθυμούσαν να επιτρέπεται η είσοδος
σε κανέναν μετανάστη από διαφορετική φυλή, εθνότητα ή από φτωχότερες χώρες εκτός Ευρώπης. Το
ποσοστό αυτό για το 2018 κατέβηκε δραματικά στο 15%.
Αναφορικά με το Κυπριακό, η λύση
δύο κρατών ως μορφή επίλυσης
του Κυπριακού ζητήματος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό
απόρριψης, όπου 72,4% των πολιτών τάσσονται εναντίον της λύσης
δύο κρατών.
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Συνάντηση Γενικής Γραμματείας ΣΕΚ με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη

Σ

ημαντικές προοπτικές για
περαιτέρω ανάπτυξη των
σχέσεων ανάμεσα στη ΣΕΚ και
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
εντοπίστηκαν στη διάρκεια
συνάντησης που έγινε μεταξύ
της γενικής γραμματείας του
Κινήματος και του πρύτανη κ.
Τάσου Χριστοφίδη.
Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν
την περασμένη Τρίτη στα
κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ και
αντάλλαξαν απόψεις που
αφορούν την οικονομία, την
αγορά εργασίας και την ανάγκη διασύνδεσης της με το
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς
επίσης και με θέματα που
αφορούν την καλύτερη αξιοποίηση των στατιστικών και
αριθμητικών δεδομένων που
παράγει η Στατιστική Υπηρεσία.
Αρκετή συζήτηση έγινε και για
την ανάγκη βελτίωσης της

Έντονη ανησυχία ΣΕΚ - Πρύτανη
για τη χαμηλή παραγωγικότητα
παραγωγικότητας
της
Κυπριακής οικονομίας που
ακολουθεί φθίνουσα πορεία
και αντηλλάγησαν απόψεις για
το πως οι δύο φορείς (ΣΕΚ και
Πανεπιστήμιο) μπορούν να
συμβάλουν σ’ αυτή την προσπάθεια, ενώ συζητήθησαν
ακόμη θέματα που αφορούν τις
αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις όπως είναι π.χ. η υπογεννητικότητα και η γήρανση του
πληθυσμού με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της
χώρας.

σεων και υπέδειξε πως, πολιτική συνδικαλιστική προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι η
«πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση που θα φορολογεί τη

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας ανέλυσε
και παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του Κινήματος και τις
διεκδικήσεις μέσω της ανανεώσης των συλλογικών συμβά-

ρύπανση και θα μειώνει τη
φορολόγηση της εργασίας.

Κύπρου αναπτύσσει μια πολυδιάστατη δράση σε συνεργασία
με διαφόρους φορείς της κοινωνίας και μέσα σ’ αυτά τα
πλαίσια μπορεί να υπάρξει και

• Επείγει η διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
• Προέχει η «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση
• Ψηλά στις προτεραιότητες του νέου πρύτανη
η φθηνή, ποιοτική και αξιοπρεπής στέγαση
των φοιτητών

Ο πρύτανης του Πανεπιστήμίου Τάσος Χριστοφίδης εξήγησε με αναλυτικό τρόπο πως το
δημόσιο πανεπιστήμιο της

ανάλογη συνεργασία με τη ΣΕΚ
σε ζητήματα κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ένα από
τα σοβαρότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα η
ακαδημαϊκή κοινότητα είναι

Αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα που
αφορούν την οικονομία και την ανάγκη
διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης ξεναγήθηκε
στη βιβλιοθήκη και στο Μουσείο
Ιστορίας της ΣΕΚ

αυτό που αφορά τη φθηνή,
αξιοπρεπή και ποιοτική στέγαση των φοιτητών, θέμα το
οποίο ο νέος πρύτανης θέτει
ψηλά στις προτεραιότητες του
με την ανέγερση νέων φοιτητιών εστιών.
Στη συνέχεια ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ ξενάγησε τον
πρύτανη στη Συνδικαλιστική
Σχολή της ΣΕΚ, στη βιβλιοθήκη
στην οποία υπάρχει εξειδικευμένο εργασιακό υλικό που
μπορεί να αξιοποιηθεί από την
ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, όπως επίσης και στο
«Μουσείο Ιστορίας της ΣΕΚ»
στο οποίο ανάμεσα σ’ άλλα
περιλαμβάνονται χειρόγραφες
επιστολές και προσωπικά
αντικείμενα του ήρωα της
ΕΟΚΑ Μάρκου Δράκου ο οποίος
διετέλεσε μέλος του γενικού
συμβουλίου της ΣΕΚ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δ

ήλωσαν όλοι παρόντες στο
φιλολογικό μνημόσυνο του
Μιχαλάκη Ιωάννου, με τη
συμπλήρωση 10 χρόνων από
τον θάνατο του, που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΣΕΚ
το περασμένο Σάββατο, με
συνδιοργανωτές τη ΣΕΚ, το
Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ και τον
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Φιλολογικό Μνημόσυνο του συνδικαλιστή ηγέτη Μιχαλάκη Ιωάννου

Η δάδα με το φως που μας έχεις μεταλαμπαδεύσει
θα συνεχίζει να φωτίζει και να μας εμπνέει
• Πρωτοστάτησε στη διατήρηση της ανεξαρτησίας της ΣΕΚ, μακριά

Ο Φώτης Χριστοφή πρόεδρος
του ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου αναφέρθηκε στη στενή σχέση που
είχε ο τιμώμενος με τον ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου και στη τεράστια
προσφορά του στην κοινότητα
του.

από κομματικούς χρωματισμούς και εξωσυνδικαλιστικές επιρροές

• Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη ενότητας και συλλογικής συστράτευσης

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, ο τέως υπουργός εξωτερικών Γιαννάκης Κασουλίδης ο
οποίος αποτύπωσε με γλαφυρότητα τον άνθρωπο και τον
ηγέτη Μιχαλάκη Ιωάννου ο
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:
• Κράτησε τη ΣΕΚ σαν πατριωτική έπαλξη για τα εθνικά
δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού γιατί ήταν ένας ευπατρίδης.
• Για τη διεκδίκηση κατέστησε
την ΣΕΚ υπεύθυνη οργάνωση
που πρώτο μέτρο ήταν πάντοτε η λέξη «διάλογος» με υπομονή και σωφροσύνη και με καλές
σχέσεις με την εργοδοτική
πλευρά και το δημόσιο συμφέρον
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας στον χαιρετισμό του

αποτεινόμενος στα παιδιά του
τιμώμενου Σοφία και Άδωνη,
τους ευχαρίστησε που μας
αφιέρωσαν τον πατέρα τους
στο ευγενικό συναπάντημα της
διαδρομής προς την ολοκλήρωση του οράματος για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.
Τόνισε πως «η δάδα με το φως
που έχεις μεταλαμπαδεύσει σε

όσους είχαμε την τιμή και το
προνόμιο να συνυπάρξουμε, να
συνεργαστούμε και να δουλέψουμε μαζί σου, θα συνεχίζει
να φωτίζει και να εμπνέει και
τις επόμενες γενιές».
Ο Μίμης Θεοδότου, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού μεταξύ άλλων
έστειλε ισχυρό το μήνυμα ότι

θερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ ο
οποίος εξιστόρησε προσωπική
εμπειρία που είχε με τον αείμνηστο Μιχαλάκη Ιωάννου στη
διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ
55-59.

μπορούμε να φτιάξουμε μια
καλύτερη κοινωνία, αν στην
καθημερινότητα μας παραμείνουμε προσκολλημένοι στις
αξίες και τις αρχές που υπηρέτησε ο αείμνηστος Μιχαλάκης
Ιωάννου.
Παρεμβάσεις, εξάλλου, έκαναν
ο Ρογήρος Σιηπιλλής εκ
μέρους του Ιδρύματος Απελευ-

Στην αντιφώνηση του εκ
μέρους της οικογένειας, ο υιός
του Μιχαλάκη Ιωάννου Αδωνης, ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές για την εκδήλωση
προς τιμή του πατέρα του,
προσθέτοντας πως αισθάνονται υπερηφάνεια για το μεγάλο κληροδότημα που του
άφησε. Τις αξίες και τις αρχές
του, που θα τους συντροφεύουν μια ζωή.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
επέδωσε εκ μέρους των συνδιοργανωτών τιμητική πλακέτα στον Κώστα Αδάμ πρόεδρο
του Μορφωτικού Συλλόγου «Η
Ορεστίς» Άργους Ορεστικού
Καστοριάς, που διάνθισε την
εκδήλωση με τραγούδια και
χορούς.

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Ιωάννης Κασουλίδης, τέως υπουργός εξωτερικών

Μίμης Θεοδότου, αντιπρόεδρος

Οι μεγάλοι ηγέτες παραμένουν
πάντα επίκαιροι και ζωντανοί

Περιφρούρησε με πάθος
το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού

Ό

Ο

ταν ο θρύλος αποτελεί μέρος της καθημερινής πραγματικότητας που έχουμε ζήσει
από κοντά, κάποιοι λιγότερο και αρκετοί από
εμάς εδώ απόψε, πολύ
περισσότερο, ομοίως και
η αποτύπωση της ιστορίας που δεν αποτελεί
απλή αφήγηση αλλά
βίωμα
πραγμάτωσης
των διεκδικήσεων, των
οραμάτων, των αγώνων και των επιτυχιών, τότε ο
Μιχαλάκης Ιωάννου, τον οποίο μνημονεύουμε και
τιμούμε απόψε, δεν αποτελεί μόνο το παρελθόν αλλά
παραμένει το παρόν και το μέλλον, ως εμπνευστής
και καθοδηγητής των διαχρονικών αγώνων της ΣΕΚ.

Μιχαλάκης Ιωάννου υποστήριξε με πάθος την περιφρούρηση του Αναλογικού
Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προφήτευσε ότι το
2020, θα φτάσει η ωρίμανση
του Σχεδίου και οι ασφαλισμένοι θα απολαμβάνουν περίπου
το 65% του ασφαλισμένου εισοδήματος τους και χωρίς άλλη
αναλογιστική προσαρμογή το Ταμείο θα αρχίσει να
χρησιμοποιεί τα αποθέματα του.

Έτσι απλά και ξεκάθαρα, για έναν άνθρωπο, αγωνιστή και συνδικαλιστή ο οποίος δεν υπήρξε απλώς ο
Μιχαλάκης της ΣΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο, όπως η
ιστορία έχει προσυπογράψει, ήταν, για τις δυόμιση
περίπου δεκαετίες που διετέλεσε γενικός της γραμματέας, η ΣΕΚ του Μιχαλάκη.

Από το 1979 άρχισε ο αγώνας για ένα Γενικό Σχέδιο
Υγείας. Ο Μιχαλάκης Ιωάννου δεν ευτύχησε να δει
εν ζωή του την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η ΣΕΚ επιφορτίζεται σήμερα να περιφρουρήσει το ΓεΣΥ, όπως
έκανε και με το ΤΚΑ. Γιατί το ΓεΣΥ είναι η δεύτερη
μεγάλη κατάκτηση του λαού.

Μια φυσιογνωμία χαρισματική, μια έντονη προσωπικότητα- αυστηρός στην κρίση μα και δίκαιος.
Επίδοση
τιμητικής
διάκρισης
στον Μορφωτικό
Σύλλογο
«Η Ορεστίς»
Άργους
Ορεστικού
Καστοριάς
εκ μέρους
των συνδιοργανωτών της
εκδήλωσης

Μέσα στις υποθήκες του Μιχαλακη Ιωάννου εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν πολλά που το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει αρχηνημένες πολιτικές που
ακόμα επιδιώκονται, όπως το στεγαστικό, η ανεξάρτητη διοίκηση του ΤΚΑ, η δίκαιη κατανομή της
φορολογίας, το θέμα των αλλοδαπών κ.α.

Χαρισματική
φυσιογνωμία ο
Μιχαλάκης Ιωάννου

Άδωνης Ιωάννου
Υπερηφάνεια για το
μεγάλο κληροδότημα
που άφησε ο πατέρας
του στην κοινωνία

Βαθιά η προσήλωση του Μιχαλάκη Ιωάννου
στα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη
Ο τιμώμενος διεκρίνετο για την
βαθειά προσήλωση του στα
Ελληνορθόδοξα ιδανικά. Τη
δημοκρατία, την ατομική κι εθνική ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη
ισοπολιτεία, την αλληλεγγύη, την
αδελφωσύνη και τις άλλες διαχρονικές αξίες του Ελληνικού
Πολιτισμού. Με τον πράο του
χαραχτήρα, την ανεκτικότητα, τη σύνεση και τη
σοφία που τον διέκρινε, οδήγησε σε καιρούς τρικυμιώδεις το σκάφος της ΣΕΚ σε απάνεμο λιμάνι προς
όφελος των καλώς νοούμενων συμφερόντων του
Κυπριακού Ελληνισμού αλλά και του συνόλου των
πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φώτης Χριστοφή πρόεδρος ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

Ρογήρος Σιηπιλλής
πρόεδρος Ι.Α.Α. ΕΟΚΑ
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Η

παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με τον βραδύτερο ρυθμό μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς οι
κυβερνήσεις αφήνουν στις
κεντρικές τράπεζες την ανάκαμψη των επενδύσεων, διαπιστώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ.

Ο Ο Σ Α : Aνησυχίες για την επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας
θα συνεχίσει να είναι μεγάλη,
πλήττοντας τις προοπτικές
της ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Ευρωζώνη

Με τον χαμηλότερο ρυθμό της
τελευταίας δεκαετίας αναπτύσσεται η παγκόσμια οικονομία, όπως προειδοποιεί ο
ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή
του (Economic Outlook) που
έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα.
Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με τον βραδύτερο
ρυθμό μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς οι κυβερνήσεις αφήνουν στις κεντρικές
τράπεζες την ανάκαμψη των
επενδύσεων, διαπιστώνει και
προβλέπει πως η παγκόσμια
οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,9%, φέτος
και το επόμενο έτος, (ήτοι ο
χαμηλότερος ρυθμός της δεκαετίας ).
Μικρή μόνο παρηγοριά αποτελεί η πρόβλεψη του Οργανισμού ότι η ανάπτυξη θα αυξηθεί οριακά στο 3% το 2021,
αλλά και αυτό μόνο αν περιοριστούν μία σειρά κινδύνων,

√ Σε χαμηλά δεκαετίας η οικονομική ανάπτυξη
√ Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξη εκτιμάται
στο 1,2% για το 2019 και 1,1% για το 2020
από τους εμπορικούς πολέμους έως μία απρόσμενη μεγάλη επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομίας.

Οι μεγάλοι κίνδυνοι
Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί, ωστόσο, ότι οι κυβερνήσεις
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν
παγκόσμια προβλήματα, όπως
την κλιματική αλλαγή, την
ψηφιοποίηση των οικονομιών
τους και την κατάρρευση της
πολυμερούς τάξης που αναδύ-

θηκε μετά την πτώση του κομμουνισμού. «Θα ήταν μεγάλο
λάθος πολιτικής να θεωρήσουμε αυτές τις μεταβολές ως
προσωρινούς παράγοντες που
μπορούν να αντιμετωπιστούν
με τη νομισματική ή τη δημοσιονομική πολιτική: είναι
διαρθρωτικές», σημειώνει η
επικεφαλής οικονομολόγος του
ΟΟΣΑ Λόρενς Μπουν, στην
έκθεση.
Χωρίς
ξεκάθαρη
κατεύθυνση της πολιτικής στα
θέματα αυτά, «η αβεβαιότητα

Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη
τοποθετείται στο 1,2% για το
2019 και 1,1% για το 2020,
υψηλότερα κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας και για τα
δύο χρόνια σε σχέση με την
πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου,
ενώ για το 2021 προβλέπεται
ρυθμός ανάπτυξης 1,2%.
Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι η
επανέναρξη του προγράμματος αγορών ομολόγων από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα έχει περιορισμένη επίδραση, αν οι χώρες της Ευρωζώνης δεν δώσουν ώθηση στις
επενδύσεις. Οι προοπτικές για
τη Βρετανία είναι βελτιωμένες
σε σχέση με τον Σεπτέμβριο,
καθώς υποχωρεί το ενδεχόμενο
ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Ο
ρυθμός ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 1,2% για φέτος
από 1% και προβλέπεται στο
1% για το 2020 (από 0,9%) και
το 1,2% για το 2021.

Κ Υ Π Ρ Ο Σ : Καταβολή συντάξεων
και επιδομάτων ενόψει Χριστουγέννων

9

ΗΠΑ
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ προβλέπεται
στο 2,3% για φέτος, «ψαλιδισμένος» από το 2,4% του
Σεπτεμβρίου, καθώς η δημοσιονομική ώθηση από τη μείωση της φορολογίας το 2017
εξατμίστηκε και οι οικονομίες
των εμπορικών εταίρων των
ΗΠΑ εξασθένησαν. Για το 2020
και το 2021 προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης της
αμερικανικής οικονομίας στο
2%, ενώ ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι
περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ θα ήταν
δικαιολογημένες μόνο αν εξασθενήσει περισσότερο η ανάπτυξη.

Κίνα

Η Κίνα, που δεν είναι μέλος του
ΟΟΣΑ αλλά παρακολουθείται
από τον Οργανισμό, προβλέπεται να αναπτυχθεί οριακά
ταχύτερα το 2019, με ρυθμό
6,2% αντί 6,1% που αναμενόταν
τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ο
ΟΟΣΑ ανέφερε ότι η Κίνα θα
συνεχίσει να χάνει δυναμική,
προβλέποντας επιβράδυνση
της ανάπτυξης στο 5,7% το
2020 και το 5,5% το 2021 λόγω
των εμπορικών εντάσεων και
τη σταδιακής νέας ισορροπίας
της οικονομικής δραστηριότητας, με ενίσχυση της εγχώριας
ζήτησης.

ΕΕ: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
αποτελούσαν το 2016 το 93,0%
των επιχειρήσεων

Ο

Ε

νόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, έχουν γίνει
οι απαραίτητες διευθετήσεις για την καταβολή
όλων των συντάξεων και επιδομάτων πριν από τα
Χριστούγεννα.

στουγεννιάτικου Δώρου για όσους λαμβάνουν μηνιαίο
Δημόσιο Βοήθημα, θα αποσταλούν στους δικαιούχους
στις 11/12/2019, με ημερομηνία εξαργύρωσης τις
13/12/2019.

ι "πολύ μικρές επιχειρήσεις" αποτελούσαν το
2016 τη συντριπτική πλειοψηφία (93,0%) των
επιχειρήσεων της μη χρηματοπιστωτικής επιχειρηματικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα:

• Οι επιταγές του Δημόσιου Βοηθήματος και του Χριστουγεννιάτικου Δώρου για όσους λαμβάνουν έκτακτο
Δημόσιο Βοήθημα θα αποσταλούν στους δικαιούχους
στις 4/12/2019 και 6/12/2019, με ημερομηνία εξαργύρωσης τις 10/12/2019 και 12/12/2019 αντίστοιχα.

Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις κατατάσσονται όσες
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα.

Α. Αναφορικά με κοινωνικές παροχές, οι οποίες κατατίθενται με έμβασμα, έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:
• Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, περιλαμβανομένου
του Χριστουγεννιάτικου Δώρου, θα κατατεθεί στις
12/12/2019.
• Τα μηνιαία επιδόματα που παρέχονται από το
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε άτομα με αναπηρίες, θα κατατεθούν στις
13/12/2019.
• Οι μηνιαίες ειδικές συντάξεις και παροχές στους
επωφελούμενους από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, περιλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου
Φιλοδωρήματος που τους αφορά, θα κατατεθούν στις
12/12/2019.
• Το Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μονογονεϊκής
Οικογένειας θα κατατεθεί στις 12/12/2019.
• Η Χορηγία σε Βετεράνους και Χήρες Βετεράνων Β’
Παγκοσμίου Πολέμου θα κατατεθεί στις 12/12/2019.
• Το επίδομα Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα
(μικρή επιταγή χαμηλοσυνταξιούχων) θα κατατεθεί
στις 13/12/2019.
• Το Χριστουγεννιάτικο Δώρο για δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα
(Χαμηλοσυνταξιούχων) θα κατατεθεί στις 16/12/2019.
• Το Χριστουγεννιάτικο Δώρο για δικαιούχους του Σχεδίου για την Παροχή Τιμητικού Επιδόματος Μάνας θα
κατατεθεί στις 17/12/2019.
Β. Αναφορικά με κοινωνικές παροχές για τις οποίες
εκδίδονται επιταγές, έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:
• Οι επιταγές του Δημόσιου Βοηθήματος και του Χρι-

• Οι επιταγές για τους εγκλωβισμένους, περιλαμβανομένου του μηνιαίου επιδόματος, και του Χριστουγεννιάτικου Δώρου, θα παραδοθούν στους δικαιούχους
μέσω των Ηνωμένων Εθνών στις 16/12/2019 (μετά
από συνεννόηση με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών
Θεμάτων). Σημειώνεται ότι τα επιδόματα που αφορούν εγκλωβισμένους Μαρωνίτες θα καταβληθούν με
έμβασμα απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων στις 13/12/2019.
• Οι επιταγές για τους αιτητές διεθνούς προστασίας
θα αποσταλούν στους δικαιούχους στις 12/12/2019
και 13/12/2019, με ημερομηνία εξαργύρωσης τις
16/12/2019.
Γ. Τέλος, η πληρωμή των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινωνικής Σύνταξης και
της ειδικής αύξησης της Θεσμοθετημένης Σύνταξης
(Τιμητικό Επίδομα) του Δεκεμβρίου 2019 καθώς και
της 13ης πληρωμής τους, θα διενεργηθεί στις
13/12/2019.

Αντίθετα, μόνο το 0,2% όλων των επιχειρήσεων απασχολούσε 250 ή περισσότερα άτομα και ως εκ τούτου ταξινομήθηκαν ως
μεγάλες επιχειρήσεις,
σύμφωνα με στοιχεία
που έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Ωστόσο, σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, το
οικονομικό βάρος των μεγάλων επιχειρήσεων ήταν
σημαντικά υψηλότερο όσον αφορά την απασχόληση
και την προστιθέμενη αξία. Το 2016, οι μεγάλες επιχειρήσεις προσέφεραν εργασία στο ένα τρίτο του
εργατικού δυναμικού της μη χρηματοπιστωτικής
επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΕ (33,3%) και συνέβαλαν στη σχεδόν το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας της (43,8%).
Επιπλέον καταγράφεται ότι το 2016, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ ανήλθαν σε 24,7 εκατομμύρια στον αριθμό, απασχολώντας 95 εκατομμύρια άτομα και συνεισφέροντας 4,018 δισεκατομμύρια ευρώ στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας
της ΕΕ.
Η οικονομική συμβολή των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ήταν ιδιαίτερα εμφανής στη Μάλτα,
την Εσθονία και την Κύπρο (75,2% ήταν η συμβολή
των ΜΜΕ έναντι 24,8% των μεγάλων επιχειρήσεων),
με τις ΜΜΕ να παρέχουν πάνω από τα τρία τέταρτα
της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παράγεται
σε κάθε μία από τις μη οικονομικές επιχειρηματικές
τους οικονομίες.
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Κύπρος αποτελούσε για
πολλά χρόνια τη μοναδική
χώρα στη σύγχρονη Ευρώπη
όπου η πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας, στην απουσία ενός εθνικού συστήματος
υγείας, αποτελούσε προνόμιο
για τους λίγους: τους επώνυμους και τους πλουσίους. Όλα
αυτά τα χρόνια η ΟΕΒ (Ομοσπονδία Εργοδοτών Βιομηχάνων) ουδέποτε μίλησε για τα
προνόμια στην υγεία και στην
ανάγκη για ένα αλληλέγγυο

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Τα προνόμια στην Υγεία - Οι απαράδεκτες
ανακρίβειες και οι ατυχείς χαρακτηρισμοί της ΟΕΒ

«μνήμη υποτυπωδώς καλύτερη
του χρυσόψαρου» (έκφραση
του γενικού διευθυντή της ΟΕΒ)
για να θυμάται ότι στις 28
Φεβρουαρίου 2019, όλες οι
εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις υπέγραψαν
συμφωνία στα γραφεία της
ΟΕΒ η οποία μεταξύ άλλων
καθορίζει ότι «η ρύθμιση δεν
εμποδίζει την εισαγωγή,
εφαρμογή ή διατήρηση
Του Μιχάλη Μιχαήλ,
συμπληρωματικών ρυθμίσεαναπληρωτή γενικού
ων ασφάλισης υγείας για
γραμματέα ΣΕΚ
υπηρεσίες φροντίδας υγείας
που δεν παρέχονται μέσω
του ΓεΣΥ». Επιπρόσθετα, η
συγκεκριμένη συμφωνία, την
και καθολικό σχέδιο ιατροφαροποία ειρήσθω εν παρόδω, η
μακευτικής περίθαλψης.
ΟΕΒ χαιρέτισε με δηλώσεις
Οι πρόσφατες δηλώσεις του
ενώπιον των ΜΜΕ την ίδια
γενικού διευθυντή της ΟΕΒ ότι
ημέρα, προνοεί ότι «για τις
οι Συντεχνίες απαιτούν σήμερα
περιπτώσεις όπου λειτουργούν
προνόμια μέσα από τη διατήΣχέδια Υγείας πέραν των
ρηση των ταμείων υγείας και
Συντεχνιακών Ταμείων Υγείας
οι απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί
συμφωνημένα σε συλλογικές
του σε πρόσφατη αρθογραφία
συμβάσεις, θα γίνουν ξεχωριτου περί «κοινωνικής ασελγείστές διαπραγματεύσεις»
ας» είναι και ανακριβείς και
Συνεπώς, η συζήτηση η οποία
ατεκμηρίωτοι και αποτελούν
διεξάγεται για τη συνέχιση λειένα τεράστιο ολίσθημα της
τουργίας των ταμείων υγείας
ΟΕΒ.
για να λειτουργούν συμπληρωΚανένας δεν χρειάζεται να έχει
ματικά, και σε καμιά περίπτω-

Σ
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Ο τρομακτικός ιος
της καρέκλας

ύγχρονη ζωή δεν υπάρχει χωρίς καρέκλα. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι περνάμε 9,5 ώρες
την ημέρα καθισμένοι σε μια ή περισσότερες καρέκλες, κάτι που σημαίνει ότι περνάμε το 75% του χρόνου μας αδρανείς. Το αποτέλεσμα είναι ότι αλλάζει
το σώμα μας αφού «το σώμα μας κάνει ό,τι μπορεί
για να έχουμε το είδος του σώματος που χρειαζόμαστε». Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τη χρήση, οι μύες

μας μπορεί να γίνουν δυνατότεροι ή πιο αδύναμοι,
όπως και τα οστά μας να γίνουν πιο λεπτά ή πιο
πυκνά. Κάτι που εξηγεί γιατί με την καθιστική ζωή
που κάνουμε ο πόνος στη μέση είναι παγκοσμίως η
πρώτη αιτία αναπηρίας.
Μελέτη του 2012 συνέλλεξε τα δεδομένα από τις
συνήθειες 7.813 γυναικών. Όπως διαπιστώθηκε,
εκείνες που κάθονταν δέκα ώρες την ημέρα είχαν
μικρότερα τελομερή, τα οποία αποτελούν δείκτη της
γήρανσης των κυττάρων. Η καθιστική ζωή, ήταν το
συμπέρασμα, είχε γεράσει αυτές τις γυναίκες κατά
οκτώ χρόνια.
Τα αντιλαμβάνεται κανείς όλα αυτά εάν λάβει υπόψη
του ότι στην «Παλαιολιθική Εποχή» η βασική αιτία
θανάτου ήταν η βία. Στην «Ανθρωπόκαινο Εποχή»
είναι ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και κάποιοι τύποι καρκίνου. Όλες αυτές οι ασθένειες συνδέονται με την αδράνεια ή αλλοιώς με την
καρέκλα.

ση ανταγωνιστικά προς το
ΓεΣΥ, γίνεται στο πλαίσιο που
συμφώνησαν και υπέγραψαν
οι κοινωνικοί εταίροι, και είναι
ξεκάθαρη η προσπάθεια της
ΟΕΒ να υπονομέυσει αυτό τον
διάλογο, όπως έπραξε και με
το ΓεΣΥ. Και σίγουρα ακόμη

Καλούμε λοιπόν την ΟΕΒ να
σεβαστεί την πραγματικότητα
και να αντιληφθεί ότι το ΓεΣΥ
ξεκίνησε και μας χρειάζεται
όλους δίπλα του έτσι, που να
αντιμετωπίσουμε μαζί τα αναμενόμενα προβλήματα και
αδυναμίες που παρουσιάζο-

√ Τεράστιο το ολίσθημα
της Ομοσπονδίας
Εργοδοτών και Βιομηχάνων στο μείζον θέμα
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
και τα «χρυσόψαρα» θα θυμούνται τις συνεχείς εκκλήσεις της
ΟΕΒ για αναβολή του ΓεΣΥ, περί
ανεφάρμοστου και προβληματικού συστήματος που δεν θα
εφαρμοστεί η θα καταρρεύσει
λίγο μετά την εφαρμογή του,
την συμπόρευση του με τις
ασφαλιστικές εταιρείες, την
άρνηση του να υπογράψει την
συμφωνία για τις εισφορές και
τόσα άλλα εμπόδια που προέβαλε τα τελευταία χρόνια για
να αποτραπεί η εφαρμογή
αυτής της μεγάλης κοινωνικής
μεταρρύθμισης.

νται για να δώσουμε στους
πολίτες του τόπου μας αυτό
που περίμεναν για πολλά χρόνια: ένα αξιοπρεπές, καθολικό
και αλληλέγγυο σύστημα υγείας που δεν θα διαχωρίζει τους
πολίτες σε πλούσιους και
φτωχούς, σε επώνυμους και
ανωνύμους.
Η ΟΕΒ υπήρξε διαχρονικά μια
σοβαρή οργάνωση και χρειάζεται και δικαιούται ένα πιο
εποικοδομητικό τρόπο έκφρασης και τεκμηρίωσης των απόψεων της. Σεβαστή η διαφορε-

τική άποψη αλλά έχει πραγματική αξία και αξιοπιστία
όταν κατατίθεται με σωφροσύνη και πολιτισμένο τρόπο
και μακριά από προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Οι
εκφράσεις που χρησιμοποιεί η
ΟΕΒ όπως: «Επιτιμητικό κούνημα του δάκτυλου», «κοινωνική ασέλγεια», «εκκωφαντική
απρέπεια». «περί προπηλακισμών και λοιδοριών» δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για
ειλικρινή και εποικοδομητική
συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και υπονομεύουν τη διατήρηση ομαλών
εργασιακών σχέσεων που
αποτελούν πλούτο και βαριά
κληρονομιά για όσους εμπλεκόμαστε στην επίλυση των
προβλημάτων της αγοράς
εργασίας του τόπου μας.
Δυστυχώς, οι στοχευμένες και
επιθετικές αντιδράσεις της
ΟΕΒ σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ΓεΣΥ αναδεικνύουν, στα μάτια της πλειοψηφίας των πολιτών, την πικρία
και την απογοήτευση της ΟΕΒ
γιατί το Γενικό Σύστημα Υγείας,
στο οποίο ποτέ δεν πίστεψε
και το υπονόμευσε μέχρι την
τελευταία στιγμή, έγινε πραγματικότητα και σύντομα θα
θέσει τέρμα στα προνόμια και
στις διακρίσεις στην υγεία.

Η μοναξιά τριπλασιάζει τον κίνδυνο για την καρδιά

Ο

ι μοναχικοί ασθενείς με καρδιακά προβλήματα είναι πιο
πιθανό να πεθάνουν εντός ενός
χρόνου αφότου νοσηλευτούν. Σε
αυτό το συμπέρασμα κατέληξε
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης σε δημοσίευση που έκανε στο
Heart.
Οι γυναίκες που ήταν μόνες είχαν
τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν 12 μήνες μετά
τη νοσηλεία τους, ενώ ο κίνδυνος
για τους άνδρες που ήταν μόνοι
ήταν διπλάσιος.
Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τα
αποτελέσματα που προέκυψαν
εντός ενός έτους μετά από νοσηλεία των ανθρώπων για έμφραγμα, αρρυθμίες, βαλβιδοπάθεια και
πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια. Επρόκειτο συνολικά για
13.443 ασθενείς (70% άνδρες και
30% γυναίκες) που απάντησαν σε
ερωτηματολόγια μετά το εξιτήριό
τους από το νοσοκομείο σχετικά με
την κατάσταση της σωματικής
τους υγείας και την ποιότητα ζωής
τους.
Καταγράφηκαν επίσης άλλες
συνήθειες, όπως το κάπνισμα και
η κατανάλωση οινοπνεύματος, και
αν οι ασθενείς ζούσαν μόνοι τους
για να ελέγξουν και αυτούς τους
πιθανούς παράγοντες που προκαλούν θάνατο.
Τα ευρήματα έδειξαν πως η μοναξιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου
κατά 114% για τους άνδρες και
κατά 192% για τις γυναίκες. Η
μοναχική ζωή αύξησε τις πιθανό-

τητες καρδιακών παθήσεων στους
άνδρες κατά 39% ενώ δεν φάνηκε
να έχει επίδραση στις γυναίκες.

υγεία θα πρέπει να θέτουν στο
μικροσκόπιο και τη μείωση της
μοναξιάς».

Η ομάδα της Δρ. Anne Vinggaard
Christensen δεν κατάφερε να εντοπίσει κάποιο μηχανισμό που να
εξηγεί τη σχέση μοναξιάς και θνησιμότητας.

Οι επιστήμονες θέλησαν επίσης να
επισημάνουν πως η μοναξιά, η
οποία είναι μια υποκειμενική
εμπειρία, διαφέρει από την κοινωνική απομόνωση.

«Η μοναξιά σχετίζεται με αλλαγές
στην καρδιαγγειακή, νευροενδοκρινική και ανοσολογική λειτουργία

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι
οι έγγαμοι άνθρωποι είναι πολύ
πιο πιθανό να επιβιώσουν από μία

• Η μοναχική ζωή αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυντικό δείκτη
για την πρόγνωση της υγείας των καρδιοπαθών ασθενών
αφού πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο
καθώς επίσης και με ανθυγιεινές
επιλογές οι οποίες επηρεάζουν τα
αρνητικά αποτελέσματα υγείας.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μοναξιά
και η κοινωνική απομόνωση αυξάνονται. Επιπλέον αυξάνονται τα
στοιχεία που δείχνουν πως η
αρνητική επίδρασή τους στην
υγεία είναι ισοδύναμη με τον κίνδυνο για την υγεία που έχει η
νοσογόνος παχυσαρκία. Συνεπώς,
οι πρωτοβουλίες για τη δημόσια

καρδιακή προσβολή. Οι ειδικοί
πιστεύουν πως αυτό οφείλεται στο
ότι οι σύντροφοί τους προσφέρουν
σωματική και συναισθηματική
υποστήριξη ενισχύοντας την αποφασιστικότητα των ασθενών να
επιβιώσουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανθρώπους που αγαπούν
γύρω τους είναι πιο πιθανό να
τρώνε υγιεινά, να παίρνουν τα
φάρμακά τους και να πηγαίνουν
συχνότερα στον γιατρό.

Η αρνητική
επίδραση
της μοναξιάς και
της κοινωνικής
απομόνωσης
ισοδυναμεί
με τον κίνδυνο
της νοσογόνου
παχυσαρκίας
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Αύξηση 0,7% στις αφίξεις
τουριστών κατά
τον Οκτώβριο 2019

Μ

ε βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας
Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον
Οκτώβριο 2019 ανήλθαν σε 436.509 σε
σύγκριση με 433.617 τον Οκτώβριο 2018,
σημειώνοντας αύξηση 0,7%. Οι αφίξεις
Οκτωβρίου 2019 ήταν οι ψηλότερες που
είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον
μήνα Οκτώβριο.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου
2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε
3.697.055 σε σύγκριση με 3.673.377 την
αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 0,6% (Πίνακας 1) αλλά και
ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τους δέκα μήνες
του έτους.

Ανάλυση μεταβολών
Οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά
13,1% τον Οκτώβριο 2019 σε σχέση με τον
Οκτώβριο 2018 ενώ παρατηρήθηκε 91,1%
αύξηση από το Ισραήλ. Μείωση 8,0% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο και 14,7% από τη Γερμανία. Οι
ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο
άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής
τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια
πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον
Οκτώβριο 2019, με ποσοστό 31,9% και ακολουθούν η Ρωσία με 21,6%, το Ισραήλ με
6,3% και η Γερμανία με ποσοστό 5,0% (Πίνακας 2).

Σκοπός ταξιδιού
Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2019 ήταν
για ποσοστό 85,2% των τουριστών οι διακοπές, για 8,6% η επίσκεψη σε φίλους ή
συγγενείς και για ποσοστό 6,2% επαγγελματικός.

Η

Υπηρεσία
Προστασίας
Καταναλωτή προσδίδει
ιδιαίτερη αξία στην ενημέρωση και αγωγή του καταναλωτή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η
ανάπτυξη και εμπέδωση
ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η επιδίωξη αυτή
υλοποιείται μέσα από την
ενημέρωση των «νεαρών»
καταναλωτών,
δηλ.
των
μαθητών της δημοτικής και
μέσης εκπαίδευσης, αλλά και
των ιδίων των εκπαιδευτικών,
σχετικά με τα δικαιώματα των
καταναλωτών.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Mήνυμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπως Μιχαηλίδου

Τα παιδιά είναι πολίτες του σήμερα

Η

Παγκόσμια Hμέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού γιορτάζεται
στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα που τα
Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Χάρη στη Σύμβαση, τονίζει σε μήνυμα
της η επίτροπος προστασίας του
παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου τόνισε
πως η θέση του παιδιού στην κοινωνία, στις δημοκρατικές τουλάχιστον
χώρες, έχει αλλάξει και βελτιωθεί
σημαντικά, ωστόσο ακόμη και εκεί,
αρκετά παιδιά εξακολουθούν να βιώνουν καθημερινά παραβιάσεις των
δικαιωμάτων τους, στερούμενα τα
αναγκαία μέσα για μια αξιοπρεπή και
ποιοτική ζωή, ζώντας σε συνθήκες
κακοποίησης, παραμέλησης, αδιαφορίας, διάκρισης και αποκλεισμού.
Και πρόσθεσε: Παγκοσμίως, παρά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ένα στα
δώδεκα παιδιά ζουν σε χώρες όπου οι
προοπτικές τους είναι σήμερα χειρότερες από αυτές των γονιών τους.
180.000.000 παιδιά σε 37 χώρες βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας,
βρίσκονται εκτός σχολικής εκπαίδευσης ή χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας
πολεμικών συγκρούσεων ή βίαιων
αναταραχών.
Τα παιδιά ανησυχούν βαθύτατα για
παγκόσμια ζητήματα που τα επηρεάζουν, συμπεριλαμβανομένης της βίας,
της τρομοκρατίας, των συγκρούσεων,
της κλιματικής αλλαγής, της άδικης
μεταχείρισης των προσφύγων και
μεταναστών και της φτώχειας. Το
κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για την
ευημερία των παιδιών, οφείλει να
ακούσει τη φωνή των παιδιών και να
στραφεί να διορθώσει τις όποιες
παραλήψεις, πλημμέλειες και παθογένειες που επικρατούν. Η Σύμβαση,

που αποτελεί παγκοσμίως το πλέον
αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, από μόνη της δεν αρκεί.
Θα πρέπει να περάσουμε στην πράξη.
Η Σύμβαση υπάρχει για να εφαρμόζεται, το πνεύμα της Σύμβασης πρέπει
να προάγεται, οι κατευθυντήριες
γραμμές της πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για τη χάραξη της εθνικής
πολιτικής. Μόνο όταν αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές σε κοινωνικό

• Να δώσουμε στα παιδιά
τον χώρο και τη δυνατότητα
να ακουστούν, να οραματιστούν,
να τολμήσουν
και ατομικό επίπεδο θα υπάρξει και
πραγματική αλλαγή. Πρέπει να συνεχίσουμε με υπομονή και επιμονή και
να εργαστούμε για την οικοδόμηση
μιας κουλτούρας σεβασμού των
δικαιωμάτων του παιδιού. Γι’ αυτό θα
πρέπει να θέσουμε ως κοινό στόχο
πως κάθε παιδί που ζει στην Κύπρο
θα πρέπει να απολαμβάνει ουσιαστικά τα δικαιώματά του, χωρίς καμιά
διάκριση και χωρίς αποκλεισμούς.
Ας θεωρήσουμε τα παιδιά ως πολίτες
του σήμερα και ας διαμορφώσουμε
μαζί τους το μέλλον με βάση τις δικές
τους προσδοκίες, ανησυχίες και όνει-

ρα. Να δώσουμε
στα παιδιά τον
χώρο και τη
δυνατότητα να
ακουστούν, να
οραματιστούν,
να τολμήσουν, να
δημιουργήσουν
και να διακινήσουν νέες ιδέες
και απόψεις.
Εμείς θα πρέπει να τους σταθούμε
συμπαραστάτες και σύμμαχοι στην
κάθε προσπάθειά τους για διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους και σε κάθε
απόφαση που τα επηρεάζει και τα
αφορά.
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Πρόοδος, αλλά και νέες απειλές

Στοιχεία από Unicef
Παρότι τα παιδιά σήμερα ζουν περισσότερο και είναι πιο υγιή, απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και
τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό bullying,
όπως δείχνει έκθεση της Unicef.
Σύμφωνα με την έκθεση, η θνησιμότητα σε παιδιά κάτω των 5 ετών μειώθηκε κατά 60% από το 1989. Περισσότερα παιδιά πηγαίνουν σήμερα στο
δημοτικό και τα δικαιώματά τους
έχουν ενταχθεί σε νόμους που έχουν
θεσπιστεί σε πολλές χώρες.
Αλλά η πρόοδος που έχει σημειωθεί
δεν θεωρείται ισότιμη, καθώς τα
φτωχά παιδιά κάτω των πέντε ετών
που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να
πεθάνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί σε σχέση
με τα παιδιά πιο πλούσιων οικογενειών.

• Επιμορφωτική Ημερίδα για την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών
σε θέματα Αγωγής του Καταναλωτή

Προτεραιότητα η ανάπτυξη ορθής
καταναλωτικής συνείδησης και κουλτούρας

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε
στην επιμορφωτική ημερίδα
για την ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών σε θέματα
"Αγωγής του Καταναλωτή",
που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στις 2 Νοεμβρίου 2019.

φωση των καταναλωτών είναι
απαραίτητη, ώστε αυτοί να
προβαίνουν σε αγοραστικές
επιλογές ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι, με οργανωμένο και κατάλληλο προς τα
συμφέροντά τους τρόπο.

Στον χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Διευθυντής της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Ιωάννου
δήλωσε πως η δύναμη των
καταναλωτών εξαρτάται από
τις γνώσεις για σωστές επιλογές και συμπεριφορές δράσης
και αντίδρασης. Σε αυτό το
πλαίσιο η κατάλληλη επιμόρ-

Μια από τις κυριότερες στρατηγικές επιδιώξεις της Υπηρεσίας είναι η ενημέρωση και
εκπαίδευση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους,
για τους τρόπους διεκδίκησής
τους και κατ΄ επέκταση η
ανάπτυξη ορθής καταναλωτικής συνείδησης και κουλτούρας. Η επιδίωξη αυτή υλοποι-

είται με διάφορους τρόπους,
ένας από τους οποίους είναι η
προσέγγιση και ενημέρωση
των «νεαρών» καταναλωτών,
δηλ. των μαθητών της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης,
αλλά και των ιδίων των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τα
δικαιώματα των καταναλωτών.
Οφείλουμε, πρόσθεσε, να
δημιουργήσουμε μια νέα γενιά
καταναλωτών, η οποία θα
διαθέτει τις δεξιότητες και
κουλτούρα που χρειάζονται
ώστε να καταναλώνουν με
συνειδητό τρόπο και να κατα-

νοούν τον ρόλο τους ως
παραγόντων μέσα σε ένα
σύστημα ελεύθερης οικονομίας ενός ευρωπαϊκού κράτους. Είναι σημαντικό να διαμορφώσουμε ενεργούς καταναλωτές που αντιλαμβάνονται με ποιο τρόπο και σε
ποια έκταση μπορούν να επηρεάσουν την ελεύθερη οικονομία, μέσα από την προσωπική
τους καταναλωτική συμπεριφορά - συμβάλλοντας έτσι σε
μια καλύτερη κοινωνία για
όλους μας.
Αναφέρθηκε επίσης στον
εκσυγχρονισμό που προωθεί-

ται και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου. Προς το
σκοπό αυτό έχει ήδη καταρτίσει και προωθήσει στη Νομική
Υπηρεσία νομοσχέδιο με τίτλο
«Ο Περί της Προστασίας του
Καταναλωτή
Νόμος
του
2018», με το οποίο ενοποιούνται οι σημαντικότερες νομοθεσίες που έχει στη διάθεση
της η Υπηρεσία. Το νομοσχέδιο αυτό αποσκοπεί κυρίως
στην
αποτελεσματικότερη
προστασία του καταναλωτή,
στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού
μεταξύ των αρμόδιων αρχών,
καθώς και στην ενίσχυση του
νομοθετικού πλαισίου και των
εξουσιών της αρμόδιας αρχής
με σκοπό την ορθότερη και
καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία
χρήζει εκσυγχρονισμού και
απλοποίησης.
Παρουσιάσεις έγιναν επίσης
από τον λειτουργό της υπηρεσίας Σάββα Σάββα και την
νομικό σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή
Αναστασία Στυλιανίδου.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Φοιτήτριες δημιούργησαν βακτήριο που τρέφεται με πλαστικά

Δ

ύο φοιτήτριες της βιολογίας, η Jeanny Yao και
η Miranda Wang, ξόδεψαν
ένα μεγάλο μέρος των μαθητικών και φοιτητικών τους
χρόνων πάνω σε μελέτες
προκειμένου να δώσουν
λύση στη δραματική μόλυνση των υδάτων και πλέον
έχουν το δικαίωμα να υπερηφανεύονται πως κατάφεραν κάτι πραγματικά σημαντικό.
Μέχρι το 2050 στα βάθη των ωκεανών θα υπάρχουν περισσότερα
πλαστικά από ότι ψάρια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.
Δύο φοιτήτριες της βιολογίας, η
Jeanny Yao και η Miranda Wang,
ξόδεψαν ένα μεγάλο μέρος των
μαθητικών και φοιτητικών τους
χρόνων πάνω σε μελέτες προκειμένου να δώσουν λύση στη δρα-

5 βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς για την σημαντική ανακάλυψή τους και
έχουν γίνει οι πιο νεαρές
επιστήμονες που κερδίζουν
ποτέ το ερευνητικό βραβείο
Perlman Science Prize.

ματική μόλυνση των υδάτων και
πλέον έχουν το δικαίωμα να υπερηφανεύονται πως κατάφεραν
κάτι πραγματικά σημαντικό.
Δημιούργησαν ένα βακτήριο το
οποίο θα επιτίθεται στα πλαστικά που βουλιάζουν στα άδυτα
των ωκεανών και θα τα διαλύει,
μετατρέποντας τα σε νερό.
Οι δύο νεαρές ερευνήτριες, που
είναι 20 ετών, έχουν ήδη κερδίσει

«Είναι πρακτικά αδύνατο
να σταματήσουν τους
ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλαστικά. Ο μοναδικός
τρόπος να σταματήσουμε την
ολοκληρωτική καταστροφή των
υδάτων είναι να βρεθεί ένας τρόπος να διαλύσουμε εντελώς το
υλικό, βιοδιασπώντας το».
Οι μελέτες συνεχίζονται προκειμένου να τελειοποιηθεί η διαδικασία ώστε να είναι σύντομα σε
θέση να λειτουργήσει εκτός εργαστηρίου, στις πραγματικές υγρές
συνθήκες της θάλασσας.

Κίνητρα από την Κυβέρνηση για απόκτηση
ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Η

ανακοίνωση του Υπουργικού
Συμβουλίου για επιχορήγηση
ύψους 5000 ευρώ για απόκτηση
ηλεκτρικού οχήματος καθώς και η
αύξηση των σημείων φόρτισης
στους δρόμους δημιουργούν πιο
ευνοϊκά δεδομένα για τους ενδιαφερόμενους καθώς το κόστος
αυτών των αυτοκινήτων ήταν για
τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού μέχρι σήμερα απαγορευτικό.

Τα χιλιόμετρα
Τα νέα μοντέλα μπορούν να καλύψουν από 260-480 χιλιόμετρα με
μία φόρτιση, ενώ σταδιακά αυξάνονται τα σημεία φόρτισης από
την Αρχή Ηλεκτρισμού. Το κάθε

Μόλις 100-150 αυτοκίνητα στην
Κύπρο
Σήμερα υπάρχουν μόλις 100-150
ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους
κυπριακούς δρόμους, με κυριότερο
ζήτημα τα λίγα χιλιόμετρα που
μπορούσαν να καλύψουν τα αυτοκίνητα προηγούμενης γενιάς, την
έλλειψη κινήτρων και παράλληλα
τα λιγοστά σημεία φόρτισης.

Ε

πιτυχία πέρα από κάθε
προσδοκία σημείωσε το
πείραμα της Microsoft με την
4ημερη εργασία στην Ιαπωνία,
με τον τεχνολογικό γίγαντα να
καταγράφει άλμα σχεδόν 40%
στα επίπεδα παραγωγικότητας μετά την περικοπή των
ωρών εργασίας, στο πλαίσιο
ενός ευρύτερου σχεδίου για
την προώθηση της υγιέστερης
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής.
Το πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, με την
εταιρεία να μην λειτουργεί τις
Παρασκευές και να δίνει στους
2.300 εργαζόμενους της τριήμερα Σαββατοκύριακα για
ολόκληρο το μήνα, με σκοπό
να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα μιας μειωμένης εβδομαδιαίας εργασίας. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου,
η εταιρεία είδε την παραγωγι-

αυτοκίνητο μπορεί να φορτιστεί
με το δικό του καλώδιο από συμβατική πρίζα και αναλόγως της
ποιότητας του ρεύματος καθορίζεται και ο χρόνος φόρτισης.

Εντός του 2020 είπε θα εγκατασταθούν στους κυπριακούς δρόμους τα πρώτα σημεία γρήγορης
φόρτισης που σε 30-45 λεπτά θα
φορτίζουν πλήρως την μπαταρία.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Οκτώ τροφές που επιδεινώνουν
τα συμπτώματα της γρίπης
Τα γλυκά: Οι μεγάλες ποσότητες ζάχαρης
καταστέλλουν την λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
Απλοί υδατάνθρακες: Οι επεξεργασμένοι
υδατάνθρακες διασπώνται γρήγορα σε σάκχαρα, με αποτέλεσμα να έχουν τα ίδια αποτελέσματα με αυτά στον οργανισμό μας. Προτιμήστε τους υδατάνθρακες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη ή με υψηλή περιεκτικότητα σε
φυτικές ίνες.

Αλκοόλ: Έχουμε ακούσει πολλούς ανθρώπους
να συνηγορούν υπέρ του αλκοόλ ως γιατροσόφι – κυρίως για τον πονεμένο λαιμό. Έχουν άδικο.
Όπως και η ζάχαρη, το αλκοόλ ρίχνει το ανοσοποιητικό και δημιουργεί φλεγμονές.
Λιπαρά φαγητά: Κατά πάσα πιθανότητα και το
ίδιο το σώμα σας καταλαβαίνει ότι είναι καλύτερα
να τα αποφύγει. Τα λιπαρά φαγητά μπορούν να
αυξήσουν τις φλεγμονές, αλλά και να καταστρέψουν την ήδη περιορισμένη σας όρεξη.
Καφεΐνη: Οι καφέδες, αλλά και τα τσάγια και τα
αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη,
έχουν διουρητικές ιδιότητες. Πράγμα που σημαίνει
ότι μας αφυδατώνουν.
Τραγανά σνακ: Οι σκληρές τροφές ερεθίζουν το
λαιμό και μπορούν να επιδεινώσουν τον βήχα και
τον πονόλαιμο. Προτιμήστε φαγητά με πιο «φιλικές» υφές και αφήστε τα πατατάκια για αργότερα.
Αλμυρές και ξινές τροφές: Μπορείτε να βάλετε
λίγο λεμόνι στο τσάι σας ή λίγο αλατάκι στην κοτόσουπα, όμως αν το παρακάνετε αντί να σας βοηθήσουν θα επιτείνουν τον πονόλαιμο.

Η συντήρηση
Αναφορικά με το
κόστος συντήρησης
των οχημάτων αυτών,
θεωρείται ένα από τα
πλεονεκτήματα τους.
Το κύριο μέρος του
οχήματος που χρειάζεται
συντήρηση,
είναι τα φρένα και το
υγρό των φρένων. Για
την μπαταρία η οποία δίνεται
από τους κατασκευαστές 8 χρόνια
εγγύηση, σε περίπτωση που μια
κυψέλη υποστεί βλάβη, το κόστος
της κυμαίνεται από 500-700
ευρώ.

Σοβαρά … αστειάκια
Ένας τύπος πολύ τσιγκούνης….
Ένας τύπος πολύ τσιγκούνης, πήγε στο σπίτι του
φίλου του για να του πει τα προβλήματά του.
Ο φίλος του κατάλαβε αμέσως ότι κάτι συμβαίνει
γιατί τον είδε να μπαίνει νευριασμένος.
«Τι έπαθες;» τον ρώτησε.
«Άσε ρε φίλε, με την γυναίκα μου τα έχω! Τελικά
είναι πολύ σπάταλη, συνέχεια λεφτά μου ζητάει!»
«Και τι τα κάνει τόσα λεφτά;»
«Που να ξέρω! Λες και της τα δίνω…»

Η εταιρεία που εφάρμοσε 4ήμερη
εργασία και εκτοξεύτηκε
• Στόχος η εξεύρεση μιας υγιέστερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής

και προσωπικής ζωής
κότητα, όπως μετράται από
τις πωλήσεις ανά εργαζόμενο,
να αυξάνεται κατά 39,9% σε
σχέση με τον Αύγουστο του
2018. Αυτό το εν μέρει, είπε η
Microsoft, επετεύχθη χάρη στη
συντόμευση των συνεδριάσεων με ανώτατο όριο τα 30
λεπτά και την αύξηση των
απομακρυσμένων τηλεδιασκέψεων.
Παράλληλα, η εταιρεία είδε το
κόστος της να μειώνεται
αισθητά, με 23,1% λιγότερη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 58,7% λιγότερες
σελίδες που εκτυπώθηκαν
κατά την επίμαχη περίοδο.
Το πείραμα, το οποίο περιελάμβανε επίσης προγράμματα

αυτο-ανάπτυξης και οικογενειακής ευεξίας, κατέγραψε σε
μεγάλο βαθμό θετική ανατροφοδότηση από τους υπαλλή-

λους, καθώς το 92,1% δήλωσε
ότι τους άρεσε η τετραήμερη
εργασία, σύμφωνα με την
εταιρεία.
Η Microsoft Ιαπωνίας αναφέρει ότι τώρα σχεδιάζει να
πραγματοποιήσει ένα παρό-

μοιο πρόγραμμα αυτό τον χειμώνα, με στόχο την ενθάρρυνση της ευελιξίας στην εργασία. Η ιδέα της τετραήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι υποστηρικτές της τονίζουν τα οφέλη της,
μεταξύ των οποίων
η μείωση του στρες
και η αποτροπή της
υπερβολικής εργασίας.
Το 2018, μια εταιρεία της
Νέας Ζηλανδίας χαρακτήρισε
τη δοκιμή της τετραήμερης
απασχόλησης για δύο μήνες
ως επιτυχημένη αναφορικά με
την βελτίωση της ισορροπίας

μεταξύ της δουλειάς και της
προσωπικής ζωής.
Ωστόσο, πίσω από αυτό το
ομολογουμένως ελπιδοφόρο
πείραμα στην χώρα της Απω
Ανατολής κρύβεται μια θλιβερή ιστορία. Οι επιπτώσεις της
υπερβολικής εργασίας είναι
έντονες στην Ιαπωνία, η
οποία είναι γνωστή ως μια
από τις χώρες με τις περισσότερες ώρες εργασίας παγκοσμίως.
Σύμφωνα με μια κυβερνητική
μελέτη του 2016, σχεδόν το
ένα τέταρτο των ιαπωνικών
εταιρειών απαιτούν από τους
υπαλλήλους να εργάζονται
πάνω από 80 ώρες υπερωρίες
κάθε μήνα. Η Ιαπωνία δημιούργησε ακόμη και τον δικό
της όρο για αυτή την ακραία
τακτική που την αποκαλεί
karoshi και η οποία σημαίνει
«θάνατος από υπερβολική
εργασία».
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Πώς ενισχύει την υγεία σας «ένα μήλο την ημέρα»

Ε

ίναι νόστιμο, τραγανό και μπορείτε να το απολαύσετε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από
κομπόστα και σάλτσα μέχρι μέσα
στη σαλάτα σας.
Μάλιστα, μόλις μάθετε τα οφέλη
του στην υγεία σας, θα καταλάβετε
γιατί… «ένα μήλο την ημέρα τον
γιατρό τον κάνει πέρα».
Ενισχύει
το
αναπνευστικό:
Σύμφωνα με μελέτη του 2017 που
πραγματοποιήθηκε από ερευνητές
του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς
στη Βαλτιμόρη, τρία μήλα την
ημέρα μπορούν να αναστρέψουν
τις βλάβες που έχει προκαλέσει το
χρόνιο κάπνισμα (δέκα ετών και
άνω) στον οργανισμό. Το πόρισμα
αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά
στην πρόληψη της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, εν
συντομία ΧΑΠ, της νόσου που
προσβάλλει τους καπνιστές και
έχει μη αναστρέψιμες βλάβες.
Τονώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου: Τα μήλα μπορούν να ενισχύσουν την έκκριση ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή τα
χαμηλά επίπεδα του οποίου συνδέονται
με
τη
νόσο
του
Αλτσχάιμερ.
Βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου: Η φυσική αντιμετώπιση της
δυσκοιλιότητας
προϋποθέτει
κατανάλωση φυτικών ινών. Το
μήλο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες

και η πηκτίνη που περιέχεται στη
φλούδα του βοηθά στην κινητικότητα του εντέρου και την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.
Κάνει καλό στην καρδιά: Τα μήλα
έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο
καρδιοπάθειας. Αυτό οφείλεται
στην υψηλή περιεκτικότητά τους
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LDL χοληστερόλης στο αίμα.
Συμβάλλει στον έλεγχο του
βάρους: Με υψηλή περιεκτικότητα
σε φυτικές ίνες και χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, τα μήλα είναι το
ιδανικό σνακ για δίαιτα, αφού επιφέρουν γρήγορα το αίσθημα κορεσμού, χωρίς να επιβαρύνουν με

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
• Το γνωμικό «ένα μήλο
την ημέρα τον γιατρό
τον κάνει πέρα»
έχει επιστημονική βάση
σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες
βοηθούν στη διατήρηση χαμηλών
επιπέδων
χοληστερόλης.
Παράλληλα, περιέχουν υψηλές
ποσότητες φλαβονοειδών, αντιοξειδωτικά τα οποία μπορούν να
βοηθήσουν στη μείωση της κακής

περιττές θερμίδες. Ένα μήλο
μεσαίου μεγέθους (182 γρ.) περιέχει 4 γραμμάρια φυτικές ίνες και
μόλις 81 θερμίδες.
Πώς θα τα διατηρήσετε φρέσκα:
Έχετε παρατηρήσει ότι ενώ αγοράζετε φρέσκα μήλα αυτά ζαχαριάζουν ή χαλάνε γρήγορα; Για να τα
διατηρήσετε φρέσκα για περισσότερο καιρό φροντίστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους και κυρίως να
μην είναι στοιβαγμένα το ένα
πάνω στο άλλο εκεί όπου τα
φυλάσσετε.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική
για σένα, καθώς ο κυβερνήτης σου Άρης
μετά την παρουσία του απέναντί σου,
δυναμιτίζοντας το κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, περνά σε έναν οίκο
του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με
την ανάγκη σου για έλεγχο και επιβολή.
Επίσης, καλείσαι να κρατήσεις μια πιο
συγκρατημένη στάση απέναντι στις επαφές και στις συναντήσεις που θα κάνεις,
ενώ παίρνεις σημαντικές αποφάσεις.
Ταύρος: Θέλεις να βγεις έξω και να προσεγγίσεις τα πρόσωπα που σε περιβάλλουν, πρόκειται λοιπόν για μια μέρα επαφών, συναντήσεων, συμφωνιών και γενικότερα επικοινωνίας με τους δικούς σου.
Η τύχη μάλιστα είναι μαζί σου σε θέματα
σπιτιού. Εντούτοις, ο Άρης περνά απέναντί σου εγκαινιάζοντας έτσι μια περίοδο
όπου ενδεχομένως να υπάρξουν εντάσεις
και προστριβές στις διαπροσωπικές σου
σχέσεις, ενώ οι συνεργασίες σου βαδίζουν σε τεντωμένο σκοινί.
Δίδυμοι: Κάνεις σημαντικές μεταβολές σε
στόχους που νιώθεις πως δεν συμβαδίζουν με τα δεδομένα που ισχύουν πλέον,
γενικότερα λοιπόν πρόκειται για μια
πολύ καλή ημέρα ώστε να κάνεις σταθερά
βήματα, αλλά και για να κερδίσεις κάποιου είδους ανταπόδοση ή ανταμοιβή για
όσα έχεις κάνει. Μάλιστα, ο Δίας και η
Αφροδίτη απέναντί σου φέρνουν εύνοια
στη ζωή σου μέσω των άλλων.
Καρκίνος: Η ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για σένα, καθώς ο Άρης που μέχρι
τώρα έφερε πληθώρα εντάσεων και προβλημάτων στο σπίτι και την οικογένεια,
περνά από σε μια πιο φιλική θέση για το
δικό σου ζώδιο και σου δίνει την απαραίτητη ώθηση για να κυνηγήσεις τα δημιουργικά σου σχέδια, παρόλα αυτά αν
έχεις παιδιά, θα πρέπει το επόμενο διάστημα να εστιάσεις περισσότερο στις
ανάγκες τους.

Λέων: Η Σελήνη από το ζώδιό σου δίνει
λάμψη σε ό,τι και αν αγγίζεις, ενώ χάρη
στον τυχερό Δία μπορείς να δεις μια υπόθεσή σου να προχωρά. Είσαι όμως
κυκλοθυμικός, αλλά τελικά οι άλλοι έλκονται από την αυτοκρατορική ενέργεια
που εκπέμπεις. Ένα οικογενειακό θέμα
όμως ή ένα θέμα σπιτιού, σήμερα μένει
στάσιμο.
Παρθένος: Η ημέρα σε βρίσκει με το βλέμμα στραμμένο στους στόχους που έχεις
θέσει, η οποία φέρνει στο δρόμο σου και
τους κατάλληλους ανθρώπους από τον
κύκλο σου που λειτουργούν σαν συνεργάτες, ώστε με ενισχυμένες τις προσπάθειες
να ωφεληθείς. Παράλληλα, η ημέρα ευνοεί την συλλογικότητα και τις ομαδικές
ασχολίες, όπως και αν μεταφράζεται
αυτό για σένα.
Ζυγός: Η Σελήνη στον Λέοντα με θετικές
όψεις δείχνει πως η κοινωνική σου ζωή
είναι αρκετά έντονη, ενώ δεν αποκλείεται
να χρησιμοποιήσεις τη στήριξη φίλων
σου ώστε να βρεις διέξοδο σε θέματα τις
καθημερινότητας που σε απασχολούν.
Γενικότερα όμως σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για σένα καθώς ο Άρης μετά
από την παραμονή του στο δικό σου
ζώδιο που έφερε δυσκολίες, εγκαταλείπει
το ζώδιό σου.
Σκορπιός: Είναι ιδιαίτερα σημαντική
ημέρα για σένα καθώς μετά από μια
περίοδο αναβολών, καθυστερήσεων και
στασιμότητας, ο παραδοσιακός σου
κυβερνήτης Άρης περνά στο δικό σου
ζώδιο, αποκαλύπτοντας παράλληλα το
παρασκήνιο και τις κινήσεις που γίνονταν εναντίον σου όλο αυτό το διάστημα.
Γεμίζουν λοιπόν οι μπαταρίες σου και
παρότι θα υπάρχουν αρκετές καταστάσεις που θα σε πιέσουν, σίγουρα θα προτιμήσεις το νέο κλίμα από την προηγούμενη βαλτωμένη περίοδο.
Τοξότης: Πιο εξωστρεφή και δυναμικό σε

βρίσκει η σημερινή ημέρα, παρότι περνάς
τα πάντα που βιώνεις σήμερα από ενδελεχή έλεγχο. Ταυτόχρονα όμως από σήμερα θα πρέπει να δείξεις περισσότερη
προσοχή στις ενέργειες που κάνεις, ενώ
στο προσεχές διάστημα είναι προτιμότερο να μην κοινολογείς τα σχέδιά σου,
καθώς θα υπάρξουν γεγονότα που θα
κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου για
κάποια πρόσωπα, καθώς ο Άρης περνά
στο προηγούμενο ζώδιο από το δικό σου.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι ιδιαίτερα
σημαντική για σένα, καθώς ο Άρης μετά
από την παραμονή του στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σου που έφερε πολλές και
πιεστικές καταστάσεις, αλλά και υποχρεώσεις, περνά σήμερα σε μια πιο φιλική
θέση που σε βοηθά να γεμίσεις μπαταρίες
και να κυνηγήσεις τους στόχους σου.
Αυτό όμως που εσύ θα πρέπει να κάνεις
σήμερα είναι να χρησιμοποιήσεις τη
διπλωματία, αντί να δράσεις παρορμητικά, θέτοντας σε κίνδυνο τις ισορροπίες.
Υδροχόος: Μια πιο βοηθητική ημέρα για
να τακτοποιήσεις ζητήματα πρακτικής
φύσεως η σημερινή, καθώς οι άλλοι
έχουν τον πρώτο λόγο σε όσα συμβαίνουν
και εσύ επωφελείσαι χάρη σε εκείνους.
Ταυτόχρονα, ο Άρης περνά από σήμερα
σε μια πιο πιεστική θέση για το δικό σου
ζώδιο, εγκαινιάζοντας μια πιο κουραστική περίοδο.
Ιχθείς: Η ημέρα είναι εξαιρετικά ευνοϊκή
για σένα ώστε να βρεις λύσεις σε όσα σε
απασχολούν ακόμη και αν υπάρχουν
πολλές απαιτητικές καταστάσεις που
καλείσαι να φέρεις εις πέρας. Παράλληλα
όμως από σήμερα περνάς σε μια φάση
που έχεις περισσότερο δυναμισμό και
ενέργεια, παρότι είσαι αρκετά επιρρεπής
σε απερίσκεπτες και επιπόλαιες ενέργειες, μπορείς όμως να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, όλα αυτά με τον Άρη στον
Σκορπιό.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κολοκυθοκεφτέδες
Υλικά:
½ κιλό (3 µέτρια περίπου)
σκουρόχρωµα κολοκυθάκια,
2 αβγά, 100 γρ. (2/3 φλ.)
αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
1 κοφτό κουταλάκι µπέικιν πάουντερ,
1 κουταλιά πολύ ψιλοκοµµένα φύλλα δυόσµου ή 1 κουταλάκι
ξηρός, μπόλικο λάδι για τηγάνισµα, Αλάτι, πιπέρι.

Εκτέλεση: Περνάτε τα κολοκυθάκια από το µέτριο του τρί-

φτη, τα αλατίζετε ελαφρά και τα βάζετε µέσα σε σουρωτήρι
για τουλάχιστον ώρα, για να στραγγίσουν καλά. Κοσκινίζετε
το αλεύρι µε το µπέικιν πάουντερ. Χτυπάτε τα 2 αβγά σε ένα
µπολ µέχρι να αφρίσουν και ανακατεύετε µέσα το αλεύρι µε το
σύρµα, µέχρι να γίνει ένας λείος χυλός, χωρίς σβόλους.
Στύβετε τα κολοκυθάκια µε τις παλάµες σας για να φύγουν και
τα τελευταία υγρά τους και τα προσθέτετε στο χυλό, µαζί µε
το δυόσµο, το πιπέρι και λίγο αλάτι (προσοχή γιατί τα κολοκυθάκια είναι ήδη αλατισµένα). Ανακατεύετε καλά το µίγµα, να
οµογενοποιηθεί (Πρέπει να γίνει ένα αρκετά σταθερό µίγµα,
όµως λίγο ρευστό – δεν µπορεί να πλάθεται σε κεφτέδες. Αν
όµως είναι πολύ υγρό, ανακατεύετε µέσα λίγο ακόµα αλεύρι).
Βάζετε σε ένα τηγάνι λάδι να κάψει και παίρνετε κάθε φορά
µια γεµάτη κουταλιά από το µίγµα και το ρίχνετε στο τηγάνι.
Τηγανίζετε τους κολοκυθοκεφτέδες τµηµατικά, µέχρι να ροδίσουν και από τις δυο πλευρές και τους βγάζετε πάνω σε
απορροφητικό χαρτί για να στραγγίσουν. Τους σερβίρετε
ζεστούς µε φετάκια λεµονιού (προαιρετικά).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 828 - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965

Θ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες

έσεις εργασίας στην Ευρώπη γνωστοποιήθηκαν μέσω της Μόνιμης
Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α.
Θέση Contract and Project
Management Assistant. H υποβολή αιτήσεων λήγει στις 03-12-2019 στη 1:00
(μετά το μεσημέρι) ώρα Κύπρου
Β. Το ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
European Defence Agency (EDA) προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης των πιο
κάτω θέσεων με απόσπαση Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων: Project Officer
Maritime Programmes, Project off icer
Govsatcom, Project Officer Medical,
Project Officer Space, Project Officer Air
Capabilities. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 20/01/2020.
Οι θέσεις αυτές απευθύνονται σε κρατικούς και ημικρατικούς υπαλλήλους,

Γ

όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008) 6866
που διέπει την απόσπαση Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων και έχουν τη δυνατότητα να αποσπαστούν, ως εθνικοί
εμπειρογνώμονες, σε θεσμικό όργανο ή
ίδρυμα της ΕΕ.Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: (www.eda.europa.eu).
Γ. Μόνιμη θέση στις Βρυξέλλες στην
ειδικότητα τεχνικοί διασκέψεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις
10 Δεκεμβρίου 2019.
Οι μισθοί των υπαλλήλων υπόκεινται
σε φόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
παρακρατείται στην πηγή. Οι υπάλληλοι απαλλάσσονται από την εθνική
φορολογία εισοδήματος και υπάγονται
στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
και συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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.

• Zητούνται για πρόσληψη:

• Ζητείται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο συσκευασίας
ξηρών καρπών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.

- Μάγειρες - Σερβιτόροι - Καμαριέρες

- Εργάτης σε εργοστάσιο
- Ηλεκτρολόγος - Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός - Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Λαντζέρης - Ηλεκτρολόγος/Τεχνικός
Ανδρέα Παναγή 22849849.

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 ν’
αντιστέκεσαι σε έναν
πειρασμό, είναι να
υποκύπτεις σ’ αυτόν
Όσκαρ Ουάιλντ, 1854-1900,
Ιρλανδός συγγραφέας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ (ΠΕΣΥΣ)

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

Τ

ο Τμήμα Συνταξιούχων της ΣΕΚ, σε συνεργασία με
το εργαστήριο Ιατρικής-Φυσικής του Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Στέγη Ευγηρίας
«Αρχάγγελος Μιχαήλ», σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και οι προκλήσεις της τρίτης ηλικίας» την
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 4:00μ.μ στο οίκημα
της ΣΕΚ, στο Στρόβολο.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από την
Δρ. Μαρία Αλεξάντερ Γαβρηλίνα - Αποτύπωση της
παρούσας κατάστασης παγκοσμίως σχετικά με θέματα υγείας και των προβλημάτων που αφορούν τα
άτομα τρίτης ηλικίας και άλλων ευπαθών ομάδων
πληθυσμού, την Μαρίνα Γεωργιάδου - Εργοθεραπεία
και Τρίτη Ηλικία, την Μαρία Ματσαγγίδου Δυνατότητες εικονικής πραγματικότητας σε άτομα με
άνοια, την Ευαγγελία Ρωμανοπούλου - Παρουσίαση
και επίδειξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Φροντίδας Υγείας LLMCare, ένα πιστοποιημένο προϊόν
εξελιγμένης τεχνολογίας που συνδυάζει τις πιο σύγ-

χρονες νοητικές ασκήσεις με τη σωματική δραστηριότητα μέσα από ένα διασκεδαστικό περιβάλλον και την
κ. Μαρία Κουγιουμτζιάν - Παρουσίαση πλάνου συνεργασίας και επέκτασης του Δικτύου Συνεργατών στα
πλαίσια της συνέργειας ΑΠΘ-Στέγη Ευγηρίας
"Αρχάγγελος Μιχαήλ".

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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• Πρώτη ήττα και συνέχεια των άστοχων εμφανίσεων

Η

ΑΕΚ θέλει αλλά δεν μπορεί. Αυτή
είναι η κεντρική διαπίστωση όσον
αφορά τη μέχρι τώρα εικόνα της ΑΕΚ.

σπάθεια να ξεφύγει από τα κάτω διαζώματα και να εδραιωθεί ως ομάδα του
μεσαίου βαθμολογικού χώρου.

Η πρώτη ήττα και η ακανόνιστη αγωνιστική παρουσία υποδηλούν ότι αυτή η
ΑΕΚ τίθεται εκτός στόχων. Τουναντίον,
η πανάξια νίκη της ΝΕΑΣ ΣΕΛΑΜΙΝΑΣ,
επιβεβαίωσε ότι η ανάκαμψη είναι
γεγονός σηματοδοτώντας ένα αισιόδοξο αύριο.

Σοβαρή και συγκροτημένη η ΑΝΟΡΘΩΣΗ,
υπέταξε τον σκληροτράχηλο ΕΘΝΙΚΟ
Άχνας και φιγουράρει στα ψηλά βαθμολογικά δώματα επιβεβαιώνοντας για
άλλη μια αγωνιστική ότι φέτος είναι η
χρονιά της ύστερα από μακράν περίοδο
«χειμερίας νάρκης». Η ομάδα του Γιώτη
Εγκωμίτη προσπάθησε αλλά η διαφορά
δυναμικότητας με τον μεγάλο αντίπαλο
της ήταν εμφανής.

Χωρίς να εντυπωσιάσει, ο ΑΠΟΕΛ πήρε
την ουσία στον αγώνα με την Πάφο
πιστοποιώντας ότι παραμένει πρωταγωνιστής στον φετινό μαραθώνιο. Η
ομάδα της ΠΑΦΟΥ πάλεψε γενναία στο
ΓΣΠ και παρά τη βαρειά ήττα έδειξε ότι
έχει δυνατότητες για καλή παρουσία
στο πρωτάθλημα.
Χαράς ευαγγέλια στο «Πράσινο» στρατόπεδο. Η άλωση του «Τάσος Μάρκου»
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε συσχετισμό με την επικρατούσα καλή κατάστσαση σε όλα τα επίπεδα, δείχνει ότι
ήρθε η ώρα η ΟΜΟΝΟΙΑ να διαδραματίσει ξανά πρωτεύοντα ρόλο στα ποδοσφαιρικά πράγματα του τόπου. Όσον
αφορά την Ένωση Νέων Παραλιμνίου,
τα πράγματα κυλούν απαισιόδοξα
αφού η όλη πορεία συνοδεύθηκε με
άλλα μια κακή εμφάνιση και ήττα,
καθηλώνοντας την ομάδα στην προτελευταία θέση της βαθμολογικής κατάταξης.
Μπορεί η ΑΕΛ να ήταν σαφώς καλύτερη
από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, όμως η ουσία
είναι ότι πέταξε δύο βαθμούς σε εντός
έδρας αγώνα που θεωρητικά τους υπολόγιζε δικούς της. Ο ένας βαθμός για

Ο Ρούμπεν Ράγιος απέδειξε πέραν
πάσης αμφιβολίας ότι αποτελεί το
βαρύ πυροβολικό της Ανόρθωσης στην
προσπάθεια της νέας «Μεγάλης
Κυρίας» υπό τον Τιμούρ Κετσπάγια να
επανακτήσει την παλιά της αίγλη ως
πρωταγωνίστρια των Κυπριακών
γηπέδων με σφραγιδα Ευρωπαϊκή
τον Ολυμπιακό στο «Τσίρειο» θεωρείται
χρυσοφόρος στην καταβαλλόμενη προ-

Ο Απόλλων έστω και δύσκολα κέρδισε
τη Δόξα στο «Μακάρειο» πλησιάζοντας
στον ένα βαθμό με ΑΕΛ και ΑΕΚ. Η νίκη
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού
σημειώθηκε σε μια χρονική συγκυρία
στρατηγικής σημασίας για την ομάδα
του Σ. Αυγουστή η οποία συνεχίζει την
ανοδική της πορεία μετά τις οδυνηρές
περιπέτειες στην αρχή του πρωταθλήματος.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Η ΑΕΚ στον αγώνα με τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ σφράγισε την παρατεταμένη
αγωνιστική κρίση πείθοντας ότι αν δεν γίνουν άμεσα κινήσεις που να
ταρακουνούν την αγωνιστική στασιμότητα, η συνέχεια θα εξελιχθεί σε
εφιάλτη των φετινών προσδοκιών των φίλων της ομάδας.

1

Η μέχρι τώρα πορεία του πρωταθλήματος δείχνει ότι δεν υπάρχει στον
φετινό μαραθώνιο η υπερομάδα που να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες
που κυνηγούν τον τίτλο.

2
3

Αν και είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, έκδηλη προβάλλει
η διαπίστωση ότι πέντε, τουλάχιστον, ομάδες θα πολεμήσουν «υπέρ
βωμών και εστιών» για να αποφύγουν το μοιραίο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

0-1
10’ Περέϊρα

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, συνεχίζει τη διεξαγωγή των αγώνων του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος. Επίσης διεξήχθη
και ο αγώνας του SUPER CUP. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1η Αγωνιστική:
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Ε.Ν. ΠΥΡΓΩΝ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

0–1
9–0
1–1

2η Αγωνιστική:
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
3η Αγωνιστική:
Ε.Ν. ΠΥΡΓΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AETOΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
SUPER CUP:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

2–1
0–6
0–2
0–7
1- 1
13 - 0
3–1

ERG_16-16_inn_8 & 9 11/26/19 11:01 AM Page 1

16

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

O υπουργός Οικονομικών θα προσφωνήσει
το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Επιστολή της ETUC για τη βία
κατά των γυναικών στην πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ε

πιστολή απέστειλε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων, ETUC, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ursula von der Leyen και στην Helena
Dalli Επίτροπο για το μείζον θέμα της βίας κατά των
γυναικών και την οποία συνυπέγραψαν οι συνδικαλιστικές οργανώνεις μέλη της ΕTUC και οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ETF, ETUCE, EPSU, ΟΤΟΕ, UNI-Europa,
EuroCOP, EFFAT, Eurocadres, IFJ, EFBWW. Δημοσιεύουμε πιο κάτω τη πεμπτουσία της επιστολής.
Η βία κατά των γυναικών δεν σταματάει στο κατώφλι του σπιτιού μιας γυναίκας. Η σωματική ή η
ψυχολογική βία κατά των γυναικών μπορεί να ασκηθεί στον χώρο της εργασίας τους, ανεξάρτητα από
τον τομέα που εργάζονται, το επάγγελμά τους ή το
μορφωτικό τους επίπεδο. Σε κάποιες δουλειές είναι
ιδιαιτέρως ευάλωτες, για παράδειγμα οι νοσοκόμες,
δασκάλες, γυναίκες που φροντίζουν άτομα, καθαρίστριες, εργαζόμενες στις μεταφορές και στις πωλήσεις, οικιακές βοηθοί και εργαζόμενες στον κλάδο
της φιλοξενίας.
Τα συνδικάτα και οι εργοδότες παίζουν σημαντικό
ρόλο στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών
στην εργασία, θεσπίζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες για την καταγγελία και καταγραφή περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στηρίζοντας τα θύματα και αντιμετωπίζοντας τους δράστες.
Η βία και η παρενόχληση, όλο και περισσότερο,
καλύπτονται συγκεκριμένα μέσα στις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη (η ΣΕΣ έχει
συλλέξει πληροφορίες για 80 τέτοιες συλλογικές
συμβάσεις).
Στηρίζουμε τα αιτήματά σας και συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών.
Συντασσόμαστε στην έκκληση για:
– Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενάντια στη βία κατά
των γυναικών
– Ισχυρότερη στήριξη, προστασία και δικαιώματα
για τα θύματα της βίας κατά των γυναικών εάν η
Σύμβαση παραμείνει μπλοκαρισμένη στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο.
– Η βία κατά των γυναικών να προστεθεί στον κατάλογο εγκλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στηρίζοντας την πρόληψη, την προστασία και την προσφυγή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διασυνοριακών Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης για εγκλήματα βίας κατά των γυναικών).
Επιπλέον σας καλούμε να αναλάβετε επειγόντως
πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνετε:
– την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
από τα έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν την έχουν
ακόμα επικυρώσει (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία,
Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο)
– την κύρωση από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ της
Σύμβασης 190 της ΔΟΕ (ILO) για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία.
Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η κύρωση της Σύμβασης 190 της ΔΟΕ
από τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα έδινε τεράστια ώθηση
στις προσπάθειες των συνδικάτων, των εργοδοτών
και άλλων οργανώσεων να αντιμετωπίσουν τη βία
κατά των γυναικών και στον κόσμο της εργασίας. Θα
στήριζε την ισχυρότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Συμφωνίας – Πλαισίου των Ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τ

ο 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και
Δημοσίων Υπηρεσιών (ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ) θα πραγματοποιηθεί στις 29
Νοεμβρίου 2019 στο οίκημα της
ΣΕΚ στον Στρόβολο. Οι εργασίες
του συνεδρίου θα αρχίσουν η ώρα
10:00πμ. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο
γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκος Αργυρίδης.
Στο τελετουργικό μέρος του συνεδρίου θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό, ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, η γενική
γραμματέας της Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών της Γαλλίας
CFDT INTERCO, ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών του Ισραήλ
UCAPSE και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ Ελλάδας
Γρηγόρης Καλομοίρης. Εισηγητική
ομιλία θα καταθέσει ο γενικός

γραμματέας της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου (φωτό).
Το συνέδριο θα αξιολογήσει τη
δράση της Ομοσπονδίας κατά την
απελθούσα τετραετία. Θα συζητήσει θέματα που κυρίως αφορούν
τον εκσυγχρονισμό/ μεταρρύθμιση
της Δημόσιας Υπηρεσίας και των
Σχολικών Εφορειών, την ψηφιοποίηση, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την στελέχωση, την ίση

• Παρασκευή 29 Νοεμβρίου
στις 10 το πρωί στο οίκημα
της ΣΕΚ στον Στρόβολο
μεταχείριση και τη βελτίωση/επαναφορά μισθών και ωφελημάτων.
Επίσης θα καθορίσει την πολιτική
της Ομοσπονδίας για την επόμενη
τετραετία και θα εκλέξει την ηγεσία της Ομοσπονδίας καθώς και
τους αντιπροσώπους της στα
συλλογικά όργανα του κινήματος.

Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων
Κυβερνητικοστρατιωτικών
και
Δημοσίων Υπηρεσιών της ΣΕΚ
εκπροσωπεί εργαζόμενους στον
Δημόσιο Τομέα (Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, Αορίστου Χρόνου Εργαζόμενους, Εκπαιδευτικούς
Απογευματινών και Βραδινών
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
ΥΠΠΑΝ, κλπ), στις Σχολικές Εφορείες, στις Βρετανικές Βάσεις, στην
Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, στο
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και σε Συμβούλια Κοινωνικής
Ευημερίας.

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ ΣΕΚ)

Είναι αδιανόητο η ΑΤΗΚ με κέρδη 50 εκατομμυρίων
ετησίως να παραχωρηθεί στο κράτος

Τ

πολιτική πλειοψηφία για να προωθηθεί. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός τόνισε οφείλει να ενεργήσει
για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας
του αφού είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης της λειτουργίας
του.

ην αντίθεσή τους στην αλλαγή
του θεσμικού πλαισίου της
ΑΤΗΚ από οργανισμό δημοσίου
δικαίου σε οργανισμό ιδιωτικού
δικαίου επαναβεβαίωσαν τα μέλη
της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) σε Παγκύπρια συνδιάσκεψή τους στην
Πάφο.

Ενημέρωσε επίσης για τα ταμεία
υγείας και την εισαγωγή του
Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους και τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Αναφέρθη-

Ο γενικός γραμματέας της Συντεχνίας Ηλίας Δημητρίου δήλωσε
στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης,
ότι τα μέλη της Ελεύθερης Παγκύπριας Οργάνωσης Εργαζομένων
Τηλεπικοινωνιών, ανησυχούν γιατί
όπως επισήμανε, το θέμα της
μετοχοποίησης - ιδιωτικοποίησης
επανέρχεται συνεχώς στο προσκήνιο. Ο οργανισμός, συνέχισε, μπορεί να εκσυγχρονισθεί περαιτέρω
και να φέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Η εταιρεία αυτή βγάζει
κέρδος πέραν των πενήντα εκατομμυρίων ετησίως και είναι αδιανόητο να παραχωρηθεί στο κράτος. Ο γενικός γραμματέας της
ΕΠΟΕΤ χαιρέτισε την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου με βάση
την οποία δίνεται η δυνατότητα να
συνεχισθούν τα συμπληρωματικά
ταμεία μετά τον Μάιο του 2020
στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Σε παρέμβαση του ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας
αναφέρθηκε
μεταξύ
άλλων, στους χειρισμούς της ΣΕΚ
για τις χρεώσεις των τραπεζών
και στην τεράστια συμβολή του
Κινήματος στην ανάκληση των
νέων τραπεζικών χρεώσεων, στην
πολιτική διεκδικήσεων που αποσκοπούν στην ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων, στην εισαγωγή
φορολογικών εκπτώσεων από το

1/6 στο 1/5 αλλά και στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ταμεία
προνοίας.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟΣΕΚ Ανδρέας Ηλία σημείωσε την
αντίθεση του στην Ιδιωτικοποίηση
και στην εκτίμηση πως δεν υπάρχει

κε επίσης στη νομοθεσία προσωρινής αναστολής των πέναλτι
των επαγγελματικών ταμείων
σύνταξης και την προσπάθεια της
ΣΕΚ για ανάλογη προοπτική για το
πέναλτι του 12% στο ΤΚΑ.

