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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Εξακολουθεί να κάνει θραύση
η διαφθορά στην Κύπρο
Επιδεινώνεται η διεθνής θέση της
Κύπρου στον χάρτη της διαφθοράς. Το 2018 η Κύπρος έπεσε
στην 42η θέση από την 38η που
ήταν το 2017

Κυπριακό ποδόσφαιρο: Ξεπεράσαμε
και τη δωδεκάτη
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Στην τελική ευθεία
η 2η φάση του ΓεΣΥ
Το Γενικό Σύστημα Υγείας ήλθε
για να μείνει. Η δεύτερη φάση
εφαρμογής προχωρεί κανονικά
και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η
προσεχούς Ιουνίου

Η εμπέδωση πολιτικών ισότητας
βασική αρχή χρηστής διοίκησης

Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ΣΕΚ θεωρεί άστοχη την απόφαση
της Κυβέρνησης να αποσύρει το
νομοσχέδιο για τα Ταμεία Προνοίας που
συζητήθηκε πρόσφατα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας η οποία
ήταν έτοιμη να το παραπέμψει στην
ολομέλεια της Βουλής για τελική τοποθέτηση και ψήφιση σε νόμο του κράτους
στη βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

√ Το νέο νομοσχέδιο υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Οδηγία
√

για διασφάλιση της δυνατότητας παροχής Ταμείου Προνοίας
σε όλους τους εργαζόμενους
Σημαίνουσας σημασίας η δημόσια τοποθέτηση
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου
εφαρμογή του θεσμού επιβάλλεται να
είναι καθολική.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας εξέφρασε την έκπληξη του
για την αιφνίδια κατάθεση νέου διαφοροποιημένου νομοσχεδίου από την
υπουργό Εργασίας την περασμένη
Πέμπτη από το οποίο απουσιάζουν
τρείς βασικοί παράμετροι σε σύγκριση
με το αρχικό. Αυτές οι παράμετροι είναι:

Κοινωνική διάσταση
Μέσα από τη νομοθεσία είναι απολύτως αναγκαίο να αναδεικνύεται ξεκάθαρα η κοινωνική διάσταση του θεσμού
του ταμείου προνοίας αλλά και η διακριτή διαφορά του με τον τρίτο πυλώνα
συνταξιοδοτικών παροχών. Με το νέο
νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση,
υπονομεύεται η βασική φιλοσοφία της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας σύμφωνα με την
οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί η
δυνατότητα παροχής ταμείου προνοίας στο σύνολο των εργαζομένων,
επισήμανε. Παράλληλα, ο κ. Μάτσας
αναφέρθηκε στη δημόσια παρέμβαση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου,
αναδεικνύοντας ιδιαίτερα το σημείο
που συνηγορεί στην αναγκαιότητα
υποχρεωτικής συμμετοχής των εργαζομένων στα ταμεία προνοίας.

σύνολο του προσωπικού εκεί και όπου
λειτουργεί ταμείο προνοίας

Τιμή στους ηγέτες
του Αγώνα της ΕΟΚΑ
Ο Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε
τους ηγέτες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 1955-59, Εθνάρχη Μακάριο και στρατηγό Γεώργιο
Γρίβα- Διγενή
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Εκ των ων ουκ άνευ η θωράκιση της κοινωνικής
διάστασης των συνταξιοδοτικών παροχών

1 Η εφαρμογή του θεσμού καλύπτει το
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• Άστοχη η απόφαση απόσυρσης του νομοσχεδίου για τα Ταμεία Προνοίας

Η
Σελ. 4

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3071

2 Απαγορεύεται η διάλυση του ταμείου
προνοίας

3

Απαγορεύεται η διαχείριση του
ταμείου προνοίας από ασφαλιστικές εταιρείες
Με δημόσιες παρεμβάσεις του, ο κ.
Μάτσας εξέφρασε την δυσφορία του
για την εξέλιξη αυτή τονίζοντας πως ο
θεσμός του ταμείου προνοίας, ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών
παροχών, είναι συνυφασμένος με τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ως εκ
τούτου, σημείωσε, οι ασφαλιστικές
εταιρείες δεν μπορεί να έχουν λόγο στη
διαχείριση του ταμείου προνοίας λαμ-

βάνοντας υπόψιν
πυλώνα που
ση, ούτε θα
διάλυση του

ότι καλύπτουν τον τρίτο
είναι η ιδιωτική ασφάλιπρέπει να επιτρέπεται η
ταμείου προνοίας, ενώ η

Το θέμα συζητήθηκε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας στην
παρουσία των εμπλεκομένων φορέων. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο γ.γ.
Ανδρέας Φ. Μάτσας.

Ε.Ε.: Διαβούλευση για ένα δυνητικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο κατώτατων μισθών
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Απευθείας καταβολή του ΦΠΑ στο κράτος

Η

ΣΕΚ τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ κάθε μέτρου
και πολιτικής που θα περιορίζει τη φοροδιαφυγή και θα ενισχύει τα δημόσια οικονομικά. Η οικονομική ευρωστία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι
στόχος αδιαπραγμάτευτος.
Τασσόμενοι υπέρ της ενίσχυσης της εισπραξιμότητας του κράτους, εκφράσαμε ήδη, την έντονη διαφωνία μας κατά όλων εκείνων των επιχειρήσεων που
παράνομα κατακρατούν το Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας (ΦΠΑ), και καλέσαμε το Τμήμα Φορολογίας, στα
πλαίσια της λογικής της δημόσιας διαπόμπευσης, να
δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων κατακρατούν στα χέρια τους συσσωρευμένο ΦΠΑ. Και τούτο
γιατί, ο ΦΠΑ δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του επιχειρηματία, ούτε άτοκο δάνειο, ούτε και τρόπος
αύξησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Η ΣΕΚ διεκδικεί απ’ όλους δημοσιονομική πειθαρχία
με χρηστή διοίκηση και σεβασμό στα έσοδα του κράτους που πρέπει να καταβάλλονται έγκαιρα στα
δημόσια ταμεία.

• Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής
• Αποτελεσματικό μέτρο πάταξης
της φοροδιαφυγής
Για οριστική επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος εισηγούμαστε την απευθείας καταβολή του ΦΠΑ
στο κράτος κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Με τον
τρόπο αυτό θα υπάρξει πλήρης και αποτελεσματική
επίλυση του προβλήματος με τη χρήση της νέας σύγχρονης τεχνολογίας. Να αξιοποιήσουμε και εδώ τη
ψηφιοποίηση και τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να

κλείσουμε οριστικά και αμετάκλητα και αυτό το
παράθυρο της φοροδιαφυγής.
Να υπενθυμίσουμε πως, στα πλαίσια της ενίσχυσης
της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και
την πάταξη της φοροδιαφυγής, προωθείται το μέτρο
της υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης
αλλά και το μέτρο της υποχρεωτικής αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών. Και τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν από τον τέως υπουργό Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη κατά την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2020 και βρίσκονται ήδη ενώπιον της
Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο.
Τώρα είναι η ώρα να εφαρμοσθεί και η εισήγηση της
ΣΕΚ για την απευθείας καταβολή του ΦΠΑ κατά τη
συναλλαγή. Κανένας δεν μπορεί να κάνει παιγνίδι με
χρήματα που δεν του ανήκουν.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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γκληματική συμπεριφορά επιχειρηματιών σε βάρος του ΦΠΑ
Να αποκαλυφθούν δημοσίως οι
παραβάτες και να τερματισθεί η
όποια κάλυψη τους
ιζικές πολιτικές για το περιβάλλον και την ΑΕΙΦΟΡΙΑ χρειάζεται ο
τόπος
Με τάχιστη εφαρμογή της πράσινης Φορολογίας που η ΣΕΚ έθεσε
στον κοινωνικό διάλογο
ια αποτυχία των δημοσίων
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ μίλησε ο νέος
υπουργός Μεταφορών
Ώρα να υιοθετηθεί αξιόπιστο,
σύγχρονο και αποτελεσματικό
σύστημα
ΤΑ, κατώτατος μισθός, εδραίωση
του ΓεΣΥ και πάταξη της αδήλωτης εργασίας, ψηλά στις προτεραιότητες της ΣΕΚ
Στα θέματα αυτά δεν δικαιολογούνται εκπτώσεις
ο Κυπριακό ποδόσφαιρο στο …
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ώρα ριζικών μέτρων για να καθαρίσει ο Στάβλος του Αυγεία
σχυρή όσο ποτέ, εξήλθε από το
συνέδριο της η Ομοσπονδία
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕΚ
Έτοιμη να στηρίξει αποτελεσματικότερα τα εργατικά δικαιώματα
του κλάδου
αίει την κοινωνία η έλλειψη
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ γραμμής με την
Ελλάδα
Προβάλλει ως μονόδρομος η τάχιστη δρομολόγηση της
ττα της παγκόσμιας κοινότητας
θεωρείται το άνοιγμα της οικονομικής ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ
Καιρός να πρυτανεύσουν προσεγγίσεις με επίκεντρο τον
άνθρωπο
ιλόδοξες και ορθές οι πολιτικές
του υφυπουργείου ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
για την περίοδο 2020-30
Κλειδιά επιτυχίας το ντόπιο
εργατικό δυναμικό και η Κυπριακή
φιλοξενία
ρα για παραγωγή ΠΑΙΔΕΙΑΣ μέσα
από το εκπαιδευτικό σύστημα
Σοφή η τοποθέτηση του νέου
υπουργού που ευχόμαστε να γίνει
πράξη
αι, ο αξιοπρεπής ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ
μισθός θα φέρει μείωση των ανισοτήτων
Η ΣΕΚ στηρίει ενεργά την υιοθέτηση του
αξιοπιστία, η συνετή πολιτική
και το εκτόπισμα της ΣΕΚ, μαγνητίζουν τους ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Ευοίωνες οι προοπτικές περαιτέρω οργανωτικής ανάπτυξης του
κινήματος
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Κυπριακό ποδόσφαιρο: Ξεπεράσαμε και τη δωδεκάτη

Α

ν δεν υπάρξει πολιτική βούληση
από τη μια και ουσιαστική εμπλοκή
της Δικαιοσύνης από την άλλη, ο στάβλος του Αυγεία του Κυπριακού ποδοσφαίρου δεν πρόκειται να καθαρίσει
ποτέ. Αυτή είναι η μία και μοναδική
αλήθεια γύρω από τα όσα εξωφρενικά
συμβαίνουν
στον
χώρο του Κυπριακού
ποδοσφαίρου εδώ και
μερικά χρόνια.
Ο συναγερμός που
σήμανε η Πολιτεία και
η ΚΟΠ υπό τη σκιά
της πρόσφατης αναΤου Ξενή X.
βολής των αγώνων με
Ξενοφώντος
αποκορύφωμα την
Αρχισυντάκτη
έκτακτη σύσκεψη των
«Εργατικής
εμπλεκομένων φορέΦωνής»
ων υπό τον υπουργό
xenis.xenofontos@
Δικαιοσύνης, το μόνο
sek.org.cy
που πέτυχε ήταν να
ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου,
θολώνοντας περαιτέρω το ομιχλώδες
τοπίο.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα με οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές διαστάσεις, δεν επιλύεται με τη μέθοδο «ψεκάστε, σκουπήστε τελειώσαμε.» Μια δήλωση του
υπουργού Δικαιοσύνης και μία χειραψία του με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, δεν
αποτελούν σε καμιά περίπτωση ασφαλιστική δικλείδα για επανέναρξη της
αγωνιστικής δράσης η οποία διακόπηκε με τον γνωστό τρόπο της τοποθέτη-

σης βόμβας στο αυτοκίνητο διαιτητή,
υπό το βάρος των καταγγελιών δύο
ιστορικών σωματείων Α’ Κατηγορίας
για δολοπλοκίες στον χώρο του
Κυπριακού ποδοσφαίρου. Η δήλωση
του υπουργού Δικαιοσύνης, «καλώ τη
Βουλή να ψηφίσει τον νόμο που επιτρέπει στην Αστυνομία στην παρακολούθηση των τηλεφωνικών διαλέξεων»
είναι μέν θετική αλλά δεν επιλύει το
πρόβλημα. Για να λυθεί ένα τόσο σοβα-

• Οδικός χάρτης για εξυγίανση
του ποδοσφαίρου και δυναμική
συμβολή του στην κοινωνική
πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη
ρό ζήτημα απαιτείται πρωτίστως
πολιτική βούληση αλλά και αποτελεσματική παρέμβαση τη Δικαιοσύνης.
Προς τούτο, χρειάζεται να απαντηθούν
προκαταρκτικά τα πιο κάτω αμείλικτα
ερωτήματα:
- Γιατί οι κόκκινοι φάκελλοι της ΟΥΕΦΑ
ουδέποτε οδηγήθηκαν ενώπιον της
Δικαιοσύνης;
;
- Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ψηφισθεί η
νομοθεσία την οποία επικαλείται ο νύν
Υπουργός;
- Γιατί δεν είχε κινηθεί αυτεπάγγελτα η
Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας
όταν ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης Σοφοκλής Σοφοκλέους μέσω συνέντευξης του στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ διαμήνυσε πως, άνθρω-

ποι του υποκόσμου δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου,
επηρεάζοντας μάλιστα πολιτικές αποφάσεις;
- Γιατί δεν έχε κινηθεί αυτεπάγγελτα η
Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας
όταν ο νύν πρόεδρος του Ολυμπιακού
Λευκωσίας και όχι μόνο, έχει προσφάτως μιλήσει δημόσια για προσυνεννοημένους αγώνες και στημένα παιχνίδια;
Η αλήθεια για το ποδοσφαιρικό χάος
που καταδυναστεύει την Κυπριακή κοινωνία συνηγορεί πως, η Πολιτεία δεν
έχει ποτέ θελήσει να στήσει στη γωνιά
τους επιτήδειους που λυμαίνονται το
Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ούτε έχει εξοπλίσει τη Δικαιοσύνη με το ισχυρό όπλο
του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου,
προκειμένου το έργο των ανακριτικών
αρχών να καταστεί ευκολότερο. Αυτά!
Όλα τα άλλα που πλασάρουν στον
κοσμάκη αρμόδιοι και αναρμόδιοι, είναι
προφάσεις εν αμαρτίαις!
Προβάλλει λοιπόν, επιτακτικά η ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου αναστήλωσης του ποδοσφαιρικού
οικοδομήματος. Οι πολίτες προσδοκούν
πως η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία,
η ΚΟΠ αλλά και οι παράγοντες των
σωματείων, ιδίως των ισχυρών, θα
συσκεφθούν με ειλικρίνεια για λήψη
μέτρων διάσωσης του δημοφιλέστερου
αθλήματος προκειμένου να διαδραματίσει τον σημαίνοντα ρόλο του στην
ενίσχυση του ΑΕΠ προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας γενικότερα.

Η εμπέδωση πολιτικών ισότητας, βασική αρχή χρηστής διοίκησης
Από την εποχή του Σόλωνα, που παρατηρούσε ότι το μεγάλο έντομο διαπερνά
τον ιστό της αράχνης και μόνο τα μικρά
συλλαμβάνονται, δεν έχουν αλλάξει
πολλά στο θέμα αυτό. Συνεπώς για
κάθε Κράτος, έχει σημασία να ενδυναμώσει τις προσπάθειες του για εξάλειψη της διαπλοκής και
την προώθηση της
χρηστής διοίκησης, με
την πιστή εφαρμογή
των Νόμων, που πρέΤης Δέσποινας
Ησαΐα
πει να υπερέχουν
Γρ. Τμήματος
έναντι όλων,
όσο
Εργαζομένων
ψηλά
και
εάν
βρίσκοΓυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy νται σε θέσεις εξουσίας.
Κατά την προσωπική μου εκτίμηση μια
από τις βασικές αρχές της χρηστής
διοίκησης, της ισονομίας και ισοπολιτείας αποτελεί η ισότητα των φύλων
μέσα από την εφαρμογή νόμων και
κανονισμών αλλά και την αμερόληπτη,
δίκαιη και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εξέτασης υποθέσεων από
τους διάφορους κρατικούς θεσμούς για

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)

καταγγελίες που αφορούν διακρίσεις
στον εργασιακό χώρο.
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, η ανισότητα στις αμοιβές, ο εργασιακός εκφοβισμός και τα κρούσματα σεξουαλικής
παρενόχλησης, αδιαμφησβήτητα οδηγούν τις εργασιακές σχέσεις σε σοβαρή

• Σημαντικότατη η συμβολή και
η συνεισφορά των Κοινωνικών
Εταίρων στην εδραίωση συνθηκών ισονομίας και ισοπολιτείας
δυσλειτουργία προκαλώντας σοβαρούς
κλυδωνισμούς και ανεπιθύμητες καταστάσεις στην εργασία.
Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε
μια κοινωνικά δίκαιη και παράλληλα
δημιουργική ατζέντα που να ενδυναμώνει τον ρόλο των γυναικών, παρέχοντας τα απαραίτητα κίνητρα ώστε το
μισό και πλέον του πληθυσμού
να
λαμβάνει ενεργότερο δημόσιο λόγο,
προάγοντας τη διάσταση του φύλου σε
όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Σημαντικότατη είναι η συμβολή και
συνεισφορά των Κοινωνικών Εταίρων
στην καταπολέμηση της γάγγραινας
της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση
των θεσμών αλλά και των μηχανισμών
που εξετάζουν καταγγελίες για παραβίαση των νόμων ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι και στην εμπέδωση
κώδικα καλής συμπεριφοράς σε κάθε
ιδιωτική επιχείρηση για να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο κουλτούρα
σεβασμού, αξιοπρέπειας και αλληλοϋποστήριξης.
Ας μην εφησυχάζουμε! Θα πρέπει όλοι
ως μια γροθιά να συνεχίσουμε την προσπάθεια προαγωγής συνετών και
υπεύθυνων πολιτικών, ως φιλοσοφία
ζωής και όχι ως λύση ανάγκης. Με αυτό
τον τρόπο θα εδραιωθούν σταδιακά
καλύτερες συνθήκες εργασίας, παρέχοντας παράλληλα την ευκαιρία στο κράτος να ενισχύει την κοινωνική του πολιτική η οποία θα στηρίξει με επάρκεια
τους πολίτες σε βαθμό που θα τους
αποτρέπει σε ενέργειες που υπονομεύουν το πρέπον, το ηθικό και το ορθό.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/1/2020
Ανακ. λειψ. Ιγνατίου
Θεοφόρου, Δημητρίου
νεομ. Χιοπολίτου.
ΠΕΜΠΤΗ
30/1/2020
Τριών Ιεραρχών
(Εορτή Παιδείας),

Θεοφίλου νέου μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/2/2020

Γαβριήλ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1/2020
Κύρου - Ιωάννου
Αναργύρων, Αθανασίας μ .,
Ηλιού
Αρδούνη.

Τρύφωνος μάρτυρος,
Βασιλείου Θεσ/νίκης,
Αναστασίου εκ Ναυπλίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/2/2020
Συμεών Θεοδόχου,
Άννης προφ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/2/2020
Υπαπαντή του Κυρίου, Αγαθοδώρου,

ΤΡΙΤΗ 4/2/2020
Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ομ.,
Αβραμίου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Επιστολή απάντηση ΣΕΚ, ΠΕΟ στην ΕΤΥΚ για την ΚΕΔΙΠΕΣ

Πρόωρες αφυπηρετήσεις xωρίς το «πρόστιμο»
στις συντάξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Τίποτα και ποτέ δεν χαρίζουμε
σε κανέναν

Ε

ίναι πλέον πασιφανές η υπόγεια υπόσκαψη της υπογραφής Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης. Δοξάστε τους, απέρριψαν
ολοκληρωμένη πρόταση με περισσότερα
ωφελήματα για το σύνολο του προσωπικού
και έκαναν συμφωνία με λιγότερα, δίνουν
συγχαρητήρια και πανηγυρίζουν.

ζημιώνει όλα τα χρόνια υπηρεσίας στον
Συνεργατισμό από την πρώτη ημέρα, με
εθελοντικό σχέδιο αποχώρησης και παραμονή στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ.

Επικοινωνούμε σήμερα και μετά από σχετική εγκύκλιο που εστάλη στις 20/1/2020 για
την παραχώρηση ετήσιας προσαύξησης με
βάση τις κλίμακες των πρώην ΣΠΙ όπου
αναφέρεται ως επιτυχία η παραχώρηση
της. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ με εγκύκλιο τους ερμήνευσαν τη ΜΟΝΟΜΕΡΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ για την παραχώρηση της ως προσπάθεια επίτευξης θετικού κλίματος αλλά τόνισαν ότι δεν πρέπει
να δοθεί λανθασμένο μήνυμα ως προς την
υποχρέωση της εταιρείας για υπογραφή της
πρότασης της για ενιαία Συλλογική Σύμβα-

1) Πότε αποφάσισαν να πληρώσουν τα
δικηγορικά έξοδα; Πριν ή μετά την
(ΜΟΝΟΜΕΡΗ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβούλιου να παραχωρήσει την ΑΤΑ και
την προσαύξηση αφού δεν επιτεύχθηκε ολοκληρωμένη συμφωνία σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό;

√ Σταματήστε να λαϊκίζετε
και να παραπλανήτε
ση με επαναφορά των αποκοπών, βάση την
συμφωνία πλαίσιο, το ενιαίο μισθολόγιο,
(κλίμακες μισθοδοσίας) και επαναφορά
ποσοστού του Ταμείου Προνοίας.
Αναφέραμε στην συνάντηση μας στο Δ.Σ.
ΚΕΔΙΠΕΣ και επαναλαμβάνουμε και τώρα ότι
η θέση μας είναι ότι οι προσαυξήσεις θα
πρέπει να παραχωρηθούν σύμφωνα με την
τοποθέτηση στις νέες κλίμακες όπως αυτές
αναγράφονται τόσο στην πρόταση που
έδωσαν σε όλες τις συντεχνίες όσο και με
επιστολή τους προς έκαστο υπάλληλο της
ΚΕΔΙΠΕΣ και ΑΛΤΑΜΙΡΑ για αποδοχή αυτής
της πρότασης. Σημειώστε ότι όλοι οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι θα τοποθετούντο στο
πρώτο σκαλοπάτι της νέας κλίμακας τους
και θα είχαν πολύ μεγαλύτερο όφελος πέραν
της προσαύξησης των 75 ευρώ.
Επίσης ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας όσον
αφορά το αποσπασμένο προσωπικό της
ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ότι σε καμία περίπτωση δεν
αποδεχόμαστε μονομερή κατάργηση του
δικαιώματος επιστροφής στη ΚΕΔΙΠΕΣ,
χωρίς προηγουμένως να υπάρξει νέα συμφωνία η οποία θα κατοχυρώνει και θα απο-

Π

ρωτοστατούντος του Χωροεπισκόπου Αμαθούντος Νικολάου τελέστηκε την περασμένη Κυριακή από τον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό,
το 46ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του
Αρχηγού της ΕΟΚΑ, στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή.
Ακολούθησε πορεία στο κρησφύγετο
του Διγενή και τρισάγιο στον χώρο του
ανδριάντα. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο καθηγητής ιατρικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γεώργιος Πετρίκκος.
Ο ομιλητής τόνισε πως στο πρόσωπο
του Διγενή τιμούμε όλους τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ που έδωσαν το αίμα και
τη ζωή τους για την αποτίναξη του
αγγλικού ζυγού και την ελευθερία μας”,
ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στον αντάρτη
αγωνιστή Σάββα Ταλιαδώρο, ο οποίος
απεβίωσε στις 19 Δεκεμβρίου 2019.
Το μέγα μάθημα που μας παρέχει η
περίπτωση του αγώνα της ΕΟΚΑ και

3

ΠΗΡΑΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Ας απαντήσουν:

2) Σέβονται ΝΑΙ ή ΟΧΙ τη συμφωνία πλαίσιο
του 2014 που προβλέπει επαναφορές των
αποκοπών; Με ποια συμφωνία καλούν τους
υπαλλήλους να κινηθούν εναντίον τόσον της
ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά και τους μεταφερόμενους
στην Ελληνική Τράπεζα ή απλά κοροϊδεύουν
τον κόσμο;
3) Αν υπογραφόταν η συμφωνία για ένταξη
του προσωπικού στις κλίμακες της Σ.Κ.Τ. η
μίνιμουμ προσαύξηση και η τοποθέτηση
των χαμηλόμισθων στο πρώτο σημείο της
κλίμακας τους πόση συνολική αύξηση θα
είχαν και πόσους αριθμητικά θα επηρέαζε
το €50 ετήσιας προσαύξησης;
Σταματήστε να λαϊκίζετε χωρίς να σκέφτεστε τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων τόσο στην ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και στην
ALTAMIRA, αφού ο μόνος τρόπος για εξασφάλιση τους είναι η συνομολόγηση Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης και εναρμόνιση
των όρων απασχόλησης η οποία θα δεσμεύει σε κάθε περίπτωση τον οποιονδήποτε
εργοδότη για το μέλλον και όχι συμφωνίες
του τύπου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και να τους δίνουμε μάλιστα και
συγχαρητήρια.
Συνεχίζουμε τον αγώνα τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο, απαιτώντας εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων και
συμφωνιών που πήραν απέναντι μας αλλά
και γραπτώς απέναντι σας και να είστε
σίγουροι ότι τίποτε και ποτέ δεν χαρίζουμε
σε κανέναν.
Να είστε σίγουροι, όπως πάντα θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε με σαφήνεια
και προ πάντων με αλήθειες για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Σ

ε 4000 χιλιάδες, περίπου, εργαζόμενους του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα απευθύνεται το προωθούμενο σχέδιο
πρόωρης αφυπηρέτησης, μέσω
του οποίου δεν θα τους επιβληθεί
η αναλογιστική μείωση στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα, όπως
αυτά επιβλήθηκαν μετά το 2012.
Αυτό λέχθηκε στην προχθεσινή
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών όπου εξε-

√ Ανοίγει η συζήτηση για
ανάλογη μείωση του 12 %
που επιβάλλεται
στις συντάξεις του ΤΚΑ
τάσθηκαν τα νομοσχέδια με τα
οποία δίνονται κίνητρα στους
εργαζομένους στο Δημόσιο, στους
εκπαιδευτικούς, τους ημικρατικούς, στους δήμους, στην Αστυνομία και σε άλλες υπηρεσίες να
αφυπηρετούν πρόωρα.
Ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
δήλωσε στην «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», ότι
το κίνημα συνεχίζει την προσπάθεια ώστε να προσεγγισθεί ανάλογα και το θέμα του «προστίμου»
του 12 % που καταβάλλουν οι
συνταξιούχοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφυπηρετούν στο 63ο έτος και συνεχίζουν
να εργάζονται μέχρι το 65ο.

Εξοικονομήσεις
Σημειώνεται πως σε βάθος χρόνου
τα κράτος θα εξοικονομήσει γύρω
στα €106 εκατ. λόγω κυρίως της

Τελέστηκε στη Λεμεσό το 46ο μνημόσυνο
του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή
του στρατηγού Διγενή είναι η πίστη στο
δίκαιο του αγώνα για ελευθερία και
δικαιοσύνη και διεκδίκηση των δικαιω-

μάτων μας στη γη μας, στους τάφους
των προγόνων μας, στην πολιτιστική
μας κληρονομιά, στο παρελθόν και το

μείωσης των πληρωμών που θα
καταβάλλονταν για τους μισθούς
και στις εισφορές για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, οι οποίοι
θα αφυπηρετήσουν μέσω του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης,
αλλά και της πρόσληψης νέων
εργαζομένων με ουσιαστικά πιο
χαμηλούς μισθούς. Όπως εξήγησε
ο αναλογιστής του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης Μαρίνος Θεοδοσίου, εν δυνάμει υποψήφιοι για
να συμμετέχουν στο σχέδιο είναι
συνολικά 4.088 εργαζόμενοι, από
τους οποίους οι 985 είναι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, 190
δάσκαλοι και 2.913 εργαζόμενοι
στον δημόσιο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.

Η θέση της ΣΕΚ
Στην Επιτροπή Οικονομικών φάνηκε να υιοθετείται η θέση της ΣΕΚ
για απάλειψη της σχετικής πρόνοιας του προωθούμενου Νομοσχεδίου σε σχέση με την ΑΤΑ η οποία
με βάση τα εργασιακά θέσμια αποτελεί θέμα του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι το 2020 με βάση
και τη συμφωνία των Κοινωνικών
Εταίρων του 2017, είναι χρονιά
επαναξιολόγησης του τρόπου
καταβολής της ΑΤΑ η οποία σήμερα αποδίδεται κατά το ήμισυ (50%).
Αταλάντευτη θέση της ΣΕΚ είναι ότι
η ΑΤΑ θα πρέπει να επανέλθει και
να αποδίδεται στο σύνολο της
αφού στόχος της είναι η διαφύλαξη της αγοραστικής αξίας των
μισθών.

μέλλον μας”, συμπλήρωσε.
Λέγοντας πως “κάποιοι σήμερα μας
καλούν να τα ξεχάσουμε όλα και να
αποδεχθούμε το ρεαλισμό και την δουλικότητα της μοίρας μας”, ο καθηγητής
Πετρίκκος τόνισε πως “στις κρίσιμες
αυτές στιγμές, πρέπει να σταθούμε
όλοι όρθιοι, σαν μια γροθιά, κατά
όσους συνηγορούν μετά μανίας στην
υποταγή στην Τουρκία”.
Η τελετή του μνημοσύνου ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων από επισήμους, εκπρόσωπους κομμάτων, οργανώσεων και σωματείων.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, Πέτρος Δημητρίου, ενώ
παρέστησαν, αξιωματούχοι κομμάτων
βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων,
δημοτικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εκπρόσωποι σωματείων,
οργανώσεων και πλήθος πολιτών.
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Χειρότερη από πέρσι η Κύπρος
στη διαφθορά

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO)

Σταθεροποιείται η ανεργία
στην Κύπρο στο 7%

Σ

ταθεροποίηση του ποσοστού ανεργίας στα επίπεδα του 7% προβλέπει
για την Κύπρο ο Διεθνής Οργανισμός
Εργασίας (ILO), στην έκθεσή του World
Employment and Social Outlook για το
2020. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στις
20 Ιανουαρίου, περιλαμβάνει εκτιμήσεις
του οργανισμού για τις εργασιακές και
κοινωνικές τάσεις σε όλο
τον κόσμο με στοιχεία
αναφορικά με την
εργασία, την ανεργία, το εργατικό
δυναμικό και άλλα.
Όπως αναφέρει η
Stockwatch, σε ότι
αφορά την Κύπρο,
ο οργανισμός εκτιμά ότι η
ανεργία από 7,3% το 2019, θα
κυμανθεί στο 7,2% το 2020 και
στο 7,3% το 2021. Σε απόλυτους αριθμούς, η ανεργία αναμένεται να διατηρηθεί στα 45,8 χιλ.
άτομα το 2020, όπως και το 2019, ενώ
υπολογίζεται αύξηση στις 46,2 χιλ. το
2021. Το εργατικό δυναμικό στην Κύπρο
βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο από το
1991 που παρέχονται στοιχεία από το
ILO. Συγκεκριμένα, φτάνει στις 633,1
χιλ. το 2020, από 629,5 χιλ. το 2019 και
υπολογίζεται να αγγίξει τις 636,7 χιλ.
το 2021.
Οι εργαζόμενοι ανέρχονται στις 587,3
χιλ. το 2020, όσο και το 2019 και υπολογίζεται να αυξηθούν στις 590,5 χιλ.
το 2021. Ωστόσο, εκτός εργατικού
δυναμικού παραμένουν 374,1 χιλ.
άτομα στην Κύπρο το 2020, από 368,8
χιλ. το 2019, αριθμός που αποτελεί
επίσης ρεκόρ ενώ, αναμένεται να αυξη-

θεί περαιτέρω στις 378,9 χιλ. το 2021.
Ποσοστό 82% του εργατικού δυναμικού
της Κύπρου απασχολείται στον τομέα
των υπηρεσιών σύμφωνα με το ILO, ενώ
16% στον τομέα της βιομηχανίας και 2%
στον τομέα της γεωργίας. Τα ποσοστά
δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2019,
ενώ εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και
το 2021. Σε ότι
αφορά την κατάσταση των εργαζομένων,
87%
είναι υπάλληλοι,
10% αυτοεργοδοτούμενοι και 2%
εργοδότες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία,
το ποσοστό των υπαλλήλων
φαίνεται να αυξάνεται διαχρονικά, ενώ ταυτόχρονα,
μειώνεται το ποσοστό των
αυτοεργοδοτούμενων, καθώς και
των εργοδοτών.
Βασική διαπίστωση του οργανισμού
αποτελεί το ότι η έλλειψη αξιόλογης
εργασίας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανεργία και την ανισότητα, καθιστούν ολοένα δυσκολότερη για τους
ανθρώπους, τη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής μέσω της εργασίας τους.
Καταγράφεται παράλληλα, εκτίμηση
για αύξηση των εργαζόμενων φτωχών
το 2020-21 στις αναπτυσσόμενες
χώρες, με την κατάσταση να υπολογίζεται ότι επηρεάζει σήμερα περισσότερους από 630 εκ. εργαζόμενους, ή έναν
στους πέντε εργαζόμενους του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού ενώ, 267 εκ.
άτομα 15-24 ετών βρίσκονται εκτός
εργασίας, φοίτησης ή εκπαίδευσης.

Α

ν και το 2018 η Κύπρος στην εν
λόγω έκθεση σημείωσε άνοδο τεσσάρων μονάδων σε σχέση με το 2017
που βρισκόταν στην 42η θέση, κατά το
2019 έπεσε - και από την 38η θέση που
βρισκόταν το 2018 – βρέθηκε στην 41η
σε σχέση με άλλες 180 χώρες, με βαθμολογία 59 στα 100. Να σημειώσουμε πως
η βαθμολογία της Κύπρου
για το 2018 ήταν η ίδια, το
2017 ήταν 57/100, ενώ το
2016 ήταν 55/100 και βρισκόταν στην 47η θέση σε
σχέση με άλλες 176 χώρες.
Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς χρησιμοποιεί κλίμακα από το 0 μέχρι το
100. Όπου το 0 αναφέρεται
σε ένα εξαιρετικά διεφθαρμένο κράτος. Δηλαδή όσο
χαμηλότερη είναι η βαθμολογία ενός κράτους τόσο
πιο διεφθαρμένο είναι, ενώ
ισχύει ακριβώς το αντίθετο
για τη θέση που κατατάσ-

Η

ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας –
Κύπρου βοηθά τις καταβαλλόμενες
προσπάθειες για ανάπτυξη του τουρισμού ανέφερε ο υφυπουργός Τουρισμού
Σάββας Περδίος, τονίζοντας πως
ενδιαφέρει η επέκταση του ρόλου της
Κύπρου ως κέντρο ακτοπλοϊκης σύνδεσης και με άλλες χώρες όπως το
Ισραήλ.

σπάζουμε τα ποσοτικά ρεκόρ αφίξεων,
ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως αν
θέλουμε να αυξηθεί η κατά κεφαλή
δαπάνη, πρέπει να στοχεύσουμε σε κάτι
διαφορετικό.
Ένας από τους μελλοντικούς μελλοντικούς στόχους σημείωσε είναι η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την
αξιολόγηση της ποιότητας των τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με το τι
πληρώνουν οι τουρίστες. Σε ότι αφορά
τις κινήσεις για προσέλκυση τουρισμού,ο κ. Περδίος ανέφερε ότι το υφυ-

• Έπεσε τρείς θέσεις
η Κύπρος στην έκθεση
της Διεθνούς Διαφάνειας

Δ

ιμελής αντιπροσωπεία της ΟΜΕΠΕΓΕ
- ΣΕΚ μεταβαίνει στις 4 Φεβρουαρίου στο λιμάνι της Ταγκέρης του Μαρόκκου για να λάβει μέρος σε διάσκεψη που
καλεί η Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφορών (ITF) για τα συνδικάτα μέλη των
χωρών της Μεσογείου.

√ Η Μεσόγειος έχει αποδειχθεί
κομβικό σημείο για τη διεθνή
ναυτιλία
Όπως δήλωσε στην «Ε.Φ.» η γ.γ. της
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής Σταύρου
(φωτό) η διοργάνωση της διάσκεψης
ήταν αποτέλεσμα επίμονων προσπαθειών των συνδικάτων μελών της ITF,
με τη συμμετοχή της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ, οι
οποίες τονίζουν ότι οι ναυτιλιακές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου επέβαλαν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των

ναυτοσυνδικάτων μελών της Διεθνούς
Ομοσπονδίας λαμβανομένου υπόψιν ότι
η Μεσόγειος θάλασσα έχει αποδειχθεί
ότι αποτελεί κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυτιλία.
Ο κ. Σταύρου τόνισε παράλληλα, ότι η
διακίνηση χιλιάδων μεταναστών στην
Μεσόγειο αποτελεί για μας και την ITF
τεράστια ευθύνη απέναντι στους ναυτικούς αλλά και στους διακινούμενους
στη Μεσόγειο ώστε να αποτρέπονται
δυσμενείς εξελίξεις τόσο για τις ζωές
των ανθρώπων όσο και την ασφαλεί
διακίνηση φορτίων. Η ITF και τα μέλη
της έχουν σοβαρό λόγο να διαδραματίσουν στην εμπέδωση κατανόησης και
συνεργασίας για αντιμετώπιση της
έκρυθμης κατάστασης συμβάλλοντας
προς τις χώρες τους για ειρήνη και
συνεργασία. Τον γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ -Σ ΕΚ
θα συνοδεύει και ο α.γ.γ. Χαράλαμπος
Αυγουστή.

Φίλε καταναλωτή,

Μας ενδιαφέρει περισσότερο η ολιστική
ανάπτυξη του τουρισμού από το να

√ Έμφαση στον ποιοτική
ανάπτυξη του Κυπριακού
τουριστικού προιόντος

σεται κάποια χώρα σε σχέση με τις
υπόλοιπες. Να σημειώσουμε επίσης
πως η Κύπρος με την βαθμολογία που
συγκεντρώνει για το 2019 βρίσκεται σε
μέσα επίπεδα.

Αντιπροσωπεία της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
σε διάσκεψη στο Μαρόκκο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Επέκταση του ρόλου της Κύπρου
ως κέντρο ακτοπλοϊκής σύνδεσης
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πουργείο στοχεύει στις σκανδιναβικές
χώρες και χώρες της δυτικής Ευρώπης.
Υπογράμμισε ακόμη ότι ενδιαφέρει η
ηλικιακή αγορά των άνω των 65 ετών,
επισημαίνοντας ότι σε άλλες χώρες το
20% του τουρισμού ανήκει σε αυτή την
ηλικιακή κατηγορία. Πρόσθεσε πως η
μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη ημερησίως πραγματοποιείται από τουρίστες ηλικίας 50-65 ετών.
Εξάλλου, παρουσιάζοντας την Εθνική
Στρατηγική Τουρισμού 2030 σε πρέσβεις ξένων χωρών στην Κύπρο, αναφέρθηκε στο όραμα για καθιέρωση της
Κύπρου ως ενός ολόχρονου, ποιοτικού,
ψηφιακά έξυπνου και κοινωνικά ωφέλιμου προορισμού και στη σημασία του
σεβασμού προς το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη.

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

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

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το λεγόμενο Κοινωνικό Πακέτο – μια δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση του
πυλώνα
των
κοινωνικών
δικαιωμάτων και την έναρξη
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα του
κατώτατου μισθού. Ο επίτροπος, αρμόδιος για την απασχόληση και τα κοινωνικά
δικαιώματα, Νικολά Σμιτ, γράφει για τις παραμέτρους των
προτάσεων της επιτροπής.
Η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος και οι τεχνολογικές
εξελίξεις έχουν προκαλέσει μία
άνευ προηγουμένου κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας
τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο,
πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά.
Καθώς η βιομηχανία γίνεται
σταδιακά περισσότερο οικολογική και ψηφιακή, η εργασιακή
ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων
θα αλλάξει. Η γήρανση του
πληθυσμού και η αύξηση του
προσδόκιμου ζωής θέτουν επίσης νέες προκλήσεις για τα
συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας μας.
Οι τρέχοντες κοινωνικοί δείκτες
είναι θετικοί- τα ποσοστά της
ανεργίας είναι στο χαμηλότερο
επίπεδο που έχει καταγραφεί
ποτέ στην ΕΕ και τα τελευταία
δέκα έτη 7 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν βγει από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Ωστόσο, οι ανισότητες επιμένουν και πολλοί
από τους συνανθρώπους μας
εξακολουθούν να αγωνίζονται
για να αποκτήσουν τα προς το
ζην. Δεν έχουν όλα τα παιδιά
και οι νέοι πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση ή υγειονομική
περίθαλψη. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον χώρο εργασίας και η
σταδιοδρομία τους είναι πολύ
πιο κατακερματισμένη. Απέχουμε παρασάγγας από τη
γεφύρωση του μισθολογικού
χάσματος μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Η Κύπρος υπολείπε-

OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατώτατος μισθός
Διαβούλευση για ένα δυνητικό
Ευρωπαϊκό πλαίσιο κατώτατων μισθών
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ται και του ευρωπαϊκού μέσου
όρου. Στον Δείκτη Ισότητας
των Φύλων για το 2019, η
Κύπρος βρίσκεται στην 20ή
θέση μεταξύ των 28 κρατών
μελών της ΕΕ με σκορ 56,3 –
11,1 ποσοστιαίες μονάδες
κάτω από τον μέσο όρο για την
ΕΕ που βρίσκεται στο 67,4 – με

Κοινωνική προστασία
Παράλληλα, η έλευση της
τεχνητής νοημοσύνης και της
ρομποτικής σημαίνει ότι πολλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες θα αλλάξουν, ενώ
άλλες μπορεί και να εκλείψουν.
Η εργασία σε πλατφόρμες και η
οικονομία της περιστασιακής

άτομο, καμία περιοχή, καμία
χώρα δεν πρέπει να μείνει
πίσω στην Ένωσή μας.
Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία ανέλαβε τα καθήκοντά
της τον Δεκέμβριο, έχει ήδη
χαρτογραφήσει τους τομείς
στους οποίους είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση στο

• Η ΣΕΚ δια μέσου του γ.γ. Ανδρέα Φ. Μάτσα
θα συμμετάσχει στις 6 Φεβρουαρίου, στη διαβούλευση
σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUC
για το καθορισμό της θέσης των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων για το κατώτατο μισθό

Του Νικολά Σμιτ
Επίτροπος, αρμόδιος
για την απασχόληση
και τα κοινωνικά δικαιώματα

το σκορ 100 να δηλώνει την
πλήρη ισότητα.
Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία της προέδρου της
Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, η Ευρώπη βροντοφώνησε τη φιλοδοξία της να
καταστεί η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.
Η μετάβαση θα δώσει το έναυσμα για νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες, αλλά θα μας υποχρεώσει επίσης να αλλάξουμε
τα παραγωγικά μας πρότυπα,
τις καταναλωτικές μας συνήθειες, τον τρόπο που μετακινούμαστε και τα τρόφιμα που
τρώμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέους,
καινοτόμους και ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας,
νέους τρόπους απόκτησης των
αναγκαίων
αγαθών,
νέες
δέσμες δεξιοτήτων.

«17» συλλήψεις για
παράνομη εργοδότηση

Μ

απασχόλησης διαταράσσουν
ήδη πολλά επιχειρηματικά
μοντέλα. Η κοινωνική προστασία στον νέο κόσμο της εργασίας πρέπει να προσφέρει
εγγυήσεις ακόμα -και ιδιαίτερα- και για όσους εργάζονται
σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.
Είναι ανάγκη να λάβουμε
μέτρα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να
επιτρέψουμε στο μελλοντικό
εργατικό δυναμικό μας να αναπτυχθεί. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι
στην ΕΕ έχουν τα μέσα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι
μεταβάσεις αυτές. Η καινοτόμος και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνική οικονομία της αγοράς, όπως προδιαγράφεται
στο μέλλον, πρέπει να έχει στο
επίκεντρό της τον άνθρωπο, να
εξασφαλίζει στους εργαζομένους ποιοτικές θέσεις εργασίας
με επαρκείς αποδοχές. Το
ζήτημα της πρόσβασης σε
ευκαιρίες επανειδίκευσης και
αναβάθμισης των δεξιοτήτων
θα έχει κομβική σημασία στην
αναζήτηση αυτή. Κανένα

επίπεδο της ΕΕ, χωρίς όμως η
δράση αυτή από μόνη της να
επαρκεί. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι επικεφαλής
της ΕΕ, όταν διακήρυξαν τον
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων τον Νοέμβριο του 2017, δεσμεύτηκαν να
θέσουν τη δικαιοσύνη στο επίκεντρο της καθημερινής ζωής.
Η εν λόγω δέσμη 20 δικαιωμάτων και αρχών εντάσσει σε
όλες τις πολιτικές μας την επιδίωξη για ισότητα ευκαιριών
και θέσεις εργασίας για όλες
και όλους, δίκαιες συνθήκες
εργασίας και κοινωνική προστασία και ένταξη. Είναι πλέον
καιρός να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας έργα. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μόλις δρομολόγησε
διάλογο με όλες τις χώρες, τις
περιφέρειες και τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ. Κάλεσε
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να
παρουσιάσουν τις απόψεις
τους σχετικά με την πορεία
προς τα εμπρός και να ενωθούν υπό ένα κοινό όραμα σχετικά με τις αξίες του πυλώνα
της ΕΕ. Ο διάλογος αυτός θα
τροφοδοτήσει την προετοιμασία του σχεδίου δράσης για την
εφαρμογή του πυλώνα.
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Ξεκινάμε έναν προβληματισμό
για ένα δυνητικό ευρωπαϊκό
πλαίσιο σχετικά με τους κατώτατους μισθούς. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται
με έναν δίκαιο μισθό που να
τους εξασφαλίζει αξιοπρεπές
επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο,
υπερβολικά μεγάλος αριθμός
εργαζομένων στην ΕΕ εξακολουθεί ακόμη να απειλείται
από τη φτώχεια. Για να μειωθεί ο αριθμός αυτός, πρέπει να
εξεύρουμε το σημείο σύγκλισης
που θα προωθεί υψηλά πρότυπα στον καθορισμό των
μισθών και, συγχρόνως, θα
προάγει τη σταδιακή οικονομική και κοινωνική σύγκλιση
στην ΕΕ, τα συστήματα συλλογικών
διαπραγματεύσεων.
καθώς και τον σεβασμό της
αυτονομίας των κοινωνικών
εταίρων.

Η Κύπρος
Κάθε πρόταση θα αντικατοπτρίζει την ανάγκη καθορισμού των μισθών με βάση τις
εθνικές παραδόσεις, μέσω των
συλλογικών διαπραγματεύσεων ή των σχετικών νομικών
προβλέψεων. Η Κύπρος έχει
εκφράσει την πρόθεση να
θεσπίσει κατώτατο μισθό. Στην
τρέχουσα φάση, το επίπεδο
της κατώτατης αμοιβής καθορίζεται, με κυβερνητικά διατάγματα, μόνον σε ορισμένους
κλάδους όπου η συνδικαλιστική εκπροσώπηση είναι πολύ
χαμηλή.
Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες για
να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι
μας. Αυτό ισχύει επίσης για το
μέλλον των αγορών εργασίας
και τη συμβολή τους σε μια
ανταγωνιστική, βιώσιμη και
δίκαιη Ευρώπη. Πρέπει να
συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τα
υψηλότερα δυνατά πρότυπα,
έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι
να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και φιλόδοξους στόχους.

Κ Ε Π Α : Επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης
με θέμα «Αποτελεσματικός Πωλητής»

έλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αρχηγείου σε συνεργασία με
τα Κλιμάκια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου, μελών της ΜΜΑΔ, καθώς και επιθεωρητών του Τμήματος Εργασίας, διεξήγαγαν την Τρίτη μεταξύ των ωρών 8π.μ. – 6μ.μ.
στην επαρχία Λεμεσού, συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της παράνομης εργοδότησης και παράνομης παραμονής στο έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ο Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Αποτελεσματικός Πωλητής» διάρκειας
επτά ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 19/2/2020, από τις 8.30 πμ
μέχρι 4.30 μμ, στο Κέντρο Παραγωγικότητας που βρίσκεται, στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77, στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, σε δύο εργοτάξια στην επαρχία
Λεμεσού, ελέγχθηκαν συνολικά 350 πρόσωπα
διαφόρων εθνικοτήτων. Κατά τη διάρκεια του
ελέγχου προέκυψαν 17 συλλήψεις εκ των
οποίων οι 13 αφορούσαν παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, 3 που αφορούσαν καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και
1 για παρεμπόδιση στο έργο της Αστυνομίας.
Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε Αστυνομικούς Σταθμούς της επαρχίας Λεμεσού
καθώς και στο ΤΑΕ Λεμεσού για τα περαιτέρω.

Το επάγγελμα του πωλητή είναι ένα
από τα πιο απαιτητικά, συναρπαστικά, δυναμικά και συνεχώς μεταβαλλόμενα επαγγέλματα στον κόσμο,
το οποίο αποτελεί, ίσως, το πιο νευραλγικό κομμάτι κάθε επιχείρησης.
Ένας πωλητής για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να εφαρμόζει
δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και πειθούς συμβάλλοντας
έτσι στην προώθηση και πώληση
των προϊόντων στα οποία στοχεύει.

Τ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασκούν ή επιθυμούν
να ασκήσουν το επάγγελμα του
πωλητή.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την
ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί
που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και οι άνεργοι, οι
οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι
€95,00 το άτομο. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Η Επιχορήγηση
της
ΑνΑΔ
σε
επιχειρήσεις/οργανισμούς
που συμμετέχουν με εργοδο-

τούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι
€76,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις
αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο
Παραγωγικότητας είναι €19,00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο του Προγράμματος Ανδρέα Στυλιανού στο
τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.
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Παρατείνεται το Σχέδιο Κατάρτισης
Μακροχρόνια Ανέργων

Η

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
(ΑνΑΔ) έχει παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας
του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε
Επιχειρήσεις/Οργανισμούς μέχρι τις 30 Ιουνίου
2021. Το Σχέδιο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και έχει ως σκοπό τον περιορισμό του
αριθμού των μακροχρόνια ανέργων και την ομαλή
ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση, με
παράλληλη απόκτηση εργασιακής πείρας και εξειδικευμένων συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Το Σχέδιο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις/οργανισμούς
να προσφέρουν απασχόληση και κατάρτιση σε
μακροχρόνια άνεργους, ικανοποιώντας τις ανάγκες
τους σε καταρτισμένο προσωπικό. Για κάθε άνεργο
που προσλαμβάνεται, σχεδιάζεται εξατομικευμένο
πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις
απαιτήσεις της θέσης, τα καθήκοντα, τις γνώσεις
και τις ευθύνες που θα αναλάβει.
Στο Σχέδιο εντάσσονται μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας
κάτω των 60 ετών, οι
οποίοι πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από
έξι συνεχόμενους μήνες
μέχρι την ημερομηνία
εργοδότησής τους από
την επιχείρηση/οργανισμό.
Η επιχείρηση/οργανισμός
πρέπει να συνεχίσει την
εργοδότηση του ατόμου
για τουλάχιστον δύο
μήνες μετά την ολοκλήρωση του τετράμηνου
προγράμματος κατάρτισής του, με τους ίδιους
όρους και αμοιβή, χωρίς επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.
Η ΑνΑΔ καταβάλλει χορήγημα στον εργοδότη για την
περίοδο εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης,
το οποίο υπολογίζεται σε 80% των επιλέξιμων
δαπανών, που συμπεριλαμβάνουν τον μισθό του
ατόμου, με ανώτατο ποσό χορηγήματος τα €1.000
μηνιαία.
Αιτήσεις από εργοδότες για συμμετοχή στο Σχέδιο
υποβάλλονται σε συνεχή βάση μέχρι τις 30 Ιουνίου
2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες
πληροφορίες
στον
ιστοτόπο
της
ΑνΑΔ
(www.anad.org.cy) ή/και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Σ

το τέλος του τρίτου τριμήνου του
2019, ο λόγος του δημόσιου χρέους
προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 86,1%
στη ζώνη του ευρώ , έναντι 86,4% στο
τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2019,
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η
Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Σύμφωνα με τη Eurostat, στην ΕΕ28, ο
λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 80,4% σε 80,1%. Σε σύγκριση με
το τρίτο τρίμηνο του 2018, ο λόγος του
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε
τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 87,1% σε
86,1%) όσο και στην ΕΕ28 (από 81,4% σε
80, 1%).
Στην Κύπρο ειδικότερα, το χρέος αποκλιμακώθηκε από το 107% το 2ο τρίμηνο στο 97,8% το τρίτο τρίμηνο του
2019. Στην Ελλάδα το χρέος μειώθηκε
από το 179,6% στο 178,2% αντίστοιχα.
Οι υψηλότερες αναλογίες του δημόσιου
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Σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την
ΑνΑΔ για 48.400 εργαζόμενους και ανέργους

Η

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
(ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Α΄ Εξάμηνο
2020.
Τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα που
καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους
ενδιαφερόμενους φορείς, στοχεύουν στην κατάρτιση
και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του
τόπου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα αφορούν όλους τους τομείς της
οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων.
Μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και
καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας,
ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκπαίδευση εκπαιδευτών, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων,
βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.Στο πλαίσιο των

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν σε τρεις
κατηγορίες:

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα
Κατάρτισης – Συνήθη
Τα προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο της
πολιτικής της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε εργοδότες
με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων
τους για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με στόχο
την ένταξή τους στην απασχόληση μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Εγκρίθηκαν

• Θα δαπανηθούν €15,2εκ. μέσα
στο Α΄ εξάμηνο του 2020
1.591 προγράμματα για συμμετοχή 44.500 ατόμων με
συνολική δαπάνη €12,5εκ.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα
Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

προσπαθειών που καταβάλλονται για περαιτέρω
ανάπτυξη της οικονομίας, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας και
στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
της Κύπρου, μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και
δεξιοτήτων τους, με ουσιαστικά οφέλη για την παραγωγικότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εφαρμογή των
προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται μόνο από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και με πιστοποιημένους
Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως του
διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου.
Στα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται εκπαιδευτές με
ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο
και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 56 προγράμματα για συμμετοχή 1.600 ατόμων με συνολική δαπάνη €2,4εκ.

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης
Συνδικαλιστικών Στελεχών
Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε
θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους
ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 82 προγράμματα για συμμετοχή
2.300 ατόμων με συνολική δαπάνη €0,3εκ.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ
www.anad.org.cy.

Επήλθε σημαντική μείωση
στο δημόσιο χρέος της Κύπρου
χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019 καταγράφηκαν
στην Ελλάδα (178,2%), στην Ιταλία
(137,3%), στην Πορτογαλία (120,5%),
στο Βέλγιο (102,3%) και στη Γαλλία
(100,5%) και οι χαμηλότερες στην Εσθονία (9,2%), το Λουξεμβούργο (20,2%) και
τη Βουλγαρία (20,6%).

προς ΑΕΠ στα τέλη του τρίτου τριμήνου
του 2019 και είκοσι τρία μείωση, ενώ ο
δείκτης παρέμεινε σταθερός στη Γερμα-

• Αποκλιμακώθηκε από το 107%
το 2ο τρίμηνο στο 97,8% το τρίτο
τρίμηνο του 2019
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του
2019, τέσσερα κράτη μέλη σημείωσαν
αύξηση του δείκτη δημόσιου χρέους

νία. Οι αυξήσεις στην αναλογία παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες), στη Γαλλία (+ 0,9),
στη Σλοβενία (+ 0,4) και στη Βουλγαρία

(+ 0,2) .
Οι κυριότερες μειώσεις σημειώθηκαν
στην Κύπρο (-9,2 ποσοστιαίες μονάδες), στη Μάλτα (-2,3 ), στις Κάτω
Χώρες (-1,7), στη Φινλανδία (-1,5) ,
στην Ελλάδα (-1,4 ), την Ιρλανδία (-1,3
), την Κροατία και την Τσεχική Δημοκρατία (από -1,2).
Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του
2018, επτά κράτη μέλη σημείωσαν
αύξηση του δείκτη δημόσιου χρέους
προς ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019, ενώ άλλα είκοσι μείωση.
Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+1,4 ποσοστιαίες
μονάδες), στην Ιταλία (+1,), στη Γαλλία
(+ 1,1) και στη Λιθουανία (+1,0 ), ενώ η
οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (-10,1 ποσοστιαίες
μονάδες), στην Πορτογαλία (-5,0), στην
Ιρλανδία (-4,7), στην Αυστρία (-4,5) και
στην Ελλάδα ( -4,1).
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Α

υτές τις μέρες ο Κυπριακός
Ελληνισμός τιμά τους ηγέτες του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ ’55 - ’59.
Η 19η Ιανουαρίου, ημέρα κατά
την οποία γιορτάζονταν τα
ονομαστήρια του Εθνάρχη
Μακαρίου καθιερώθηκε ως
μέρα μνήμης και τιμής του
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ για τη
προσφορά στην Κύπρο και
τους αγώνες του για ελευθερία,
Δικαιοσύνη και εθνική αποκατάσταση. Στις 25 Ιανουαρίου
1974 απεβίωσε ο στρατιωτικός αρχηγός του αντιαποικιακού, εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα της Κύπρου, ΕΟΚΑ 55—
59 Γεώργιος Γρίβας Διγενής.
Θάφτηκε στο χώρο του κρησφυγέτου του στη Λεμεσό απόπου διηύθυνε με μαεστρία τον
αγώνα της ΕΟΚΑ.
43 χωρίς το Διγενή και 40 χρόνια από τον θάνατο του Μακα-

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΑ
ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
• Αντλούμε διδάγματα από τους τάφους του Εθνάρχη Μακαρίου
και του Αρχηγού Διγενή
ρίου, η Κύπρος παραπαίει
στον κυκεώνα της πολιτικής
ανυποληψίας και της κομματικής αναξιοπιστίας ψάχνοντας
πυξίδα που θα την οδηγήσει σε
ασφαλές λιμάνι. Στη σημερινή
Κύπρο της θεσμικής και κοινωνικής κρίσης, η ενότητα των
πολιτικών δυνάμεων και η άριστη σχέση Αθηνών - Λευκωσίας είναι απολύτως αναγκαία. Σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά οφείλουμε να ατενίσουμε στους
τάφους των ηγετών του απελευθερωτικού μας αγώνα, να
αντλήσουμε διδάγματα από

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο Γ΄
«Δια της εργασίας και του μόχθου της
στηρίζει την κοινωνίαν,
αναπτύσσει την οικονομίαν και αποτελεί ένα των μαχητικοτέρων του
εθνικού μας αγώνος».
(8ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
27.9.1953
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
«Η ΣΕΚ υπήρξε το φυτώριον των
μελών της ΕΟΚΑ, υπήρξεν
η ακένωτος πηγή απ’ όπου η ΕΟΚΑ
άντλησε τα πλέον εκλεκτά
εκ την μελών της».
(15ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
25-26.9.1965

Η

εγκατάλειψη της υπαίθρου
λόγω αστυφιλίας δεν
ισχύει μόνο στη χώρα μας.
Παρατηρείται παντού. Πολλές
χώρες πασκίζουν να βρουν
τρόπους να επαναφέρουν τη
ζωή πίσω στην ύπαιθρο,
εφαρμόζοντας διάφορες πολιτικές που κάποιες φορές πετυχαίνουν, αλλά που συνήθως
αποτυγχάνουν. Στην Ιταλία
ίσχυσε κάτι παρόμοιο. Από
νότια στη Σικελία μέχρι βόρεια
στις Άλπεις, ολόκληρα χωριά
έμειναν με ελάχιστους κατοίκους ακολουθώντας μια φθίνουσα πορεία επί σειρά δεκαετιών.
Τα σπίτια έμειναν ερειπωμένα
αλλά στο μεταξύ όλες οι
φορολογικές
υποχρεώσεις
βάρυναν τους ιδιοκτήτες, οι
οποίοι όμως πλέον δεν έμεναν
μέσα αφού είτε μετανάστευσαν
εκτός Ιταλίας στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα ή μετακόμισαν στις πόλεις.Αυτό το
γεγονός προβλημάτιζε τους
Ιταλούς, οι οποίοι σκεπτόμενοι
«λλίον» «outside the box» αποφάσισαν το εξής: να προσφέρουν προς πώληση σπίτια σε
αυτά τα χωριά προς €1 – ναι
διαβάσατε σωστά «ένα Ευρώ»
και να προβούν σε διεθνή
καμπάνια για να ελκύσουν
αγοραστές! Η ιδέα είναι πως

τους ωραίους αγώνες τους
αλλά και από τα λάθη τους και
να ενεργήσουμε εθνικά για διασφάλιση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων της πατρίδας και του λαού μας μέσω
δίκαιης, έντιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό με
κατοχύρωση του Κοινοτικού
Κεκτημένου για όλους τους
πολίτες της Κύπρου. Αυτό θα
είναι και το καλύτερο μνημόσυνο προς τιμήν τους.
Mε εθνικοθρησκευτικά μνημόσυνα, φιλολογικές τελετές και
άλλες εκδηλώσεις οι Έλληνες
της Kύπρου τιμούν αυτές τις
μέρες τις ηγετικές μορφές του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα

της EOKA, του στρατηγού
Γεωργίου Γρίβα Διγενή και του
Aρχιεπισκόπου και Eθνάρχη
Mακαρίου Γ’.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ
Oι δύο λαμπροί άνδρες σφράγισαν με την ηγετική φυσιογνωμία τους εθνικό λαϊκό
ξεσηκωμό του λαού για ελευθερία και Ένωση με την Eλλάδα.
Ωστόσο ο αγώνας τους δεν
ευοδόθηκε απόλυτα καθώς οι
διεθνείς συγκυρίες, δεν επέτρεψαν στον Kυπριακό λαό να
υλοποιήσει το MEΓA OPAMA
TOY για ενσωμάτωση στον
Eθνικό Kορμο της Aιωνίας
Eλλάδος. O επικός αγώνας της
EOKA, 1955-59 οδήγησε με τις

Υπάρχουν και άλλου είδους
επενδυτικά προγράμματα που
μπορούν να μας δίνουν καλή
δημοσιότητα και να πετυχαίνουν κάποιους αντικειμενικούς
σκοπούς.
Οι ιδιοκτήτες τους μη θέλοντας
να πληρώνουν τους όποιους
φόρους, να τα συντηρούν και
να μην τα χρησιμοποιούν, τα
κάνουν δωρεά στα δημαρχεία

Συμφωνίες Zυρίχης - Λονδίνου
στην Aνεξαρτησία της Kύπρου
και την ιστορική ίδρυση της
Kυπριακής Δημοκρατίας το
1960.
Στην μετέπειτα ταραχώδη
περίοδο, οι σχέσεις των δύο
ανδρών διασαλεύθηκαν με
αποτέλεσμα να διχασθεί ο
λαός σε Mακαριακούς και Γριβικούς.
O Διγενής απεβίωσε τον
Iανουάριο του 1974 μερικούς
μήνες πριν από την Tουρκική
Eισβολή ενώ ο Mακάριος στις 3
Αυγούστου 1997 λίγο μετά που
υπέγραψε με τον P. Nτενκτάς
τις Συμφωνίες Kορυφής για
λύση
Oμοσπονδίας
στην
Kύπρο.
Kαι οι δύο πρόσφεραν μέγιστες
υπηρεσίες στον λαό και στο
Έθνος αλλά η διασάλευση των
σχέσεων τους σε κρίσιμες στιγμές ζήμιωσε την ιερή υπόθεση
της Kύπρου.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ο Πρόεδρος Μακάριος πάλεψε για επικράτηση

της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης
«Είτε είναι κάποιος υποστηρικτής είτε επικριτής των επιλογών και της πορείας που ακολούθησε ο
Μακάριος, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αγωνίστηκε για τη δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, την
αποκατάσταση της ειρήνης στην Κύπρο και την αρμονική συμβίωση όλων των νόμιμων κατοίκων
της», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του που απηύθυνε την περασμένη εβδομάδα στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Αν
κάτι μας δίδαξε η μακραίωνη ιστορία μας είναι πως στον διχασμό χρεώνουμε τις χαμένες πατρίδες
και στην ενότητα πιστώνουμε τις ένδοξες σελίδες της.
Ανέφερε επίσης ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, «συνδέοντας το χρέος του ως εκκλησιαστικού
ταγού με τον εθνικό αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας μας, τρέφοντας πηγαία αγάπη και οραματιζόμενος μία ελεύθερη Κύπρο, έταξε διαχρονικά εαυτόν στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του τόπου και των απαράγραπτων δικαίων του κυπριακού λαού». «Τόσο ως εμπνευστής
και πολιτικός Αρχηγός του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955-‘59, όσο και ως ο πρώτος,
και επί 17 συναπτά έτη, Πρόεδρος της Κύπρου, πάλεψε για την επικράτηση των ιδανικών της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας», κατέληξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Η Ιταλική συνταγή ενάντια στην αστυφιλία
αν οι Ιταλοί δεν ήθελαν να
πάνε εκεί, σίγουρα θα βρίσκονταν αρκετές χιλιάδες ξένων
που θα ερχόντουσαν με ένα
τέτοιο κίνητρο και ο σκοπός
του να ξαναζωντανέψουν τα
χωριά θα πετύχαινε. Πήραν
φωτιά οι διαφημίσεις σε τηλεοπτικά κανάλια διεθνούς εμβέλειας και στο διαδίκτυο και τα
αιτήματα για πληροφόρηση
έπεφταν βροχή. Οι πλείστοι
στην αρχή δύσπιστοι, ήθελαν
να βεβαιωθούν ότι δεν επρόκειτο για κάποια φάρσα. Και
όμως οι επίσημες ιστοσελίδες
ήταν ξεκάθαρες για το πώς
δουλεύει το σύστημα. Πρόκειται για ερειπωμένα ή/ και
εγκαταλειμμένα σπίτια τα
οποία χρειάζονται αναστύλωση ή τουλάχιστον εκτεταμένη
ανακαίνιση.

7

και τις κοινοτικές αρχές οι
οποίες με τη σειρά τους μέσω
δημόσιων διαδικασιών τα
πουλούν για το συμβολικό
ποσό του ενός Ευρώ. Από την
πλευρά τους, οι αγοραστές
αναλαμβάνουν κάποιες υποχρεώσεις ως ακολούθως: Θα
πρέπει εντός 365 ημερών από
την ημέρα που το αγοράζουν
να έρθουν με ένα σχέδιο ανα-

όλες οι άδειες οι κατασκευαστικές εργασίες θα πρέπει να
ξεκινήσουν εντός δύο μηνών.
Για εξασφάλιση ότι η αγορά
και η διαδικασία είναι δίκαιη
από πλευράς του αγοραστή, οι
δημοτικές αρχές ζητούν και
παίρνουν μια εγγύηση €5.000
η οποία κατακρατείται για
τρία χρόνια και μετά επιστρέφεται στον αγοραστή. Κτημα-

Το ενδιαφέρον είναι τόσο που κάποιοι δημοπρατούν κάποια
ακίνητα τα οποία μπορεί από το €1 να φθάσουν μέχρι
και €20.000 το οποίο ποσό επίσης θεωρείται χαμηλό αναλόγως
κατάστασης του κτηρίου
καίνισης που θα έχει προϋπολογισμό της τάξης των
€20.000 - €25.000. Θα αναλάβουν το κόστος συμβολαιογραφικών και μεταβιβαστικών. Μόλις εξασφαλιστούν

τομεσιτικά γραφεία αναλαμβάνουν την όλη διαδικασία
ετοιμασίας εγγράφων, μεταφράσεων κλπ και όλα κυλούν
ομαλά. Μάλιστα οι περισσότεροι αγοραστές εξεπλάγησαν

για το πόσο ομαλά κύλησαν
όλα από την αρχή μέχρι το
τέλος.
Το αποτέλεσμα αυτού του
προγράμματος ήταν να σπεύσουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι
από όλο τον κόσμο και να αγοράσουν ακίνητο σε αυτές τις
περιοχές. Πλείστοι από αυτούς
το βλέπουν σαν μια επένδυση
που θα τους εξυπηρετεί για τις
διακοπές τους, μακριά από
την καθημερινότητα τους
κάποιο τριήμερο ή ακόμα και
σαν τόπος αφυπηρέτησης
τους. Δηλώνουν μαγεμένοι από
την φυσική ομορφιά, τον
παραδοσιακό χαρακτήρα των
κτισμάτων και το πόσο φιλικοί
είναι οι κάτοικοι. Το ενδιαφέρον είναι τόσο που κάποιοι
δήμοι δημοπρατούν κάποια
ακίνητα τα οποία μπορεί από
το €1 να φθάσουν μέχρι και
€20.000 το οποίο ποσό επίσης
θεωρείται χαμηλό αναλόγως
κατάστασης του κτηρίου. Αλλά
το πράγμα δεν σταματά εδώ. Η
προβολή ώθησε πολλούς στο
να το ψάξουν. Κάποιοι ερωτεύτηκαν τις περιοχές και
προτίμησαν να αγοράσουν
ακίνητα εκτός του σχεδίου
επειδή δεν ήθελαν να εμπλακούν στη διαδικασία κατασκευής, αναστύλωσης και
ανακαίνισης.
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Έρευνα Κοινωνικής Προστασίας στην Κύπρο για το 2017

Σ

ύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Κοινωνικής Προστασίας, η οποία
βασίζεται στους κανόνες που
καθορίζει
το
Ευρωπαϊκό
Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ΕΣΣΚΟΠ), οι συνολικές
δαπάνες της Κοινωνικής Προστασίας στην Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν σε 18,5%
το 2017 σε σύγκριση με 19,4%
το 2016 που αντιστοιχούν σε
€3.713,4 εκατ. το 2017 σε
σύγκριση με €3.658,8 εκατ. το
2016 .

Λειτουργία της κοινωνικής
προστασίας
Όπως προκύπτει οι κυριότερες
λειτουργίες είναι αυτές του
γήρατος και της ασθένειας /
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι οποίες μαζί αποτελούσαν το 66,8% του συνόλου των
κοινωνικών παροχών για το
2017 (σε σύγκριση με 65,8% το
2016). Στις παροχές γήρατος
(οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο
τα χρηματικά επιδόματα γήρατος, δηλαδή τις περιοδικές
συντάξεις γήρατος, τα περιοδικά χρηματικά επιδόματα
καθώς και τα εφάπαξ χρηματικά επιδόματα, όσο και τα
επιδόματα γήρατος σε είδος,
όπως στέγαση, παροχή βοήθειας για τις καθημερινές δουλειές και λοιπές παροχές), το
μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι περιοδικές συντάξεις, οι οποίες αγγίζουν τα
€1.611,8 εκατ. και αποτελούν
το 91,6% του συνόλου των
παροχών γήρατος. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα €1.561,9
εκατ. από τις περιοδικές
συντάξεις του 2017, έχουν
παραχωρηθεί σε δικαιούχους
χωρίς να αποτελεί κριτήριο το
εισόδημά τους.
Σημειώθηκε
αύξηση
στις
δαπάνες για τη λειτουργία του
γήρατος το 2017, για την
οποία καταγράφηκαν €1.760,1
εκατ. (σε σύγκριση με €1.702,3
εκατ. το 2016), καθώς επίσης
και για τη λειτουργία της
ασθένειας/ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με €665,6
εκατ. το 2017 (σε σύγκριση με
€650,8 εκατ. το 2016), τη λειτουργία των επιζώντων με
€267,5 εκατ. το 2017 (σε
σύγκριση με €258,9 εκατ. το
2016), τη λειτουργία του κοινωνικού
αποκλεισμού
με
€259,1 εκατ. (σε σύγκριση με
€252,9 εκατ. το 2016) και τη
λειτουργία της αναπηρίας με
€161,1 εκατ. (σε σύγκριση με
€153,2 εκατ. το 2016). Αντίθετα, για τη λειτουργία της ανεργίας σημειώθηκε μείωση στις
δαπάνες το 2017 για την οποία
καταγράφηκαν €203,2 εκατ.
(σε σύγκριση με €238,8 εκατ. το
2016), καθώς επίσης και για τη
λειτουργία της στέγασης για
την οποία καταγράφηκαν

Οι κοινωνικές παροχές γήρατος και ασθενείας
αποτελούσαν το 66.8% των κοινωνικών παροχών
€70,1 εκατ. (σε σύγκριση με
€74,7 εκατ. το 2016). Οι δαπάνες για τη λειτουργία της οικογενείας για το 2017, παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα
όπως και το 2016 (Πίνακας 3).
Κατανομή παροχών σε κατηγοριοποιήσεις του ΕΣΣΚΟΠ

Η έρευνα κάλυψε παγκύπρια
όλους τους οργανισμούς, υπηρεσίες και ταμεία (αυτόνομα
και μη) που προσφέρουν
παροχές σε μία ή και περισσότερες από τις λειτουργίες της
κοινωνικής προστασίας (αναπηρίας, ασθενείας, γήρατος,
επιζώντων, οικογένειας/παιδιού, ανεργίας, στέγασης και
κοινωνικού αποκλεισμού). Η
συλλογή των στοιχείων για την
κοινωνική προστασία πραγματοποιείται από διοικητικές
πηγές όπως είναι, μεταξύ
άλλων, ο ετήσιος προϋπολογι-

• Κρατικές Υπηρεσίες Υγείας:
Περιλαμβάνει την υγειονομική
προστασία του κράτους προς
τους πολίτες, μέσω των υπηρεσιών και παροχών που προσφέρουν τα κρατικά νοσοκομεία.
• Άλλες Δημόσιες Κοινωνικές
Παροχές: Περιλαμβάνει δημόσιες παροχές προς στήριξη
των πιο ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, με στόχο την ανακούφισή τους από το βάρος
αναγκών όπως αυτών της
αναπηρίας, του γήρατος, της
οικογενείας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των
κοινωνικών παροχών το 2017
(84,9%), παρασχέθηκε σε δικαιούχους χωρίς την εξακρίβωση
της οικονομικής τους κατάστασης. Συγκεκριμένα, για το
2017 το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε σε €3.081,9 εκατ. .
Στις πλείστες των περιπτώσεων, οι δικαιούχοι, έχοντας
καταβάλει εισφορές σε διάφορα ταμεία (π.χ. στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων), εξασφαλίζουν δικαιώματα σε
παροχές, χωρίς να αποτελεί
κριτήριο το εισόδημά τους.
Περαιτέρω, οι περισσότερες
παροχές το 2017 ήταν σε
χρήμα (€2.888,4 εκατ.), με τις
παροχές σε είδος να αποτελούν μόνο το 20,4% του συνόλου των παροχών Κοινωνικής
Προστασίας (€741,0 εκατ.).
Όσον αφορά στις παροχές σε
χρήμα, το 87,9% (€2.539,5
εκατ.) παρασχέθηκαν περιοδικά (σε τακτά χρονικά διαστήματα), όπως είναι οι συντάξεις
και τα επιδόματα, ενώ το
12,1% των παροχών σε χρήμα
αποτελούνταν από εφάπαξ
πληρωμές και φιλοδωρήματα
(Διάγραμμα 3).

Κάλυψη και συλλογή
στοιχείων

σία του κράτους προς τους
δημόσιους υπαλλήλους, υπό
την ιδιότητα του εργοδότη.

•
Κοινωνική
Προστασία
Δήμων: Περιλαμβάνει παροχές
τόσο προς τους υπαλλήλους
τους, υπό την ιδιότητα του
εργοδότη, όσο και προς τους
δημότες τους γενικότερα.
• Ημιαυτόνομα Ιδρύματα Πρόνοιας: Περιλαμβάνει τις συλλογικές παροχές από Ημικρατικούς Οργανισμούς προς τους
εργαζόμενους τους, υπό την
ιδιότητα του εργοδότη, καθώς
και τις συνολικές παροχές των
Ταμείων Προνοίας προς τους
εργαζόμενους, υπό την επίβλεψη του κράτους.
• Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί:
Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως παροχές για
την υγεία, την αναπηρία, το
γήρας και την οικογένεια, από
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς στα μέλη τους και στον
υπόλοιπο πληθυσμό.
σμός του Κράτους, οι Ετήσιες
Εκθέσεις επιλεγμένων Υπουργείων, οι οικονομικές αναφορές οργανισμών που αφορούν
στην κοινωνική προστασία
(όπως τα Ταμεία Προνοίας και
το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) και οι οικονομικές
καταστάσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Για την
εξασφάλιση
επιπρόσθετων
στοιχείων, η Στατιστική Υπηρεσία απέστειλε ερωτηματολόγια στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, τις Δημοτικές Αρχές,
τις Εμπορικές και Συνεργατικές
Τράπεζες, τις Συντεχνίες, τις
Ασφαλιστικές εταιρείες και σε

Κατανομή δαπανών κατά πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα κοινωνικών παροχών στην Κύπρο με παροχές ύψους
€1.457,1 εκατ. κατά το 2017, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 39,2%
επί του συνόλου των παροχών. Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά του προγράμματος που αφορά σε Άλλες Δημόσιες Κοινωνικές Παροχές, με €688,5 εκατ. ή μερίδιο 18,5% επί του συνόλου. Ακολουθούν οι Κρατικές Υπηρεσίες Υγείας με €516,2 εκατ.
(13,9%), το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ασφάλισης Δημοσίων
Υπαλλήλων με €428,6 εκατ. (11,5%) και τα Ημι-αυτόνομα Ιδρύματα Πρόνοιας με €305,5 εκατ. (8,2%). Μικρότερα ποσοστά
καταγράφηκαν στα υπόλοιπα προγράμματα, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τις δαπάνες που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4.

δείγμα ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Προγράμματα Κοινωνικής
Προστασίας στην Κύπρο
Η βασική μεθοδολογία του
ΕΣΣΚΟΠ ορίζει ότι το σύνολο
της κοινωνικής προστασίας
κάθε χώρας αποτελείται από
διάφορα προγράμματα ή
συστήματα. Τα προγράμματα
αυτά είναι ανεξάρτητα σύνολα
κανόνων τα οποία προσφέρουν κοινωνικές παροχές και
διαφέρουν σε κάθε κράτος,
ανάλογα με τη δομή και λειτουργία του εθνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
Το
κοινωνικοασφαλιστικό
σύστημα που λειτουργεί στην
Κύπρο έχει κατηγοριοποιηθεί,
ανάλογα με τα είδη και τις
ιδιομορφίες των παροχών, σε
δέκα προγράμματα ως εξής:
• Πρόγραμμα Κοινωνικής
Ασφάλισης: Περιλαμβάνει τις
κοινωνικές παροχές των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
• Κοινωνική Ασφάλιση Δημοσίων Υπαλλήλων: Περιλαμβάνει τη συνταξιοδοτική προστα-

•
Προστασία της Απασχόλησης:
Περιλαμβάνει
παροχές ημιαυτόνομων ταμείων ή οργανισμών για τη στήριξη της απασχόλησης και τη
μείωση της ανεργίας, υπό την
επίβλεψη του κράτους.
• Υποχρεωτικές Παροχές Εργοδοτών προς εργαζόμενους:
Περιλαμβάνει παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα
προς τους εργαζομένους τους.
• Στεγαστική Προστασία: Περιλαμβάνει δημόσιες στεγαστικές
παροχές για την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων ομάδων
του πληθυσμού, όπως προσφύγων.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται τον ιστότοπο
της Στατιστικής Υπηρεσίας,
υπόθεμα Συνθήκες Διαβίωσης
και Κοινωνική Προστασία ή να
επικοινωνούν με την Ελένη
Χαπέρη: τηλ.: +35722602157,
ηλ. ταχ.:
ehaperi@cystat.mof.gov.cy ή
την Γεωργία Ιωάννου: τηλ.:
+35722602144, ηλ. ταχ.:
gioannou@cystat.mof.gov.cy.
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Τα «7» πιο επικίνδυνα επαγγέλματα για την καρδιά
N

αι, όσο κιαν δεν το πιστεύετε υπάρχουν επαγγέλματα που καταπονούν τη
λειτουργία του καρδιακού συστήματος σε
όσους τα ασκούν. Για την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου
εξαιτίας του επαγγελματικού περιβάλλοντος ενός ατόμου, ερευνητές από το CDC
διεξήγαγαν μια μελέτη που περιελάμβανε
5.566 άτομα ηλικίας 45 ετών και πάνω.
Καρδιά - Οι ερευνητές ανέλυσαν επτά
τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου
για την υγεία της καρδιάς, τους οποίους
ονομάζουν "Life's Simple 7" και βαθμολόγησαν τους συμμετέχοντες σε αυτές τις
κατηγορίες.

του φθινοπώρου και του χειμώνα. Τα μειωμένα επίπεδα του ηλιακού φωτός, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι μακριά από
τον ισημερινό, μπορεί να διαταράξει το
εσωτερικό ρολόι του ατόμου. Αυτή η διαταραχή μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα/συμπτώματα κατάθλιψης. Επίσης, η
αλλαγή στις εποχές μπορεί να επηρεάσει
τα επίπεδα μελατονίνης και σεροτονίνης
στο σώμα σας. Πρόκειται για φυσικές
ουσίες που παίζουν καίριο ρόλο στον χρονισμό του ύπνου και της ψυχικής διάθεσης. Όταν συνδυάζονται, αυτοί οι δύο
παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε Επο-

Αυτοί οι 7 παράγοντες που συνδέονται με
αυξημένο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις
και εγκεφαλικά επεισόδια είναι:
Πίεση του αίματος
Επίπεδο χοληστερόλης
Επίπεδο γλυκόζης νηστείας
Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
Κάπνισμα
Επίπεδο σωματικής δραστηριότητας
Διατροφή
Οι ερευνητές ανέφεραν μια ευρεία διακύμανση των καρδιαγγειακών προφίλ κινδύνου ανά επάγγελμα. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα επαγγέλματα στα
οποία παρατηρούνται περισσότερα προβλήματα με την καρδιά μεταξύ των εργαζομένων.

• Η συνταγή που έχει δείξει τη μεγαλύτερη
επιτυχία για την πρόληψη και τη θεραπεία
της διαταραχής είναι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία.

Ο ρόλος του ηλιακού φωτός
Η Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή
είναι ένα είδος κατάθλιψης που πλήττει
του ανθρώπους κυρίως κατά τη διάρκεια

Υπάρχουν κάποιες αποτελεσματικές θεραπείες για την Εποχιακή Συναισθηματική
Διαταραχή. Η πιο “ελαφριά θεραπεία”
είναι με το κουτί φωτός και έχει αποδειχτεί ότι είναι αρκετά αποτελεσματική. Τα
κουτιά αυτά “μιμούνται” το φυσικό
υπαίθριο φως εκπέμποντας ένα
υπεριώδες φως ευρέος φάσματος.
Η πιο συνηθισμένη “συνταγή” είναι
να παίρνετε 30 λεπτά τέτοιου
φωτός κάθε πρωί, με το κουτί σε
απόσταση 30-60 εκατοστών. Η
ένταση του κουτιού φωτός καταγράφεται σε lux, το οποίο είναι το
τυποποιημένο μέτρο της ποσότητας του φωτός που εκπέμπεται από
μια πηγή φωτός. Η συνιστώμενη
ένταση του φωτός τυπικά είναι
10.000 lux. Η έναρξη της θεραπείας
με ένα κουτί φωτός στις αρχές του
φθινοπώρου μπορεί να βοηθήσει
στην πρόληψη της ανάπτυξης ΕΔΕ
κατά τους χειμερινούς μήνες.

Αυτο-φροντίδα
χιακή Συναισθηματική Διαταραχή.
Επικίνδυνη απομόνωση
Η ΕΔΕ είναι κάτι περισσότερο από το να
νιώθει κανείς απλά “κακόκεφος” επειδή
μικραίνει η διάρκεια της ημέρας. Αντ'
αυτού, περιλαμβάνει επίμονα, διάχυτα
συμπτώματα της κατάθλιψης κατά τη
διάρκεια όλου του χειμώνα. Αυτά τα
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν
αίσθημα θλίψης, θυμού, ή και ευερεθιστότητας για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν κάθε μέρα. Επίσης χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενδιαφέροντος για
δραστηριότητες που συνήθως είναι ευχάριστες για το άτομο, από δυσκολία στη
συγκέντρωση, από επίμονη κόπωση, από
έλλειψη ενέργειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από ένα γενικευμένο αίσθημα ότι
“δεν αξίζει να ζει κανείς τελικά” που οδηγεί σε σκέψεις αυτοκτονίας.
Διατροφικές επιπτώσεις

Η θεραπεία με ένα “κουτί φωτός”
από τις αρχές του φθινοπώρου,
μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη
στην πρόληψη της διαταραχής

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί επίσης να είναι μέρος της θεραπείας
για την Εποχιακή Συναισθηματική
Διαταραχή. Η αντικαταθλιπτική
φαρμακευτική αγωγή με βουπροπιόνη έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ για την
πρόληψη της διαταραχής. Άλλα
αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί
να είναι εξίσου αποτελεσματική. Αν
είχατε ΕΔΕ στο παρελθόν, είναι
καλύτερο να αρχίζετε να παίρνετε
αυτά τα φάρμακα στις αρχές του
φθινοπώρου πριν καν μικρύνει η
μέρα, επειδή αυτό συνήθως αποτρέπει ή μειώνει αισθητά τα
συμπτώματα της ΕΔΕ.

Εποχιακή συναισθηματική διαταραχή:
Πρόληψη και θεραπεία για την «κατάθλιψη του χειμώνα»

Πολλοί διερωτούνται κατά πόσον η Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή συγκαταλέγεται μεταξύ των μορφών κατάθλιψης. Σύμφωνα με την ιατρική επιστημονική κοινότητα, η Εποχιακή Συναισθηματική
Διαταραχή (ΕΔΕ), είναι όντως μια μορφή
κατάθλιψης. Η αντιμετώπισή της με
κάποια φαρμακευτική αγωγή καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους μπορεί να συνιστάται
σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά έρευνες
έχουν δείξει, ότι, για πολλούς ανθρώπους
με ιστορικό ΕΔΕ, η θεραπεία με ένα “κουτί
φωτός” από τις αρχές του φθινοπώρου,
μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη στην
πρόληψη της διαταραχής. Επίσης, μια
πιθανή φαρμακευτική αγωγή που ξεκινάει
ταυτόχρονα μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμη.

βάρους. Είναι πολύ συχνό επίσης το φαινόμενο να επιθυμεί το άτομο “διακαώς” να
καταναλώσει υδατάνθρακες στη διατροφή
του. Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν, καθώς προχωράει ο χειμώνας. Εξ
ορισμού, τα συμπτώματα υποχωρούν όσο
αυξάνεται η διάρκεια της μέρας κατά τη
διάρκεια της άνοιξης.

Τα άτομα με Εποχιακή Συναισθηματική
Διαταραχή συχνά αισθάνονται την ανάγκη
να κοιμηθούν αρκετά περισσότερες ώρες
κάθε μέρα από το συνηθισμένο. Η ΕΔΕ
κάνει γενικά τους ανθρώπους να θέλουν
να τρώνε περισσότερο κάτι που πολύ
συχνά οδηγεί σε αύξηση του σωματικού

Υπάρχουν και μερικά βήματα αυτοφροντίδας που μπορείτε να εφαρμόζετε
όλο το χρόνο. Αυτά περιλαμβάνουν την
τακτική σωματική άσκηση, τις υγιείς
συνήθειες ύπνου με ένα σταθερό κύκλο
ύπνου/αφύπνισης, η υγιεινή διατροφή και
ο περιορισμός στην κατανάλωση ζαχαρούχων τροφών.

Υπερκόπωση:
Τα αληθινά
συμπτώματα

Ο

σύγχρονος τρόπος ζωής
και οι αυξημένες υποχρεώσεις προκαλούν υπερκόπωση
τόσο σε άνδρες όσο και σε
γυναίκες. Η συσσωρευμένη και
χρόνια κούραση προκαλεί
ραγδαία εξάντληση με συνέπεια ακόμη και οι καθημερινές
εργασίες να εκτελούνται με
δυσκολία. Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια της;

√ Η υπερκόπωση
αποτελεί την αιτία
πολλών δεινών
για την υγεία σας,
μην την αφήσετε να
σας καταβάλει
Για να καταλάβετε ότι κινδυνεύετε άμεσα με υπερκόπωση,
πρέπει να παρατηρήσετε τα
ακόλουθα:
Δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε
Είστε μονίμως σε εγρήγορση
Εκνευρίζεστε με το παραμικρό
Δεν έχετε όρεξη να πάτε για
δουλειά ή να ασχοληθείτε με
οποιοδήποτε δραστηριότητα
που σας "ξεκούραζε" παλιότερα
Πίνετε πολλούς καφέδες
Δε θυμάστε ημερομηνίες και
γεγονότα
Σας έχει πιάσει υπνηλία ενώ
όταν έχετε τα μάτια σας ανοικτά
Έχετε πολύ αυξημένη όρεξη
Από τι κινδυνεύετε
Η υπερκόπωση αποτελεί την
αιτία πολλών δεινών για την
υγεία σας. Καλό είναι εάν διαπιστώσετε ότι έχετε όλα τα
προειδοποιητικά σημάδια να
απευθυνθείτε στον γιατρό σας.
Και αυτό γιατί οι συνέπειες της
υπερκόπωσης μπορεί να είναι
καταστροφικές για την υγεία
σας σε βάθος χρόνου.
Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν, μεταξύ άλλων, είναι:

Επιπλέον, μια από τις καλύτερες επιλογές
σας είναι να βγαίνετε έξω στην ύπαιθρο
τις ηλιόλουστες μέρες. Η έκθεση σε αυτό
το φυσικό φως του ήλιου θα σας βοηθήσει
με την Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή.

Εγκεφαλικά επεισόδια

Αλλά και η ψυχοθεραπεία έχει αποδειχτεί
πρόσφατα ότι είναι αποτελεσματική για
την ΕΔΕ. Η θεραπεία που έχει δείξει τη
μεγαλύτερη επιτυχία για την πρόληψη και
τη θεραπεία της διαταραχής είναι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία.

Παχυσαρκία

Σε κάθε περίπτωση, αν έχετε διαγνωστεί
με ΕΔΕ στο παρελθόν, ή υποψιάζεστε ότι
έχετε συμπτώματα τώρα, μιλήστε με το
γιατρό σας σχετικά με τις επιλογές πρόληψης και θεραπείας για εσάς. Ακόμα κι
αν δεν μπορεί πάντα να προληφθεί η Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες που μπορούν
να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε με
επιτυχία τα συμπτώματά σας.

Υψηλή αρτηριακή πίεση και
χοληστερίνη
Έντονο άγχος
Κατάθλιψη
Εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος.
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Ε Ε : €1τρισ.σεορίζοντα10ετίας
γιατηδίκαιημετάβαση

Σ

τα €100 δισεκατομμύρια θα ανέλθουν στο πλαίσιο του επόμενου
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου τα
κονδύλια που θα διαθέσει ή θα κινητοποιήσει η ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Η
συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων θα
φτάσει στο €1 τρισεκατομμύριο στην
επόμενη δεκαετία, στην προοπτική ενός
φιλόδοξου στόχου να καταστεί η ΕΕ η
πρώτη ήπειρος ελεύθερη από εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050.

πόρους στη δίκαιη μετάβαση με ιδιωτικά κεφάλαια που θα φτάσουν στα €45
δις ευρώ για νέες βιώσιμες πράσινες
επιχειρήσεις, όπως είπε. Τέλος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο
ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα υποστηρίξουν δημόσιους φορείς, δήμους
και περιφέρειες για επενδύσεις για την
πράσινη μετάβαση.

Τις προτάσεις της Κομισιόν παρουσίασαν οι δύο εκτελεστικοί αντιπρόεδροι
της Επιτροπής, ΦρανςΤίμεμρμανςκαι
Βάλντις Ντρομπρόφσκις, με τους
ευρωβουλευτές να ζητούν πειστικές
απαντήσεις για τη δέσμευση των
ποσών αυτών, θέτοντας ταυτόχρονα
θέματα όπως οι απώλειες θέσεων
εργασίας σε περιφέρειες της ΕΕ όπου θα
βασίζονται στον άνθρακα. Κάποιοι εκ
των ευρωβουλευτών έθεσαν και θέμα
διαφοροποίησης των δημοσιονομικών
κανόνων της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει ελαστικότητα στις εθνικές επενδύσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις
Ντομπρόφσκις τόνισε πως το σχέδιο

Ντομπρόφσκις:€1τριςβιώσιμων
επενδύσεωνσεμιαδεκαετία

•ΣτόχοςηΕΕνακαταστεί
ηπρώτηήπειροςελεύθερη
απότιςεκπομπέςδιοξειδίου
τουάνθρακα

ΚΥ ΠΡΟΣ:
ΤοΥπουργικόΣυμβούλιοενέκρινετοΕθνικό
ΣχέδιογιατοΚλίμακαιτηνΕνέργεια

Κ

αθοριστικό βήμα για να κινηθεί η
Κύπρος προς πράσινες και πιο
φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές
έγινε με την έγκριση από το Υπουργικό
Συμβούλιο του Εθνικού Σχεδίου για το
Κλίμα και την Ενέργεια.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας
Καδής σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου είπε ότι
«το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
σήμερα το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα
και την Ενέργεια που καλύπτει την
περίοδο 2020-2030. Πρόκειται για
προσπάθεια που θα καταβάλει η
Κυπριακή Δημοκρατία για να πιάσει
τους στόχους που τίθενται σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την
κλιματική αλλαγή.

Επιβεβαιώνεται
ηχρησιμότητακαι
ηανάγκηεφαρμογήςτηςπράσινης
φορολογικήςμεταρύθμισηςγια
τηνπροώθηση
τηςοποίαςηΣΕΚ
έπαιξεπρωταγωνιστικόρόλο

Σύμφωνα με τον κ. Τίμερμανς, το Ταμείο
αποτελεί την υπόσχεση της Κομισιόν
για στήριξη σε αυτούς που είναι πιο
ευάλωτοι στη μετάβαση προς την πράσινη συμφωνία.

Παράλληλα, το επενδυτικό ταμείο της
ΕΕ (InvestEU) θα αφιερώσει σημαντικούς

της Κομισιόν για την πράσινη συμφωνία θα κινητοποιήσει τουλάχιστον €1
τρισεκατομμύριο βιώσιμων επενδύσεων
την επόμενη 10ετία.
Όπως είπε, ο κοινοτικός προϋπολογισμός, θα προσφέρει το μισό από το
ποσό αυτό και θα αξιοποιηθεί η
μόχλευση.
Επιπρόσθετα το INvestEU θα κινητοποιήσει €279 δις δημόσιων και ιδιωτικών
κονδυλίων σε επενδύσεις, ενώ θα υπάρξει εθνική συγχρηματοδότηση που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα €140 δις.Είπε
τέλος ότι υπάρχει και το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης που θα φτάσει τα €100 δις.

Ο

ι επιχειρήσεις/οργανισμοί, μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους σε σχέση με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στους
χώρους εργασίας με απώτερο στόχο τη
βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και
υγείας, το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2020.
Για κάθε παράδειγμα καλής πρακτικής
που θα υποβάλλεται θα πρέπει να
συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο
(Παράρτημα Ι), το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επι-

Η Κύπρος με το σχέδιο κάνει ένα καθοριστικό βήμα για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές σε οριζόντιο επίπεδο που καλύπτουν όλους τους τομείς
που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και η Κυβέρνηση με τη σημερινή της απόφαση δείχνει
ότι είναι προσηλωμένη στο να κινηθεί

•Θαεπιφέρεισημαντικάοφέλη
καιστονοικονομικότομέα

ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση».

Τοσχέδιοδιαθέτειτρειςπυλώνες
Όπως είπε, το φρέσκο χρήμα θα ανέρχεται σε €7,5 δις, πέραν από τα ποσά
που προτείνει η Κομισιόν στο πλαίσιο
του προϋπολογισμού. Τα κεφάλαια
αυτά αναμένεται να κινητοποιήσουν
επενδύσεις μεταξύ €30 και €50 δις
επενδύσεων οι οποίες θα διοχετευθούν
προς την μετεκπαίδευση εργαζομένων,
αλλά και εταιρικές επενδύσεις προς πιο
πράσινες τεχνολογίες και υποδομές.

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το
σχέδιο και την υλοποίηση των μέτρων
που έχουν αποφασιστεί αλλά και με
επιπρόσθετα νέα μέτρα και πολιτικές,
αναμένεται ότι θα καλύψουμε σε πολύ
μεγάλο βαθμό τον στόχο για μείωση
των αερίων θερμοκηπίου που έχουν
τεθεί για την Κύπρο με αποτέλεσμα να
μη χρειαστεί να πληρώσει η Κύπρος
πρόστιμο για αυξημένη εκπομπή
ρύπων. Παράλληλα με την υλοποίηση
των δράσεων και μέτρων του σχεδίου,
καλύπτουμε όλους τους άλλους στόχους που έχουν τεθεί τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και για την
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην Κύπρο.

Για την κατάθεση του σχεδίου λάβαμε
υπόψη, τόνισε, τις συστάσεις από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διαβούλευση
που έγινε την τελευταία περίοδο, τις
απόψεις της επιστημονικής κοινότητας,
αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.
Και πρόσθεσε:
Σήμερα έγινε ένα καθοριστικό βήμα για
να κινηθούμε προς πιο πράσινες και
πιο φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο είναι τόσο
φιλόδοξο όσο μας δίνει τη δυνατότητα
να πιάσουμε τους στόχους που έχουν
τεθεί σε μεγάλο βαθμό και σε εθνικό και

Ερωτηθείς είπε ότι τα μέτρα που προτείνεται να υλοποιηθούν θα στοιχίσουν
1,3 δις ευρώ και θα κατευθυνθούν σε
κίνητρα και νέες υποδομές. «Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τον τομέα των μεταφορών όπου θα κινηθούμε στην υλοποίηση των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας και τη μεγαλύτερη εισαγωγή
της ηλεκτροκίνησης», είπε.
Πρόσθεσε ότι αρκετά μέτρα αφορούν τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.
Τέλος ο κ. Υπουργός είπε ότι αν υλοποιηθεί το σχέδιο «θα φέρει πολύ μεγαλύτερα οφέλη και σε οικονομικό επίπεδο. Εκτιμάται με βάση και τις μελέτες
αντικτύπου ότι η πλήρης υλοποίηση
του πακέτου θα καλύψει το κόστος της
επένδυσης και θα επιφέρει επιπρόσθετο όφελος στη Δημοκρατία της τάξης
του μισού δις ευρώ».

ΤμήμαΕπιθεώρησηςΕργασίας

ΕθνικόςΔιαγωνισμόςΠαραδειγμάτων
ΚαλήςΠρακτικής2020
βράβευση της προσπάθειας των επιχειρήσεων/οργανισμών, η οποία εστιάζει στην διασφάλιση της ασφάλειας
και της υγείας των εργοδοτουμένων
τους αλλά και άλλων προσώπων που
τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, μέσω του
διαγωνισμού ενθαρρύνονται και οι επιχειρήσεις/οργανισμοί να αναπτύξουν
καλές πρακτικές ή / και να εφαρμόσουν

πρακτικές που υποβάλλονται μέσω
αυτού του διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού θα γίνει αρχές Οκτωβρίου,
ενώ τα βραβεία, όπως και κάθε χρόνο
θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της τελετής λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία 2020, η οποία
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβρη του
2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας Όλγα Νικολαΐδου, στην πιο πάνω
ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 22405614/615.

ERG_12-12_inn_4 1/27/20 4:21 PM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ζητούνται 150 εργάτες για την Ανταρτική με το αζημίωτο

Η

Αυστραλία αναζητά 150
εργάτες, τεχνικούς και επιστήμονες για να επανδρώσει
ερευνητικούς σταθμούς στην
Ανταρκτική με το αζημίωτο, για
την σεζόν 2020-2021. Ανάμεσα
στα περιζήτητα επαγγέλματα
είναι αυτά του σεφ, του γιατρού
και του «καπετάνιου» φουσκωτής
βάρκας.
Υδραυλικοί, ψυκτικοί και ξυλουργοί θα αμείβονται με 46.000
δολάρια (US$) για δώδεκα μήνες,
παίρνοντας στο τέλος του έτους
και ένα τεράστιο μπόνους επιπλέον 42.000 δολαρίων.
Το ίδιο μπόνους θα πάρουν και οι
γιατροί του σταθμού, των οποίων
ο «βασικός» θα είναι 139.000
δολάρια. Ανάμεσα στις θέσεις

εργασίες είναι ακόμα IT, μηχανικοί και υπεύθυνοι logistics. Σιδηρουργοί και ειδικοί στα σκυροδέματα είναι επίσης απαραίτητοι
ενώ η στέγη και η διατροφή είναι
για όλους δωρεάν.

• Τα καλοκαίρια, σε κάθε
σταθμό ζουν μέχρι και 100
άτομα, αλλά τον χειμώνα ο
πληθυσμός πέφτει στους 20
«Ψάχνουμε για ανθρώπους με
ταλέντο για να αναλάβουν αυτές
τις δουλειές σε μία μικρή και απομονωμένη κοινότητα», εξηγεί το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

περάσουν πρώτα από αξιολόγηση για τις δεξιότητες και την
εμπειρία τους. Οι συμβάσεις δεν
είναι υποχρεωτικά ετήσιες και
όποιος γίνει δεκτός μπορεί να
δουλέψει από 4 έως και 15 μήνες.
Η αυστραλιανή βάση στην Ανταρκτική έχει τέσσερις σταθμούς:
τους Casey, Davis and Mawson στα
ηπειρωτικά και έναν ακόμα στη
νήσο Macquarie. Τα καλοκαίρια,
σε κάθε σταθμό ζουν ακόμα και
100 άτομα, αλλά το χειμώνα ο
πληθυσμός πέφτει στους 20.
Όπως σημειώνεται: «Στην κοινότητα ο ένας εξαρτάται από τον
άλλον για την ασφάλειά του και
τη διατήρηση της λειτουργίας του
σταθμού». Οι αιτήσεις έκλεισαν
23 Ιανουαρίου του 2020.

Σπιναλόγκα : Δεν κόλλησε ποτέ ο παπάς που κοινωνούσε τους λεπρούς

Γ

ια δέκα ολόκληρα χρόνια, ο
παπάς της Σπιναλόγκα, κοινωνούσε τους λεπρούς και έπειτα
κατάλυε (έπινε) την υπόλοιπη
θεία κοινωνία χωρίς να κολλήσει
λέπρα.
Ένα από τα ιστορικά στοιχεία
που πληροφορούμαστε για το
«νησί των ζωντανών νεκρών»
είναι ότι οι χανσενικοί (λεπροί)
που κατοικούσαν στη Σπιναλόγκα
ήταν οργισμένοι με τον Θεό, για το
λόγο ότι η ασθένειά τους ήταν μια
μεγάλη και αφόρητη δοκιμασία.
Ένας Γεραπετρίτης παπάς τόλμησε να τους επισκεφθεί κάποτε και
να λειτουργήσει στον Άγιο Παντελεήμονα, που υπήρχε και ρήμαζε
στο νησί, συντροφιά με τους
νέους του κατοίκους. Λένε πως
στην πρώτη Λειτουργία δεν πάτησε ψυχή. Οι λεπροί άκουγαν πεισμωμένοι από τα κελιά τους την
ψαλμωδία, κι άλλοτε την σκέπαζαν με τα βογκητά τους κι άλλοτε
με τις κατάρες τους. Ο ιερέας
όμως ξαναπήγε. Στην δεύτερη
τούτη επίσκεψη ένας από τους

Η

παπά δακρυσμένο και γονατιστό
στην Ιερή Πρόθεση να κάνει την
κατάλυση. Πέρασε μήνας. Οι χανσενικοί τον περίμεναν. Πίστευαν
πως θά ‘ρθει τούτη τη φορά ως
ασθενής κι όχι ως ιερέας. Όμως ο
παπάς επέστρεψε υγιής και
ροδαλός κι άρχισε με ηθικό αναπτερωμένο να χτυπά την καμπάνα του παλιού ναΐσκου.
ασθενείς πρόβαλε θαρρετά στο
κατώφλι του ναού.
– Παπά, θα κάτσω στην Λειτουργία σου μ’ έναν όρο όμως. Στο
τέλος θα με κοινωνήσεις. Κι αν ο
Θεός σου είναι τόσο παντοδύναμος, εσύ μετά θα κάμεις την κατάλυση και δεν θα φοβηθείς τη
λέπρα μου.
Ο ιερέας έγνευσε συγκαταβατικά.
Στα κοντινά κελιά ακούστηκε η
κουβέντα κι άρχισαν να μαζεύονται διάφοροι στο πλάι του ναού,
εκεί που ήταν ένα μικρό χάλασμα,
με λιγοστή θέα στο ιερό. Παραμόνευσαν οι χανσενικοί στο τέλος
της Λειτουργίας κι είδαν τον

Έκτοτε και για δέκα τουλάχιστον
χρόνια η Σπιναλόγκα είχε τον
ιερέα της. Οι χανσενικοί αναστύλωσαν μόνοι τους της εκκλησία
και συνάμα αναστύλωσαν και την
πίστη τους. Κοινωνούσαν τακτικά και πάντα κρυφοκοίταζαν τον
παπά τους την ώρα της κατάλυσης, για να βεβαιωθούν πως το
«θαύμα της Σπιναλόγκα» συνέβαινε ξανά και ξανά. To 1957, με
την ανακάλυψη των αντιβιοτικών
και την ίαση των λεπρών, το
λεπροκομείο έκλεισε και το νησί
ερημώθηκε. Μόνο ο ιερέας έμεινε
στο νησί ως το 1962, για να μνημονεύει τους λεπρούς μέχρι 5 χρόνια μετά το θάνατό τους.

Δεκατρία χρόνια για να… βάψουν μία γέφυρα

σχεδόν 8 χλμ. γέφυρα που
συνδέει τη Δανία και τη Σουηδία, αναμένεται να βαφτεί για
πρώτη φορά, από τότε που δόθηκε στην κυκλοφορία το 2000,
ωστόσο εκτιμάται, ότι για να
ολοκληρωθεί το τεράστιο αυτό
έργο θα χρειαστούν 13 χρόνια.
Η Γέφυρα Όρεσουντ που έγινε
διάσημη από το αστυνομικό
σήριαλ της σκανδιναβικής τηλεόρασης «The Bridge», χρειάζεται
ένα νέο χέρι μπογιάς, για να
συντηρηθεί ο χαλύβδινος σκελετός της. Για το έργο αυτό θα χρειαστεί να βαφτούν περίπου
300.000 τετραγωνικά μέτρα
γέφυρας.
«Το τελευταίο στρώμα από το
σύστημα βαφής των πέντε στρωμάτων θα ξεθωριάσει μέσα στα
επόμενα 10 χρόνια, άρα θα χρεια-

στεί να περάσουμε ένα νέο, τελευταίο χέρι για να μπορέσουμε να
θωρακίσουμε τα κατώτερα στρώματα, που προστατεύουν τον
χάλυβα από τη διάβρωση», δήλω-

• Συνδέει τη Δανία
και τη Σουηδία

σε ο επικεφαλής του έργου Γιόχαν
Νορντ στο Reuters.
Η γέφυρα βάφτηκε τελευταία
φορά κατά τμήματα στην ξηρά
πριν συναρμολογηθεί στο νερό.
Αυτή τη φορά, θα αναρτηθεί μια

ειδική πλατφόρμα στο πλαϊνό
τμήμα της γέφυρας με τους εργάτες να κρέμονται από γερανογέφυρες στο Στενό του Όρεσουντ.
«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά
διότι δουλεύεις σε ύψος 20 με 30
μέτρων πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας σε γερανογέφυρες
για να έχεις πρόσβαση στη γέφυρα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Muehlhan Denmark Γιενς
Μορκ.
Η γερμανική εταιρία βιομηχανικών υπηρεσιών Muehlhan έχει
επιλεγεί για τα δύο πρώτα χρόνια
του έργου, στη διάρκεια των
οποίων θα περαστεί με μαύρη
μπογιά επιφάνεια αντίστοιχη με
42 γήπεδα ποδοσφαίρου. Ο Μορκ
δήλωσε ότι αναμένει να χρησιμοποιηθούν 300.000 με 400.000
λίτρα μπογιάς για όλο το έργο.
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Μύθοι για τη μαστογραφία
Η μαστογραφία είναι επώδυνη!

Η αλήθεια: Η πίεση είναι ενοχλητική αλλά
διαρκεί για πολύ λίγο χρόνο. Προκειμένου να
ληφθούν οι σωστές λήψεις, ο μαστός τοποθετείται επάνω σε μία ειδική βάση και συμπιέζεται μέχρι η λήψη να περιλαμβάνει όλο τον
μαζικό αδένα αλλά και την περιοχή της
μασχάλης.
Μύθος: Η ακτινοβολία της μαστογραφίας
επιβαρύνει τη γυναίκα.

Η αλήθεια: Η δόση της ακτινοβολίας είναι
πολύ μικρή με τους νέου τύπου ψηφιακούς
μαστογράφους και η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο
από αυτή την εξέταση. Καλό είναι η μαστογραφία
που θα κάνουμε να είναι καλής ποιότητας, σε νέου
τύπου μηχανήματα χαμηλής δόσης, αφενός για να
μας εξασφαλίσει σωστή διάγνωση, αφετέρου να μη
χρειαστεί η γυναίκα να την επαναλάβει.
Μύθος: Έχω αφαιρέσει τον ένα μαστό, δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία στον άλλο μαστό.
Η αλήθεια: Όταν έχει γίνει ολική μαστεκτομή, η
γυναίκα δεν μπορεί να υποβληθεί σε μαστογραφία
από την πλευρά όπου έχει αφαιρεθεί ο μαστός.
Είναι όμως επιβεβλημένο να υποβάλλεται κάθε
χρόνο σε μαστογραφία στον άλλο μαστό. Σε περίπτωση μερικής μαστεκτομής ή ύπαρξης της θηλής,
η γυναίκα πρέπει να υποβάλλεται σε μαστογραφία
και στους δύο μαστούς.

Πάπας Φραγκίσκος:
Κλείστε τα κινητά - Ας αρχίσουμε
να επικοινωνούμε ξανά

Μ

ιλώντας προς τους πιστούς που βρίσκονταν
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Φραγκίσκος τόνισε ότι «μέσα στις οικογένειες, πρέπει να
ξαναρχίσουμε να επικοινωνούμε, και το τσάτινγκ δεν
είναι επικοινωνία.»
Στην συνέχεια ο πάπας Φραγκίσκος χαρακτήρισε την
οικογένεια
ως
έναν
θησαυρό που πρέπει να
προστατευθεί και να στηριχθεί και πρόσθεσε με
νόημα:
«Ο Ιησούς, η Παναγία και
Ιωσήφ, προσεύχονταν και
δούλευαν. Και εγώ ρωτώ:
εσύ στην οικογένειά σου ξέρεις να επικοινωνείς, ή
είσαι σαν και εκείνα τα παιδιά που κάθονται στο
τραπέζι του σπιτιού, το καθένα με το κινητό στο
χέρι; Στα τραπέζια αυτά επικρατεί μόνον σιωπή,
σαν να ψάλλουν λειτουργία».
Να σημειωθεί ότι καταλήγοντας, ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους,
παρομοιάζοντάς τους με την «οικογένεια της Ναζαρέτ, η οποία αναγκάστηκε να βρει καταφύγιο στην
Αίγυπτο».

Σοβαρά … αστειάκια
Το παιδί και ο κουρέας
Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το πιο
χαζό παιδί στον κόσμο. Δες». Ο κουρέας τότε
βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψιλά στο
άλλο. «Διάλεξε όποιο θες», λέει στο παιδί. Το
παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει. «Τι σου είπα;»,
λέει ο κουρέας, «το παιδί δεν θα μάθει ποτέ».
Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί στον
δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω, νεαρέ,
γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο πελάτης.
«Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το παιχνίδι θα
τελειώσει», λέει το παιδί.
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Εσύ διάλεξες το σωστό σνακ για το γραφείο;

SUDOCOU

Κ

άποιοι από εσάς ίσως το βρίσκετε αρκετά δύσκολο να τρώτε
μικρά σνακ στη δουλειά και απλά
περιορίζεστε στα 3 γεύματα (ή και
λιγότερα) ημερησίως. Και αυτό
γιατί θεωρείτε πως έτσι αποφεύγετε τις "παραπανίσιες" θερμίδες,
οι οποίες πολύ πιθανό να σας
προσθέσουν και αρκετά "παραπανίσια" κιλά. Είναι τόσο δύσκολο και
πολύπλοκο να τρώμε κάτι υγιεινό
στο γραφείο;
Οι περισσότεροι απολαμβάνουμε
να κάνουμε μικρά γεύματα καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας. Aν αυτό
γίνει με τον σωστό τρόπο και τις
σωστές τροφές θα βοηθήσει στο
να διατηρούμε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σταθερά, στο να
αποφύγουμε το τσιμπολόγημα, και
στο να μη χάσουμε τον έλεγχο και
να καταναλώσουμε υπερβολικά
μεγάλες ποσότητες για μεσημεριανό ή βραδινό.
Δείτε όμως 3 πράγματα που καλό
είναι να σκέφτεστε, πριν κάνετε το
επόμενό σας γεύμα…
Νιώθω ότι όντως πεινάω τώρα ή
μήπως το ‘’λιγουρεύομαι’’ επειδή
το μύρισα;
Μήπως διψάω και για αυτό νιώθω
ότι πεινάω; Ας πιώ λίγο νερό για
να το τσεκάρω…
Μήπως να προτιμήσω την υγιεινή
επιλογή; Αν φάω κάποιο γλυκό ή
κάτι όχι και τόσο υγιεινό μάλλον
θα πεινάσω περισσότερο μετά…
Ιδού δέκα επιλογές για υγιεινά
σνακ στο γραφείο που θα φτιάξεις

γρήγορα και χωρίς κόπο.
Ξηροί καρποί και αποξηραμένα
φρούτα: Αν τηρήσεις το μέτρο στον
αριθμό και τον συνδυασμό που θα
κάνεις, θα πάρεις καλά λιπαρά και
πρωτεΐνη αλλά και φυτικές ίνες
που θα σε κρατήσουν χορτάτη.
Ποπ κορν: Ιδανικά ανάλατο, θα σε
γεμίσει φυτικές ίνες και αν δεν
βάλεις βούτυρο μιλάμε για ένα
άκακο σνακ που θα σου δώσει 62
θερμίδες στις 2 κούπες (16 γραμμάρια περίπου).
Γιαούρτι στραγγιστό: Μεταφέρεται πανεύκολα, έχει μπόλικη πρωτεΐνη και λίγες θερμίδες.
Τυρί κότατζ και φρούτα: Μισή
κούπα κότατζ θα σου δώσει 12
γραμμάρια πρωτεΐνης και μόνο 80
θερμίδες.
Μπουκιές μαύρης σοκολάτας με
ξηρούς καρπούς:
Μάφινς αυγού αντί για την

παραδοσιακή
ομελέτα.
Μεταφέρονται εύκολα, μπορείς
ψιλοκόψεις και να βάλεις λαχανικά
και να τα ξαναζεστάνεις στον
φούρνο μικροκυμάτων.
Μανταρίνια
και
αμύγδαλα.
Φανταστικός συνδυασμός για να
πάρεις καλά λιπαρά, πρωτεΐνη και
φυτικές ίνες, άσε που ένα μανταρίνι θα σου δώσει περίπου το 60%
της ημερήσιας δόσης βιταμίνης C
που χρειάζεσαι.
Ρολάκια τυριού με γαλοπούλα: Η
γαλοπούλα που είναι πλούσια σε
βιταμίνη Β6 και το τυρί πλούσιο σε
βιταμίνη D θα σε γεμίσει ενέργεια.
Φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο:
Και φυτικές ίνες και καλά λιπαρά
κι εσύ χορτάτη για περισσότερο.
Σφιχτό
βραστό
αυγό:
Μεταφέρεται πανεύκολα, είναι
γεμάτο πρωτεΐνη και θρεπτικά
στοιχεία και ταιριάζει τέλεια και
με αφοκάντο.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Κάπως μπερδεμένη χαρακτηρίζεται η ημέρα για σένα καθώς η ατζέντα της περιέχει ευκολίες αλλά και πολλές προκλήσεις. Έτσι λοιπόν, από τη
μια θέλεις να αφεθείς και να φανείς πιο
αισιόδοξος, αλλά από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος να πέσεις σε παγίδες,
αυτές τις μέρες άλλωστε έχεις πιεστεί
καθώς ο Κρόνος και ο Πλούτωνας φέρνουν βαθιές τομές στη ζωή σου.
Ταύρος: Η ημέρα είναι κάπως πιο εσωτερική σε σχέση με τις προηγούμενες,
ωστόσο αν έχεις γεννηθεί τον Μάιο τότε
αυτές οι μέρες φέρνουν μοναδικές
ευκαιρίες για σένα με την τυχερή όψη
Αφροδίτης-Δία. Οι του Απριλίου θα
πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί, καθώς
οι άλλοι μπορεί να τους βάζουν… τρικλοποδιές, με τη δυσμενή όψη ΉλιουΟυρανού!
Δίδυμοι: Η Σελήνη κινείται απέναντί
σου, φέροντας στην πρώτη γραμμή του
ενδιαφέροντος σου τις διαπροσωπικές
σου σχέσεις. Ωστόσο, κινείται σε κενό
πορείας και προειδοποιεί για λάθη που
μπορεί να βλάψουν την εικόνα σου, ενώ
στα συν υπολογίζουμε την απρόσμενη
βοήθεια που παίρνεις από δικούς σου
ανθρώπους οι οποίοι σε στηρίζουν
ουσιαστικά, όπως δείχνει και το εξάγωνο Αφροδίτης-Δία.
Καρκίνος: Η μέρα προειδοποιεί για
λάθος εκτιμήσεις κυρίως πάνω σε
θέματα καθημερινότητας με την Σελήνη
κενή πορείας στον Τοξότη. Οργάνωσε
λοιπόν όσο πιο πολύ μπορείς το πρόγραμμά σου και τήρησέ το χωρίς
παρεκκλίσεις, αν θέλεις να επιτύχεις το
βέλτιστο αποτέλεσμα, αφού μπορεί
τελικά να είναι μια αφορμή για να δεί-

ξεις τα ταλέντα σου – το εξάγωνο
Αφροδίτης-Δία σε βοηθά να λάμψεις!
Λέων: Σε γενικές γραμμές η ημέρα είναι
αρκετά καλή και μπορείς να βγεις κερδισμένος αν προβείς στις σωστές ενέργειες. Η Σελήνη σε ένα φιλικό σου ζώδιο
φέρνει διεξόδους σε ζητήματα που
μπορεί να σε απασχολούν, παρόλα
αυτά είναι προτιμότερο να εξετάζεις με
προσοχή το κάθε σου βήμα, διότι πρόκειται για μια ημέρα με αρκετές παγίδες, με τη δυσμενή όψη του κυβερνήτη
σου Ήλιου με τον εκρηκτικό Ουρανό.
Παρθένος: Το βλέμμα σου είναι στραμμένο στο σπίτι και στα πρόσωπα της
οικογένειάς σου, ωστόσο ενώ εσύ προσπαθείς να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου, συναντάς κάποιες μπερδεμένες καταστάσεις από πρόσωπα με τα
οποία συνεργάζεσαι. Στα θετικά της
ημέρας είναι οι δικοί σου άνθρωποι που
στέκουν στο πλευρό σου, στους οποίους μπορείς να απευθυνθείς όταν χρειάζεσαι κάτι.
Ζυγός: Το στοιχείο της επικοινωνίας
είναι τονισμένο, στοιχείο βοηθητικό για
να γεφυρώσεις τα χάσματα που έχουν
δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα
λόγω του Κρόνου και του Πλούτωνα,
που έβαλαν τρικλοποδιά σε πολλά σου
σχέδια, με τα πρόσωπα που σε περιβάλλουν. Ωστόσο οι δυσκολίες κάθε
άλλο παρά ανήκουν στο παρελθόν, ενώ
και εσύ ο ίδιος αισθάνεσαι πως οι υποθέσεις σου δεν κινούνται με τον ρυθμό
που θα ήθελες.
Σκορπιός: Χωρίς μεγάλες εναλλαγές
χαρακτηρίζεται η ημέρα, χωρίς αυτό να
σημαίνει πως εσύ δεν έχεις ανάγκη αυτό
το κάτι παραπάνω. Ταυτόχρονα, σήμε-
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ρα μπορείς να ασχοληθείς με ζητήματα
πρακτικής φύσεως, αρκεί να μείνεις
πιστός στον αρχικό σχεδιασμό.
Τοξότης: Η Σελήνη κινείται στο δικό σου
ζώδιο, φέρνοντας στο προσκήνιο τα
δικά σου θέλω, όμως πορεύεται σε κενό
πορείας προλέγει κάποιες μπερδεμένες
καταστάσεις στο σπίτι ή την οικογένεια
που δημιουργούν εμπόδια σε όσα θέλεις
να κάνεις.
Αιγόκερως: Είσαι αρκετά κλειστός και
εσωστρεφής, ενώ αν έχεις γεννηθεί τον
Ιανουάριο θα προτιμούσες να αποδράσεις από την πιεστική καθημερινότητα
που φέρνουν ο Κρόνος και ο Πλούτωνας
μαζί στο ζώδιό σου. Οι υποχρεώσεις
ωστόσο τρέχουν και οι προκλήσεις
αυτής της περιόδου είναι ακόμη εδώ,
ακόμα και αν εσύ έχεις ανάγκη από ένα
διάλλειμα.
Υδροχόος: Η Σελήνη σε ένα φιλικό προς
το δικό σου ζώδιο, φέρνει στο προσκήνιο τους στόχους που θέτεις, φρόντισε
όμως να συνυπολογίσεις και τους οικονομικούς συντελεστές στο εκάστοτε
εγχείρημά σου, διότι υπάρχει η τάση να
τρέφεις κάποιες αυταπάτες πάνω σε
αυτόν τον τομέα. Επίσης, σήμερα θέλεις
να δεις φίλους και να νιώσεις πως
μπορείς να αφεθείς στους άλλους, αλλά
αν έχεις γενέθλια αυτές τις μέρες, πρόσεχε τις ανατροπές στο σπίτι.
Ιχθείς: Η Σελήνη σε ένα ζώδιο κόντρα με
το δικό σου, σε κενό πορείας φέρνει
κάποια μπερδέματα στον ορίζοντα της
ημέρας, τα οποία τελικά λειτουργούν
σαν τροχοπέδη για την εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω. Φρόντισε λοιπόν
να είσαι απόλυτα προσγειωμένος και
συνετός στην προσέγγιση των άλλων.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κέικ φλαούνας
Υλικά:
3 φλ. αλεύρι Φαρίνα,
3 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ,
10 κόκκους μαστίχα, 20 κόκκους μαχλέπι,
4 κουταλιές φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο ή 1 κουταλάκι καλά γεμάτο δυόσμο αποξηραμένο,
1 φλ. σταφιδάκια, 6 αυγά, ½ φλ. ζάχαρη,
½ φλ. σπορέλαιο (ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο),
½ φλ. βούτυρο λιωμένο, 6 καλά γεμάτες κουταλιές
(300γρ.) στραγγιστό γιαούρτι,
1 φλ. χαλλούμι ωρίμανσης, τριμμένο στη λεπτή μεριά
του τρίφτη, 1 φλ. κεφαλοτύρι τριμμένο στη λεπτή
μεριά του τρίφτη,
2 κουταλιές σησάμι (για το πασπάλισμα)
Εκτέλεση: Προθερμαίνετε το φούρνο στους 170°C,
λαδώνετε και αλευρώνετε μία στρογγυλή φόρμα με
τρύπα στη μέση και διάμετρο 24-26εκ. Βάζετε τη
μαστίχα, το μαχλέπι και 1 κουταλιά ζάχαρη σε ένα

γουδί ή σε ένα μικρό μπλέντερ. Χτυπάτε καλά μέχρι να
γίνουν σκόνη. Σε ένα μπολ, κοσκινίζετε το αλεύρι και
το μπέικιν πάουντερ. Προσθέτετε το μίγμα μαστίχας –
μαχλέπι, τα σταφιδάκια και ανακατεύετε. Βάζετε στον
κάδο του μίξερ τα αυγά και χτυπάτε στη μεσαία ταχύτητα για 3 λεπτά. Προσθέτετε τη ζάχαρη και συνεχίζετε το χτύπημα για ακόμη 5 λεπτά μέχρι να αφρατέψει
καλά το μίγμα και να ασπρίσει. Χαμηλώνετε την ταχύτητα και βάζετε το λάδι, το βούτυρο και το γιαούρτι.
Σε ένα μπολ, αναμιγνύετε το χαλλούμι, το κεφαλοτύρι,
το δυόσμο και τα προσθέτετε στο μίγμα. Βάζετε κουταλιά – κουταλιά και το μίγμα αλευριού. Σταματάτε το
μίξερ και μαζεύετε το κέικ από τα τοιχώματα του
μίξερ. Ξαναχτυπάτε και απλώνετε ομοιόμορφα το
μίγμα στη φόρμα του κέικ. Πασπαλίζετε την επιφάνεια
με το σησάμι. Ψήνετε για 35-40 λεπτά.
Για να δείτε ότι είναι ψημένο μπήγετε ένα ξύλινο σουβλάκι στο κέντρο του κέικ, αν βγαίνει στεγνό είναι
έτοιμο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 830 - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό
Συμβούλιο του
Κυπριακού Οργανισμού
Αναπτύξεως Γης, στη
συνεδρία του της 16ης Ιανουαρίου
2020, ενέκρινε τους δικαιούχους του
Σχεδίου Ειδικών Στεγαστικών
Κινήτρων Παραγωγής Προσιτής
κατοικίας. Το μητρώο των δικαιούχων
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού www.cldc.org.cy Το
μητρώο θα έχει ισχύ για περίοδο δύο
χρόνων από 1/1/2020-31/12/2021.

Τ

Ασφάλεια χωρίς
προστασία

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 1/2020 22/1/2020
50.000 ............... 35231
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ................. 15283
400 .................... 11751
400 .................... 22950
400 .................... 48999
200 .................... 49887

100 .................... 19693
100 .................... 53724
100 .................... 20898
100 .................... 10312
100 .................... 56400

200 .................... 29794

100 .................... 32309

200 .................... 30332

100 .................... 22099

200 .................... 16307

Άλλα ποσά

200 .................... 29843

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................... 49015

2175, 2490

200 .................... 21358

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................... 16268

991

200 .................... 30422

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 19759

370, 659

Πιθανότατα στην ιεράρχηση, που θα
όφειλε να είχε συσταθεί, είναι η λήψη
μέτρων για την περιφρούρηση της ασφάλειας του πολίτη, χωρίς την οποία τα
οφέλη από τη σωστή λειτουργία των
υπολοίπων εκμηδενίζονται.

100 .................... 52027

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 28566

58, 30

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Οι επιστήμονες ήδη ετοιμάζουν φάρμακο-απάντηση στον κοροναϊό

Εάν οι επιστήμονες που εργάζονται σε εγκαταστάσεις επιπέδου 3
προκειμένου να αναπτύξουν θεραπείες μπορούν να θεωρηθούν οι
"δυνάμεις ειδικών αποστολών"
στην προσπάθεια για την προστασία του κοινού, υπάρχει επίσης
σημαντική εργασία που γίνεται
από το "πεζικό": πρόκειται για τη
φροντίδα τα νοσοκομεία παγκο-

100 .................... 50464

α προβλήματα προς επίλυση είναι
πολλά – καμμιά αντίρρηση ως προς
τούτο. Αλλά εκτός από το λίαν επώδυνο
οικονομικό, εκπαιδευτικό, εθνικό και το
πρόβλημα της υγείας του λαού, άμεση
αντιμετώπιση χρειάζεται και το ζήτημα
της δημόσιας τάξης.

Όταν ανύποπτοι άνθρωποι δολοφονούνται μέσα στα γραφεία, τα σπίτια, τα
εστιατόρια, τα βενζινάδικα, τα μαγαζιά
και τα αυτοκίνητα τους, όταν οι πολίτες
δεν είναι βέβαιοι αν η επόμενη βομβιστική
ενέργεια δεν θα θίξει την ιδιοκτησία και τη
σωματική τους ακεραιότητα, τότε δεν
υπάρχει πιστεύω αμφιβολία, ότι, κάπου
πάσχει το σύστημα ασφάλειας μας. Και
ότι χρειάζεται κάποια αναδιοργάνωση,
κάποια επιθεώρηση, κάποια ανανέωση...

εν είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι για τον κοροναϊό του
Wuhan, ο οποίος πλέον εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Όπως ο επιδημιολόγος Timothy Sheahan του
Πανεπιστημίου
της
Βόρειας
Καρολίνας, πλέον υπάρχει ένα
φάρμακο
που
ονομάζεται
remdesivir, το οποίο ο Sheahan και
οι συνεργάτες του δοκιμάζουν σε
προστατευμένες εγκαταστάσεις
επιπέδου 3 για να διαπιστώσουν
την δυνατότητά του να καταπολεμά ένα ολόκληρο φάσμα κοροναϊών - που έχουν λάβει το όνομά
τους εξαιτίας του ακανθώδους
σχήματός τους, που προσομοιάζει
σε στέμμα.

100 .................... 17114

200 .................... 15772

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Τα τελευταία εγκλήματα που διαπράχθηκαν (με την καθολική συμμετοχή αλλοδαπών) προσθέτουν ένα ακόμη μελανό στίγμα στο ήδη βεβαρημένο ποινικό μητρώο
του πάλαι ποτέ φιλήσυχου και ειρηνικού
τόπου μας. Επίσης επιβεβαιώνουν τις
ανησυχίες και τη δίκαιη δυσπιστία των
ντόπιων ως προς την ασφάλεια που τους
παρέχει το έννομο Κράτος.

Δ
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σμίως να χρησιμοποιούν τα καλύτερα πρότυπα υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Όλα τα νοσοκομεία θα πρέπει
να είναι εξοπλισμένα για τη διάγνωση της νόσου, λέει ο ιολόγος
David Sanders του Πανεπιστημίου
Purdue, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθούν περιφερειακά κέντρα ανάλογα με τις ανάγκες για τη θεραπεία των ασθενών.
Μια τρομακτική πτυχή της επιδημίας SARS ήταν η ταχύτητα με την
οποία οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη αρρώστησαν και
έχασαν τη ζωή τους. Συνέβη στην
Ασία και στη συνέχεια στο
Τορόντο, όπου η ασθένεια εμφανί-

στηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια
Αμερική. Έρευνες στα νοσοκομεία
της πόλης του Καναδά έδειξαν
σημαντικές αμέλειες, σε ορισμένες
περιπτώσεις απλώς και μόνο επειδή οι εργαζόμενοι στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης δεν είχαν
ιδέα τι έπρεπε να κάνουν. Το SARS
δεν ήταν παγκόσμια πανδημία,
ωστόσο ήταν και πάλι μια τραγική
ιστορία, καθώς δεκάδες γιατροί
και νοσηλευτές, πολλοί από τους
οποίους ήταν νέοι, χτυπήθηκαν
στη γραμμή του καθήκοντος.
Οι ειδικοί λένε ότι ο ιός της Wuhan
είναι απίθανο να μετατραπεί σε
μια παγκόσμια πανδημία - και το
εάν θα καταστεί τόσο τραγικός όσο
εκείνος του SARS εξαρτάται από τις
επιστημονικές εξελίξεις
αιχμής και την τήρηση των
απλών κανόνων υγιεινής.
Το γεγονός ότι ο κόσμος
μας είναι γεμάτος από
δυνητικά θανατηφόρους
ιούς είναι τρομακτικό,
ωστόσο δεν είμαστε ανήμποροι μπροστά τους.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ψ

υχωμένη, συγκροτημένη αλλά
και καλύτερη σε όλο το διάστημα
της αναμέτρησης, η Ομόνοια λύγισε την
αντίσταση της πρωτοπόρου Ανόρθωσης σκαρφαλώνοντας σε απόσταση
αναπνοής από το βαθμολογικό ρετιρέ.
Με την κρίσιμη αυτή νίκη τους, οι «Πράσινοι» διατηρούν το εντός έδρας αήττητο, πιστοποιούν ότι η φετινή αναγέννηση της ομάδας δεν είναι τυχαία στέλλοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση
ότι η φετινή αναγέννηση της ομάδας
δεν είναι τυχαία, στέλλοντας μηνύματα
προς κάθε κατεύθυνση ότι η υπόθεση
τίτλος είναιι και δική τους υπόθεση. Ο
Τιμούρ Κετσπάγια παραδέχθηκε ότι η
ομάδα του «ό,τι έδωσε πήρε» υποδεικνύοντας αδυναμίες στα εκτός έδρας
παιχνίδια.
Προελαύνει ο Απόλλωνας που σημείωσε το 7ο συνεχόμενο τρίποντο πλησιάζοντας ολοέννα και πιο κοντά στην
κορυφή. Η νίκη αν και επιτεύχθηε με
πολύ άγχος θεωρείται δίκαιη. Ο Εθνικός
παρουσίασε αισθητά σημάδια βελτίωσης που τον τονώνουν ψυχολογικά για
την συνέχεια στην τιτάνεια προσπάθεια
για παραμονή στα σαλόνια.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τονοτική ένεση για τη συνέχεια αλλά
και εφαλτήριο για ανάβαση σε Ευρωπαϊκό βαθμολογικό σκαλοπάτι θεωρείται η νίκη της ΑΕΚ (φωτό). Είναι η
πρώτη νίκη των Λαρνακαίων σε ντέρπυ
αλλά και το 2ο συνεχές τρίποντο.
Η ΑΕΛ που εξακολουθεί να κινείται σε
επίπεδα αγωνιστικής μετριότητας,
ετοιμάζει την τελική επίθεσηη της κατά
της διαιτησίας αλλά και της γενικότεης
αδυναμίας της ΚΟΠ να προσταεύσει το
Κυπριακό ποδόσφαιρο που πνέει τα
λοίσθια βουτηγμένο στο βούρκο της
διαπλοκής.
Νέα εποχή ξημερώνει για τον ΑΠΟΕΛ. Η
θετική παρουσία στον αγώνα με τη
ΔΟΞΑ έδειξε ότι ξεπερνιούνται σχετικά
γρήγορα τα προβλήματα που ταλανί-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Έτοιμη για τον τίτλο δηλώνει η ΟΜΟΝΟΙΑ μετά την κρίσιμη
νίκη της επί της πρωτοπόρου
• Με νέο κοστούμι ο ΑΠΟΕΛ πολυβόλησε τρις τη ΔΟΞΑ
• Με αγχωμένη νίκη ο ΑΠΟΛΛΩΝ πέτυχε την 7η σερί νίκη του
• ΑΕΚ: Η πρώτη νίκη σε ντέρμπυ, εφαλτήριο με φόντο
την Ευρώπη
• Χαμένη βαθμολογικά η ΑΕΛ συνεχίζει το βιολί της με τη
διαιτησία
• Αδυναμίες εκτός έδρας εντοπίζει ο Τιμούρ Κετσπάγια

ζουν τους πρωταθλητές τους τελευταίους μήνες σηματοδοτώντας αισιόδοξη
πορεία. Τουναντίον η ομάδα της Κατωκοπιάς επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά
ότι πανάει παντού και στην άμυνα καιι
στο κέντρο και στην επίθεση γεγονός
που τον κρατάει κολλημένη στο βυθό.
Το ισόπαλο αποτέλεσμα στο «Αμμόχωστος» δεν βόλεψε ούτε τη Νέα Σαλαμίνα

που έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί
στην πρώτη εξάδα ούτε την Ένωση να
αποκολληθεί από την επικίνδυνη ζώνη.
Καλύτερος ο Ολυμπιακός πέταξε δύο
πολυτιμότατους βαθμούς στο «Στέλιος
Κυριακίδης» ενώ η Πάφος εξακολουθεί
να πλήττεται από το «σύνδρομο του
ανελκυστήρα» με τα αγωνιστικά της
σκαμπανεβάσματα.

Αναβρασμός ΑΕΛ και ξέσπασμα Α. Βότση
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης ξέσπασε κατά της διαιτησίας ενημερώνοντας ΚΟΠ και ΚΟΑ ότι θα καταψηφίσει όλα τα κονδύλια στη Βουλή που αφορούν
την ΚΟΠ.
Στο στρατόπεδο της ΑΕΛ ετοιμάζουν την αντεπίθεση τους στην προσπάθεια να
διαφυλάξουν τα συμφέρονται της ομάδας ενώ θα προχωρήσει η καταγγελία στην
«ΟΥΕΦΑ» για την κατάσταση στο χώρο του ποδοσφαίρου ενώ μελετάται σοβαρά το
ενδεχόμενο αποχώρησης από το πρωτάθλημα. Γενικά η ΑΕΛ μοιάζει με ηφαίστειο
έτοιμο να εκραγεί, καθώς θεωρεί πως η διαιτησία τωνν τελευταίων οκτώ αγώνων
ήταν σφαγιαστικές με το ποτήρι να ξεχειλίζει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η σταθερή ανοδική πορεία
της Ομόνοιας και η συνεχής βελτίωση του Απόλλωνα πρoσδίδουν έντονο
ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι σταύβλοι του Αυγεία στο
Κυπριακό ποδόσφαιρο δεν
μπορεί να καθαρίσουν εύκολα, με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα για το δημοφιλέστερο
άθλημα και το κοινωνικό σύνολο
ευρύτερα

2

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΔημοσιονομικόΣυμβούλιο

Πλεονασματικός
οπροϋπολογισμός
τουΟΑΥγιατο2020

Υποχρεωτικήσυμμετοχήεργαζομένων
σεσυνταξιοδοτικάταμεία

O

Προϋπολογισμός
του
Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας για το 2020 είναι
πλεονασματικός και κυμαίνεται στο δισεκατομμύριο και θα είναι στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής ώστε να
ψηφιστεί σε νόμο την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου.
Ο Προϋπολογισμός του ΟΑΥ συζητήθηκε την
περασμένη Πέμπτη από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, η οποία αναμένει τις
γραπτές απαντήσεις από το ΔΣ και τη Διεύθυνση του Οργανισμού στις ερωτήσεις που
υπέβαλαν οι Βουλευτές κατά τη συνεδρία της
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου
παρουσίασε τον πρώτο προϋπολογισμό του
ΓεΣΥ σε πλήρη διάταξη από 1η Ιουνίου. Το
γεγονός ότι ξεκίνησε το ΓεΣΥ οφείλεται και
στη σταθερή προσπάθεια και στήριξη της
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, τόνισε.
Ο κ. Αντωνίου ανέφερε επίσης ότι ετοιμάστηκε το έγγραφο για την πορεία εφαρμογής
του ΓεΣΥ που υποχρεούται να υποβάλλει στη
Βουλή, προσθέτοντας ότι χρειάζεται περαιτέρω στελέχωση του Οργανισμού ώστε να
ανταποκρίνεται πλήρως και επαρκώς στην
αποστολή του.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΥ ΆθωςΤσινωντίδης είπε στην Επιτροπή Υγείας ότι ο Προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το 2020 είναι πλεονασματικός 969.613.198 ευρώ (σχεδόν 1
δις) έξοδα και έσοδα 1.051.103.644 (ξεπερνούν το 1 δις). Ανέφερε περαιτέρω ότι "μπαίνουμε σε διάλογο με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και η εκτίμηση είναι ότι οι εξελίξεις θα
μας κρατήσουν στα οικονομικά πλαίσια που
προϋπολογίστηκαν".
Αναφέρθηκε ακόμα ότι δεν υπάρχει χορηγία
από το Υπουργείο Υγείας καθώς τα έσοδα
του οργανισμού προέρχονται από άλλες
πηγές.
Σε τοποθέτηση πριν τη λήξη της συνεδρίας,
ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως ο ΟΑΥ τηρεί ίσες
αποστάσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Πρόσθεσε πως υπάρχουν παράπονα και
προβλήματα που αμβλύνονται. Παρατήρησε
πως υπάρχουν γιατροί που χρειάζονταν
χρόνο για να αφομοιώσουν τις αλλαγές, ενώ
πολλές φορές ένας γιατρός χρειάζεται να
ιεραρχήσει τις περιπτώσεις ασθενών που
έχουν παραπεμπτικά και να εξετάσει τα
πλέον επείγοντα.
Υπάρχουν ασθενείς που πιέζουν τους γιατρούς να γράφουν παραπεμπτικά και εργαστηριακές εξετάσεις, ανέφερε προσθέτοντας
ότι οι πλείστοι γιατροί είναι καλοί και αντιστέκονται στις πιέσεις. Τόνισε περαιτέρω
ότι το ΓεΣΥ πρέπει να προστατεύει τον ασθενή και το σύστημα από τις καταχρήσεις.

Τ

η ξεκάθαρη θέση της ΣΕΚ για την
αναγκαιότητα ενίσχυσης, εδραίωσης και επέκτασης του θεσμού των
Ταμείων Προνοίας ως δεύτερος
πυλώνας συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενισχύει το Δημοσιονομικό
Συμβούλιο Κύπρου, μέσα από την
ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 24/1/2020.
Συγκεκριμένα όπως τονίζεται στην
ανακοίνωση θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να ενθαρρύνουν, επιτρέπουν και σε κάποιες
περιπτώσεις να υποχρεώνουν τη
συμμετοχή εργαζομένων στα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Σε άλλες περιπτώσεις τα υφιστάμενα
φορολογικά κίνητρα ενθαρρύνουν τη
απόσυρση των αποταμιευμένων
κεφαλαίων υπό τη μορφή εφάπαξ
ποσών, αντί τη διατήρηση τους για
το σύνολο της συνταξιοδοτικής
περιόδου υπό τη μορφή μηνιαίας
σύνταξης.
Εποπτείακαιδιαχείριση: Ακόμη ένα
αποθαρρυντικό στοιχείο για τη δημιουργία και λειτουργία συνταξιοδοτικών ταμείων είναι η έλλειψη ασφάλειας και εμπιστοσύνης από τους
πολίτες.
Η διαχρονική αδυναμία της εποπτεί-

προϋποθέσεις
για τον τρόπο
λειτουργίας
τους, συμπεριλαμβανομένων
της υποχρεωτικής συμμετοχής ή
εγγραφής των εργοδοτουμένων, των
περιορισμών στις πρόωρες αναλήψεις και στον τρόπο διαχείρισης των
αποθεματικών, μεταξύ άλλων και για
τους πιο κάτω λόγους:
• Για την επίτευξη του στόχου της
διασφάλισης επαρκούς σύνταξης.
• Γιατί ο φορολογούμενος με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αναλαμ-

Ακολουθεί πεμπτουσία της ανακοίνωσης:
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται
διαχρονικά στις Εκθέσεις του Συμβουλίου είναι ανησυχητικά. Πέραν
της αναμενόμενης γήρανσης του
πληθυσμού και της αύξησης του
μέσου προσδόκιμου ζωής, μεγάλο
ποσοστό των κυπριακών νοικοκυριών ενώ έχουν ψηλό χρέος και
σημαντικές αδυναμίες στην εξυπηρέτηση του, ταυτόχρονα έχουν ένα
υπερβολικά χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης σε σχέση με τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά δεδομένα.
Αυτό αποτυπώνεται και στο χαμηλό
αποθεματικό που υπάρχει σήμερα σε
ταμεία του δευτέρου και τρίτου
συνταξιοδοτικού πυλώνα (Συνταξιοδοτικά Ταμεία) δηλαδή στα επαγγελματικά Ταμεία Σύνταξης και Προνοίας και στα αποταμιευτικά σχέδια
ασφάλειας ζωής, και που ανέρχεται
περίπου στο ένα τρίτο του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού όρου. Πέραν
των πιο πάνω το Συμβούλιο έχει
συμπεριλάβει στις εκθέσεις του ανησυχητικά στοιχεία για το ύψος (περίπου δύο δις ευρώ) του αποθεματικού
που έχει αποσυρθεί από Ταμεία Προνοίας που έχουν διαλυθεί και Ασφαλιστικά Συμβόλαια Ζωής που έχουν
ακυρωθεί κυρίως μετά την κρίση του
2013.
Είναι θέση του Συμβουλίου ότι η
μεταρρύθμιση του συγκεκριμένου
τομέα επείγει να προχωρήσει το
συντομότερο και να αντιμετωπίζει
σφαιρικά μεταξύ άλλων όλες τις πιο
κάτω προκλήσεις και αδυναμίες με
απώτερο στόχο τη διασφάλιση
επαρκών συντάξεων για το μέγιστο
δυνατό αριθμό πολιτών. Θα πρέπει
να ενθαρρυνθεί με κίνητρα και άλλα
μέτρα η συνταξιοδοτική αποταμίευση
και παράλληλα να αποθαρρυνθούν ή
και να απαγορευτούν πρακτικές του
παρελθόντος όπως αυτές που έχουν
προαναφερθεί και επηρεάζουν αρνητικά την αποταμίευση ή τα συσσωρευμένα κεφάλαια.
Λανθασμένακίνητρα:Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει χωρίς
ουσιαστικούς περιορισμούς και αντικίνητρα, ενώ σε μερικές περιπτώσεις
επιβάλλει την πρόωρη διάλυση
ταμείων ή και απόσυρση των συσσωρευμένων κεφαλαίων από τους
δικαιούχους.

√Όσοκαθυστερείησυνταξιοδοτικήμεταρρύθμιση

τόσοαυξάνονταιοιπροκλήσειςκαιοικίνδυνοι
ας να προλάβει και να περιορίσει την
κακή διαχείριση, η απουσία θεσμικού
πλαισίου για τη διασφάλιση ορθολογιστικής διαχείρισης, η αστάθεια στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, η
απουσία αξιόπιστων επενδυτικών
επιλογών αποτελούν μερικούς από
τους σημαντικότερους παράγοντες
που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
άμεσα. Οι προσπάθειες που ήδη
καταβάλλονται από τα Υπουργεία
Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του
τομέα, μέσα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αποτελούν βασική
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της συνολικής προσπάθειας.
Διεύρυνση των επιλογών/ επιβολή
αναγκαίων περιορισμών: Το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται πλήρως το
δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι
και εργοδότες να καθορίζουν τους
όρους εργοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αμοιβής. Επίσης
κατανοητή είναι και η θέση που
εκφράζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι τα αποταμιευμένα
κεφάλαια αποτελούν ιδιοκτησία των
μελών και αυτά θα πρέπει να αποφασίζουν ελεύθερα το πώς θα τα
διαχειριστούν / χρησιμοποιήσουν.
Όπως όμως και σε άλλες περιπτώσεις ο περιορισμός των ελευθεριών
μπορεί να είναι επιθυμητός και αναγκαίος ώστε να διασφαλίζεται το
δημόσιο συμφέρον. Επιπρόσθετα,
μέσα σε αυτά τα πλαίσια και από την
στιγμή που ένας εργοδότης ελεύθερα
επιλέγει να συστήσει ένα συνταξιοδοτικό ταμείο / ταμείο προνοίας,
τότε μπορούν να επιβληθούν όροι και

βάνει την υποχρέωση να καλύπτει
μεταξύ άλλων και τη διαφορά μεταξύ
των πραγματικών εισοδημάτων ενός
συνταξιούχου και του ποσού που θα
έχει καθοριστεί ως το ελάχιστο απαραίτητο εισόδημα του. Αν κάποια
άτομα κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους έχουν την ευχέρεια να
συμμετάσχουν σε συνταξιοδοτικό
ταμείο και αποφασίσουν να μην το
πράξουν και στη συνέχεια τα εισοδήματα τους κατά τη συνταξιοδότηση
τους θα είναι χαμηλότερο από το
καθορισμένο ελάχιστο ποσό, η διαφορά θα επιβαρύνει το φορολογούμενο.
• Γιατί για τη σύσταση και λειτουργεία των συνταξιοδοτικών σχεδίων/
ταμείων παρέχονται φορολογικά
κίνητρα και δημιουργούνται εποπτικοί / ρυθμιστικοί θεσμοί και διαδικασίες με κόστος για το φορολογούμενο
πολίτη. Με στόχο την παροχή δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να
συμμετάσχουν σε Συνταξιοδοτικό
Ταμείο και λόγω του μικρού μεγέθους
και μεγάλου αριθμού των εταιρειών/
εργοδοτών στην Κύπρο θα πρέπει να
δημιουργηθούν οι μηχανισμοί που θα
επιτρέπουν, ενθαρρύνουν και σε
κάποιες περιπτώσεις υποχρεώνουν
τη συμμετοχή σε Συνταξιοδοτικά
Ταμεία. Ήδη άρχισε να λειτουργεί ο
θεσμός των πολύ-επιχειρησιακών
Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Αυτό επιτρέπει σε ένα υπάλληλο ενώ αλλάζει
εργοδότη να διατηρεί το Συνταξιοδοτικό του Ταμείο. Την ίδια ώρα το
συγκριτικά μεγαλύτερο μέγεθος των
εν λόγω ταμείων θα επιτρέπει την
καλύτερη λειτουργία τους και θα
διευκολύνει την εποπτεία.
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Η

έναρξη του ΓεΣΥ δεν επίλυσε μέσα σε «7» μήνες
όλες τις παθογενέσεις και τα
προβλήματα του τομέα της
υγείας στη χώρα μας. Εντούτοις μετάτρεψε την υγεία από
προνόμιο για τους έχοντες σε
δικαίωμα για όλους.
Αυτό τονίζεται σε ενημερωτικό
σημείωμα του Οργανισμού
Ασφάλειας Υγείας προς τη
Βουλή για το Γενικό Σύστημα
Υγείας.
Η «Εργατική Φωνή» δημοσιεύει
πιο κάτω την πεμπτουσία του
σημειώματος:
Η εισαγωγή του ΓεΣΥ, αποτελεί
μια τεράστια και πολυδιάστατη μεταρρύθμιση στον τομέα
της υγείας, εφόσον άλλαξε
ουσιαστικά τον τρόπο πρόσβασης και παροχής των υπηρεσιών υγείας για ολόκληρο
τον πληθυσμό. Παράλληλα, η
εφαρμογή του ΓεΣΥ ήταν και η
έναρξη της ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο, εφόσον όλες οι
διεργασίες από τους δικαιούχους και τους παροχείς, γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.
Μέχρι στιγμής, και έχοντας
συμπληρώσει επτά (7) μήνες
εφαρμογής του, το ΓεΣΥ λειτουργεί κανονικά με τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων και παροχέων να
εκφράζουν ικανοποίηση από
τη μέχρι τώρα πορεία του.
Προσωπικοί Ιατροί
Το ΓεΣΥ ξεκίνησε με 360 ΠΙ για
ενήλικες και 98 Παιδιάτρους,
στους οποίους κατά μέσο όρο
αναλογούσαν 1800 ενήλικες
και 1650 παιδιά, αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου, πολλοί ΠΙ αναγκάστηκαν να εγγράψουν στον
κατάλογό τους το μέγιστο
αριθμό δικαιούχων δηλ. 2500.
Σήμερα, ο αριθμός των ΠΙ για
ενήλικες ανέρχεται στους 475
και των παιδιάτρων σε 188
που κατά μέσο όρο αναλογούν
1370 ενήλικες και 875 παιδιά.
Για να διευκολύνει την κινητικότητα των δικαιούχων μεταξύ
των διαθέσιμων ΠΙ αλλά και
για την αποσυμφόρηση των
καταλόγων των ΠΙ, ειδικότερα
εκείνων που είχαν εγγράψει
2500 διαιούχους, ο Οργανισμός επέτρεψε την αλλαγή ΠΙ
μετά την παρέλευση τριών (3)
μηνών από την εγγραφή τους
σε κατάλογο ΠΙ. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να μετακινηθούν
πέραν των 150 χιλιάδων
δικαιούχων, σε άλλους ΠΙ.
Ειδικοί Ιατροί
Το ΓεΣΥ ξεκίνησε την λειτουργία του με 420 ΕΙ και μέχρι
σήμερα έχουν εγγραφεί πέραν
των 1320 οι οποίοι καλύπτουν

ΓεΣΥ: Μετέτρεψε την υγεία από προνόμιο
για τους έχοντες σε δικαίωμα για όλους
όλες τις ειδικότητες της εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Να
σημειωθεί ότι ο αριθμός των ΕΙ
αυξάνεται καθημερινά αφού ο
Οργανισμός λαμβάνει συνεχώς
νέες αιτήσεις εγγραφής.

• Ενημερωτικό σημείωμα του ΟΑΥ στη Βουλη

Σύστημα Πληροφορικής
Αρχικά, υπήρξε ανησυχία
μεταξύ των παροχέων σε
σχέση με τη μετάβασή τους σε
ένα
πλήρες
ηλεκτρονικό
σύστημα όμως παρατηρήθηκε
ότι η εξοικείωση των παροχέων ήταν ραγδαία και σήμερα
όλοι οι συμβεβλημένοι παροχείς χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφορικής καθημερινά,
χωρίς να παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα.
Παρακολούθηση και έλεγχος
του Συστήματος
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήματος για την
αντιμετώπιση της κατάχρησης
είναι πλέον μία από τις βασικές διεργασίες του Οργανισμού. Προς το σκοπό αυτό ο
Οργανισμός εφαρμόζει τις
ακόλουθες δράσεις:

√ Πρόσω ολοταχώς για την εισαγωγή
της 2ης φάσης του ΓεΣΥ
εφαρμοστεί μέσω του συστήματος πληροφορικής επισκέψεις με χρονική διάρκεια στο
μοντέλο του Αμερικάνικου
συστήματος κωδικοποίησης
που υιοθετήθηκε από τον
Οργανισμό ώστε να καθοριστούν οι ελάχιστοι χρόνοι που
απαιτούνται για ποιοτική
παροχή φροντίδας υγείας
αλλά και για καλύτερο έλεγχο.

α) την ανάπτυξη των κανόνων
που εφαρμόζονται αυτόματα
στο σύστημα πληροφορικής,

Έλεγχος των απαιτήσεων
από την Ανάδοχο εταιρεία
και από το Τμήμα Επιδίκασης Απαιτήσεων του Οργανισμού.

β) τον έλεγχο των απαιτήσεων
ο οποίος διεξάγεται τόσο από
την Ανάδοχο εταιρεία, όσο και
από το Τμήμα Επιδίκασης
Απαιτήσεων του Οργανισμού
και

Για τους πρώτους επτά (7)
μήνες ο Οργανισμός εξέτασε
χιλιάδες απαιτήσεις και διερευνά τις απαιτήσεις που
υποβλήθηκαν από δεκάδες
παροχείς.

γ) την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων.

Για την περαιτέρω εξέταση
περιστατικών ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας έχει δημιουργήσει ειδιό Τμήμα το οποίο
υποστηρίζεται από Επιστημονικές
Επιτροπές
ομάδων
ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί Επιτροπές για εξέταση
παθολογικών, καρδιολογικών,
γυναικολογικών, οφθαλμολογικών,
ορθοπεδικών
και
γαστρεντερολογικών περιστατικών που αποτελούν τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη
χρήση στο σύστημα. Επιπλέον,
οι Επιτροπές θα αξολογούν
τους περιορισμούς που εισηγείται ο Ανάδοχος και θα εισηγούνται περαιτέρω μέτρα
αντιμετώπισης της σπατάλης
και της κατάχρησης.

Έλεγχοι που εφαρμόζονται
από το σύστημα πληροφορικής
Η παρακολούθηση του συστήματος και η εισαγωγή περιορισμών και πρωτοκόλλων είναι
μια συνεχής διαδικασία. Μέχρι
σήμερα, έχουν εφαρμοτεί ή
προγραμματίζονται να εφαρμοστούνν τα ακόλουθα:
• Συνταγογράφηση φαρμάκων
• Εργαστηριακές εξετάσεις
• Ακτινοδιαγνωστικά
Δραστηριότητες
Ιατρών (ΕΙ)

Ειδικών

• Έχουν εφαρμοστεί κανόνες
στο σύστημα με διάφορους
συνδυασμούς που να αποτρέπουν την υποβολή απαίτησης
όταν δεν δικαιολογείται.
• Ο Οργανισμός μελετά τη
χρήση και την υποβολή απαιτήσεων ανά ειδικότητα και
μετά από διαβουλεύσεις με τις
Επιστημονικές Εταιρείες προχωρεί σε εφαρμογή κανόνων σ’
ότι αφορά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τον έλεγχο
της κατάχρησης.
• Από τις αρχές
Δεκεμβρίου
και
κατόπιν μελέτης της
συμπεριφοράς των
παροχέων,
έχουν

Μέχρι σήμερα έχουν διερευνηθεί 124 ειδικοί ιατροί. Από τις
εν λόγω διερευνήσεις έχουν
γίνει αναπροσαρμογές σε
απαιτήσεις και απόρριψη δραστηριοτήτων συνολικού ύψους
1,3 εκ. Ευρώ.
Επιπλέον έχουν σταλεί επιστολές για εξασφάλιση επιπλέον
στοιχείων και τεκμηρίωσης για
δραστηριότητες που υποβλήθηκαν από αριθμό γιατρών και
αναμένονται απαντήσεις ώστε
να ολοκληρωθούν οι έρευνες.
Ελλείψεις Φαρμάκων
Για την αντιμετώπιση των
ελλείψεων φαρμάκων ο Οργα-

νισμός:
i. Ενημέρωνει τους ιατρούς και
φαρμακοποιούς για τις ελλείψεις αφού λάβει σχετική ενημέρωση από τους αντιπροσώπους / κατασκευαστές φαρμάκων.
ii. Αξιολογεί τις ελλείψεις και
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανταλλάξιμα φάρμακα
στην αγορά:
α. σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα στις Αποθήκες
Φαρμάκων του υπουργείου
Υγείας, τα διανέμει στα ιδιωτικά φαρμακεία,
β. σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμένες ποσότητες
στα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ
ενημερώνει τους ασθενείς να
τα προμηθευτούν από τα εν
λόγω φαρμακεία
γ. στις περιπτώσεις που τα
φάρμακα για τα οποία παρατηρούνται ελλείψεις δεν είναι
διαθέσιμα στις Αποθήκες Φαρμάκων, ζητά από το υπουργείο
να προχωρήσει στην εξασφάλιση τους, όπως καθορίζει η
Νομοθεσία.
Αναμένεται ότι με την ομαλοποίηση του συστήματος, το
πρόβλημα με τις ελλείψεις
φαρμάκων θα μειωθεί, εφόσον
οι αντιπρόσωποι / κατασκευαστές φαρμάκων θα είναι σε
θέση να προγραμματιστούν
καλύτερα και να προμηθεύσουν
την αγορά με τα αναγκαία
φαρμακευτικά προϊόντα.
Στελέχωση
Ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα του Οργανισμού
είναι η υποστελέχωσή του. Η
υφιστάμενη οργανωτική δομή
περιλαμβάνει συνολικά 111
θέσεις οι οποίες είναι κατανε-

9

μημένες σε έξι (6) Διευθύνσεις
και τρία (3) Τμήματα. Κατά την
περίοδο προετοιμασίας αλλά
ειδικότερα μετά την εφαρμογή
της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ
έχουν εντοπιστεί σημαντικές
και κρίσιμες για τον Οργανισμό
ανάγκες σε προσωπικό.
Οι ανάγκες σε προσωπικό
υπολογίστηκαν σε 38 νέες
θέσεις (14 θέσεις Λειτουργών
Α’, 18 θέσεις Λειτουργών, 1
θέση Ανώτερου Λειτουργού και
5 θέσεις Επαγγελματικών Υγείας) οι οποίες δυστυχώς δεν
έχουν εγκρίθηκαν από το
Υπουργείο Οικονομικών με την
αιτιολογία της μη έγκαιρης
υποβολής τους στο Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση
λόγω του ότι οι ανάγκες του σε
ανθρώπινο δυναμικό συνεχώς
αυξάνονται,
λαμβάνοντας
υπόψιν και την προετοιμασία
για την εφαρμογή της δεύτερης
φάσης του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου
2020.
Για αντιμετώπιση των άμεσων
αναγκών του ο Οργανισμός
προχώρησε δύο φορές σε προκήρυξη θέσεων στην εσωτερική
αγορά εργασίας για απόσπαση
προσωπικού από άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες του δημοσίου, εντούτοις τα διάφορα Τμήματα δεν είναι διατεθειμένα να
αφήσουν τους λειτουργούς
τους να αποσπαστούν στον
Οργανισμό.
Ο Οργανισμός θα υποβάλει εκ
νέου τις ανάγκες του στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, και εφόσον
εγκριθούν
θα
υποβάλει
συμπληρωματικό προϋπολογισμό.
Νομοθετικό πλαίσιο
Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ διαφάνηκαν κάποια προβλήματα
στην εφαρμογή του Νόμου. Για
το σκοπό αυτό ο Οργανισμός
προωθεί τροποποίηση στην
Βουλή των Αντιπροσώπων η
οποία σκοπεύει να επιλύσει τα
σημαντικότερα εξ’ αυτών
όπως:
Στην εξαίρεση από την καταβολή εισφορών για το ΓεΣΥ των
εφάπαξ ποσών ή φιλοδωρημάτων που καταβάλλονται σε
εργαζόμενους στο δημόσιο,
ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, από Ταμεία Προνοίας,
Σχέδια ή Ταμεία Συντάξεων
αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2019.

Ένταξη της ενδονοσοκομειακής φροντίδας του ΓεΣΥ
Ένα από τα βασικά θέματα που έχει να διαχειριστεί ο Οργανισμός εν όψει της εισαγωγής της 2ης Φάσης του ΓεΣΥ, είναι η
ενδονοσοκομειακή φροντίδα που εξυπακούει την ένταξη στο
ΓεΣΥ των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Προς το
σκοπό αυτό, έχουν γίνει επαφές τόσο με το δημόσιο όσο και με
τον ιδιωτικό τομέα. Ως αποτέλεσμα των εντατικών διαβουλεύσεων ετοιμάστικε Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο περιηράφειτο πλαίσιο ένταξης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ.
Το Μνημόνιο αναμένεται να υπογραφεί με τον ΠΑΣΙΝ εντός τωνν
επόμενων βδομάδων ώστε να ξεκινήσουν οι διεργασίες με το
κάθε νοσηλευτήριο.

