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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
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Ελάχιστος μισθός εισδοχής
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
To Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε με
Διάταγμα τον ελάχιστο μισθό εισδοχής σε 19 επαγγέλματα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους
δήλωσε πως η ρύθμιση αυτή είναι
καθοριστικής σημασίας για
τον κλάδο.
Σελ. 5

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

2020-30: Δεκαετία σημαντικών
αλλαγών στην Τουριστική Βιομηχανία
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Ενωτικό Δημοψήφισμα
15ης Ιανουαρίου 1950
Το 95.7% του Κυπριακού λαού,
συμπεριλαμβανομένων και πολλών
Τουρκοκυπρίων, εξέφρασαν ελεύθερα τη βούληση τους για Ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα.

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Φωνή λαού η ενίσχυση της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Αύριο Πέμπτη το Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ

Τ

α καίρια ζητήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας θα
τεθούν στο μικροσκόπιο του 12ου

Κοινωνικός χαραχτήρας
των Ταμείων Προνοίας
Καρποφορούν οι έντονες παραστάσεις και δημόσιες παρεμβάσεις της
ΣΕΚ για ψήφιση του νομοσχεδίου που
αφορά στην ίδρυση και λειτουργία
Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών
με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της
ενίσχυσης του κοινωνικού χαραχτήρα των Ταμείων Προνοίας. Το θέμα
έχει συζητηθεί χθές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Η ΣΕΚ
καλεί τα κόμματα να ψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Σελ. 16

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3069

Παγκυπρίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπάλληλων
Κύπρου, ΟΙΥΚ-ΣΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου

2020, στις 10 το πρωί στην αίθουσα
Μάρκου Δράκου στα κεντρικά γραφεία του κινήματος στον
Στρόβολο.
Σελ. 16

Ιστορική ομόφωνη απόφαση των Κοινωνικών Εταίρων με σφραγίδα Ζέτας

Δημιουργείται Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης
για πάταξη της αδήλωτης εργασίας

Η

ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει το
συντομότερο το νομοσχέδιο που
αφορά στη σύσταση και λειτουργία
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης στη
βάση της ομόφωνης χθεσινής κατάληξης των Κοινωνικών Εταίρων, με σκοπό
την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
Σε τοποθέτηση του στην χθεσινή καθοριστική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας (φωτο) ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας εξήρε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα την τεράστια σημασία των
προνοιών του νομοσχεδίου που απο-

σκοπεί στην εξάλειψη κάθε μορφής
παρανομίας στην αγορά εργασίας αλλά
και στην καταπολέμηση του αθέμιτου

√ Η ΣΕΚ καλεί τα κόμματα
να υπερψηφίσουν το σχετικό
νομοσχέδιο
ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
Ο κ. Μάτσας κάλεσε τα κοινοβουλευτικά
κόμματα να σεβαστούν την ομόθυμη
απόφαση του συνδικαλιστικού κινήμα-

τος, των εργοδοτικών οργανώσεων και
του υπουργείου Εργασίας αλλά και την
επίπονη προσπάθεια της υπουργού
Εργασίας, ψηφίζοντας το νομοσχέδιο
που κατέθεσε η Ζέτα Αιμιλιανίδου
ύστερα από πολύχρονες διαβουλεύσεις
με τους Κοινωνικού Εταίρους.
Τα κόμματα θα τοποθετηθούν επί του
νομοσχεδίου την επόμενη Τρίτη. Στη
συνέχεια το νομοσχέδιο θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια της Βουλής για
τελική τοποθέτηση, με την προσδοκία
ότι θα ψηφισθεί ως έχει.

Σελ. 3

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ: Το ήθος και το κάλλος της ΕΟΚΑ
Αφιέρωμα στον κοινωνικό κι εθνικό αγωνιστή που υπήρξε ηγετικό στέλεχος της ΣΕΚ
και αναδείχθηκε σε ηρωική μορφή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου
Σελ. 7

Σελ. 9, 16

Ξεχάστε την κατάργηση της ΑΤΑ

Π

ροτεραιότητα και στόχος πολιτικής της ΟΕΒ και
του ΚΕΒΕ, αποτελεί για το 2020 η δια παντός
κατάργηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), όπως αναφέρεται στα σχετικά
πρωτοχρονιάτικα μηνύματα τους.
Καλά κάνουν, ευθύς εξ’ αρχής, να το ξεχάσουν. Η
ΑΤΑ η οποία την τριετία 2018, 2019 και 2020 καταβάλλεται κατά το ήμισυ (50%) ως μέρος των προσωρινών ρυθμίσεων για διαχείριση της οικονομικής κρίσης και με τη σύμφωνη γνώμη της υπουργού Εργασίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δεν
πρόκειται να καταργηθεί. Αντίθετα με τη συμπλήρωση της τριετούς μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει
ήδη, να έχει ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος
ώστε «να επιτευχθεί νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ
στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ και οι κοινωνικοί
εταίροι δεσμεύονται να προσέλθουν σε εποικοδομη-

τικό διάλογο για την εξεύρεση συμφωνίας».

πληθωρισμού. Άλλωστε η ύπαρξη της ΑΤΑ δεν έβλα-

Αυτό προνοεί η σχετική συμφωνία ημερομηνίας 28
Ιουλίου 2017 που φέρει την υπογραφή του συνόλου
των κοινωνικών εταίρων και της Υπουργού Εργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας μιλά για νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ και όχι κατάργηση της .

ψε ποτέ κανένα γι’ αυτό έτυχε της καθολικής ανα-

• Αυστηρή προειδοποίηση προς ΟΕΒ-ΚΕΒΕ
• Σεβασμός στα συμφωνηθέντα
Και για να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο τα
πράγματα, λέμε πως, η πραγματική φιλοσοφία της
ΑΤΑ αποκαθιστάται όταν αυτή καταβάλλεται στο
σύνολο της, ώστε να αποκαθιστά πλήρως την αγοραστική αξία των μισθών από τη διάβρωση του

γνώρισης από όλους τους μέχρι σήμερα προέδρους
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής
οικονομίας δεν προέρχεται ούτε από τους μισθούς
ούτε από την ΑΤΑ, αλλά από τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη διαφθορά, την αναξιοκρατία αλλά και
από τη βραδυδικία που παρατηρείται στην απονομή
της δικαιοσύνης. Εδώ λοιπόν να επικεντρωθούν οι
στόχοι των εργοδοτικών οργανώσεων και όχι στην
ΑΤΑ μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συνομολόγησης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, συλλογικών συμβάσεων και διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

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

Ε

δραίωση του ΓεΣΥ στο τρέχον έτος,
πρώτιστος στόχος της ΣΕΚ

Πάντοτε στη βάση της υφιστάμε-

* νης

φιλοσοσφίας του συστήμα-

τος

Ρ

ιζικές ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στο Δημόσιο πρέπει να γίνουν φέτος
Ήδη καθυστερήσαμε αρκετά με

* επιζήμιες

επιπτώσεις για την

κοινωνία

Γ

άγγραινα

έχει

καταστεί

η

ΑΔΗΛΩΤΗ εργασία στην Κύπρο
Ώρα να της δώσουμε «γροθιά στο

* στομάχι»

Α

ΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ και προσοδοφόρα,
για

τον

τόπο,

η

πράσινη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΕΚ ασκεί τη μέγιστη επιρροή

* της

για εισαγωγή της το συντο-

μότερο

Τ

ΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ διεκδικούμε τους
στόχους μας για το 2020
Μα προπαντός με συνδικαλιστική

* σύνεση και υπευθυνότητα

Ι

σχυρή κοινωνική ΕΥΡΩΠΗ με κοινό
σύστημα ασφάλειας αξιώνουν οι

πολίτες
Συλλογική και αλληλέγγυη να

* είναι η απάντηση στο Brexit

Κ

ατώτατος

Εθνικός

Μισθός,

ΣΤΟΧΟΣ που άρχισε να παίρνει

σάρκα και οστά

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

2020-30 Δεκαετία αλλαγών στην Κυπριακή Τουριστική Βιομηχανία

Ν

έα εποχή για την Κυπριακή Τουριστική Βιομηχανία σηματοδοτεί η
δεκαετία 2020- 30 ενόψει της εθνικής
στρατηγικής που εξήγγειλε η κυβέρνηση
με άξονα την ποιότητα του τουριστικού
μας προϊόντος. Συνοπτικά, τα βασικά
χαραχτηριστικά της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό
όπως τα παρουσίασε
ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος
είναι:
• Η Κύπρος να καταστεί ολόχρονος τουριστικός προορισμός
Του Ξενή X.
• Ανάπτυξη του τουΞενοφώντος
ρισμού στην ορεινή
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@
sek.org.cy

Κύπρο και γενικότερα
την ύπαιθρο
• Καθιέρωση της
Κύπρου ως ποιοτικού
τουριστικού προορι-

σμού
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού προϊόντος
• Αειφόρος ανάπτυξη και σεβασμός στο
περιβάλλον
Πιστεύουμε ότι η κατεύθυνση αυτή
όπως αποτυπώνεται στην τοποθέτηση
του υφυπουργού Τουρισμού είναι ορθή
και σοφή. Στην αρθρογραφία μας τα
τελευταία χρόνια, υποστηρίξαμε τεκμηριωμένα πως ήλθε η ώρα, η Κύπρος να
ξεφύγει από το μοντέλλο του ποσοτικού τουρισμού και της αρπακτής και να
εισέλθει στον αστερισμό της ποιότητας

Με πρωταγωνιστικό ρόλο της ΣΕΚ

* στη διεκδικητική προσπάθεια

Η

θυσία του ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ,
φωτεινός φάρος στον εθνικό μας

αγώνα
Συνεχίζουμε πιστά τις παρακα-

* ταθήκες του

Φ

ωνή δυνατή προτάσσει

η ΣΕΚ

ενάντια στη ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Το κακό έχει παραγίνει, ο τόπος

* δεν αντέχει άλλο

Ώ

ρα να ξεκινήσει η νέα πολιτική
για ΠΟΙΟΤΙΚΗ αναβάθμιση του

τουριστικού μας προϊόντος
Η νοοτροπία της αρπακτής δεν

* χωράει πλέον στη νέα εποχή

Ν

αι, διεκδικούμε πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ

Αυτό επιτάσσει το συνδικαλιστικό

* καθήκον

και η κοινωνική μας

ευθύνη

Η

νέα χρονιά αποτελεί ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ
για επούλωση των πληγών της

κρίσης
Ας αξιοποιήσουμε τις ευοίωνες

* προς τούτο προοπτικές

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

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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σε συνάρτηση με την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. Τώρα που η
θέση αυτή τείνει να γίνει πράξη, θα
θέλαμε να υποδείξουμε στο υφυπουργείο Τουρισμού και γενικότερα στο
σύνολο της Πολιτείας και της Κοινωνίας ότι η επίτευξη των τεθέντων στόχων χρειάζεται σύνεση, προγραμματισμένη δουλειά χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες και προπαντός αρμονική
συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους οι οποίοι αποτελούν την ψυχή του
τουρισμού.

αιχμή την Κυπριακή φιλοξενία
7 Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
8 Η απεξάρτηση από το ξένο εργατικό
δυναμικό και εν ανάγκη η εργοδότηση
κοινοτικών, κυρίως Ελλαδιτών
9 Η ουσιαστική ανάπτυξη του αγροτουρισμού
10 Η εισαγωγή αυστηρού νομοθετικού
πλαισίου για την αειφορία.
Έχοντας κατά νούν τα πιο πάνω,
πιστεύουμε πως ήλθε ή ώρα της αλήθειας για την Κυπριακή Πολιτεία και

• Μέγα ζητούμενο η ποιότητα και η διακριτή ταυτότητα
του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος
Ο ΧΡΥΣΟΣ 10ΛΟΓΟΣ
Για να αποκτήσει ο Κυπριακός τουρισμός την αίγλη που οραματιζόμαστε
απαιτείται:
1 Η προσήλωση στα εργασιακά θέσμια
2 Η τήρηση των προνοιών της συλλογικής σύμβασης
3 Ο απαιτούμενο σεβασμός στο προσωπικό με ικανοποιητικούς μισθούς
και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
4 Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας,
που δυστυχώς «ζεί και βασιλεύει»
5 Η μέγιστη αξιοποίηση του ντόπιου
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού
και η επαγγελματική του ανέλιξη
6 Η απόκτηση και εδραίωση ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος με

Κοινωνία όσον αφορά το αύριο του
Τουρισμού που αποτελεί την ατμομηχανή της Κυπριακής οικονομίας. Ή θα
μείνουμε στάσιμοι ακολουθώντας τη
μέθοδο της μετριότητας και της αρπακτής για τους λίγους ή προχωρούμε
μπροστά με δύναμη και πίστη για ένα
προσοδοφόρο μέλλον για όλους. Προς
τούτο, η μέγιστη ευθύνη ανήκει στους
ξενοδόχους οι οποίοι καλούνται να επιδείξουν καλή θέληση και τον απαιτούμενο κοινωνικό πατριωτισμό συμβάλλοντας συνειδητά στην αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος με εργοδότηση
εξειδικευμένου και καλά αμειβόμενου
ντόπιου, κατά κύριον λόγο, εργατικού
δυναμικού εξουδετερώνοντας την προσφιλή πρακτική του εύκολου πλουτισμού, σε βάρος της ποιότητας.

Φωνή λαού η ενίσχυση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών

Δ

εν υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία πως η αδήλωτη εργασία
αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της αγοράς εργασίας η οποία μετά τους κλυδωνισμούς από την οικονομική ύφεση
επιχειρεί να βρει και
πάλι τον βηματισμό
της.
Η αδήλωτη αλλά και
η υποδηλωμένη εργασία όπως και κάθε
άλλη παρανομία δεν
Της Δέσποινας
είναι απλά ένα τυπιΗσαΐα
κό ή υποτυπώδες
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
πρόβλημα. Όλα μαζί
Γυναικών ΣΕΚ
οδηγούν στην απορdespina.isaia@sek.org.cy
ρύθμιση των εργασιακών θεσμών και
αποτελούν γάγγραινα που μολύνει το
εργασιακό τοπίο, υπονομεύοντας το
δικαίωμα όλων στη σύνταξη και όχι
μόνον. Συνεπώς η προσπάθεια τόσο
της Εκτελεστικής όσο και της Νομοθετικής εξουσίας θα πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία άρτιων μηχανισμών οι οποίοι να αποτελούν το άγρυπνο μάτι της πολιτείας έναντι όσων

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)

επιτηδευμένα προσπαθούν να προκαλέσουν εν γνώσει τους απώλεια κρατικών εσόδων προάγοντας παράλληλα
τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η Κυβέρνηση
και η Υπουργός Εργασίας επιτέλεσαν το
καθήκον τους. Είναι η ώρα της βουλής
και του κάθε βουλευτή ξεχωριστά με
όνομα και επίθετο να ορθώσουν το
ανάστημα τους αναλογιζόμενοι τις
σοβαρές επιπτώσεις της αδήλωτης

• Η αδήλωτη εργασία αποτελεί
πλήγμα για την οικονομία
και την κοινωνία
εργασίας η οποία δρα σε βάρος ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας και
οικονομίας.
Η ενίσχυση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών είναι εκ των ων ουκ άνευ
αφού θα της δοθούν τα εργαλεία που
χρειάζεται για να μπορεί να συγκρουστεί με πολλαπλά οικονομικά συμφέροντα και σαθρά κατεστημένα, ενώ θα
προστατέψει εργαζομένους αλλά και
συνεπείς εργοδότες που δεν επιθυμούν

να καταδολιεύουν τα κρατικά έσοδα.
Η αγορά εργασίας χρειάζεται να θωρακιστεί για να μπορέσει να αποκτήσει τις
δικές της ασπίδες προστασίας ώστε
τίποτα και κανένας να μη μπορεί να την
εμβολίσει.
Οι βουλευτές οφείλουν να αναδείξουν
τον ρόλο που τους παρέχει το σύνταγμα. Ενασκώντας την ελεγκτική τους
αρμοδιότητα, δεν περιορίζονται μόνο
στο να θεσπίζουν κανόνες δικαίου,
αλλά να επιτηρούν την εφαρμογή τους ,
επιτελώντας έτσι στο ακέραιο την αποστολή τους, να αποτελεί δηλαδή το επίσημο βήμα απ΄ όπου διερμηνεύονται τα
αιτήματα του λαού και προστατεύονται
τα συμφέροντά του σε θέματα οικονομίας, δικαιοσύνης, εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, ασφάλειας κ.α
Το μείζον ζήτημα της αδήλωτης εργασίας και της σοβαρής απορρύθμισης
πλήττει όλες τις μορφές κοινωνικής και
οικονομικής δικαιοσύνης. Αναμένουμε
το αποτέλεσμα και όλοι τους θα κριθούν αυστηρά όπως όλοι μας, για τις
πράξεις ή και παραλείψεις μας.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/1/2020
Παύλου Θηβαίου,
Ιωάνου του Καλυβίτου.
ΠΕΜΠΤΗ 16/1/2020
Προσκ. αλ. Πέτρου.
Πευσίππου, Ελασίππου, Μεσίππου,
Νεονίλης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/1/2020
Αντωνίου Μεγ.,
Αντωνίου Βεροίας,
Γεωργίου εν Ιωαννίνοις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/1/2020

Μακαρίου Καλ.

Αθανασίου και
Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/1/2020
Ευθυμίου Μεγάλου,
Ευσεβίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/1/2020

ΤΡΙΤΗ 21/1/2020
Μαξίμου ομ., Νεοφύτου μ. Πατρόκλου &
Αγνής, Ευγεενίου μ.

Μάρκου Ευγεν.
Μακαρίου Αιγ.,
Αρσενίου Κερκ.,

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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• Η αδήλωτη εργασία στο στόχαστρο
των κοινωνικών εταίρων

ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΑΧΙΣΤΑ
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η

ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει το συντομότερο
το νομοσχέδιο που αφορά στη σύσταση και λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης στη βάση
της ομόφωνης χθεσινής κατάληξης των Κοινωνικών
Εταίρων, με σκοπό την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί, να αποτελεί την
μεγαλύτερη γάγγραινα στην αγορά εργασίας του
τόπου. Εκθέτει τους εργαζομένους σε επικίνδυνες
συνθήκες εργασίας και μειώνει τις αποδοχές τους,
αλλά την ίδια στιγμή στερεί το κράτος από έσοδα
υπονομεύοντας το σύστημα της κοινωνικής προστασίας απειλώντας παράλληλα το ασφαλιστικό
μας σύστημα. Ουσιαστικά αποτελεί μαύρη τρύπα για
το ίδιο το ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, η αδήλωτη εργασία νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και δημιουργεί απαράδεκτες
στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι
επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τον νόμο και
την ηθική έναντι των ανταγωνιστριών τους που στην
απουσία ενός αυστηρού εποπτικού μηχανισμού, επιλέγουν την παρανομία και απολαμβάνουν μεγαλύτερα κέρδη μέσα από χαμηλότερο κόστος εργασίας. Η
ανάγκη για πάταξη της αδήλωτης εργασίας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική στον τόπο μας αφού η
συνύπαρξη της σε ένα εργασιακό σύστημα που
χαρακτηρίζεται από επισφάλεια και χαμηλούς
μισθούς, συνθέτει ένα εκρηκτικό περιβάλλον στην
αγορά εργασίας.
Η ΣΕΚ με τεκμηριωμένα επιχειρήματα την τελευταία
διετία κάλεσε τη Βουλή να θωρακίσει την αγορά
εργασίας από την ασυδοσία και την παρανομία,
δίδοντας τα εύσημα στην Υπουργό Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου που έχει ασχοληθεί με μεγάλη σοβαρότητα με το συγκεκριμένο θέμα.
Καλείται λοιπόν η Βουλή να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων, να ψηφίσει χωρίς άλλη καθυστέρηση
τη νομοθεσία που θα δώσει τη δυνατότητα εφαρμογείς μιας τόσο σημαντικής νομοθεσίας εδραιώνοντας
μια νέα κουλτούρα επιχειρηματικής ηθικής την οποία
χρειάζεται ο τόπος και η οποία θα βασίζεται στον
υγιή ανταγωνισμό, τη νομιμότητα και την αξιοπρεπή
μεταχείριση των εργαζομένων.

Π

λήρη κατανόηση στην
αξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος για διασφάλιση
των εργατικών δικαιωμάτων
στα λιμάνια και τις επιβατικές
μεταφορές επέδειξε ο νέος
υπουργός Επικοινωνιών και
Μεταφορών Γιάννης Καρούσος κατά την πρόσφατη
συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπνδίας Μεταφορών ΣΕΚ.
Ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Παντελής Σταύρου ενημέρωσε τον υπουργό
για την κατάσταση στα λιμάνια και τις επιβατικές μεταφορές, τονίζοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής των προνοιών των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών
θεσμίων που ισχύουν στην
Κύπρο, με λυδία λίθο τον
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, ΚΒΣ. Ιδιαίτερα στον νευραλγικό τομέα των μεταφορών
όπου παρατηρείται αναβρασμός τον τελευταίο καιρό, οι
εταιρείες είναι υποχρεωμένες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Να αποτραπεί το ψηφιακό χάσμα
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• Λανθασμένη η επιθετική τακτική των χρεώσεων που επέλεξαν οι τράπεζες

Ο

κόσμος της εργασίας αλλάζει
και διαφοροποιείται με έντονα
γοργούς ρυθμούς. Ενδεικτικά να
σημειωθεί πως, 7 στα 10 παιδιά
που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό
σχολείο, θα απασχοληθούν σε
επαγγέλματα και τομείς που δεν
γνωρίζουμε σήμερα. Είναι μέσα
από αυτό το πρίσμα αλλαγών που
η ΣΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένη
εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας, για διασύνδεση της αγοράς
εργασίας με το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού, αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, μεγαλύτερη στόχευση στα
προγράμματα κατάρτισης και

Του Αντρέα
Φ. Μάτσα
Γενικού Γραμματέα ΣΕΚ

επανακατάρτισης, όπως και στην
προώθηση της αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων.
Αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργείται, αναδεικνύει την ανάγκη
για μεγαλύτερη αξιοποίηση του
ρόλου και του θεσμικού πλαισίου
συνεργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο.
Ομοίως, η μετάβαση στη νέα εποχή
της ψηφιοποίησης, της ρομποτοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να προσεγγιστεί
και να αντιμετωπιστεί μέσα από
το πρίσμα της ρύθμισης των
παραμέτρων που αφορούν και
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, αλλά
ταυτόχρονα μέσα και από τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργα-

ζομένων και των καταναλωτών,
αίροντας παράλληλα, την όποια
μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού.
Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι
επιβεβλημένο να γίνει κατανοητό
πως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί ψηφιακό χάσμα
και ως εκ τούτου, θα πρέπει να
αξιοποιηθεί σωστά το ανθρώπινο
δυναμικό και να αποτραπεί η

• Ο κόσμος χρειάζεται
εκπαίδευση και όχι τιμωρία
όποια κοινωνική ανατροπή και
αναστάτωση. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι, 54% των ανθρώπων
θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε νέες
δεξιότητες.
Είναι ακριβώς για αυτούς τους
λόγους, που η ΣΕΚ πρόσφατα
αντέδρασε έντονα στις νέες υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών,
υπό το πρόσχημα ή την αιτιολόγηση της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή. Μια προσέγγιση που
επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό
του πληθυσμού και κυρίως τις
ευάλωτες ομάδες, τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Οφείλω να υπενθυμίσω πως, μετά
από παρεμβάσεις της ΣΕΚ, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, τον
Υπουργό Εμπορίου, ως τον θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των
καταναλωτών, τον Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας και την ΕΠΑ,
το θέμα συζητήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, στην Επιτροπή Θεσμών της
Βουλής και λήφθηκε συγκεκριμένη
απόφαση, σύμφωνα με την οποία,
η Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία
με τα Υπουργεία Οικονομικών και
Εμπορίου, θα πρέπει μέχρι τις 30
Ιανουαρίου 2020, να καταθέσουν

• Συνάντηση ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ με τον νέο υπουργό Γιάννη Καρούσο

Κατανόηση των συνδικαλιστικών θέσεων επέδειξε
ο υπουργός Επικοινωνιών – Μεταφορών
να τηρούν στο ακέραιο τις
συλλογικές συμβάσεις μέχρι τη
λήξη τους στο τέλος Ιουνίου
του 2020. Θα πρέπει, σημείωσε, το υπουργείο να καταστήσει σαφές στις εταιρείες ότι
έχουν υποχρεώσεις οι οποίες
πηγάζουν από τις συλλογικές
συμβάσεις, τον ΚΒΣ και τις
νομοθεσίες.
Στο ίδιο πνεύμα ο κ. Σταύρου
έθεσε και τα ζητήματα που
αφορούν τη λιμενική βιομηχανία, ζητώντας να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι που βρίσκεται το θέμα του λιμανιού
της Λάρνακας, υποδεικνύοντας τη σημασία κατοχύρωσης
των εκεί εργαζομένων ανεξάρτητα σε ποιον στρατηγικό
επενδυτή και πότε, θα ανατεθούν οι εργασίες του λιμανιού.
Αναφορικά με το λιμάνι Λεμε-

σού,υπογράμμισε όπως τα
αναφυόμενα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με καλή
πίστη στο πλαίσιο του ΚΒΣ
ενώ οι στρατηγικοί επενδυτές
να αποφεύγουν τις μονομερείς
αποφάσεις σε σχέση με τα
εργασιακά δικαιώματα.

Η ανταπόκριση του κ. Καρούσου ήταν θετική σε όλα τα
θέματα που ηγέρθησαν. Ο
υπουργός τόνισε πως το εργατικό δυναμικό αποτελεί το
συστατικό στοιχείο μια επιχείρησης και ενός οργανισμού.
Διαβεβαίωσε ότι θα συνεργα-

• Διασφάλιση
των εργατικών
δικαιωμάτων
για λιμάνια –
μεταφορές

στη Βουλή δίκαιες και καλά τεκμηριωμένες εισηγήσεις για τις χρεώσεις των τραπεζών.
Μέσα από αυτό το άρθρο, γίνεται
κάλεσμα για ακόμα μία φορά, για
ανάκληση όλων των αποφάσεων
οι οποίες επιβλήθηκαν μετά τον
Αύγουστο 2018, έτσι ώστε να βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση
και με το κάλεσμα της Βουλής.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και ανάλογα με τις εξελίξεις θα εντείνει τις πιέσεις, έτσι
ώστε να υπάρξει σεβασμός προς
τις αποφάσεις των Σωμάτων και
άρση των μονομερών και απαράδεκτων αποφάσεων που παραπέμπουν σε άλλες εποχές.
Σε μια άλλη εξέλιξη, (δυστυχώς
αρνητική), πρόσφατα μία τράπεζα
απέστειλε στους πελάτες της γραπτή πληροφόρηση προειδοποιώντας τους πως, «κατά την απόλυτη κρίση της, [θα] τους επιβάλλει
από καιρό σε καιρό προμήθειες,
τέλη και χρεώσεις».
Η ΣΕΚ παρακολουθεί στενά το θέμα
και θα αντιδράσει ακόμα πιο έντονα και αυστηρά, αν δεν υπάρξουν
διορθωτικές κινήσεις που να προστατεύουν τους καταναλωτές και
να αποδίδουν κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο και της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης των τραπεζών.
Καταληκτικά και συμπερασματικά
λέμε πως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να γίνει μέσα
από την τιμωρία των ανθρώπων,
(τακτική που δυστυχώς επέλεξαν
οι τράπεζες), αλλά μέσα από την
εκπαίδευση και κατάρτιση, έτσι
ώστε να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος
για ψηφιακό χάσμα και να υπάρξει
ομαλή μετάβαση στη ψηφιακή
εποχή.
στεί πλήρως με τα συνδικάτα
με στόχο την εδραίωση συνθηκών μακροχρόνιας ειρήνης για
την καλύτερη λειτουργία τόσο
των λιμανιών, όσο και των
μεταφορών για το καλό της
οικονομίας και της κοινωνίας
ευρύτερα.
Στη συνάντηση, παρέστησαν
επίσης, ο γενικός διευθυντής
του υπουργείου Σταύρος
Μιχαήλ και υπηρεσιακοί
παράγοντες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Αλλαγές στις εισφορές Κοινωνικών
Ασφαλίσεων από τον Ιανουάριο 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Σ

Μειώθηκε κατά 4.515
ο αριθμός των ανέργων

ύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2019
έφτασε τα 25.285 άτομα.
«Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν
• Σε σύγκριση την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων
με τον ίδιο
ανέργων το Δεκέμβριο 2019
μήνα του 2018
μειώθηκε στα 20.140 πρόσωπα σε σύγκριση με 20.631 τον
προηγούμενο μήνα», αναφέρεται.
Σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.515 ατόμων ή 15,2%.
Η μείωση αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης όπου υπήρξε μείωση 1.026 ανέργων,
του εμπορίου με μείωση 646 ανέργων, των κατασκευών με μείωση 611 ανέργων, των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
με μείωση 288 ανέργων, των μεταφορών και αποθήκευσης με μείωση 258 ανέργων, της μεταποίησης με
μείωση 254 ανέργων και των νεοεισερχομένων στην
αγορά εργασίας με μείωση 875 ανέργων.

Η

χρονιά που μας πέρασε
ήταν δυστυχώς από τις
χειρότερες χρονιές των τελευταίων ετών κατά την οποία 15
εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή
τους κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους. Αιτία σε όλες
σχεδόν τις περιπτώσεις ο
ανθρώπινος παράγοντας και η
απουσία μέτρων πρόληψης και
ατομικής προστασίας.
Το σύνολο των εργατικών ατυχημάτων από την άλλη ξεπερνούν τις 2,5 χιλιάδες κάθε σε
όλους τους τομείς απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια το
μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημά-

Του Πανίκου
Αργυρίδη
γενικού
οργανωτικού
ΣΕΚ
των συμβαίνει, σε χώρους τριτογενών
δραστηριοτήτων
όπως γραφεία, χώροι ψυχαγωγίας κλπ (39,0%). Ακολουθούν τα ατυχήματα σε χώρους
βιομηχανικών εγκαταστάσεων
(20,3%), τα ατυχήματα σε
χώρους εργοταξίων και λατομείων (16,7%) και τα ατυχήματα σε δημόσιους χώρους
(15,7%).
Παρά το γεγονός ότι στην
Κύπρο, υπάρχουν αρκετές
νομοθεσίες (περίπου 11 στο
σύνολο) που ρυθμίζουν τα
θέματα ασφάλειας και υγείας
στην απασχόληση, εντούτοις η
αποτελεσματική
εφαρμογή
τους, όπως επίσης και ο έλεγχος της εφαρμογής τους, αποδεικνύεται προβληματικός.
Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εφιάλτη των
εργατικών ατυχημάτων, θα
πρέπει άμεσα, όλοι μαζί συλλογικά και υπεύθυνα να προβούμε στη λήψη συγκεκριμένων

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο

ι
Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ανακοίνωσαν ότι,
σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμους του 2010
μέχρι 2019, από τον Ιανουάριο του
2020 θα ισχύουν τα ακόλουθα:
(1) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων
αποδοχών αυξάνεται από το μήνα
εισφορών Ιανουάριο 2020 σε
€1.055 την εβδομάδα και σε €4.572
το μήνα.
(2) Τα τεκμαρτά εισοδήματα των
αυτοτελώς εργαζομένων πάνω
στα οποία υπολογίζονται οι
εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων
αυξάνονται κατά 0,45% από
6.1.2020.
(3) Οι συντάξεις Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αυξάνονται από
1.1.2020 κατά 0,45% στο βασικό
μέρος σε σχέση με τα ποσά που
ίσχυαν κατά την 1.1.2019. Στο

συμπληρωματικό μέρος, σύμφωνα
με τη Νομοθεσία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, κάθε Ιανουάριο
χορηγείται αύξηση ίση με την
αύξηση του μέσου όρου του δείκτη
τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού
κατά το δεύτερο εξάμηνο του
προηγούμενου χρόνου.

Προσδοκούμεν όπως το 2020 όλοι οι εργαζόμενοι
επιστρέψουν αρτιμελείς στα σπίτια τους
και στοχευμένων μέτρων, αλλά
και χάραξη μίας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης
στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση των
ασφαλών χώρων εργασίας.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να
κατανοήσουμε όλοι την ευθύνη
που έχουμε:

1. Όλοι οι εργοδότες να θέσουν
τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
τους, στις άμεσες προτεραιότητές τους και να μην προσεγγίζουν τα θέματα ασφάλειας
από την σκοπιά του άμεσου
οικονομικού κόστους. (Το
κόστος αυτό θα είναι πολύ
μεγαλύτερο αν σημειωθεί
σοβαρό εργατικό ατύχημα).

2. Όλοι οι εργαζόμενοι να
κατανοήσουν ότι η ασφάλεια
τους προέχει και ότι έχουν και
οι ίδιοι την ευθύνη της αυτοπροστασίας. Θα πρέπει ανάλογα με τα καθήκοντα τους να
χρησιμοποιούν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό
ατομικής ασφάλειας και προστασίας και στις περιπτώσεις
που οι εργοδότες τους δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση τους να εφοδιάζουν το
προσωπικό τους τον ενδεδειγ-

μένο εξοπλισμό, ή την λήψη
προστατευτικών μέτρων σε
επικίνδυνα σημεία, να προβαίνουν σε καταγγελίες.

ορθής διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων, συμβάλουν στην ανάπτυξη ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

3.

5. Να υπάρχει συνεχής εκπαί-

Εργοδότες και εργαζόμενοι
δεν πρέπει να αποδέχονται
υποβαθμισμένα επίπεδα εργασιακής ασφάλειας και να μην
υποτιμούν τους κινδύνους που
υπάρχουν για τη σωματική
τους ακεραιότητα.

4.

Να ενισχυθούν και να επεκταθούν οι επιτροπές ασφάλειας και υγείας σε όλους τους
χώρους εργασίας. Η νομοθεσία προβλέπει τη λειτουργία
επιτροπών ασφάλειας και
υγείας, οι οποίες συγκροτούνται από εργαζόμενους, μέλη
της διεύθυνσης και εξωτερικούς συνεργάτες σε κάποιες
περιπτώσεις. Αυτές οι επιτροπές σε πάρα πολλές περιπτώσεις ή δεν υπάρχουν ή λειτουργούν υποτυπωδώς. Ο ρόλος
των Επιτροπών Ασφάλειας και
Υγείας, είναι πολύ σημαντικός,
ιδιαίτερα στο θέμα της μελέτης
και της καταγραφής της εκτίμησης κινδύνων στους χώρους
εργασίας.
Μια ολοκληρωμένη εκτίμηση
επαγγελματικού κινδύνου σε
κάθε επιχείρηση, όπως επίσης
και ένα συγκεκριμένο σχέδιο

δευση και κατάρτιση των
εργαζομένων, ιδιαίτερα των
νεοεισερχόμενων στην αγορά
εργασίας, για τον λόγο ότι
είναι πλέον αποδεδειγμένη
διαπίστωση ότι δεν υπάρχει
αρκετά ικανοποιητική γνώση
των εργαζομένων για τα μέτρα
τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε χώρο εργασίας.
Η ασφάλεια πλέον δεν περιορίζεται μόνο στα «σκληρά»
επαγγέλματα, όπως είναι οι
κατασκευές ή η βιομηχανία,
αλλά και σε χώρους όπου
υπάρχουν γραφεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες ή εστιατόρια.
Είναι πολύ σημαντικό ο εργαζόμενος, να είναι σωστά
καταρτισμένος, να γνωρίζει τα
μέτρα προστασίας, αλλά και
τα δικαιώματά του.

6.

Να αυξηθούν οι επιθεωρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να
καταστούν πιο αποτελεσματικές, αλλά εκεί και όπου εντοπίζονται παρανομίες, να επιβάλλουν την άμεση διευθέτηση
των μέτρων προστασίας και
ασφάλειας. Για την επίτευξη
του σκοπού αυτού, χρειάζεται
περαιτέρω στελέχωση της
υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας, ώστε το Τμήμα να
αναβαθμιστεί και ποσοτικά,
αλλά και ποιοτικά.

7.

Να τύχει αναθεώρησης η
νομοθεσία, για να υπάρχουν
αυστηρότερες ποινές, έτσι
ώστε να υπάρξει συμμόρφωση
των εργοδοτών προς τις υποχρεώσεις τους, με στόχο τη

Ο μέσος όρος του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2019 σε
σύγκριση με το δεύτερο εξάμην ο του 2018
σημείωσε
μείωση
0,43%.Επομένως, στο
συμπληρωματικό
μέρος δε θα υπάρξει
οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα ποσά
των συντάξεων που
ίσχυαν στις 31.12.2019.
(4) Tο ύψος των βοηθημάτων τοκετού και κηδείας καθορίζονται από
6.1.2020 σε €548,82 και €512,23
αντίστοιχα.
Επίσης, με βάση τη Νομοθεσία περί
Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης
από 1.1.2020 το ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται σε
€341,95 το μήνα.
λήψη προληπτικών μέτρων για
την προστασία των εργαζομένων τους.

8.

Να σχεδιαστούν μακροχρόνιες πολιτικές που να έχουν
στόχο τη δημιουργία κουλτούρας προστασίας και αυτοπροστασίας από τις μικρές ηλικίες
(από τη μαθητική ζωή), μέσα
από την ένταξη συγκεκριμένων
προγραμμάτων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας,
Κυβέρνησης, Βουλής, Κοινωνικών Εταίρων, της κάθε επιχείρησης και του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, να επανακαθορίσουμε το στόχο μας, που δεν
μπορεί να είναι άλλος από την
προστασία της ανθρώπινης
ζωής, της αρτιμέλειας και της
υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία τους.
Αυτός ο στόχος επιβάλλει τη
μέγιστη ευαισθητοποίηση, την
πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών και τη μηδενική ανοχή
στους παραβάτες της, την
αύξηση των επιθεωρήσεων και
την ανάληψη δράσεων που θα
στοχεύουν στη δημιουργία μίας
κουλτούρας πρόληψης και
υπευθυνότητας, σε κάθε βήμα
και σε κάθε σημείο στο χώρο
εργασίας.
Ας είναι λοιπόν το 2020 η
απαρχή για μια πιο ασφαλή
και υγιή απασχόληση για τον
κάθε εργαζόμενο, στο σύνολο
της αγοράς εργασίας, γιατί η
προώθηση της ασφάλειας
αλλά και η διατήρηση της υγείας των εργαζομένων είναι το
κλειδί για τη βελτίωση της
ποιότητάς ζωή μας.
Το 2017 σχεδόν το καταφέραμε
(δύο μόνο θανατηφόρα), είναι
στο χέρι μας να μην θρηνήσουμε ξανά από άλλα εργατικά
ατυχήματα σε χώρους εργασίας.
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διάταγμα για ελάχιστο μισθό εισδοχής
σε επαγγέλματα ξενοδοχειακής βιομηχανίας

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε με διάταγμα τον ελάχιστο
μισθό εισδοχής σε σειρά επαγγελμάτων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, στο πλαίσιο της συνεδρίασής
του, την περασμένη Τετάρτη.
Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παναγιώτης Σεντώνας, η εξέλιξη αυτή
είναι απόρροια της συμφωνίας
που επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία ανανέωσης της συλλογικής
σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, όπου οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι συμφώνησαν με τις συντεχνίες όπως ισχύσει η νομική ρύθμιση για τους κατώτατους μισθούς
σε αριθμό επαγγελμάτων.
Οι δύο πλευρές, πρόσθεσε ο κ.
Σεντώνας, είχαν αποδεχθεί σχετική
μεσολαβητική
πρόταση
της
Υπουργού Εργασίας, στην οποία
είχε συμπεριληφθεί προσχέδιο του
διατάγματος για τη ρύθμιση των
κατώτατων ορίων των μισθών σε

επαγγέλματα που συμφωνήθηκαν.
Το περί Κατώτατων Μισθών στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα
του 2020 τίθεται σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 2020 και σε αυτό περιλαμβάνεται πίνακας τόσο με τον
κατώτατο, όσο και τον ωριαίο

μισθό για 19 επαγγελματικές κατηγορίες.
Οι μισθοί περιλαμβάνουν πέραν
του βασικού μισθού την ΑΤΑ και το
δικαίωμα υπηρεσίας. Οι μηνιαίοι
μισθοί για τα επαγγέλματα του
πίνακα αφορούν εργασία 38 ωρών,
εβδομαδιαία σε πενθήμερη βάση.

Στο διάταγμα αναφέρεται ότι οι
μισθοί για το υφιστάμενο προσωπικό στην ξενοδοχειακή βιομηχανία θα πρέπει να επαναπροσαρμοστούν ανάλογα, εφόσον είναι
χαμηλότεροι.
Ενδεικτικά, ο πόρτερ/ υπάλληλος
βαλιτσών με υπηρεσία μέχρι 6
μηνών αμείβεται με 870 ευρώ το
μήνα ή 5,28 ευρώ την ώρα, ενώ ο
ίδιος μισθός προνοείται και για
τον βοηθό υπάλληλο υποδοχής με
υπηρεσία μέχρι 3 μήνες. Ο μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής με
υπηρεσία μέχρι 6 μήνες λαμβάνει
κατώτατο μισθό 900 ευρώ ή 5,47
ευρώ την ώρα, ενώ ο γκρουμ/
υπάλληλος υποδοχής δικαιούται
τουλάχιστον 935 ευρώ τον μήνα .
Καμαριέρα/ρης με υπηρεσία μέχρι
3 μήνες αμείβεται τουλάχιστον με
920 ευρώ τον μήνα, καθαρίστρια/ης με 970 ευρώ και ο υπάλληλος υποδοχής Β και ο υπάλληλος
μίνι μπαρ με 1.070 ευρώ.

Στις μεταφορές το 14,75% των δαπανών νοικοκυριών

Τ

α νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) δαπάνησαν το
13,2% της συνολικής καταναλωτικής τους δαπάνης για τις μεταφορές το 2018, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο
κονδύλι των δαπανών των νοικοκυριών για τη στέγαση (24,0% της
συνολικής καταναλωτικής δαπάνης). Τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά ακολουθούν στην
τρίτη θέση (12,1%). Αυτό αντιπροσωπεύει συνολική δαπάνη άνω του
1,1 τρισεκατομμυρίου ευρώ, που
ισοδυναμεί με 7,2% του ΑΕΠ της ΕΕ
ή €2220 ανά κάτοικο της ΕΕ.
Στην ΕΕ το 2018 το μερίδιο των

Σ

τις 5,434 εκτοξεύθηκαν τις
δυο τελευταίες ημέρες πριν
τη λήξη της προθεσμίας οι
αιτήσεις για το σχέδιο Εστία,
οι οποίες αντιστοιχούν σε
δάνεια ύψους €1,4 δισ.
Οι δικαιούχοι αρχικά είχαν
υπολογιστεί στις 12 χιλ.
Από τις 5,434 αιτήσεις που
υποβλήθηκαν συνολικά, οι
περίπου 2,600 αιτήσεις υποβλήθηκαν τις δύο τελευταίες
ημέρες, μόνο με όνομα, ταυτότητα και υπογραφή.
Μάλιστα όπως δήλωσε ανώτερος λειτουργός του υπουργείου οικονομικών την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας στις
31/12/2019 οι δανειολήπτες
κατέθεταν την αίτηση τους με
ελλιπή στοιχεία σε όποια τράπεζα έβλεπαν ανοικτή, γι’
αυτό ενδέχεται να αυξηθεί
ελαφρώς ο αριθμός των αιτήσεων.
«Οι πλήρως συμπληρωμένες
αιτήσεις οι οποίες θα προχω-

δαπανών των νοικοκυριών για τις
μεταφορές ήταν το μεγαλύτερο στη
Σλοβενία (16,9%), μπροστά από τη
Λιθουανία και το Λουξεμβούργο
(από 15,8%). Ακολουθούν η Κύπρος
(14,7%), η Γαλλία (14,1%),η Γερμανία (13,8%), η Ουγγαρία και το
Ηνωμένο Βασίλειο (από 13,7%).
Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η
Σλοβακία (6,6%) κατέγραψε το
χαμηλότερο μερίδιο των δαπανών
των νοικοκυριών στις μεταφορές,
ακολουθούμενη από την Κροατία
(9,7%), την Τσεχία (10,4%), τη Ρουμανία (11,2%) τη Μάλτα (11,6%), τη
Λετονία (11,8%) και τη Φινλανδία
(11,9%).
Η μεγαλύτερη μείωση κατά τη

διάρκεια αυτής της δεκαετούς
περιόδου σημειώθηκε στη Ρουμανία (από 15,1% το 2008 σε 11,2% το
2018 ή μείωση 3,9 ποσοστιαίων
μονάδων), μπροστά από τη Βουλγαρία και την Κύπρο (από -2,5 πμ),
και το Λουξεμβούργο (-2,0 πμ).
Κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο
των δαπανών των νοικοκυριών
στις δαπάνες μεταφορών αυξήθηκε σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ: Την
Πολωνία (από 11,7% το 2008 σε
12,9% το 2018 ή αύξηση 1,2πμ), τη
Σλοβενία (+ 1,0 πμ), τη Γερμανία,
την Τσεχία και την Ισπανία (από
+0,6 πμ), την Ιρλανδία (+0,3 πμ ),
τη Λετονία και τη Γαλλία (από
+0,2) καθώς και τη Σλοβακία
(+0,1).

Μικρή άνοδος της ανεργίας
τον Νοέμβριο

Τ

ο εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας
της ζώνης του ευρώ (EA19) ήταν 7,5% το Νοέμβριο
του 2019, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του
2019 και μειωμένο από 7,9% το Νοέμβριο του 2018,
παραμένοντας το χαμηλότερο ποσοστό που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ από τον Ιούλιο του
2008, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από
τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαικής Ένωσης
(Eurostat)
Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 6,3% το Νοέμβριο του 2019,
σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο
του 2019 και μειωμένο από 6,6% το
Νοέμβριο του 2018.
Αυτό παραμένει το
χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από
την έναρξη της
μηνιαίας σειράς
καταγραφής της
ανεργίας της ΕΕ τον
Ιανουάριο
του
2000.
Στην
Κύπρο
η
ανεργία αυξήθηκε
στο 7,7% (6,9% για τους άνδρες και 9,1% στις γυναίκες) ή 35 000 άτομα το Νοέμβριο του 2019, από 7,3%
και 33 000 άτομα τον Οκτώβριο του 2019 και επίσης
7,5% το Νοέμβριο του 2018.
Αναλυτικά, 15,582 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες
στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,315 εκατομμύρια στη
ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Νοέμβριο του 2019.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, ο αριθμός
των ανέργων αυξήθηκε κατά 34 000 στην ΕΕ28 και
μειώθηκε κατά 10 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε
σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 768.000 στην ΕΕ28 και κατά 624.000 στη
ζώνη του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά
ανεργίας τον Νοέμβριο του 2019 σημειώθηκαν στην
Τσεχία (2,2%), τη Γερμανία (3,1%) και την Πολωνία
(3,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (16,8% το Σεπτέμβριο του 2019)
και στην Ισπανία (14,1%).
Τέλος, τον Νοέμβριο του 2019, 3,222 εκατομμύρια
νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ
των οποίων 2,258 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Στο παραπέντε αγκαλιάστηκε
από τους δικαιούχους το ΕΣΤΙΑ

ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται περίπου
στις 2,700 για δάνεια που
αντιστοιχούν στα €570 εκ.

υπουργείο οικονομικών μέσω
κάποιων σχεδίων του υπουργείου εργασίας όπως είναι το
ΕΕΕ, η καταβολή ενοικίου, ή
πληρωμή δόσης και άλλων
παρόμοιων σχεδίων».

Εκτοξεύθηκαν
στις 5,4 χιλ.
οι αιτήσεις
για ένταξη
στο σχέδιο
διάσωσης
της πρώτης
κατοικίας

Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται
να εγκριθεί σχέδιο επιδότησης
παρόμοιου τύπου με το σχέδιο
Εστία.

Το 50% αφορά αιτήσεις
της ΚΕΔΙΠΕΣ
ρήσουν προς επιδότηση ανέρχονται στις 1,130 ενώ περίπου
1,600 δεν εμπίπτουν στα κριτήρια του σχεδίου διότι είτε
δεν είναι επιλέξιμες με βάση το
σχέδιο Εστία, είτε είναι μη
βιώσιμες οι περιπτώσεις τους,
είτε δεν πληρούν άλλα κριτήρια του σχεδίου», ανέφερε ο
εκπρόσωπος.
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Όσον αφορά τις αιτήσεις που
δεν εμπίπτουν στα κριτήρια
του Εστία, θα αξιολογηθούν
ανάλογα με τα στοιχεία που θα
προσκομίσουν μέχρι τέλος
Μαρτίου.

Από το σύνολο των αιτήσεων
που έχουν υποβληθεί, το 50%
αφορά δανειολήπτες της
ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία διαχειρίζεται
τα δάνεια της πρώην Συνεργατικής.

«Αφού αξιολογηθούν ώστε να
διαφανεί σε ποια κατηγορία
εμπίπτουν, τότε θα αποφασιστεί πως θα προχωρήσει το

Συμφώνα με τις δηλώσεις
αρμόδιου λειτουργού
υπουργείου οικονομικών,
αιτήσεις που αφορούν

του
του
«οι
την

Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) της
ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/11/2019
ανέρχονταν στα €6,8 δισ. για
περίπου 61 χιλ. λογαριασμούς».
Πάντως, όπως εξήγησε ο
αρμόδιος λειτουργός, τα
άτομα που ενδεχομένως να
επηρεάζονται να είναι πολύ
περισσότερα διότι στα περισσότερα δάνεια υπάρχουν και
εγγυητές.
Όπως εξήγησε, επίσης «το
πρόβλημα των ΜΕΔ για την
ΚΕΔΙΠΕΣ είναι πιο διαχειρίσιμο
διότι είναι εκτός του τραπεζικού συστήματος και ως εκ
τούτου δεν υπόκειται στην
πίεση της ΕΚΤ και του ενιαίου
εποπτικού μηχανισμού για
μείωση των ΜΕΔ, άρα μπορεί
να είναι πιο ευέλικτη ως προς
τις λύσεις που μπορεί να
δώσει για μείωση των ΜΕΔ».
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ην ώρα που η παγκοσμιοποί• 2019:
ηση της οικονομίας κάνει
τους πλούσιους πλουσιότερους
σε πολλά μέρη του πλανήτη η
φτώχεια κάνει θραύση, το προσφυγικό πρόβλημα προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, οι
παιδικές ασθένεις θερίζουν ενώ η κλιματική αλλαγή με την άνοδο
της θερμοκρασίας απειλεί με ερήμωση μεγάλα τμήματα της γής.
Ας πάρουμε μία γεύση από τα θαύματα της απάνθρωπης παγκοσμιοποίησης την χρονιά πουν έφυγε.Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας, το 10%
των ανθρώπων ζουν με 1,90 δολάρια την ημέρα ή λιγότερο. 85%
των φτωχών παγκοσμίως ζουν στη Νότια Ασία και την υποσαχάρια Αφρική.

Τα θαύματα της παγκοσμιοποίησης δεν έχουν τελειωμό

Ένδεια, προσφυγικό, παιδικός αναλφαβητισμός
και κλιματική αλλαγή οι μεγάλες πληγές του πλανήτη

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η βιοποικιλότητα μειώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη
στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Περίπου ένα εκατομμύριο είδη από εκτιμώμενο αριθμό οκτώ εκατομμυρίων- αντιμετωπίζουν την
εξαφάνιση, πολλά μέσα σε λίγες δεκαετίες, σύμφωνα με μια
παγκόσμια αξιολόγηση. Σήμερα, το ποσοστό εξαφάνισης είναι
δεκάδες εκατοντάδες φορές
υψηλότερο από τα τελευταία
• Το 1/7 του παγκόσμιου
10 εκατομμύρια χρόνια και η
πληθυσμού παραμένει
απώλεια αυτή οφείλεται
κυρίως σε ανθρώπινες δραεγκλωβισμένο σε συνθήκες
στηριότητες. Η βιοποικιλότηεξαθλίωσης ενώ
τα στηρίζει πολλές οικολογιοι κροίσοι αυξάνουν
κές υπηρεσίες για τον άνθρωτη μυθική τους περιουσίας
πο και η απώλειά της επηρεάζει τα μέσα διαβίωσης των
ανθρώπων, την παροχή νερού,
την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Χωρίς τη δράση για τη διατήρηση και τη βιώσιμη
χρήση της φύσης, οι παγκόσμιοι στόχοι που συνδέονται με τη
φτώχεια, την πείνα, την υγεία, το νερό, τις πόλεις, το κλίμα, τους
ωκεανούς και τη γη είναι σε κίνδυνο.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
Για ένα τέταρτο των παιδιών
ηλικίας κάτω των 5 ετών δεν
έχουν καταγραφεί οι γεννήσεις. οι γεννήσεις 166 εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας
κάτω των 5 ετών (25%) δεν
έχουν καταγραφεί ποτέ και
237 εκατομμύρια παιδιά
κάτω των 5 ετών δεν έχουν
πιστοποιητικό
γέννησης.
Εκατομμύρια παιδιά ηλικίας δέκα ετών δεν μπορούν να διαβάσουν
μια απλή ιστορία. 53% όλων των παιδιών στις χώρες χαμηλού και
μεσαίου εισοδήματος και 89% των παιδιών στις φτωχές χώρες,
αντιμετωπίζουν «μαθησιακή φτώχεια».

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ
Οι αριθμοί προσφύγων στα ψηλότερα ιστορικά επίπεδα. Ο αριθμός των εκτοπισθέντων στον κόσμο ανήλθε σε 70,8 εκατομμύρια
συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ 25,9 εκατομμυρίων προσφύγων,
41,3 εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων και 3,5 εκατομμυρίων
αιτούντων άσυλο.

Σ
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ύμφωνα με την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, το πλουσιότερο 1%
των αμερικανικών νοικοκυριών κατέχει
περίπου το 39% του πλούτου της
χώρας, ενώ το μερίδιό του στο εθνικό
εισόδημα, μετά την καταβολή των
φόρων ή άλλων εισφορών στο αμερικανικό δημόσιο, ανέρχεται στο 13%. Οπως
τονίζει σχετικό ρεπορτάζ του BBC, το
ποσοστό του 39% του συνολικού πλούτου των ΗΠΑ που βρίσκεται στα χέρια
του 1% είναι σαφώς υψηλότερο του
αντίστοιχου στη Βρετανία, όπου το
πλουσιότερο 1% ελέγχει περίπου το 24%
του συνολικού πλούτου και το 8% του
εθνικού εισοδήματος. Οπως προκύπτει,
άλλωστε, από την ετήσια έκθεση της
Credit Suisse για τον παγκόσμιο πλούτο,
το ποσοστό του πλούτου που ελέγχει το
1% στις ΗΠΑ είναι σαφώς χαμηλότερο
από το αντίστοιχο στη Βραζιλία, όπου
το πλουσιότερο 1% ελέγχει περίπου το
45% του συνολικού πλούτου της χώρας,

Αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια
δολλάρια η περιουσία του Μπερνάρ Αρνό
O Μπερνάρ Αρνό είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη,
πίσω από τους Μπιλ Γκέιτς και Τζεφ Μπέζος
Το 2019 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τους
Γάλλους δισεκατομμυριούχους, και ιδιαίτερα
για τον πλουσιότερο όλων, τον Μπερνάρ Αρνό,
βασικό μέτοχο των εταιρειών Luis Vuitton Moet
Hennessy και Christian Dior. Χάρη στην εκρηκτική άνοδο της τιμής των μετοχών που κατέχει, ο
Αρνό αύξησε την περιουσία του το 2019 κατά
36 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.
Η αύξηση της καθαρής προσωπικής του περιουσίας κατά περίπου 52% το 2019, κατέστησε
τον Αρνό τον τρίτο πλουσιότερο άνθρωπο της
Γης, ελάχιστα πίσω (για τα δικά τους δεδομένα)
από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Τζεφ Μπέζος. Η
περιουσία του πλουσιότερου Γάλλου ανερχόταν
χθες στα 105 δισ. δολάρια. Η περιουσία του
συνιδρυτή της Microsoft ήταν χθες 112 δισ.
δολάρια και του ιδρυτή της Amazon ήταν 110
δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg.
Η μετοχή της LVMH έχει ενισχυθεί κατά 56% από
την αρχή του έτους και η κεφαλαιοποίηση της
κατά περίπου 73 δισ. ευρώ στα 205,2 δισ.
ευρώ.
Παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας και της
κινεζικής οικονομίας, τις διαδηλώσεις στη Γαλλία και στο Χονγκ Κονγκ, οι πωλήσεις ειδών
πολυτελείας τόσο στην Κίνα όσο και σε άλλες
σημαντικές αγορές ήταν λαμπρές. Φορέματα,
σαμπάνιες, τσάντες, ρολόγια και αρώματα
αξίας εκατοντάδων και χιλιάδων ευρώ πετούσαν από τα ράφια των μπουτίκ του Αρνό.
Το κύριο μέρος της περιουσίας του προέρχεται
από το μερίδιο 97,4% που κατέχει στην εταιρεία
Christian Dior, τον ιστορικό οίκο υψηλής ραπτικής.
Με τη σειρά της η εταιρεία Christian Dior ελέγχει
το 41% των μετοχών του ομίλου LVMH, δηλαδή
του μεγαλύτερου οίκου ειδών πολυτελείας στον
κόσμο. Μεταξύ των 75 εταιρειών εταιρειών της
LVMH συγκαταλέγονται οι: Christian Dior,
Givenchy, Fendi, Kenzo, Bvlgari, TAG Heuer,
Hublot, Sephora, αρκετές μάρκες κρασιού και οι
σαμπάνιες Moet & Chandon.
Παράλληλα, ο Αρνό κατέχει το 8,6% των μετο-

χών της εταιρείας μόδας Hermes και το 1,9%
των γαλλικών σούπερ μάρκετ Carrefour.
Ο Αρνό γεννήθηκε το 1949 στη Γαλλία και εντάχθηκε στην οικογενειακή εταιρεία κατασκευών
το 1971. Στην αγορά ειδών πολυτελείας εισήλθε το 1984 όταν εξαγόρασε μέρος του χρεοκοπημένου ομίλου ειδών πολυτελείας και υφασμάτων που είχε στην κατοχή του την εταιρεία
Christian Dior. Πούλησε όλες τις υπόλοιπες
εταιρείες που κατείχε ο όμιλος και χρησιμοποίησε τα έσοδα για να αγοράσει σημαντικό μερίδιο μετοχών στην εταιρεία LVMH, τον έλεγχο της
οποίας ανέλαβε το 1989 όταν έγινε πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλός της. Το 1999, η LVMH
προσπάθησε ανεπιτυχώς να εξαγοράσει τον
οίκο μόδας Gucci, τον οποίο του άρπαξε έναντι
3 δισ. ευρώ ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος
Φρανσουά Πινό.
Ο Πινό, μεταξύ άλλων, μεγαλομέτοχος των
εταιρειών Kering (μητρική των Gucci, Yves Saint
Laurent και Balenciaga μεταξύ άλλων) επίσης
αύξησε σημαντικά την περιουσία του το 2019,
για την ακρίβεια κατά 11 δισ. δολάρια, στα 41
δισ. Ο Πινό βρίσκεται στην 22η θέση του δείκτη
δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Μεταξύ
των Αρνό και Πινό, στη 14η θέση του καταλόγου
βρίσκεται η κ. Φρανσουάζ Μπετενκούρ-Μεγιέρ,
η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Η κ. Μπετενκούρ-Μεγιέρ ελέγχει το 33% της L’Oreal, της
μεγαλύτερης εταιρείας καλλυντικών στον πλανήτη, και η προσωπική της περιουσία αυξήθηκε το 2019 κατά 11,9 δισ. στα 58 δισ. δολάρια.

Στη Ρωσία η μεγαλύτερη ανισότητα
στην κατανομή του πλούτου
• Το 1% των Ρώσων κατέχει το 60% του συνολικού πλούτου της χώρας

515.000 δολάρια ετησίως το 2017 και
να έχει σημειώσει αύξηση 7,2% σε
σύγκριση με μόλις πριν από ένα έτος.
Μέσα στην τελευταία δεκαετία, άλλωστε, το εισόδημα του πλουσιότερου 1%
των Αμερικανών έχει αυξηθεί κατά 33%,
σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση
από εκείνη του εισοδήματος οποιασδήποτε άλλης εισοδηματικής κατηγορίας
πλην των ακόμη πλουσιότερων.

καθώς και στην Ινδία όπου ελέγχει
πάνω από το 50% του συνολικού πλούτου.

ρο ποσοστό πλούτου, της τάξης του
31%, να βρίσκεται στα χέρια του πλουσιότερου 1%.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της

Εκείνο που διαφοροποιεί, όμως, την
υπερδύναμη είναι ο
ρυθμός με τον οποίο Το 3% των κατοίκων της Ρωσίας κατέχει
αυξάνεται το εισόδημα περίπου το 90% όλων των χρηματοοικονοτων πλουσιότερων Αμε- μικών περιουσιακών στοιχείων,
ρικανών. Στοιχεία της καταθέσεων και μετρητών
αμερικανικής υπηρεσίας
δημοσίων εσόδων (IRS),
που δόθηκαν προ ημερών στη δημοσιότητα,
φέρουν το εισόδημα του
ίδιου αυτού 1% να έχει
εκτιναχθεί πλέον σε επίπεδα
πάνω
από

• To 39% του συνολικού
πλούτου των ΗΠΑ βρίσκεται
στα χέρια του 1%
Credit Suisse, η μεγαλύτερη ανισότητα,
πάντως, με κριτήριο το ποσοστό του
πλούτου που βρίσκεται στα χέρια του
1% του πληθυσμού συναντάται στη
Ρωσία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό
πλησιάζει το 60%. Η δεύτερη οικονομία
στον κόσμο, η Κίνα, εμφανίζει μικρότε-
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• 15 Ιανουαρίου 1950: Το 95.7% του λαού αξίωσε Ένωση με την Ελλαδα

Ορόσημο των αγώνων του Κυπριακού Ελληνισμού
για τελεσφόρηση του εθνικού του πεπρωμένου
Μ

ε το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου
οι Άγγλοι αποικιοκράτες
αρνούνται για άλλη μια
φορά να δώσουν την Κύπρο
στην Ελλάδα όπως υποσχέθηκαν. Ο Βρεττανός
πρωθυπουργός Ουίνστον
Τσώρτσιλ έλεγε το 1940: «Ο
Ελληνικός λαός κατέκτησε
το θαυμασμό των Βρετανώνγια τους αγώνες του
υπέρ της ελευθερίας. Θα
μοιραστούμε την κοινή
νίκη». Αυτή η νίκη για τους
Έλληνες της Κύπρου ήταν
απόλυτα συνυφασμένη με
την ενσωμάτωση της μεγαλονήσου στον εθνικό κορμό.
Αντί αυτής προτείνουν
παραχώρηση συντάγματος
περιορισμένης αυτοδιοικήσεως και αυτονομίας.
Σημειωτέον πως οι Κύπριοι
είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον Β Παγκόσμιο
Πόλεμο, καταναλογία πληθυσμού
Οι Κύπριοι όμως δεν θέλουν
αυτονομία αλλά Ένωση με
την Ελλάδα. Ο αγώνας
προς τούτο, προσλαμβάνει
πρακτική μορφή.
Ιδρύεται στις 13 Ιουλίου
1948 Εθναρχικό Συμβούλιο
και στις 8 Δεκεμβρίου 1949
εκδίδεται εθναρχική εγκύκλιος που καλεί τον λαό
στο ιστορικό Δημοψήφισμα
για την Ένωση της Κύπρου
με την μητέρα Ελλάδα. Και
στη νέα αυτή εθνική πρωτοβουλία ηγέτης και οργανωτής είναι και πάλι η
Εκκλησία.
Η εθναρχική εγκύκλιος
μεταξύ των άλλων ανέφερε
και τα εξής:
«Κυπριακέ λαέ. Καλείσαι
όπως ηνωμένος και αδιάσπαστος υπέρ πάσαν
άλλην περίπτωσιν επιτελέσης και τώρα το προς την
δούλην πατρίδα καθήκον
σου μετ’ ενθουσιασμού. Δι’
Ένωσιν και μόνον Ένωσιν
ηγωνίσθης επί τόσα έτη.
Ένωσιν και μόνον Ένωσιν
καλείσαι να επισφραγίσης
δια της ψήφου σου...
Εμπρός Κύπριοι! Όλοι εις
τας επάλξεις δια την μάχην
του Δημοψηφίσματος, δια
την εθνικήν αποκατάστασίν μας. Δια την Ένωσιν με
την αθάνατον Μητέρα
Ελλάδα. Ο δίκαιος Θεός,
όστις εδημιούργησε τον
άνθρωπον να ζη ελεύθερος,
είναι βοηθός και προστάτης του αγώνος μας. Ζήτω
η Ένωσις»
Το Δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για τις 15-22 Ιανουαρίου 1950. Οι Έλληνες

Κύπριοι υπέγραφαν σε
ειδικά φύλλα χαρτιού που
έγραφαν στο πάνω μέρος
με μεγάλα κεφαλαία γράμματα:

Κύπρου, η δεύτερη θα απεστέλλετο στη Βουλή των
Ελλήνων, η τρίτη στην
αγγλική Κυβέρνηση και η
τέταρτη στον Ο.Η.Ε.

ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Ο εθναρχικός σύμβουλος
Σάββας Λοϊζίδης σημειώνει:

Συνολικά
υπέγραψαν
215.108
Ελληνοκύπριοι
από τους 224.745. Πρώτη
υπογραφή ήταν του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου του Β' και ακολουθούσαν οι υπογραφές
των
άλλων
Μητροπολιτών.Τους
τόμους του Δημοψηφίσματος ανέλαβε να
μεταφέρει
στους
παραλήπτες τριμελής πρεσβεία. Επί
κεφαλής ήταν ο
μητροπολίτης Κυρηνείας
Κυπριανός.
Μαζί μ’ αυτόν ήσαν
και οι Νικόλαος Λανίτης και Σάββας Λοϊζίδης.

«Πραγματική ιεροτελεστία
συνετελείτο εις τους ναούς
των πόλεων και των
χωρίων όπου οι Κύπριοι
προσήρχοντο δακρύοντες.
Και αφού προσεκύνουν τας
ιεράς εικόνας, υπέγραφον
την προς Ένωσιν αξίωσιν».
Η συμμετοχή ήταν αφάνταστη. Ολόκληρος ο Ελληνικός Κυπριακός λαός ακόμα και μερικοί Τούρκοιψήφισαν την αξίωση για
Ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα. Συνολικά -εκτός
από τους δημοσίους υπαλλήλους- ψήφισε την Ένωση
το 96%. Εκατοντάδες ξένοι
δημοσιογράφοι και αντιπρόσωποι πρακτορείων
ειδήσεων, έμειναν κατάπληκτοι μπροστά σε ένα
τέτοιο θεαματικό αποτέλεσμα.
Το δημοψήφισμα υπήρξε
μια έντονη και αποστομωτική απάντηση στους
Άγγλους που συχνά ισχυρίζονταν πως μονάχα η
Εκκλησία της Κύπρου δημιουργεί θόρυβο για την
Ένωση...
Η διεξαγωγή και το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος είχε συγκλονίσει το
Πανελλήνιο. Τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού πανηγυρίστηκε με
ακράτητο
ενθουσιασμό.
Παντού θεωρήθηκε σαν
προμήνυμα Ένωσης και
λευτεριάς...» (Μιχ. Μιχαηλίδη
«Κύπρος,
σκλάβα
ασκλάβωτη, σελ. 34-36).
Οι κατάλογοι-τόμοι του
Δημοψηφίσματος, υπογράφηκαν εις τετραπλούν,
ώστε να προκύψουν 4 σειρές. Η μία σειρά παρέμεινε
στην
Αρχιεπισκοπή

Στον Πειραιά έγινε αποθεωτική υποδοχή στην πρεσβεία. Όταν έφτασαν στην
Αθήνα σύσσωμος ο λαός
της πρωτεύουσας με έντονο πατριωτικό ενθουσιασμό συνόδευσε την πρεσβεία από την πλατεία
Ομονοίας μέχρι το Μητροπολιτικό Ναό. Εκεί εψάλη
Δοξολογία παρουσία πολλών αρχιερέων με επι
κεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο

Σοφίας του Λονδίνου.

Τον Σεπτέμβριο του 1950 η
πρεσβεία έφτασε στη Ν.
Υόρκη για να επιδώσει την
τελευταία σειρά των τόμων
του Δημοψηφίσματος. Εκεί
της επιφυλάχτηκε θερμή
υποδοχή από τους ομογενείς.
Τελικά, παρά τις αντιδράσεις των Άγγλων, το
Κυπριακό μεταφέρεται για
συζήτησι στα Ηνωμένα
Έθνη.

• Το Ενωτικό Δημοψήφισμα

αποτέλεσε την κορύφωση
του προαιώνιου πόθου των Κυπρίων
για ενσωμάτωση της Κύπρου
στον εθνικό κορμό

Το ΟΥΔΕΠΟΤΕ των Άγγλων
Παρ’ όλο τον αγώνα που έγινε με το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950, οι Άγγλοι δεν συγκινούνται. Δεν έχουν σκοπό να φύγουν από το
νησί. Τις διαθέσεις της αγγλικής πολιτικής εξέφρασε με ιταμότητα ο υφυπουργός Αποικιών Χόπκινσον τον Ιούλιο του 1954 στη Βουλή των Κοινοτήτων με την εξής δήλωσή του:
«Η Κύπρος ως στρατηγική περιοχή ουδέποτε (never) θα μπορούσε να τύχη
αυτοδιαθέσεως».
Οι Κύπριοι πλέον καταλαβαίνουν ότι με τη διπλωματία είναι αδύνατο να
πετύχουν την ελευθερία τους. Η λύση που απομένει είναι μία· η ένοπλη εξέγερση. Ως Έλληνες γνωρίζουν ότι η λευτεριά δε χαρίζεται, αλλά κερδίζεται
με αγώνες και θυσίες.
Πολύ εκφραστικοί είναι οι στίχοι του ποιητή Γιάννη Παπαδόπουλου:

«Όταν πια είδαμε κι αποείδαμε :
με τα τηλεγραφήματα και τες πρεσβείες,
κλείσαμε τη μικρή μας ζωή σ’ ένα φάκελλο μικρό
που να χωράει στη φούχτα μιας μαθητριούλας,
στον προβολέα ενός ποδηλάτου,
στη ράχη ενός βιβλίου
και γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη
διεύθυνση:
Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν
λαόν,
Οδόν Ελευθερίας η θανάτου
Χωριά και πόλεις,
Κύπρον».
Έτσι αρχίζει ένας νέος αγώνας. Ο
ηρωικότερος, ο ευγενέστερος, ο
αγνότερος και συγκινητικότερος
αγώνας που έχει να παρουσιάση η
κυπριακή ιστορία, ίσως και η
πανελλήνια και παγκόσμια ιστορία· Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, που
άρχισε την 1η Απριλίου 1955.

Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Σπυρίδωνα Βλάχο.
Τους τόμους παρέλαβε ο
Πρόεδρος
της
Βουλής
Γόντικας. Οι τόμοι του
Δημοψηφίσματος βρίσκονται μέχρι σήμερα σε ειδική
βιβλιοθήκη της Βουλής.
Τον Ιούλιο του 1950 η πρεσβεία μετέβη στο Λονδίνο
για να επιδώσει την τρίτη
σειρά των τόμων. Δυστυχώς, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο υπουργός Αποικιών δέχτηκαν να παραλάβουν τους τόμους του
Δημοψηφίσματος.
Αλλά
ούτε και σε ακρόαση δέχτηκαν τα μέλη της Πρεσβείας.
Έτσι οι τόμοι φυλάχτηκαν
στον ιερό Ναό της Αγίας

Μια χούφτα «κοπαιλούδκια», νέα παιδιά, ξεφτέλισαν μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Αλλά όση τιμή και δόξα και μεγαλείο ανήκει στα παλληκάρια της
Κύπρου, τόση ντροπή και όνειδος πρέπει στους κατακτητές. Αυτοί που
πριν λίγα χρόνια έλεγαν για τα παιδιά που έγραψαν το έπος του 1940·
«μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, τώρα θα πρέπει
να λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες», αυτοί οι ίδιοι παίρνουν τώρα
αυτούς τους ήρωες και τους ανεβάζουν στην αγχόνη, τους καίνε ζωντανούς, τους βασανίζουν μέχρι θανάτου με φρικτά βασανιστήρια.
Πρέπει όμως κάπου εδώ να σταματήσουμε. Όσα χρόνια κι αν περάσουν το
Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 θα παραμένει ένας
φάρος που θα φωτίζει τα σκοτάδια της εθνικής αδιαφορίας, της πνευματικής, ηθικής και κάθε άλλης κρίσεως στην οποία βυθιστήκαμε ως έθνος.
Και κάτι άλλο. Οι 215.108 που με τις ιερές και ατίμητες υπογραφές τους
αξίωσαν την Ένωση με την Μητέρα Ελλάδα θα είναι μια αιώνια απάντηση
σε όσους πικραίνουν τους Κυπρίους που με διάφορα τεχνάσματα επιχειρούν να τους αποκόψουν από τις μητρικές αγκάλες. Καταληκτικά, παρόλη
την κατάπτωση των ηθικών και πνευματικών αξιών που επικρατούν σήμερα, αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο που ψιθυρίσουν την λέξη Ελλάδα και
βουρκώνουν, αυτό είναι η Κύπρος μαζί βέβαια με την άλλη αλύτρωτη
πατρίδα τη Βόρεια Ήπειρο.
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΚ

Ο

ι φωνές και τα χαμόγελα των παιδιών αντιχούσαν και φέτος στις Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις της ΣΕΚ που διοργάνωσαν
τα Ελεύθερα Εργατικά Κέντρα Παγκύπρια.

Όλες οι εκδηλώσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και
Λάρνακα σημείωσαν τεράστια επιτυχία, προσφέροντας χαρά και ευεξία σε μικρούς και μεγάλους.
Κωμικές θεατρικές παραστάσεις και χοροί δημιουρ-

γούσαν μια ευχάριστη γιορτινή ατμόσφαιρα ενώ Άγιοι
Βασίληδες μοίρασαν δώρα στα παιδιά. Επίσης σε
όλες τις επαρχίες κληρώθηκαν λαχνοί με πλούσια
δώρα.

Ξεχωριστές γιορτινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
26834,
12962,
26665,
29960,

13049, 27112, 22380, 20503, 14755, 25548, 11531, 16130, 21584, 21718,
25933, 16676, 23930, 2322, 27282, 12614, 21752, 18720, 23649, 18112,
15241, 29083, 17643, 25772, 17909, 27481, 10421, 22329, 22494, 18631,
24297. Τα ποδήλατα κερδίζουν οι αριθμοί 155 και 50.

ΛΑΡΝΑΚΑ
9195, 4258, 10773, 6063, 1585, 4644, 8437, 2279, 6976, 7630, 5528, 11036, 10176,
1241, 4657, 1820, 11149, 505

ΛΕΜΕΣΟΣ
12699
25354
33834

18932
19859
29345

28440
17492
10843

32112
27538
13276

14672
29645
21876

30236
34812
36046

35505
19355
11561

22716
35284
16861

25891

ΠΑΦΟΣ
1185, 6379, 5342, 9703, 5257, 4278, 1431, 3466, 10036, 0860, 3676, 6596, 9882,
10529, 3584, 10357, 6029, 9829, 4568, 4373, 9927, 0667, 0838, 0395, 4648, 1755,
8730, 2885, 7900, 7702, 0934, 6250, 8917, 0549, 3729

Άρωμα Χριστουγέννων μύρισε σε όλα
τα Εργατικά Κέντρα της ΣΕΚ.
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MAΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
Η σημαία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου
Η προσωποποίηση του ήθους και του κάλλους της ΕΟΚΑ

Σ

τις 7 Μαρτίου 1953 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Επιτροπή
Αγώνα για την Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εγείρει το
Κυπριακό ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη στα μέσα του 1953,
κάνει πύρινες ομιλίες σε ιερούς
ναούς, στη Φανερωμένη, στην
Τροοδίτισσα, ξεσηκώνεται ο
λαός διεκδικώντας την ελευθερία του, την αυτοδιάθεση και
την Ένωση με την Ελλάδα.
Η Βρετανία απαντά πως η
Κύπρος είναι στρατηγική
περιοχή και ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα
εφαρμοσθεί η αρχή της αυτοδιάθεσης. Στις 10 Νοεμβρίου
1954 φθάνει στην Κύπρο ο
Αρχηγός της ΕΟΚΑ για να προετοιμάσει τον αγώνα. Ανάμεσα
στους πρώτους αγωνιστές που
ορκίζονται είναι ο Μάρκος
Δράκος που ήταν τότε 22 ετών.
Εκπαιδεύεται στη θεωρία, στις
δολιοφθορές [ σαμποτάζ ] και
στις εκρηκτικές ύλες. Ακολούθως στρατολογεί και ορκίζει
τους φίλους του που είχε από
τη συμμετοχή του στην ΠΕΟΝ
και ΟΧΕΝ.

δραπέτευσε και μετακινήθηκε
στον Κύκκο. Εκεί άρχισε η
αντάρκτικη ζωή για τον Μάρκο
Δράκο με
το ψευδώνυμο
«Λυκούργος». Έστησε τα λημέρια του στις απάτητες βουνοκορφές της περιοχής.

Η Ομάδα του Μάρκου επέστρεψε στη βάση της στο κρησφύγετο με την ονομασία Τρουλλινός. Όμως στις 14 Ιανουαρίου
1957 ένας αντάρτης συλλαμβάνεται και αποκαλύπτει τη
θέση του κρησφυγέτου

Ο Μάρκος Δράκος πρώτος σε
όλα ήταν ο αρχηγός της πρώτης αντάρτικης ομάδας στην
περιοχή Κύκκου με την ονομασία «Ουρανός», την οποία
αποτελούσαν οι Χαράλαμπος
Μούσκος, Ευτύχιος Σαλάτας,
Χριστάκης Ελευθερίου, Λεύκιος
Ροδοσθένους, Νίκος Σπανός,
Ανδρέας Πολυβίου, Παύλος
Νικήτας, Μίκης Φυρίλλας και ο
Πατήρ Σάββας που εκτελούσε
κυρίως χρέη νοσοκόμου, συνδέσμου και συνοδού γιατί λόγω
του σχήματος του, δεν ήθελε να
σκοτώσει. Αργότερα ενώθηκαν
με την Ομάδα «Ουρανός» και
άλλοι αγωνιστές, μεταξύ των
οποίων οι Ανδρέας Ζάκος,
Νίκος Παστελλόπουλος, Γεώργιος Γεωργιάδης και Νίκος
Ιωάννου. Από τις 18 Νοεμβρίου

Αναγκάζονται να μετακινηθούν
προς την περιοχή της Ευρύχου
για να κατασκευάσουν νέο
λημέρι. Όμως καθώς εργάζονταν για να ετοιμάσουν το νέο
κρησφύγετο ο φρουρός της
ομάδας τούς ενημέρωσε ότι
είχε μετρήσει 78 μεγάλα στρατιωτικά αυτοκίνητα με πάνοπλους Άγγλους στρατιώτες και
άλλα συνοδευτικά τζιπ να
καταφθάνουν στην περιοχή και
να στρατοπεδεύουν εκεί.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΕΠΕΣΕ
Διαβλέποντας τον κίνδυνο ο
Μάρκος Δράκος αποφάσισε να
επιχειρήσει να διασπάσει τον
κλοιό των Άγγλων και να
περάσει με την ομάδα του
πάνω από την Ευρύχου. Ήταν
η 18η Ιανουαρίου 1957. Ξεκί-

Η ΕΟΚΑ ορίζει σαν ημέρα έναρξης του αγώνα τα ξημερώματα
της 1ης Απριλίου 1955.

Ήταν πολύ αγαπητός μεταξύ των συμμαθητών του,
τους οποίους βοηθούσε στα μαθήματα. Αποφοίτησε
από τη Σχολή Σαμουήλ το 1949 με βαθμό Άριστα. Το
1952 σε ηλικία 20 ετών έδωσε εξετάσεις και διακρίθηκε μεταξύ 300 υποψηφίων για να προσληφθεί ως
λογιστής στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία. Ανήσυχο πνεύμα ο Μάρκος Δράκος δεν επαναπαύεται
στα δικά του κεκτημένα. Η σκέψη και οι ενέργειες του
περιεστρέφοντο στον άνθρωπο, στον εργάτη που
τότε κέρδιζε το ψωμί του κάτω από εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες. Θεωρεί καθήκον και χρέος του να
δουλέψει για εξάλειψη της αδικίας και της κοινωνικής
ανισότητας.

Θα κτυπούσαν 4 ομάδες δολιοφθοράς στη Λευκωσία.
Η σημαία του αγώνα, ο πρώτος που θα κτυπούσε θα ήταν
ο Μάρκος Δράκος. Η ομάδα του
με την ονομασία «Αστραπή.
Στις 12.30 τα ξημερώματα της
1ης Απριλίου 1955 ακούστηκαν οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις. Ήταν εκείνες του Μάρκου
Δράκου. Η ομάδα του ανατίναξε τον Ραδιοσταθμό, μετέπειτα
ΡΙΚ, που καταστράφηκε ολοσχερώς».
Στις 3 Σεπτεμβρίου μαζί με
άλλους 80 κρατούμενους τον
μετέφεραν στις φυλακές του
Φρουρίου της Κερύνειας, μετά
από σύλληψη του τον Ιούνιο.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 1955
ημέρα των 23ων γενεθλίων του

Γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1932 στη Λευκωσία.Μητέρα του
ήταν η Δέσποινα Δράκου, το γένος Χ’’ Μάρκου απο τη Βατυλή.
Πατέρας του ο Κυριάκος Δράκος από τον Καλοπαναγιώτη. Είχε
δυο αδελφές τη Μεγαλήνη και τη Μαρία. Όταν τελείωσε το Δημοτικό μέ άριστα ο πατέρας του, παρά τις οικονομικές
δυσχέρειες, τον έστειλε στην Εμπορική Σχολή Σαμουήλ
στη Λευκωσία.

1955 η ΕΟΚΑ κήρυξε την κύρια
εξόρμηση με τον κωδικό «Προς
τη Νίκη» που περιλάμβανε ενέδρες και ένοπλες επιθέσεις
εναντίον των αγγλικών αποικιακών στρατευμάτων. Η
ομάδα του Μάρκου Δράκου
οργάνωσε τις πιο
πολλές επιθέσεις
και έγινε ο φόβος
και ο τρόμος των
Αγγλικών στρατευμάτων.
Στις 17 Μαϊου του
1956 όταν οι Άγγλοι
έστειλαν
10.000
στρατιώτες
στα
βουνά του Τροόδους
σε μια επιχείρηση
που διάρκεσε 10
ολόκληρες μέρες, με
στόχο να ξηλώσουν
τις αντάρτικες ομάδες που δρούσαν
εκεί. Ο Μάρκος Δράκος με την ομάδα
του διέφυγε για
πολλοστή φορά.

νησαν στις 10 το βράδυ μέσα
σε χαλαζοθύελλα. Ύστερα από
μιας ώρας δρόμο, στο φως μια
εκτυφλωτικής αστραπής έγινε
ορατός από τους Άγγλους
στρατιώτες που ενέδρευαν στο
μονοπάτι. Ο Άγγλος που πυροβόλησε τον Μάρκο Δράκο είχε
καταθέσει στη μεταθανάτια
ανάκριση: «Στο φως της
αστραπής ξαφνικά είδα ένα
άντρα να στέκεται μπροστά
μου. Κοιτακτήκαμε στα μάτια,
πυροβόλησα και μετά πυροβόλησε κι εκείνος».
Η σημαία του Αγώνα έπεσε στο
πεδίο της μάχης και της τιμής.
Απροσκύνητος όπως πάντα, με
το κεφάλι ψηλά. Λίγα από τα
λόγια των συναγωνιστών του
ήταν πως ο Μάρκος Δράκος
ήταν μορφή σπάνιας πατριωτικής αξίας, ενέπνεε όλους με
το παράδειγμα του. Ήταν
πνευματικός νέος με τόλμη και
ανδρεία. Ήταν μεγάλη μορφή
του αγώνα. Ήταν ηγετική
μορφή και ο πιο στενός συνερ-

Έτσι εντάσσεται στη Συνομοσπονδία Εργατών
Κύπρου ΣΕΚ. Τίμιος και ανιδιοτελής με ήπιο χαρακτήρα και σπινθηροβόλο πνεύμα ανεβαίνει την ιεραρχία
για να γίνει τον Δεκέμβριο του 1954 μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ, σε ηλικία 22 ετών.
Εργάζεται για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, για την
κατάργηση της εκμετάλλευσης, για κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό
προκαλεί την αντίδραση του εργοδότη του, που τον καλεί να
εγκαταλείψει τη θέση του στη συντεχνία και του θέτει το δίλημμα
«ή τη δουλειά σου ή τη συντεχνία σου». Ο Μάρκος Δράκος διάλεξε την αξιοπρέπεια του. Επέλεξε να μείνει στη συντεχνία και να
συνεχίσει τον αγώνα του και έχασε τη δουλειά του.
Το 1952 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ίδρυσε την Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νέων και ο Μάρκος Δράκος εξελέγη Γραμματέας της
Επιτροπής Λευκωσίας. Από τότε ήταν που εργαζόταν αθόρυβα
και προετοιμαζόταν για τον αγώνα της ΕΟΚΑ που θα ακολουθούσε.
Το 1953 κατά τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ ο Μάρκος ήταν
επικεφαλής διαδηλώσεων στη Λευκωσία. Επίσης μαζί με άλλους
ριψοκίνδυνους και φλογερούς νέους προκαλούν διακοπή του ρεύματος την ώρα της δεξίωσης του κυβερνήτη.
γάτης του Αρχηγού της ΕΟΚΑ.
Ήταν η πιο ηρωϊκή μορφή των
βουνών του Κύκκου. Ήταν ο
φόβος και ο τρόμος των
Άγγλων αποικιοκρατών και
από την άλλη έχαιρε σεβασμού
και αγάπης από τον λαό και
τους συναγωνιστές του.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι Άγγλοι ανακριτές και
βασανιστές η πρώτη ερώτηση
που έκαναν σε όποιον συλλάμβαναν στην περιοχή Κύκκου
ήταν: «Πού είναι ο Δράκος;».
Υποκλινόμασε μπροστά στο
μεγαλείο και στη θυσία του.
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Επιστροφή στη δουλειά με γιορτινή διάθεση

Ο

ι επιστήμονες πιστεύουν ότι
το καθημερινό άγχος και η
πίεση στο χώρο της δουλειάς
μπορεί να βλάψουν την υγεία
σου. Ερευνητική ομάδα από το
Πανεπιστημιακό Κολέγιο του
Λονδίνου υποδεικνύει πως το
ανεξέλεγκτο εργασιακό άγχος
οδηγεί σε ένα σωρό λάθος επιλογές: οι καπνιστές καπνίζουν
ακόμη περισσότερο, άνθρωποι
που γενικά ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή πέφτουν σε διατροφικά λάθη και οι οπαδοί της
γυμναστικής μειώνουν τη φυσική
τους δραστηριότητα.
Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε πολύ χρόνο στη δουλειά,
οπότε οι συνήθειές μας κατά τις
εργάσιμες ώρες μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την υγεία
μας. Αν κρίνεις και από το πόσο
συχνά νιώθεις πόνους στην
πλάτη και στον αυχένα, συνειδητοποιείς ότι το να περνάς ατέλειωτες ώρες καθισμένη σε ένα
γραφείο δεν είναι καλό ούτε για
τη σωματική σου υγεία. Κι αφού
αναφέραμε όλα αυτά τα δυσάρεστα, τώρα τα καλά νέα. Υπάρχουν τρόποι για να είσαι πιο
υγιής και να περνάς καλύτερα
στη δουλειά σου.
1 Αναθεώρησε τη σχέση σου με
το άγχος: Συχνά ξεχνάμε ότι
ένας από τους πιο βασικούς
λόγους για τον οποίο βρισκόμαστε σε ένα χώρο εργασίας είναι
για να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας. Όμως είναι πολύ
δύσκολο να είναι κανείς δημιουργικός, όταν έχει να ασχοληθεί
ταυτόχρονα με δεκάδες διαφορετικά πράγματα. «Το πρώτο
πράγμα που πρέπει να κάνεις
για να αποδώσεις καλύτερα στη
δουλειά σου είναι να βρεις ηρεμία μέσα στο μυαλό σου» επισημαίνει η Carrie Barron, ψυχίατρος
στο Πανεπιστήμιο Columbia στη
Νέα Υόρκη. Εύκολο να το λες,
δύσκολο να το κάνεις! Πώς ακριβώς βρίσκει κανείς την ηρεμία
όταν γύρω του χτυπούν τα τηλέφωνα, μιλούν οι συνάδελφοι,
ξεπηδούν καινούρια e-mails στο
inbox; «Υπάρχουν τρόποι» διαβεβαιώνει η ειδικός.
Τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να
ακολουθείς κάποιες τεχνικές
χαλάρωσης και ηρεμίας που
φέρνουν θετικό αποτέλεσμα
Να τι προτείνει:
• «Μπορείς να κάνεις ακόμα και
διαλογισμό χωρίς κανείς να το
πάρει είδηση» λέει η Carrie
Barron. «Απλά μείνε καθισμένη
στο γραφείο σου, εστίασε το
βλέμμα σου σε ένα αντικείμενο
και σκέψου ένα ποίημα, ή μια
εικόνα που σε ηρεμεί. Είναι ο πιο
απλός τρόπος για να αποσυνδεθείς για λίγο με ό,τι συμβαίνει
γύρω σου και να αφιερώσεις
λίγα λεπτά σ’ εσένα».
• Κάνε σχέδια με ένα μολύβι στο
χαρτί. Μιας και αναφερθήκαμε
στο τι κάναμε για να περνάει η
ώρα στο σχολείο, ίσως είναι
σκόπιμο να πάρουμε ένα χαρτί

και ένα μολύβι και να αρχίσουμε
να ζωγραφίζουμε λουλουδάκια
και καρδούλες. Δεν έχει σημασία
το σχέδιο, όσο αυτή η κίνηση του
χεριού που βοηθά τον εγκέφαλο
να αποφορτιστεί. «Αν δε σου
έρχεται να ζωγραφίσεις κάτι,
μπορείς απλά να γράφεις την
ίδια λέξη ξανά και ξανά» λέει η
ειδικός. Παρόμοια επίδραση
στον εγκέφαλο έχουν κι άλλες
δραστηριότητες, όπως η τακτοποίηση του γραφείου σου ή μια

μπράτσα σου να είναι παράλληλα με τη σπονδυλική σου στήλη.
Όταν οι πήχεις σου ακουμπούν
στην επιφάνειά του, οι αγκώνες
σου θα πρέπει να είναι σε ορθή
γωνία. Έλεγξε αν χωράει να
περάσει το δάχτυλό σου κάτω
από τους μηρούς σου στην άκρη
της καρέκλας. Αν όχι, ανέβασε τα
πόδια σου λίγο πιο ψηλά χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο.
Ωστόσο, η παραμονή σε μία θέση
–ακόμη κι αν είναι η ιδανική– για
πολλή ώρα θα οδηγήσει
τελικά
σε
μυϊκούς
πόνους και ενοχλήσεις
στις αρθρώσεις. Κάθε
τόσο σήκω από την
καρέκλα και κάνε μια
βόλτα. Ή άλλαζε θέσεις,
σκύβε μπροστά, κάνε
πίσω – απλώς μη μένεις
ακίνητη.
• Περιόρισε την καταπόνηση από την οθόνη.
Σύμφωνα με το College
of Optometrists, περνάμε
κατά μέσο όρο 3,5 μήνες

• Μεθεόρτιες αλλαγές στην εργασία σου
με ανανεωμένη διάθεση και νιώσε πιο δημιουργική!
βόλτα έξω από το χώρο.
• Βάλε το διάλειμμα στο πρόγραμμά σου. Έχεις ήδη οργανώσει τις πιο σημαντικές δουλειές
της ημέρας. Έχεις όμως φροντίσει να συμπεριλάβεις στο πρόγραμμά σου μερικά διαλείμματα;
Ακόμα και τις ημέρες που θεωρείς ότι είσαι τόσο φορτωμένη
που δεν έχεις την πολυτέλεια να
σταματήσεις ούτε λεπτό είναι
πιο σημαντικό από ποτέ να σταματήσεις για λίγο και να χαλαρώσεις. Ιδανικά, κανόνισε να
κάνεις το διάλειμμά σου κάπου
αλλού, όπως στην καντίνα ή έξω
από το κτίριο.
2 Αναθεώρησε τη συμπεριφορά
σου στο γραφείο: Πονάει η
πλάτη σου; Δεν είσαι μόνη: Πρόσφατη έρευνα έδειξε πως τουλάχιστον ένας στους δέκα ανθρώπους υποφέρει από πόνους σε
μυς ή αρθρώσεις εξαιτίας των
συνθηκών
εργασίας
τους.
«Βλέπω καθημερινά ανθρώπους
με πόνους στις αρθρώσεις και
την πλάτη που κάθονται όλη τη
μέρα στη δουλειά αλλά και στη
διαδρομή από και προς το γραφείο τους. Αυτό με τον καιρό και
χωρίς τη σωστή φροντίδα μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες
βλάβες στις αρθρώσεις και
στους μυς». Να μερικές αλλαγές
που μπορείς να κάνεις για να
δεις σημαντικά αποτελέσματα:
• Ρύθμισε σωστά την καρέκλα
σου. Όταν κάθεσαι, «βουλιάζεις»
σε αυτήν; Η καρέκλα σου θα πρέπει να υποστηρίζει την πλάτη
και να είναι αρκετά ψηλή ώστε η
οθόνη του υπολογιστή να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα
μάτια σου. Κάθισε όσο πιο κοντά
μπορείς στο γραφείο, ώστε τα

το χρόνο κοιτάζοντας μια οθόνη.
Και δεν είναι καθόλου παράξενο
που σε ποσοστό 90% οι χρήστες
υπολογιστή αναφέρουν πως
υποφέρουν από πονοκεφάλους,
κούραση στα μάτια και προβλήματα όρασης. Δε χρειάζεται
όμως να είναι έτσι! Για να μειώσεις τα προβλήματα με τα μάτια
σου, ακολούθησε τον κανόνα
«20-10- 20»: Κοίταζε μακριά
από την οθόνη σου κάθε 20
λεπτά. Για 20 δευτερόλεπτα
εστίασε σε αντικείμενα 10 μέτρα
μακριά και ανοιγόκλεισε τα
μάτια σου 20 φορές. Απλό.
• Σήκω από την καρέκλα. Πρόκειται για μια κίνηση που κάνουμε συνέχεια. Κάν’ την επαναλαμβανόμενα για 2 λεπτά για να
ενεργοποιήσεις τις μεγάλες μυϊκές ομάδες των ποδιών, των
γλουτών και τους τετρακεφάλους.
• «Γύμνασε» τους ώμους. Ανασήκωσε και κατέβασε αργά τους
ώμους σου δέκα φορές. Μετά
κίνησέ τους κυκλικά, προς τα
εμπρός και μετά πίσω δέκα
φορές. Τελείωσε χαλαρώνοντας
τους ώμους σου κάτω και πίσω.
• Κούνησε τον αυχένα. Τέντωσε
απαλά τους μυς στο πλάι του
αυχένα σου, γέρνοντας το κεφάλι σου προς τον ένα ώμο και
μετά, κρατώντας το κεφάλι,
γείρε το ελαφρά προς τα εμπρός.
Μείνε σε αυτή τη θέση για 30
δευτερόλεπτα και μετά επανάλαβε από την άλλη πλευρά.
• Κάνε διάταση της σπονδυλικής
στήλης. Κάθισε στην καρέκλα και
προσπάθησε να «μακρύνεις» τη
σπονδυλική στήλη προς τα
πάνω: θα διορθωθούν κάποιοι
από τους κόμπους που δημιουργούνται όταν καμπουριάζεις.
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Θετική σκέψη: Σπουδαίο εργαλείο
για καλύτερη ποιότητα ζωής
Από τη δρ Νάνσυ Μαλλέρου, coach, oμιλήτρια, συγγραφέα,
Founder & CEO Life Clinic Group.

Ο

ι ειδικοί πιστεύουν πως η θετικότητα είναι στάση
ζωής, που ακόμα και στα πιο δύσκολα μας ανοίγει
δρόμο για να προχωρήσουμε πιο δυνατοί. Ενισχύει την
εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και κάθε φορά μας θυμίζει
πού αξίζει να αφιερώσουμε το χρόνο, τη σκέψη και την
ενέργειά μας. Δε σου είναι εύκολο να βλέπεις τα πράγματα
θετικά; Δοκίμασε αυτούς τους τρόπους για να διατηρείς τη
θετική σου ματιά – και να την ενισχύεις.
Αναγνώρισε πώς φέρεσαι στον εαυτό σου: Πολλές φορές
δε συνειδητοποιούμε ότι εμείς οι ίδιοι αποθαρρύνουμε τον
εαυτό μας. Παρατήρησε τη δική σου «συζήτηση» με τον
εαυτό σου και συνειδητοποίησε τι λέτε, όταν, για παράδειγμα, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Εάν η πρώτη σου σκέψη
είναι αρνητική –«είμαι πάρα πολύ παχιά», «δεν έχω ωραία
μαλλιά»–, απλά διάκοψε αυτή τη σκέψη και αναρωτήσου:
Θα έλεγες αυτό το σχόλιο με τον ίδιο τρόπο σε μια φίλη σου;
Αν όχι, τότε μην το κάνεις στον εαυτό σου.
Αναρωτήσου γιατί φέρεσαι έτσι: Είναι πιθανό το μεγαλύτερο μέρος της αμφιβολίας για τον εαυτό σου να μην προέρχεται από μέσα σου. Τα καθημερινά μηνύματα για το πώς
πρέπει να είσαι – τέλεια σύντροφος, επιτυχημένη επαγγελματίας, ιδανική μητέρα και κόρη– μπορούν να γίνουν η αιτία
για να νιώθεις ανεπαρκής. Σκέψου το, συνειδητοποίησέ το
και μην το αφήνεις να σε επηρεάζει άλλο.
Χαμογέλασε: Το χαμόγελο χαλαρώνει τους μυς του προσώπου και τονώνει το νευρικό σύστημα. Το γέλιο στέλνει
περισσότερο οξυγόνο στον εγκέφαλο και προκαλεί την απελευθέρωση εγκεφαλικών χημικών ουσιών που ονομάζονται
ενδορφίνες. Αυτές οι χημικές ουσίες βοηθούν να αισθανόμαστε θετικά, ενώ το γέλιο μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, να ανακουφίσει από το άγχος και να ενισχύσει τη
θετική διάθεση.
Επιδίωξε να είσαι κοντά στη φύση: Κοιτάζοντας τον μπλε
ουρανό, τα λουλούδια, ακούγοντας τα πουλιά ή απολαμβάνοντας το πράσινο ή τη θάλασσα, ενισχύονται οι θετικές
σκέψεις και η καλή διάθεση. Ακόμα κι αν βρίσκεσαι στην
πόλη, επιδίωξε ειδικά το πρωί, στο ξεκίνημα της ημέρας
σου, το πρώτο ερέθισμα να είναι η επαφή με τη φύση: Άνοιξε το παράθυρό σου να μπει φως, πότισε τα φυτά σου,
θαύμασε ένα λουλούδι!
Κράτησε «μητρώο» των θετικών σου σημείων: Επικεντρώσου σε όλα αυτά για τα οποία νιώθεις καλά. Γράψ’ τα σε
μια σελίδα χαρτί και κόλλησέ τη στο ψυγείο. Οι περισσότερες έχουμε την τάση να συγκεντρωνόμαστε στις αδυναμίες
μας αγνοώντας τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς
μας. Είσαι καλή μαμά; Πιστή φίλη; Καλή σύντροφος; Τι
έχεις πετύχει ως τώρα; Τι εμπόδια έχεις ξεπεράσει; Χαμογελάς ζεστά; Σημείωσέ τα όλα και φρόντισε να ενημερώνεις
τη λίστα σου τακτικά!
Δημιούργησε υποστηρικτικές σχέσεις: Νιώθουμε καλύτερα
για τον εαυτό μας όταν περιβαλλόμαστε από ανθρώπους
που μας εκτιμούν και αποφεύγουμε σχέσεις που μας κάνουν
να νιώθουμε ανεπαρκείς.
Κάνε θετικές δηλώσεις: Πρόκειται για φράσεις που επαναλαμβάνεις στον εαυτό σου κάθε μέρα και σε κάνουν να νιώθεις καλά. Αν, για παράδειγμα, η αυτοπεποίθηση δεν είναι
το δυνατό σου σημείο, επαναλάμβανε συχνά θετικές δηλώσεις, όπως «είμαι όμορφη», «είμαι αρκετή», «έχω ό,τι χρειάζομαι για να τα καταφέρω». Θα διαπιστώσεις ότι τονώνεται η αισιοδοξία σου, αρχίζεις να πιστεύεις περισσότερο
σ’ εσένα και ενισχύεται η θετική σου διάθεση.

ERG_11-11_inn_8 & 9 1/14/20 8:31 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Μ

ια φιλόδοξη και αναμορφωμένη
αναπτυξιακή
στρατηγική που επικεντρώνεται στην προώθηση ανταγωνιστικής βιωσιμότητας για την
οικοδόμηση μιας οικονομίας
στην υπηρεσία των ανθρώπων
και του πλανήτη δρομολογεί η
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής φον ντερ Λάιεν σε
έναν νέο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος είναι ο
πρώτος της θητείας της.
Η ετήσια στρατηγική για τη
βιώσιμη ανάπτυξη ανταποκρίνεται στο όραμα που παρουσιάζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το εν λόγω
έγγραφο καθορίζει τη στρατηγική πολιτικής της ΕΕ στους
τομείς της οικονομίας και της
απασχόλησης, θέτει δε τη βιωσιμότητα και την κοινωνική
ένταξη στο επίκεντρο της διαμόρφωσης της οικονομικής
πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με
τις προτεραιότητες που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία, τη νέα
αναπτυξιακή στρατηγική της
Επιτροπής. Στόχος της εν λόγω
στρατηγικής είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει τα πιο προηγμένα συστήματα κοινωνικής
πρόνοιας στον κόσμο, θα γίνει
η πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος και αποτελεί έναν
δυναμικό κόμβο καινοτομίας
και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. Θα δώσει στην
Ευρώπη τα εργαλεία ώστε να
επιδιώξει υψηλότερους στόχους όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Γενικότερα, η στρατηγική
βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της να επιτύχουν τους Στόχους
των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους οποίους
η Επιτροπή ενσωματώνει για
πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο.
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια
Οικονομία στην Υπηρεσία των
Ανθρώπων, δήλωσε πως το
οικονομικό μοντέλο της Ε.Ε.
υφίσταται ριζικό μετασχηματισμό. Η αλλαγή του κλίματος,
η ψηφιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές απαιτούν να
προσαρμόσουμε την οικονομι-

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Αναμορφωμένη η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στοχεύει στη δημιουργία μιας οικονομίας
στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη
όλα τα κράτη μέλη για την
ανάπτυξη μιας οικονομίας
στην υπηρεσία των ανθρώπων
και του πλανήτη. Οι τέσσερις
διαστάσεις είναι: η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η αύξηση
της παραγωγικότητας, η
δίκαιη μεταχείριση και η
μακροοικονομική σταθερότητα.

• Στόχος της στρατηγικής είναι να διασφαλίσει ότι
η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει τα πιο προηγμένα
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στον κόσμο
κή πολιτική μας, ώστε η Ευρώπη να εξακολουθήσει να αποτελεί ανταγωνιστική δύναμη σε
παγκόσμιο επίπεδο, και τούτο
με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο.
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο οι
χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν
την άμυνά τους κατά των
παγκόσμιων κινδύνων στον
ορίζοντα. Καλώ τις χώρες που
διαθέτουν
δημοσιονομικά
περιθώρια
να
τονώσουν
περαιτέρω τις επενδύσεις και
τις χώρες με υψηλό επίπεδο
χρέους να το μειώσουν, κατέληξε.»
Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος
Οικονομίας, δήλωσε ότι η κλιματική μετάβαση τίθεται στο
επίκεντρο της οικονομικής διακυβέρνησης. Διότι όταν λέμε
ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης,
το εννοούμε. Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μου
κατά το πρώτο έτος της θητείας μου θα είναι η ενσωμάτωση
των Στόχων των Ηνωμένων
Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Έχει
ζωτική σημασία να διασφαλίσουμε την επιτυχία αυτής της
σημαντικής αλλαγής στη
χάραξη της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.»
Ο Νικολά Σμιτ, επίτροπος
Απασχόλησης και Κοινωνικών

Δικαιωμάτων, επεσήμανε πως
η νέα στρατηγική ενσωματώνει
τις αρχές της καταπολέμησης
των ανισοτήτων και την προώθηση της οικονομικής και
κοινωνικής σύγκλισης προς τα
επάνω. Ο αριθμός των εργαζομένων βρίσκεται σήμερα σε
επίπεδο ρεκόρ, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και σε μια
οικονομία στην οποία η καινοτομία είναι καίριας σημασίας,
οφείλουμε να διευκολύνουμε
την καλύτερη πρόσβαση στην
αγορά εργασίας και να επενδύσουμε περισσότερο στις δεξιότητες όσων χρειάζονται να
προσαρμοστούν στην ψηφιακή
και την πράσινη μετάβαση,
ιδίως δε των πλέον ευάλωτων.
Η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει
να αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα κάθε πτυχής αυτού του
νέου άξονα δράσης.»
Η ετήσια στρατηγική για τη
βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τέσσερις αλληλένδετες και
αλληλοενισχυόμενες διαστάσεις για την αντιμετώπιση των
μακροπρόθεσμων προκλήσεων. Αυτές οι διαστάσεις πρέπει να κατευθύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις
πολιτικές απασχόλησης, τις
επενδύσεις και τις υπεύθυνες
δημοσιονομικές πολιτικές σε

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας:

Έκπτωση για ασφάλιστρα και συνεισφορές

T

ο Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι με βάση τον τροποποιητικό Νόμο Ν173(Ι)/2019 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από
19/12/2019, η έκπτωση για ασφάλιστρα και συνεισφορές, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του καθαρού εισοδήματος, αντί του ενός έκτου (1/6) που ίσχυε προηγουμένως.
Στη βάση των πιο πάνω, στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για
το έτος 2019, το μέγιστο της έκπτωσης που μπορεί να παραχωρηθεί για ασφάλιστρα και συνεισφορές, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 14 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου
Ν118(I)/2002, ανέρχεται στο ένα πέμπτο (1/5) επί του καθαρού
εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι το καθαρό εισόδημα είναι το μεικτό εισόδημα
μείον απαλλαγές / εκπιπτώμενες δαπάνες πριν την αφαίρεση
των εκπτώσεων για ασφάλιστρα και συνεισφορές.

Μ

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα
δώσει μεγαλύτερη έμφαση
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με την παροχή ειδικής
καθοδήγησης στα κράτη μέλη
σχετικά με τους τομείς στους
οποίους υπάρχει μεγαλύτερη
ανάγκη για διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις
προς ένα βιώσιμο οικονομικό
μοντέλο. Οι κατευθύνσεις
πολιτικής στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα συμβάλουν επίσης στην τόνωση
της αύξησης της παραγωγικό-
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τητας: θα προωθήσουν τις
επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την
προαγωγή της έρευνας και της
καινοτομίας, τη βελτίωση της
πρόσβασης σε χρηματοδότηση,
την ενίσχυση της λειτουργίας
των αγορών προϊόντων και
υπηρεσιών, και την εξάλειψη
των σημείων συμφόρησης στο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Η
δίκαιη μεταχείριση θα πρέπει
να διασφαλίζεται μέσω της
εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών που θα εγγυώνται δίκαιες συνθήκες εργασίας για
όλους και θα επιτρέπουν στους
ανθρώπους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε μια περίοδο σημαντικών μετασχηματισμών. Η
μακροοικονομική σταθερότητα
θα πρέπει να διατηρηθεί μέσω
της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων, με παράλληλη
χρήση της πλήρους ευελιξίας
που προσφέρουν, την αντιμετώπιση των ανισορροπιών και
την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
(ΟΝΕ) της Ευρώπης.

Στο πεδίο της απασχόλησης: Τεράστια πρόκληση
η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων
Όσον αφορά την πρόταση κοινής έκθεσης για την απασχόληση
αναλύει την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική
κατάσταση στην Ευρώπη και επισημαίνει τους τομείς στους
οποίους έχει σημειωθεί πρόοδος και τους τομείς στους οποίους
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. 241,5 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σήμερα, η ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο (6,3 %) και οι συνθήκες της
αγοράς εργασίας βελτιώνονται. Ωστόσο, η ανισότητα μεταξύ
των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση,
όπως και η μισθολογική ανισότητα· Ορισμένες ομάδες, ιδίως
τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·
και η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο 2019

ε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έφτασε τα 25.285 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2019 μειώθηκε στα 20.140 πρόσωπα σε σύγκριση με 20.631
τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.515 προσώπων ή 15,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.026 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 646), των κατασκευών (μείωση 611), των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 288),
των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 258),
της μεταποίησης (μείωση 254) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 875).
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Πού πάνε τα νομίσματα που ρίχνεις
στην Φοντάνα ντι Τρέβι

Σ

την Ρώμη, έναν από τους
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης,
βρίσκεται το διάσημο συντριβάνι
Φοντάνα ντι Τρέβι, σημείο – ορόσημο για τους επισκέπτες της
ιταλικής πρωτεύουσας, καθώς οι
τουρίστες συνηθίζουν, για γούρι,
να πετούν νομίσματα μέσα σ’
αυτό.
Το θέμα είναι πού καταλήγουν τα
νομίσματα αυτά. Σύμφωνα με την
εφημερίδα «Il Messagero», κάθε
χρόνο οι Αρχές της πόλης συγκεντρώνουν σε νομίσματα, κατά
μέσο όρο, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ.
Εντούτοις, τα τελευταία δύο χρόνια, το ποιος θα διαχειρίζεται
αυτά τα χρήματα αποτελούσε το
μήλον της Έριδος ανάμεσα στην
δημαρχία της Αιώνιας Πόλης και
την επισκοπή της, στην οποία
ανήκει και η γνωστή ανθρωπιστική οργάνωση Caritas της Καθολικής Εκκλησίας, στην οποία
πιστώνονταν τα ποσά που συλλέγονταν από τα νομίσματα που
συνηθίζουν, για γούρι, να πετούν
οι τουρίστες στην Φοντάνα ντι
Τρέβι.
Πριν δύο χρόνια, η δήμαρχος της

κάποια από τα έσοδα αυτά θα
πήγαιναν και στην Caritas. Και
πάλι όμως, η σολομώντεια αυτή
λύση δεν ικανοποίησε τις εκκλησιαστικές αρχές.

Ρώμης, Βιρτζίνια Ράτζι, είχε αποφασίσει τα χρήματα που συλλέγονται από την λεκάνη της
Φοντάνα ντι Τρέβι να παραμένουν
στον δήμο, ο οποίος - βάζοντας
επιπλέον 200.000 ευρώ από τα

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο
Καπιτώλιο, έδρα της δημαρχίας, η
δήμαρχος υπαναχώρησε από την
αρχική της απόφαση να κρατά το
Λογιστικό Ταμείο του δήμου της
Ρώμης ολόκληρο το ποσόν από τα
νομίσματα της Φοντάνα ντι Τρέβι.

• Τα χρήματα αυτά παραδοσιακά διατίθενται για κοινωφελή
έργα κι αγαθοεργίες προς ωφέλειαν των αναξιοπαθούντων
της ιταλικής πρωτεύουσας
ταμεία του - θα ήταν εκείνος που
θα αποφάσιζε για τις αγαθοεργίες και τη βοήθεια προς τους
φτωχούς, προς τις οποίες θα
κατευθύνονταν. Απόφαση που
προκάλεσε την μήνιν της Caritas
και ψύχρανε τις σχέσεις του
δήμου με την Εκκλησία.
Έπειτα από πολλές διαφωνίες με
την επισκοπή της Ρώμης, προ
ολίγων μηνών, στις αρχές του
2019 η Ράτζι «έβαλε νερό στο
κρασί της», αποφασίζοντας ότι

Από εδώ και πέρα, για την επόμενη διετία, βάσει της νέας συμφωνίας, το συνολικό ποσόν θα αποδίδεται στην Caritas για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ η δημοτική
επιχείρηση Acea θα είναι υπεύθυνη για την συλλογή των νομισμάτων από την Φοντάνα ντι Τρέβι
και στην επισκοπή θα επαφίεται
ο καθαρισμός, η φύλαξη και τέλος
η καταμέτρηση των νομισμάτων,
με το τελικό ποσό που θα προκύπτει να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Νέος Κώδικας οδήγησης από την ΕΕ
• Δεν θα ξεκινά το αυτοκίνητο αν ο οδηγός ήπιε

Τ

έλος στην οδήγηση
υπό την επήρρεια
αλκοόλ, επιχειρεί να
θέσει
η
Ευρωπαϊκη
Ένωση. Από το 2022 θα
είναι υποχρεωτικό το
σύστημα
ανίχνευσης
αλκοόλ στον οδηγό για
όλα τα καινούρια οχήματα.
Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε ότι
τα νέα αυτοκίνητα, από τα μέσα
του 2022, θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, μόνο αν
έχουν προηγμένα συστήματα
ασφαλείας.
Οι νέοι κανόνες εκτιμάται ότι θα
βοηθήσουν στη μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους της ΕΕ, ενώ ενισχύουν και

συστήματα που θα πρέπει να έχουν όλα τα καινούρια οχήματα αφορά
αφορά σε εκείνο που
ελέγχει και παρεμποδίζει
την εκκίνηση και οδήγηση
του οχήματος σε περίπτωση που ανιχνεύσει
πως ο οδηγός βρίσκεται

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Που να μην βάζετε μαλακτικό
στο πλυντήριο

1. Πετσέτες: Όλοι θέλουμε φυσικά ωραίες,
απαλές πετσέτες. Οι σκληρές και τραχιές
πετσέτες δεν μας αρέσουν και δεν τις χρησιμοποιούμε. Αυτός είναι ο λόγος που καλό θα
ήταν να μην βάζετε μαλακτικό όταν πλένετε
τις πετσέτες σας. Ακούγεται παράξενο αφού ο
στόχος του μαλακτικού είναι να κάνει τις
πετσέτες πιο μαλακές και απαλές. Δυστυχώς
δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα! Στην
αρχή οι πετσέτες σας γίνονται πιο απαλές,
αλλά χαλάει γρήγορα την ποιότητα τους. Δεν
θα απορροφούν πια την υγρασία τόσο εύκολα
και θα φαίνονται βρώμικες. Θα ήταν πολύ καλύτερο να χρησιμοποιείτε μισή κούπα άσπρο ξύδι σαν
μαλακτικό.
2. Υφάσματα: Επίσης καλό θα ήταν να μην βάζετε
μαλακτικό όταν
πλένετε ρούχα με
μικροίνες για τον
ίδιο λόγο με τις
πετσέτες.
Το
μαλακτικό κάνει
τα ρούχα να μην
μπορούν
να
απορροφήσουν το
νερό με την ίδια ευκολία. Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακτικό σε αθλητικά ρούχα, αδιάβροχα ή ρούχα για προστασία από την φωτιά αν
δεν θέλετε να χάσουν τις ιδιότητες τους. Τα ελαστικά και τα νάιλον ρούχα επίσης δεν χρειάζονται
μαλακτικό επομένως μην το χρησιμοποιείτε στα
κολάν σας ή στα κολλητά σας τζιν.
3. Ρούχα για μωρά: Τα μωρά έχουν πολύ ευαίσθητο δέρμα το οποίο πιθανώς να εμφανίσει ερεθισμούς αν έρθει σε επαφή με ρούχα που πλύθηκαν με
μαλακτικό. Επιπλέον, πολλά ρούχα για μωρά αντέχουν στην φωτιά και το μαλακτικό θα επηρεάσει
την αποτελεσματικότητα τους. Είναι πολύ καλύτερο να βάζετε λίγο ξύδι.
4. Περιβάλλον: Νοιάζεστε για το περιβάλλον; Σταματήστε να χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Περιέχει
πολλά χημικά τα οποία είναι επιζήμια για τους
ανθρώπους, τα ζώα αλλά και το περιβάλλον γενικότερα. Αντί αυτού θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε λίγο άσπρο ξύδι ή ένα απορρυπαντικό το
οποίο είναι βιοδιασπώμενο.

Σοβαρά … αστειάκια
• Από το 2022 θα είναι υποχρεωτικό το σύστημα ανίχνευσης
οινοπνεύματος στον οδηγό για όλα τα καινούρια οχήματα.
την ανταγωνιστικότητα των
Ευρωπαίων
κατασκευαστών
αυτοκινήτων στην παγκόσμια
αγορά.

Νέος Ποινικός Κώδικας
Ένα

από

τα

σημαντικότερα

υπό την επήρεια αλκοόλ!
Επίσης η τοποθέτηση των λεγόμενων «μαύρων κουτιών» και τα
οχήματα θα αποτελεί γεγονός
καθώς η νέα νομοθεσία προβλέπει
την ύπαρξη συστημάτων καταγραφής δεδομένων συμβάντος!

Μπαίνει ένας τύπος σ` ένα ακριβό εστιατόριο και
παραγγέλνει μια σαλάτα και δυο αβγά.
Του τα φέρνει ο σερβιτόρος αλλά βλέπει ότι δεν
είναι καθόλου φρέσκα και φωνάζοντας του λέει:
«Μα τι είναι αυτά τα πράγματα; Τα αυγά που μου
φέρατε έχουν πουλάκια!»
Και του απαντάει ο σερβιτόρος:
«Σσσ σιγά κύριε, μην φωνάζετε έτσι, αν σας ακούσει το αφεντικό, θα τα πληρώσετε για κοτόπουλα.»

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν επίτηδες τη διάρκεια των πτήσεων;

Τ

ην δεκαετία του ’60, μια πτήση από
το Λονδίνο στην Νέα Υόρκη διαρκούσε 5 ώρες, ενώ μια πτήση από την
Νέα Υόρκη στην Ουάσιγκτον, μόλις 45
λεπτά. Σήμερα, Το Λονδίνο – Νέα Υόρκη
διαρκεί 6 και κάτι ώρες, ενώ το Νέα
Υόρκη – Ουάσιγκτον, μια ώρα και ένα
τέταρτο.
Τα αεροδρόμια δεν άλλαξαν θέσεις. Οι
αεροπορικές εταιρίες έχουν αυξήσει τις
διάρκειες επίτηδες. Αυτό ονομάζεται
«padding» («παραγέμισμα») και υποτί-

θεται πως είναι ένα μυστικό των αεροπορικών εταιριών, που δεν θα ήθελαν
να μάθεις. Ειδικά, για τις επιπτώσεις
που έχει στο περιβάλλον.
Ο στόχος είναι η άφιξη να γίνει ακριβώς στην ώρα της. Αν φτάσει νωρίτερα ή καθυστερήσει, μπορεί να αναστατώσει όλο το πρόγραμμα πτήσεων και
την χωρητικότητα του εκάστοτε αεροδρομίου. Το υπουργείο Μεταφορών
θεωρεί πως ένα αεροπλάνο είναι στην
ώρα του ακόμα και αν καθυστερήσει

από 1 έως 14 λεπτά.
Το «padding» λοιπόν είναι ο έξτρα χρόνος που οι αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν στις πτήσεις τους, για να
πετάξουν από ένα σημείο στο άλλο.
Επειδή λοιπόν οι πτήσεις είχαν συνήθως καθυστέρηση, ως προς την ολοκλήρωσή τους, αντί να βελτιώσουν τις
λειτουργίες τους, η λύση ήταν να προσθέσουν καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού υπουργείου μεταφορών, το

30% των πτήσεων συνεχίζουν να
αργούν, παρ'όλη την εφαρμογή του
«padding». Το ποσοστό παρουσιάζει
μείωση της τάξεως του 10%, αλλά αυτό
οφείλεται στο «padding» και όχι στην
βελτίωση των υπηρεσιών.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Χιόνι: Προσέξτε τα μάτια σας από την αντανάκλαση

Π

ολύ μεγαλύτερους κινδύνους
ελλοχεύει η έκθεση των ματιών
στον ήλιο χωρίς γυαλιά τον χειμώνα στο χιόνια, απ’ ότι το καλοκαίρι
στην παραλία.
Οι ακτίνες του ήλιου είναι δυόμιση
φορές πιο επικίνδυνες στις χιονισμένες πλαγιές απ’ ό,τι είναι στις
παραλίες, διότι η αντανάκλαση
είναι πολύ πιο έντονη. Δηλαδή

αλλά λίγες ώρες μετά την έκθεση
στις υπεριώδεις ακτίνες, και ενίοτε
συνοδεύεται με δερματικό έγκαυμα
στο πρόσωπο. Δεν προκαλείται
μόνιμη τύφλωση, συνήθως η μείωση της όρασης είναι παροδική, και
επανέρχεται μετά από μία δύο ημέρες. Τα συμπτώματα φεύγουν από
μόνα τους χωρίς θεραπεία, παρόλα αυτά δεν πρέπει κανείς να

• Επιβάλλεται να φοράτε γυαλιά ηλίου που φιλτράρουν
στο 100% την υπεριώδη ακτινοβολία και προσφέρεται 100%
προστασία από UVA και UVB
στις παραλίες αντανακλάται περίπου το 15-20% της υπεριώδους
ακτινοβολίας, ενώ στο φρέσκο
χιόνι το ποσοστό φτάνει το 80%. Η
ποσότητα του φωτός που δέχονται
τα μάτια μας αυξάνεται κατά 4%
για κάθε 300 μέτρα υψομέτρου,
κάτι που πρέπει να γνωρίζουν
σκιέρ και ορειβάτες.

παραμένει σε εξωτερικό χώρο,
γιατί έτσι επιδεινώνεται το πρόβλημα. Απαραίτητα είναι τα γυαλιά ηλίου, ενώ ιδιαιτέρως βοηθητική είναι η ενστάλαξη τεχνητών
δακρύων που πρέπει να παίρνουν

Η συχνή έκθεση των ματιών στον
ήλιο επιταχύνει τη διαδικασία της
γήρανσης τους. Εκτός από το σχηματισμό καταρράκτη στην τρίτη
ηλικία, εμφάνιση περισσοτέρων
ρυτίδων γύρω από τα μάτια,
αυξημένο ρίσκο για εκφύλιση
ωχράς κηλίδας, αλλά και εμφάνιση
προνεοπλασματικών αλλοιώσεων,
όπως είναι η ακτινική κεράτωση,
μπορεί να επισυμβούν σύμφωνα με
χειρούργο οφθαλμίατρο, κακοήθεις
νεοπλασίες όπως είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, αλλά ακόμα
και μελάνωμα που είναι μεν το πιο
σπάνιο, παράλληλα δε και το πιο
σοβαρό.

Φιλετάκι χοιρινό µιλφέιγ µε ανανά
Υλικά:
2 φιλετάκια χοιρινά (σύνολο 700 γρ. περίπου), καλά
καθαρισµένα από τις ίνες και τα παχάκια τους,
1 ανανάς, ξεφλουδισµένος και κοµµένος σε
κυβάκια/ζάρια,
60 γρ. (4 κοφτές κουταλιές) βούτυρο,
250 ml (1 φλ.) χυµός ανανά (φρέσκος ή έτοιµος),
1 ½ κουταλιά ψιλοκοµµένο κρεµµύδι,
250 ml (1 φλ.) µέλι + 2 κουταλιές επιπλέον,
250 ml ( 1 φλ.) ζωµό/gravy βοδινού
Αλάτι, πιπέρι,
2-3 κουταλιές καβουρδισµένα κουκουνάρια (πινόλια)
για γαρνίρισµα (δες σηµείωση).

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

Δίδυμοι: Η ημέρα σου παρέχει πρόσφορο έδαφος για να τακτοποιήσεις υποθέσεις κυρίως πρακτικής φύσεως.
Ταυτόχρονα μπορείς να τακτοποιήσεις
τις υποχρεώσεις σου, αφού παίρνεις
σημαντικές πληροφορίες που σου φαίνονται χρήσιμες. Παράλληλα όμως, μην
αμελείς να μένεις πιστός στο πρόγραμμά σου, καθώς απρόβλεπτα γεγονότα
ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό και
εσύ τρέχεις για να προλάβεις.
Καρκίνος: Η Σελήνη περνάει στο δικό
σου ζώδιο και σε ευνοϊκή σχέση με τον
Ουρανό δείχνει πως σκέφτεσαι πρωτοποριακές ιδέες και θέλεις να συναντήσεις αγαπημένα σου πρόσωπα, να μοιραστείς αυτές τις ιδέες σου και να
καταστρώσεις σχέδια για το μέλλον.
Παρόλα αυτά ελλοχεύει ο κίνδυνος να
παρασυρθείς σε επιπολαιότητες,
ωστόσο έχεις δικούς σου ανθρώπους
που σε προσγειώνουν ξανά στην πραγ-
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Τι κινδύνους όμως ελλοχεύει η
έκθεση των ματιών στον ήλιο; Η
πιο συχνή επίπτωση είναι η φωτοκερατίτιδα που έχει πολύ έντονο
πόνο, αίσθηση καψίματος, ξένου
σώματος στα μάτια, συνεχή
δακρύρροια, κοκκινίλα , ελάττωση
της όρασης και δυσκολία στο να
ανοίξουν τα μάτια. Η φωτοκερατίτιδα δεν εμφανίζεται αμέσως,

Ταύρος: Ασχολείσαι με την κάλυψη των
βασικών σου αναγκών, ωστόσο υπάρχουν ευχάριστες εκπλήξεις μέσα στην
καθημερινότητά σου, τις οποίες εκμεταλλεύεσαι. Επιπλέον μέσα από ήδη
γνωστές διαδρομές προσπαθείς να βελτιώσεις την εικόνα που προβάλλεις
προς τα έξω, όμως δεν είναι λίγες οι
φορές που κλείνεις τα αυτιά σου μπροστά σε όσα έχουν οι άλλοι να σου πουν.

SUDOCOU

πάντα μαζί τους οι σκιέρ, καθώς
και οι κρύες κομπρέσες που μειώνουν τη φλεγμονή. Αν ο πόνος επιμένει χρειάζεται παυσίπονο και
εννοείται αν είναι εφικτό επίσκεψη
στον οφαλμίατρο.

Από φωτοκερατίτιδα μέχρι νεοπλασίες μπορεί να προκαλέσει η
ηλιακή ακτινοβολία στα μάτια

Κριός: Μια καλή ημέρα είναι η σημερινή
για να έρθεις πιο κοντά στα πρόσωπα
της οικογένειά σου, αλλά και για να
ασχοληθείς με τις υποθέσεις του σπιτιού. Παράλληλα όμως μπορείς να ζητήσεις και κάποιου είδους βοήθεια από
τους οικείους σου για κάποιο θέμα που
σε απασχολεί. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να είσαι πιο διαλλακτικός, αλλά
και πιο υπομονετικός με τα αγαπημένα
σου πρόσωπα.

13

ματικότητα.
Λέων: Είσαι αρκετά εσωστρεφής προσπαθώντας να διεκπεραιώσεις τις
υποθέσεις σου με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, ειδικά σε ό,τι σχετίζεται με το
σπίτι ή την οικογένεια. Βέβαια, δεν είναι
λίγοι οι Λέοντες εκείνοι που θα προτιμούσαν να ξεκουραστούν από όλα αυτά
που σου απασχολούν το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά έχεις δικούς σου
ανθρώπους που μοιράζεσαι τα βάρη,
τρόπον τινά.
Παρθένος: Θέλεις να εκμεταλλευτείς
την σημερινή ημέρα για να δεις πρόσωπα από το φιλικό σου περιβάλλον,
αλλά και για να προωθήσεις τους στόχους σου. Το σίγουρο είναι πως έχεις
ανάγκη να βρεθείς με ανθρώπους που
αφουγκράζονται τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, αφού πλέον
είσαι σε μια φάση που αναζητάς κάτι
ουσιαστικό αλλά και σταθερό.
Ζυγός: Η Σελήνη περνάει στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σου, στοιχείο που δηλώνει
πως η κοινωνική σου ζωή είναι αρκετά
έντονη. Ταυτόχρονα, τραβάς την προσοχή του περιβάλλοντός σου γι’ αυτό
είναι προτιμότερο οι κινήσεις σου να
είναι μελετημένες για να μην δώσεις
λαβές για σχόλια. Υπάρχει άλλωστε
κάτι έντονο στην ατμόσφαιρα, σαν ηλεκτρισμός, που οφείλεται στην επικείμενη έκλειψη. Δείξε ψυχραιμία!
Σκορπιός: Η ημέρα μοιάζει να είναι πιο
ευχάριστη για εσένα σε σχέση με τις
προηγούμενες, ειδικά αν είσαι γεννημένος το πρώτο δεκαήμερο. Ταυτόχρονα,
εσύ θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι ή γενικότερα να αλλάξεις παραστάσεις, το
σίγουρο είναι πως θα σου δοθούν λόγοι
για να χαμογελάσεις, ακόμη και στα
δύσκολα.

Τοξότης: Κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας έρχεσαι σε επαφή με
συναισθήματα και σκέψεις που έχεις
καταπιέσει εδώ και καιρό, έχοντας
όμως και την ευκαιρία να τα επεξεργαστείς. Επιπλέον, κάνεις μυστικές επαφές που μοιάζουν να είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμες, ενώ η διαίσθησή σου μοιάζει
να είναι ιδιαίτερα τονισμένη. Για την
ώρα μάλιστα έχεις την Αφροδίτη σε
βοηθητική θέση που σου δίνει ευκαιρίες.
Αιγόκερως: Η Σελήνη απέναντί σου
σήμερα σε ευνοϊκή όψη με τον Ουρανό
τονίζει ιδιαίτερα τα επικοινωνιακά σου
χαρίσματα και σε προτρέπει να κινήσεις τις διαδικασίες στα θέματα που σε
απασχολούν, αφού σήμερα έχεις σημαντικούς ανθρώπους στο πλευρό σου
που σε στηρίζουν.
Υδροχόος: Μια αρκετά καλή ημέρα για
να ρυθμίσεις εκκρεμότητες και υποχρεώσεις της καθημερινότητας, αλλά και
να αναδείξεις τα ταλέντα σου, μέσα
από τις προσπάθειες που καταβάλλεις,
κάνοντας και τις κατάλληλες επαφές.
Φρόντισε όμως να μην κάνεις κοινολογείς τα νέα ξεκινήματα που ετοιμάζεις,
καθώς είναι περίοδος με έντονο παρασκήνιο!
Ιχθείς: Μια εξαιρετικά βοηθητική ημέρα
για την προσωπική σου ζωή η σημερινή
ημέρα, έχοντας μάλιστα ιδιαίτερα έντονη την ανάγκη να βρεθείς με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να περάσεις
ευχάριστες στιγμές μαζί τους.
Παράλληλα όμως μπορείς να συζητήσεις ένα δημιουργικό σχέδιο που έχεις
στα σκαριά με ανθρώπους που έχουν τη
δυνατότητα να σε βοηθήσουν, σου λείπουν όμως βασικές πληροφορίες.

Εκτέλεση:
Προθερµαίνετε το φούρνο στους 180° C. Ζεσταίνετε 2
κοφτές κουταλιές από το βούτυρο σε ένα µεγάλο τηγάνι, που να χωράει τα φιλέτα, και τα κοκκινίζετε µέσα,
γυρίζοντάς τα µέχρι να ροδίσουν καλά από όλες τις
µεριές. Βγάζετε τα φιλέτα από το τηγάνι, τα βάζετε σε
ένα ταψάκι και συνεχίζετε το ψήσιµό τους για 10
ακόµη λεπτά στο φούρνο. Ύστερα, τα κόβετε στη µέση
κατά µήκος και σε 3 οριζόντια φετάκια το καθένα. Στο
µεταξύ, βάζετε το κρεµµύδι στο τηγάνι και το σοτάρετε
µέχρι να µαραθεί και να γίνει διάφανο. Προσθέτετε το
χυµό του ανανά και το µέλι, αλάτι και πιπέρι και τα
αφήνετε να βράσουν για 5 περίπου λεπτά, µέχρι να
δέσει η σάλτσα.Σε ένα άλλο κατσαρολάκι, αναµιγνύετε
το ζωµό/gravy µε το επιπλέον µέλι, αλατοπιπερώνετε
και ανακατεύετε το µίγµα σε χαµηλή φωτιά, να διαλυθεί το µέλι. Ύστερα, ανακατεύετε µέσα µια-µια τις
υπόλοιπες κοφτές κουταλιές βούτυρο. Βάζετε σε µια
πιατέλα ή 4 ατοµικά πιάτα 4 φέτες φιλέτου, ρίχνετε
πάνω στο καθένα 1-2 κουταλιές ανανά, τοποθετείτε
ύστερα απάνω άλλες φέτες φιλέτου, κυβάκια ανανά
και τελειώνετε µε φέτες φιλέτου. Περιχύνετε τα µιλφέιγ
µε σος ζωµό/gravy µε µέλι και βάζετε γύρω-γύρω τη
σος από χυµό ανανά µε µέλι. Σκορπάτε απάνω τα κουκουνάρια και σερβίρετε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 793 - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1965

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Συνάντηση ηγεσίας ΣΕΚ με πρώην μέλη της Εκτελεστικης Επιτροπής

Τ

α καίρια ζητήματα που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία, τους εργαζόμενος και τους
συνταξιούχους, ανέπτυξε σε
σύντομη αναφορά του ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας στο πλαίσιο της ετήσιας
καθιερωμένης συνάντησης της
ηγεσίας του κινήματος με τα
πρώην μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΣΕΚ, με την ευκαιρία του νέου έτους. Ο κ. Μάτσας
ανέπτυξε τηλεγραφικά τους στό-

χους της ΣΕΚ στο 2020 στη βάση
των όσων αποτυπώνονται στο
Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα, ευχόμενος η νέα χρονιά να σηματοδοτήσει την κοινωνικοοικονομική
ανασυγκρότηση, την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών
μας και γενικότερα την αναγέννηση του Ελληνισμού. Στη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις
κυρίως για τα καυτά εκκρεμούντα
θέματα της Τρίτης Ηλικίας και
της γενικότερης πολιτικής πρό-

νοιας με κορωνίδα το ΓεΣΥ, το
οποίο όπως χαρακτηριστικά
τονίσθηκε, ήλθε για να μείνει, ως
η κορυφαία κοινωνική κατάκτηση, μετά το Αναλογικό Σύστημα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αγιασμός στα κεντρικά
γραφεία της ΣΕΚ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Το να βρεις το
σωστό επάγγελμα
είναι σαν να βρίσκεις τη ψυχή σου
σ’ αυτόν τον κόσμο.

Τ

ελέσθηκε την περασμένη Τετάρτη 8 Ιανουαρίου
στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ ο καθιερωμένος
αγιασμός με την ευκαιρία έλευσης του νέου έτους,
από τον Μητροπολίτη Μεσαορίας Γρηγόριο.
Σε σύντομη ομιλία του ο σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη σημερινή παρακμή της κοινωνίας καλώντας σε αφύπνιση για να μεγαλουργήσουν οι διαχρονικές αξίες της Ορθοδοξίας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Σε σύντομη αντιφώνηση του ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας διαβεβαίωσε ότι η ΣΕΚ παραμένει προσκολημμένη στα ιδανικά του Ελληνορθόδοξου
Πολιτισμού και της Ελληνικής μας Παιδείας.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Thomas Moore,
1779-1852,
Ιρλανδός ποιητής

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η ΣΕΚ εκφράζει τα συλλυπητήρια της
προς τον επαρχιακό γραμματέα του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού Τίτο Τιμοθέου
για τον θάνατο του πατέρα του Βασίλη Τιμοθέου,
ο οποίος απεβίωσε προχθές Δευτέρα. Η κηδεία του
θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
και ώρα 12:00 μ.μ από τον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας
στο Καλό Χωριό Λεμεσού.
Εισφορές θα γίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς
στον χώρο της εκκλησίας.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

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

Αντρέας & Χριστίνα
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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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΟΥΡ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Φ

ορτσάτη για τον τίτλο η Ανόρθωση που γονάτισε την αυτοκρατορία του ΑΠΟΕΛ στο «Α. Παπαδόπουλος» απολαμβάνοντας την μοναξιά
του ρετιρέ. Η ομάδα του Τιμούρ
Κετσπάγια παρουσιάσθηκε ανώτερη
του ΑΠΟΕΛ και η νίκη της θεωρείται
πανάξια. Ο Κόρε Ινγκεμπρίγκτσεν
παραδέχθηκε ότι από την ομάδα του
εξέλειπε ο ρυθμός και η αυτοπεποίθηση
τονίζοντας ότι η αντίπαλος ήταν καλά
οργανωμένη.

•
•
•
•
•
•

Οδηγεί μόνη την κούρσα η Ανόρθωση
6η συνεχής νίκη για τον Απόλλωνα
Ψάχνεται ο ΑΠΟΕΛ του Νορβηγού Κόρε
Οδυνηρή ισοπαλία για Ομόνοια στο ΓΣΠ
Αφύπνιση και τρίποντο για την «αφηνιασμένη» ΑΕΚ
Ζάλισε την ΑΕΛ και άλωσε το «Τσίρειο» η Νέα Σαλαμίνα
Η «Μεγάλη Κυρία»
ξανακτυπά

Το «Εξπρές» του Σωφρόνη Αυγουστή
συνεχίζει την καλπάζουσα πορεία του
επιτυγχάνοντας την 6η συνεχόμενη νίκη
που ανεβάζει το Λεμεσιανό συγκρότημα
στην 3η θέση. Δίκαιη η νίκη του Απόλλωνα παραδέχθηκε ο προπονητής του
Ολυμπιακού Πάμπος Χριστοδούλου ο
οποίος διαμήνυσε πως οι «Τακτακαλίτες» δεν τα βάζουν κάτω και θα παλέψουν για το καλύτερο.
Λαβωμένη έφυγε από το ΓΣΠ η Ομόνοια
που δεν κατάφερε να λυγίσει την Πάφο,
πετώντας δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στην έδρα της. Διαπιστώθηκε ότι
το «Τριφύλλι» πονάει στο βάθος, γεγονός που στρέφει την προσοχή στην
μετεγραφική ενίσχυση. Η Πάφος με την
καλή παρουσία της έκανε θετικό βήμα
στην προσπάθεια της να βρει τον εαυτό
της.
Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της, η
Νέα Σαλαμίνα πάτησε την ΑΕΛ εκτός
έδρας εδραιώνοντας τη θέση της στο 5ο
σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα.
«Ντροπή και αίσχος για την Κυπριακή
διαιτησία» τόνισε σε ανακοίνωση της η
ΑΕΛ «επιβεβαιώνοντας πόσο διεφθαρμένο είναι το Κυπριακό ποδόσφαιρο».
Η εκρηκτική αντίδραση της ΑΕΚ που
φιλοδώρησε με πεντάρα τον Εθνικό στο
«Δασάκι» δείχνει με τον καλύτερο τρόπο
πως η περίοδος της κρίσης για τους
Λαρνακείς έχει παρέλθει, αντικρύζοντας πλέον το αύριο με αισιοδοξία και
αυτοπεποίθηση. Στο Αχνιώτικο στρατόπεδο ακόμη ψάχνουν τις πταίει για
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την κατρακύλα της ομάδας.
Νίκη με προϋποθέσεις παραμονής για
την Ένωση Νέων Παραλιμνίου που

λύγισε την αντίσταση της Δόξας, η
οποία παραμένεει καθηλωμένη στον
βαθμολογικό βυθό.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Η Ανόρθωση έπεισε ότι κτίζει πάνω σε στέρεες βάσεις την ομάδα του
σήμερα αλλά και του αύριο.

Ο ΑΠΟΕΛ περνά περίοδο αστάθειας η οποία ενδέχεται να μετατραπεί σε
μεσοπρόθεσμη κρίση αν εκεί στον ««Αρχάγγελο» δεν συνειδητοποιήσουν
ότι η αλλαγή προπονητών σαν τα πουκάμισα δεν μπορεί πάντα να τους
βγαίνει!

2

Η προσφυγή της Ομόνοιας σε UEFA και FIFA για τη διαιτησία και οι συνεχιζόμενες καταγγελίες της ΑΕΛ για διεφθαρμένο Κυπριακό πδοόσφαιρο,
αν και ήλθαν με καθυστέρηση μιας δεκαετίας, σηματοδοτούν εξελίξεις για
απεγκλωβισμό του δημοφιλέστερου αθλήματος από τη διαπλοκή και τη διαφθορά που το καταδυναστεύουν από το 2004.

3

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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 ο 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.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Οι υπουργοί Εργασίας και Υγείας στο Παγκύπριο
Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 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 12ο
Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών
Υπάλληλων
Κύπρου, ΟΙΥΚ-ΣΕΚ.
Το συνέδριο, στο οποίο εκπροσωπούνται πέραν των 250 αντιπροσώπων, 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. Θα παραστεί και ο υπουργός
Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.

γραμματέα της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ, Ελισσαίο Μιχαήλ (φωτό).
• Απονομή τιμητικών διακρίσεων
Μέρος Β’ Εργασίες Συνεδρίου
• Έγκριση Κανονισμών συνεδρίου.
• Θεματική ενότητα για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας.
• Κατάθεση Οικονομικής Έκθεσης
από τον Γιώργο Οδυσσέως.
• Κατάθεση Οργανωτικής Έκθεσης
από τον Ανδρέα Κωμοδίκη.

√ Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2019
στις 10 το πρωί στα κεντρικά
γραφεία της ΣΕΚ
πρόεδρο του Συνεδρίου Πανίκο
Αργυρίδη, γενικό οργανωτικό ΣΕΚ
• Χαιρετισμός από την Υπουργό
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου

Μέρος Α’ Τελετουργικό

• Χαιρετισμός από τον γενικό
γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα

• Κήρυξη των εργασιών από τον

• Εισηγητική ομιλία από τον γενικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙΥΚ
ΣΕΚ

• Συζήτηση / Έγκριση Έκθεσης
Δράσης.
• Έγκριση Ψηφισμάτων.
• Εκλογή γενικού γραμματέα Ομοσπονδίας.
• Εκλογή Μελών Γενικής Γραμματείας Ομοσπονδίας.
• Επικύρωση μελών Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Το συνέδριο θα έχει ως θεματική
ενότητα την ασφάλεια και υγεία
στην εργασία.

Ενισχύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας
των Ταμείων Προνοίας

Τ

ο νέο νομοσχέδιο που αφορά
την ίδρυση και λειτουργία των
Ταμείων Προνοίας ενισχύει τον
κοινωνικό χαρακτήρα των Ταμείων
και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο όλο σύστημα. Αυτό ήταν
βασική απαίτηση της ΣΕΚ αποτρέποντας έτσι τη μετεξέλιξη των
Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών σε χρηματοοικονομικά συστήματα.

Παράταση δικαιώματος
αλλαγής προσωπικού ιατρού

Ο

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει
ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται μέχρι και την 31 Μαΐου 2020 το
δικαίωμα των δικαιούχων για αλλαγή προσωπικού
ιατρού (ΠΙ) εφόσον περάσουν τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού. Νοείται ότι σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής δικαιούχου σε
προσωπικό ιατρό, ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει
προσωπικό ιατρό:
• Μέσω του συστήματος πληροφορικής από την
Πύλη Δικαιούχων χρησιμοποιώντας τον προσωπικό
λογαριασμό χρήστη νοουμένου ότι έχει συνδέσει το
αρχείο δικαιούχου του.
• Κατόπιν επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα
επιλέξει.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
info@gesy.org.cy.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ στη συζήτηση που έγινε
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 7 Ιανουαρίου 2020, κατά την εξέταση του
νέου νομοσχεδίου. Υπογράμμισε
ότι το νέο νομοσχέδιο υιοθετεί τις
βασικές αρχές και τη φιλοσοφία
της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής
Οδηγίας και παρά τα πιεστικά
χρονοδιαγράμματα στα οποία διεξήχθη ο θεσμοθετημένος διάλογος,
αναγνωρίζεται ότι έγινε μια αξιόλογη προεργασία από τον Έφορο
και τους συνεργάτες του. Η ΣΕΚ είχε
την ευκαιρία να καταθέσει προτάσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί
στο νομοσχέδιο. Επιμέρους απόψεις και εισηγήσεις της ΣΕΚ θα
συζητηθούν στον επόμενο διάλογο
που θα ακολουθήσει και στο πλαίσιο ετοιμασίας νέας οδηγίας και
κανονισμών.
Επιπρόσθετα, ο αγγ της ΣΕΚ στην
παρέμβαση του τόνισε τα ακόλουθα:
Tο νομοσχέδιο κινείται στην
κατεύθυνση της προστασίας
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της ενίσχυσης της διακυβέρνησης και της διαφάνειας των
Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παρο-
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ενισχυθεί και διευρυνθεί ο θεσμός
των συλλογικών συμβάσεων που
αποδεδειγμένα αποτελούν το πιο
ισχυρό αποτελεσματικό εργαλείο
για να λειτουργήσει με τη μέγιστη
καθολικότητα και επάρκεια ο δεύτερος πυλώνας.
Όσον αφορά τις διαφωνίες
και θέσεις των εργοδοτικών
οργανώσεων,
αυτές
συγκρούονται με το περιεχόμενο
και τη φιλοσοφία της νέας νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία των ωφελημάτων των
μελών των ταμείων προνοίας και
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Εάν δοθεί μεταβατική περίοδος
στην οποία να μπορούν να διαλύονται ταμεία προνοίας, αυτό θα
είναι καταστροφικό όπως διαπιστώνεται και μέσα από την ίδια
την εμπειρία του θεσμού. Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ δεν συμφωνεί με τη
θέση ότι θα πρέπει να είναι εθελοντική η συμμετοχή των εργαζομένων σε ταμείο προνοίας το οποίο
λειτουργεί και χρηματοδοτείται
από κάποια επιχείρηση αφού σκοπός είναι η ενίσχυση του δεύτερου
συνταξιοδοτικού πυλώνα για να
μπορεί να συμπληρώνει τον πρώτο
πυλώνα και να διασφαλίζει μια
αξιοπρεπή διαβίωση σε όλους
τους εργαζομένους.
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√ Παρέμβαση του αναπληρωτή
γγ της ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ
στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο
που αφορά την ίδρυση και
λειτουργία Ταμείων Προνοίας
χών και την πιο αυστηρή εποπτεία
που επιβάλλεται να υπάρχει. Μέσα
από το νομοσχέδιο και τις νέες
πρόνοιες αναδεικνύεται η σημασία
και συμβολή των ταμείων προνοίας ως δεύτερος συνταξιοδοτικός
πυλώνας αφού όλοι πλέον διαπιστώνουμε ότι ο πρώτος πυλώνας,
με τις υφιστάμενες δημογραφικές
προκλήσεις και τις αλλαγές στην
αγορά εργασίας, δεν μπορεί να
καλύψει επαρκώς τις ανάγκες των
εργαζομένων για να έχουν μια
αξιοπρεπή διαβίωση μετά την
αφυπηρέτηση τους.
Tα ταμεία προνοίας ιδρύθηκαν και λειτουργούν ως
απόρροια των συλλογικών
συμβάσεων και κατά κανόνα
υπάρχουν ταμεία προνοίας εκεί
που υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις. Αυτό όμως σημαίνει ότι
πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν
κάλυψη από τον 2ο πυλώνα και
αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό λόγο για να διασφαλιστεί, να
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Η ΣΕΚ στηρίζει την προώθηση του νομοσχεδίου σε νόμο
δηλώνοντας ότι είναι πάντοτε
έτοιμη, εάν διαπιστωθούν
τυχόν αδυναμίες ή κενά, να λειτουργήσει υποβοηθητικά, έχοντας
υπόψη ότι συζητούμε μια πολύπλοκη νομοθεσία που λειτουργεί
σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον
και στην πορεία θα χρειαστεί να
γίνουν αρκετές προσαρμογές.
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