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Το ΓεΣΥ ήλθε για να μείνει
Τη στήριξη όλων για να ορθοποδήσει το Γενικό Σύστημα Υγείας
ζήτησε ο υπουργός Υγείας, διαμηνύοντας ότι
δεν πρόκειται
να ναυαγήσει
το ΓεΣΥ

Σελ. 8

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Χριστούγεννα: Εφαλτήριο για δημιουργία
ενός ανθρώπινου κόσμου
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Αυτά τα Χριστούγεννα ας δείξουμε την αγάπη μας στους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που
χρειάζονται συμπόνια, στήριξη
και βοήθεια

Είπαν το μεγάλο ΝΑΙ οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δίδοντας πνοή στον
πλανήτη με υιοθέτηση της πρώτης Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας

Σελ. 9

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

να επανορθώσει το σφάλμα της

υστηρό μήνυμα προς τη Βουλή, με
κεντρικούς αποδέκτες τα κόμματα
και τους βουλευτές που καταψήφισαν
τα κονδύλια για δημιουργία Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεώρησης έστειλε η ΣΕΚ,
καλώντας τους να επανορθώσουν το
σφάλμα τους το οποίο εκτρέφει την
επικρατούσα αταξία στην αγορά εργασίας.

Κάνει θραύση
η παραοικονομία

Η Ευρώπη ψηφίζει
κλιματική αλλαγή

Η ενσυναίσθηση ανοίγει διάπλατα
τους ορίζοντες για ευημερία όλων

Υπέρτατο χρέος της Βουλής

Με δημόσια παρέμβαση της, η ΣΕΚ
εκφράζει λύπη, θυμό και απογοήτευση
για τη σχετική απόφαση του Κοινοβουλίου η οποία ρίχνει νερό στον μύλο των
κακών και ασύδοτων εργοδοτών, υπο-

Σελ. 7
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ΤΙΜΗ €0.70

• Απογοητευτική η καταψήφιση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών

Α

Δώστε αγάπη
αφειδώλευτα

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3067

«Ζει και βασιλεύει» η παραοικονομία στην Κύπρο ξεπερνώντας μάλιστα το 30 % του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ποσοστό πολύ
μεγαλύτερο από τις προηγμένες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς
Νομισματικου Ταμείου τα οποία
δημοσιεύτηκαν προχθές, η σκιώδης
οικονομία στην Κύπρο παρουσιάζει
δυναμική από το 2009 και μετά,
φθάνοντας το 2016 στο 30% σε
σύγκριση με 10-20 % στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ. Σημειώνεται πως η παραοικονομία είναι
συνυφασμένη με την αδήλωτη και
παράνομη εργασία και την φοροδιαφυγή.

• Να παύσει επιτέλους η αγορά εργασίας να είναι ξέφραγο

αμπέλι της αδήλωτης εργασίας, της παράνομης απασχόλησης
και κάθε μορφής ασυδοσίας
σκάπτοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καλών εργοδοτών,
εμβαθύνοντας περαιτέρω τη μαύρη
τρύπα στα Κοινωνικά Ταμεία και τον
Φόρο Εισοδήματος λόγω της αδήλωτης
και υποδηλωμένης εργασίας. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Μιχάλης Μιχαήλ χαραχτήρισε την
απόφαση της Βουλής ως έλλειψη σεβασμού του νομοθετικού σώματος προς
τον θεσμό του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο για πολλά χρόνια αποτελεί τη λυδία λίθο συναίνεσης
των Κοινωνικών Εταίρων στα μείζονα
εργασιακά ζητήματα.

Ο κ. Μιχαήλ εξέφρασε την προσδοκία
πως η Βουλή θα κάνει σύντομα σοφότερες σκέψεις εδραιώνοντας με νέα απόφαση της τον νόμο και την τάξη στην
Κυπριακή αγορά εργασίας η οποία έχει
καταντήσει ξέφραγο αμπέλι κάθε μορφής ασυδοσίας και παρανομίας. Η ΣΕΚ
θεωρεί πως ήλθε η ώρα να αφεθούν
κατά μέρος οι όποιες σκοπιμότητες,
υιοθετώντας όλες τις απαραίτητες
νομοθετικές ρυθμίσεις για προστασία
των εργαζομένων από την εκμετάλλευση αλλά και παράλληλη τιμωρία
των κακών εργοδοτών.

Σελ. 3

H ΣΕΚ εύχεται στα μέλη της,
στους εργαζόμενους
και στον Κυπριακό Ελληνισμό

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
με την προσδοκία το νέο
έτος να φέρει μαζί του
την Ελευθερία της Κύπρου
και Δικαίωση του Κυπριακού
Ελληνισμού

Χριστός γεννάται δοξάσετε … και επί γης ειρήνη

Μ

έσα στις κρύες και παγωμένες νύκτες του Δεκέμβρη, υπάρχει μια νύκτα ιδιαίτερα μοναδική που
κρύβει μέσα της μεγάλη ζεστασιά.
25η Δεκεμβρίου και Χριστός γεννάται δοξάσατε … και
όλοι οι κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι
στρέφουν το βλέμμα στη φτωχική φάτνη της Βηθλεέμ, βλέπουν το φως της ελπίδας που εκπέμπει η Γέννηση του Θεανθρώπου και ξεκουράζονται. Βρίσκουν
δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουν τη σκληρή
καθημερινότητα και τη βασανιστική ζωή που είναι
γεμάτη άγχος. Βλέπουν το φως και ελπίζουν σε ένα
καλύτερο αύριο.
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία ζουν το θαύμα και
προσδοκούν ότι θα ανατείλουν καλύτερες μέρες. Πιο
φωτεινές, πιο αισιόδοξες, πιο ελπιδοφόρες για όλα
τα μεγάλα ζητήματα, κυρίως για τα εθνικά, που

απειλούνται μόνιμα από τη βαρβαρότητα και την
αθεΐα επικίνδυνων γειτόνων.
Οι ώρες είναι κρίσιμες. Χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε την πυξίδα μας. Το άστρο που οδήγησε
τους Μάγους προς τη φάτνη, ας καθοδηγήσει και

• Νέες ελπίδες γεννά η γέννηση
του Θεανθρώπου
εμάς σε καλύτερες πορείες. Ας μας οδηγήσει σε πιο
νούσιμες αποφάσεις και σε πιο διεκδικητικές αντιλήψεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη αλήθεια και λιγότερη δημαγωγία. Χρειαζόμαστε λιγότερη πολιτική
φλυαρία, λιγότερη υποκρισία και περισσότερη ηθική
σ’ όλα τα επίπεδα της ζωής.

Χρειαζόμαστε περισσότερη ανθρωπιά, αξιοπρέπεια
και αλληλεγγύη. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας χαμηλώσουμε την ένταση της καθημερινότητας. Να κοιτάξουμε με αυτοκριτική διάθεση μέσα μας και να δούμε
με διάθεση αγάπης και προσφοράς τους ανθρώπους
της διπλανής πόρτας. Να δούμε τον φτωχό, τον ανάπηρο, τον άπορο, τον άρρωστο, τον άνεργο. Όλοι οι
άνθρωποι τούτη την ώρα, αλλά και την κάθε ώρα,
έχουν δικαίωμα στη ζωή, στη χαρά, στην ευημερία,
στην υγεία.
Η Γέννηση του Θεανθρώπου στέλνει μηνύματα αφύπνισης και αλλαγής.
Ώρα λοιπόν για προβληματισμό, για συλλογική
δράση και ενότητα για μια καλύτερη κοινωνία και μια
ελεύθερη πατρίδα που θα βιώνει καθημερινά πανανθρώπινες αξίες.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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κτίθενται ανεπανόρθωτα τα κόμματα και ιδίως οι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ που
καταψήφισαν τα κονδύλια για δημιουργία και στελέχωση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης
Ας επανορθώσουν το συντομότερο το μέγα σφάλμα τους
ιζικές και ευρείας συναίνεσης να
είναι οι ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στο
Δημόσιο
Δεν υπάρχουν περιθώρια για κομματικά ή άλλα παιγνίδια σε ένα
τόσο σοβαρό ζήτημα
άγγραινα
έχει
καταστεί
η
ΑΔΗΛΩΤΗ εργασία
Η αστυνομία και οι συναρμόδιες
υπηρεσίες καλούνται σε συνεχή
εγρήγορση
παραίτητη η κατάρτιση του κοινού για να αποτραπεί το
ΨΗΦΙΑΚΟ χάσμα
Ευθύνη της Πολιτείας να χειρισθεί
το θέμα με υπευθυνότητα και διάλογο
ο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ επενεργεί ως
βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια
της Κυπριακής κοινωνίας
Ώρα χάραξης καλά μελετημένης
δημογραφικής στρατηγικής
σχυρή ΕΥΡΩΠΗ με κοινό σύστημα
άμυνας και ασφάλειας αξιώνουν οι
πολίτες
Η απάντηση στο Brexit και όχι
μόνο να είναι ηχηρή προς κάθε
κατεύθυνση
ίνητρα ελκυστικά να δοθούν στα
σωματεία
για
αξιοποίηση
ΚΥΠΡΙΩΝ ποδοσφαιριστών
Η άκρατη ξενομανία ζημιώνει
ανεπανόρθωτα τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας
ουσιαστική
ενίσχυση
των
ΜΙΣΘΩΝ είναι πλέον μονόδρομος
Στη μετά – κρίση εποχή δεν χωράνε εκπτώσεις στους μισθούς
θείρει επικίνδυνα τους δημοκρατικους θεσμούς η οργιάζουσα
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Προβάλλει πλέον ως μονόδρομος
η εφαρμογή οδικού χάρτη για
πάταξης της
ρα να παταχθεί κάθε μορφή
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ και ασυδοσίας
στην αγορά εργασίας
Η ΣΕΚ επιφυλάσσεται να αντιδράσει δυναμικά εάν και εφόσον χρειασθεί
ΙΚΗ Κύπρου - Ελλάδας θεωρείται
η απόφαση της ΕΕ στο θέμα της
παράνομης συμφωνίας Τουρκίας –
Λιβύης
Εκ των ων ουκ άνευ η συνέχιση
της συντονισμένης δράσης Αθηνών – Λευκωσίας στα μείζονα εθνικά
ζητήματα

*

Ρ

*

Γ

*

Α

*

Τ

*

Ι

*

Κ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Χριστούγεννα: Εφαλτήριο για δημιουργία ενός ανθρώπινου κόσμου

Η

περίοδος του Δωδεκαημέρου με
κορωνίδα τη μέρα γέννησης του
θεανθρώπου, είναι για άλλη μια χρονιά
εδώ για να μας θυμίζει τον πραγματικό
λόγο ύπαρξης μας σ’ αυτή την πρόσκαιρή ζωή. Είναι γεγονός πως, όσο
πιο πολύ εμβαθύνουμε στο πραγματικό
νόημα των Χριστουγέννων, τόσο περισσότερο προβληματιζόμαστε για τα αίτια
και τα αιτιατά της
κοινωνικής κατρακύλας του πλανήτη.
Τρεις δεκαετίες ήταν
Του Ξενή X.
αρκετές για να «πετύΞενοφώντος
χει» η καμουφλαρισμέΑρχισυντάκτη
νη οικονομική επανά«Εργατικής
σταση της ολιγαρχίας
Φωνής»
που επέφερε σοβαρά
xenis.xenofontos@
πλήγματα στον κοιsek.org.cy
νωνικό ιστό και στην
πολιτισμική βάση αρκετών χωρών της
Ευρώπης και του πλανήτη γενικότερα.
Ο εκδηλούμενος πόλεμος των πολιτισμών με επίκεντρο τη συγκροτημένη
προωθούμενη πολιτική για εμπορία της
Παιδείας και την ισοπέδωση των διαχρονικών αξιών του ευλογημένου
δίπτυχου ισότητα – δικαιοσύνη, σύρει
την ανθρωπότητα σε οδυνηρά αδιέξοδα.
Σήμερα που η κατευθυνόμενη οικονομική
κρίση τείνει να λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας με κύρια γνωρίσματα τη διευ-

ρυνόμενη ανισορροπία ανάμεσα στο
κεφάλαιο και τις δυνάμεις της εργασίας, συγκροτούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο για την ευδοκίμηση βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών
με αναπόφευκτη την περαιτέρω όξυνση
των ανισοτήτων.
Η καταβαλλόμενη προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και σμίκρυνση της ψαλίδας των ανισοτήτων, δυστυχώς, σκοντάφτει και πολλές φορές συνθλίβεται
στο εφιαλτικό δίπτυχο διαφθορά – δια-

• Από τη στάση τους καθενός
μας εξαρτάται η αποτροπή
της συντελούμενης κοινωνικής
αποσύνθεσης
πλοκή που καταδυναστεύει το σύνολο
των χωρών, μη εξαιρουμένης της
Κύπρου.
Είναι προφανές ότι διανύουμε μια
περίοδο αισθητής κοινωνικής οπισθοδρόμησης και ασύδοτου ανταγωνισμού
σε όλο το πλέγμα της καθημερινής δραστηριότητας με αιχμή την κυριαρχία του
οικονομικά ισχυρότερου. Η βασική αποστολή του κράτους να παρέχει δωρεάν
παιδεία και πρόσβαση για όλους στα
βασικά αγαθά αποδυναμώνεται και εν
τέλει λοιδορείται ως παρωχημένο
κεκτημένο των κοινωνικών αγώνων και
των εργατικών εξεγέρσεων του προη-

γούμενου αιώνα. Η επίμονη επιδίωξη
για επιβολή δια πυρός και σιδήρου της
νέας τάξης πραγμάτων που θέλει τη
συνύπαρξη κροίσων και πληβείων,
αναπόφευκτα οδηγεί σε τραγικά αδιέξοδα με κύρια χαραχτηριστικά την
φτώχεια, την εξαθλίωση, την κοινωνική
αποσύνθεση και τη μετωπική σύγκρουση δυο διαφορετικών κόσμων.
Σ’ αυτά τα κρίσιμα αδιέξοδα της
ανθρωπότητας έρχεται να απαντήσει η
φωτεινή μέρα των Χριστουγέννων η
οποία μας καλεί να δούμε τον κόσμο με
μάτια γεμάτα αγάπη.
Τα Χριστούγεννα είναι η αρχή μιάς νέας
αναγεννητικής προσπάθειας του καθενός μας για να ξεχάσουμε τις πληγές
του παρελθόντος και να επανεκκινήσουμε προς ένα ελπιδοφόρο αύριο.
Όπως τότε το φως διείσδυσε στο σκοτεινό κόσμο και έφθασε η σωτηρία, έτσι
και σήμερα μπορούμε με πράξεις αγάπης προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας να αλλάξουμε τον κόσμο
θέτοντας με την όλη στάση μας φρένο
στη συνεχιζόμενη κατρακύλα. Τα Χριστούγεννα δεν χρειαζόμαστε στολίδια
ακριβά, παρά μόνο θέληση για να πλημμυρίσουμε την καρδιά με φως, αγάπη κι
ευτυχία. Αν το πράξουμε, είναι βέβαιο
ότι θα χαράξει η ανατολή ενός νέου
κόσμου, της χαράς της ελπίδας και της
ανθρωπιάς.
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Η ενσυναίσθηση ανοίγει διάπλατα τους ορίζοντες για ευημερία και ανάπτυξη
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χρονιά που μας έρχεται ας είναι
ΚΑΛΥΤΕΡΗ από αυτήν που φεύγει
Ας βάλουμε ο καθένας μας το
χεράκι του για ευτυχισμένο 2020

«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)

ια ακόμη χρονιά, σύντομα θα μας
αποχαιρετήσει. Ένας ακόμη χρόνος
εμπειρίας και γνώσης σε πολλά θέματα
της ζωής. Αυτές τις μέρες που οι αντιστάσεις της καθημερινότητας εξασθενούν λόγω εορτών, έχουμε υποχρέωση,
όλοι ανεξαιρέτως, έναντι του εαυτού
μας να αναλογιστούμε, όσα κάναμε και
όσα δεν κάναμε, τι
μπορούμε από τούδε
και το εξής να αλλάξουμε στη ζωή μας
Της Δέσποινας
για να αισθανόμαστε
Ησαΐα
πάνω από όλα ήσυχοι
Γρ. Τμήματος
ότι εφαρμόζουμε στην
Εργαζομένων
πράξη το ηθικόν και
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy το πρέπον.
Ενσυναίσθηση: Μια
μυστηριακή λέξη που αποτελεί την
πεμπτουσία η οποία εδραιώνει τις
επαγγελματικές και διαπροσωπικές
σχέσεις. Αποτελεί ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας που δεν πρέπει σε καμιά
περίπτωση να το αγνοούμε.

ζονται στον σεβασμό, την ανεκτικότητα
και την κατανόηση.

Μέσα από αυτό το εργαλείο μπορούν να
οικοδομηθούν στη εργασία και στην
οικογένεια ποιοτικές σχέσεις που εδρά-

Αυτός λοιπόν ο κοινωνικός διάλογος
που προέρχεται από τους Κοινωνικούς
Εταίρους, συνέβαλε σημαντικά στο κοι-

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)

Μόνον όταν μπορέσουμε να μπούμε
έστω και για λίγο ο ένας στη θέση του
άλλου, μόνον τότε θα πάψουμε να επικρίνουμε, να λοιδορούμε και να μεμφόμαστε τον περίγυρο μας για τον τρόπο
σκέψης ή αντίδρασης του.
Πάντοτε το νόμισμα έχεις δύο όψεις και

νωνικό και οικονομικό εκτόπισμα, μετά
από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες
που βίωσε ο τόπος.
Οφείλουν λοιπόν όλοι να σέβονται και
να προασπίζονται τις θέσεις των Κοινωνικών εταίρων που πυρακτώθηκαν
στην κάμινο του προβληματισμού και
της εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης.
Η ενσυναίσθηση που επιδεικνύουν

• Οφείλουν όλοι να σέβονται και να προασπίζονται τις θέσεις
των κοινωνικών εταίρων που πυρακτώθηκαν στην κάμινο
της εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης
δυστυχώς συχνά αγνοούμε ή παραλείπουμε να δούμε την κρυμμένη όψη. Αυτό
αποτελεί μέγα ολίσθημα που μας οδηγεί
σε λάθος προσανατολισμούς.
Στις εργασιακές σχέσεις η ενσυναίσθηση αποτελεί το κλειδί το οποίο άνοιξε
τις πύλες για ένα ισχυρό Κοινωνικό
Διάλογο που στέριωσε και αποτελεί
πρότυπο ζηλευτό για πολλές άλλες
Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

συντεχνίες, εργοδοτικές οργανώσεις και
κράτος δημιουργεί το καλύτερο δυνατό
και συγκροτημένο αποτέλεσμα που επιχειρεί να μην αδικήσει καμιά πλευρά.
Και είναι σχεδόν βέβαιο πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την ευρύτερη
κοινωνική αποδοχή έχουν αντίκρυσμα.
Ας προβληματιστούμε λοιπόν σε όλες
τις πτυχές της ζωής μας. Να αφουγκραζόμαστε τους ανθρώπους χωρίς
παρωπίδες, χωρίς εγωισμό. Είναι η
μόνη οδός για πρόοδο και ευημερία για
όλους.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2019

Θεμιστοκλέους μ..

μαρτ., Ναούμ ιεραπ.,

Σεβαστιανού, Ζωής
και των συν αυτοίς
μ. Μιχαήλ Συγκέλλου.

Ιγνατίου Θεοφόρου,
Φιλογονίου Άντ.,
Ιωάννου Κροστάνδης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2019

Νήφωνος.

Προ του Χριστού
Γεννήσεως, Ανασστασίας Φαρμακολυτρίας

ΤΡΙΤΗ 24/12/2019

ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2019
Βονιφατίου, Άρεως,
Ευτυχίου και Θεσσαλονίκης μ. Αγλαϊας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/2019
Ιουλιανής & των συν
αυτή 500 μαρτ.

Ευγενίας οσ. &
Φιλίππου πατρός

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12/2019

αυτής, Βασίλλας &

Των εν Κρήτη 10

Αχαίκού μ.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΝΤ: Διογκώνεται
η παραοικονομία στην Κύπρο

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Έντονη απογοήτευση ΣΕΚ για την καταψήφιση
της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών

Έ

ντονη απογοήτευση εκφράζει η ΣΕΚ
για την απόφαση της Βουλής να
αποκόψει όλα τα κονδύλια που αφορούσαν τη σύσταση και λειτουργία της
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η
οποία θα συνέβαλλε στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και θα διασφάλιζε τα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων, βάζοντας τάξη στην
αταξία που επικρατεί στην κυπριακή
αγορά εργασίας.
Τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, (με εξαίρεση
τους βουλευτές Άγγελο Βότση και Μαρίνο Μουσιούττα), ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη και
ΕΛΑΜ, καταψήφισαν τα σχετικά κονδύλια και επέλεξαν με τη στάση τους να
καταστούν μέρος της αταξίας και της
απορρύθμισης που υπάρχει στα εργασιακά πράγματα της Κύπρου τα τελευταία χρόνια.
Με την καταψήφιση επέδειξαν τεράστια
ασέβεια απέναντι στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα το οποίο ομόφωνα αξίωσε από την Κυβέρνηση να καταθέσει το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή,
ενώ έδειξαν και πλήρη περιφρόνηση
στο έργο το οποίο παρήξε για δύο και
πλέον χρόνια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας στην οποία το νομοσχέδιο έτυχε εξαντλητικής μελέτης και
συζήτησης.
Δυστυχώς με την απόφαση της Βουλής,
η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα στην
Ε.Ε. που δεν έχει αυστηρό σύστημα
ελέγχου στην αγορά εργασίας με ότι

• Δυστυχώς με την απόφαση της
Βουλής, η Κύπρος παραμένει η
μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δεν έχει
αυστηρό σύστημα ελέγχου στην
αγορά εργασίας με αρνητικότατες
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
αυτό συνεπάγεται για την τάξη και την
ευνομία της πολιτείας.
Η ΣΕΚ εκφράζει λύπη, αλλά και θυμό,
γιατί μέσα από την αταξία και την ατιμωρησία θα συνεχίσει να υπάρχει η
μαύρη τρύπα που δημιουργείται από
την αδήλωτη και την υποδηλωμένη
εργασία σε βάρος τόσο του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και του
Φόρου Εισοδήματος.
Η Βουλή με την απόφαση της έσφαλε.
Όσοι καταψήφισαν το κυβερνητικό
νομοσχέδιο, (το οποίο φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα της υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου),
ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν τους
κακούς εργοδότες συντηρώντας τον
αθέμιτο ανταγωνισμό.
Οφείλουν να επανορθώσουν αμέσως
αίροντας την αδικία που διέπραξαν σε
βάρος όλων εκείνων των εργαζομένων.
(εργοδοτών και μισθωτών), που επιλέγουν να δραστηριοποιούνται σε συνθήκες νομιμότητας.

Ο

ργιάζει η παραοικονομία στην
Κύπρο η οποία κινείται σε ανησυχητικά επίπεδα και ξεπερνώντας κατά
πολύ τον μέσο όρο των κρατών της
Ευρώπης, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσίευσε προχθές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Η έκθεση αφορά στην περίοδο από το
2000 μέχρι το 2016 και αφορά όλες τις
χώρες της Ευρώπης, ανεξαρτήτως αν
βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ.
Το μέγεθος της παραοικονομίας στην
Κυπριακή επικράτεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βρίσκεται ψηλότερα από χώρες όπως η Ελλάδα, η
Αλβανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η
Ισπανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία που σημειώνει τις
καλύτερες επιδόσεις. Το ανησυχητικό
στοιχείο, όπως καταγράφεται στην
έκθεση, είναι ότι το μέγεθος και το
«οικοσύστημα» των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο
διευρύνονται, την ώρα που ο μέσος
όρος στην Ευρώπη παραμένει σταθερός, ενώ χώρες όπως η Τσεχία και Σκόπια έχουν προχωρήσει σε μέτρα και
μεταρρυθμίσεις οι οποίες μείωσαν το
πρόβλημα.
Στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες η
παραοικονομία διαμορφώνεται κατά
μέσο όρο στο 10-20%, ενώ στις αναπτυσσόμενες, ο δείκτης σκαρφαλώνει
στο 30-35%. Στην Κύπρο, το έτος 2016
η παραοικονομία «κλείδωσε» στο 30,4%.

3

Τι προκαλεί την παραοικονομία
Ποια όπως είναι τα αίτια της διατήρησης της παραοικονομίας σε τόσο υψηλά
επίπεδα; Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η χαμηλή
ποιότητα των κρατικών θεσμών, η
μεγάλη γραφειοκρατία, τα μονοπώλια
και τα ολιγοπώλια σε κρίσιμους τομείς
της οικονομίας, η διαφθορά στο δημόσιο, η βαριά φορολογία σε συνδυασμό
με τον αδύναμο φοροεισπρακτικό μηχα-

• Ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο
όρο των χωρών της ΕΕ
νισμό αποτελούν τις βασικές πληγές,
ενώ μια από τις πιο αποτελεσματικές
«θεραπείες» του προβλήματος προβάλλεται η ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών.

Οι γενικές διαπιστώσεις
«φωτογραφίζουν» την Κύπρο
Το μεγάλο μέγεθος της παραοικονομίας
ενισχύει την στρατηγική των εταιριών
να διατηρούν μικρό το επίσημο μέγεθός
τους, προκειμένου να μην εντοπίζονται
εύκολα όταν προχωρούν σε παράνομες
ή μη σύννομες ενέργειες. Την ίδια ώρα,
οι ασαφείς οικονομικές δραστηριότητες
και η απουσία συγκεκριμένων δομών
και στελέχωσης διευρύνουν την παραοικονομία, πλήττουν την φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους και μειώνουν τα δημόσια έσοδα, κάτι που έχει
άμεση επίπτωση στα δημόσια οικονομικά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΥΡΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Προτεραιότητα των Κυπρίων
η πάταξη της ανεργίας

Ο

ι Κύπριοι πολίτες ζητούν από το ΕΚ να
δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τις έντονες
προσπάθειες για πλήρη απασχόληση σε
όλες τις χώρες τις ΕΕ (41%). Σύμφωνα με το
τελευταίο «Ευρωβαρόμετρο» στις προτεραιότητές τους οι Κύπριοι πολίτες συμπεριλαμβάνουν την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας (33%),
τις επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας παιδεία (33%), την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος
(26%), την ανάπτυξη μια κοινής πολιτικής

• Σε ποσοστό 89% ζητούν ισχυρότερο
ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• Το 55% δεν είναι ευχαριστημένο
με τη λειτουργία της δημοκρατίας
στην Κύπρο
άμυνας και ασφάλειας για όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ (26%), ενώ θέτουν ως 6η προτεραιότητα την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, των ωκεανών και της βιοποικιλότητας στο (24%).
Έξι στους δέκα Ευρωπαίους (59%) τάσσονται υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους
στην ΕΕ, η στήριξη των πολιτών προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οι Κύπριοι σε
ποσοστό 53% εγκρίνουν τη συμμετοχή της
Κύπρου στην ΕΕ, το 9% την βλέπει αρνητικά,
με το υπόλοιπο 38% να έχει ουδέτερη
άποψη.
Οι Κύπριοι πολίτες σε ποσοστό 89% ζητούν
ισχυρότερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
του 58% των ερωτηθέντων, που ζητούν ένα
ΕΚ με μεγαλύτερη επιρροή στο μέλλον.
Οι Κύπριοι σε ποσοστό 46% είναι ικανοποιημένοι και 46% μη ικανοποιημένοι από τον
τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην
ΕΕ. Στο ίδιο ερώτημα για την χώρα τους το
56% των Ευρωπαίων δηλώνουν ευχαριστημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η
δημοκρατία στην χώρα τους, σε αντίθεση με
το 43% των Κυπρίων πολιτών που είναι
ικανοποιημένοι και το 55% που δηλώνουν
το αντίθετο.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών

Όλο και περισσότερα νοικοκυριά εξοικειώνονται με το διαδίκτυο

Α

ύξηση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τα νοικοκυριά όπου το
ποσοστό έφτασε στο 89,6% σε σχέση
με 86,2% το 2018, παρατηρήθηκε το
τρέχον έτος.
Το 85,5% των ατόμων ηλικίας 16-74
είναι συχνοί χρήστες του Διαδικτύου
αφού το χρησιμοποιούν τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα. Όλα τα
άτομα ηλικίας 16–24 (100,0%) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μία φορά την
εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, το οποίο όμως στα άτομα ηλικίας 65–74 η χρήση του Διαδικτύου
έχει αυξηθεί στο 44,3% το 2019 σε
σχέση με 37,5% το 2018. Τα άτομα με
υψηλό επίπεδο μόρφωσης χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο συχνότερα
(97,3%) από τα άτομα με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (55,7%).
Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες
στο Διαδίκτυο είναι οι ακόλουθες: η
χρήση άμεσων μηνυμάτων (88,6%), το
τηλεφώνημα μέσω διαδικτύου/τηλεφώνημα με εικόνα (με κάμερα) μέσω
Διαδικτύου (84,0%), η συμμετοχή σε
κοινωνικά δίκτυα (83,3%), η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και
υπηρεσίες (83,2%) και η ανάγνωση
ειδήσεων/εφημερίδων/περιοδικών
(81,9%). Tο 91,6% των ατόμων που
χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2019 χρησιμοποίησαν κινητό ή έξυπνο τηλέφωνο
(smart phone) για να έχουν πρόσβαση
στο Διαδίκτυο μακριά από το σπίτι ή
την εργασία, το 26,1% χρησιμοποίησαν φορητό υπολογιστή (laptop) και
το 19,6% υπολογιστή με οθόνη αφής
(tablet).

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Σε σύγκριση με το 2018, το ποσοστό
των ατόμων ηλικίας 16–74 χρονών
που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για
επαφή με τις Δημόσιες Αρχές / Υπηρεσίες το 2019 αυξήθηκε από 41,7% σε
50,3%. Αυτό οφείλεται στην αύξηση
των ατόμων που χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο για τη λήψη πληροφοριών
από τις ιστοσελίδες των δημόσιων
αρχών (από 38,7% σε 48,3%), το κατέβασμα/εκτύπωση επίσημων εντύπων
(από 27,4% σε 37,1%) και την υποβολή
συμπληρωμένων εγγράφων (από
26,1% σε 33,9%).

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 1674 που πραγματοποίησαν αγορές
μέσω Διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημείωσε σημαντική
αύξηση αφού ανήλθε στο 36,2% σε
σύγκριση με 23,3% την αντίστοιχη
περίοδο του περσινού χρόνου.
Τα κυριότερα προϊόντα ή υπηρεσίες

που αγοράστηκαν/παραγγέλθηκαν
αφορούσαν τα εξής: είδη ένδυσης και
αθλητικά είδη (66,2%), διευθετήσεις
για ταξίδια όπως εισιτήρια και ενοικίαση αυτοκινήτου (54,6%) και διαμονή για διακοπές (51,7%).
Ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 16–74
που παράγγειλαν ή αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά την περίοδο
Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019, το
84,6% αγόρασε από πωλητές χωρών
της ΕΕ, το 44,2% αγόρασε από πωλητές από τον υπόλοιπο κόσμο και το
45,1% αγόρασε από ντόπιους Κύπριους πωλητές. Το 38,9% των ατόμων
αυτών
έκαναν
αγορές
για
προϊόντα/υπηρεσίες αξίας μεταξύ
100 – 500 ευρώ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την
περίοδο Απριλίου - Αυγούστου 2019
και κάλυψε 1.824 νοικοκυριά και
3.860 άτομα μεταξύ ηλικιών 16 – 74
χρονών. Η έρευνα καλύπτει όλες της
ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας και το
καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων
Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με συνεισφορές κάτω
των €300 παραμένουν για 6 χρόνια στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ,
προτού προβεί στη διαγραφή των λογαριασμών αυτών,
A/A Επίθετο

Όνομα

Όνομα Εργοδότη

καλεί τα πιο κάτω μέλη του να αποταθούν στους οργανωτικούς γραμματείς της Συντεχνίας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών
τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει
στις 27 Δεκεμβρίου 2019.
Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά το επίθετο.
22 Αντωνίου

Ιάσωνας

ALATI RESTAURANT

1 Ali

Hakim

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

23 Αρέστη

Οξάνα

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

2 Atanasova

Naska

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

24 Βασιλείου

Χρίστος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

3 Delivanova

Marianna

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

25 Γεωργίου

Βασίλης

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

4 Dervenski

Valentin

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

26 Κοντάκκη

Στέλλα

ΣΚΕ. ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΥ

5 Galabov

Lyubcho

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

27 Κουλέρμου

Ελένη

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΣΤ.ΠΑΙΔΙΩΝ

6 Ivanov Kyosev

Valentin

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

28 Κωνστ. Μαυρογιωρκη

Αντωνού

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

7 Ivanova

Veska

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

29 Μιλτιάδους

Μιχάλης

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

8 Ivaylova

Yuliya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

30 Νεοφύτου

Ανδριάνα

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

9 Kamenova

Petya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

31 Παπαϊωάννου

Γεωργία

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

10 Kircheva

Stefka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

32 Περικλέους

Γεωργία

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

11 Kiril

Georgiev

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

33 Σολωμονίδου

Σύλβια

AMAGIO ENTERPRICES LTD

Συγκεκριμένα, οι χώροι στάθμευσης και τα
παρκόμετρα θα είναι δωρεάν από τις 7:00
το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου μέχρι
τις 7:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου και από τις 7:00 το πρωί της Τρίτης 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7:00 το πρωί
της Τετάρτης 25 Δεκεμβρίου 2019.

12 Koshedzhieva

Milka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

34 Σουρκούνης

Αδάμος

VITA CYPRUS LTD

13 Kostadinova

Sonya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

35 Σοφοκλέους

Στέλιος

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

14 Mincheva

Silviya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

36 Σπύρου

Σπύρος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

15 Nikolaeva

Zornitsa

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

37 Σωτηρίου

Αρτεμούλλα ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

16 Petrov

Bozhidar

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

38 Τοπάλοβα

Νικολέτα

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

17 Petrov

Stoil

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

39 Φεσάς

Ανδρέας

EL.& D. CHRISTOU SERV LTD

Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας μπορούν
εύκολα και άνετα να μεταφέρουν τους επισκέπτες στο κέντρο της Λευκωσίας και στην
εντός των τειχών πόλη. Δωρεάν στάθμευση
στο Παλιό ΓΣΠ, στην αφετηρία των MOΛ.

18 Taseva

Yoana

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

40 Χριστοδούλου

Γεωργία

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

19 Topalova

Sevdim

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

41 Χρίστου

Μαρούλλα

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

20 Yordanova

Lyubka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

42 Χρίστου

Ελλη

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

21 Zaharieva

Zhaneta

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

43 Χριστοφή

Φειδίας

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

Δωρεάν δημοτική στάθμευση
στον Δήμο Λευκωσίας

Ο

Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό
ότι ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και στο πλαίσιο της προσπάθειάς
του για συνεχή στήριξη στις εμπορικές
δραστηριότητες της πόλης, όλοι οι Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης και τα παρκόμετρα
στους δημοσίους δρόμους θα είναι δωρεάν
για στάθμευση το Σαββατοκύριακο 21 και
22 και την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ο

τομέας της Ενέργειας και
των Τραπεζών φιγουράρουν στις προτιμήσεις των
επαγγελματιών λόγω των
υψηλών αμοιβών που παρέχουν στο προσωπικό τους.
Στον αντίποδα, βρίσκεται ο
πρωτογενήςτομέςτηςοικονομίας, γεωργία- κτηνοτροφία –
αλιεία,μετιςχειρότερεςαμοιβές.  Σύμφωνα με τα στοιχεία
τηςΣτατιστικήςΥπηρεσίαςγια
τις αμοιβές σε διάφορους
επαγγελματικούς τομείς της
Κύπρου,  τα επαγγέλματα με
τους ψηλότερους μισθούς
αφορούν υποστηρικτικές δραστηριότητεςεξόρυξης,μεμηνιαίο μισθό €7689 ενώ ακολουθούν επαγγέλματα που σχετίζονται με την άντληση αργού
πετρελαίου και φυσικού αερίου(€4881),εξόρυξημεταλλευμάτων ( €4351), παραγωγή
οπτάνθρακα και προϊόντων
διύλισηςπετρελαίου(€4249).
Οι μηνιαίοι μισθοί για επαγγέλματα που σχετίζονται με
την αγροτική οικονομία, όπως
φυτική και ζωική παραγωγή,
θήρακαισυναφείςδραστηριότητες,είναιμόλις€824.
Ψηλές είναι και οι αμοιβές σε

Ο

ι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας παραμένουν ισχυρές παρά τους
κλυδωνισμούς στο εξωτερικό,
όπωςεπισημαίνονταισεέκθεσητουεκτελεστικούσυμβουλίουτουΔιεθνούςΝομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ), μετά την ολοκλήρωσητηςδιαβούλευσηςμε
τηνΚύπρο.
Σεπρόσφατηανακοίνωσητου
μεαφορμήτηναξιολόγησητης
Κυπριακής οικονομίας, σημειώνεται ότι η αύξηση του

OΙKONOMIA
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• Τα επαγγέλματα με τις καλύτερες και χειρότερες αμοιβές

«Μαγνητίζουν» οι τομείς της Ενέργειας
και των Τραπεζών
Ψηλοί είναι οι μισθοί και για
παροχή συμβουλών και συναφείςδραστηριότητες,αεροπορικές μεταφορές και παροχής
συμβουλώνδιαχείρισης.

Τα επαγγέλματα
με χαμηλούς μισθούς
Αντίθετα, τα επαγγέλματα με
τις χαμηλότερες απολαβές
αφορούν επαγγέλματα του
πρωτογενούς τομέα όπως
είναιηγεωργία.

• Στα αζήτητα ο τομέας
της Αγροτικής Οικονομίας
επαγγέλματα που αφορούν
παραγωγή προϊόντων καπνού
(€4011) αλλά και στις τράπεζες (€3415) παρά τις μεγάλες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουνγιαμείωσητουεργατικού
κόστους.

Επιπρόσθετα, ψηλούς μισθούς
απολαμβάνουνκαιόσοιασχολούνται με δραστηριότητες
προγραμματισμού ηλεκτρονιςκών υπολογιστών, με
ραγδαία ανάπτυξη του τομέα
τα τελευταία χρόνια, εν μέρει
με τις ανάγκες ψηφιακής
μεταρρύθμισηςτουκράτους.

Οι μηνιαίοι μισθοί για επαγγέλματαπουσχετίζονταιμετη
φυτική και ζωική παραγωγή,
θήρακαισυναφείςδραστηριότητες,είναιμόλις€824ενώγια
δασοκομία€1087.
Λίγα περισσότερα (€1080)
λαμβάνουνόλοιόσοιασχολούνταιμεδραστηριότητεςπαροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
εξωτερικούςχώρουςκαικατασκευήειδώνένδυσης(€1105).
Χαμηλοίείναιοιμισθοίκαιγια
τιςδραστηριότητεςεξυγίανσης

ΔΝΤ: Ισχυρές οι προοπτικές ανάπτυξης
της Κυπριακής οικονομίας
To έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε λόγω της βραδύτερης
ανάπτυξης των εμπορικών
εταίρων. Οι δημοσιονομικές
επιδόσειςήτανισχυρέςκαθώς
το βασικό πρωτογενές πλεόνασματηςγενικήςκυβέρνησης
αυξήθηκεστο5,4%τουΑΕΠτο
2018.

Αιχμηρό
αγκάθι,το
μεγάλοχρέος
τουιδιωτικού
τομέαλόγω
τωνσυνεχιζόμενωνδυσκολιώνόσον
αφοράτην
αποπληρωμή

• Η μείωση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας
παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της Κυπριακής οικονομίας
πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται
να μετριαστεί σε περίπου 3%
το 2019-20, υποστηριζόμενη
από τους τομείς των κατασκευών και των υπηρεσιών.
Μεσοπρόθεσμα, η οικονομική
ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5%, καθώς οι
μεταβατικές επιδράσεις της
επενδυτικής«έκρηξης»εξαφανίζονται.

Οι πληθωριστικές πιέσεις
παρέμειναν χαμηλές και το
ποσοστόανεργίαςσυνέχισενα
μειώνεται φτάνοντας κοντά
στα επίπεδα πριν από την
κρίση.

Αναφέρεται ότι μετά από μια
περίοδο ταχείας ανάκαμψης
από την οικονομική κρίση
2012-13,ηπορείατηςοικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου
σταδιακά επιβραδύνεται. Η
ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο
3,2% κατά το πρώτο εξάμηνο
του2019,από4,0%το2018,εν
μέσω της επιβράδυνσης της
παγκόσμιας οικονομίας και
της αβεβαιότητας που σχετίζεται με το Brexit, η οποία
επηρέασε τα έσοδα από τον
τουρισμό και τις εξαγωγές
υπηρεσιών.

Ημείωσητουρυθμούαύξησης
της παραγωγικότητας και οι
πολιτικέςπιέσειςγιατηναπομάκρυνση βασικών μεταρρυθμίσεων, επίσης, επηρεάζουν
τιςπροοπτικές.

ΤοΔΝΤκάνειαναφοράκαιστο
μεγάλο χρέος του ιδιωτικού
τομέα, λόγω των συνεχιζόμενων δυσκολιών όσον αφορά
τηναποπληρωμή.

ότι έχουν σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις, ωστόσο οι
προκλήσειςπαραμένουν.
• Τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, ΜΕΔ, στο 30% των
δανείων, παραμένουν μεταξύ
των ψηλότερων στην Ευρώπη
υπογραμμίζοντας  τη κρίσιμη
σημασίατηςσταθερήςμείωση
τωνΜΕΔκαιτιςβιώσιμεςαναδιαρθρώσεις.
• Οι μακροοικονομικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι από
τηναγοράακινήτωνφαίνονται
περιορισμένοι τώρα, αλλά
απαιτείται στενή παρακολούθηση.

Οικονομία

Τράπεζες

Χαιρετίζει την έντονη οικονομική ανάκαμψη και τη μείωση
του ποσοστού ανεργίας και
επαινείτιςαρχέςγιατηνκαλή
πρόοδο στην αντιμετώπιση
τωντρωτώνσημείωντουτραπεζικούτομέακαιστηβελτίωση των μακροοικονομικών
θεμελιωδώνμεγεθών.

Για τις τράπεζες αναφέρεται

Επισημαίνει ότι η παραγωγι-

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 65%
του ΑΕΠ μέχρι το 2024, λόγω
τουσυνεχούςψηλούπρωτογενούςπλεονάσματος.

κότητα παραμένει αδύναμη,
αντανακλώντας
θεσμικές
δυσκολίες και τον χαμηλό
ρυθμό υιοθέτησης της τεχνολογίας, καθώς και το γεγονός
ότιτοιδιωτικόχρέοςπαραμένειυψηλόενμέσωσυνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά
τονδανεισμό.
Όσον αφορά τις μελλοντικές
προοπτικές,
απαιτούνται
σταθερέςπροσπάθειεςαντιμετώπισηςτωνκληρονομιώντης
κρίσης συνεχίζοντας τη μείωση των τρωτών σημείων του
χρέους,τηβελτίωσητηςαποτελεσματικότητας των δημοσίωνδαπανώνκαιτηναύξηση
τηςδυναμικήςστηνοικονομική
ανάπτυξη.
Χαιρετίζει την ισχυρή δημοσιονομικήεπίδοσητηςΚύπρου
και τόνισαν την ανάγκη να
συνεχίσουν να μειώνονται οι
κίνδυνοι βιωσιμότητας του
χρέους και να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα
των
δαπανών.

και άλλες υπηρεσίες για τη
διαχείριση αποβλήτων, παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών
υλών, δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, κτηνιατρικές
δραστηριότητες, παραγωγή
βασικών μετάλλων και δραστηριότητες κοινωνικής μέριμναςχωρίςπαροχή.

Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης
τηςαποτελεσματικότηταςτων
δαπανών για την εκπαίδευση
και αύξηση των επενδύσεων
στην τεχνολογική καινοτομία
καιτοανθρώπινοδυναμικό.
Ηδιαχείρισητωνκινήτρωνκαι
του κόστους των υπηρεσιών
καθώς και η εξασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας
του
τομέα της δημόσιας υγείας
είναι καθοριστικής σημασίας
γιατονέλεγχοτωνδημοσιονομικώνκινδύνωναπότοΕθνικό
Σύστημα Υγείας που εφαρμόστηκεπρόσφατα.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσειςείναικαθοριστικέςγιατην
μεσοπρόθεσμηανάπτυξη.
Δεδομένης της χαμηλής αύξησηςτηςπαραγωγικότηταςτης
εργασίαςκαιτωνπροκλήσεων
όσοναφοράτιςεπενδύσειςκαι
τηνοικονομικήαποτελεσματικότητα,ζήτησανπολιτικέςγια
τη στήριξη της μεγαλύτερης
διαφοροποίησης της αγοράς,
του ανταγωνισμού και της
υιοθέτησηςτεχνολογίας.
Χαιρετίζει τη στρατηγική των
αρχών για τη βελτίωση της
κατάρτισης και της καινοτομίαςστηνέρευνακαιτηνανάπτυξηκαιγιαναδιευκολύνουν
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση  καθώς και την εθνική
ψηφιακήστρατηγικήτους.
Συστήνουν συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας
της
δικαστικής εξουσίας και την
ενίσχυση της διακυβέρνησης
του δημόσιου τομέα. Η
άμβλυνση των υφιστάμενων
εγγενών κινδύνων από το
ξέπλυμα χρήματος παραμένει
μιακρίσιμηπροτεραιότητα.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε

ντείνονται οι διαδηλώσεις
και οι πορείες διαμαρτυρίες
των εργαζομένων που αντιτάσσονται στο σχέδιο για τη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που ανακοινώθηκε πρόσφτα από τη
γαλλική Κυβέρνηση.
Το σχέδιο διέβη την "κόκκινη
γραμμή" καθώς δίνει κίνητρα
στους εργαζομένους να καθυστερούν τη συνταξιοδότησή
τους, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γαλλικού εργατικού
συνδικάτου CFDT, ενώ ο επικεφαλής της συνδικαλιστικής
ένωσης CGT απέρριψε πλήρως
την κυβερνητική μεταρρύθμιση.
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός
Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε
πως το σχέδιό του για τη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που συναντά πολλές αντιδράσεις, θα
εφαρμοσθεί μόνο για τους Γάλλους που έχουν γεννηθεί από
το 1975 και μετά, σε μια παραχώρηση προς τα συνδικάτα
που εδώ και πάνω από μια
εβδομάδα διαδηλώνουν κατά
της μεταρρύθμισης.
"Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά" προς το καθολικό σύστημα
συνταξιοδότησης, το οποίο
έχει στόχο να συγχωνεύσει τα
42 διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα που υφίστανται
αυτή τη στιγμή στη Γαλλία,
υποσχέθηκε ο Φιλίπ διαβεβαιώνοντας πως η μεταρρύθμιση
δεν θα ισχύσει για τους Γάλλους που έχουν γεννηθεί πριν
από το 1975.
Η μεταρρύθμιση του συνταξιο-

Τ

α ανθρώπινα δικαιώματα,
η ελευθερία του λόγου και η
ισότητα των φύλων φιγουράρουν στην κορυφή των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαικής
Ένωσης. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιεύτηκε
την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, το
52% των Ευρωπαίων και 59%
των Ελλήνων θεωρούν την κλιματική αλλαγή το πιο επείγον
περιβαλλοντικό ζήτημα.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΓΑΛΛΙΑ

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στην προτεινόμενη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος
δοτικού συστήματος από τη
γαλλική κυβέρνηση έχει στόχο
να παράσχει δικαιοσύνη,
καθώς θα κάνει το συνταξιοδοτικό σύστημα ίδιο για όλους,
δήλωσε ακόμη ο Γάλλος πρωθυπουργός παρουσιάζοντας
τις λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης αυτής.

Οι εργαζόμενοι σε βαρειά επαγγέλματα
θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται πρόωρα
διαβεβαίωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός σε μια
προσπάθεια να «κατευνάσει τα πνεύματα»

"Ήρθε ο καιρός για να οικοδο-

• Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει
τα εργατικά συνδικάτα ότι η
μεταρρύθμιση θα εφαρμοσθεί για τους Γάλλους που
έχουν γεννηθεί μετά το 1975
μήσουμε ένα καθολικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Προτείνουμε ένα νέο σύμφωνο των γενεών... Το (βασισμένο σε
πόντους) σύστημα θα είναι το
ίδιο για όλους", δήλωσε ο
Φιλίπ σε συνέντευξη Τύπου.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός διευκρίνισε πως το νέο καθολικό
συνταξιοδοτικό σύστημα ακυρώνει τα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.
Το νέο σύστημα θα εγγυάται
ελάχιστη σύνταξη 1.000 ευρώ
τον μήνα γι` αυτούς που εργάσθηκαν όλα τα προβλεπόμενα
χρόνια, δήλωσε ο Φιλίπ.
"Η εφαρμογή του νέου καθολικού συστήματος θα σημάνει το

τέλος των ειδικών καθεστώτων", δήλωσε προσθέτοντας
πως οι γυναίκες θα είναι οι
μεγάλοι κερδισμένοι του νέου
συστήματος.
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός διευκρίνισε ακόμη πως η μεταρρύθμιση θα ισχύσει πλήρως
για τους νέους που θα εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό
από το 2022 και μετά.
Το νέο σύστημα θα διατηρήσει
την ηλικία συνταξιοδότησης
στα 62 χρόνια, όμως η Κυβέρνηση θα ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να εργάζονται
περισσότερα χρόνια χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εκπτώσεων και ένα σύστημα πριμο-

Οι Έλληνες, με μεγαλύτερη
πλειοψηφία (61%), προκρίνουν
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατατάσσουν ως δεύτερη αξία με 58%

δότησης, δήλωσε ο Φιλίπ.
Οι εργαζόμενοι του δημόσιου
τομέα απεργούν για δεύτερη
βδομάδα κατά των μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζονται
από τον Πρόεδρο Εμανουέλ
Μακρόν
έχουν
απευθύνει
έκκληση για περισσότερες
κινητοποιήσεις στις επόμενες
μέρες.
Οι εγγυήσεις που δόθηκαν στις
επαγγελματικές ομάδες που
ανησυχούν περισσότερο δικαιολογούν την επανάληψη του
διαλόγου και τη λήξη της
απεργίας που τιμωρεί εκατομμύρια Γάλλους, δήλωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός.

κρίνισε επίσης πως οι στρατιωτικοί, οι πυροσβέστες, οι
δεσμοφύλακες και οι αστυνομικοί θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από τους
άλλους εργαζομένους.
"Θέλω να επιβεβαιώσω στις
δυνάμεις μας εσωτερικής
ασφαλείας ότι αυτοί που είναι
εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες
δουλειές, θα εξακολουθούν να
μπορούν να συνταξιοδοτούνται πρόωρα", δήλωσε ο Φιλίπ.
"Είμαι πλήρως αποφασισμένος
να φέρω σε πέρας αυτή τη
μεταρρύθμιση επειδή πιστεύω
ότι είναι δίκαιη", τόνισε ο
Εντουάρ Φιλίπ.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός διευ-

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Κορυφαίες προτεραιότητες η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων η ελευθερία του λόγου και η ισότητα των φύλων
• Για πρώτη φορά η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των πολιτών
• Η στήριξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
• Οι Έλληνες πολίτες ζητούν από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο να δώσει προτεραιότητα
στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Οι Έλληνες πολίτες ζητούν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει προτεραιότητα
στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τις «έντονες
προσπάθειες για πλήρη απασχόληση σε όλες τις χώρες της
ΕΕ» (46%).
Η σαφής πλειοψηφία των
πολιτών θεωρεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (48%), την
ελευθερία του λόγου (38%), την
ισότητα των φύλων (38%) και
την αλληλεγγύη μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ (33%) ως
τις κύριες θεμελιώδεις αξίες
που πρέπει να προστατευθούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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πολέμηση της ανεργίας (24%)
ακολουθούν ως προτεραιότητες των πολιτών στην ΕΕ.

ΣΘΕΝΑΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ
Με σχεδόν έξι στους δέκα
Ευρωπαίους (59%) υπέρ της

συμμετοχής της χώρας τους
στην ΕΕ, η στήριξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
παραμένει υψηλή για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν
να δουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο, με το 58% των
ερωτηθέντων να ζητούν ένα ΕΚ
με μεγαλύτερη επιρροή στο
μέλλον. «Πρόκειται για αύξηση
7 ποσοστιαίων μονάδων από
την άνοιξη του 2019 και το
υψηλότερο αποτέλεσμα για
αυτόν τον δείκτη από το 2007».
Στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο
ποσοστό αγγίζει το 77%.

ΕΛΛΑΔΑ

H στήριξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει
υψηλή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
την αλληλεγγύη μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτη
με 41% την ελευθερία του
λόγου.
Το 32% θέλει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να θέσει την

καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής ως την ύψιστη προτεραιότητά του. Η αντιμετώπιση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%), η
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (24%), καθώς και η κατα-

Οι Έλληνες πολίτες ζητούν από το ΕΚ να δώσει προτεραιότητα
στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και «τις έντονες
προσπάθειες για πλήρη απασχόληση σε όλες τις χώρες της ΕΕ»
(46%) και στις προτεραιότητές τους συμπεριλαμβάνουν την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας
(38%), τον καθορισμό των κατάλληλων συνθηκών οικονομικής
ανάπτυξης και επενδύσεων (27%), τις επενδύσεις σε υψηλής
ποιότητας παιδεία για τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές
(25%) και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (24%).
Για τους Έλληνες πολίτες, το σημαντικότερο περιβαλλοντικό
θέμα είναι η κλιματική αλλαγή (59%) και ακολουθούν η ατμοσφαιρική ρύπανση (47%), η μόλυνση ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδάτων (32%) και οι συχνές ξηρασίες ή πλημμύρες (32%).

ERG_7-7_inn_8 & 9 12/16/19 4:01 PM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ε

ίναι γεγονός ότι στις μέρες
μας, οι πλείστοι μετατρέπουμε χωρίς να το καταλάβουμε το Δωδεκαήμερο από γιορτή
χαράς και αγαλλίασης, σε
πηγή άγχους και ενίοτε κατάθλιψης με όλα τα αρνητικά
συνεπακόλουθα για την υγείας
μας.

ΟΙ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΜΕ
ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥΣ
• Φωτίστε με τη στάση σας τη σκοτεινή πλευρά της γιορτινής περιόδου
Το οφείλετε στον εαυτό σας και σε όσους αγαπάτε

Τι προκαλεί το άγχος και την
θλίψη τα Χριστούγεννα;
Δύο λέξεις μπορούν να συνοψίσουν την κατάσταση: οι
προσδοκίες και η μοναξιά. Οι
προσδοκίες έχουν να κάνουν με
το πώς πιστεύουμε ότι «πρέπει» να είναι τα Χριστούγεννα.
Εξαιτίας της υπερβολικής
εμπορευματοποίησης της εποχής, με το κέντρο του ενδιαφέροντος να είναι τα δώρα και οι
“τέλειες” κοινωνικές επαφές,
σαν κοινωνία, έχουμε πιστέψει
ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να
είναι τέλεια και μαγικά, με
αφθονία φαγητού και δώρων.
Όλα αυτά μας βάζουν ένα
μεγάλο ψυχικό φορτίο για να
ανταποκριθούμε στο … όνειρο.
Και αν δεν το κάνουμε, τότε
νομίζουμε πως έχουμε αποτύχει.
Το μέγα ερώτημα, λοιπόν, που
ζητά απάντηση, είναι.
Τι μπορείτε να κάνετε για να
μειώσετε το άγχος και τη
θλίψη των Χριστουγέννων;
Αποφύγετε
κακοτοπιές

τις

συγγενικές

Τα οικογενειακά δράματα δεν
χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο
λόγο για να εμφανιστούν. Συμβαίνουν έτσι απλά όταν οι
άνθρωποι συνυπάρχουν για
πολλές ώρες την ημέρα. Το
οικογενειακά δράματα έρχονται συχνά με τα Χριστούγεννα.
Κάθε οικογένεια πιστεύει ότι
είναι η καλύτερη, η πιο αγαπημένη και η πιο ενωμένη που
συγκεντρώνεται για να γιορτάσει. Όμως οι άνθρωποι και οι

Η ιδέα του θαύματος
των Χριστουγέννων είναι
μεν ωραία αλλά για
να γίνει βίωμα
του καθενός μας
χρειάζεται να ενεργήσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά αποβάλλοντας
το άγχος προσδιορίζοντας τι ακριβώς
προσδοκεί ο καθένας
μας, τις άγιες μέρες
του Δωδεκαεημέρου
Αν δεν προσέξουμε, μπορεί τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά
να μετατραπούν σε πηγές θλίψης και άγχους
σχέσεις δεν αλλάζουν σε μια
νύχτα. Ούτε ξαφνικά θα αλλάξουν και θα σας αγαπήσουν ή
θα θέλουν να γίνουν φίλοι σας.
Η ιδέα του θαύματος των Χριστουγέννων είναι ωραία, αλλά
συμβαίνει σπάνια.
Επειδή είστε συγγενείς με
κάποιον δεν σημαίνει ότι θα τα
πηγαίνετε και αναγκαστικά
καλά. Οι χωρισμένες οικογένειες και οι άλυτες διαφωνίες
συμβάλλουν στο άγχος των
Χριστουγέννων. Τα οικογενειακά προβλήματα και τα προβλήματα στις σχέσεις αποτελούν αφορμές για άγχος. Μερικές συμβουλές για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το άγχος
είναι:
• Να έχετε ρεαλιστικές προσ-

δοκίες. Αυτά τα Χριστούγεννα
ίσως να μην είναι η τέλεια
οικογενειακή συγκέντρωση που
φανταζόσασταν. Σχεδιάστε
ένα πλάνο για το πώς θα διαχειριστείτε τα συναισθήματά
του άγχους ή της κατάθλιψης
αν προκύψουν.
• Βάλτε τα παιδιά σας σε προτεραιότητα. Αν έχετε παιδιά,
σκεφτείτε να βάλετε στις άκρες
τις οικογενειακές διαφωνίες
και να συγκεντρωθείτε στο

• Έξυπνες ενέργειες που
θα ελαχιστοποιήσουν τις
παγίδες και τις κακοτοπιές του Δωδεκαημέρου
πως θέλετε εκείνα να βιώσουν

Βάλτε όρια και απολαύστε τη στιγμή
Θέτοντας τα όρια σας ελαττώνεται την πιθανότητα να κάνετε πράγματα για τα οποία θα
μετανιώσετε αργότερα. Αν σχεδιάζετε να επισκεφτείτε συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα,
αλλά γνωρίζετε ότι θα αγχωθείτε, βάλτε ένα
χρονικό περιθώριο για το πότε θα πάτε και θα
φύγετε. Αν το όριο αντοχής σας είναι δύο ώρες,
τότε πάτε και μείνετε για δύο ώρες και στη
συνέχεια φύγετε (άσχετα με το εάν το δείπνο
έχει σερβιριστεί ή όχι!). Βάζοντας όρια ελαχιστοποιείτε την πιθανότητα να το “παρακάνετε”
και την επόμενη μέρα να το μετανιώνετε(αυτό
περιλαμβάνει τα όρια στην κατανάλωση φαγητού και ποτού).

Διαχειριστείτε την μοναξιά σας
Όλοι ξέρουμε πως είναι να είμαστε σε ένα
δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους και παρόλο αυτά
να αισθανόμαστε μόνοι. Αν δεν αισθάνεστε ότι
έχετε κάποια σύνδεση με τους ανθρώπους
γύρω σας, δεν θα θέλετε να είστε φιλικοί ή να
ξεκινήσετε κάποια συζήτηση. Το πιο πιθανό
είναι πως θα εύχεστε να ήσασταν σπίτι σας, να
πίνατε ένα ποτό και να χαλαρώνατε με μια
κουβέρτα
αγκαλιά
και
να
βλέπατε
τηλεόραση.Υπάρχουν όμως τρόποι για να
ξεπεράσετε την μοναξιά, αν πιάνετε τον εαυτό

σας να απομονώνετε ή να λυπάστε για κάποιον αγαπημένο σας στη διάρκεια των Χριστουγέννων:
• Επικοινωνήστε με οικογένεια και φίλους.
Ακόμη και αν σας χωρίζει η απόσταση, μπορείτε να κρατήσετε επαφή με τους αγαπημένους
σας διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.
• Γίνετε εθελοντές. Γιατί όχι; Υπάρχουν πολλές
φιλανθρωπικές οργανώσεις που χρειάζονται
βοήθεια. Θα επικοινωνήσετε με ανθρώπους και
θα αισθανθείτε καλά κάνοντας θετικά πράγματα.
• Παρακολουθήστε διοργανώσεις της κοινότητάς σας. Βρείτε όλα όσα γίνονται τοπικά και
λάβετε μέρος. Είτε πρόκειται για Χριστουγεννιάτικες αγορές ή για κάτι άλλο, βγείτε έξω και
θα ανακουφίσετε την μοναξιά.
• Κάντε σχέδια για την ημέρα των Χριστουγέννων. Σχεδιάστε κάτι ώστε να μην αισθανθείτε
κατάθλιψη ή άγχος αυτή την ημέρα. Ίσως να
πάτε κάπου όμορφα για πρωινό, να αγοράσετε
ένα όμορφο δώρο στον εαυτό σας, να πάτε
στην εκκλησία ή στα Χριστουγεννιάτικα πάρκα
όπου μπορείτε να δείτε οικογένειες να απολαμβάνουν τα Χριστουγεννιάτικα δώρα.

τις γιορτές. Σκεφτείτε τα Χριστούγεννα σαν μια μέρα αφιερωμένα στα παιδιά και επικεντρωθείτε στο να περάσετε
ευτυχισμένες στιγμές μαζί
τους.
• Αποφύγετε γνωστές αιτίες
διαφωνίας. Αν στην οικογένειά
σας έχετε μια προϋπάρχουσα
διαφωνία για ένα συγκεκριμένο
ζήτημα, μην το αναφέρετε.
• Πιείτε αοινόπνευμα με μέτρο.
Μπορεί να είναι δελεαστικό να
πιείτε λίγο παραπάνω στις
γιορτές, αλλά το αλκοόλ συμβάλλει στο άγχος, στην ανησυχία και στην κατάθλιψη. Το
οινόπνευμα θα είναι ένα πρόβλημα αν πίνετε για να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας.
Να είστε προετοιμασμένοι και
για κακές ημέρες συναισθηματικά, θυμωμένους συγγενείς,
άγχος για το γιορτινό τραπέζι
και τα ψώνια. Συνειδητοποιήστε ότι αυτά τα πράγματα
είναι πέρα από τον έλεγχό σας.
Όταν συμβαίνουν άσχημα
πράγματα, κάντε ένα βήμα
πίσω ή απομακρυνθείτε από
την κατάσταση όσο περισσότερο μπορείτε. Δεν είναι δική
σας ευθύνη να επιδιορθώσετε
τώρα παλιές διαφωνίες με τα
πεθερικά σας.

Προετοιμαστείτε
Από την στιγμή που ξέρετε
πότε ξεκινά και τελειώνει η
εορταστική περίοδος γιατί να
μην προετοιμαστείτε; Αυτό
περιλαμβάνει τα σχέδια για το
που και με ποιους θα περάσετε
τις διακοπές μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια. Όταν οργανώνεστε από πριν, ελαττώνεται
το άγχος που πιθανόν
δημιουργείται όταν
δεν ξέρετε που ή
με ποιους θα
είστε και πόσα
μπορείτε να ξοδέψετε για δώρα και
ταξίδια. Επίσης οι αποφά-

7

Αγαπήστε τον εαυτό σας
Δεν γίνεται να αισθανθείτε
καλά τα Χριστούγεννα αν δεν
είστε καλά με τον εαυτό σας.
Χρειάζεστε χρόνο μόνοι σας;
Πάρτε τον! Να είστε ευγενικοί
με τον εαυτό σας. Φροντίστε
πρώτα τον εαυτό σας. Δώστε
την άδεια στον εαυτό σας να
αισθανθεί θλίψη ή να κλάψει.
Δεν χρειάζεται να κάνετε τα
πάντα μόνοι σας. Αφήστε
τους άλλους να πάρουν λίγο
από το βάρος που νιώθετε.
Κάντε οτιδήποτε μπορεί να
σας ανακουφίσει από το
άγχος και τη θλίψη σας.
Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε
όσα αισθάνεστε. Αυτό σημαίνει ότι είστε ειλικρινείς με τον
εαυτό σας και τα συναισθήματά σας. Αν αισθάνεστε
καταπιεσμένοι και αδύναμοι
να αντεπεξέλθετε στην καθημερινότητά σας (πχ στη δουλειά, στη φροντίδα του εαυτού σας, των παιδιών σας ή
αν έχετε αυτοκτονικές σκέψεις
ή απλά δεν μπορείτε να
σηκωθείτε από το κρεβάτι)
ζητήστε βοήθεια από κάποιον
ειδικό.
σεις της τελευταίας στιγμής
οδηγούν σε αύξηση του
άγχους.

Φροντίστε
τα οικονομικά σας
Οι γιορτές επιβαρύνουν το
πορτοφόλι σας; Υπάρχουν
κάποιες στρατηγικές που θα
σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα τα οικονομικά
σας και να μειώσετε το στρες
όπως:
• Αναγνωρίστε τι σας προκαλεί
οικονομικό άγχος. Η αγορά
δώρων και οι κοινωνικές εκδηλώσεις μπορεί να κοστίζουν
ακριβά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε στην οικογένεια
και στους φίλους σας ότι αποφασίσατε να αγοράσετε δώρα
μόνο για τα παιδιά. Δημιουργήστε έναν προϋπολογισμό και
τηρήστε τον.
• Βρείτε τρόπους για να διασκεδάσετε με λιγότερα χρήματα. Μην αφήσετε τα χρήματα
να σας στερήσουν την οικογένεια και τους φίλους. Αν δεν
μπορείτε να αντέξετε οικονομικά ένα γεύμα σε ακριβό εστιατόριο ή ένα ποτό, οργανώστε
ένα μπάρμπεκιου ή ένα πάρτι
στο σπίτι, στο οποίο ο καθένας θα φέρει φαγητά.
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Απολογισμός του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου με τη συμπλήρωση έξι μηνών εφαρμογής του ΓεΣΥ

ΤΟ ΓεΣΥ είναι πια γεγονός
Τ

ο ΓεΣΥ δεν σχεδιάστηκε εν μια
νυκτί ούτε και εφαρμόζεται για να
ναυαγήσει, τόνισε ο Υπουργός Υγείας,
Κωνσταντίνος Ιωάννου σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα,
με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μήνες
από την έναρξη της 1ης φάσης του
Γενικού Σχεδίου Υγείας, στην παρουσία του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας Άθου Τσινωντίδη, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Ασθενών Κύπρου, καθώς και τα μέλη
της άτυπης συμβουλευτικής Επιτροπής που συστάθηκε με πρωτοβουλία
του Υπουργού Υγείας και αποτελείται
από εκπροσώπους όλων των ομάδων
παροχέων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Κληθείς να σχολιάσει τα όσα λέχθηκαν τις
προηγούμενες μέρες από ορισμένους
βουλευτές στην Ολομέλεια της Βουλής,
αλλά και τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις κομμάτων που μιλούν, από τη μια,
για πολιτικές λιτότητας και, από την
άλλη, για εκτόξευση του Προϋπολογισμού, ο κ. Ιωάννου είπε ότι εκείνο που
«εμείς έχουμε να πούμε για τον Προϋπολογισμό, είναι ότι τα νούμερα λένε την
αλήθεια. Ο Προϋπολογισμός που έχουμε
υποβάλει για το 2020 είναι ο υψηλότερος στην ιστορία της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Μιλώ για τον
Προϋπολογισμό
του
Υπουργείου Υγείας που
είναι περίπου €1 δις.
Υπήρξε μια τοποθέτηση
ότι είναι λόγω κακοδιαχείρισης που έφτασε το
€1 δις. Ουδέν αναληθέστερο. Ο λόγος είναι απλός και
είναι γιατί συμπεριλαμβάνονται
και οι συνεισφορές της Κυβέρνησης στο
Γενικό Σύστημα Υγείας. Άρα οι εισφορές
της Κυβέρνησης μαζί με τα κόστη λειτουργίας για τους έξι μήνες των νοσοκομείων -που θα ενταχθούν 1η Ιουνίου στο
ΓεΣΥ- και τον Προϋπολογισμό για το
Υπουργείο Υγείας, είναι εκείνος που έχουμε υποβάλει και μέσω αυτού δείχνουμε
ότι πόρρω απέχουμε από πολιτικές λιτότητας».
«Επενδύουμε στην Υγεία και πιστεύουμε
στην Υγεία και δείχνουμε έμπρακτα την
επένδυση μας σε αυτή», τόνισε ο κ. Ιωάννου, συμπληρώνοντας ότι οι πιθανές
προθέσεις για αλλαγές στις σχετικές
νομοθεσίες θα πρέπει να συζητηθούν στη
Βουλή. «Εμείς ως Υπουργείο Υγείας και η
Κυβέρνηση», συνέχισε, «εφαρμόζουμε
πιστά αυτό που ομόφωνα ψηφίστηκε
μετά από 20 χρόνια στη Βουλή το 2017.
Και θεωρούμε ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές που θα επηρεάζουν την φιλοσοφία
και την αρχιτεκτονική του ΓεΣΥ, δεν είναι
επιθυμητές, διότι η φιλοσοφία του Σχεδίου προέκυψε μετά από 20 χρόνια συζητήσεων, αναλύσεων, ερευνών και τοποθετήσεων», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας.

Από πλευράς του ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες και τις
απαιτήσεις που είχαν οι πρώτες
εβδομάδες λειτουργίας του ΓεΣΥ, τα
πλείστα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν και τα άλλα δρομολογήθηκαν
προς επίλυση, ενώ επεσήμανε την
ετοιμότητα του ΟΑΥ για την επίλυση
των όποιων δυσκολιών, απόρροια,
όπως εξήγησε, και της ανατροφοδότησης που δίνεται απευθείας από
τους ίδιους τους παρόχους και τους
ασθενείς.
Ο κ. Τσινωντίδης είπε ότι έχουν συμβληθεί με το ΓεΣΥ 662 Φαρμακεία, 165
Κλινικά Εργαστήρια, 451 Προσωπικοί
Ιατροί Ενηλίκων, 170 Προσωπικοί
Ιατροί Παιδιών (Παιδίατροι) και 1,170
Ειδικοί Ιατροί.

√ Θα ήμασταν αυτόχειρες αν το αφήναμε να καταρρεύσει
και να επανέλθουμε στην προηγούμενη τάξη πραγμάτων

Το ΓεΣΥ δεν σχεδιάστηκε εν μια νυκτί ούτε και εφαρμόζεται για να ναυαγήσει
Το ΓεΣΥ είναι λοιπόν γεγονός έξι και
πλέον μήνες τώρα, με την υπομονή και
την επιμονή που δείξαμε όλοι, Κυβέρνηση, κοινωνία και εμπλεκόμενοι
φορείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
πρώτα και κύρια τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, του οποίου η στήριξη
ήταν σε όλα τα στάδια της υλοποίησης
καίρια ειδικά την περίοδο που προηγήθηκε της 1ης Ιουνίου 2019 και συνεχίζει να είναι καθοριστική. Θερμές ευχαριστίες οφείλω να δώσω, προς όλους
τους παρόχους που έδειξαν την απαραίτητη θέληση και υπομονή για την
εφαρμογή του Σχεδίου, ιδιαίτερα τις
πρώτες εβδομάδες της έναρξής του,
βοηθώντας έτσι στη βελτίωση και τη
σταδιακή
ομαλοποίησή του.
Παρακολουθούμε όλοι
την εξέλιξη
της λειτουργίας του ΓεΣΥ
από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι σήμερα.
Είναι από όλους μας παραδεκτό ότι
ιδιαίτερα οι πρώτες εβδομάδες έναρξης του νέου Συστήματος ήταν δύσκολες και πολύ απαιτητικές, μέχρι όλοι,
πάροχοι και δικαιούχοι, να εξοικειωθούν με τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Με την πάροδο του χρόνου και με την τριβή που αποκτούν
όλοι με το Σύστημα, η κατάσταση
αλλάζει προς το θετικό.

Δόθηκαν λύσεις
σε πολλά προβλήματα
Δεν επιθυμώ να κρυφτώ πίσω από το
δάχτυλό μου. Εξάλλου, έχω παραδεχθεί, όπως και ο ΟΑΥ, πολλές φορές
δημόσια ότι υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα
και δυσκολίες. Τα έχουμε συζητήσει
κατ’ επανάληψη και διεξοδικά όλο
αυτό το διάστημα και δεν θα ήθελα να
επανέλθω. Γνωρίζετε ότι για πολλά
από αυτά έχουν ήδη δοθεί οι λύσεις και
για ορισμένα άλλα, πιο περίπλοκα,
έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για τη
διόρθωσή τους.
Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι

υπήρξε γρήγορη αντίδραση από πλευράς ΟΑΥ, ο οποίος προχώρησε στην
εφαρμογή περιορισμών και πρωτοκόλλων για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα άμεσα και πριν λάβουν τέτοιες
διαστάσεις που θα απειλούσαν τους
σχεδιασμούς. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν επιλύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε και να μηδενίσουμε όσα
έγιναν μέχρι τώρα.
Έχοντας την πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε τις
όποιες αδυναμίες του Συστήματος,
είναι η ανατροφοδότηση που έχουμε
από εκείνους που το βιώνουν και το
υπηρετούν καθημερινά, προχώρησα
στη σύσταση μιας άτυπης Επιτροπής
με καθαρά συμβουλευτικό ρόλο, με τη
συμμετοχή εκπροσώπων από όλους

«Έπεσε στο κενό η κινδυνολογία
ότι το ΓεΣΥ θα λειτουργούσε
χωρίς παιδίατρους

»

τους φορείς που εμπλέκονται. Θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι οι
μέχρι τώρα υποδείξεις και οι εισηγήσεις σας επί διαφόρων πτυχών του
Συστήματος, αποδείχθηκαν καθοριστικές για την καλύτερη κατανόηση των
δυσκολιών και στην ταχύτερη επίλυσή
τους.
Το ΓεΣΥ δεν σχεδιάστηκε εν μια νυκτί
ούτε και εφαρμόζεται για να ναυαγήσει. Εξάλλου, μετά από τη θέρμη, με την
οποία το αγκάλιασαν οι πολίτες, θα
ήμασταν αυτόχειρες αν το αφήναμε να
καταρρεύσει και να επανέλθουμε στην
προηγούμενη τάξη πραγμάτων. Η αποδοχή της οποίας έτυχε το νέο Σύστημα
Υγείας από τους πολίτες, σίγουρα μας
χαροποιεί, αλλά την ίδια ώρα μας
καθιστά υπεύθυνους και υπόλογους
απέναντί τους. Βλέποντας πόσο έχει
αλλάξει η καθημερινότητα των ασθενών, τις εξοικονομήσεις που έφερε
στον οικογενειακό προϋπολογισμό, την
καθολική ασφάλιση και την ισότιμη

πρόσβαση που έδωσε σε όλους τους
πολίτες, χωρίς περιορισμούς, δεν μπορούμε παρά να πεισμώσουμε, να σκύψουμε τα κεφάλια και να συνεχίσουμε
τις προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ και την ομαλοποίηση
της λειτουργίας του.
Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής ειδικά απέναντι στους πολίτες και να τους
πω ότι η μετάβαση από το παλιό στο
νέο Σύστημα θα πάρει χρόνο. Όσο και
να επιθυμούμε οι αλλαγές να λειτουργήσουν με τον βέλτιστο τρόπο αμέσως,
αυτό δεν είναι εφικτό, λαμβάνοντας
υπόψη τις παθογένειες που για χρόνια
υπήρχαν στο προηγούμενο Σύστημα
και που δεν είναι εύκολο να τις εξαλείψουμε αμέσως, για να βοηθήσουμε το
καινούργιο να ορθοποδήσει και να
αναπτυχθεί πλήρως.

Καλώ όλους να δείξουν
κατανόηση
Για αυτό, καλώ όλους να δείξουν την
ίδια κατανόηση και υπομονή όπως
είχαν όταν τον περασμένο Ιούνιο, ο
αριθμός των γιατρών που είχαν συμβληθεί ήταν διψήφιος, ενώ σήμερα
ξεπερνά τους 1,800, ή όταν αναζητούσαν γιατρό σε βασικές ειδικότητες στην
πόλη τους και δεν υπήρχε, ενώ σήμερα
υπάρχει επαρκής αριθμός Ειδικών
Ιατρών παγκύπρια, ή όταν κάποιοι
μόλις δύο μήνες πριν κινδυνολογούσαν
ότι το ΓεΣΥ θα λειτουργούσε χωρίς
Παιδιάτρους, ενώ σήμερα η συμμετοχή
τους πλησιάζει τους 180.
Θα μπορούσα να απαριθμώ επιχειρήματα που διαψεύστηκαν για ώρα. Αντ’
αυτού θα αρκεστώ μόνο να επαναλάβω
την προσήλωση τόσο του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας όσο και τη δική μου
στην επιτυχία του ΓεΣΥ και να διαβεβαιώσω όλους τους δικαιούχους και
τους εμπλεκόμενους φορείς ότι θα
συνεχίσουμε να καταβάλλουμε το άπαν
των δυνάμεών μας για τη σωστή εφαρμογή του, κάτι που θα μας επιτρέψει να
είμαστε περήφανοι για την ποιότητα
των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε στους πολίτες μας.

Απόσταγμα από τον χαιρετισμό του υπουργού Υγείας
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Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έναν οδικό χάρτη για να
καταστεί η οικονομία της ΕΕ
βιώσιμη, ο οποίος μετατρέπει
τις κλιματικές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις
σε
ευκαιρίες σε όλους τους
τομείς πολιτικής και εξασφαλίζει μια δίκαιη και
χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν δήλωσε χαρακτηριστικά: Αυτή η συμφωνία δείχνει πώς να αλλάξουμε τον
τρόπο ζωής και εργασίας,
παραγωγής και κατανάλωσης
ώστε να ζούμε πιο υγιεινά και
να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις μας καινοτόμες. Θα
κάνουμε την πρώτη κίνηση και
θα κινηθούμε γρήγορα, ώστε να
βοηθήσουμε την οικονομία μας
να κατακτήσει ηγετική θέση σε
παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε
αποφασισμένοι να επιτύχουμε
για χάρη του πλανήτη και της
ζωής πάνω σε αυτόν — για
χάρη της φυσικής κληρονομιάς
της Ευρώπης, της βιοποικιλότητας, των δασών και των
θαλασσών μας. Δείχνοντας
στον υπόλοιπο κόσμο πώς
μπορεί να είναι κανείς βιώσιμος και ανταγωνιστικός, μπορούμε να πείσουμε και άλλες
χώρες να μας ακολουθήσουν.»
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος
κ. Φρανς πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
αποτελεί μια ευκαιρία να βελτιώσουμε την υγεία και την
ευημερία των πολιτών μετασχηματίζοντας το οικονομικό
μας μοντέλο. Το σχέδιό μας
καθορίζει τον τρόπο με τον
οποίο θα μειώσουμε τις εκπομπές, θα αποκαταστήσουμε
την υγεία του φυσικού μας
περιβάλλοντος, θα προστατεύσουμε την άγρια ζωή, θα
δημιουργήσουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες και θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των
πολιτών μας. Καλούμαστε
όλοι, πρόσθεσε, να παίξουμε

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία:

Η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050
πράσινης χρηματοδότησης.

έναν σημαντικό ρόλο καθώς σε
αυτόν τον μετασχηματισμό θα
συμμετάσχουν όλες οι βιομηχανίες και όλες οι χώρες. Επιπλέον, έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι δίκαιη και ότι
κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά την υλοποίηση της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.»
H Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει έναν οδικό χάρτη
για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη
μετάβαση σε μια καθαρή,
κυκλική οικονομία και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής,
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση
της ρύπανσης. Περιγράφει τις
απαιτούμενες επενδύσεις και
τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά
εργαλεία και εξηγεί τον τρόπο
με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα
είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καλύπτει , ιδίως τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και βιομηχανίες,
όπως τη βιομηχανία χάλυβα,
σκυροδέματος, ΤΠΕ, την κλωστοϋφαντουργία και τη χημική
βιομηχανία.
Για να εντάξει στη νομοθεσία
την πολιτική φιλοδοξία να
καταστεί η Ευρώπη η πρώτη

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα στρατηγική της
Ευρώπης για την ανάπτυξη. Θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας
και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας.
Πρόκειται για τον «πράσινο» άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθούν όλες μας οι πολιτικές –από τις μεταφορές μέχρι τη φορολογία, από τα τρόφιμα έως τη γεωργία, από τη βιομηχανία μέχρι
τις υποδομές. Με την Πράσινη Συμφωνία μας θέλουμε να επενδύσουμε στην καθαρή ενέργεια και να επεκτείνουμε το σύστημα
εμπορίας εκπομπών, καθώς επίσης να ενισχύσουμε την κυκλική
οικονομία και να διαφυλάξουμε τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν αποτελεί μονάχα αναγκαιότητα: θα λειτουργήσει παράλληλα και ως κίνητρο για νέες οικονομικές ευκαιρίες. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταβάλλουν
ήδη προσπάθειες να γίνουν «πράσινες».
Μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και ανακαλύπτουν τις καθαρές τεχνολογίες. Αντιλαμβάνονται ότι ο πλανήτης μας έχει όρια:
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών καταλαβαίνουν
ότι όλοι πρέπει να μεριμνήσουν για το κοινό μας σπίτι. Γνωρίζουν επίσης ότι, εάν ανακαλύψουν τις βιώσιμες λύσεις του αύριο,
θα εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου.

παγκόσμια κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος έως το 2050, η Επιτροπή θα υποβάλει εντός 100
ημερών τον πρώτο «ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα». Για να
επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στό-

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος αποτελεί κοινή προσπάθεια, αλλά
δεν εκκινούν από το ίδιο σημείο
όλες οι περιφέρειες και τα
κράτη μέλη. Ένας θα στηρίξει
τις περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις
βιομηχανίες υψηλής έντασης
άνθρακα. Θα στηρίξει τους
πολίτες που είναι πιο ευάλωτοι στη μετάβαση, παρέχοντας
πρόσβαση σε προγράμματα
επανειδίκευσης και σε ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους
οικονομικούς τομείς.
Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα
«σύμφωνο για το κλίμα» για να

√ Πρόκειται για μια συμφωνία από την Ευρώπη, για
την Ευρώπη που θα συμβάλει σε ένα καλύτερο κόσμο
√ Εντός 100 ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
υποβάλει τον πρώτο Ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα
χοι μας για το κλίμα και το
περιβάλλον, η Επιτροπή θα
παρουσιάσει επίσης τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα
για το 2030, τη νέα βιομηχανική στρατηγική και το σχέδιο
δράσης για την κυκλική οικονομία, τη στρατηγική «Από το
αγρόκτημα στο πιάτο» για
βιώσιμα τρόφιμα και προτάσεις για μια Ευρώπη χωρίς
ρύπανση. Θα ξεκινήσουμε αμέσως εργασίες για την αναθεώρηση προς τα άνω των ευρωπαϊκών στόχων για τις εκπομπές για το 2030, καθορίζοντας μια ρεαλιστική πορεία
προς τον στόχο του 2050.
Η επίτευξη των στόχων της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα απαιτήσει . Εκτιμάται
ότι για την επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα και
την ενέργεια για το 2030 θα
απαιτηθούν πρόσθετες ετήσιες
επενδύσεις ύψους 260 δισ.
ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν
περίπου στο 1,5 % του ΑΕΠ του
2018. Για την επένδυση αυτή
θα χρειαστεί κινητοποίηση του
δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στις αρχές του 2020 ένα
επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, το οποίο θα
συμβάλει στην κάλυψη των
επενδυτικών αναγκών. Τουλάχιστον το 25 % του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της
ΕΕ θα πρέπει να αφιερωθεί στη
δράση για το κλίμα, και περαιτέρω στήριξη θα παράσχει η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ευρωπαϊκή τράπεζα
για το κλίμα. Για να συμβάλει ο
ιδιωτικός τομέας στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει το 2020 μια στρατηγική

δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τη
γνώμη τους και να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό νέων
δράσεων, στην ανταλλαγή
πληροφοριών, στην πραγματοποίηση
δραστηριοτήτων
βάσης και στην προβολή λύσεων που μπορούν να ακολουθή-

9

Η ΣΕΚ αισθάνεται
δικαιωμένη
H σημαντική εξέλιξη επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα των
θέσεων της ΣΕΚ η οποία
αισθάνεται δικαιωμένη για
την επιμονή της, με τη στήριξη του ΤΕΠΑΚ, για μια ποιοτική και στοχευμένη πράσινη
μεταρρύθμιση που θα έχει ως
κύρια χαρακτηριστικά την
προστασία του περιβάλλοντος.
Οι τεκμηριωμένες θέσεις της
ΣΕΚ βρήκαν ανταπόκριση από
την Κυβέρνηση που θα εγκαινιάσει εντός του 2020 διάλογο για την περιβαλλοντική
μεταρρύθμιση
Μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθήσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις ενώ θα συμβάλει στη
δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
σουν άλλοι.
Οι παγκόσμιες προκλήσεις της
κλιματικής αλλαγής και της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος απαιτούν . Η ΕΕ θα συνεχίσει να προάγει τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα
περιβαλλοντικά πρότυπα της
ΕΕ στις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα και να ενισχύει την πράσινη διπλωματία
της. Θα αξιοποιήσει τη G7, τη
G20, διεθνείς συμβάσεις και
διμερείς σχέσεις για να πείσει
και άλλους να εντείνουν τις
προσπάθειές τους.

Loukas Visentini γενικός γραμματέας ETUC

Δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία
Ο γενικός γραμματέας των ευρωπαϊκών συνδικάτων Λούκας
Βισεντίνι τόνισε πως η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το κλίμα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα για να εξασφαλιστεί
μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία για
όλους τους εργαζόμενους.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδότες, πρόσθεσε,
έχουν ήδη την εμπειρία της επιτυχούς διαχείρισης δύσκολων
διαδικασιών εντός της Ευρώπης και το στοίχημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών είναι η ενθάρρυνση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
στην καρδιά της Ευρωπαϊκής πράσινης διαπραγμάτευσης.
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AΓΧΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω

Σ

τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας και
των πιεστικών αναγκών,
το
άγχος της εργασίας αν δεν το
ελέγξουμε μπορεί, κυριολεκτικά,
να μας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.
Προκειμένου να αποφύγετε τα
δυσάρεστα, καλό είναι να κάνετε
συγκεκριμένα και σταθερά πράγματα τα οποία βοηθούν αποτελεσματικά στη μείωση του άγχους
στην εργασία σας.
Ιδού ο χρυσός δεκάλογος.
1. Βελτιώστε τη διαχείριση του
χρόνου σας και τις οργανωτικές
σας δεξιότητες

γείτε με το πόσο πολύ πιο ευχάριστοι θα σας φανούν οι άνθρωποι
γύρω σας όταν κάνετε μια ευχάριστη προσπάθεια για τον εαυτό
σας.
Πως? Σκεπτόμενοι και
κάποια πιο όμορφα πράγματα
που έχετε στο μυαλό σας πέρα
από την εργασία. Μιλώντας επίσης με κάποιους συναδέλφους οι
οποίοι έχουν την ικανότητα να
σας κάνουν να χαμογελάτε. Γενικότερα αν η ψυχολογία μας είναι
καλή στη προσωπική μας ζωή
τότε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ
να περιορίζουμε και να ξεπερνάμε
ευκολότερα το εργασιακό άγχος.
5. Μάθετε να ακούτε καλύτερα

Αντί να εκνευρίζεται όταν κάποιοι
άλλοι διαφωνούν μαζί σας, προσπαθήστε να τους ακούτε με προσοχή βρίσκοντας τα σημεία που
συμφωνείτε και διαφωνείτε. Να
• Ο χρυσός δεκάλογος για να
γίνει ο χώρος εργασίας λιγότερο υποστηρίζετε τις απόψεις να
είστε κατηγορηματικοί αλλά όχι
αγχωτικός, πιο ευδιάθετος
άκαμπτοι.

Βασικές αρχές αυτής της ενότητας
είναι οι εξής: Καταρχήν να μάθετε
να καταγράφετε τις εργασίες που

και αποδοτικός

έχετε σε μία λίστα. Επίσης θα
πρέπει να μάθετε να λέτε και
«όχι» σε κάποια πράγματα τα
οποία δεν είναι στα πλαίσια
εργασίας σας και ωστόσο σας τα
αναθέτουν. Ιδίως όταν το πρόγραμμά σας είναι ήδη αρκετά επιβαρυμένο. Να ζητάτε βοήθεια
όταν τη χρειάζεστε, και να σταματήσετε να θέτετε μη ρεαλιστικούς
στόχους στον εαυτό σας.
2. Χαλαρώστε και αναπνεύστε
βαθιά
Οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε
υπερφορτισμένοι από τη δουλειά
που έχετε να κάνετε ή αν κάποιος
είναι «από πάνω σας», αυτό που
πρέπει να κάνετε είναι μία παύση
παίρνοντας βαθιές ανάσες από τη
μύτη σας και εκπνέοντας από το
στόμα.
3. Κάνετε περισσότερα διαλείμματα
Ακόμη και ένα διάλειμμα πέντε
λεπτών βοηθάει αρκετά. Φύγετε
μακριά από το γραφείο σας.
Πηγαίνετε μια βόλτα – έξω είναι
καλύτερα. Ακόμη και να ανέβετε
και να κατέβετε 2 επίπεδα ορόφων
με σκαλοπάτια κάνει καλό. Το να
ασκείτε κάποια άσκηση ανά
κάποια χρονικά διαστήματα,
ιδίως όταν η πίεση της δουλειάς
είναι αυξημένη, βοηθά σημαντικά
στην μείωση των συνολικών επιπέδων της πίεσής σας και καθιστά ευκολότερη τη μείωση του
στρες στην εργασία σας.
4. Χαμογελάτε
Προσπαθήστε να χαμογελάτε
περισσότερο. Όλοι γνωρίζουμε το
γέλιο μειώνει το άγχος. Θα εκπλα-

6. Διαμορφώστε ευχάριστα το
περιβάλλον σας
Προβείτε σε οποιεσδήποτε αλλαγές χρειάζεται προκειμένου να
είναι ευχάριστο το περιβάλλον
του χώρου στον οποίο εργάζεστε.
Αυτό μπορεί να γίνει είτε με
κάποιες ρυθμίσεις στο φωτισμό,
στη θερμοκρασία κτλ., όπως και
με τον στολισμό κάποιων προσωπικών αντικειμένων που μας
φτιάχνουν τη διάθεση, όπως επίσης και με κάποια λουλούδια ή
γλάστρες.
7. Μην «ιδρώνετε» για μικρά
πράγματα
Συνειδητοποιήστε ότι υπάρχουν
κάποια πράγματα που απλά δεν
αξίζει να ανησυχείτε, καθώς
υπάρχουν και μερικά πράγματα
που απλά δεν μπορούν να αλλάξουν. Μη χάνετε χρόνο από τη ζωή
σας πιέζοντας τον εαυτό σας σε
καμία από τις δυο περιπτώσεις.

Χριστούγεννα: Δώστε αγάπη αφειδώλευτα

Α

λήθεια, Ποιος δεν θα ήθελε να περάσει
ευτυχισμένα Χριστούγεννα, γεμάτα
γαλήνη, χαρά, αγαλλίαση και υπέροχες
αναμνήσεις; Γιατί όμως είναι τόσο δύσκολο
να συμβεί αυτό; Ο λόγος είναι απλός. Τα
Χριστούγεννα είναι πάντα γεμάτα από
μεγάλες προσδοκίες και η πίεση για να
προετοιμάσουμε τα τέλεια Χριστούγεννα για
τα παιδιά μας αλλά και για τους καλεσμένες μας καθίσταται πολλές φορές αφόρητη.
Πέραν τούτου, έχουμε χάσει το πραγματικό
νόημα των ημερών, καθώς στις μέρες μας
τα Χριστούγεννα έχουν μετατραπεί σε
καταναλωτική γιορτή. Οι περισσότεροι
ξοδεύουμε υπερβολικά πολλά χρήματα για
δώρα τις γιορτές, είτε επειδή δεν θέλουμε να
απογοητεύσουμε τα παιδιά μας είτε γιατί
θεωρούμεν πως με τα υλικα αγαθά μπορούμεν να καλύψουμε τα ψυχικά μας κενά.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή.
Τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται από ένα
σωρό υπερβολές: πολλά δώρα, πολύ φαγητό, πολλές απαιτήσεις, πολλή αναστάτωση, πολλές δουλειές στο σπίτι, πολλά
ψώνια, και σίγουρα πολλά χαμόγελα και
συναναστροφή με ανθρώπους μερικούς από
τους οποίους τελικά δεν συμπαθείτε και
τόσο. Δεν είναι περίεργο λοιπόν ότι ζούμε
έναν «πυρετό» δραστηριότητας, με υπερφιλόδοξα σχέδια για να οργανώσουμε μια

9. Βρείτε έναν σύμβουλο
Αν όχι έναν σύμβουλο, ένας καλός
φίλος είναι ιδανικός. Έχοντας
κάποιον κοντά σας, έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύεστε και
μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
μιλήσετε μαζί του, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο να σας ηρεμεί και να παίρνει κατά κάποιο
τρόπο το άγχος από πάνω σας.
10. Αφιερώστε περισσότερο
χρόνο με αισιόδοξους ανθρώπους
Οι αρνητικοί άνθρωποι σας μεταφέρνουν την ενέργειά τους και σας
επηρεάζουν αρνητικά. Προσπαθήστε να συνεργάζεστε με ανθρώπους που έχουν θετική στάση αντί
των υπολοίπων.

μικρότερα μέλη της οικογένειας, έχουν αναλάβει κάποιες δουλειές ανάλογες με την
ηλικία τους. Προσπαθήστε να ξαναβρείτε το
αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων: η
ουσία είναι να έρθουμε κοντά και να μοιραστούμε πράγματα. Έτσι, το να συμμετέχουν
όλοι στον προγραμματισμό βοηθά να
έρθουν πιο κοντά και να μην φορτωθεί ένα
άτομο (συνήθως η μητέρα) όλες τις δουλειές. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν να είναι
υπεύθυνα: αν θέλουν να γίνει κάτι θα πρέπει
να βοηθήσουν κι αυτά όπως μπορούν.

Βάλτε κάποια όρια
Στα γράμματα που γράφουν στον Άη Βασίλη, τα παιδιά τείνουν να επικεντρώνονται
σε υλικά αγαθά, με αποτέλεσμα να σχηματί-

• Μην σπαταλάτε την ενέργεια σας
στα υλικά αγαθά
ζεται ένας τεράστιος κατάλογος με όλα τα
τελευταία παιχνίδια, αθλητικά παπούτσια,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα,
κλπ. Πείτε στα παιδιά σας ότι ο Άη Βασίλης
θα τους φέρει ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο,
αλλά θα τους δώσει πολλές ιδέες για να
περάσουν καλά.
Τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά είναι
περισσότερο ευαισθητοποιημένα ως προς
το περιβάλλον. Αυτό ίσως να οφείλεται στα

Τα Χριστούγεννα
και το κατανυχτικό
κλίμα των γιορτών
του Δωδεαημέρου
αποτελεί χρυσή
ευκαιρία να μοιρασθούμε πνευματικό
χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα

8. Να κοιμάστε περισσότερο
Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος
συντελεί γενικότερα στη μείωση
του άγχους μας και κατά συνέπεια
και στη μείωση του άγχους στο
χώρο της εργασίας μας είναι ο
ύπνος. Το να ξεκουράζεστε αρκετά
μειώνει αισθητά το στρες σας και
αυξάνει την ενέργεια και την ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε.
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τέλεια ημέρα. Στην πραγματικότητα όμως η
ιδέα των τέλειων Χριστουγέννων όπως μας
τη σερβίρουν οι διάφοροι εμπνευστές της
οικονομίας βρίσκεται αποκλειστικά στη
σφαίρα της φαντασίας.
Θα ήταν πολύ πιο πρακτικό αν αποφασίζατε πώς πραγματικά θέλετε να είναι τα
δικά σας Χριστούγεννα, με βάση την πραγματικότητα και όχι τόσο τη φαντασία.
Οργανώσετε, λοιπόν, τα δικά σας Χριστούγεννα, έτσι όπως εσείς τα ονειρεύεστε και
να μπορέσετε να προετοιμαστείτε και να
βρείτε διακριτικούς χειρισμούς για όλες τις
πιθανές «εκρηκτικές» καταστάσεις που
μπορεί να συμβούν.

Προγραμματισμός και καταμερισμός
εργασίας
Για να αρχίσετε να οργανώνετε πιο επιτυχημένα Χριστούγεννα, διαλέξτε μια ήσυχη
στιγμή και καθίστε μαζί με την οικογένειά
σας για να αποφασίσετε μερικά από τα
βασικά πράγματα που όλοι θα θέλατε να
γίνουν μέσα στις γιορτές. Για παράδειγμα,
πότε θα στολίσετε το δένδρο, πως θα είναι
η διακόσμηση, τι θα περιλαμβάνει το γιορτινό τραπέζι, ποιους θα καλέσετε και τι
δραστηριότητες θέλετε να συμπεριλάβετε.
Μετά βεβαιωθείτε ότι όλοι, ακόμα και τα

τηλεοπτικά προγράμματα που βλέπουν
αλλά και στο σχολείο που τους παροτρύνει
να κάνουν ανακύκλωση, να προσέχουν τη
διατροφή τους και να φτιάξουν το δικό τους
κήπο για να δουν πως μεγαλώνουν αυτά
που τρώμε. Εκμεταλλευτείτε αυτό τον
ενθουσιασμό και συνδυάστε τον με τα δώρα:
μια λύση μπορεί να είναι να τους αγοράσετε σπόρους από ένα φυτώριο ή ένα βιβλίο,
να επισκεφτείτε ένα κέντρο ανακύκλωσης,
ένα βιολογικό αγρόκτημα ή ένα μουσείο.

Θυμηθείτε τα αληθινά σημαντικά
πράγματα
Τα Χριστούγεννα είναι η τέλεια ευκαιρία για
να προσφέρετε στα παιδιά σας (και στον
εαυτό σας) υπέροχες αναμνήσεις. Για όσους
γιορτάζουν τα Χριστούγεννα ως θρησκευτική γιορτή, είναι μια ευκαιρία να μειώσετε
τους ρυθμούς, να παρακολουθήσετε τη λειτουργία, να αναλογιστείτε τις πεποιθήσεις
σας και να μοιραστείτε πνευματικό χρόνο με
τους αγαπημένους σας.
Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι πνευματικός χρόνος για εσάς με την έννοια ότι η
«αγάπη προς τον πλησίον» είναι από μόνο
του ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Και, πάνω
απ’ όλα, θυμηθείτε: η αγάπη είναι δωρεάν.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΚΕΝH ΘΕΣH ΓΡΑΦΕΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ

ίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για θέση
Γραφέα στο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λάρνακας.
Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
2. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου
3. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει
οργανωτικά και οικονομικά στοιχεία και
άλλες πληροφορίες
4. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και
εκδίδει σχετικές αποδείξεις
5. Εκτελεί καθήκοντα γραμματέως
6. Εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνήτριας, αποστέλλει και παραλαμβάνει μηνύματα και
πληροφορίες
7. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των
καθηκόντων του/της
8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/ης ανατεθούν
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Απολυτήριο Λυκείου με γενικό βαθμό
τουλάχιστον 15/20
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft
Word και Excel
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία
Διετής πείρα σε γραφειακά ή/και λογιστικά
καθήκοντα ή/και δίπλωμα γραμματειακών
σπουδών θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιτύχουν σε
γραπτή εξέταση.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής
της θα αποσταλούν στους υποψήφιους που
θα πληρούν τα πιο πάνω προσόντα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης επικοινωνίας.
Με βάση τη σειρά επιτυχίας στις γραπτές
εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων, που
πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του
Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με
το τετραπλάσιο των δημοσιευμένων
κενών θέσεων, ή εξαπλάσιος στην περίπτωση μιας κενής θέσης, θα κληθεί σε
προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που ο
αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΣΕΚ με
τίτλο: “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΕΝΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ”
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες, από τα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ
Λάρνακας, Μεδούσης 20, Λάρνακα, τηλέφωνο 24633633.
Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται
χειρόγραφα και να παραδίδονται με το χέρι
στο γραφείο του Επαρχιακού Γραμματέα
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ των
ωρών 08.30π.μ.-13.00μ.μ. και 15.00μ.μ. 17.30μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με
αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και εγγράφων που καθορίζονται στην αίτηση που θα
συμπληρώσουν.
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Τα παιδιά και τα μάτια σας από ακατάλληλα παιγνίδια
Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία, τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις
Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας και
να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
και την ασφάλεια των χρηστών ή τρίτων, όταν χρησιμοποιούνται με τον
προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο
τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών. Σύμφωνα με τις
Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας, τα
παιχνίδια πρέπει: να έχουν την ανάλογη μηχανική αντοχή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και
καθαριότητας να μην είναι επιβλαβή
για την ανθρώπινη υγεία (έκθεση σε
χημικές ουσίες) ,να μην είναι εύφλεκτα.
Πρέπει να λάβετε υπόψην:
1. Να γνωρίζετε τα στοιχεία του προμηθευτή και των προσώπων που σας
εξυπηρετούν (εμπορικός οίκος, κατάστημα, εταιρεία, γραφείο, πράκτορας
κοκ).
2. Λύστε τυχόν απορίες ή προβληματισμούς και, όπου είναι δυνατόν,
ζητήστε να επιθεωρήσετε ή και να
δοκιμάσετε το προϊόν. Αριθμός εταιρειών προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση
σας.
3. Υπολογίστε το συνολικό ύψος της
τιμής λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, χρήση επιμέρους εξαρτημάτων ή προϊόντων,
συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις,
μεταφορές, συντήρηση κ. ά. Να θυμάστε ότι η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους φόρους, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
4. Λάβετε υπόψη τον τρόπο αποπλη-

νοιώθετε ότι έχετε πιεστεί ή ο χρόνος
για μελέτη των λεπτομερειών δεν
ήταν αρκετός.

• Συμβουλές της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή
πριν βγείτε για τα δώρα
των Χριστουγέννων
ρωμής, π.χ. πιστωτικές κάρτες, επιταγές, τραπεζική προθεσμιακή εντολή, κατ' ευθείαν χρέωση λογαριασμού, ανταλλαγή προϊόντων ή διευκολύνσεων μέσω χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, κοκ.
5. Όπου απαιτούνται σημάνσεις,
βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα
γραμμένες π.χ. στοιχεία παραγωγού/προμηθευτή, σήμα CE, οδηγίες
ασφάλειας και χρήσης, βάρος, διαστάσεις, ειδικές προειδοποιήσεις για
πριν, κατά και μετά την αγορά, οδηγίες ή στοιχεία που πρέπει να φυλαχτούν για μελλοντική χρήση, όλα στην
ελληνική γλώσσα, κ.λπ.
6. Μελετήστε σχολαστικά, σε δικό σας
χρόνο, και κατά το δυνατόν μακριά
από την παρουσία πωλητών/προμηθευτών, έγγραφα που σας παρουσιάζονται, και αποφύγετε βεβιασμένη
δέσμευση ή αγορά εκτός αν ΕΣΕΙΣ το
έχετε αποφασίσει. ΜΗΝ προβείτε σε
οποιανδήποτε συμφωνία/αγορά όταν

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σ

Αύξηση εκτάκτων και μείωση
μόνιμου προσωπικού

τα 52.504 άτομα έφθασε η απασχόληση στην κυβέρνηση τον Νοέμβριο του
2019, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% σε ετήσια βάση, με την απασχόληση στο
έκτακτο προσωπικό να αντισταθμίζει κατά πολύ τη μείωση στο μόνιμο προσωπικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, στο μόνιμο
προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 548 άτομα (-1,9%), από 28.419 σε 27.871
άτομα το Νοέμβριο του 2019. Αντίθετα, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται
αύξηση 7,2% φθάνοντας τις 16.079 το Νοέμβριο του 2019 σε σχέση με 15.003
άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η απασχόληση στην Κυβέρνηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αυξήθηκε κατά 358 άτομα (0,7%).
Σε σχέση με το Νοέμβριο του 2018 υπάρχει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να
παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,0%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,9% (649 άτομα).
Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019, τόσο στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και των Δυνάμεων Ασφαλείας παρατηρείται μείωση με την μεγαλύτερη
στο μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,4%).
Το Προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 125 άτομα (0,9%),
αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.
Το μόνιμο προσωπικό της Κυβέρνησης
ανερχόταν τον περασμένο Νοέμβριο σε
27.871 άτομα και οι έκτακτοι σε 16.079, με
το ωρομίσθιο προσωπικό να φθάνει στις
8.554 άτομα.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη Δημόσια Υπηρεσία, την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, τις Δυνάμεις Ασφαλείας
και τους ωρομίσθιους κυβερνητικούς
εργάτες.

7. Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών, η πώληση των
οποίων γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα
υπαναχώρησης δηλαδή ακύρωσης
της σύμβασης που τυχόν έχετε συνάψει, μέσα σε καθορισμένο χρονικό
πλαίσιο. Τέτοιες είναι οι πωλήσεις
από πόρτα σε πόρτα, από απόσταση,
από το διαδίκτυο, κ.ά.
8. Κρατάτε και φυλάσσετε αντίγραφα
στοιχείων που αποδεχτήκατε ή υπογράψατε όπως τιμολόγια, συμβόλαια,
χρηματοπιστωτική εξασφάλιση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εγγυήσεις,
συντηρήσεις, προγράμματα υποστήριξης, έντυπα χρήσης, περιοδικές
αναβαθμίσεις κ.ά.
9. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων που
αγοράζετε είναι γραμμένες και στην
ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ΜΗΝ αποδεχθείτε το προϊόν
και ενημερώστε την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δίδοντας τις
σχετικές πληροφορίες. Οι οδηγίες
μπορεί να αφορούν στη χρήση,
συντήρηση, φύλαξη, συναρμολόγηση,
προσαρμογή σε άλλα προϊόντα κοκ.
10. Όταν το προϊόν σας παραδίδεται
σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγγελίας, ή τμηματικά, αν έτσι έχει συμφωνηθεί, επιθεωρείστε το προσεκτικά. Στην περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα, ενημερώστε άμεσα τον προμηθευτή σας,
ΜΗΝ το αποδεχθείτε και ΜΗΝ το
παραλάβετε.

Χριστουγεννιάτικο
ωράριο λειτουργίας
των καταστημάτων

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με
τις πρόνοιες της περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης
των Υπαλλήλων τους νομοθεσίας,
όλα τα Γενικά Καταστήματα θα
πρέπει να τηρούν το Χριστουγεννιάτικο Ωράριο (1.12.2019 –
31.12.2019).
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,
τα γενικά καταστήματα μπορούν
να παραμένουν ανοιχτά καθημερινά μέχρι τις 8:00 μ.μ., ενώ Παραμονή Χριστουγέννων (24.12.2019)
και Παραμονή Πρωτοχρονιάς
(31.12.2019), μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 6:00 μ.μ.
Τονίζεται ότι, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2019, όπως και 1, 2 και 6
Ιανουαρίου 2020 τα γενικά καταστήματα θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, αφού οι πιο πάνω
ημέρες θεωρούνται αργίες για τα
γενικά καταστήματα.
Τέλος, όσον αφορά στους εργαζόμενους των Ειδικών Καταστημάτων, οι οποίοι θα εργαστούν τις
πιο πάνω αργίες, θα πρέπει να
αποζημιωθούν με αναλογία 1:2
για κάθε ώρα εργασίας.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Από πού βγήκαν οι λέξεις κουραμπιές
και μελομακάρονο;

Σ

ύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, δρ. Κοινωνιολογίας της Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, η ρίζα του ονόματος του κουραμπιέ είναι η εξής: Qurabiya στα
Αζέρικα, kurabiye, στα τούρκικα
και φυσικά κουραμπιές στα ελληνικά, που στην κυριολεξία σημαίνει kuru = ξηρό, biye = μπισκότο.
Όμως, η ονομασία μπισκότο
καθιερώθηκε τον Mεσαίωνα, ετυμολογικά προερχόμενη από το
λατινογενές bis-cuit, που σημαίνει
ψημένο δύο φορές (στα αρχαία
ελληνικά λεγόταν δί-πυρον), ως
τεχνική ψησίματος για να μην
«χαλάει» εύκολα ο άρτος, κυρίως
των στρατιωτών και των ναυτικών.
Στα σύγχρονα ιταλικά, η λέξη
είναι biscotto (τo cookies έχει
φλαμανδική/ολλανδική προέλευση που πέρασε στην αγγλική
γλώσσα). Το λατινικό bis-cuit
διαδόθηκε μέσω των Βενετών
εμπόρων και στην Ασία, όπου
καθιερώθηκε ως παραφθορά της
λατινικής λέξης, σε biya/biye,
οπότε συνδέθηκε με το δικό τους
qura /kuru (ξηρό) και έδωσε τη νέα
μικτή (λατινο-ανατολίτικη) λέξη
qurabiya/kurabiye, η οποία με
αντιδάνεια ξαναγύρισε στη δύση
και ελληνοποιημένη πλέον έδωσε
το «κουραμπιές» με την έννοια του
ξηρού μπισκότου, που διανθίστηκε με αμύγδαλα, ζάχαρη άχνη
κ.λπ.

Θεωρείται ότι πρωτοεμφανίστηκε
στην Περσία, τον 7ο αιώνα, όταν
η ζάχαρη διαδόθηκε στην περιοχή. Την πατρότητα του κουραμπιέ
διεκδικεί και ο Λίβανος. Το γλύκισμα είναι διαδεδομένο στην Ελλάδα, την Τουρκία και τις Βαλκανικές χώρες. Ένα είδος κουραμπιέ
με την ονομασία Πολβορόν
(Polvorón) είναι διαδεδομένο στις
ισπανόφωνες χώρες και το νότιο
Τέξας.
Τα μελομακάρονα έχουν ετυμολογικά αρχαιοελληνική προέλευση
όσο και αν το μυαλό πάει στο
«ιταλικό» μακαρόνι. Στα λεξικά
αναφέρεται ότι η λέξη «μακαρόνι»
παράγεται από τη μεσαιωνική
ελληνική λέξη «μακαρωνία»
(επρόκειτο για νεκρώσιμο δείπνο
με βάση τα ζυμαρικά, όπου μακάριζαν το νεκρό). Η μακαρωνία με
τη σειρά της έρχεται από την

αρχαία ελληνική λέξη «μακαρία»,
που δεν ήταν άλλο από την ψυχόπιτα, δηλαδή, ένα κομμάτι άρτου,
στο σχήμα του σύγχρονου μελομακάρονου, το οποίο το προσέφεραν μετά την κηδεία.
Αργότερα, όταν η μακαρία περιλούστηκε με σιρόπι μελιού ονομάστηκε: μέλι+μακαρία = μελομακάρονο και καθιερώθηκε ως γλύκισμα του 12ημέρου, κυρίως από
τους Μικρασιάτες Έλληνες και με
το όνομα «φοινίκια». Οι Λατίνοι
και αργότερα οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν τη λέξη μακαρωνία ως
maccarone που τελικά κατέληξε
να σημαίνει το σπαγγέτι. Τέλος,
από το μεσαίωνα και μετά στη
Γαλλία και την Αγγλία, ένα είδος
αμυγδαλωτού μπισκότου ονομάστηκε «macaroon» (το γνωστό σε
όλους σήμερα «μακαρόν»). Καλές
Γιορτές.

Ελλοχεύει κινδύνους που δεν είχαμε καν φανταστεί
εν συνειδητοποιεί κανείς πως
όλα τα προσωπικά μας δεδομένα είναι κωδικοποιημένα. Ανάλογα την εταιρεία, διαφέρουν και
οι πληροφορίες. Κάποιες κρατούν
περισσότερα στοιχεία από άλλες.
Αλλά ακόμη και οι πιο βασικές
πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιηθούν με βλαπτικό τρόπο αν
πέσουν σε λάθος χέρια.
Πώς οι χάκερς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα επιβίβασης
Το μόνο που χρειάζονται για να
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα
σας είναι ένας σαρωτής για barcodes -όπως αυτούς που χρησιμοποιούν στα σούπερ μάρκετ και
αν νομίζετε ότι είναι δύσκολο
στους οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο σαρωτή,
κάνετε μεγάλο λάθος. Υπάρχει
πληθώρα εφαρμογών που μπορεί
να κατεβάσει ο οποιοσδήποτε στο
κινητό του, και μάλιστα κάποιες
είναι εντελώς δωρεάν. Ο Μίορ
προτιμά το BP Scanner που αποκωδικοποιεί και κατηγοριοποιεί
τα δεδομένα, ώστε να είναι ευκολοδιάβαστα. Έτσι απλά, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να σαρώσει κάθε κάρτα επιβίβασης και να
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Πως βοηθάει στην καθημερινότητα μας το χαμομήλι

Τ

ο χαμομήλι το πίνουμε όταν θέλουμε να
χαλαρώσουμε μία κρύα και έντονη ημέρα.
Συχνά το συνοδεύουμε με ζάχαρη ή και με λίγο
μέλι. Είναι το ιδανικό ρόφημα και για το κρυολόγημα ή και πριν τον ύπνο.
Μειώνει το στρες: Η πρώτη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή για την επίδραση του χαμομηλιού
στο άγχος, έδειξε ότι οι κάψουλες χαμομηλιού
μείωσαν τα επίπεδα άγχους σε ασθενείς με
γενικευμένη διαταραχή άγχους. Κάνει καλό
στο πεπτικό σύστημα

Το εκχύλισμα χαμομηλιού, καθώς και οι συνδυασμοί του με άλλα βότανα, έχει φανεί ότι συμβάλλει
στη μείωση των ελκών, των διαταραχών του στομάχου και των συμπτωμάτων του συνδρόμου του
ευερέθιστου εντέρου.

Γιατί πρέπει πάντα να καταστρέφουμε τις κάρτες επιβίβασης μετά από κάθε πτήση

Δ
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αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις
σχετικές πληροφορίες των επιβατών, όπως το όνομα και τα στοιχεία των πτήσεων.
Το barcode θα αποκαλύψει επίσης
μια ακόμη βασική πληροφορία:
τον πλήρη αριθμό λογαριασμού
του επιβάτη στην εταιρεία. Μερικές φορές δε είναι διαθέσιμες και
άλλες πληροφορίες του λογαρια-

δεδομένα στην κάρτα επιβίβασης
Κυρίως για λόγους ευκολίας των
ίδιων των εταιρειών. Εάν συμβεί
κάτι, θέλουν να έχουν γρήγορη
πρόσβαση στα δεδομένα που
μπορεί να χρειαστούν για να επιλύσουν το πρόβλημα. Αλλά συχνά
οι επιβάτες δεν συνειδητοποιούν
πόσα δεδομένα είναι διαθέσιμα
στις κάρτες επιβίβασης.
Πώς να προστατεύσετε τα δεδομένα σας

σμού, όπως το email, ο αριθμός
τηλεφώνου και άλλα.
Με την πρόσβαση στον πλήρη
αριθμό του λογαριασμού του κάθε
επιβάτη, ένας χάκερ μπορεί επίσης μάθει τις «μυστικές ερωτήσεις» όπως τα πατρικό όνομα της
μητέρας σας, ή το όνομα της
πρώτης σας γάτας. Έτσι, μπορεί
να προκαλέσει όλεθρο αλλάζοντας ή ακυρώνοντας μελλοντικές
κρατήσεις, κλέβοντας μίλια από
τις πτήσεις σας και άλλα.
Γιατί οι αεροπορικές έχουν τόσα

Χρησιμοποιήστε την κάρτα επιβίβασης από το κινητό σας. Ο πιο
ασφαλής τρόπος είναι να αποφύγετε να βρίσκεται αυτός ο κωδικός
τυπωμένος σε χαρτί, που μπορεί
να πέσει πιο εύκολα σε ξένα
χέρια. Και όσο το κινητό είναι
ασφαλές μαζί σας, τα δεδομένα
σας είναι προστατευμένα.
Να καταστρέφετε την έντυπη
κάρτα επιβίβασης. Εάν για κάποιο
λόγο πρέπει να έχετε τυπωμένη,
να την φυλάτε σαν κόρη οφθαλμών καθ′ όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού σας. Και όταν φτάσετε
σπίτι, καταστρέψτε την.
Μην ανεβάζετε ποτέ στα κοινωνικά δίκτυα την κάρτα επιβίβασης.

Αναλγητικό πόνου: Το χαμομήλι μπορεί να ανακουφίσει τους πόνους και να προλάβει την εξάπλωσή τους. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι
η επάλειψη με λάδι χαμομηλιού μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ημικρανίας, του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα, της οστεοαρθρίτιδας, ακόμη και των πόνων του τοκετού. Το αφέψημα χαμομηλιού μπορεί να σας βοηθήσει και με τους
πόνους της περιόδου.
Ξανθαίνει τα μαλλιά: Παλιότερα ήταν πολύ διαδεδομένο το τελευταίο ξέβγαλμα των μαλλιών στο
λούσιμο να γίνεται με νερό στο οποίο θα έχετε
προηγουμένως βράσει χαμομήλι, για να αποκτήσουν τα μαλλιά ανοιχτές ανταύγειες και λάμψη. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με την έντονη
ηλιοφάνεια που επικρατεί, η μέθοδος αυτή θεωρείται ακόμη πολύ αποδοτική για τα φυσικά ανοιχτά
καστανά ή ξανθά μαλλιά.
Κάνει καλό στο δέρμα: Το χαμομήλι καταπολεμά
τη φλεγμονή και οι ενυδατικές του ιδιότητες το
καθιστούν χρήσιμο στη θεραπεία του δευτερεύοντος ερεθισμού του δέρματος.

Το απίστευτο Χριστουγεννιάτικο
φιλοδώρημα που πήραν εργαζόμενοι
σε εταιρεία ακινήτων στις ΗΠΑ

Ν

α κλαίνε από χαρά έκανε τους εργαζόμενους τους
ο ιδρυτής εταιρίας ακινήτων στις ΗΠΑ όταν τους
ανακοίνωσε το χριστουγεννιάτικο bonus που θα
πάρουν για το 2019. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής ανακοίνωσε στους 198 υπαλλήλους τους πως το χριστουγεννιάτικο επίδομα φτάνει τα 10 εκατομμύρια
δολάρια, πράγμα που σημαίνει πως ο καθένας θα
λάβει μία επιταγή αξίας περίπου 50.000 δολαρίων.
Τι δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρίας
Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου πάρτι της εταιρίας με αποτέλεσμα οι
εργαζόμενοι να μην πιστεύουν στα αυτιά τους. Ο
ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρίας, ονόματι Έντουαρντ Τζον, δήλωσε πως το πόσο που θα πάρει κάθε
υπάλληλος εξαρτάται από τα χρόνια εργασίας τους
εκεί, ωστόσο σύμφωνα με την New York Post ο μέσος
όρος κατ’ άτομο φτάνει τα 50.000 δολάρια.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την ώρα της ανακοίνωσης, οι περισσότεροι ξέσπασαν σε φωνές, άλλοι
αγκαλιάστηκαν, ενώ υπήρξαν και μερικοί που συγκινήθηκαν.
Η Ντάνιελ Βαλέντσια, όπου εργάζεται στην εταιρία
επί 19 χρόνια, τόνισε πως μετά από αυτό, η ζωή της
πρόκειται να αλλάξει.

Σοβαρά … αστειάκια
Τρακάρουν 2 αυτοκίνητα:
«Δε μου λες ρε! Είσαι τελείως στραβός;»
«Γιατί ρε…Δε σε πέτυχα;»
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Χριστούγεννα και κιλά
Πώς να κρατήσετε τη ζυγαριά στα προ των εορτών επίπεδα

Τ

α Χριστούγεννα είναι η γιορτή
που περνάμε όμορφα και όλα
είναι στολισμένα. Δε μένουμε όμως
μόνο σε αυτό. Έχουμε μία τάση να
τρώμε και περισσότερο.
Περισσότερα γλυκά και φαγητά σε
μεγαλύτερη ποσότητα. Τι να
κάνουμε λοιπόν για να διατηρηθούμε στα κιλά που επιθυμούμε;

Γεύμα
Η προετοιμασία των γευμάτων την
περίοδο των Χριστουγέννων, θα
βοηθήσει στο να διατηρήσετε τα
κιλά σας. Οργανωθείτε ένα βράδυ
και βάλτε το φαγητό σας στο
ψυγείο ή την κατάψυξη για όταν το

13

SUDOCOU

ένα κομμάτι φρούτου»
Αυτά θα σου κόψουν επίσης, την
πείνα πριν από ένα γεύμα με αποτέλεσμα να μην πέσεις με τα μούτρα πάνω στο φαγητό, και μετά να
μετανιώνεις για τις έξτρα θερμίδες
που πήρες.

Η πρώτη και καλύτερη συμβουλή:
Κάθε φορά που κάθεστε σε ένα δείπνο, προσπαθήστε να μείνετε σταθερή στις ποσότητες: ¼ του πιάτου
να περιέχει κάποια πρωτεΐνη, ¼
υδατάνθρακες, ½ πιάτο λαχανικά
και 1,2 κουταλιές καλών λιπαρών.
Όταν βρεθείτε σε κάποιο εστιατόριο, φροντίστε να παραγγείλετε
επιπλέον λαχανικά ή σαλάτα. Αυτό
θα σας εμποδίσει να φάτε περισσότερους υδατάνθρακες και σνακ
με ζάχαρη.

Γυμναστική
Μην σταματήσετε να γυμνάζεστε,
ακόμη κι αν βγείτε λίγο εκτός προγράμματος. Σχετικά με το καθημερινό σας πρόγραμμα γυμναστικής
κατά
την
διάρκεια
των
Χριστουγέννων μπορείτε και πάλι
να αθληθείτε. Αντί να συναντήσετε
έναν φίλο για κρασί, πηγαίνετε μια
βόλτα, αντί να επισκεφθείτε μια
οικογένεια σε ένα σπίτι, προτείνετε
να συναντηθείτε σε κάποιο πάρκο.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
χρειαστείτε.
«Κάντε το ψυγείο τον καλύτερό σας
φίλο και έτσι θα μπορείτε να ετοιμάσετε υγιεινά γεύματα, σνακ ή
ακόμη και απλά κατεψυγμένα
λαχανικά όταν θελήσετε ένα υγιεινό δείπνο σε ελάχιστο χρόνο».
Εάν έχεις πάντα μαζί σου κάποιο
δεκατιανό, σε οποιαδήποτε βόλτα
ή έξοδο κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων, δεν θα χρειαστεί
ποτέ να αγοράσεις κάτι έτοιμο.
Μιλάμε για μια μικρή χούφτα αμυγδάλων, κάποια λαχανικά με χούμους, μπάλες πρωτεΐνης ή απλά

Αλκοόλ
Ωραία η σαμπάνια στο πάρτι την
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς,
αλλά οι θερμίδες θα εμφανιστούν
στην ζυγαριά σας. «Το καλύτερο
που μπορείτε να κάνετε είναι να
μένετε ενυδατωμένοι. Αυτό σημαίνει να πίνετε ένα ποτήρι νερό ανάμεσα σε αλκοολούχα ποτά. Επίσης,
χρήσιμο είναι να επιλέγετε ποτά
που σερβίρονται με μεταλλικό νερό
ή σόδα». Θα πρέπει επίσης, να
θέτετε έναν περιορισμό στο πόσα
ποτά θα πίνετε.

Λέων: Είσαι περισσότερο εσωστρεφής
σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα
και σου δίνονται οι ευκαιρίες να προετοιμάσεις σημαντικά ζητήματα που
θα σε απασχολήσουν έντονα την
ερχόμενη περίοδο, είναι προτιμότερο
όμως για σήμερα να μην κοινολογήσεις στο ευρύ κοινό αυτά που σχεδιάζεις. Μείνε επίσης μακριά από απερισκεψίες που μπορεί τελικά να σε
εμπλέξουν σε μπελάδες.

Ταύρος: Η ημέρα μοιάζει περισσότερο
βοηθητική για τα σχέδιά σου, καθώς η
Σελήνη βρίσκεται σε μια πιο βοηθητική
θέση για το δικό σου ζώδιο, φέρνοντας σημαντικές ευκαιρίες να προωθήσεις τα ζητήματα που σε απασχολούν, κυρίως μέσα από τις επαφές,
τις συζητήσεις και τα πρόσωπα που
σε περιβάλλουν, χάρη στο ευνοϊκό τρίγωνο του τυχερού Δία με τον Ουρανό
στο ζώδιό σου!

Παρθένος: Η Σελήνη βρίσκεται σε μια
πιο φιλική θέση, στοιχείο που μαρτυρά πως σου δίνεται πρόσφορο έδαφος να δραστηριοποιηθείς, ώστε να
προωθήσεις τους στόχους που έχεις
θέσει, ενώ παράλληλα επενδύεις σε
συλλογικές προσπάθειες για να βρεις
τις λύσεις μπροστά στα αδιέξοδα.
Επιπλέον, είσαι σε μια περίοδο όπου η
τύχη μοιάζει να ευνοεί εύκολα τα σχέδιά σου με την ευνοϊκή όψη ΔίαΟυρανού, και εσύ τακτοποιείς με
άνεση τις διαδικαστικές σου υποθέσεις.

Δίδυμοι: Εστιάζεις την προσοχή σου
σήμερα στην κάλυψη των βασικών
σου αναγκών και επιδιώκεις την
ξεκούραση μετά τις προηγούμενες
ημέρες. Παράλληλα όμως στηρίζεσαι
και στα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος για βοήθεια στις υποθέσεις
που σε απασχολούν. Ωστόσο, η
δυσκολία να προσαρμοστείς στις
απαιτήσεις της καθημερινότητας
συνεχίζεται αμείωτη, μην ξεχνάς λοιπόν να έχεις σύμμαχο τη λογική!
Καρκίνος: Η Σελήνη περνάει στο δικό
σου ζώδιο, φέρνοντας στο προσκήνιο
όλα όσα είχες προετοιμάσει το προηγούμενο διάστημα, ενώ παράλληλα
εστιάζει την προσοχή σου στα δικά
σου προσωπικά θέματα. Άλλωστε, η
διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα αυξημένη και σε οδηγεί σε λύσεις, παρότι η
ανάγκη σου για επίτευξη των φιλοδοξιών σου, σε οδηγεί σε απερισκεψίες
που σε εκθέτουν.

Ζυγός: Η Σελήνη περνάει στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σου, φέρνοντας στην
επιφάνεια τις υποχρεώσεις που έχεις
αναλάβει, αλλά και την έμφαση στις
κοινωνικές σου γνωριμίες. Υπάρχει
όμως από μέρους σου η τάση να
κάνεις βιαστικά ή επιπόλαια βήματα,
γενικότερα όμως έχεις τη δυνατότητα
να βγάλεις προς τα έξω τα ταλέντα
σου.
Σκορπιός: Η ημέρα είναι πιο βοηθητική για να ξεκαθαρίσεις λίγο το τοπίο
στην κατάσταση που σε απασχολεί,
καθώς η Σελήνη από μια φιλική θέση
προς το δικό σου ζώδιο πορεύεται σε
ένα θετικό πλαίσιο, δείχνοντας πως
μπορείς να διαχειριστείς με περισσότερη άνεση τις υποθέσεις σου, αλλά
και να βασιστείς στη διαίσθησή σου
για λύσεις, ειδικά για τα νέα εγχειρή-

Χοιρινό ψητό με ανανά
Υλικά:
4 κιλά χοιρινό, χέρι, κατά προτίμηση
8 φέτες ανανά, φρέσκες ή κονσέρβα
1 1/2 κιλό πατάτες, βρασμένες
2 κύβους κότας, 330 φέτα μπίρα
100 γρ. βούτυρο, 50 γαρίφαλα, ολόκληρα
μπούκοβο, αλάτι, πιπέρι, 50 γρ. ελαιόλαδο
θυμάρι
Για το σιρόπι
100 γρ. μέλι

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα
του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται
με το σπίτι και την οικογένεια, έτσι
λοιπόν το επίκεντρο της προσοχής
σου βρίσκεται εκεί. Έτσι λοιπόν σήμερα μπορείς με βοηθό τη διαίσθησή σου
να βρεις λύσεις σε καταστάσεις ή
υποθέσεις που σε προβληματίζουν,
ενώ προτιμάς να μείνεις σε περιβάλλοντα που σου εμπνέουν σταθερότητα.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

80 γρ. ζάχαρη μαύρη μαλακή
ματα που έχεις στα σκαριά. Η τύχη
πάντως σε ευνοεί σκανδαλωδώς μέσα
από το κοντινό σου περιβάλλον!
Τοξότης: Η διάθεσή σου γίνεται
περισσότερο εσωστρεφής σήμερα,
καθώς προσπαθείς να έχεις εσύ τον
έλεγχο των καταστάσεων, ωστόσο
ακόμη δυσκολεύεσαι αρκετά με το να
τηρήσεις το πρόγραμμα με τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει, καθώς
έχεις έντονες τάσεις φυγής από την
κουραστική καθημερινότητα.
Αιγόκερως: Η Σελήνη περνά απέναντί
σου και φέρνει στο προσκήνιο τις
υποθέσεις των άλλων, ενώ γενικότερα
εκείνοι είναι που έχουν σήμερα τα ηνία
των εξελίξεων. Γενικότερα όμως βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα δημιουργική
περίοδο με το ευνοϊκό τρίγωνο ΔίαΟυρανού, που μπορείς να καταφέρεις
πολλά αρκεί να έχεις προσγειωθεί και
οι στόχοι που θέτεις να είναι ρεαλιστικοί.
Υδροχόος: Η ημέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου στις υποθέσεις της καθημερινότητας που εκκρεμούν, αλλά και
στα πρακτικά ζητήματα ρουτίνας που
σε απασχολούν. Παράλληλα όμως
ασχολείσαι περισσότερο και με τη
φυσική σου κατάσταση, ενώ αν η
υγεία σου είχε ταλαιπωρηθεί το προηγούμενο διάστημα, μπορείς να κάνεις
βελτιωτικές κινήσεις για την υγεία
σου.
Ιχθείς: Η Σελήνη περνά σε μια πιο
φιλική θέση για το δικό σου ζώδιο, σε
σχέση με τις προηγούμενες ημέρες,
δίνοντας έτσι πιο πρόσφορο έδαφος
για να προωθήσεις τα δημιουργικά
σου σχέδια. Παράλληλα, η διαίσθησή
σου είναι ιδιαίτερα τονισμένη, παρά
τις τάσεις σου για υπερβολές που σε
παρασύρουν σε απερισκεψίες.

Εκτέλεση:
Μέσα σε ένα ταψί φούρνου, βάζουμε το κρέας και
σπάμε μαζί 2 κύβους. Ρίχνουμε τη μπίρα και σπάμε σε
κομμάτια το βούτυρο. Προσθέτουμε το μπούκοβο.
Τοποθετούμε αλουμινόχαρτο στο ταψί και ψήνουμε
στους 180ο C στον αέρα για 3 ώρες.
Στη συνέχεια, βάζουμε τις φέτες ανανά πάνω στο χοιρινό. Περιχύνουμε το ζουμί του ανανά στη σάλτσα στο
ταψί. Ρίχνουμε έξτρα μπούκοβο και αλάτι.
Στερεώνουμε τον ανανά στο κρέας τοποθετώντας
γαρίφαλα. Μόλις αφρίσει το σιρόπι μας, το ρίχνουμε
πάνω στον ανανά.
Ψήνουμε ξανά για 30-40 λεπτά.
Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά με λίγο ελαιόλαδο.
Πιέζουμε τις πατάτες που έχουμε ήδη βράσει και τις
σοτάρουμε στο τηγάνι.
Ρίχνουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και λίγο θυμάρι.
Σβήνουμε τις πατάτες προσθέτοντας ζουμί από το
χοιρινό.
Για το σιρόπι
Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το μέλι και τη μαύρη
μαλακή ζάχαρη και αφήνουμε για 1-2 λεπτά.

ERG_14-14_inn_4 12/17/19 10:28 AM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

Λήγουν στις 20 Ιανουαρίου 2020
οι αιτήσεις για πρόσληψη στην
Αστυνομία και την Πυροσβεστική

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 839 - 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965

Ξ

εκίνησε αυτή τη βδομάδα και συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 20
Ιανουαρίου 2020 στη μία μετά το μεσημέρι η διαδικασία υποβολής αίτησης
από άνδρες και γυναίκες για πρόσληψη
στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και πλήρωση θέσεων Ειδικών
Αστυνομικών. Οι θέσεις είναι πρώτου
διορισμού. Διακαίωμα αίτησης έχουν
άτομα 18-35 ετών των οποίων να
πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από
κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή
κατάσταση της υγείας τους, η άρτια
σωματική διάπλασή τους και η σωματική και πνευματική τους καταλληλότητα
για να εκτελούν τα καθήκοντα στα
οποία θα απασχολούνται μετά την πρόσληψή τους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
σε σπίτια

Σ

ε συναγερμό έχει θέσει τα μέλη του ο
Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών
Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ), προκειμένου να παρέμβουν άμεσα για να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε
σπίτια και υποστατικά στα οποία εγκαταστάθηκαν ελλαττωματικοί λαμπτήρες
και
μικροδιακόπτες
ασφαλείας
(Miniature Circuit Breaker - MCB) που
κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά.
Ήδη έχουν εντοπιστεί μικροδιακόπτες
(MCB), όπως και ένας λαμπτήρας Led,
που λόγω της επικινδυνότητάς τους
έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών,
γίνεται πλήρης περιγραφή των επικίνδυνων ηλεκτρολογικών υλικών που
έχουν εντοπιστεί (εμπορική επωνυμία,
μοντέλο, χαρακτηριστικά, χώρα κατασκευής, όνομα εισαγωγέα κ.ά.).

Οι υποψήφιοι να έχουν ύψος όχι μικρότερου του 1.65 μέτρα οι άνδρες και του
Πληροφορίες: 22800522 ή στην ηλε1.60 μέτρα οι γυναίκες. Να έχουν επιτύκτρονική διεύθυνση
χει σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται
director@ems.mcw.gov.cy
σύμφωνα με τις διατάξεις
των περί Αστυνομίας
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
(Γενικών)
Κανονισμών
(Κ.Δ.Π. 51/89), και να
Διαφωνώ με ό,τι
έχουν
συγκεντρώσει
λες, αλλά θα υπερασυνολική γενική βαθμολοσπιστώ μέχρι θανάγία 50% τουλάχιστον κατά
του το δικαίωμά σου
μέσο όρο, και στο καθένα
να το λες
από τα θέματα που περιΒολταίρος, 1694-1778,
λαμβάνονται στην εξέταΓάλλος φιλόσοφος &
ση όχι λιγότερο του 40%
συγγραφέας
της βαθμολογίας. Να
έχουν επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ξάγονται από Επιτροπή,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
η οποία διορίζεται από
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τον Αρχηγό Αστυνομίας
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
για τον σκοπό αυτό.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι με βάση
τη νομοθεσία οι επιχειρήσεις οφείλουν
να αναγράφουν την τελική τιμή πώλησης των
προϊόντων, στην οποίαν πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τυχόν άλλοι φόροι
Η τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται:

+ πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή
+ πάνω στις συσκευασίες τους, ή
+ πάνω στα ράφια με τρόπο που δεν θα προκαλεί σύγχυση

25861000
25562444
26933820
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

στον καταναλωτή
Επίσης τα προϊόντα που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων πρέπει
απαραίτητα να αναγράφουν την τίμη πώλησης
Η μη αναγραφή της τιμής πώλησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, σε περίπτωση
παραβίασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου, προνοούνται ποινές
φυλάκισης ή και προστίμων
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποβολή παραπόνων επικοινωνήστε με τη γραμμή

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Τρίζουν τα δόντια Απόλλωνας και Ομόνοια
Α

πόλλων και Ομόνοια προχωρούν
μπροστά από επιτυχία σε επιτυχία
στέλλοντας ισχυρά μηνύματα ότι εισέρχονται πλέον στον χορό των διεκδικητών του τίτλου, αμφισβητώντας την
μέχρι τώρα πρωτοκαθεδρία του ΑΠΟΕΛ
και της Ανόρθωσης.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ κατόπιν εξαιρετικής εμφάνισης κονιορτοποίησε τη Νέα Σαλαμίνα
ανεβάζοντας στα ύψη την ψυχολογία
και την αυτοπεποίθηση όλων στο
«Πράσινο» στρατόπεδο. Όσο για τους
«Ερυθρόλευκους» τι να πει κανείς; Ξεκίνησαν δυνατά, αλλά στη συνέχεια ανέλαβαν τον άχαρο ρόλο του ανελκυστήρα, μειώνοντας στο ναδίρ τον αρχικό
ενθουσιασμό για ουσιαστική διάκριση.
Ο Απόλλωνας ανεβαίνει από αγωνιστική σε αγωνιστική, με τον θρίαμβο επί
της Ανόρθωσης να σφραγίζει την ανοδική πορεία η οποία δικαιολογεί πλέον
δικαίωμα στο όνειρο!

• Προχωρούν μπροστά απειλώντας ευθέως ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση
• Πρώτη ήττα για τη «Μεγάλη Κυρία» η οποία όμως δεν ανησυχεί
• Μια παθιασμένη ΑΕΚ ζητά επειγόντως την αναγέννηση της
• ΑΠΟΕΛ: Ξεπέρασε τη «μίνι» κρίση αντικρύζοντας τη συνέχεια με
υπεραισιοδοξία.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1
2
3

Όλα δείχνουν ότι τώρα άρχισε να εντείνεται ο ανταγωνισμός στα πάνω
διαζώματα, με την Ομόνοια και τον Απόλλωνα να κοιτάζουν στα μάτια
Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ
Το καμπανάκι της αφύπνισης και της ανάγκης για ολική ανασύνταξη
κτυπά δυνατά για τη Νέα Σαλαμίνα. Η ΑΕΚ για να ξεπεράσει τα αδιέξοδα της χρειάζεται τεράστια προσπάθεια. Αν διαγνώσει σωστά που
πονεί, σίγουρα θα τα καταφέρει
Ο ΑΠΟΕΛ μετά την παροδική κρίση που βίωσε τελευταίως με φόντο τον
απελθόντα προπονητή, δείχνει ξανά ισχυρός

Στην Ανόρθωση επικρατεί απόλυτη
ψυχραιμία και η πρώτη ήττα δεν πτοεί
κανέναν, ούτε διοίκηση, ούτε τεχνική
ηγεσία, ούτε τους «Μαχητές» της κερκίδας που πιστεύουν στις μεγάλες δυνατότητες της ομάδας του Τ. Κετσπάγια.
Η ΑΕΚ στην μετά - Ιδιάκεθ εποχή έδειξε
πάθος και θέληση και το τρίποντο επί
της πολύ καλής Πάφου, θεωρείται ως
τονωτική ένεση στην επίμονη προσπάθεια για να αναγεννηθεί και να εισέλθει

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ξανά σε τροχιά πρωταγωνιστή.
Οδοστρωτήρας ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Δόξα προσδοκώντας ότι θα
εδραιωθεί ως μεσαία ομάδα, μακρυά
από τον εφιάλτη του υποβιβασμού. Η
ομάδα της Κατωκοπιάς φαίνεται πως
αποφάσισε να καταθέσει τα όπλα, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αντικατοπτρίζει πλήρως το αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα, η απόδοση της Ένωσης και της ΑΕΛ που είχαν
από ένα ημίχρονο υπεροχής.
Ο ΑΠΟΕΛ με την ψυχολογία στα ύψη
λόγω του Ευρωπαϊκού θριάμβου επί της
Σεβίλλης πήρε το τρίποντο από την
Άχνα με έντονη τη σφραγίδα του Λούκα
Χατζηλούκα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Διεκόπη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, που διεξήχθησαν
το Σαββατοκύριακο 14 - 15 Δεκεμβρίου 2019 είναι:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
3-0
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
0-1
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
6-1
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
ΑΝΕΒΛΗΘΗ
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – Ε.Ν.Αγίας Βαρβάρας
4-0
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΘΟΙ Καπέδων
ΑΝΕΒΛΗΘΗ
ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
6-1
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας
0-3

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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12ο Παγκύπριο Συνέδριο Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΟΙΥΚ-ΣΕΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Προσοχή στις παγίδες
που κρύβει η αγορά
με τον Χρίστο Καρύδη, Γραμματέα του
Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών
• Πως παρουσιάζεται αυτή την εποχή η αγορά, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων; Δυστυχώς
είναι σύνηθες φαινόμενο παραμονές μεγάλων εορτών,
όπως είναι π.χ. τα Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά και
το Πάσχα, να υπάρχουν στην αγορά αρκετές παγίδες
που δημιουργούν πλήθος προβλήματα στο καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν για παράδειγμα στην αγορά
επιτήδειοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την εποχή
και να αισχροκερδήσουν προωθώντας στην αγορά
προϊόντα που παράγονται ανεξέλεγκτα σε μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δυστυχώς στην αγορά σε εποχές καταναλωτικής έξαρσης, όπου παρατηρείται
αυξημένη ζήτηση, κυκλοφορούν ελαττωματικά και
χαλασμένα προϊόντα και παρέχονται ελλειμματικές
υπηρεσίες.
Τι συστήνετε στους καταναλωτές και τι περιμένετε
από το κράτος; Ο καταναλωτής οφείλει να βρίσκεται
σε αυτοάμυνα και εγρήγορση. Οφείλει να εξετάζει
πολύ καλά το τι θα αγοράσει, από πού θα το προμηθευτεί, σε ποια τιμή θα το πληρώσει, γιατί μόνο έτσι
θα προστατεύσει την υγεία του αλλά και το πορτοφόλι του. Το κάθε ευρώ είναι χρήσιμο, γι’ αυτό πρέπει να
χρησιμοποιείται με αρκετή προσοχή. Επίσης οι καταναλωτές πρέπει να κοιτάζουν τις ετικέτες που αναφέρουν την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία
λήξης ενός προϊόντος και να ζητούν αποδείξεις για
τις συναλλαγές τους. Ακόμη πρέπει να γνωρίζουν ότι,
κατά την αγορά προϊόντων δικαιούνται δύο χρόνια
εγγύηση και εάν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούνται εγγύηση ενός έτους. Επίσης οι καταναλωτές
πρέπει να γνωρίζουν ότι, με βάση τη νομοθεσία οι
επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν, (πάνω στα
προϊόντα ή πάνω στα ράφια με τρόπο που δεν θα
προκαλείται σύγχυση), την τελική τιμή πώλησης των
προϊόντων, στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
ο ΦΠΑ και άλλοι φόροι. Η μη αναγραφή της τιμής
πώλησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή σε περίπτωση παραβίασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με
τις διατάξεις του νόμου, προνοούνται ποινές φυλάκισης ή και προστίμων. Το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών (ΣΕΚ) καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, (Κτηνιατρικές, Υγειονομικές, Προστασίας
Καταναλωτή και Ανταγωνισμού), να εντείνουν τη
μεταξύ τους δράση και συνεργασία και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ώστε στην αγορά να φθάνουν προϊόντα ελεγμένα και ποιοτικά ασφαλή. Η κοινωνία αναμένει από τις πιο πάνω υπηρεσίες να προστατεύσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους
καταναλωτές και τη δημόσια υγεία.
Ο καταναλωτής που πρέπει να αποταθεί σε περίπτωση εξαπάτησης του; Οι καταναλωτές όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα τους ή απειλούνται τα δικαιώματα τους καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις πόλεις, είτε στην τηλεφωνική
γραμμή 1429. Η γραμμή αυτή είναι παγκύπρια και
δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς
οποιανδήποτε χρέωση. Αυτή η γραμμή λειτουργεί με
αρκετή επιτυχία και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια με ευθύνη της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου.
Στο παρελθόν έγινε συζήτηση για την ανάγκη εισαγωγής του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή.
Είστε υπέρ ή εναντίον; Είμαστε υπέρ της εισαγωγής
του θεσμού του Επιτρόπου, γιατί πιστεύουμε πως θα
συγκεντρώσει κάτω από τη δικαιοδοσία και την εποπτεία του όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα που
αφορούν τις πολιτικές
προστασίας των καταναλωτών και οι οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα
διάφορα υπουργεία.
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Μ

ε σύνθημα: Μαζί για να γίνει το όραμα πράξη
θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2020,
στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο, στις 10πμ, το
12ον Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών υπάλληλων ΟΙΥΚ-ΣΕΚ.
Το συνέδριο, που θα προεδρεύσει ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης, θα θέσει κάτω από
το μικροσκόπιο του μείζονα εργασιακά ζητήματα
που αντιμετωπίζουν όλοι οι κλάδοι που βρίσκονται
κάτω από την εποπτεία της Ομοσπονδίας.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ, Ανδρέα Φ. Μάτσας και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου.
Εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει ο γενικός γραμματέας της ΟΙΥΚ- ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ, ο οποίος θα
αναλύσει τα επαγγελματικά θέματα που απασχόλησαν την Ομοσπονδία την παρελθούσα τετραετία.
Το συνέδριο θα έχει ως θεματική ενότητα την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας. Τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα θα αναλύσουν ο
Ανδρέας Κωμοδίκης και Γιώργος Οδυσσέως αντίστοιχα. Η νέα ηγεσία που θα εκλεγεί θα θέσει τους
στόχους της για την επόμενη τετραετία, μέσα σε ένα
ευοίωνο οικονομικό περιβάλλον με πολλές θετικές
προοπτικές για τους εργαζόμενους.

Άλλο ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα
στην πάλη για το μεροκάματο

Ά

λλο ένα θανατηφόρο εργατικό
ατύχημα
προστέθηκε στον
μακρόσυρτο κατάλογο, δεικνύοντας πως έχουμε ακόμη πολλή
δρόμο να διανύσουμε στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε
να σταματήσουμε επιτέλους
να θρηνούμε συμπολίτες μας,
εν ώρα εργασίας.

√ Ως κοινωνία έχουμε ακόμη
πολύ δρόμο να διανύσουμε
ώστε οι χώροι εργασίας να
καταστούν απόλυτα ασφαλείς

Το νέο θύμα ο 54χρονος
Γεώργιος Γεωργίου, από την
Γαλάτα, κάτω από συνθήκες
που διερευνώνται από την
Αστυνομία, σε συνεργασία με
λειτουργούς του Τμήματος
Επιθεωρήσεως Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, έχασε
τη ζωή του ενώ εργαζόταν
σε υπό ανέγερση οικοδομή, σε
λόφο στην περιοχή Αγίου

Μειώθηκαν κατά 7% οι κενές θέσεις
εργασίας το γ’ τρίμηνο του 2019

O

αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 3ο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στις 7.130 και μειώθηκε κατά
537 ή 7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 7.667.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, σε
σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε αύξηση 989 θέσεων ή 16,1%.
Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2019 ήταν 2%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 1,8% και 2,2%
αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών
θέσεων το 3ο τρίμηνο
του 2019 παρατηρούνται στους Τομείς της
Διαχείρισης Ακίνητης
Περιουσίας (3,9%) και
των Διοικητικών και
Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (3,8%).

Τύχωνα, ασχολούμενος με το μπογιάτισμα τοίχου αντιστήριξης.
Όγκος χώματος που υποχώρησε
από τον λόφο τον καταπλάκωσε
επιφέροντας τον θάνατο του.
Η ΣΕΚ επισημαίνει πως οι προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν με στόχο την
εξάλειψη ή τη δραστική μείωση των επαγγελματικών
ασθενειών και των εργατικών
ατυχημάτων. Η βελτίωση των
συνθηκών ασφάλειας και
υγείας βρίσκεται ψηλά στις
προτεραιότητες μας ώστε η
εργασία να καταστεί ασφαλής
και αξιοπρεπής για όλους,
όπως επιβάλλεται από τα
πρότυπα μιας σύγχρονης και
υγιούς κοινωνίας.

