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Χρονιά ουσιαστικών
διεκδικήσεων για
τους εργαζόμενους
Στόχοι της ΣΕΚ και
των «7» Ομοσπονδιών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Απογοητεύσεις και ηλιαχτίδες
2019 – Προσδοκίες 2020
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 8

Σελ. 7

Η διαφθορά επηρεάζει
το επίπεδο της Δημοκρατίας
Άρθρο γ.γ. ΣΕΚ
Ανδρέα Φ.Μάτσα

Σελ. 9

Συνθήκη Λισσαβόνας:
Δέκα χρόνια ζωής

Σελ. 6

Τιμαριθμικό Επίδομα
από 1ην Ιανουαρίου 2020
Με βάση εγκύκλιο του γενικού
διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι, το Τιμαριθμικό Επίδομα από την 1ην
Ιανουαρίου 2020 και για περίοδο
δώδεκα μηνών αυξάνεται κατά
0.23%.
Ως εκ τούτου, η υφιστάμενη ΑΤΑ
που είναι 1.04% γίνεται 1.27%
πάνω στους νέους βασικούς
μισθούς.
Σημειώστε ότι, το 313.83% γίνεται 314.78% πάνω στους βασικούς μισθούς, ενώ το 29.32%
γίνεται 29.62% πάνω στους
νέους βασικούς μισθούς.
Η ολική αύξηση του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή σημείωσε αύξηση
ύψους 0.46% και όπως είναι
γνωστό η ΑΤΑ καταβάλλεται
κατά το ήμισυ, δηλαδή το 0.23%
που προαναφέραμε.

ΤΙΜΗ €0.70

Χρονιά προοπτικής το 2020!
Ας επιταχύνουμε τον βηματισμό μας
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΚ

Με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση διεκδικούμε
την υλοποίηση των στόχων του 2020

ΣΕΚ: Να περιοριστούν
τα εργατικά ατυχήματα
Όπου πλεονάζει η αδήλωτη εργασία, αυξάνονται οι πιθανότητες
εργατικών ατυχημάτων

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3068

Μ

ε υπευθυνότητα, διεκδίκηση και αξιοπιστία ως προς
την τεκμηρίωση, η ΣΕΚ θα επιδιώξει μέσα στο 2020 να
πετύχει αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των χιλιάδων
μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΚ διεκδικεί ανανέωση
των συλλογικών συμβάσεων με μισθολογικές αυξήσεις και
βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων αλλά και υιοθέτηση
νομοθετικών ρυθμίσεων που να θωρακίζουν την αγορά
εργασίας από αθέμιτες πρακτικές επιτήδειων εργοδοτών
και να αποτρέπουν εκμετάλλευση των εργαζομένων που
δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.

Η έλευση του νέου έτους βρίσκει τα συνδικάτα της
Κύπρου στις επάλξεις του
αγώνα για περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και
της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης.
Η πορεία της οικονομίας που
κινείται σε ψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, σε συνάρτηση με
τη συνεχιζόμενη μείωση της
ανεργίας δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.
Για επίτευξη των συνδικαλιστικών και κοινωνικοοικονομικών της στόχων, η ΣΕΚ
ιεραρχώντας τις προτεραιότητες της :

1

Καλεί τη Βουλή να επανορθώσει το πρόσφατο
σφάλμα της, ψηφίζοντας
το νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία Ενιαίας
Υπηρεσίας
Επιθεώρησης
Εργασίας με βασικό σκοπό
την πάταξη της αδήλωτης
εργασίας και κάθε μορφής
εργοδοτικής ασυδοσίας.

ληλα προέχει η θεσμοθέτηση
του Κατώτατου Μισθού
κατά τρόπο που να ενισχύεται η αξιοπρέπεια στην
εργασία, να μειώνονται οι
ανισότητες και να βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, επενεργώντας θετικά στην
αύξηση της παραγωγικότητας και στην εδραίωση συνθηκών εργασιακής ειρήνης
προς όφελος της οικονομίας.

4

Θα εντείνει την προσπάθεια της για εισαγωγή της
πράσινης
φορολογικής
μεταρρύθμισης μετά και την
υιοθέτηση της πρότασης της
ΣΕΚ από το Υπουργικό Συμβούλιο, με κύριο σκοπό την

√ Να δαμασθεί ο μινώταυρος των εργατικών
ατυχημάτων

√ Διεκδικούμε πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ
√ Να υλοποιηθεί η πράσινη φορολογική
μεταρρύθμιση

√ Να εδραιωθεί το ΓεΣΥ
√ Επείγει η σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεώρησης Εργασίας

2

Ζητά από την Κυβέρνηση
να εκπονήσει καλά μελετημένο πλάνο σε συνεργασία με
τους Κοινωνικούς Εταίρους
για να δαμασθεί ο μινώταυρος των εργατικών ατυχημάτων και βιομηχανικών
ασθενειών που σκορπούν
αφειδώλευτα την ανθρώπινη
δυστυχία
και
ανοίγουν
βαθύτατες οικονομικές πληγές στο κοινωνικό σύνολο.

3

Θα επιδιώξει μέσω του
κοινωνικού διαλόγου πλήρη
επαναφορά της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής καθώς εξέλειπαν οι
λόγοι για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η προσωρινή
διαφοροποίηση του τρόπου
καταβολής της ΑΤΑ. Παράλ-

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας και ο επαρχιακός
γραμματέας του ΕΕΚ ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπος
Ιωαννίδης έκοψαν τη βασιλόπιττα τονίζοντας ότι επιδίωξη
της ΣΕΚ το 2020 θα είναι η ουσιαστική αναβάθμιση
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

προστασία του περιβάλλοντος αφενός και την παροχή
ανταποδοτικού
οφέλους
στους εργαζόμενους, στις
επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα, αφετέρου,
μέσα και από τη μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης
της εργασίας.

5 Καλεί την κυβέρνηση να
προχωρήσει αποφασιστικά
στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και της
τοπικής αυτοδιοίκησης για
να μπορέσει η Κύπρος να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να
μεγιστοποιήσει τις προοπτικές της νέας εποχής, μέσα
από τη ψηφιοποίηση και την

ανάπτυξη της τεχνολογίας.

6 Καλεί την κυβέρνηση και
τα κοινοβουλευτικά κόμματα
να συμβάλουν με όλες τους
τις δυνάμεις για την πλήρη
και αποτελεσματική εδραίωση του ΓεΣΥ, υπενθυμίζοντας πως δεν θα επιτρέψει
καμία υπονόμευση και αλλαγή της φιλοσοφίας του.
Η ΣΕΚ απευθύνει θερμότατη
έκκληση στα κόμματα να
επιδείξουν πνεύμα ενότητας,
συνεργασίας και ομοψυχίας
στην επίλυση του Κυπριακού
και των άλλων μείζονων
εθνικών θεμάτων, μεγιστοποιώντας τη
συλλογική
προσπάθεια του Ελληνισμού
και των Ευρωπαίων Εταίρων

μας για αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της κορυφούμενης Τουρκικής επιθετικότητας.
Παράλληλα, καλεί την Τουρκοκυπριακή κοινότητα σε
ειλικρινή συνεργασία υιοθετώντας κοινή γραμμή πλεύσης με σκοπό την εξεύρεση
δίκαιης, λειτουργικής και
Ευρωπαϊκής λύσης στο χρονίζον Κυπριακό πρόβλημα
που παραμένει άλυτο εξαιτίας της πολύχρονης Τουρκικής αδιαλλαξίας και της
συνεχιζόμενης
τουρκικής
εισβολής και κατοχής.
Με τον ερχομό του 2020, η
ΣΕΚ στέλλει μήνυμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους
τους οποίους καλεί να
πυκνώσουν περαιτέρω τις
τάξεις του ελεύθερου συνδικαλιστικού κινήματος σημειώνοντας εμφαντικά ότι μόνο
μέσα από τη συνδικαλιστική
δράση και τον θεσμό της
συλλογικής διαπραγμάτευσης επιτυγχάνεται ο στόχος
για δίκαιη, ποιοτική και
αξιοπρεπή απασχόληση.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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@

Έ

τος ουσιαστικών εργατικών διεκδικήσεων στον Ιδιωτικό τομέα.
Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι να
πάρουν το μερίδιο τους από τον
παραγόμενο πλούτο.

*

Ρ

έει άφθονο το νερό στα φράγματα
της Κύπρου.
Η καταπράσινη βλάστηση συνδυάζεται αρμονικά με τις θέσεις της
ΣΕΚ για πράσινη φορολογία.

*

Γ

εΣΥ, η μεγαλύτερη κοινωνική
μεταρρύθμιση μετά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ήρθε για να μείνει, γιατί αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους πολίτες

*

Α

ναμένουμε από τη βουλή να επανορθώσει το σφάλμα της με την
καταψήφιση της Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών.
Η αδήλωτη εργασία οργιάζει και η
αγορά εργασίας κινδυνεύει

*

Τ

ην άποψη πως θα πρέπει να επανεξετάσουμε τους τρόπους για να
θέσουμε οριστικά φρένο στα εργατικά
ατυχήματα επαναδιατυπώνει η ΣΕΚ
Είναι λυπηρό να χάνονται ανθρώπινες ζωές εν ώρα εργασίας

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Απογοητεύσεις και ηλιαχτίδες 2019 – Προσδοκίες 2020

Τ

ο 2019 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά
για την Κύπρο και τα πλατειά κοινωνικά στρώματα. Παρά τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, την
αισθητή μείωση της ανεργίας και τη
βελτίωση του βιοτικού ειπέδου σε
σχέση με το 2018, οι κοινωνικοοικονομικές πληγές της
οικονομικής κρίσης
δεν έχουν επουλωθεί
ενώ το ένα τέταρτο
των Κυπρίων πολιτών κινδυνεύουν από
τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Πέραν τούτου, η
Του Ξενή X.
χρονιά που πέρασε
Ξενοφώντος
σημαδεύτηκε έντονα
Αρχισυντάκτη
με μελανά χρώματα
«Εργατικής
λόγω μιας σειράς
Φωνής»
γεγονότων που αποxenis.xenofontos@
sek.org.cy
κάλυψαν τις τρανταχτές αδυναμίες του
πολιτικού και πολιτειακού συστήματος,
όπως:
• Η αδυναμία των Αρχών να περιορίσουν την έκταση του πρωταφανούς
στυγερού εγκλήματος με τη δολοφονία
γυναικών από ένα αδίστακτο δολοφόνο

Ί

• Η κρίση που συντάραξε τον θεσμό
της Δικαιοσύνης πιστοποιώντας πως
ακόμη και οι ανεξάρτητοι θεσμοί είναι
τρωτοί

*

• Το δίδυμο διαφθορά – διαπλοκή
«μεγαλούργησαν» για άλλλη μιά χρονιά

ση Αμοιβή προϋποθέτει πολιτικές
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
Οι χώρες με τα μικρότερα ποσοστά
χάσματος είναι αυτές που θέτουν
ψηλά στις προτεραιότητες τους το
μείζον αυτό ζήτημα.

Κ

ύπρος και Ελλάδα με σύμπνοια,
ομοψυχία και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό κατορθώνουν να αντιμετωπίζουν την τουρκική προκλητικότητα.
Ας μη λαμβάνουμε υπόψη τις
κακές γλώσσες που επιθυμούν να
προκαλούν ρήγματα.

*

Η

επένδυση στη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί
διαχρονική διεκδίκηση της ΣΕΚ.
Ώρα για παραχώρηση πληρωμένης
γονικής άδειας.

*

Φ
*

άρος που καθοδηγεί τα βήματα
μας ο ήρωας Μάρκος Δράκος
Προς τιμή του η ΣΕΚ καθιέρωσε τον
ομώνυμο αγώνα δρόμου.

Ω
*

ρα να τεθεί σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία.
Προς όφελος των πολιτών και της
κοινωνίας ευρύτερα.

Ν
*

αι στην κοινωνικά δίκαιη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.
Η επίμονη θέση της ΣΕΚ δικαιώνεται

H
*

παραοικονομία στην Κύπρο κάνει
θραύση.
Ώρα για πάταξη της για το καλό
του συνόλου της κοινωνίας.

«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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

• Ο μεταρρύθμιση του δημοσίου βάλτωσε σε πολλούς τομείς

• Ο μινώταυρος των τροχαίων δυστυχηματων αλλά και των εργατικών ατυχημάτων μας έτριξε τα δόντια.
• Το Μεταναστευτικό κατέστη εφιάλτης
που απειλεί σοβαρά πλέον τον κοινωνικό ιστό
Αναμφίβολα, μέσα στο 2019 υπήρξαν
σημαντικά γεγονότα με κορωνίδα τη
λειτουργία του Γενικού Συστήματος
Υγείας, ΓεΣΥ, που γράφτηκε με χρυσά
γράμματα στην ιστορική διαδρομή της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η γένεση του
ΓεΣΥ, κατέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι στις περιπτώσεις που τα

• Εφαλτήριο για επούλωση
των πληγών της κρίσης
πολιτικά κόμματα και οι κοινωνικοί
εταίροι συναινούν μπορούν να γίνουν
κοινωνικοοικονομικά θαύματα.

Προσδοκίες 2020
Με την έλευση του νέου έτους, οι εργαζόμενοι και γενικότερα Κύπριοι πολίτες
δικαιούνται να ελπίζουν σε καλύτερες
μέρες. Οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε
συνδυασμό με μια σειρά πολιτικών
μέτρων που πρωθούνται, μπορούν να
συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης
κυρίως για τη νέα γενιά. Μέγιστες προκλήσεις είναι:
• Η ομαλή εφαρμογή της δεύτερης
φάσης του ΓεΣΥ και η εδραίωση του

συστήματος
• Η θεσμοθετηση του εθνικού κατώτατου μισθού για εμπέδωση συνθηκών
αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους
πολίτες
• Εκπόνηση οδικού χάρτη για πάταξη
της διαφθοράς – διαπλοκής και σταδιακής εμπέδωσης του πολιτικού πολιτισμού με εκσυγχρονισμό του κομματικού συστήματος, εξυγίανση του δημόσιου βίου και θωράκιση των θεσμών σε
όλα τα επίπεδα με κύρια συστατικά την
αξιοκρατία και την ισοπολιτεία
• Ολοκλήρωση της μεταρρύθμιση του
Δημόσιου τομέα ώστε η κρατική μηχανή
να καταστεί κινητήριος άξονας κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης
• Αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού
και της Τουρκικής επιθετικότητας σε
πλήρη συνεννόηση με την Ελλάδα και
την Ευρωπαική Ένωση
• Λήψη δραστικών μέτρων για να δαμασθεί ο τροχαίος χάροντας και ο μινώταυρος των εργατικών ατυχημάτων
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύουμε ότι
το 2020, με δεδομένο και το Brexit, αποτελεί την απαρχή για ριζικές μεταρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κύριο
ζητούμενο τη δημιουργία Ευρωπαϊκού
συντάγματος που θα εισαγάγει την
κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή
άμυνα με συγκρότηση Ευρωπαϊκού
στρατού που θα εγγυάται τα σύνορα
των κρατών μελών και την κοινή ασφάλεια συμβάλλοντας καταλυτικά στην
επίλυση περιφερειακών μείζονων
ζητημάτων με αιχμή το Κυπριακό.

Χρονιά προοπτικής 2020. Ας επιταχύνουμε τον βηματισμό μας

Μ

ια νέα χρονιά πιο αισιόδοξη έχει
ανατείλει για το συνδικαλιστικό
κίνημα και τους Κύπριους εργαζόμενους. Είναι πλέον ασφαλές, να λέμε,
χωρίς ίχνος ωραιοποίησης, ότι η
κυπριακή οικονομία
βρήκε επιτέλους τον
βηματισμό της.
Η σύνεση και η υπευθυνότητα που επέδειξαν οι εργαζόμενοι
και οι συντεχνίες τους
Της Δέσποινας
έφεραν γρηγορότερα,
Ησαΐα
προς έκπληξη πολΓρ. Τμήματος
Εργαζομένων
λών, το ποθητό αποΓυναικών ΣΕΚ
τέλεσμα που δεν ήταν
despina.isaia@sek.org.cy
άλλο από την έξοδο
μας από την οικονομική ύφεση.
Επειδή ο κύκλος έχει τα γυρίσματα του,
έφθασε η στιγμή που οι εργαζόμενοι
δικαιούνται να πάρουν πίσω το λαβείν
τους, εξαργυρώνοντας, κατά αυτόν τον
τρόπο τη σημαντική οικονομική τους
συνεισφορά, μέσα από τις μισθολογικές περικοπές που ομολογουμένως
επέδρασαν αρνητικά στην τσέπη τους

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)

και κατά συνέπεια στην οικονομία.
Η ΣΕΚ, με τεκμηρίωση για όσα εισηγείται και προτείνει, διεκδικεί για τη νέα
χρονιά το δίκαιο, το ορθό και το πρέπον. Εκεί και όπου δικαιολογείται οι
εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν να

νων όπως η σεξουαλική παρενόχληση
και ο εργασιακός εκφοβισμός που
δρουν σε βάρος της παραγωγικότητας.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πορεύεται θέτοντας ως προτεραιότητα τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργα-

• Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πορεύεται θέτοντας ως προτεραιότητα
τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζόμενων
πάρουν αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα, ώστε να πάρουν οικονομικές
ανάσες. Ήδη, στον Ιδιωτικό τομέα, η
ΣΕΚ και οι επτά Ομοσπονδίες της, διεκδίκησαν και επανέφεραν σε επίπεδα
προ κρίσης μισθούς και ωφελήματα.
Παράλληλα σε κάθε ανανέωση συλλογικής σύμβασης δίδεται ιδιαίτερη
έμφαση σε κοινωνικά και άλλα ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής των εργαζόμενων εντός
της εργασίας. Είτε αυτά αφορούν τα
επίπεδα ασφάλειας και υγείας, είτε
την παραχώρηση σημαντικών εργαλείων, σε εργαζόμενους και εργοδότες για
αντιμετώπιση απαράδεκτων φαινομέ-

ζόμενων, γεγονός το οποίο αποβαίνει
ιδιαίτερα επωφελές τόσο για τους ίδιους όσο και για τις επιχειρήσεις στις
οποίες εργάζονται.
Το 2020 είναι η χρονιά της προοπτικής.
Έχουμε όλοι μας υποχρέωση να οικοδομήσουμε γερά θεμέλια τα οποία θα
μπορούν να αντέχουν τις όποιες αναπάντεχες ανατροπές. Η κρίση αποτέλεσε τεράστια πρόκληση για να βγούμε
αλώβητοι. Τα καταφέραμε σε μεγάλο
βαθμό. Ας γίνει το πάθημα, μάθημα και
χωρίς μοιρολατρίες να δώσουμε τη
δυνατότητα ξανά στους πολίτες να
επιταχύνουν το βηματισμό τους και
πάλι, προς την κορυφή.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1/2020
Γεωργίου Χοζεβίτου,
Δομνίκης, Κύρου &
Αττικού.
ΠΕΜΠΤΗ 9/1/2020
Πολυεύκτου, Ευστρατίου, Αντωνίνης μ.
Πέτρου, Λαυρεντίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1/2020
Γρηγορίου Νύσσης,
Δομετιανού Μελιτινής, Μαρκιανού
πρεσβ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/1/2020
Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Αγαπίου,
Νικηφόρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1/2020
Τατιανής Ευθασίας,
Μερτίου & Πέτρου
μαρτύρων

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/1/2020
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Ερμύλου Στρατονίου
μ. Μαξίμου Καυσοκ.
ΤΡΙΤΗ 14/1/2020
Αγνής, Των εν Σινά
και Ραϊθώ αναιρεθέντων Πατέρων

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΥΕΠΚΑ
Το ύψος των συντάξεων
και επιδομάτων του 2020

Τ

ο υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε το μηνιαίο ύψος των βασικών συντάξεων και βοηθημάτων, τα οποία θα
καταβάλλονται το 2020. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση, από την 1η Ιανουαρίου του 2020, θα ισχύουν συγκεκριμένα
κατώτατα και ανώτατα επίπεδα κοινωνικών παροχών.
ΣΥΝΤΑΞΗ:
Το κατώτατο ύψος της σύνταξης είναι
στα €358,84 για δικαιούχο χωρίς εξαρτώμενο πρόσωπο. Επίσης η σύνταξη για
άτομο με ένα εξαρτώμενο είναι στα
€478,45, ενώ η σύνταξη για άτομα με
δύο εξαρτώμενα είναι στα €538,25. Με
τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα το
κατώτατο ύψος της σύνταξης θα είναι
€598,06. Στις περιπτώσεις της κατώτατης σύνταξης, ως πρώτο εξαρτώμενο
θεωρείται ο/η σύζυγος. Επιπρόσθετα,
το μηνιαίο ποσό κοινωνικής σύνταξης
είναι στα €341,95.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:
Το μηνιαίο ύψος της θεσμοθετημένης
σύνταξης, της σύνταξης χηρείας, λόγω
επαγγελματικής βλάβης καθορίστηκε
στα €422,16 στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχουν εξαρτώμενα. Για τις ίδιες
παροχές το ποσό με ένα εξαρτώμενο
αυξάνεται στα €562,88 και με δύο εξαρτώμενα η σύνταξη αυξάνεται στα
€633,24. Να σημειωθεί πως για τις πιο
πάνω παροχές για δικαιούχο με τρία ή
περισσότερα εξαρτώμενα πρόσωπα το
ποσό καθορίστηκε στα €703,60.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ- ΟΡΦΑΝΙΑΣ:
Το επίδομα αγνοουμένου και το επίδομα
ορφάνιας για ανήλικο που έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς είναι στα
€281,44. Παράλληλα το επίδομα ορφάνιας για κάθε ανήλικο ορφανό, για οικογένειες με μέχρι τρία ορφανά, που έχει
αποβιώσει ο ένας γονέας, είναι στα
€140,72.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –
ΤΟΚΕΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ:
Tο επίδομα τακτικής φροντίδας είναι
καθορισμένο στα €232,19 τον μήνα.
Επιπλέον, τα βοηθήματα τοκετού και
κηδείας από τις 6 Ιανουαρίου του 2020
θα είναι €548,82 και €512,23 αντίστοιχα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Oι βασικές
ασφαλιστέες αποδοχές έχουν υπολογιστεί στα €175,90 την εβδομάδα και
€9.147 τον χρόνο. Το ανώτατο όριο
ασφαλιστέων αποδοχών καθορίστηκε
στα €1.055 την εβδομάδα για εβδομαδιαίους υπαλλήλους και στα €4.572 για
τους μηνιαίους εργοδοτούμενους.
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Ανανεώθηκε η συλλογική σύμβαση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Σ

υντεχνίες, Ξενοδόχοι και υπουργός
Εργασίας υπέγραψαν στις 18 του
περασμένου μήνα τη νέα συλλογική
συμφωνία στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία η οποία καλύπτει την τετρετία
2019 – 2020.

• Μισθολογικές αυξήσεις, βελτίωση ωφελημάτων και πρόνοιες
που εδραιώνουν την εργασιακή ειρήνη

• Μέγα ζητούμενο και βασικός στόχος η εφαρμογή της, τονίζει
η Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ

Προνοεί παραχώρηση μισθολογικών
αυξήσεων και βελτίωση παρεμφερών
ωφελημάτων.
Κύριο χαραχτηριστικό της συμφωνίας
είναι ότι ρυθμίζει νομικά τον κατώτατο μισθό σε 19 κλαδικά επαγγέλματα.
Οι αυξήσεις θα δοθούν σταδιακά σε
ετήσια βάση σε περίοδο τεσσάρων
χρόνων. Συγκεκριμένα, για το 2019 θα
δοθεί αναδρομικά εφάπαξ ποσό το
οποίο θα αντιστοιχεί στο 0,5% επί του
βασικού μισθού. Την 1η Ιανουαρίου του
2020 θα δοθεί αύξηση 1,5%, την
1/1/2021 θα παραχωρηθεί αύξηση
1,5% και την 1/1/2022 το ποσοστό της
μισθολογικής αύξησης θα είναι 2%.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει
στο ταμείο ευημερίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων ποσοστό 1% επί του μηνιαίου μισθού όλου του προσωπικού. Από
την 1η Ιανουαρίου του 2022 η εργασία
κατά τη διάρκεια των αργιών θα αποζημιώνεται μία δύο και την Κυριακή θα
παραχωρείται επιπλέον φιλοδώρημα
το οποίο να αντιστοιχεί στο 25% του
ημερήσιου μισθού που αναλογεί στον
κάθε υπάλληλο.
Οι μισθοί αφορούν εργασία 38 ωρών
εβδομαδιαία σε πενθήμερη βάση.

Νομική ρύθμιση

της υπουργού Εργασίας το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2020.
Ο κατώτατος μισθός για τα επαγγέλματα που έχουν συμφωνηθεί θα κυμαίνεται από €870 - €1070 ανάλογα με τα
χρόνια υπηρεσίας των επηρεαζόμενων
υπαλλήλων. Η παραχώρηση των
κατώτατων μισθών θα ξεκινήσει από
τις 15 ερχόμενου Νοεμβρίου 2020. Οι
μισθοί θα αποτελέσουν μέρος της νέας
συλλογικής σύμβασης και αποτελούνται από τον βασικό μισθό, την ΑΤΑ
και το δικαίωμα υπηρεσίας (τη γνωστή
μονάδα).

για 19 επαγγέλματα

Συμφωνία - σταθμός

Η νομική ρύθμιση για τον κατώτατο
μισθό προνοεί την κάλυψη 19 επαγγελμάτων που θα επιτευχθεί με διάταγμα

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Μίλτος
Μιλτιάδους θεωρεί την υπογραφή της

συμφωνίας ως ιστορική καθώς κατοχυρώνει νομικά με κατώτατο μισθό
επαγγέλματα στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία τα οποία ήταν εκτός των κλιμάκων μισθοδοσίας. Αυτή η νομική
ρύθμιση είναι καθοριστικής σημασίας
για τον κλάδο, καθώς θέτει φρένο στην
ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατούσε για δεκαετίες σε αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες. Μέγα ζητούμενο τώρα
είναι η εφαρμογή της συμφωνίας και η
εδραίωση της εργατικής ειρήνης στον
νευραλγικό τομέα του τουρισμού. Η
Ομοσπονδία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια συμβάλλοντας στην άρση του
αθέμιτου ανταγωνισμού και στην
κατοχύρωση του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο, κατέληξε.

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ 19 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το υπουργικό αποφάσισε
την κατάργηση καταβολής
τραπεζικής εγγύησης

τις 6 Δεκεμβρίου 2019 ψηφίστηκε η τροποποίηση του περί
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου που αφορά στην
κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη για την καταβολή
τραπεζικής εγγύησης για σκοπούς χορήγησης άδειας προσωρινής παραμονής και απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας.
Με τη νέα νομοθεσία, δεν θα απαιτείται πλέον για σκοπούς
χορήγησης ενιαίας άδειας εργασίας και άδειας για εποχική
εργασία σε υπήκοο τρίτης χώρας, κατάθεση τραπεζικής εγγύησης από τον εργοδότη για την κάλυψη τυχόν εξόδων απομάκρυνσης.
Στη θέση της τραπεζικής εγγύησης, θα υποβάλλεται από τον
εργοδότη του υπηκόου τρίτης χώρας, υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα αναφέρεται ότι ο εργοδότης δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση του.
Στις περιπτώσεις που ήδη έχει κατατεθεί τραπεζική εγγύηση ή
που το ποσό αυτής έχει τεθεί στη διάθεση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, θα επιστρέφεται με την
υποβολή από τον εργοδότη υπεύθυνης δήλωσης για κάλυψη
των εξόδων απομάκρυνσης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν
υπηκόους τρίτης χώρας που:
(α) κατέχουν σε ισχύ άδεια παραμονής και απασχόλησης,
(β) έχουν υποβάλει αίτηση για απασχόληση σε νέο εργοδότη,
(γ) παραμένουν παράνομα στη Δημοκρατία,
(δ) παραμένουν με το καθεστώς αιτητή ασύλου.

Σε περίπτωση όπου ο εργοδότης αρνείται ή παραλείπει να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης
χώρας, τότε ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού
και Μετανάστευσης θα λαμβάνει δικαστικά μέτρα εναντίον του
με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού και, ενόσω δεν
καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος απομάκρυνσης,
ουδεμία νέα αίτηση θα εξετάζεται για τον εν λόγω εργοδότη για
έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση άδειας αναφορικά με άλλο
υπήκοο τρίτης χώρας. Η υπεύθυνη δήλωση καθώς και άλλες
σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη
διεύθυνση www.moi.gov.cy/crmd. Για περαιτέρω πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα:
22804478 και 22403916.

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε κόλλες
άμεσης δράσης (superglue)
στην Κυπριακή αγορά

Κ

όλλα άμεσης δράσης τύπου “Superglue” εντοπίσθηκε στην
κυπριακή αγορά να περιέχει τις επικίνδυνες χημικές ουσίες
Χλωροφόρμιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο σε ποσοστά υψηλότερα
από τα μέγιστα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.
Το προϊόν εντοπίστηκε σε πρόσφατη εκστρατεία ελέγχου που
διενήργησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην κυπριακή
αγορά, κατά την οποία συλλέχθηκαν δείγματα κολλών άμεσης
δράσης για διακρίβωση της
περιεκτικότητάς τους σε επι• Εντοπίστηκε Χλωροκίνδυνες χημικές ουσίες (Βενφόρμιο που είναι
ζόλιο, Χλωροφόρμιο, Τολουόεξαιρετικά επικίνδυνη
λιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο).

χημική ουσία

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από το
Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στο προϊόν με
την επωνυμία «SUPER GLUE HIPPO» (Barcode 9556452300591)
ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις Χλωροφόρμιου και 1,2 Διχλωροαιθανίου, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση των προνοιών του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού REACH.
Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609 και να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος στην πιο κάτω διεύθυνση:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf.
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Εξομοιώνονται τα ωφελήματα των εποχικών
Αγροπυροσβεστών με τους τακτικούς ωρομίσθιους

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο, σε
πρόσφατη συνεδρία του
υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Νίκου Αναστασιάδη, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διόρθωση του καθεστώτος απασχόλησης των εποχικών
Αγροπυροσβεστών
του
Υπουργείου Εσωτερικών και
εξομοίωση των ωφελημάτων
τους με το τακτικό Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό.
Συγκεκριμένα, α) ενέκρινε την
αύξηση της απασχόλησης των
138 απασχολούμενων ωρομίσθιων Αγροπυροσβεστών του
Υπουργείου Εσωτερικών από
11 σε 12 μήνες και τη σταδιακή ένταξή τους στο
τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό του Ταμείου
Θήρας, στο πλαίσιο της μεταφοράς των σχετικών
πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις
Επαρχιακές Διοικήσεις προς το Ταμείο Θήρας.
Όσοι είναι ήδη αορίστου χρόνου θα ενταχθούν
αναδρομικά στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό
του Ταμείου Θήρας από την 1.1.2020, ενώ οι υπόλοιποι όταν συμπληρώνουν 30 μήνες συνολικής,
εκτός εάν, στο μεταξύ έχουν συμπληρώσει 12
μήνες συνεχούς απασχόλησης.
β) ενέκρινε την ένταξη των Αγροπυροσβεστών,
από την ημερομηνία που θα καταστούν τακτικοί,
στο Ταμείο Προνοίας του ΩΚΠ, με την προϋπόθεση, όμως ότι οποιοδήποτε κόστος αφορά τον
εργοδότη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας.
γ) ενέκρινε τη μεταφορά των πιστώσεων που
προβλέπονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του
2020 που αφορούν την Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία, από τη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Διοικήσεων στο κονδύλι

που αφορά τη χορηγία προς το Ταμείο Θήρας στα πλαίσια κατάθεσης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού - ρύθμιση η οποία θα ισχύει και για
τους επόμενους προϋπολογισμούς. Το Ταμείο
Θήρας, θα δημιουργήσει στον Προϋπολογισμό του
138 νέες θέσεις ωρομίσθιων Αγροπυροσβεστών
Κλ. Ε6 για τοποθέτηση των αναφερόμενων στην
παράγραφο (α) ατόμων με όλα τα ωφελήματα και
υποχρεώσεις του τακτικού ωρομίσθιου προσωπικού.
δ) ενέκρινε ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του
επαγγέλματος του Αγροπυροσβέστη, θα συνεχίσει
να εφαρμόζεται ετήσια αθλητική δοκιμασία ή και
άλλης μορφής αξιολόγηση, όπως κατά καιρούς
συμφωνείται και με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η φυσική τους
κατάσταση η οποία θα τους επιτρέπει να επιλαμβάνονται των καθηκόντων της θέσης τους. Σε
περίπτωση αποτυχίας τους στην αθλητική δοκιμασία, θα καταλαμβάνουν τακτική ωρομίσθια
θέση Εργάτη Κλ. Ε4, στο Ταμείο Θήρας για εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Από χθες Τρίτη άρχισε η ανανέωση
αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

Τ

ο Υπουργείο Μεταφορών
Επικοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε
σχέση με την ανανέωση των
αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 1ο τρίμηνο του
2020:
Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Τρίτη
7.1.2020 –
(α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy
(β) σε Εμπορικές Τράπεζες,
(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Πολίτη,
(δ) στα Επαρχιακά γραφεία του
Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
(ε) στα Επαρχιακά γραφεία του
Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας
είναι η Τρίτη 10.3.2020. Οι
άδειες κυκλοφορίας μπορούν
να ανανεώνονται για χρονική
περίοδο τριών, έξι, εννέα και
δώδεκα μηνών.
Τονίζεται ότι, με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία οι άδειες
κυκλοφορίας θα ανανεώνονται
μέχρι την Τρίτη 10.3.2020

√ Μετά από την Τρίτη
10.3.2020, θα επιβάλλεται
ως επιβάρυνση
χωρίς επιβάρυνση.
Με βάση την ίδια νομοθεσία για
ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται μετά από
την Τρίτη 10.3.2020, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην
άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και
ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό
(10%) της άδειας κυκλοφορίας
που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο
ποσό για το τρέχον έτος.
Ο έλεγχος των οχημάτων θα
αρχίσει την Τετάρτη 11.3.2020

και από την ημερομηνία αυτή η
Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) θα
καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα
άδεια κυκλοφορίας.
Για την ανανέωση της άδειας
κυκλοφορίας θα πρέπει να
υπάρχει: Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ
Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να
φροντίσουν για την ανανέωση
της άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος τους έγκαιρα και να
μην περιμένουν τις τελευταίες
μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του
συστήματος που μπορεί να
προκαλέσει ταλαιπωρία.

ERG_5-5_inn_8 & 9 1/3/20 11:53 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

OΙKONOMIA

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ενέκρινε μέτρα για μείωση της απάτης
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Μ

έτρα για την καταπολέμηση διαφυγόντων
εσόδων από τον τομέα του ηλεκτρονικού
εμπορίου, που θα βοηθούσαν στη μείωση του
ποσού των 137 δισεκατομμυρίων ευρώ που χάνονται κάθε χρόνο σε όλη την ΕΕ λόγω απάτης με τον
ΦΠΑ, ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
Εγκρίνοντας, με 590 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 81
αποχές, τα δύο νομοθετικά κείμενα της ευρωβουλευτή της Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών
Λένια Περέϊρα, το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί, από
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να συλλέγουν στοιχεία πληρωμών διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.
Προς τούτο προτείνεται η δημιουργία, ενός νέου
κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής αποθήκευσης, ώστε οι αρχές καταπολέμησης της απάτης
στα κράτη μέλη της ΕΕ, να μπορούν να επεξεργάζονται καλύτερα τις πληροφορίες πληρωμής.
Παράλληλα, ζητείται η ενίσχυση της διοικητικής
συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών
των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών

πληρωμών.Για την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και την άσκηση διώξεων, οι
ευρωβουλευτές πρότειναν διάφορες βελτιώσεις,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
1. Δημιουργία κοινού συστήματος συλλογής
συγκρίσιμων στατιστικών σχετικά με την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και απαίτηση
δημοσίευσης εθνικών εκτιμήσεων για τις απώλειες απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
2. Δημιουργία εντολής της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, σε συνεργασία με τις εθνικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δίωξη των απατεώνων στα εθνικά
δικαστήρια.
Τα δύο νομοθετικά κείμενα του Ευρωκοινοβουλίου
θα πρέπει, τώρα, να εγκριθούν από το Συμβούλιο
της ΕΕ. Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις
στην ΕΕ ανέρχονται σε 550 δισ. ευρώ ετησίως, εκ
των οποίων 96 δισ. ευρώ είναι διασυνοριακά.

Φρένο στις αθέμιτες πρακτικές
των κολοσσών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:

Τ

η ρύθμιση των αθέμιτων επιχειρηματικών
πρακτικών των κυρίαρχων διαδικτυακών ομίλων, όπως οι Amazon, Booking, Airbnb, Facebook,
αλλά και πλατφόρμων αναζήτησης και σύγκρισης, όπως η Google και TripAdvisor, προωθεί σχετικός κανονισμός της ΕΕ, τον οποίο καλούνται τα
κράτη – μέλη να ενσωματώσουν στην εθνική
νομοθεσία.
Σε έξι μήνες πρέπει να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός
της ΕΕ για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς και,
κυρίως, στη ρύθμιση των αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών των κυρίαρχων διαδικτυακών
παραγόντων. Τέτοιες αθέμιτες πρακτικές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πλατφόρμες που
ευνοούν ορισμένους επιχειρηματικούς χρήστες
έναντι άλλων χωρίς προφανή λόγο.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επαγγελματίες που χρη-

Μ

έτρα για επίτευξη "αειφόρου ανάπτυξης χωρίς
αποκλεισμούς",
καλεί
να
λάβουν τα Κράτη Μέλη, η
Ευρωπαική Επιτροπή [Κομισιόν ] με την Κύπρο να περιλαμβάνεται στα κράτη για τα
οποία η έκθεση του μηχανισμού προειδοποίησης ζητά
την εκπόνηση εις βάθος αξιολόγησης για "τον εντοπισμό
και την εκτίμηση της σοβαρότητας των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών".
Η "σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του
ευρώ" πουν υιοθέτησε το Κολέγιο και εστάλη στο Συμβούλιο,
καλεί τα Κράτη Μέλη της
ζώνης του ευρώ "να λάβουν
μέτρα για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και για την ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας",
ζητεί
"διαφοροποιημένες
δημοσιονομικές πολιτικές",
καθώς και "τον περαιτέρω
συντονισμό τους στο πλαίσιο
της Ευρωομάδας σε περίπτω-

σιμοποιούν τις πλατφόρμες για να πωλήσουν τα
προϊόντα τους (π.χ. Αmazon, e-bay κ.λπ.) βρίσκονται σε δυσμενή θέση έναντι των παρόχων αυτών.
Στόχος του νέου κανονισμού είναι η δημιουργία
ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν
διαδικτυακές πλατφόρμες. Επιχειρήσεις όπως
ξενοδοχεία, έμποροι που πωλούν μέσω διαδικτύου, σχεδιαστές εφαρμογών, καθώς κι άλλες
παρεμφερείς εταιρείες που βασίζονται στις
μηχανές αναζήτησης για την προσέλκυση κίνησης
στους δικτυακούς τόπους τους, συγκαταλέγονται
μεταξύ εκείνων που θα επωφεληθούν από τους
νέους κανόνες.
Η Επιτροπή εκτιμά ότι ένας υψηλότερος βαθμός
ασφάλειας δικαίου και εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική οικονομία πλατφόρμας, όπως θα μπορούσε να προβλεφθεί από τον παρόντα κανονισμό, θα μπορούσε να αυξήσει τον συνολικό κύκλο
εργασιών των επιχειρήσεων της ΕΕ κατά περίπου
μεταξύ €1 δισ. και 4 δισ.

Μαζικές απολύσεις στις διεθνείς
αυτοκινητοβιομηχανίες

T

ο 2019 θεωρείται μία από τις χειρότερες χρονιές ήταν για
τους εργαζομένους στις αυτοκινητοβιομηχανίες ανά τον
κόσμο, καθώς η μείωση της ζήτησης παγκοσμίως και οι
ραγδαίες μεταβολές στον κλάδο έχουν οδηγήσει σε δεκάδες
χιλιάδες απολύσεις. Δύο ηχηρά ονόματα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Daimler και η Audi, ανακοίνωσαν προ ημερών σχεδόν
20.000 απολύσεις, ενώ έχουν προηγηθεί από το περασμένο
έτος ανάλογες δραστικές περικοπές στις General Motors, Ford
Motor και Nissan Motor. Μέσα στα επόμενα χρόνια, άλλωστε, ο
κλάδος πρόκειται να
καταργήσει
συνολικά
πάνω από 80.000 θέσεις
εργασίας.
Ο κλάδος αναθεωρεί τις
ανάγκες του σε προσωπικό, καθώς ο εμπορικός
πόλεμος και οι δασμοί
αυξάνουν το κόστος και
οδηγούν σε μείωση των • Η ηλεκτροκίνηση διαμορφώνει
επενδύσεων. Ανάλογες
ενά νέο επιχειρηματικό τοπίο
επιπτώσεις στο προσωστον κλάδο του αυτοκινήτο
πικό των αυτοκινητοβιομηχανιών έχει, άλλωστε,
η στροφή στην ηλεκτροκίνηση και στα αυτοκινούμενα οχήματα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IHS Markit, φέτος η παραγωγή
των αυτοκινητοβιομηχανιών ανά τον κόσμο δεν θα υπερβεί τα
88,8 εκατ. οχήματα, επιβατικά και ελαφρά φορτηγά. Θα είναι,
δηλαδή, μειωμένη κατά 6% σε σύγκριση με το περασμένο έτος.
Προ δύο εβδομάδων περίπου, η Audi ανακοίνωσε πως θα
καταργήσει 9.500 θέσεις εργασίας στη Γερμανία μέχρι το 2025,
καθώς η μητρική της Volkswagen δρομολογεί τη δαπανηρή
μετάβασή της στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Η Daimler ανακοίνωσε πως θα απολύσει πάνω από 10.000 υπαλλήλους της ανά
τον κόσμο και εκτιμάται πως κινδυνεύουν περίπου 150.000
θέσεις στη Γερμανία. Στη διάρκεια του 2018, άλλωστε, άρχισαν
να μαζεύονται σύννεφα πάνω από τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όταν η Ford ανακοίνωσε ότι δρομολογεί αναδιάρθρωση που θα έχει κόστος 11 δισ. δολαρίων. Στο πλαίσιο
αυτής της αναδιάρθρωσης σχεδιάζει να μειώσει το προσωπικό της κατά 10% σε παγκόσμιο επίπεδο και να κλείσει έξι μονάδες παραγωγής, τρεις στη Ρωσία και από μία σε ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία.
Οι περισσότερες απολύσεις γίνονται σε Γερμανία, ΗΠΑ και Βρετανία. Την ίδια στιγμή, όμως, η κρίση του κλάδου εκδηλώνεται
και σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες των οποίων περιορίζουν τις δραστηριότητές τους.
Δραστικές περικοπές γίνονται και στην Κίνα, που απασχολεί
τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στις αυτοκινητοβιομηχανίες της, αλλά έχει καταγράψει σημαντική μείωση πωλήσεων.

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή : Ζητά μέτρα
για αειφόρο ανάπτυξη
• Βελτιώνονται οι συνθήκες στην Απασχόληση
ση επιδείνωσης των προοπτικών".
Η Κομισιόν συνιστά επίσης
"μεγαλύτερη πρόοδο στην
εμβάθυνση της ΟΝΕ", ιδίως
μέσω της ολοκλήρωσης της
Ένωσης Τραπεζών και της
Κεφαλαιαγοράς, "η οποία θα
συμβάλει επίσης στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του
ευρώ". Επιπλέον, η έκθεση του
μηχανισμού προειδοποίησης,
που επίσης υιοθετήθηκε από
το Κολέγιο, συνιστά σε 13
κράτη μέλη να υποβληθούν σε
μια "εις βάθος αξιολόγηση" το
2020 για "τον εντοπισμό και
την εκτίμηση της σοβαρότητας
των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών". Τα κράτη
μέλη που προσδιορίστηκαν για
τις εν λόγω αξιολογήσεις είναι
η Βουλγαρία, η Κροατία, η

• Η ανισότητα των φύλων και η μισθολογική ανισότητα
εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση
για τα κράτη της ΕΕ
Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία,
η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία,
οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία,
η Ρουμανία, η Ισπανία και η

5

Σουηδία.
Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της
κοινής έκθεσης για την απασχόληση 241,5 εκατομμύρια

άνθρωποι εργάζονται τώρα, η
ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται σε
χαμηλά επίπεδα (6,3%) και οι
συνθήκες της αγοράς εργασίας
βελτιώνονται.
Ωστόσο σημειώνεται ότι "η
ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική
πρόκληση", όπως και η μισθολογική ανισότητα για ορισμένες ομάδες, ενώ ιδίως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες
εξακολουθούν να διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού και η
ανεργία των νέων αποτελεί
σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα
Κράτη Μέλη.
Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι "η
αξιοποίηση του πλήρους
δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς
εξαρτάται από την εφαρμογή
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο που
μπορούν να συμβάλουν στη
δημιουργία αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος".
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Η

συνθήκη της Λισαβόνας, η
οποία τέθηκε σε ισχύ στα
τέλη του 2009, έδωσε νέες
νομοθετικές εξουσίες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
έθεσε σε ισότιμη βάση με το
Συμβούλιο Υπουργών όσον
αφορά τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τις δράσεις και τις
δαπάνες της Ευρωπαικής
Ένωσης. Άλλαξε επίσης τον
τρόπο συνεργασίας του Κοινοβουλίου με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και ενίσχυσε την
επιρροή των ευρωβουλευτών
σχετικά με το ποιος διευθύνει
την Ευρωπαική Ένωση. Με τις
μεταρρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζεται ότι η ψήφος στις
ευρωπαϊκές εκλογές είναι
ακόμη πιο σημαντική για την
κατεύθυνση που ακολουθεί η
Ευρώπη.
Οι Συνθήκη της Λισαβόνας
αύξησε τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :
Νέες νομοθετικές εξουσίες
Η Συνθήκη της Λισαβόνας επέκτεινε τη νομοθετική εξουσία
του Κοινοβουλίου σε πάνω από
40 νέους τομείς και το κατέστησε πραγματικά ισότιμο
νομοθέτη με το Συμβούλιο
Νέοι τομείς που προστέθηκαν
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας
• Γεωργία και αλιεία
• Στήριξη των φτωχότερων
περιφερειών
• Ασφάλεια και δικαιοσύνη
• Εμπορική πολιτική
• Συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ
• Εκτελεστικές πράξεις
Προυπολογισμός
Το ΕΚ αποφασίζει σχετικά με
το σύνολο του προϋπολογισμού (και όχι μόνο για τις μη
υποχρεωτικές δαπάνες)
Πρωτοβουλία πολιτών
Νέα μορφή συμμετοχικής
δημοκρατίας το Κοινοβούλιο
επιδιώκει να διευκολύνει τις
διαδικασίες και δεσμεύεται να
πραγματοποιεί ακροάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που
έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών
Περισσότερες εξουσίες
Η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε την ικανότητα δράσης
και επίτευξης αποτελεσμάτων
της ΕΕ και του Κοινοβουλίου.
Επέκτεινε την πλήρη νομοθετική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου σε περισσότερους από 40
νέους τομείς, συμπεριλαμβα-
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ένα εκατομμύριο

Συνθήκη της Λισαβόνας: Δέκα χρόνια ζωής

Ενίσχυσε σημαντικά τον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου
με σκοπό τη δημοκρατικότερη διαμόρφωση της ΕΕ
νομένων της γεωργίας, της
ενεργειακής ασφάλειας, της
μετανάστευσης, της δικαιοσύνης και των ταμείων της ΕΕ,
και το έθεσε σε ισότιμη βάση με
το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο
απέκτησε επίσης την εξουσία
να εγκρίνει το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ από κοινού με το Συμβούλιο.
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου απέκτησαν το
δικαίωμα απόρριψης διεθνών
συμφωνιών, το οποίο δεν
δίστασαν να χρησιμοποιήσουν
για να σταματήσουν την αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία
καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA), για την οποία
υπήρχαν φόβοι ότι θα οδηγούσε σε περιορισμό θεμελιωδών
ελευθεριών. Το συμβάν αυτό

• Μετέτρεψε τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
σε νομικά δεσμευτικό κείμενο

πολίτες, έχει την εξουσία και
ευθύνη να εξασφαλίζει τη
λογοδοσία των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο είναι ο θεματοφύλακας του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβά-

νεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και του νεοσύστατου δικαιώματος της πρωτοβουλίας πολιτών, το οποίο
επιτρέπει στους πολίτες να
ζητούν νέες προτάσεις πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαική Επιτροπή διακηρύσσουν πανηγυρικά ως Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ακόλουθο κείμενο:
Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ
τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες.
Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής
και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις
αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης·ερείδεται στις αρχές
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η
Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της
δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της
Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Ενισχυμένος ρόλος

Ενίσχυση της φωνής
των πολιτών
Το Κοινοβούλιο, ως το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ που
εκλέγεται άμεσα από τους

O Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
θωρακίζει τα κοινωνικά δικαιώματα
των Ευρωπαίων πολιτών
Η Ένωση συμβάλλει στη διαφύλαξη και την
ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόμενη
την πολυμορφία των πολιτισμών και των
παραδόσεων των λαών της Ευρώπης καθώς και
την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της
και την οργάνωση της δημόσιας εξουσίας τους
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Επιδιώκει να προαγάγει ισόρροπη και αειφόρο
ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων καθώς και την
ελευθερία εγκατάστασης.
Προς τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα της εξέλιξης της κοινωνίας,
της κοινωνικής προόδου και των επιστημονικών
και τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας τα
πιο αντιληπτά σε ένα Χάρτη.
Η απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναντι τόσο των
τρίτων όσο και της ανθρώπινης κοινότητας και
των μελλοντικών γενεών.
Περιεχόμενο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθιερώνει
στη νομοθεσία της ΕΕ μία σειρά προσωπικών,
αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών .

Νέα πνοή και πιο αισιόδοξη πορεία προσέδωσε
στην ΕΕ η Συνθήκη της Λισσαβόνας

Η Συνθήκης της Λισαβόνας,
μετέτρεψε των Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε
νομικά δεσμευτικό κείμενο. Οι
μεταρρυθμίσεις αυτές έφεραν
μεγαλύτερο βαθμό δημοκρατικού ελέγχου και καλύτερη προστασία των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΕ.

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

απέδειξε ότι, λόγω της ενίσχυσης των εξουσιών του Κοινοβουλίου, οι αποφάσεις που
λαμβάνονται από τους βουλευτές του έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινή
ζωή των Ευρωπαίων.
Η συνθήκη της Λισαβόνας,
εκτός από το να παρέχει στο
Κοινοβούλιο τις ίδιες νομοθετικές εξουσίες με το Συμβούλιο,
του δίνει επίσης τη δύναμη να
επηρεάζει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης. Σύμφωνα
με τις τροποποιήσεις της συνθήκης, το Κοινοβούλιο εκλέγει
τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
του εκτελεστικού οργάνου της
ΕΕ, και η απόφαση αυτή πρέπει
να αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών και, κατά συνέπεια, την
επιλογή των ψηφοφόρων.

Ευρωπαίοι έχουν υπογράψει
σχετική αίτηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ο Χάρτης Θεμελιωδών παρέχει διαφάνεια και

σαφήνεια στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες δημιουργώντας ταυτόχρονανομική
ασφάλεια στην ΕΕ.
Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο και 54 άρθρα που
κατανέμονται σε 7 κεφάλαια
Κεφάλαιο I: Αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, απαγόρευση της
δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας).
Κεφάλαιο II: Ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασμός της ιδιωτικής
και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα
γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, ελευθερία του
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία
των τεχνών και των επιστημών, δικαίωμα
εκπαίδευσης, επαγγελματική ελευθερία και
δικαίωμα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα ασύλου, προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης,
επαναπροώθησης και απέλασης).
Κεφάλαιο III: Ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου,
μη διάκριση, πολιτισμική, θρησκευτική και
γλωσσική πολυμορφία, ισότητα ανδρών και
γυναικών, δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα
των ηλικιωμένων, ένταξη των ατόμων με ειδικές
ανάγκες).
Κεφάλαιο IV: Αλληλεγγύη (δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση με τους εργαζομένους στο πλαίσιο της επιχείρησης, δικαίωμα
διαπραγματεύσεων και συλλογικών ενεργειών,
δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως
εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης
απόλυσης, δίκαιοι και ισότιμοι όροι εργασίας,
απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και
προστασία των εργαζόμενων νέων, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, κοινωνική ασφάλεια
και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας,
πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού
ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος,
προστασία των καταναλωτών).
Κεφάλαιο V: ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δημοτικές εκλογές,
δικαίωμα χρηστής διαχείρισης, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, δικαίωμα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, διπλωματική και προξενική
προστασία).
Κεφάλαιο VI: Δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου,
τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης, αρχές νομιμότητας και αναλογικότητας
αξιόποινων πράξεων και ποινών, δικαίωμα του
προσώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη
πράξη).
Κεφάλαιο VII: Γενικές Διατάξεις.
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15 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το 2019

Έντονη ανησυχία για την έξαρση
στα εργατικά ατυχήματα
• Η οικονομική κρίση συνέβαλε στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων

Σ

τα 15 ανέρχονται τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα για το 2019, μέχρι και το τελευταίο που
καταγράφηκε στο Βασιλικό, την Τρίτη 17/12. Ο
αριθμός αυτός καταδεικνύει μια αυξητική τάση
κατά τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Την ίδια ώρα, αύξηση παρουσιάζει και ο Δείκτης Συχνότητας εργατικών ατυχημάτων στον τομέα των Κατασκευών κατά 9,7% το
2018, σε σχέση με το 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται
στους πίνακες που δίνει στην δημοσιότητα το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από το 2007, μέχρι
και το 2018, τα πλείστα θανατηφόρα εργατικά
ατυχήματα καταγράφηκαν το 2010. Στην συνέχεια
καταγράφηκε μείωση του αριθμού, με τον χαμηλότερο αριθμό να σημειώνεται το 2017, όταν έχασαν
την ζωή τους στο μεροκάματο μόλις δύο άτομα. Το
2018, ο αριθμός εκτοξεύθηκε στους 9 νεκρούς, ενώ
2019, καταγράφεται ξανά ο δεύτερος μεγαλύτερος
αριθμός, αυτός των 15 θυμάτων στο μεροκάματο.

Η νομοθεσία
Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει, καθόσον
είναι ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια, την υγεία και
ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων
του, αναφέρει επί λέξει ο νόμος για την ασφάλεια
και την υγεία στην εργασία.
Οι υποχρεώσεις κάθε εργοδότη επεκτείνονται, ώστε
να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Την παροχή και διατήρηση εγκαταστάσεων, συστημάτων και μεθόδων εργασίας τα οποία να είναι,
καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ασφαλή και χωρίς
κινδύνους για την υγεία.
Τις διευθετήσεις που διασφαλίζουν, καθόσον είναι

Στον δεύτερο πίνακα, καταγράφονται, από το 2005,
μέχρι και το 2018, τα γνωστοποιήσιμα ατυχήματα:

Ανά επαρχία
Σύμφωνα με την έκθεση του Τμήματος, κατά το έτος
2018 γνωστοποιήθηκαν στα πέντε Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας συνολικά 2156 ατυχήματα ως ακολούθως: Λεμεσού 650 (30,1%), Λευκωσίας 626 (29,0%), Πάφου 350 (16,2%), Λάρνακας 308
(14,3%), και Αμμοχώστου 222 (10,3%).
Επίσης φαίνεται ότι κατά σειρά, στις Eπαρχίες
ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια και την
απουσία κίνδυνων για την υγεία σε σχέση
με την χρήση, τον χειρισμό, την αποθήκευση και την μεταφορά αντικειμένων και
ουσιών.
Την παροχή τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και επιτήρησης για την
διασφάλιση, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων του.
Τη διατήρηση οποιωνδήποτε χώρων
εργασίας που είναι κάτω από τον έλεγχό
του, συμπεριλαμβανομένων των μέσων
προσπέλασης και εξόδου, σε κατάσταση
που να είναι, καθόσον είναι, ευλόγως εφικτό, ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για
την υγεία.

Αμμoχώστου, Πάφου και Λεμεσού, ο Δ.Σ. παρουσιάζεται ψηλότερος από το μέσο όρο (620,17), ενώ
στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας χαμηλότερος. Κατά το έτος 2017 οι Δ.Σ., κατά σειρά, είχαν
ως ακολούθως: Αμμόχωστος (1226,43), Πάφος
(1032,17), Λεμεσός (631,45), Λάρνακα (527,85), και
Λευκωσία (498,91), με μέσο όρο Δ.Σ. το 628,12.
Σημειώνεται ιδιαίτερα o πολύ ψηλός Δ.Σ. το 2018
στις Επαρχίες Αμμοχώστου (1151,39) και Πάφου
(1069,22).
Από το 2007, μέχρι και το 2012, υπήρξε μια μεγάλη
μείωση του Δείκτη Συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων, της τάξης του 27,23%. Ωστόσο, η οικονομική κρίση συνέβαλε στην αύξηση του Δείκτη
Συχνότητας, από το 2012, ενώ κατά το προηγούμενο έτος, 2017-2018, παρατηρήθηκε μια μειωτική
τάση ξανά.

Την παροχή και διατήρηση περιβάλλοντος
εργασίας για τους εργοδοτουμένους του,
το οποίο, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό,
είναι ασφαλές, χωρίς κινδύνους για την
υγεία και επαρκές όσον αφορά τις διευκολύνσεις και διευθετήσεις για την ευημερία τους στην
εργασία.
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ΣΕΚ: Tεράστιο χρέος της πολιτείας
να περιορίσει τα εργατικά ατυχήματα

Μ

εγάλη θλίψη και οδύνη ψυχής διακατέχει κάθε
άνθρωπο με αφορμή τα δύο τελευταία εργατικά
ατυχήματα στα οποία έχασαν τη ζωή τους δύο συνάνθρωποι μας. Πρόκειται για τον Γιώργο Γεωργίου 54 ετών
από την Γαλάτα που καταπλακώθηκε από μεγάλο όγκο
χώματος την ώρα που μπογιάτιζε τοίχο αντιστήριξης
και τον Άντη Ευαγγέλου 56 ετών κάτοικο Δερύνειας που
κτυπήθηκε στο κεφάλι από μεταλλικό άγκιστρο όταν
αποκόπηκε το συρματόσχοινο του γερανού, κατά τη
διάρκεια εκφόρτωσης από φορτηγό αυτοκίνητο.
Η ΣΕΚ για πολλοστή φορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί την πολιτεία, (κυβέρνηση και βουλή), να
επισπεύσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε
νομοθετικά και
άλλως πως, να
• Ώρα να δαμασθεί ο μινώταυενισχυθούν και
ρος που καταβροχθίζει ζωές
να αυξηθούν τα
εν ώρα εργασίας
προληπτικά
μέτρα ασφάλειας
και υγείας σε
όλους τους εργασιακούς
χώρους. Σε ανακοίνωση
της [18 Δεκεμβρίου 2019 ]
η ΣΕΚ επισημαίνει:
«Δυστυχώς τα περισσότερα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν
σε χώρους εργασίας, όπου
υπάρχει προχειρότητα και
ανοργανωσιά, όπως επίσης και εκεί που πλεονάζει η αδήλωτη εργασία.
Κατά κανόνα πολλά εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν εκεί που δεν υπάρχει
συνδικαλιστική εκπροσώπηση και εκεί που εφαρμόζονται οι τακτικές της υπεργολαβίας, χωρίς εφαρμογή προτύπων ασφαλείας και
άλλων προληπτικών κανονισμών. Ρόλο και λόγο στις
πολιτικές πρόληψης έχει και η δικαστική εξουσία η
οποία καλείται να εφαρμόζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα
όλες εκείνες τις ποινές που καθορίζονται από τις υφιστάμενες νομοθεσίες και αφορούν παραβιάσεις των
κανονισμών ασφάλειας και υγείας. Κυβέρνηση και βουλή,
(εκεί όπου χρειάζεται), οφείλουν να ενισχύσουν τις νομοθεσίες και να αυξήσουν τις ποινές, ώστε αφενός να
περιοριστεί η απορρύθμιση στην αγορά εργασίας μέσα
και από την πάταξη της αδήλωτης εργασία και αφετέρου
να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα.»

ΤΕΕ Τα ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν
«Από την 20ετή μου εμπειρία στο Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, γνωρίζω ότι όλα τα ατυχήματα μπορούν να
αποφευχθούν. Δεν υπήρξε ούτε και ένα ατύχημα, το
οποίο εξετάζοντάς το να καταλήξουμε σε αντίθετο
συμπέρασμα», δήλωσε , η ανώτερη λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Ευαγγελία Τσουλόφτα.
«Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας συνήλθε τρεις φορές το 2019 και εξέτασε μέτρα πιο αυστηρής
εφαρμογής της νομοθεσίας, αλλά και βελτίωσης
της κατάστασης για αποφυγή των ατυχημάτων.
Έχει ετοιμαστεί ένα σχέδιο δράσης, μέσω του
οποίου προωθούνται ενέργειες. Πρέπει, όμως, ο
κάθε εργοδότης και ο κάθε εργαζόμενος να θέτει
τα θέματα ασφάλειας και υγείας σε προτεραιότητα. Το να επενδύει κάνεις σε αυτό τον τομέα
είναι επικερδές, αφού για κάθε €1 στην εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και υγείας η απόδοση
είναι €2,2, κατέληξε.

• Εκεί που πλεονάζει η αδήλωτη εργασία
αυξάνονται οι πιθανότητες
για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα
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ια τη ΣΕΚ και τις επτά Ομοσπονδίες της που έχουν
κάτω από την εποπτεία τους
νευραλγικούς κλάδους της
Οικονομίας, το 2020 είναι χρονιά διεκδίκησης μισθολογικών
αυξήσεων και βελτίωσης
παρεμφερών ωφελημάτων για
τους εργαζόμενους.
Η νέα χρονιά με την οικονομία
να κινείται σε ψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης σε συνάρτηση με
τη συνεχιζόμενη μείωση της
ανεργίας, δημιουργούνται οι
προοπτικές για την επίτευξη
των πιο πάνω στόχων που θα
επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Σ Ε Κ - 2 0 2 0 : Χρονιά ουσιαστικών
διεκδικήσεων για τους εργαζόμενους

1. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη
Ναυτιλία, αφού η Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ.
ΣΕΚ διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στα ναυτιλιακά δρώμενα.

για τους νεοεισερχόμενους
στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα,
που προσλήφθηκαν μετά τον
Νοέμβριο του 2011 και οι
οποίοι αποκλείστηκαν από
συμπληρωματική Κοινωνική
ασφάλιση. Το Ταμείο Προνοίας
θα καλύπτει και άλλα καθεστώτα εργαζομένων, όπως, οι
εργαζόμενοι Αορίστου Χρόνου.

2. Όσον αφορά τις επιβατικές
συγκοινωνίες, η αλλαγή σκυ-

√ Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να λάβουν
το μερίδιο τους από τον παραγόμενο πλούτο

√ Πολλές συμβάσεις στον Ιδιωτικό τομέα ανανεώθηκαν με
εξαιρετικά αποτελέσματα με επιστροφή των αποκοπών
μισθωτών στον Ιδιωτικό και
ευρύτερο δημόσιο τομέα οι
οποίοι πλήρωσαν βαρύτατο
τίμημα κατά τη διάρκεια της
επτάχρονης κρίσης και της
βαθιάς οικονομικής ύφεσης.
Η Εργατική Φωνή καταγράφει
τους βασικότερους στόχους
και επιδιώξεις της ΣΕΚ και
κάθε Ομοσπονδίας ξεχωριστά.
Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων (Ο.Ι.Υ.Κ) ΣΕΚ

3. Λιμενική Οικονομία: Στόχος
να λειτουργούν οι εργασιακές
σχέσεις στο πνεύμα και το
γράμμα του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων .

5. Θέματα μισθολογίου και
αποκοπών μισθών, όπως αυτά
θα προκύπτουν και από τις
αναμενόμενες αποφάσεις του
Ανώτατου Δικαστηρίου.

4. Βελτίωση των απολαβών και
συνθηκών εργασίας στον
κλάδο της Αγροτικής Οικονομίας.

6. Διαφύλαξη και μετεξέλιξη
των Ταμείων Υγείας ώστε να
συνεχίσουν να λειτουργούν
συμπληρωματικά προς τις
καλύψεις του ΓεΣΥ.

1. Μετά την απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα
ωράρια καταστημάτων είναι
ορθό να ξεκινήσει εκ νέου διάλογος και εκεί θα στοχεύσουμε.

2. Προώθηση χωρίς άλλη
καθυστέρηση του Νομοσχεδίου
για την νομική ρύθμιση βασικών άρθρων της Συλλογικής
Σύμβασης.

3. Ανανέωση των Συλλογικών
Συμβάσεων και πλήρης επαναφορά των ωφελημάτων και
μισθολογικών αυξήσεων.
4. Σταθεροποίηση του Τραπεζικού Συστήματος προς όφελος των εργαζομένων και της
κοινωνίας ευρύτερα, μέσα από
τον ρυθμιστικό ρόλο τον οποίο
μπορεί να επιτελέσει η ΣΕΚ.
Ομοσπονδία Μεταφορών,
Πετρελαιοειδών και Γεωργίας
(Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ.) ΣΕΚ

7. Συμβολή σε συμφωνημένες
διεργασίες και δράσεις που θα
αποσκοπούν στην περαιτέρω
βελτίωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Οργανισμών κατά τρόπο που θα αναδεικνύουν τον δημόσιο χαρακτήρα τους και θα διαφυλάττουν κατάλληλες θέσεις εργασίας προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας
γενιάς.
Ομοσπονδία Κυβερνητικών,
Στρατιωτικών και Δημοσίων
Υπαλλήλων (Ο.Ε.Κ.ΔΥ.) ΣΕΚ

2. Ρύθμιση και βελτίωση των
όρων απασχόλησης των Ιδιωτών Φυλάκων που αποτελεί
ανερχόμενο τομέα της οικονομίας.

1. Ανανέωση Συλλογικών Συμβάσεων και βελτίωση των
εισοδημάτων των μελών.

γ.γ. Γιαννάκης Ιωάννου
3. Ανανέωση των Συλλογικών
Συμβάσεων με επαναφορά
μισθολογικών αυξήσεων και
ωφελημάτων.
Ομοσπονδία Ημικρατικών
Υπαλλήλων ΟΗΟ-ΣΕΚ
1. Ανανέωση Συλλογικών Συμβάσεων που έληξαν στις
31.12.2018 και διαφύλαξη των
εργασιακών πρακτικών και
γενικότερα του κοινωνικού
διαλόγου, στον τόπο.

2. Βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τα μέλη και
οργάνωση
περισσότερων
εργαζομένων στην ΟΕΚΔΥ.
3. Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης σε όλους τους εργαζόμενους και διασφάλιση της απασχόλησης των μελών κατά τις
επερχόμενες μεταρρυθμίσεις
στη Δημόσια Υπηρεσία (Σχολικές Εφορίες).
4. Η Ομοσπονδία είναι θετική
προς τις μεταρρυθμίσεις νοού-

γ.γ. Παντελής Σταύρου

τα που πέτυχε για τους εργαζόμενους και την εργατική
τάξη γενικότερα.
3. Κατοχύρωση συλλογικών
συμβάσεων.
4. Αύξηση εισφορών στα
ταμεία ευημερίας με στόχο την
αύξηση των ωφελημάτων
στους μισθωτούς.
Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ

1. Η διεκδίκηση μισθολογικών
αυξήσεων και ωφελημάτων θα
πρέπει να είναι πιο ψηλές από
τον προηγούμενο χρόνο. Οι
μισθωτοί του Ιδιωτικού τομέα
θα πρέπει να λάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί από τον
παραγόμενο πλούτο.

γ.γ. Νεόφυτος Κωνσταντίνου

γ.γ. Μιλτιάδης Μιλτιάδους
1. Θα δοθεί έμφαση στην
παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας που επιτεύχθη. Αυτός θα είναι ο κυριότερος στόχος μας.
2. Προτεραιότητα μας επίσης
είναι το μείζον ζήτημα της
ασφάλειας και υγείας σε έναν
κλάδο που είναι επιρρεπής στα
εργατικά ατυχήματα.

Σ Ε Κ : Θετικές προοπτικές
προδιαγράφονται για το 2020.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά, την υπεύθυνη, ανεξάρτητη
και τεκμηριωμένη διεκδίκησή της, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
της οικονομίας, όπως και των ίδιων των επιχειρήσεων. Πρέπει
να γνωρίζουμε πως, η αύξηση της κατανάλωσης και η βελτίωση
της οικονομίας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην επαναφορά
των μισθών, ένα στοιχείο που θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα
περισσότερο.
Εντός του 2020, η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων θα
γίνεται με τη διεκδίκηση ουσιαστικών μισθολογικών αυξήσεων,
δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των
παρεμφερών ωφελημάτων, όπως τα Ταμεία Προνοίας και Ευημερίας.
• Θα δοθεί έμφαση στον διάλογο που αναμένεται να ξεκινήσει
σύντομα, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, ως απότοκο και της
μελέτης που ολοκληρώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
• Εντός του νέου έτους θα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος για
πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι για
τους οποίους υπήρξε ανάγκη για προσωρινή αναπροσαρμογή
του τρόπου καταβολής της.
• Ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει τους κοινωνικούς εταίρους, αφορά την υιοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο, της
πρότασης της ΣΕΚ, στη βάση και της τεκμηρίωσης του ΤΕΠΑΚ,
σχετικά με την προώθηση της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία θα περιορίζει τη φορολόγηση της εργασίας και
θα επιβαρύνει τη ρύπανση.
• Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συζήτησης που σχετίζεται
ευρύτερα με το συνταξιοδοτικό, θα πρέπει να τεθεί και το αίτημά μας για επανεξέταση και σταδιακή μείωση της επιβάρυνσης
του 12%, για όσους επιλέξουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος.
Το θέμα αυτό αφορά και επηρεάζει τόσο τον ιδιωτικό όσο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς παραπέμπει στις συντάξεις
του ΤΚΑ. Η ΣΕΚ, έχει ήδη επεξεργαστεί συγκεκριμένες εισηγήσεις
οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν διορθωτικά και προς άρση
κάθε αδικίας.
• Όσον αφορά την πάταξη της αδήλωτης και της υποδηλωμένης
εργασίας επιβάλλεται η ψήφιση από τη Βουλή, του νομοσχεδίου
για τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία
θα ελέγχει την αποτελεσματική εφαρμογή 28 νομοθεσιών που
αφορούν την αγορά εργασίας.

2. Προώθηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πλήρη διασφάλιση των
δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων.
3. Εφαρμογή της δέσμευσης
της Πολιτείας για σύσταση και
λειτουργία Ταμείου Προνοίας

Ομοσπονδία Βιομηχανικών
(Ο.ΒΙ.ΕΚ.) ΣΕΚ

γ.γ. Ανδρέας Ηλία
4. Πλήρη επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το καθεστώς
εργοδότησης των εργαζομένων
αορίστου χρόνου.

1. Καθολική εφαρμογή της
συμφωνίας που υπεγράφη με
την εργοδοτική πλευρά.

μενου ότι
λαμβάνονται οι
σωστές αποφάσεις που διασφαλίζουν τους εργαζόμενους
και τα δικαιώματα τους και
αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες και
δεξιότητες τους.

2. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει
να περιφρουρεί τα επιτεύγμα-

τάλης στους νέους αναδόχους
για τη δεκαετία 2020-2030 να
λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ομοσπονδία Οικοδόμων και
Μεταλλωρύχων (Ο.ΟΙ.Μ.ΣΕΚ)

γ.γ. Ελισσαίος Μιχαήλ
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γ.γ. Γιώργος Κωνσταντίνου

• Η πλήρης εφαρμογή του ΓΕΣΥ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
Επιβάλλεται η συνολική και καθολική στήριξή του, όπως και η
άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδύονται, έτσι
ώστε να μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.
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ταν οι απόψεις και οι
εκτιμήσεις του Υπουργού
Δικαιοσύνης, του Γενικού
Εισαγγελέα και του Γενικού
Ελεγκτή συγκλίνουν, επιβεβαιώνοντας πως, «το μέγεθος της
διαφθοράς στην Κύπρο είναι
ασύλληπτο» και πως αυτή
«συνεχίζει να βασιλεύει», αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του
προβλήματος, αλλά και την
ανάγκη για αναχαίτισή του.
Θα αποφύγω να σκιαγραφήσω
το όλο θέμα στη βάση της ιδεολογικής ή της κοινωνιολογικής ταυτότητας της έννοιας
ηθική και πολιτική, καθώς

Του Ανδρέα Φ. Μάτσα
γ.γ. ΣΕΚ
αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης.
Θα διατηρηθεί όμως, για σκοπούς ομοιομορφίας και αντικειμενικότητας, η άποψη πως,
η καθημερινή κατάπτωση
αρχών και αξιών αποτελεί
ένδειξη και απόδειξη της κρίσης και της πνευματικής και
πρακτικής αλλοίωσης μιας
διαχρονικής κουλτούρας και
παράδοσης.
Η κοινή συνισταμένη όμως, η
οποία μπορεί να λειτουργήσει
ως οδοδείκτης και σημείο αναφοράς, παραμένει η Αριστοτέλεια θεώρηση περί του πρέποντος, του ηθικού και του δίκαιου, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της δημοκρατίας στη
βάση του ήθους, της αρετής
και της δικαιοσύνης, όπως
αυτή καταγράφεται στην Πολιτεία του Πλάτωνα.
Αναντίλεκτα, για να μπορέ-

Σ

ΑΡΘΡΟ
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Η διαφθορά επηρεάζει
το επίπεδο της δημοκρατίας

Μάιο του 2019, από το Υπουργικό Συμβούλιο.

• Επιβάλλεται κάθαρση, τιμωρία και εκσυγχρονισμός
σουν, μια κοινωνία και μια
οικονομία να ευημερήσουν,
χρειάζεται μαζί με τους οικονομικούς πόρους και η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η χρηστή
διοίκηση, καθώς και η αποτροπή των οικονομικών ατασθαλιών και του ρουσφετιού.
Ακόμα και η προβληματική λειτουργία της αγοράς εργασίας,
η έλλειψη ή ο περιορισμένος
βαθμός δημοκρατικής λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων
στις επιχειρήσεις και η εν γένει
επαγγελματική επισφάλεια,
όπως βέβαια και η επικίνδυνη
άνθιση και αύξηση της παραοικονομίας, μαζί και η φοροδιαφυγή, λειτουργούν ανατρεπτικά στην προώθηση της
αξιοπιστίας
προς
τους
θεσμούς.
Η διαχρονικότητα του προβλήματος, αντανακλάται μέσα και
από τις κατά καιρούς διακηρύξεις, ανακοινώσεις και συνεδριακές αποφάσεις της ΣΕΚ και
την ανάδειξη της ανάγκης για
μετάβαση από την εποχή της
κομματικοκρατίας και της διαπλοκής, στην εποχή της αξιοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και της ηθικής στη ζωή.
Η διαχρονικότητα αυτή, δεν
μπορεί να αποτελεί άλλοθι,
όπως άλλοθι δεν αποτελεί ούτε
το απότοκο της απομυθοποίησης των δομών, των ατόμων
και των θεσμών, στην αιτιολόγηση της έξαρσης των δημοσίων καταγγελιών και της
γενικότερης απαξίωσης.
Ως εκ τούτου, για τη ΣΕΚ χρειάζεται να υπάρξει κάθαρση και
τιμωρία, μακριά από την
όποια αναβλητικότητα και
βραδυδικία. Παράλληλα, θα
πρέπει να υπάρξει εξυγίανση
και σωστή διαχείριση του

δημόσιου χρήματος, όπως
βέβαια και επίσπευση των διαδικασιών απόδοσης δικαιοσύνης.
Η σήψη και η διαπλοκή που
δυστυχώς επιβεβαιώνονται
μέσα από συγκεκριμένα, κατά
συρροή, γεγονότα και σκάνδαλα που παραπέμπουν σε μίζες
και κλοπές, περιορίζουν το
επίπεδο της δημοκρατίας,
απαξιώνοντας ακόμα περισ-

θα υπάρξει κάθαρση του στάβλου του Αυγεία».
Η δημοκρατική λειτουργία των
θεσμών, σε συνθήκες διαφάνειας και τεκμηρίωσης, θα
δώσει τη δυνατότητα έκφρασης της γνώμης και γνώσης,
όπως και της αντικειμενικής
διατύπωσης επιστημονικών
και ηθικών ιδεών.
Στη βάση αυτή, επιβάλλεται η
μεταρρύθμιση των δημοσίων

«Οφείλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία

οράματος και προοπτικής για τη νέα γενιά,
επαναφέροντας την εμπιστοσύνη των πολιτών
προς τα οργανωμένα σύνολα και τους θεσμούς

»

σότερο το όλο σύστημα, στα
μάτια και στην αντίληψη της
κοινωνίας.
Το κάλεσμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας προς την Ελεγκτική Υπηρεσία τον Νοέμβριο
του 2014 είναι ενδεικτικό,
ζητώντας «να εντατικοποιήσει
τις προσπάθειες της ώστε
γρήγορα και αποτελεσματικά
να φθάσουμε σε επίπεδα μηδενικής ανοχής, γιατί μόνο έτσι
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υπηρεσιών, ο νομοθετικός
εκσυγχρονισμός, όπως και
αυτός του συστήματος δικαιοσύνης, (που θα συμβάλει και
στην αύξηση των επενδύσεων
και της ανάπτυξης), περιλαμβανομένης και της δημιουργίας
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της
Διαφθοράς, όπως εμπεριέχεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο
Δημοσιονομικής
Πολιτικής
2020-2022, που εγκρίθηκε το

Τέλος, είναι σημαντικό να
υπάρξει αύξηση των ποινών,
έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν ακόμα πιο αποτρεπτικά, ενίσχυση των εποπτικών αρχών, περαιτέρω αξιοποίηση της αρχής της δημόσιας διαπόμπευσης, (name and
shame), όπως επίσης και η
περαιτέρω ενδυνάμωση του
θεσμικού πλαισίου καθορισμού
και διαχείρισης πολιτικής,
μέσα και από την ενίσχυση της
διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, όπως είναι πέρα από το
Υπουργικό Συμβούλιο και τη
Βουλή και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για ακόμα μεγαλύτερη ρύθμιση της αγοράς
εργασίας και την εν δυνάμει
άρση της διαπλοκής και της
διαφθοράς.
Οφείλουμε να συμβάλουμε στη
δημιουργία οράματος και προοπτικής για τη νέα γενιά, επαναφέροντας την εμπιστοσύνη
των πολιτών προς τα οργανωμένα σύνολα και τους θεσμούς,
στοιχεία που θα περιορίσουν
τον ατομικισμό προς όφελος
της συλλογικότητας και στην
επαναφορά, ενίσχυση και
εμπιστοσύνη αξιών και αρχών
που ενισχύουν τη δημοκρατική
και εύρυθμη λειτουργία του
κράτους.

«Η δημοκρατική
λειτουργία των
θεσμών, σε συνθήκες διαφάνειας
και τεκμηρίωσης,
θα δώσει τη δυνατότητα έκφρασης
της γνώμης και
γνώσης, όπως και
της αντικειμενικής
διατύπωσης επιστημονικών και
ηθικών ιδεών

»

Σε επίπεδα 2012 οι μισθολογικές απολαβές

τα επίπεδα του
2012 επέστρεψαν
οι απολαβές των
υπαλλήλων, όπως
διαφαίνεται
από
στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική
Υπηρεσία. Σύμφωνα με προκαταρκτικά
στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2019, εκτιμούνται
στα €1.878 σε σύγκριση €1.822 το
τρίτο τρίμηνο του 2018, καταγράφονταας αύξηση 3.1%. Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς
τις εποχικές διακυμάνσεις το τρίτο τρίμηνο του 2019, εκτιμούνται στα €1.992
και σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του
2019 σημειώνοντας αύξηση 1.1%.
Ωστοσο σημειώνεται ότι το μισθολογικό χάσμα εξακολουθεί να υπάρχει. Οι
μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του
2019, εκτιμούνται στο €2.016 και των

• Στα 1.878 ευρώ ο μέσος μισθός

γυναικών στα €1.710.
Σε σύγκκριση με το
τρίτο τρίμηνο του
2018, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των
ανδρών και των γυναικών σημείωσαν
αύξηση 3%. Αξίζει να αναφερθεί ότι
από το 2013 και έπειτα (εάν συγκρίνουμε τα τρίτα τρίμηνα) διαπιστώνεται η
πιστωτική πορεία των μισθολογικών
αμοιβών, με μικρές, ωστόσο, αποκλίσεις. Η καλύτερη χρονιά για τις απολαβές ήταν το 2012, με το τέταρτο τρίμηνο να κλείνει στα €2.296.
Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν τον βασικό
μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το ταμείο αδειών,
οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι
υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές
πληρωμές.
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Χρυσοί και απλοί κανόνες για αύξηση
της εργασιακής αποδοτικότητας

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΤΩΡΑ
Η σωστή οργάνωση του γραφείου μειώνει το άγχος, αυξάνει
την συγκέντρωση και κατ’ επέκταση το αίσθημα ευτυχίας

Έ

να ανακατεμένο γραφείο μπορεί να μην σου επιτρέπει να
συγκεντρωθείς και να σε αγχώνει
σύμφωνα με την Melissa Gratias,
Ph.D, ειδικό σε θέματα αποδοτικότητας και οργανωσιακής ψυχολογίας. Για να δημιουργήσεις μία πιο
ήρεμη ατμόσφαιρα που θα σε
βοηθήσει να διαχειριστείς το
άγχος, προτείνει να αφιερώσεις
την επιφάνεια του γραφείου σου
αποκλειστικά για τα πράγματα
που χρησιμοποιείς καθημερινά.
“Ένα καθαρό γραφείο είναι ένας
χώρος που ευνοεί τη δημιουργικότητα και την αποδοτικότητα. Αν

• Ιδού τι συνιστούν οι ειδικοί,
προκειμένου να αυξηθεί
η συγκέντρωση του προσωπικού γραφείου και
κατεπέκταση
η αποδοτικότητα τους

προτιμάς τους καθαρούς χώρους,
άφησε χρόνο στο τέλος της κάθε
μέρας για να πάρεις αποφάσεις
για κάθε αντικείμενο πάνω στο
γραφείο σου. Διατήρησε τα συρτάρια σου καθαρά και οργανωμένα” προτείνει η ειδικός. Κι αν
πραγματικά θέλεις να κάνεις μια
νέα αρχή κάθε μέρα, προτείνει να
καθαρίζεις το γραφείο σου κάθε
βράδυ πριν επιστρέψεις σπίτι.
Όταν το κάνεις αυτό, καθάρισε και
το μυαλό σου. Σκέψου όσα κατόρθωσες, συγχώρεσε τον εαυτό σου
για οποιοδήποτε λάθος και ετοιμάσου για την επόμενη μέρα. Επίτρεψε στον εαυτό σου να αφήσεις
τη δουλειά στο γραφείο και να
αξιοποιήσεις τον προσωπικό σου
χρόνο.
Αν αναζητάς έμπνευση διαμόρφωσε το γραφείο σου αναλόγως
Το γραφείο σου είναι συνήθως ο
χώρος που βρίσκεις έμπνευση,
οπότε γιατί να μην το κάνεις ένα
χώρο που μιλά στα ενδιαφέροντα
και στις αξίες σου; Αν επιθυμείς
να κρατήσεις κάποια πράγματα
πάνω στο γραφείο σου, η προτεί-

νει να επιλέξεις ιδιαίτερα αντικείμενα με πρακτική ή συναισθηματική αξία. Έχε στο μυαλό σου ότι
υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ
του να κρατάς αντικείμενα με
συναισθηματική αξία και της
υπερφόρτωσης με πράγματα
ήσσονος σημασίας. Η οργάνωση
με τον τρόπο που σε εξυπηρετεί
μειώνει το άγχος, αυξάνει την
συγκέντρωση και κατ’ επέκταση
το αίσθημα ευτυχίας.
Αν χρειάζεσαι μια μεγαλύτερη
αίσθηση ελέγχου, κράτα οπτική
επαφή με τα πράγματα
“Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να
κρατούν τα πιο σημαντικά πράγματα στο πεδίο όρασής τους. Το
να μπορείς να δεις τα πάντα σου
επιτρέπει να αισθάνεσαι πιο ήρεμος και ότι έχεις τον έλεγχο” υποστηρίζει η ειδικός. Αν αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό σου, προτίμησε διαχωριστικά γραφείου και
καλάθια αντί για συρτάρια και
αξιοποίησε τα ράφια σου.
Αν θέλεις να ενισχύσεις την αποδοτικότητα σου, μην υποβαθμίζεις
την αξία των ετικετών
Αν συνηθίζεις να κάνεις λίστες ή
να βάζεις ταμπέλες με το μυαλό
σου, μπορείς να δημιουργήσεις
ένα κέντρο δράσης για να έχεις
έλεγχο της ύλης, των καθηκόντων
και των λογαριασμών σου. Μπορείς, μάλιστα, να ταξινομήσεις
όλα τα παραπάνω σε 3 φακέλους
ως εξής:
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Η

επιτυχία, οι σχέσεις, η βελτίωση και η
εξέλιξή σου, ακόμα και η υγεία και η
ευεξία σου είναι αποτέλεσμα των καθημερινών σου καλών συνηθειών. Αντίστοιχα
όμως υπάρχουν και κάποιες κακές συνήθειες, οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν την
αποδοτικότητά σου με αποτέλεσμα να μην
μπορείς να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. Γι΄ αυτό θα πρέπει να περιορίσεις
κάθε κακή συνήθεια που σε επηρεάζει αρνητικά και σε κάνει λιγότερο παραγωγικό.
Ποιες είναι αυτές;
Ελέγχεις διαρκώς το κινητό σου
Και αν αναρωτιέσαι γιατί πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις αυτό, η απάντηση είναι
πολύ απλή: γιατί σου αποσπά την προσοχή
και δεν σε αφήνει να συγκεντρωθείς, με
αποτέλεσμα να μην αποδίδεις στο 100%.

multitasking όμως δεν είναι προσόν. Για να
το διαπιστώσεις δοκίμασε το εξής: με το ένα
σου χέρι προσπάθησε να βάλεις λίγο νερό
σε ένα ποτήρι και παράλληλα προσπάθησε
να πληκτρολογείς με το άλλο. Μπορείς να το
κάνεις; Μάλλον όχι! Η πολυαπασχόληση δεν
είναι ποτέ αποτελεσματική γιατί σε εμποδίζει να συγκεντρωθείς σε ένα πράγμα, καθώς
η προσοχή σου μοιράζεται σε 2 ή περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Ακόμα και αν
καταφέρεις να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα, δεν θα τα κάνεις καλά. Γι΄αυτό
ασχολήσου με ένα πράγμα την φορά.

• Κόψε τις συνήθειες
που επηρεάζουν αρνητικά
τη συγκέντρωση σου

Πάρτε επειγόντως
τα αναγκαία μέτρα
για προστασία του
εαυτού σας και
θωράκιση της
επαγγελματικής
σας σταδιοδρομίας

Επείγουσες
υποχρεώσεις:
Projects που πρέπει να τακτοποιηθούν τις επόμενες 48 ώρες.
- Μη επείγουσες υποχρεώσεις:
Καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν την επόμενη εβδομάδα.
- Εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν μια πιο εύκολη
μέρα.
Όταν βάζεις ετικέτες σε φακέλους,
σημασία έχει η ανάμνηση που σου
δημιουργεί η διαδικασία. Έτσι, θα
καταφέρεις να θυμηθείς αργότερα.
Όσο
περισσότερες
ετικέτες
βάζεις, τόσο πιο εύκολο είναι να
νιώθεις ήρεμος και να είσαι πιο
αποδοτικός.

Ίσως δεν το συνειδητοποιείς, αλλά 9 στις
10 φορές κοιτάζεις το κινητό σου μηχανικά
ή επειδή απλά θέλεις να αποφύγεις κάτι. Γι’
αυτό την επόμενη φορά που πας να πιάσεις
το κινητό σου για να αποφύγεις για παράδειγμα να απαντήσεις σε ένα email, προσπάθησε να μην το κάνεις. Συγκεντρώσου σε
αυτό που πρέπει να κάνεις και όταν το
τελειώσεις, το κινητό σου θα σε περιμένει.
Κοιτάζεις κάθε ειδοποίηση
Και εκεί που λες ώρα για δουλειά, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σου ένα νέο
ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ή μία ειδοποίηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν
θέλεις να είναι πραγματικά ώρα για δουλειά, θα πρέπει να απενεργοποιήσεις κάθε
ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη
σου και σε εμποδίζει να συγκεντρωθείς.
Δεν ακούς πραγματικά
Υπάρχουν φορές που δεν δίνεις το ουσιαστικό “παρών” στις συζητήσεις με τους
συναδέλφους σου. Το να ακούς όμως πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει
λοιπόν να είσαι απόλυτα προσηλωμένος σε
αυτό που σου λέει ο συνομιλητής/ συνάδελφός σου γιατί εκτός του ότι δεν είναι ευγενικό το να μην δίνεις σημασία στον άλλον
σίγουρα δεν βοηθάει και τη συνολική σας
απόδοση και παραγωγικότητα.

• Αν αγχώνεσαι εύκολα κάνε μια νέα αρχή
δημιουργώντας ένα νέο ευχάριστο χώρο εργασίας

Κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα
Μπορεί να θεωρείς ότι μπορείς να κάνεις
πολλά
πράγματα
ταυτόχρονα.
Το

Δουλεύεις με θόρυβο
Όταν προσπαθείς να συγκεντρωθείς για να
δουλέψεις, κάθε είδους θόρυβος που σου
αποσπά την προσοχή σε εμποδίζει να
φέρεις εις πέρας την δουλειά σου. Για καλύτερη απόδοση, θα πρέπει να είσαι απόλυτα
προσηλωμένος σε ένα περιβάλλον χωρίς
περισπασμούς. Αν το καταφέρεις αυτό, θα
δεις ότι η ώρα περνάει χωρίς καν εσύ να το
αντιληφθείς και η απόδοσή σου κορυφώνεται. Γι΄αυτό κλείσε την τηλεόραση, το
ραδιόφωνο ή κάθε άλλη συσκευή που σε
εμποδίζει να κάνεις την δουλειά σου και αν
στο περιβάλλον εργασίας σου υπάρχει
πολλή φασαρία ζήτα λοιπόν από τους
συναδέλφους να είναι όσο το δυνατόν πιο
ήσυχοι γίνεται. Αν χρειαστεί, φορέστε ακουστικά για να μην ενοχλείστε από τον θόρυβο που κάνει ο διπλανός σας. Αυτό θα βοηθήσει την αποδοτικότητα όλων σας.
Δεν είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος
Αν δεν έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα όσο
καλή διάθεσή και αν έχεις, δεν μπορείς να
είσαι απόλυτα αποδοτικός. Αν για παράδειγμα έχεις ξεχάσει να χρησιμοποιείς ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα ή δεν έχεις ασχοληθεί για καιρό με κάποιο ανειλημμένο
project θα χρειαστείς κάποιο χρόνο προκειμένου να το ξαναθυμηθείς ή να καταλάβεις
απόλυτα σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και τι
πρέπει να κάνεις. Να θυμάσαι ότι η αποδοτικότητα αυξάνει σταδιακά και απαιτεί
αρκετή προετοιμασία.
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«Μ

ικτή εικόνα» παρουσιάζουν τα αποτελέσματα
της φθινοπωρινής έρευνας του
Ευρωβαρομέτρου του 2019,
που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα , με τους
βασικούς δείκτες να υποχωρούν, μετά από την επίτευξη
ρεκόρ δεκαετίας την περασμένη Άνοιξη (2019). Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 27.382 σε όλη
την Ευρώπη από στα μέσα
Νοεμβρίου, (505 άτομα στην
Κύπρο).
Αναλυτικά, σε 18 Κράτη Μέλη
της ΕΕ, η πλειονότητα των
ερωτηθέντων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ (από 20 την άνοιξη του 2019), με τα υψηλότερα
ποσοστά να παρατηρούνται
στην Ιρλανδία (63%), τη Βουλγαρία (61%) και την Πορτογαλία (59%). Οι άλλες χώρες με
τουλάχιστον το ήμισυ των
ερωτηθέντων που έχουν θετική
εικόνα είναι: η Δανία (55%), το
Λουξεμβούργο (54%), η Ουγγαρία (53%), η Ρουμανία (52% ).
Από την άνοιξη του 2019, το
ποσοστό με θετική εικόνα της
ΕΕ έχει μειωθεί σε 17 κράτη
μέλη, με κυριότερες επιπτώσεις στην Κύπρο (37%, -10
ποσοστιαίες μονάδες), Ρουμανία (52%, -8) και Κάτω Χώρες
(43% 7) και την Αυστρία (38%, 7).
Αυξήσεις (1 ή 2 ποσοστιαίες
μονάδες) σημειώθηκαν σε επτά
χώρες, ενώ η θετική εικόνα
παρέμεινε σταθερή στη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Γαλλία και
την Ιρλανδία. Σε δέκα κράτη
μέλη (από τα οκτώ την άνοιξη
του 2019), η ΕΕ δημιουργεί μια
κατά βάση ουδέτερη εικόνα για
τους ερωτηθέντες, με τις υψηλότερες αναλογίες στη Σλοβακία (55%), την Ισπανία και τη
Μάλτα (και 45%) και την Τσεχία
και την Κροατία 44%).
Επιπλέον το 45% των πολιτών
της ΕΕ συμφωνούν τώρα ότι η
φωνή τους μετράει στην ΕΕ, με

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Ε υ ρ ω β α ρ ό μ ε τ ρ ο : Η μεγαλύτερη ανησυχία των Ευρωπαίων
και των Κυπρίων παραμένει το μεταναστευτικό
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πτώση 11 μονάδων από τις
ευρωεκλογές. Το ίδιο ποσοστό
στην Κύπρο είναι μόλις 35%. Το
σημερινό αποτέλεσμα αντιστρέφει μια συνεχή ανοδική
τάση μεταξύ της άνοιξης 2016
και της άνοιξης του 2019 (από
38% έως 56%), με επιστροφή
στο επίπεδο που παρατηρήθηκε την άνοιξη του 2018.
Σε 17 κράτη μέλη (κάτω από 20
την άνοιξη του 2019), η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι ακούγεται η φωνή
τους στην ΕΕ, με μέγιστα τα
ποσοστά της Δανίας (72%), της
Σουηδίας (69%) και των Κάτω
Χωρών (63%). Αυτές οι χώρες
ακολουθούνται από την Κροατία, τη Γερμανία, την Αυστρία,
το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την
Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη
Ρουμανία και την Ουγγαρία,
όπου η πλειοψηφία άνω του
50%. Μια μικρότερη πλειοψηφία στη Σλοβακία, τη Σλοβενία,
τη Μάλτα και τη Βουλγαρία
(όλοι το 49% Στο Βέλγιο 49%
συμφωνούν και 49% διαφωνούν.
Σε δέκα χώρες, η πλειοψηφία
διαφωνεί ότι η φωνή τους
μετράει στην ΕΕ, με αναλογίες
που κυμαίνονται από 72% στην
Ελλάδα, 68% στην Εσθονία και
66% στην Ιταλία και 62% στην
Κύπρο έως 54% στην Ισπανία,
55% στη Λιθουανία και 56% στη
Γαλλία.
Μείωση παρατηρείται σε 23
χώρες από την άνοιξη του
2019 και σε τέσσερις χώρες η
μεταβολή είναι τουλάχιστον 15
ποσοστιαίες μονάδες: το Βέλγιο (49%, -19), η Σουηδία (69%,
-17), η Ιρλανδία (54%, -15) και
τη Γαλλία (38%, -15).
Ακολούθως καταγράφεται ότι

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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
κυβερ• Λήγουν στις 20 Ιανουαρίου 2020
νητικό ιατρικό λειτουργό η
οι αιτήσεις πρόσληψης στην
καλή κατάσταση της υγείΑστυνομία και την Πυροσβεστική ας 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.
Οι υποψήφιοι να έχουν ύψος όχι μικρότερου του 1.65 μέτρα οι
άνδρες και του 1.60 μέτρα οι γυναίκες. Να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί
Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), και να έχουν
συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον
κατά μέσο όρο, και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας. Να
έχουν επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από
Επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για
τον σκοπό αυτό.

σε 24 κράτη μέλη (αντί 27 την
άνοιξη του 2019), η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, με τις μεγαλύτερες αναλογίες στη Δανία, την
Ιρλανδία (73%), το Λουξεμβούργο και την Πολωνία και τη
Λιθουανία (66%). Στο άλλο
άκρο της κλίμακας, η ικανο-

με 23% η τρομοκρατία στην
Κύπρο. Στην τρίτη θέση η οικονομική κατάσταση με 18% στην
ΕΕ και το έγκλημα με 22% στην
Κύπρο.
Οι Κύπριοι ανησυχούν σε
ποσοστό 30% για την οικονομική κατάσταση, 29% για τη
μετανάστευση, 22% για την
ακρίβεια και τον πληθωρισμό,
19% για την ανεργία και το
εκπαιδευτικό

• Το 36% των Κυπρίων χαρακτηρίζει

την οικονομία, ως "τη μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίζει η χώρα", ενώ ακολουθεί
και πάλι το μεταναστευτικό με 27%
ποίηση είναι λιγότερο διαδεδομένη στη Μάλτα (48%), στην
Ισπανία (49%) και στη Σλοβακία (50%).
Υπάρχουν τέσσερις χώρες
όπου η πλειονότητα των ερωτηθέντων "δεν είναι ικανοποιημένη" τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η δημοκρατία στην
ΕΕ: Ελλάδα (62%), Γαλλία (48%),
Ιταλία (46%) και Ηνωμένο
Βασίλειο (44%).
Η μεγαλύτερη ανησυχία των
Ευρωπαίων και των Κυπρίων
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με
ποσοστά 34% και 60% αντίστοιχα παραμένει το μεταναστευτικό και ακολουθεί με 24%
η κλιματική αλλαγή στην ΕΕ και

σύστημα, 15% για την εγκληματικότητα και 13% για το
σύστημα υγείας. Το 36% των
Κυπρίων χαρακτηρίζει την
οικονομία, ως "τη μεγαλύτερη
πρόκληση που αντιμετωπίζει η
χώρα", ενώ ακολουθεί και πάλι
το μεταναστευτικό με 27%.
Σε σχέση με τη νέα πράσινη
συμφωνία, το 64% των
Κυπρίων εκτιμά ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί μέσω
αυτής στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Όπως καταγράφεται, η στήριξη μιας ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης
με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ
παρέμεινε σταθερό στη ζώνη
του ευρώ (76% χωρίς μεταβολή,

82% στην Κύπρο και 70% στην
Ελλάδα), αφού αυξήθηκε σχεδόν συνεχώς μεταξύ της άνοιξης 2016 και της άνοιξης του
2019. Συνεπώς, η στήριξη
παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.
Περισσότερο από τα τρία
τέταρτα (78%) των πολιτών
τάσσονται υπέρ της εφαρμογής νέων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ
για τη βελτίωση της ισότητας

των φύλων στον χώρο εργασίας, ενώ το 13% είναι αντίθετο και το 9% λέει ότι δεν γνωρίζουν ή αρνούνται να απαντήσουν . Μεγάλες πλειοψηφίες
τάσσονται υπέρ της εφαρμογής των μέτρων αυτών σε όλες
τις χώρες, με ποσοστά που
κυμαίνονται από 95% στην
Κύπρο και την Πορτογαλία και
90% στην Ισπανία έως 66% στη
Ρουμανία και την Εσθονία και
67% στην Ιταλία.
Επιπλέον καταγράφεται πως
παρόλο που υπάρχει πλειοψηφία σε κάθε κράτος μέλος υπέρ
μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, υπάρχουν σημαντικές
αποκλίσεις
μεταξύ
των
χωρών. Ενώ οι περισσότεροι
από επτά ερωτηθέντες από
τους δέκα είναι θετικοί στη
Σλοβενία (78%), την Εσθονία
και την Κύπρο (74%), τη Λιθουανία (73%), την Ελλάδα (72%)
και τη Λετονία (71%)

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά προϊόντων
δικαιούσαι με βάση τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση
Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή 1429
που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση
χωρίς χρέωση

Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
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ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ: Οι γυναίκες είναι αναμφισβήτητα
καλύτερες σε ηγετικές θέσεις

Ο

πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ,
Μπάρακ Ομπάμα μίλησε ιδιαίτερα θετικά για τις γυναίκες σε
ηγετικές θέσεις.
Οι γυναίκες είναι “αναμφισβήτητα
καλύτερες” σε ηγετικές θέσεις από
τους άνδρες, δήλωσε ο πρώην
Πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε
ότι αρκετά από τα προβλήματα
στον κόσμο προέρχονται από ηλικιωμένους άνδρες “που δεν αποχωρούν”.
“Γυναίκες, θέλω μόνο να ξέρετε,
δεν είστε τέλειες, αλλά αυτό που
μπορώ να πω είναι αναμφισβήτητα ότι είστε καλύτερες από

κών, θα βλέπατε μια σημαντική
βελτίωση σχεδόν σε όλα” παρατήρησε διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται σε “βιοτικό επίπεδο και
αποτελέσματα”.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Μπάρακ Ομπάμα επαίνεσε τις
γυναίκες σε θέσεις εξουσίας.

εμάς [τους άντρες] “, δήλωσε ο
Μπάρακ Ομπάμα στη διάρκεια
ομιλίας του στη Singapore Expo.
“Είμαι απολύτως βέβαιος ότι για
δύο χρόνια, εάν κάθε κράτος στη
Γη ήταν υπό τη διοίκηση γυναι-

Το 2017, ενώ ήταν σε ταξίδι στη
Γαλλία, είπε ότι “οι άνδρες φαίνεται να έχουν κάποια προβλήματα
αυτήν την εποχή” κατά τη διάρκεια ομιλίας του σχετικά με τη
“σημασία της μεγαλύτερης επικέντρωσης στην ανάληψη της εξουσίας από γυναίκες”.

• Ράγισε καρδιές το γράμμα ενός 7χρονου παιδιού στον Άη Βασίλη

ΘΕΛΩ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΠΑΜΠΑ

Τ

ο συγκινητικό γράμμα του
μικρού που δημοσιεύτηκε από
τους ανθρώπους που εργάζονται
στο καταφύγιο, ευαισθητοποίησε
πολύ κόσμο και ξεκίνησαν δωρεές
προς τη Μη Κυβερνητικη Οργάνωση που έχει την ευθύνη λειτουργίας του. Το γράμμα ανέβηκε στα
Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης με
αλλαγμένα στοιχεία για προφα-

νείς λόγους έιχε τεράστια απήχηση στους συνδρομητές του (FACE
BOOK)
Το μικρό αγόρι που μένει στο
καταφύγιο με τη μητέρα του,
έγραφε: «Αναγκαστήκαμε να
φύγουμε από το σπίτι μας. Ο
μπαμπάς ήταν έξαλλος. Έπρεπε
να κάνουμε όλες τις δουλειές. Ο
μπαμπάς πήρε ό,τι ήθελε. Η μαμά

Ο 7χρονος έκλεισε το γράμμα του
ζητώντας από τον Άη Βασίλη,
πέρα από βιβλία, ένα λεξικό, μία
πυξίδα και ένα ρολόι, έναν «πολύ
καλό μπαμπά» ρωτώντας τον αν
θα μπορούσε να κάνει και αυτό.

Το κουτί αυτό αποτελεί παράδοση
από τη δεκαετία του 1930 και έχει
σχεδιαστεί για να δώσει σε όλα τα
παιδιά στη Φινλανδία, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους, μία ίση
ευκαιρία στο ξεκίνημα της ζωής
τους.
Το πακέτο μητρότητας – το οποίο
παρέχεται δωρεάν από την κυβέρ-

Ο

νωνικού υπόβαθρου, παίρνουν
τον πρώτο τους υπνάκο ασφαλή,
μέσα στους τέσσερις χαρτονένιους τοίχους αυτού του κουτιού.

νηση – είναι διαθέσιμο σε όλες τις
μέλλουσες μητέρες.
Περιέχει φορμάκια, έναν υπνόσακο, τα απαραίτητα για έξω, βρεφικά προϊόντα μπάνιου, καθώς
και πάνες, σεντόνια και ένα μικρό
στρώμα.
Με το στρώμα στον πάτο του κουτιού, το κουτί μεταμορφώνεται
στο πρώτο κρεβάτι του μωρού.
Πολλά παιδιά, ανεξαρτήτως κοι-

Οι μητέρες μπορούν να επιλέξουν
αν θα πάρουν το κουτί ή ένα συμβολικό ποσό, αυτή τη στιγμή
ύψους 140€, το 95% όμως επιλέγουν το κουτί γιατί αξίζει πολλά
περισσότερα.
Η παράδοση αυτή κρατάει από το
1938. Αρχικά, το σχέδιο εφαρμόστηκε για οικογένειες χαμηλών
εισοδημάτων, αλλά αυτό άλλαξε
το 1949.

«Σε ό,τι αφορά στη σορό του
(Λένιν) κατά την άποψή μου, δεν

χρειάζεται να την πειράξουμε»
δήλωσε ο Πούτιν, καθιστώντας
σαφές ότι θα πρέπει να παραμείνει στο Μαυσωλείο «σε κάθε περίπτωση όσο θα υπάρχουν στην
χώρα μας παρά πολλοί άνθρωποι
που συνδέουν την ύπαρξή της με
την δική τους ζωή, με ορισμένα
επιτεύγματα του παρελθόντος,
της σοβιετικής περιόδου».

Xρήσιμη συμβουλή για εξουθενωμένους από τη δουλειά!

Θ

έλεις να ενισχύσεις τη συγκέντρωσή σου,
να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου
αλλά και να γυρνάς στο σπίτι μετά τη δουλειά
με περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση; Ακολούθησε την πιο κάτω επιστημονική
συμβουλή.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό
περιοδικό
Journal
of
Occupational Health Psychology, ένας σύντομος
περίπατος την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος είναι αυτό που χρειάζεσαι για να
τονωθείς σωματικά και ψυχολογικά.

Οι 100 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που
συμμετείχαν στην έρευνα, είτε έκαναν μια βόλτα σε
ένα κοντινό πάρκο είτε έκαναν ασκήσεις χαλάρωσης σε κάποιο ήσυχο μέρος του κτιρίου δέκα συνεχόμενες μέρες, (αντί να αφιερώνουν όλο τον χρόνο
του διαλείμματος στο μεσημεριανό τους γεύμα).
Δήλωσαν ότι τους ωφέλησε το «εναλλακτικό» διάλειμμα, αφού τους βοήθησε να συγκεντρώνονται
καλύτερα και να νιώθουν λιγότερο κουρασμένοι το
απόγευμα.

Νοέμβριος 2019: Ήταν ο δεύτερος
θερμότερος από το1880

Ο

περασμένος Νοέμβριος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γη από το
1880, μετά το Νοέμβριο του 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και
Ατμόσφαιρας (NOAA).
Αντίστοιχα και η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus
έχει καταλήξει σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα διαπιστώνοντας ότι ο Νοέμβριος του 2019 ανήκει στους
τρεις θερμότερους μαζί με αυτόν του 2015 και του
2016. Και οι δυο ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν
παράλληλα ότι το 2019 ήταν συνολικά μια χρονιά
ιδιαίτερα ζεστή σε σχέση με τις προηγούμενες.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της NOAA, η
μέση θερμοκρασία της Γης για τον Νοέμβριο του
2019 υψηλότερη κατά 0,92 βαθμούς Κελσίου σε
σχέση με τον μέσο όρο του 20ου αιώνα, των 12,9
βαθμών Κελσίου.

Ύστερα από 75 χρόνια, το κουτί
πλέον έχει γίνει ένα καθιερωμένο
κομμάτι της ιεροτελεστίας προς
τη μητρότητα για τους Φινλανδούς, ενώνοντας γενιές γυναικών.

Β . Π ο ύ τ ι ν : Όχι στην απομάκρυνση της σορού
του Λένιν από το Μαυσωλείο

Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ
Πούτιν στην ετήσια συνέντευξης τύπου τάχθηκε κατά της απομάκρυνσης στην παρούσα φάση
της σορού του ιδρυτή της Σοβιετικής Ένωσης Βλαντίμιρ Λένιν από
το Μαυσωλείο που βρίσκεται στην
Κόκκινη πλατεία της Μόσχας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

είπε ότι είναι ώρα να φύγουμε και
ότι θα πηγαίναμε σε ένα πιο
ασφαλές μέρος, όπου δεν χρειάζεται να φοβόμαστε.»

Γιατί τα μωρά στη Φινλανδία κοιμούνται
σε χαρτονένια κουτιά;
75 χρόνια τώρα, οι μέλλουσες
μαμάδες στη Φινλανδία παίρνουν
από το κράτος ένα κουτί. Είναι
ένα αρχικό σετ από ρούχα, σεντόνια και παιχνίδια που μπορεί
ακόμη και να χρησιμοποιηθεί ως
κρεβάτι. Και ορισμένοι λένε πως
έχει βοηθήσει τη Φινλανδία να
επιτύχει ένα από τα χαμηλότερα
ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας
στον κόσμο.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι
η Σοβιετική Ένωση συνδέεται
άρρηκτα με το όνομα του Βλαντίμιρ Λένιν. «Είναι καλύτερα να μην
ασχοληθούμε με αυτό. Για ποιο
λόγο (να το κάνουμε), πρέπει να
απλά να προχωρήσουμε προς τα
εμπρός και να αναπτυχθούμε
ενεργά» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σοβαρά … αστειάκια
Τρεις φίλοι, ένας ηλεκτρολόγος, ένας μηχανικός κι
ένας κομπιουτεράς πάνε μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο κάνει έναν
περίεργο θόρυβο και σταματάει.
Λέει ο ηλεκτρολόγος:
«Πιστεύω ότι φταίνε τα ηλεκτρικά που χάλασε το
αμάξι!»
Ο μηχανολόγος το σκέφτεται για λίγο και λέει:
«Εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι μηχανολογικό!»
Κι έρχεται η σειρά του κομπιουτερά και λέει:
«Εγώ λέω ότι πρέπει να βγούμε και να ξαναμπούμε, μήπως τρέξει!»
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Η χρυσή μεθεόρτια διατροφική συνταγή

Ε

ίναι γεγονός πως οι εορταστικές διατροφικές «αμαρτίες»,
όσο μικρές και αν φαίνονται μας
έκαναν «δώρο» μερικά κιλά παραπάνω.

το αίσθημα κορεσμού έτσι ώστε να
μην φάμε περισσότερο, αλλά επίσης μας γεμίζουν ενέργεια και ευεξία!

Φυσικά η λύση δεν είναι να σταματήσουμε το φαγητό τελείως μετά
τις γιορτές ούτε να καταφύγουμε
σε διάσημες δίαιτες αποτοξίνωσης. Ακολουθούμε ένα προσεγμένο
διαιτολόγιο που μας παρέχει ενέργεια, καθώς επίσης όλες τις βιταμίνες και φυτικές ίνες που χρειαζόμαστε, θα μας βοηθήσει να
χάσουμε τα κιλά των εορτών με
ασφαλή και υγιή τρόπο.

Φροντίζουμε να μην αφήνουμε

Δεν παραλείπουμε γεύματα!
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SUDOCOU

Γλυκά!
Σε περίπτωση που έχουμε ακόμα
στο ντουλάπι μας χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση τους βαθμιαία πχ ένα μελομακάρονο αντί
για τρία την ημέρα και σταδιακά

Μην ξεχνάτε το πρωινό!
Χαμηλό σε θερμίδες και λιπαρά,
πρέπει να αποτελείται από άπαχες
πρωτεΐνες και να είναι πλούσιο σε
φυτικές ίνες! Ένα μπολ με βρώμη
ξηρούς καρπούς και ένα φρούτο,
θα μας γεμίσει ενέργεια και ευεξία
για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας!

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Φρούτα και Λαχανικά!
Κάτι που κατά τη διάρκεια των
εορτών όλοι «ξεχνάμε», καθώς τη
θέση τους παίρνουν τα νόστιμα
συνοδευτικά και τα εορταστικά
εδέσματα που δεν αφήνουν χώρο
στο πιάτο μας για τίποτε άλλο!
Εμπλουτίστε τα κυρίως γεύματα με
μια πλούσια σαλάτα, και καταναλώστε φρούτα καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πλούσια σε φυτικές ίνες και βιταμίνες, θα δώσουν

• Μπορείτε με απλές και
έξυπνες κινήσεις να απαλλαγείται από τα «γιορτινά» κιλά

μεγάλα κενά ανάμεσα στα γεύματα, έτσι ώστε να ρυθμιστούν τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα που
θα σταθεροποιήσουν με τη σειρά
τους το αίσθημα της πείνας!

αντικατάσταση με λίγη μαύρη
σοκολάτα.
Oινόπνευμα και αναψυκτικά!
Μειώνουμε τόσο τη συχνότητα, όσο
και την ποσότητα κατανάλωσης
οινοπνεύματος και αναψυκτικών.
Πείτε αντίο στον καναπέ!
Το περπάτημα σε καθημερινή βάση
αποτελεί μοναδικό αντίδοτο σε
κάθε μορφή… παχυσαρκίας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ: Η εβδομάδα αυτή ξεκινά με πιο
ανέμελες νότες για σένα, καθώς σχεδιάζεις επαφές με φίλους, ενώ δίνει τέλος
στην έντονη ενδοσκόπηση της προηγούμενης περιόδου, καθώς έχεις περισσότερη
αισιοδοξία για το μέλλον και όρεξη για
νέους ορίζοντες. Πρόσεξε, όμως, να είσαι
καθόλα νομότυπος σε όσα αναλαμβάνεις
Αυτή την περίοδο φιλικά σου πρόσωπα
δίνουν ώθηση στα ερωτικά σου κι αν είσαι
μόνος τότε μέσα από τις… δικτυώσεις σου
μπορεί να προκύψει κάτι!

ανέμελες στιγμές στον ερωτικό τομέα και
το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα βοηθητικό.

ΤΑΥΡΟΣ: Το ξεκίνημα της εβδομάδας σε
βρίσκει σε φάση αναμονής. Σε γενικές
γραμμές, όμως, βρίσκεσαι σε μια κουραστική περίοδο. Η εβδομάδα σε βρίσκει με
χαρούμενη διάθεση ανάμεσα σε πρόσωπα
με τα οποία έχετε κοινή πορεία πλεύσεις,
και παράλληλα αυτή η περίοδος σού δείχνει όλα εκείνα τα οποία πρέπει να βάλεις
σε τάξη και να αποδεσμευτείς από καταστάσεις που δεν σε εξελίσσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είσαι σε μια περίοδο με δημιουργική κούραση αλλά και μπόλικο τρέξιμο για να προλάβεις όλες τις υποχρεώσεις
που έχεις αναλάβει. Παράλληλα, όμως, ο
Άρης περνά σε μια πιο πιεστική θέση,
φέρνοντας στο προσεχές διάστημα
κάποια προβλήματα στο σπίτι ή την οικογένεια. Τα πράγματα κυλούν σε πιο ευχάριστα πλαίσια, καθώς μπορείς να δεις
αγαπημένα πρόσωπα και να μοιραστείς
μαζί τους ευχάριστες στιγμές.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτή η εβδομάδα στο ξεκίνημά
της κινείται σε γνώριμα πλαίσια, όμως, οι
άλλοι είναι εκείνοι που έχουν τον πρώτο
λόγο στις εξελίξεις και εσύ δεν είσαι
πάντα διατεθειμένος να ακολουθείς. Ο
Άρης περνά απέναντι από το ζώδιό σου
φέρνοντας ένα πιο ηλεκτρισμένο κλίμα σε
σχέσεις και συνεργασίες. Ο κυβερνήτης
σου Ερμής συναντά τον τυχερό Δία κι αυτό
σημαίνει πως θέτεις νέους μεγαλειώδεις
στόχους μέσα σου, τους οποίους έχει αποφασίσει να πετύχεις!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Στο ξεκίνημα της εβδομάδας
δυσκολεύεσαι με κάποιες πρακτικές υποχρεώσεις, ενώ έχεις ευκαιρίες να γεφυρώσεις τα χάσματα που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Παράλληλα,
όμως, ο Άρης περνά στον Τοξότη, μια θέση
που για σένα μεταφράζεται σαν περισσότερη κούραση στην καθημερινότητά σου. Η
χρονιά σε βρίσκει να επηρεάζεσαι ευχάριστα από τη χαρούμενη διάθεση των
άλλων, ενώ έχεις και ευκαιρίες για πιο

ΛΕΩΝ: Η εβδομάδα ξεκινά με θετικό πρόσημο για σένα, καθώς ασχολείσαι με τα
δημιουργικά σου σχέδια και βρίσκεις
λύσεις σε εμπόδια που συναντάς. Τα
ζητήματα καρδιάς έχουν ευκαιρίες, ενώ
τρέχεις ώστε να μη λείψει τίποτα από
αυτούς που αγαπάς. Ο Άρης με τη νέα του
θέση ενδεχομένως να φέρει πίεση σε αγαπημένα σου πρόσωπα ή σε παιδιά, αν
είσαι γονιός.

ΖΥΓΟΣ: Έχεις αρκετή όρεξη να κάνεις
πράγματα αυτό το διάστημα και ακόμη κι
αν δεν είναι όλα ρόδινα, βγαίνεις από τη
στασιμότητα της προηγούμενης περιόδου.
Η Αφροδίτη βρίσκεται σε μια πιο ευνοϊκή
θέση για τη διάθεση και τα προσωπικά
σου, φέρνοντάς σε πιο κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ωστόσο, αυτή η
περίοδος μαρτυρά πως τα αγαπημένα σου
πρόσωπα σε χρειάζονται περισσότερο.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορείς με περισσότερη άνεση
να επικοινωνήσεις τα θέλω και τις ιδέες
σου στο κοντινό σου περιβάλλον, όπως
επιπλέον και να βρεις τη στήριξη που
χρειάζεσαι, χάρη στην τυχερή σύνοδο
Ερμή-Δία που φέρνει ευχάριστα νέα! Αυτή
την περίοδο είσαι πιο επιρρεπής σε βιαστικές κινήσεις, ή σε διενέξεις με τους
οικείους σου και παρότι η γοητεία σου
είναι αυξημένη, πολλές φορές δεν αναλαμβάνεις το μερίδιο ευθύνης που σου
αναλογεί.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η εβδομάδα αυτή που ξεκινά με
τη Σελήνη σε φιλική θέση, είναι ιδιαίτερα
σημαντική για σένα, καθώς ο Άρης περνά
στο ζώδιό σου μετά από μια μακρά περίοδο παρασκηνίου και στασιμότητας, αυξάνοντας κατακόρυφα τα επίπεδα ενέργειας.
Οι συνθήκες είναι έτοιμες για κάτι νέο,
καθώς υπάρχουν φλερτ στον ορίζοντα,
χάρη στον πλανήτη της αγάπης σε βοηθητική θέση.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μολονότι το ξεκίνημα της
εβδομάδας είναι πιο εσωστρεφές και αποφεύγεις την πολυκοσμία, είσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων και φέρνεις στο προσκήνιο τα δικά σου θέλω. Ο Άρης περνά
στο προηγούμενο ζώδιο από το δικό σου,
τον Τοξότη, προλογίζοντας έτσι μια
περίοδο όπου υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Μέσα από φίλους και παρέες υπάρχει
περισσότερη εύνοια την Πρωτοχρονιά και
οι ευκαιρίες για φλερτ και νέες γνωριμίες
δεν λείπουν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μολονότι το ξεκίνημα της
εβδομάδας είναι βοηθητικό, υπάρχουν
κάποιοι στόχοι σου που δεν προχωρούν με
την ταχύτητα που θα ήθελες. Ο Άρης που
εδώ και καιρό έφερε πολλή κούραση και
πιεστικές καταστάσεις, περνά σε μια πιο
βοηθητική θέση και σε κινητοποιεί για να
υλοποιήσεις τους στόχους σου. Είσαι σε
μια ερωτική περίοδο, ενώ αφήνεσαι σε…
απολαύσεις παντός είδους!
ΙΧΘΥΕΣ: Προτίμησε μια πιο συγκρατημένη
στάση απέναντι στα πράγματα, καθώς οι
υπερβολές σε εκθέτουν προς τα έξω, ενώ
μπορείς να στραφείς σε φίλους. Είσαι,
όμως, σε μια περίοδο που έχεις επωμιστεί
ευθύνες άλλων, αλλά η τυχερή συνάντηση
Ερμή-Δία ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες και φέρνει καλές ιδέες! Μπορεί
αυτό το διάστημα να προβληματίζει πολλούς, για σένα όμως φέρνει και περισσότερη αισιοδοξία. Επιδιώκεις, λοιπόν,
περισσότερη ελευθερία κινήσεων.

Κοτόπουλο Cordon Bleu
Υλικά:
2 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι
2 κιλά κοτόπουλο, στήθος, για σνίτσελ
1 λίτρο ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα
Για τη γέμιση
8 φέτες ζαμπόν, βραστό, 8 φέτες ένταμ
Για το πανάρισμα
100 γρ. αλεύρι γ.ο.χ., 4 αβγά, μέτρια, 200 γρ. πάνκο
50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
Για το σερβίρισμα
μαϊντανό, ψιλοκομμένο, 100 γρ. πράσινη σαλάτα,
ανάμεικτη, 100 γρ. μαγιονέζα

Εκτέλεση:
Σε ένα μπολ λαδώνουμε και αλατοπιπερώνουμε τα
φιλέτα κοτόπουλου. Γεμίζουμε το κάθε φιλέτο με μία
φέτα ζαμπόν και μία φέτα τυρί. Ρολάρουμε κάθε φιλέτο κλείνοντας το ζαμπόν και το τυρί στο κέντρο του
φιλέτου. Κλείνουμε τις ενώσεις από κάθε ρολάκι με
οδοντογλυφίδες. Ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο σε ένα βαθύ
τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
Βάζουμε το αλεύρι σε ένα μπολ. Σε ένα δεύτερο μπολ
βάζουμε τα αβγά ελαφρώς χτυπημένα και σε ένα τρίτο
μπολ το πάνκο μαζί με την παρμεζάνα και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Βουτάμε κάθε ρολάκι στο μπολ με
το αλεύρι, στη συνέχεια στο μπολ με τα αβγά, και
τέλος στο μείγμα με το πάνκο, προσέχοντας να καλυφθεί το κάθε ρολάκι εντελώς με το πάνκο.
Βάζουμε κάθε ρολάκι στο τηγάνι και τηγανίζουμε για
6-8 λεπτά μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές και
να ψηθεί το κοτόπουλο στο κέντρο του.
Αφαιρούμε το ρολάκι από το τηγάνι και αφήνουμε σε
ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί ώστε να στραγγίξει
τα περιττά λάδια του. Αφαιρούμε τις οδοντογλυφίδες
από τα ρολάκια.
Πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε με
πράσινη σαλάτα και μαγιονέζα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 792 - 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Μητροπολίτη
Κυρηνείας
Κυπριανού

Προσκαλείστε όπως
τιμήσετε με την
παρουσία σας το
φιλολογικό μνημόσυνο του αειμνήστου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
που θα γίνει
στις 15 Ιανουαρίου
2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 6.30μ.μ.
στην Αίθουσα
Ηρώων
των Συνδέσμων
Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α.
1955 - 59
(Προδρόμου 40,
Στρόβολος)
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Δημήτρης
Ταλιαδώρος,
Φιλόλογος, Ιστορικός Ερευνητής
Σοφοκλής Μούσουλος,
Οικονομολόγος,
Πολιτικός Επιστήμων
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Οι τιμώντες τη μνήμη
του, Επιτροπή
Μνημοσύνων Ηρώων
Κακοπετριάς
Οι συναγωνιστές,
Οι συγγενείς του

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 18/2019 30/12/2019
70.000 ............. 081464

200 .................. 074841

10.000 ............. 099831

200 .................. 056862

5.000 ............... 095122

200 .................. 091620

1000 ................ 071650
1000 ................ 086028
1000 ................ 033415
1000 ................ 034661

200 .................. 011517
200 .................. 098829
200 .................. 090050

1000 ................ 073516

200 .................. 086640

1000 ................ 026087

200 .................. 058724

1000 ................ 086001

Άλλα ποσά

1000 ................ 028017

Από €100 οι λήγοντες σε

500 .................. 075182

9820, 0252

500 .................. 084620

Από €50 οι λήγοντες σε

500 .................. 085262

8264, 3626

500 .................. 060109

Από €20 οι λήγοντες σε

500 .................. 097429

282, 556

500 .................. 073764

Από €10 οι λήγοντες σε

500 .................. 022098

509, 255

500 .................. 044569

Από €4 οι λήγοντες σε

200 .................. 013405

92, 27

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

«Είναι στις πιο σκοτεινές στιγμές μας που πρέπει να εστιάσουμε στο φως.»
Αριστοτέλης
«Το να βρίσκεις λάθη είναι εύκολο, το να κάνεις
το σωστό είναι δύσκολο.»
Πλούταρχος

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

ΚΑΛΟ ΝΕΟΝ
ΕΤΟΣ 1965

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΚΑΙ

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

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ

Η παρουσία σας μια ευχή κι ένα χαμόγελο θα ομορφύνει τον γάμο μας
το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, στις 5.30μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου και Αγίου Παϊσίου Αγία Φύλα, Λεμεσός

ΦΩΝΗ»

Αντρέας & Χριστίνα

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Οι γονείς:
Αλκιβιάδης & Καίτη Πιερίδη
από Κάτω Δερύνεια και Άχνα και τώρα Αρμενοχώρι
Γιαννάκης Ιωάννου (γ.γ. Ομοσπονδίας
Οικοδόμων ΣΕΚ) & Γιωργούλλα Ιωάννου από Άγιο Τύχωνα
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο Monte Caputo στις 7.30μ.μ.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15
Καλημέρα και τα Φώτα για ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σ

το ντεπούτο του Νορβητού προπονητή Κόρε Ικγνερμοριγκτσεν, ο
ΑΠΟΕΛ με όρεξη, φρεσκάδα, ζωντάνια
και σοβαρότητα μπήκε στη νέα χρονιά
με αισιοδοξία. Η άνετη νίκη επί της
Ένωσης σε συνδυασμό με την βελτιωμένη εμφάνιση, απομάκρυνε τα σύννεφα
που σκίαζαν τον «Αρχάγγελο» τις
τελευταίες εβδομάδες. Πέραν των τριών
βαθμών, ο ΑΠΟΕΛ ξανακέρδισε τον
Γιώργο Εφραίμ ο οποίος με μεγάλα
κέφια έβαλε έντονη τη σφραγίδα του
στη νίκη.

• Οδυνηρό καλωσόρισμα για Ομόνοια
• Αναγεννημένη η Νέα Σαλαμίνα
• Ήττες για Ένωση, Εθνικό και Πάφο

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Ο ΑΠΟΕΛ με την αλλαγή προπονητή φαίνεται ότι προσπέρασε την κρίση
που σοβούσε τον τελευταίο καιρό

2

Η Ανόρθωση, ο Απόλλων και η Ομόνοια (παρά την ήττα) παραμένουν
σταθερές αξίες διεκδικώντας μαζί με τον ΑΠΟΕΛ το πρωτάθλημα

3

Η μάχη για τη σωτηρία θα συνεχισθεί μέχρι τελικής πτώσεως για πέντε,
τουλάχιστον, ομάδες

Ο Απόλλωνας, παρά τη μέτρια εμφάνιση του, κατάφερε να λυγίσει την Ομόνοια στο «Τσίρειο» γεγονός που του
επιτρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις
ψηλές πτήσεις στην προσπάθεια για
τον τίτλο. Το «Τριφύλλι» παρά την
ήττα, απέδειξε ότι διαθέτει τεράστιες
δυνατότητες που το κρατούν στη λέσχη
των φαβορί του μαραθωνίου.

Απαλλαγμένος από
τα προπονητικά
βαρίδια που τον
ταλαιπωρούσαν
τους τελευταίους
μήνες ο ΑΠΟΕΛ

Η ΑΕΚ δεν λέει να ξεπεράσει την αγωνιστική της κάμψη. Φλύαρη και με χτυπητά κενά σε όλες τις γραμμές της, επιβεβαίωσε ότι για να σηκώσει κεφάλι θέλει
δουλειά πολλή. Χρυσός ο βαθμός της
ισοπαλίας για τον Ολυμπιακό στην
προσπάθεια για σωτηρία.

εισήλθε στον αστερισμό του νέου έτους
με σιγουριά και
αυτοπεποίθηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Ανόρθωση που πέρασε σαν σίφουνας
από το «Στέλιος Κυριακίδης» συνέτριψε
τη Πάφο, απολαμβάνοντας τη μοναξιά
της κορυφής. Η τοπική ομάδα πρόσθεσε ακόμη μια αποκαρδιωτική εμφάνιση
που την εξαποστέλλει στην επικίνδυνη
ζώνη.

Πάφος - Ανόρθωση

0-3

Σίλνστενφελυτ 2’, Ράγιος 29’ (πέναλτυ), 58’

Άλμα εξάδας έκανε η Νέα Σαλαμίνα που
υποδέχθηκε το νέο έτος με αισιόδοξο
πρόσωπο. Από την άλλη, ο Εθνικός
Άχνας δεν κατάφερε στο ντεπούτο του
Κλάφουριτς, που διαδέχθηκε τον Γιώτη

Εγκωμίτη, να φρενάρει την κατρακύλα.
Οδυνηρή ισοπαλία για την ΑΕΛ στο
«Μακάρειο» η οποία προσφεύγει στην
ΚΟΠ και την ΟΥΕΦΑ για σφαγιασμό από
τη διαιτησία στον αγώνα με τη Δόξα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 3.30 μ.μ

Αγώνας Δρόμου
«Μάρκου Δράκου»

Τ

o Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ ΛευκωσίαςΚερύνειας και ο ΠΑΣΕΚ, διοργανώνουν τo Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 3.30 μ.μ.τov Αγώνα
Δρόμου «Μάρκου Δράκου», που είναι αφιερωμένος
στη μνήμη του ήρωα της ΕΟΚΑ και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ Μάρκου Δράκου.
Ο αγώνας ο οποίος θα καλύψει απόσταση πέντε
χιλιομέτρων, τελεί υπό την υψηλή προστασία του
Υπουργού Άμυνας Σάββα Αγγελίδη και είναι κάτω
από την αιγίδα του ΚΟΑ. Σημείο εκκίνησης θα είναι
τo Άγαλμα του Ήρωα παρά τo Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και τερματισμός το οίκημα της ΣΕΚ στον
Στρόβολο. Της εκκίνησης θα προηγηθεί κατάθεση
στεφάνων στο Άγαλμα του Ήρωα η ώρα 3.15 μ.μ.
Η εγγραφή των αθλητών θα γίνεται στο οίκημα της
ΣΕΚ στον Στρόβολο μεταξύ των ωρών 2.00 μ.μ. και
3.00
μ.μ.
Η
μεταφορά των
αθλητών
στο
σημείο εκκίνησης θα γίνει με
λεωφορεία.
Η εκδήλωση θα
ολοκληρωθεί με
την τελετή επιδόσεως
των
Επάθλων στους
διακριθέντες
στην αίθουσα
Μάρκου Δράκου
στο οίκημα της
ΣΕΚ.

Η ΣΕΚ επέδωσε την ετήσια της χορηγία
στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Η

ΣΕΚ κάθε χρόνο με την ετήσια της χορηγία στηρίζει το πολυσχιδές έργο που επιτελεί το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59 και τις πλούσιες δραστηριότητες του αλλά και για την ιατρική φροντίδα
και υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σε συνάντηση στο
οίκημα της ΣΕΚ με τον πρόεδρο του Δ.Σ Θεοφάνη
Παναγιώτου, τον διευθυντή του Μελάθρου Σάββα
Σάββα και άλλα δύο μέλη του Δ.Σ εξέφρασε την ικανοποίηση του για το ψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει το Μέλαθρο τονίζοντας παράλληλα πως το Κίνημα της ΣΕΚ που ήταν φυτώριο
αγωνιστών της ΕΟΚΑ θα συνεχίσει να στηρίζει με
όλες τις δυνάμεις της το θεάρεστο έργο που επιτελείται.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ αφού ευχαρίστησε τη ΣΕΚ για
την ηθική αλλά και για την οικονομική της στήριξη
τόνισε πως το Μέλαθρο θα συνεχίσει να προσφέρει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους αγωνιστές και σ’
όλη την Κυπριακή κοινωνία. Σημειώνεται πως το
Μέλαθρο με την άρτια ομάδα αποκατάστασης που
διαθέτει έχει καταξιωθεί ως κέντρο παροχής υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή.
Εκ μέρους της ΣΕΚ στη συνάντηση ήταν παρόντες και
τα υπόλοιπα μέλη της γραμματείας της ΣΕΚ καθώς
και ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος
Τιμοθέου και ο αναπληρωτής του Εργατικού Κέντρου
Γιώργος Οδυσσέως.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Δεν αλλάζει η φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής του ΓεΣΥ

Δ

εν αλλάζει η φιλοσοφία της
αρχιτεκτονικής του ΓεΣΥ τονίστηκε στην ευρεία σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
υπό την προεδρία του προέδρου
Δημήτρη Συλλούρη στην παρουσία των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, του υπουργού
Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου,
των ηγετών των συνδικαλιστικών
και εργοδοτικών οργανώσεων,
εκπροσώπων του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (OAY) και του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας (OKYπΥ) .

ποτε αλλαγή της αρχιτεκτονικής ή
της φιλοσοφίας του Σχεδίου, κάτι
που εμείς ως Κυβέρνηση τονίζουμε
συνεχώς. Επίσης, εξέφρασε ευαρέσκεια για την παραδοχή ότι ,το
Σύστημα έχει ξεκινήσει με πολύ
λιγότερα προβλήματα από ότι όλοι
ανέμεναν και αυτό είναι θετικό και
είναι και προς πίστη της δουλειάς
που γίνεται από τον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας.
Ο υπουργός επανέλαβε ότι, με τις

Ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε
πως, επειδή η Βουλή ολοκλήρωσε
ένα δύσκολο έργο που αφορούσε
τη μελέτη και ψήφιση του νόμου
για το ΓεΣΥ, έχει αποφασίσει ότι
ανά τρίμηνο θα εξετάζει και θα
συζητά τα θέματα του ΓεΣΥ, «ώστε
να μην κρατά αποστάσεις από
τυχόν προβλήματα, λάθη και
παραλείψεις ή και χειρότερα, για
να μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα». «Γιατί αν πάει λάθος, η Βουλή,
κατά την προσωπική μου, άποψη
θα φέρει ευθύνη», επανέλαβε.
Ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου, μεταξύ άλλων, εξέφρασε
την ικανοποίηση του για
τη
δέσμευση των πλείστων εκ των
παρευρισκόμενων για την πρόθεσή
τους να μην προβούν σε οποιαδή-

ΣΕΚ
Η παρέμβαση του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
περιστράφηκε γύρω από τους
ακόλουθους άξονες:
• Το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει και δεν
τίθεται θέμα αλλαγής της φιλοσοφίας με βάση την οποία εδραιώθηκε
• ΤΟ ΓεΣΥ αποτελεί
μια τεράστια κοινωνική μεταρρύθμιση
για αυτό και συνίσταται υπομονή από
όλους.

Ο κ. Συλλούρης πριν τη σύσκεψη
δήλωσε πως σκοπός ήταν η στήριξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ και η
ανασκόπηση της μέχρι σήμερα
πορείας. Και πρόσθεσε:
«Ο έλεγχος της Βουλής, δεν είναι
ένας απλός εξ αποστάσεως κοινοβουλευτικός έλεγχος και απ’ εκεί
και πέρα να πούμε ότι δεν ευθυνόμαστε. Εμείς θεωρούμε ότι θα
ευθυνόμαστε αν δεν πετύχει το
ΓεΣΥ», προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα συμβάλει στην ενίσχυση
της λειτουργίας του συστήματος
και της ενίσχυσης της αναγκαίας
εμπιστοσύνης και της εν εξελίξει
διαδικασίας μεταρρύθμισης του
χώρου της υγείας.

λαβές αυτών που καταχρώνται το
Σύστημα θα μειώνονται εις βάθος
χρόνου».

• Απώτερος στόχος
θα πρέπει να είναι η

√ Σε ευρεία σύσκεψη στη Βουλή, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), έξι μήνες μετά
την έναρξή της εφαρμογής του
√ Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης τόνισε πως
η Βουλή ψήφισε τον νόμο για το ΓεΣΥ και οφείλει να ασκεί
ενεργό κοινοβουλευτικό έλεγχο για την πορεία υλοποίησης του
√ ΣΕΚ: Αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή τη σημαντική
κοινωνική μεταρρύθμιση που αγκαλιάστηκε με θέρμη
από τους πολίτες και τον ιατρικό κόσμο
πιθανές καταχρήσεις «αφήνεται να
νοηθεί ότι κινδυνεύει η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ. Ουδέν αναληθέστερο.
Να τονίσουμε, πρόσθεσε, για
ακόμα μια φορά την έννοια του
σφαιρικού προϋπολογισμού και το
γεγονός ότι επιβεβαιώνονται και η
αρχιτεκτονική και οι αρχικοί σχεδιασμοί. Να θυμίσω ότι πέρσι
τέτοια εποχή, υπήρχε η προσπάθεια να ξεφύγουμε από τον -όπως
τον ονόμαζαν κάποιοι- σκληρό
σφαιρικό προϋπολογισμό. Τώρα
επιβεβαιώνονται οι σχεδιασμοί
μας, διότι μέσω του προϋπολογισμού αυτού δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ούτε σεντ επιπλέον. Εκείνο
που συμβαίνει είναι πως εάν συνεχίζονται οι καταχρήσεις, οι απο-

επίλυση των προβλημάτων που
αναφύονται, στη γένεση τους προτού συσσωρευτούν.
• Να τεθούν αυστηρές ποινές που
θα αποτρέπουν κατάχρηση του
συστήματος
• Απαιτείται αλλαγή κουλτούρας
για να μπορέσουν τα δημόσια
νοσηλευτήρια να επιτελέσουν τη
σημαντική τους αποστολή. Χρειάζεται συνεργασία και κατανόηση
• Η ΣΕΚ αισθάνεται δικαιωμένη
που ο κόσμος αγκάλιασε το ΓεΣΥ
και εισηγείτε την ενίσχυση του ΟΑΥ
σε ανθρώπινο δυναμικό στη βάση
των υποδείξεων της μελέτης
Μercer.

12ο Παγκύπριο Συνέδριο Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΟΙΥΚ-ΣΕΚ

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.

