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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Τιμές στον θρύλο
του 1974 Γ. Κατσάνη
Η Κύπρος και ο Ελληνισμός υποκλίνονται στο μεγαλείο της
θυσίας του αντιστράτηγου Γιώργου Κατσάνη

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3074

H Κύπρος στον Ευρωπαϊκό χορό
της Πράσινης Οικονομίας
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Θέστε όρια για αποτροπή
ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Ανάληψη πρωτοβουλίας υπουργού Εργασίας για αποφυγή σύγκρουσης

Υπονομεύει την εργασιακή ειρήνη
η αναξιοπιστία των ξενοδόχων
Σελ. 6

Περιζήτητα τα τεχνικά
επαγγέλματα
Υπάρχουν ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες σε συγκεριμένα τεχνικά επαγγέλματα σύμφωνα με
μελέτη της ΑνΑΔ
Σελ. 11

Ώρα για μέτρα κατά
των διακρίσεων
Η ΣΕΚ στην 64η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ με θέμα την Ισότητα. Αναλαμβάνει δράση
το Ευρωκοινοβούλιο
Σελ. 9

Κούλουμα: Εφαλτήριο
για τη Σαρακοστή
Στους ρυθμούς της Αποκριάς και
προετοιμασία για την πνευματική
και σωματική κάθαρση της Καθαράς Δευτέρας

Σελ. 7

Π

ρωτοβουλία για να εκτονωθεί το
κλίμα εργασιακής έντασης που
πλήττει τις τελευταίες εβδομάδες την
ξενοδοχεική βιομηχανία ανέλαβε η
υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Μεθαύριο Παρασκευή η κ. Αιμιλιανίδου
θα συναντηθεί με τις συντεχνίες και
τους συνδέσμους ξενοδόχων με στόχο
την ορθή ερμηνεία προνοιών της συλλογικής σύμβασης οι οποίες παρερμηνεύθηκαν σκόπιμα από τους ξενοδόχους, επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στους μισθούς και τα ωφελήματα
των εργαζομένων.
Το κλίμα στην ξενοδοχεική βιομηχανία
κρίνεται ως βαρύτατα φορτισμένο με
τις συντεχνίες του προσωπικού να
μεθοδεύουν δυναμικά μέτρα αντίδρασης
για αντιμετώπιση της εργοδοτικής επιβουλής. Ήδη, οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ, προειδοποίησαν
ότι εκεί και όπου παραβιάζεται η συλλογική σύμβαση η αντίδραση θα είναι
ακαριαία.

√ Συντεχνίες και Σύνδεσμοι Ξενοδόχων σε συνάντηση
με την υπουργό Εργασίας μεθαύριο Παρασκευή
√ Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έτοιμοι για αγώνα θωράκισης
της συλλογικής σύμβασης και των δικαιωμάτων τους
στις απαράδεκτες θέσεις τους, θα
δυναμιτίσει περαιτέρω το κλίμα προμηνύοντας όχι μόνο μετωπική σύγκρουση στις μονάδες που παραβιάζουν τη
συλλογική σύμβαση αλλά γενικευμένη
σύρραξη. Σε μια περίοδο που ο Τουρισμός βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο
απόδοσης του στην ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας και ενόψει και

της εφαρμογής του δεκαετούς στρατηγικού προγράμματος 2020-30, καλούμε τους ξενοδόχους να σεβασθούν τα
συμφωνηθέντα. Σε αντίθετη περίπτωση θα φέρουν ακεραία την ευθύνη για
την εργατική αναταραχή που θα περιπλέξει σε περιπέτειες τον Κυπριακό
Τουρισμό με σοβαρά πλήγματα στην
οικονομία, κατέληξε ο γ.γ. της ΣΕΚ.

Πρώτη συνάντηση ΣΕΚ και ΟΗΟ
με τον νέο υπουργό Οικονομικών

Έντονη ανησυχία
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας ανησυχώντας έντονα για
την επικίνδυνη τροπή που προσέλαβαν
οι εργασιακές σχέσεις στα ξενοδοχεία,
εξέφρασε την προσδοκία πως η παρέμβαση της υπουργού θα συμβάλει καταλυτικά στην εκτόνωση της κρίσης. Σε
καμμιά περίπτωση δεν θέλουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα να φθάσουμε στα
άκρα. Τυχόν εμμονή των ξενοδόχων

Τέθηκαν επί τάπητος εκκρεμούντα ζητήματα
του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Μείωση μισθών και αύξηση κερδοφορίας επιχειρήσεων

Μ

έσα από την πρόσφατη μεγάλη αναθεώρηση
των Εθνικών Λογαριασμών που έγιναν από τη
Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν
τις απολαβές και τη μισθωτή εργασία.
Συγκεκριμένα από το 2011 έως και το 2018 οι απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ακολούθησαν συνεχή
πτωτική πορεία, ενώ την ίδια ώρα τα κέρδη των επιχειρήσεων ακολούθησαν ανοδική πορεία. Οι απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν το
2011 στο 48,1% και το 2018 μειώθηκαν στο 43,4%.
Την ίδια περίοδο το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα
των επιχειρήσεων, (δηλαδή τα κέρδη), αυξήθηκε από
το 18,5% του ΑΕΠ στο 23,3%. Η δυσανάλογη αυτή
κατανομή, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, ενώ οι
επιχειρήσεις έκαναν κέρδη, δεν έδιναν και τις ανάλογες αυξήσεις, κυρίως τα έτη 2015 και 2016, που
υπήρχε ανάκαμψη της οικονομίας.
Αυτή η στατιστική διαπίστωση συνάδει απόλυτα με
αυτό που εντόπισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από

το 2015. Στις τότε χειμερινές προβλέψεις της η Επιτροπή διαπίστωσε υψηλά περιθώρια κέρδους στις
Κυπριακές επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της μείωσης
των μισθών. «Αυτή την κερδοφορία την χρειάζονται
οι επιχειρήσεις γιατί η πιστωτική επέκταση είναι
αναιμική και δεν έχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης,» έλεγε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Οι μισθωτοί στήριξαν τις επιχειρήσεις
μεσούσης της οικονομικής κρίσης
Με απλά λόγια, από τα πιο πάνω συμπεραίνεται με
ασφάλεια πως, οι μισθωτοί τα τελευταία χρόνια
μέσα από τις θυσίες τους, μισθολογικές και άλλες,
στήριξαν και υποστήριξαν, (μεσούσης της οικονομικής κρίσης), τις Κυπριακές επιχειρήσεις και συνέβαλαν στην απαιτούμενη ρευστότητα τους. Κάτι που
δεν μπόρεσε να κάμει ο τραπεζικός τομέας.
Απ’ όλα τα πιο πάνω συμπεραίνεται επίσης πως,
στην Κύπρο διαχρονικά οι πολλοί, (από το σύνολο

των απασχολουμένων πέραν του 86% είναι υπάλληλοι), παίρνουν τα λίγα.
Ο μύθος λοιπόν που λέει πως, για όλα τα κακά της
οικονομίας ευθύνονται οι μισθοί και η ΑΤΑ είναι
παραπλανητικός και απορρίπτεται. Η διάβρωση της
ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας δεν
προέρχεται ούτε από τους μισθούς ούτε από την
ΑΤΑ. Προέρχεται από τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη
διαφθορά, την αναξιοκρατία, την απουσία ανταγωνισμού, από το σπάταλο κράτος, αλλά και από τη
μόνιμη βραδυδικία που παρατηρείται στην απονομή
της δικαιοσύνης. Όπως επίσης και από τη φοροδιαφυγή που γίνεται από εταιρείες και άλλα νομικά
πρόσωπα.
Καλά κάνουν λοιπόν όσοι νοιάζονται πραγματικά
για την πρόοδο της Κυπριακής οικονομίας, να εγκύψουν στη διόρθωση των πιο πάνω και να αφήσουν
ήσυχο το εργατικό κόστος γιατί είναι αθώο, όπως
προκύπτει μέσα από τη Στατιστική Επιστήμη.

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

μπρακτη πλέον η Ευρωπαϊκή
στήριξη σε Κύπρο – Ελλάδα με
κινητήριο άξονα τη ΓΑΛΛΙΑ
Η παρουσία του αεροπλανοφόρου

* Charles De Gaulle στην Κύπρο δεν
είναι καθόλου τυχαία

Ρ

ιζώνει
ξανά
το
ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ

ΕΝΙΑΙΟ

Αιχμή του δόρατος ενάντια στις

* Τουρκικές απειλές

Γ

ίνεται ολοένα και μεγαλύτερη η
Κυπριακή ΚΟΤΑ με τα χρυσά
αυγά
Ώρα να επιβραβευθεί και η
σημαντική συμβολή των εργαζομένων
υξημένες απαιτήσεις έχουμε
από το νεοσυσταθέν υφυπουργείο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

*

Α

Με ουσιαστικό όφελος για τους

* εργαζόμενους και την κοινωνία

Τ

ρικυμία εργασιακή στις παραλίες προμηνύεται καλοκαιριάτικα αν οι ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ εξακολουθήσουν να παρερμηνεύουν τη συλλογική σύμβαση
Ας αναλάβουν εγκαίρως τις ευθύ-

* νες τους

Ι

σχυρά τα παρεχόμενα κίνητρα για
αγορά ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ αυτοκινήτου

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Καιρός ήταν

Κ

ατέθεσαν θέσεις απαιτώντας
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στους μισθούς τα
ευρωπαϊκά συνδικάτα
Ορθή κίνηση για εξουδετέρωση

* του χάσματος αμοιβών

H Κύπρος στον χορό της Πράσινης Οικονομίας

Μ

ε εντατικούς ρυθμούς εργάζονται
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υλοποίηση του
γιγαντιαίου και υπερφιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου ενός τρισεκατομμυρίου
ευρώ για απεξάρτηση της Ευρώπης
από τα ορυκτά καύσιμα καθιστώντας
την ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρο μέχρι το 2050. Τα κύρια χαραχτηριστικά που διέπουν το επενδυτικό
σχέδιο, όπως αυτά
αποτυπώθηκαν κατά
την πρόσφατη κατάθεση του στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
είναι:
Του Ξενή X.
1 Η επένδυση θα λειΞενοφώντος
τουργήσει
μόνο αν
Αρχισυντάκτη
είναι δίκαιη και αν
«Εργατικής
είναι προς όφελος
Φωνής»
όλων
xenis.xenofontos@
sek.org.cy

Ώρα εξυγίανσης του δημοφιλέστερου αθλήματος προς όφελος
της κοινωνίας

*

Φ

ρένο στις τραπεζικές ΧΡΕΩΣΕΙΣ
αξιώνουν οι εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι
Η ΣΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια

* μέχρι τη δικαίωση

Ώ

ρα να ληφθούν συγκροτημένα
μέτρα για εδραίωση του
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρκετά υποφέρει η κοινωνία από

* την κραυγαλέα έλλειψη του

Ν

έα αισιόδοξη εποχή σηματοδοτεί το BREXIT

*

Ας παραμείνουμε προσκολλημένοι
στην ιδέα της Ευρώπης

Η

υπόθεση του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ είναι
πολύ σοβαρό ζήτημα με Ευρωπαϊκές παράμετρους
Χαιρόμαστε που οι «27» το αντι-

* μετωπίζουν με την απαιτούμενη
ευθύνη

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

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)

2

Παροχή ουσιαστικής βοήθειας στους
πολίτες και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε κανείς να μην
περιθωροποιηθεί

3 Διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων για το κλίμα προκειμένου να αποτραπεί η καταστροφή, με τις πλούσιες
χώρες να βάζουν πιο βαθιά το χέρι
στην τσέπη.
Για υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη» η Ε.Ε. θα
δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση και την τόνωση
των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσε-

Η

ττα στρατηγικής σημασίας για
τους ΝΟΝΟΥΣ του ποδοσφαίρου οι πρόσφατες συλλήψεις
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ων που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία
χωρίς αποκλεισμούς. Σημαντικό ρόλο
στην υλοποίηση του σχεδίου, θα παίξει
ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης,
παρέχοντας στοχευμένη χρηματοδότη-

• Τεράστιες οι προκλήσεις
για υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας»
ση κατά την περίοδο 2021-2027 στις
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο. Τις προτάσεις της Επιτροπής
χαιρέτισε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) σημειώνοντας,
ωστόσο, πως υπάρχει “ο κίνδυνος, τα

περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια να διατεθούν στην έρευνα και την
καινοτομία αντί να επωφεληθούν
άμεσα οι πληγέντες εργαζόμενοι λόγω
του ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό για
όλα τα κράτη - μέλη να καταστήσουν
σχέδια δίκαιης μετάβασης, κάτι που θα
ήταν λάθος” επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Λουντοβίκ
Βοέ.
Μέσα από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία» (European Green Deal) επιδιώκεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στη δίκαιη μετάβαση των κρατών μελών σε μια ευημερούσα κοινωνία και σε μια οικονομία
σύγχρονη, ανταγωνιστική, αειφόρο,
φιλική προς το περιβάλλον και κλιματικά ουδέτερη.

Οι προκλήσεις για την Κύπρο
Τεράστιες είναι, λοιπόν, οι προκλήσεις για την μικρή Κύπρο. Οι προσπάθειες του
συνόλου της κοινωνίας με πρωτοστάτιδα την Πολιτεία και έντονη τη σφραγίδα
των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών τάξεων, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση του δείκτη της πραγματικής ανάπτυξης και όχι απλά της
μεγέθυνσης της οικονομίας. Οι κοινωνικοί εταίροι και οι παραγωγικοί φορείς
καλούνται να θέσουν τη σφραγίδα τους στη δημιουργία του ταμείου πράσινης
ανάπτυξης (green fund). Στο πλαίσιο αυτό η ΣΕΚ διαδραματίζοντας πρωτοποριακό ρόλο υπέβαλε προ τριετίας την πρόταση της για υιοθέτηση της πράσινης
φορολογίας η οποία έγινε το 2019 αποδεκτή από την κυβέρνηση και η οποία ήδη
μπήκε σε τροχιά υλοποίησης από το υπουργείο Οικονομικών. Η πράσινη φορολογία ελαχιστοποιεί την φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους. Με τα χρήματα που θα συσσωρεύονται, θα ενισχύονται οι κοινωνικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα.

Θέστε όρια για αποτροπή ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Η

διασφάλισης της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας όπως αρμόζει σε µια
ευνομούμενη κοινωνία, η διαφύλαξη
των πανανθρώπινων αξιών της αλληλεγγύης, η συλλογικότητα, ο αλληλοσεβασμός και η αμοιβαία εμπιστοσύνη,
αποτελούν
έννοιες
που εμπεδώνουν την
αξιοπρέπεια
στην
εργασία και δημιουργούν τις προοπτικές
Της Δέσποινας
για πρόοδο και ανάΗσαΐα
πτυξη μέσα σε υγιείς
Γρ. Τμήματος
και ασφαλείς συνθήΕργαζομένων
κες εργασίας.
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy Γι’ αυτόν τον λόγο,
είναι σημαντικό να
αξιώνουμε ισότιμη μεταχείριση στον
χώρο εργασίας, να απαιτούμε τον
σεβασμό αλλά και να τολμάμε να
καταγγέλλουμε την όποια ενέργεια
αντιβαίνει σε γραπτούς και άγραφους
νόμους και ηθικούς φραγμούς. Είναι
επίσης σημαντικό να διεκδικούμε, όχι
μόνον για τον εαυτό μας αλλά και 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)

τους συναδέλφους και συναδέλφισσες
μας συμπεριφορές που δεν προσβάλουν και δεν υπονομεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Στον χώρο εργασίας πέραν από τις
συλλογικές συμβάσεις και τις νομοθεσίες που κατοχυρώνουν επαρκώς τα

• Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε
την κοινωνία που μας αξίζει
δικαιώματα μας, υπάρχει και ο άγραφος νόμος της προσωπικής και της
επαγγελματικής συμπεριφοράς μέσα
από τον οποίο δεν επιτρέπεται σε
κανέναν, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να μειώνει και να εξευτελίζει τον
συνάνθρωπο του, τον συνεργάτη του,
τον συνάδελφο ή τη συναδέλφισσα του.
Συνεπώς, χρειάζεται ο καθένας μας να
θέτει αυστηρά τα όρια του, ώστε στον
εργάσιμο μας χρόνο τίποτα και κανένας
να μην διασαλεύει την εργασιακή αρμονία που αποτελεί σημαντική παράμετρο

για αύξηση της παραγωγικότητας. Το
πιθανότερο αποτέλεσμα μιας επώνυμης καταγγελίας για παραβίαση του
νόμου για τη μητρότητα, για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης ή
και για άλλα αδικήματα, θα ισούται
στον ιδιωτικό τομέα με εργασιακό
εκφοβισμό μέχρι το θύμα να εξαναγκαστεί σε παραίτηση.
Ο κανόνας όμως στις περιπτώσεις της
σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και
άλλων διακρίσεων λέει πως η σιωπή
δεν υποβοηθά, αντίθετα αποθρασύνει
τους θύτες οι οποίοι μετατρέπονται σε
καθημερινό πονοκέφαλο.
Η ΣΕΚ καλεί γυναίκες και άνδρες να
τολμούν να καταγγέλλουν περιστατικά
που επιβαρύνουν τη ψυχική και σωματική τους υγεία στον χώρο εργασίας,
δίδοντας οριστικό τέλος σε καθημερινούς εφιάλτες οι οποίοι πολλές φορές
μπορεί να γκρεμίσουν πολύχρονη εργασιακή πορεία ενός ανθρώπου που απλά
δεν άντεξε στην πίεση και την υποτίμηση.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2/2020
Αρχίππου, Φιλήμονος
αποστ., Φιλοθέης
Αθηναίας.
ΠΕΜΠΤΗ 20/2/2020
Τσικνοπέμπτηη
Λέοντος επ. Κατάνης,
Βησσαρίων, Αγάθωνος Ρώμης, Διδύμου,

Νεμεσίου και Ποταμίου Κυπρίων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2/2020
Τιμοθέου εν Συμβόλοις, Ευσταθίου
Αντιοχ., Ιωάννου ΚΠόλεως.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/2020
Ψυχοσάββατον

Αρίστωνος επ. Αρσινόης, Εύρεσις λειψ. μ.
εν τοις Ευγενίου,
Ανθούσης μάρτ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/2020
ΑΠΟΚΡΕΩ, Πολυκάρπου Σμύρνης, Γοργανίας, Δαμιανού οσίου
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2/2020

Α’ & Β’ εύρεσις τιμίας
Κεφαλής Ιωάννου
Προερόμου.
ΤΡΙΤΗ 25/2/2020
Ταρασίου, ΚΠολεως,
Ρηγίνου επ. Σκοπέλου,
Αλεξάνδρου Θράκης,
Μαρκέλλου Απαμείας
Κύπρου

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

Στην ΕΕ αυξήθηκε
η παραγωγικότητα
9 μονάδες πάνω
από τους μισθούς

Η

παραγωγικότητα αυξήθηκε περισσότερο από
τους μισθούς στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Συνομοσπονδία
Ευρωπαικών
Συνδικάτων
(ETUC).
Η Συνομοσπονδία σε πρόσφατη ανακοίνωση της ανέφερε ότι στην περίοδο2010 2019, οι μισθοί αυξήθηκαν

√ ETUC: Aνάληψη δράσης
για υποστήριξη ισχυρότερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων
λιγότερο από την παραγωγικότητα της εργασίας σε 15
κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα
με νέους υπολογισμούς του
Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού
Ινστιτούτου.
Η αύξηση των μισθών υστερεί
σε σχέση με την αύξηση της
παραγωγικότητας κατά: 35
ποσοστιαίες μονάδες στην
Ιρλανδία, 17 ποσοστιαίες
μονάδες στην Κροατία, 11
ποσοστιαίες μονάδες στην
Ισπανία, 9 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα και την
Κύπρο, 7 ποσοστιαίες μονάδες στην Πορτογαλία, 3
ποσοστιαίες μονάδες στο
Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη
Φινλανδία, 2 ποσοστιαίες
μονάδες στην Ιταλία, 1 ποσοστιαία μονάδα στην Αυστρία,
τη Δανία, τη Γαλλία, 0,5
ποσοστιαίες μονάδες στη
Σλοβενία και 0,2 ποσοστιαίες
μονάδες στη Μάλτα.
"Η δικαιοσύνη και η οικονομική θεωρία απαιτούν οι αυξήσεις των μισθών να ακολουθούν την αύξηση της παραγωγικότητας", δήλωσε η
Esther Lynch, αναπληρώτρια
γενική γραμματέας της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC), τονίζοντας ότι οι εταιρείες "πληρώνουν περισσότερα στους
μετόχους και τα αφεντικά σε
βάρος των εργαζομένων
τους". "Είναι η ανακατανομή
σε
λάθος
κατεύθυνση:
ληστεύοντας εκείνους στο
κάτω και το μέσον της πυραμίδας για να δώσουν σε εκείνους στην κορυφή", ανέφερε.
"Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να αναλάβει δράση για την
υποστήριξη
ισχυρότερων
συλλογικών διαπραγματεύσεων", σημείωσε η κυρία Lynch.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πρώτη συνάντηση ΣΕΚ και ΟΗΟ
με τον νέο υπουργό Οικονομικών
Μ
•

έσω δομημένου κοινωνικού
διαλόγου θα επιδιωχθεί η επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό
διαπιστώθηκε στην πρώτη συνάντηση που είχε η ΣΕΚ και η ΟΗΟ –
ΣΕΚ με τον νέο υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 11 τρέχοντος μηνός. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν:

• Ανανέωση των συλλογικών

συμ-

√ Επικράτησε εποικοδομητικό κλίμα
και πνεύμα συνεννόησης
βάσεων οι οποίες έληξαν το 2018

•

Μετεξέλιξη των Ταμείων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ως
συμπληρωματικών στο Γενικό
Σύστημα Υγείας με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
στις 15/11/19

• Σύσταση και λειτουργία ταμείου
προνοίας στους νεοεισερχόμενους
μετά το 2011 και των εργαζομένων

αορίστου χρόνου

Μεταρρυθμίσεις στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα και την τοπική
αυτοδιοίκηση

•
•

Θέματα αορίστου χρόνου

Αναμονή απόφασης Ανωτάτου
Δικαστηρίου για το θέμα της αποκοπής μισθών στον δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιον τομέα

•

Υποστελέχωση Ημικρατικών
Οργανισμών και αρχών τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Στη συνάντηση επικράτησε κλίμα
εποικοδομητικό σε πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας. Εκφράσθηκε και από τις δύο πλευρές η
προθυμία για εξεύρεση των καλύτερων λύσεων μέσω δομημένου διαλόγου. Η αντιπροσωπεία του κινήματος απαρτίζετο από τον γενικό
γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα, τον γενικό γραμματέα της
Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών (ΟΗΟ –ΣΕΚ) Ανδρέα Ηλία και
τον αναπληρωτή γγ Ηλία Δημητρίου.

Τ

3

Σε ισχύ ο νόμος για ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών

έθηκε σε ισχύ από το Τμήμα Φορολογίας ο περί
της Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν11(Ι)/2020), με τον οποίο
επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
Φορολογικών Οφειλών για φορολογικές περιόδους
μέχρι 31/12/2015.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας,
για όλες τις οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές
περιόδους μέχρι 31/12/2015 και οι οποίες είναι
καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος Φορολογίας, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης με δόσεις, από
τις 14/02/2020 και για περίοδο 6 μηνών (δηλαδή
μέχρι 14/08/2020).
Επίσης, φορολογικές Δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν
υποβληθεί και αφορούν περιόδους μέχρι 31/12/2015
μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30/06/2020.
Η ρύθμιση ακυρώνεται αυτοδίκαια, σύμφωνα με το
Τμήμα Φορολογίας, «όταν ένας φορολογούμενος
καθυστερεί σωρευτικά περισσότερο από πέντε (5)
δόσεις, αντί για (3) δόσεις που ίσχυε μέχρι σήμερα».
Επιπλέον, το Τμήμα αναφέρει ότι οι υπόλοιπες πρόνοιες της περί της
Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Φορολογικών Οφειλών,
Νομοθεσίας
εξακολουθούν
να
υφίστανται όπως και
προηγουμένως.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ

Ψηλά στις προτεραιότητες μας η προώθηση
καίριων ζητημάτων που επηρεάζουν την Τρίτη ηλικία

Τ

ο πρόγραμμα δράσης του για το 2020
κατάρτισε το γενικό συμβούλιο του
Τμήματος Συνταξιούχων ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ σε
συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Πέμπτη στη ΣΕΚ ενώ παράλληλα συζήτησε σειρά θεμάτων που αφορούν
και επηρεάζουν τους συνταξιούχους.
Στην παρουσία του γενικού οργανωτικού
της ΣΕΚ Πανίκου Αργυρίδη και του γραμματέα της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Μιχάλη Ρώσση,
συζητήθηκαν θέματα υγείας ενώ τονίστηκε πως το ΓΕΣΥ αγκαλιάστηκε με θέρμη
από τους συνταξιούχους αφού η συγκε-

κριμένη μεταρρύθμιση απάλλαξε από το
οικονομικό άγχος όλους ανεξαίρετα τους
πολίτες.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Συζητήθηκε επίσης το πέναλτι του 12%
στις συντάξεις αλλά και το τεράστιο
ζήτημα των χρεώσεων των τραπεζών

που πλήττουν ως επι το πλείστον τους
χαμηλοσυνταξιούχους.
Αναλύθηκε η πολιτική της ΣΕΚ, για εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα και τονίστηκε πως τα θέματα που αφορούν την
Τρίτη ηλικία βρίσκονται πάντοτε στις
προτεραιότητες του Κινήματος.
Στο πλαίσιο του γενικού συμβουλίου ο

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας έκοψε βασιλόπιττα και ευχήθηκε
στους συνταξιούχους κάθε προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία, τονίζοντας
παράλληλα πως σε όλες τις πολιτικές της
ΣΕΚ η διάσταση που αφορά την Τρίτη
ηλικία βρίσκεται πάντοτε ψηλά στις προτεραιότητες της ΣΕΚ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Προκήρυξη Προσφορών

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
(ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για τη λειτουργία των εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ στο Παραλίμνι, στο Πισσούρι, στην Πάφο, στον Κ. Αμίαντο και
στα Καννάβια και αφορούν τις πιο κάτω ανάγκες:
1. Λειτουργία καφεστιατορίων (έντυπο προσφοράς 1)
2. Πλύσιμο λινών / υφασμάτων (έντυπο προσφοράς 2)
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα
θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της κυπριακής
νομοθεσίας, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων τους, την ασφάλεια και υγεία και τις συνθήκες
εργασίας. Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν
Συλλογικές Συμβάσεις νοείται ότι θα πρέπει να
τηρούνται.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα,
δεν επιτρέπεται να απασχολούν για τις εργασίες που
γίνονται στη ΣΕΚ, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται
παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή πρόσωπα
που δεν κατέχουν τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης όπως προνοείται από την οικεία Νομοθεσία. Οι
προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον
Γενικό Ταμία της ΣΕΚ, κ. Σάββα Κούλα και να αποσταλούν / κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που
βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.
Οι προσφορές και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται
στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ στη διεύθυνση:
www.sek.org.cy και στο Facebook.

Συμβούλιο της Ευρώπης για Κύπρο:

Πρόοδος αλλά και αδυναμίες
στην καταπολέμηση ξεπλύματος

Π

ρόοδο αλλά και «σημαντικές αδυναμίες» στο
κυπριακό πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης των μέτρων που
λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (Moneyval) του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταγράφοντας κινδύνους που
σχετίζονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και
τις ξένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην
Κύπρο.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ογκώδη έκθεση
(281 σελίδες) κατόπιν της πέμπτης αξιολόγησης της
Κύπρου, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Τετάρτη, η Κύπρος πέτυχε συμμόρφωση και
ευρεία συμμόρφωση σε 37 από τις 40 τεχνικές αξιολογήσεις, ενώ πήρε το βαθμό της μερικής συμμόρφωσης σε τρεις. Παράλληλα, πήρε τον δεύτερο
ψηλότερο βαθμό (substantial) σε τρεις από τις έντεκα
αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας, παίρνοντας
μέτριο βαθμό (moderate) στις άλλες οκτώ.
Για την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) η Mοneyval αναφέρει πως έχει την
ικανότητα να υποστηρίξει τις λειτουργικές ανάγκες
των αρμόδιων αρχών, μέσω της ανάλυσης και της
παροχής πληροφοριών.
Κάνει ωστόσο λόγο για «σημαντικές αδυναμίες» που
παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πέραν από το θέμα
των πολιτογραφήσεων, η Moneyval σημειώνει ότι δεν
υπάρχει επαρκής καταπολέμηση του ξεπλύματος
χρήματος από έσοδα από εγκληματικές πράξεις
εκτός Κύπρου, «που αποτελούν την υψηλότερη απειλή για το κυπριακό χρηματοοικονομικό σύστημα».
Οι Kυπριακές αρχές, όπως αναφέρεται, δεν ήταν
ενεργές στο πάγωμα και δήμευση εσόδων από εγκληματικές πράξεις που ανήκουν σε ξένα πρόσωπα με
δική τους πρωτοβουλία, παρόλο που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αρωγή άλλων χωρών.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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• Μήνυμα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ προς τους εργαζόμενους του κλάδου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η

Ομοσπονδία Οικοδόμων – Μεταλλωρύχων και Συναφών
Επαγγελμάτων
ΣΕΚ
προτρέπει τους εργαζόμενους του κλάδου
να αξιοποιήσουν το
Εκπαιδευτικό Κέντρο
Οικοδόμος για αναβάθμιση της θέσης
τους στην οικοδομική
βιομηχανία το μήνυμα
προς τους εργαζόμενους του κλάδου των Οικοδομών Κατασκευών είναι το ακόλουθο:
«Εδώ και ένα χρόνο έχει αρχίσει τη
λειτουργία του το Εκπαιδευτικό
Κέντρο «ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ», πλησίον της
βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου,
που σκοπό έχει να βελτιώσει τις
γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές
των εργαζομένων της οικοδομικής
βιομηχανίας, κυρίως στα τεχνικά
επαγγέλματα, παράλληλα με
εκπαιδευτικά προγράμματα εποπτείας διαφόρων έργων για νέους,
ούτως ώστε να μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατόπιν
πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων τους να εργαστούν
ως εργοδηγοί.
Αυτό το Εκπαιδευτικό Κέντρο έχει
ολοκληρωθεί από τις Ομοσπονδίες
Οικοδόμων της ΣΕΚ και της ΠΕΟ σε
συνεργασία με την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ, (Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων
Οικοδόμων Κύπρου), με σκοπό να
δοθεί η ευκαιρία σε εργαζόμενους
στον τομέα να βελτιώσουν τις
γνώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα
και την αναβάθμιση τους ως επόπτες σε διάφορα κατασκευαστικά

ντων που θα τους
βοηθήσει στις τεχνικές
γνώσεις που θα τους
είναι χρήσιμες και
απαραίτητες
στην
αγορά εργασίας του
τομέα των κατασκευών.

έργα.
Αυτή η συνεργασία αποπεράτωσης
αυτού του μεγαλεπήβολου έργου
ήταν δέσμευση και των δύο πλευρών Συντεχνιών και Εργοδοτών

√ Βελτιώστε τις γνώσεις
σας και αναβαθμίστε
την επαγγελματική σας
σταδιοδρομία ως επόπτες
κατασκευαστικών έργων
που απορρέει από την προηγούμενη συλλογική σύμβαση. Σημειώνεται ότι, η όλη δράση του Εκπαιδευτικού Κέντρου δεν είναι κερδοσκοπική, αφού σκοπό έχει να βοηθήσει
τις μεσαίες και ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού να αποκτήσουν το
πρότυπο επαγγελματικών προσό-

Σας καλούμε όπως
επιδείξετε το ανάλογο
ενδιαφέρον τόσο εσείς
προσωπικά, αλλά και
για τον οποιοδήποτε
εργαζόμενο όπου και αν εργάζεται,
είτε αυτός είναι συγγενής, γείτονας, φίλος, αδελφός.
Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να
προσελκύσει τη νεολαία της χώρας
μας, που για διάφορους λόγους δεν
επέλεξαν τις σπουδές, αλλά να
ενταχθούν στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας και στην αγορά
εργασίας.»
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου καλεί τους εργαζόμενους και κυρίως τη νέα γενιά να
αδράξει την ευκαιρία που τις προσφέρουν οι συντεχνίες και η Ομοσπονδία Συνδέσμων εργολάβων,
για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα κατά
τόπους γραφεία της ΣΕΚ σε όλες τις πόλεις, επικοινωνώντας με τους
οργανωτικούς γραμματείς των Σωματείων Οικοδόμων:
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος

Μιχάλης Παντελή
Πανίκος Καδής
Στέλιος Τσιαππουτής
Μάγια Ποζίδου
Δημήτρης Μαούρης

22
25
24
26
99

849703
861121
727687
811644
461965

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιβεβαιώνει την ισχυρή ανάπτυξη

Υ πο υ ρ γ ός Οικ ο νο μ ικ ώ ν:

Τ

ο Υπουργείο Οικονομικών
εκφράζει ικανοποίηση για τις
χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυπριακή οικονομία, που ανακοινώθηκαν
την περασμένη βδομάδα. Οι προβλέψεις, επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης
για την κυπριακή οικονομία, ο
οποίος το τρίτο τρίμηνο του 2019
έφτασε στο 3.4%, σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η Έκθεση καταδεικνύει ότι το οικονομικό κλίμα έχει σταθεροποιηθεί
το 2019, ενώ εμφανίζεται βελτιωμένο τις αρχές του 2020, με το
ποσοστό ανεργίας να έχει σημειώσει ραγδαία μείωση, φτάνοντας
στο 7.2% το τρίτο τρίμηνο του
2019, το χαμηλότερο ποσοστό από
το 2011.
Με βάση τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για
το 2019 θα διαμορφωθεί στο 3.2%
σε σχέση με 1.2% στην ευρωζώνη,
και αναμένεται να είναι ο 5ος πιο
ψηλός στην ευρωζώνη και 9ος πιο
ψηλός στην Ε.Ε. Για το 2020 και
2021 ο ρυθμός ανάπτυξης της

√ Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Κύπρο το 2019 άγγιξε το 3.2%
ενώ στην Ευρωζώνη το 1.2%
√ Για το 2020 και 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης της Κυπριακής
οικονομίας αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς στο 2.8% και 2.5%,
αντίστοιχα

κυπριακής οικονομίας αναμένεται
να μειωθεί ελαφρώς στο 2.8% και
2.5% αντίστοιχα, παραμένοντας
όμως κατά πολύ υψηλότερος από
το μέσο όρο στην ευρωζώνη και
στην Ε.Ε.
Οι προβλέψεις της Κομισιόν συνάδουν με τις προβλέψεις της Κυβέρνησης που ενσωματώνονται στο
μεσοπρόθεσμο
δημοσιονομικό
πλαίσιο 2020 – 2022. Όπως σημει-

ώνεται περαιτέρω στην ανακοίνωση της Επιτροπής, οι κίνδυνοι είναι
πρωτίστως εξωτερικοί και αντανακλώνται στη μείωση της εξωτερικής ζήτησης που ενδεχομένως να
επηρεάσει τους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.
Με βάση τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο πληθωρισμός αναμένεται να φθάσει στο 0.8% το 2020 και
να αυξηθεί στο 1.2% το 2021.
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Αιφνίδιες επιδρομές του Φόρου για πάταξη
της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής

«Κ

αταδρομικές επιχειρήσεις» ξεκινούν οι φοροθέτες, χτυπώντας χωρίς προειδοποίηση, σε ιατρεία, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία
και άλλα επαγγελματικά υποστατικά, με στόχο την πάταξη
της οργιάζουσας φοροδιαφυγής και αποφυγής.
Οι καταδρομικές επιχειρήσεις
του Φόρου Εισοδήματος,
θεσμοθετούνται σύντομα με
νομοθεσία.
Ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης
Τσαγγάρης, διαμήνυσε πως
καταβάλλεται προσπάθεια να
κλείσουν οι τρύπες φοροδιαφυγής παρέχοντας τη δυνατότητα στο Τμήμα του να πιάσει
στη τσιμπίδα του νόμου τους
κάθε λογής φοροφυγάδες, ιδιαίτερα εκείνους που ενώ ζουν
στην χλιδή δεν εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους έναντι
του κράτους. Εξίσου σημαντικό νομοθέτημα είναι και η
υποχρεωτική χρήσης πιστωτικής κάρτας έτσι ώστε ένα
κατάστημα να μην επιτρέπεται να αρνείται την πληρωμή
μέσω κάρτας εάν ο πελάτης
ζητήσει να πληρώσει με
κάρτα.
Ο κ. Τσαγκάρης τόνισε ότι
είμαστε από τις τελευταίες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που
χρησιμοποιούν

παραδοσιακούς
τρόπους
τιμολογίων και λοιπών χαρτικών προσεγγίσεων και δεν
προωθείται η ηλεκτρονική
τακτοποίηση όλων των υποχρεώσεων των πολιτών.
Τα άλλα εξίσου σημαντικά
νομοσχέδια είναι :

• Στο μάτι του κυκλώνα
ιατροί, δικηγόροι,
λογιστές και εταιρείες
που δεν είναι
εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ

•

Υποχρεωτική φορολογική
δήλωση και για όσους έχουν
εισόδημα μέχρι 19500 Ευρώ

•

Να θεωρείται ποινικό αδίκημα η μη καταβολή Φόρου
εισοδήματος

• Υποβολή αναθεωρημένης
φορολογικής δήλωσης.
Η Κοινοβουλευτική Επιτρποπή
Οικονομικών είναι διατεθειμένη να προχωρήσει τάχιστα τα
σχετικά νομοθετήματα στα
οποία θα υπάρχει μεταβατική
περίοδος για πλήρη εφαρμογή
των προωθούμενων μέτρων.
Στο νομοσχέδιο, όπως υπογραμμίσθηκε σε πρόσφατη
συνεδρία της Επιτροπής προτείνεται, μεταξύ άλλων, η
υποχρεωτική για όλους τους

φορολογούμενους υποβολή
δήλωσης εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, η δυνατότητα
των φορολογουμένων να υποβάλουν αναθεωρημένη φορολογική δήλωση, η μη επιστροφή ποσού φόρου αν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει
δήλωση ΦΠΑ και η δυνατότητα
εισόδου λειτουργών του
Τμήματος Φορολογίας
στα
υποστατικά
φορολογούμενου χωρίς
οποιαδήποτε προειδοποίηση, προηγουμένως.
Σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Λογιστών αναφορικά με
τις «επιδρομές» του Φόρου
χωρίς προειδοποίηση σε
επαγγελματικά υποστατικά.

Παρέμβαση ΣΕΚ
Σημειώνεται πως η ΣΕΚ έθεσε
αρκετές φορές επί τάπητος
την ανάγκη υιοθέτησης αποτελεσματικών μέτρων για
καταπολέμηση της φοροαποφυγής η οποία αποτελεί χρόνια γάγγραινα στα κοινωνικοοικονομικά μας. Η πρόσφατη
δημόσια παρέμβαση της ΣΕΚ
αποτυπώνεται στη διπλανή
στήλη.

Σ
Ε
Κ

Η
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Απευθείας καταβολή
του ΦΠΑ στο κράτος

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.
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.

Συνδιάσκεψη Σωματείου
Υπεγράφη η πρώτη Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των
ΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Αμμοχώστου
συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και του ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης
Η
Υ
πεγράφη τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου η πρώτη
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ
και ΠΕΟ και του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης εκ μέρους
του οργανισμού υπέγραψε ο πρόεδρός του Δρ. Ονησίφορος Ιορδάνους και εκ μέρους των συντεχνιών
ΣΕΚ και ΠΕΟ οι οργανωτικοί αξιωματούχοι Ζάχος
Φυσεντζίδης και Κώστας Κωνσταντίνου, αντίστοιχα.
Συμφώνα με όσα δήλωσε ο οργανωτικός γραμματέας
του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας
– Κερύνειας Ζάχος Φυσεντζίδης, η υπογραφή της
Συλλογικής Σύμβασης αποτελεί το επιστέγασμα μια

προσπάθειας που είχε ως στόχο τη διασφάλιση και
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων
στο ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης και που παράλληλα
σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής στα
εργασιακά θέματα του οργανισμού. Ο κ. Φυσεντζίδης
εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο και στα
μέλη υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού καθώς και σε μέλη του τέως Δ.Σ. για την
εποικοδομητική στάση που επέδειξαν.

Κύρια ασχολία του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι η
διαχείριση των κονδυλίων που παραχωρούνται στην
Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή Κυπρίων δικαιούχων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου
Μάθησης διαχειρίζεται
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.
Στους σκοπούς του
ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης
περιλαμβάνονται
η
προώθηση των στόχων και πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
στους
τομείς
της
Εκπαίδευσης
και
Επαγγελματικής
Κατάρτισης καθώς και
η προώθηση των στόχων και πολιτικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς
αυτούς.

Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Ελεύθερου Εργατικού
Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας ΣΕΚ Αμμοχώστου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα
6.00 μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.
Η Συνδιάσκεψη θα ασχοληθεί με την Έκθεση Δράσης του
Σωματείου και θα καθορίσει πολιτική για οργανωτικά,
οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα για την επόμενη διετία. Επίσης θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και τους αντιπροσώπους στα συλλογικά σώματα του Κινήματος της ΣΕΚ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο

Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από
Πολύτιμα Μέταλλα δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λογιστικού Λειτουργού Κλ.
Α4-Α7(ii) (Θέση Πρώτου Διορισμού). Για πληροφορίες της
θέσης (μισθολογική κλίμακα, καθήκοντα, ευθύνες και
απαιτούμενα προσόντα) και το έντυπο υποβολή αίτησης
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του, Βιομηχανική περιοχή Λάρνακας - Αραδίππου ή
στο τηλέφωνο 24532626 ή στην ιστοσελίδα
http://www.assay.org.cy
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του
Οργανισμού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι
αργότερα από τις 6/3/2020 και ώρα 12:30.
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Αναβιώνει το Eνιαίο Aμυντικό
Δόγμα Κύπρου - Ελλάδας

Λ

ευκωσία και Αθήνα αθόρυβα αλλά ουσιαστικά
ενεργοποιούν το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού
Χώρου για αντιμετώπιση της ολοένα κλιμακούμενης
τουρκικής επιθετικότητας σε Κύπρο και Αιγαίο.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι δύο χώρες
βρίσκονται στη διαδικασία εμβάθυνσης και επέκτασης της αμυντικής τους σχέσης, σε όλο το εύρος και
το φάσμα, με αμοιβαία βήματα και σε πλήρη συντονισμό.
Στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία
η ενεργοποίηση του
ενιαίου αμυντικού
δόγματος αποκτά
μεγαλύτερη σημασία, αφού εκδιπλώνεται ως οντότητα
και στο πλαίσιο
των
ευρύτερων
αμυντικών συνεργασιών της Κύπρου και της Ελλάδας με σημαντικές
χώρες όπως το Ισραήλ, η Γαλλία κ.ά.

• Υπ ου ρ γό ς Ά μ υ ν α ς :
Ανέκαθεν υπήρχε πολύ
στενή συνεργασία μεταξύ
των δύο χωρών στα
θέματα της άμυνας,
σε όλα τα επίπεδα, κάτι
που συμβαίνει και τώρα

Προς κοινή αξιολόγηση εξοπλιστικών
προγραμμάτων
Το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός στα επιτελεία των δύο χωρών για κοινή
αξιολόγηση διαδικασιών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ήδη, για το θέμα, διεξάγονται έντονες ζυμώσεις.
Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν εξαιρετικής σημασίας,
ιδιαίτερα για την Κύπρο, καθώς θα διεύρυνε τις προοπτικές συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
σειρά σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της
Ελλάδας, που εκπονούνται σε συνεργασία με συμμαχικές ή άλλες χώρες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, όπως
μας λέχθηκε, θα μπορούσε να είναι η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για ναυπήγηση
πολεμικών σκαφών στην Ελλάδα σε συνεργασία με
τη γείτονα χώρα, έπειτα από την υπογραφή του
προσυμφώνου στρατηγικής συνεργασίας της Onex
Neorion Shipyards με τα ισραηλινά ναυπηγεία της
Israel Shipyards Ltd.
Οι συζητήσεις γι’ αυτό το θέμα βρίσκονται ακόμη
στην αρχή, ενώ εξετάζονται και διάφορες άλλες
πτυχές, που έχουν να κάνουν με το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. Ωστόσο, η προοπτική για σύμπραξη των
δύο χωρών και στο επίπεδο αυτό – των εξοπλιστικών προγραμμάτων δηλαδή – αντικρίζεται πολύ
«ζεστά» και από τις δύο πλευρές και θα ήταν εξαιρετικά επωφελής εάν καθίστατο πραγματικότητα.

Με νέους πυραύλους ΕXOCET και Μistral
εξοπλίζεται η Κύπρος
Εν τω μεταξύ, με νέους πυραύλους ΕXOCET και Μistral
εξοπλίζεται η Κύπρος, εξέλιξη που αναβαθμίζει
σημαντικά τις αμυντικές ικανότητες του κυπριακού
Στρατεύματος.
Η MBDA έχει υπογράψει δύο συμβόλαια με την Κύπρο
για την πώληση πυραύλων Mistral και Exocet, με
εκτιμώμενο κόστος €240 εκατομμύρια, όπως αποκάλυψαν την περασμένη Παρασκευή γαλλικά ΜΜΕ.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τον ξένο Τύπο σημειώνοντας, όμως, ότι λόγω του
ευαίσθητου του ζητήματος που άπτεται θεμάτων
εθνικής ασφάλειας, δεν υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω λεπτομέρειες επί του παρόντος.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της θυσίας
του αντιστράτηγου Γιώργου Κατσάνη
√ Η Κύπρος και ο Ελληνισμός ολόκληρος τίμησαν τον
Σ
ήρωα του 1974

ε τελετή στον Ιερό Ναό της Του
Θεού Σοφίας στον Στρόβολο την
περασμένη Πέμπτη, στην παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, παραδόθηκαν στους
συγγενείς του τα οστά του διοικητή της 33ης Μοίρας Καταδρομών
(1974), Αντιστράτηγου Γεώργιου
Κατσάνη.
Το πρωί τελέστηκε τρισάγιο, με
τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν «Αθάνατος». Έξω από την
εκκλησία είχε παραταχθεί άγημα
από τις Δυνάμεις Καταδρομών,
ενώ το μικρό φέρετρο κάλυπταν οι
σημαίες της Ελλάδας και της
Κύπρου. Τα οστά του πεσόντα
Γεώργιου Κατσάνη, εντοπίστηκαν
την περίοδο 2017, σε ομαδικό
τάφο, μαζί με τα οστά επτά άλλων
πεσόντων, στην περιοχή Αγίου
Ιλαρίωνα- Πέλλα-Πάϊς μέσα από
το πρόγραμμα της Διερευνητικής
Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Παρούσες στην τελετή ήταν οι δύο
θυγατέρες του Κατσάνη, Αγγελική
και Ευανθία, ενώ την Κυπριακή
Κυβέρνηση
εκπροσώπησε
ο
Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης. Στην τελετή παρέστη αντιπροσωπεία της ΣΕΚ υπό τον γενικό
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα.
Λόγο εκφώνησαν ο Κύπριος Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου
και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας,
Αλκιβιάδης Στεφανής, με τον
τελευταίο να σημειώνει ότι «η
ασφάλεια της Κύπρου είναι και
δική μας ασφάλεια».
«Παραδίδουμε σήμερα στην οικογένεια, αλλά και σε ολόκληρο τον
ελληνισμό, με ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης, συγκίνησης και
εθνικής υπερηφάνειας, τα ιερά
οστά του ήρωα, Γεώργιου Κατσάνη, που πότισε με το αίμα και την
αδιαμφισβήτητη θυσία του τα
χώματα του Πενταδακτύλου», ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Φωτίου.
Είπε επίσης ότι 46 χρόνια μετά, η
οικογένειά του παραλαμβάνει τα
οστά του δικού της ανθρώπου και
«ένα ολόκληρο έθνος υποκλίνεται
με ευγνωμοσύνη και σεβασμό στη
θυσία του, αναγνωρίζοντας και
εκθειάζοντας το μεγαλείο των ηθι-

√ Τρισάγιο, με τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν
«Αθάνατος»

κών αξιών που τον διέκριναν,
καθώς και τον αδιαμφισβήτητο
ηρωισμό του».
Απευθυνόμενος στις κόρες του
Κατσάνη, ο κ. Φωτίου εξέφρασε
εκτίμηση και θαυμασμό για την

Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Ελλάδας:
«Η Ελλάδα στέκεται και θα
στέκεται αταλάντευτη πάντα
στο πλευρό του Κυπριακού
Ελληνισμού.
Η ασφάλεια της Κύπρου είναι
και δική μας ασφάλεια»
υπομονή, τη δύναμη και την καρτερία που έχουν επιδείξει, λέγοντας
ότι η Κύπρος υποκλίνεται μπροστά
τους.
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης
Στεφανής, απέτισε τον οφειλόμενο,
όπως είπε, φόρο τιμής στον ήρωα
που έχασε τη ζωή του προασπίζοντας τα ιερά και τα όσια του
κυπριακού ελληνισμού. Εξέφρασε,
παράλληλα, απέραντη ευγνωμοσύνη στους αγωνιστές της τραγικής εκείνης περιόδου, που εκπλήρωσαν το ιερό καθήκον της προάσπισης της ακεραιότητας του

Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι
στην ιστορία και οφείλουμε να
διαβεβαιώσουμε τους αθάνατους
νεκρούς εκείνης της περιόδου ότι η
υπέρτατη θυσία τους θα εξακολουθήσει να ποτίζει τις ρίζες του
δέντρου της εθνικής μας αξιοπρέπειας και τιμής», είπε.
Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «η
Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται
αταλάντευτη πάντα στο πλευρό
της Μεγαλονήσου ως σταθερός
συμπαραστάτης του κυπριακού
ελληνισμού, εκπέμποντας το μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου
είναι και δική μας ασφάλεια».
Μετά το πέρας του τρισάγιου, ο
Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης επέδωσε εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
το μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς
της Κυπριακής Δημοκρατίας στον
Αντιστράτηγο Γεώργιο Κατσάνη, το
οποίο παρέλαβε η κόρη του πεσόντα, Ευανθία.
Συνοδευόμενο από καταδρομείς και
υπό τους πένθιμους ήχους της
μπάντας, το φέρετρο με τα οστά
του Κατσάνη παραλήφθηκε από
την ΕΛΔΥΚ και μεταφέρθηκε με
στρατιωτικό αεροσκάφος C-130
στην Ελλάδα. Η κηδεία του τελέσθηκε το Σάββατο, στη γενέτειρά
του, το Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Ύστατο χαίρε στον πολιτευτή και επιφανή ψυχίατρο Τάκη Ευδόκα

Κ

ηδεύθηκε το περασμένο Σάββατο από τον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία, στην παρουσία πλήθους
εκτιμητών του έργου του, ο πολιτευτής, ιατρός και συγγραφέας
Τάκης Ευδόκας που απεβίωσε,
πλήρης ημερών σε ηλικία 92 ετών.
Ο Τάκης Ευδόκας γεννήθηκε το
1928 στην Πάχνα της Λεμεσού.
Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος του
Δημοκρατικού Εθνικού Κόμματος,
ΔΕΚ και ανθυποψήφιος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ στις προεδρικές εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου 1968. Σε συνέντευξη τύπoυ
που ακολούθησε της υποβολής της
υποψηφιότητας του, δήλωσε πως

σκοπός της συμμετοχής του στις
εκλογές ήταν η ομαλή πολιτική
ζωή και η πολιτική πολυφωνία.
Καταλείπει τη σύζυγό του Ειρήνη,
την αδελφή του Θεοδώρα, δύο
γιους, τον Πέτρο και τον Ανδρέα
και εγγόνια.

Θλίψη εξέφρασε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
Με θλίψη πληροφορήθηκα το
θάνατο του Τάκη Ευδοκα. Μιας
διακεκριμένης προσωπικότητας με
αξιοσημείωτη δράση ως πολιτευτής, συγγραφέας και ψυχιάτρος. Εκ
μέρους της Κυβέρνησης και εμού
προσωπικά εκφράζω θερμά και
ειλικρινή συλλυπητήρια προς την
οικογένεια του εκλιπόντος.
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Σωματική και πνευματική κάθαρση

Η

Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονται» πνευματικά και σωματικά.[1] Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για
τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 μέρες,
όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην
έρημο. Εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή της
Ανάστασης του Χριστού, δηλαδή το χριστιανικό
Πάσχα. Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, γιορτάζεται
έντονα σε όλη την Ελλάδα, με διάφορα έθιμα και
αποτελεί επίσημη αργία. Συνηθίζεται πανελλαδικά
να τρώγεται λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα, ταραμάς, χαλβάς,
θαλασσινά, λαχανικά, ελιές και φασολάδα χωρίς
λάδι. Κύριο έθιμο σε όλη την Ελλάδα είναι το πέταγμα του χαρταετού που ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους.

Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας
Καθαρά Δευτέρα, η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής, και η παράδοση επιβάλλει ένα τραπέζι
γεμάτο με νηστίσιμα εδέσματα. Θαλασσινά, λαγάνα,
χαλβάς, ταραμοσαλάτα, ντολμαδάκια γιαλαντζί,
ελιές, τουρσιά και όσπρια κάνουν τα Κούλουμα
νόστιμα και τη Σαρακοστή να προβλέπεται λαχταριστή
Ταραμάς: Για λόγους νοστιμιάς και ποιότητας είναι
προτιμότερο να φτιάξουμε τη δική μας σπιτική
ταραμοσαλάτα ή και διάφορους άλλους μεζέδες με
βάση τον ταραμά. Προτιμάμε να αγοράσουμε λευκό
ταραμά που είναι ποιοτικά ανώτερος από τον ροζ
και χωρίς χρωστικές ουσίες. Πρέπει να έχει ευχάριστη και όχι έντονη οσμή και χρώμα ομοιόμορφο που
κυμαίνεται από το λευκό ως και το ανοιχτό καστανό.
Καλό είναι να αποφύγουμε τον λεγόμενο ταραμοπολτό ο οποίος είναι αναμεμειγμένος με αμυλούχες
ουσίες.
Θαλασσινά και όστρακα: Τα φρέσκα όστρακα και
κυρίως τα θαλασσινά έχουν απίστευτη γεύση και
σημαντική διατροφική αξία. Ωστόσο είναι αρκετά
ευπαθή και θα πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά πώς
τα επιλέγουμε. Το χταπόδι, οι σουπιές, τα θράψαλα
και τα καλαμάρια πρέπει να έχουν δέρμα συμπαγές,
ελαστικό και γυαλιστερό, με τις βεντούζες και τα
πλοκάμια τους να είναι αρκετά σκληρά, και φυσικά
να μυρίζουν θάλασσα. Οι αστακοί, οι γαρίδες, οι
καραβίδες και τα καβούρια θα πρέπει να είναι
ζωντανά, δηλαδή να κινούν τα πόδια και τις κεραίες
τους, να έχουν γυαλιστερό κέλυφος, χωρίς μαύρες
κηλίδες στο κεφάλι τους ή μελανά σημεία και να ευωδιάζουν θάλασσα. Τα διάφορα οστρακοειδή, δηλαδή
μύδια, στρείδια, γυαλιστερές και κυδώνια, είναι απαραίτητο να είναι ζωντανά που σημαίνει να διατηρούν
κλειστό το κέλυφός τους ή ελάχιστα ανοιχτό.
Χαλβάς: Την τιμητική του στο σαρακοστιανό τραπέζι έχει ο χαλβάς και ιδιαίτερα αυτός που παρασκευάζεται από ταχίνι. Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετοί
συσκευασμένοι αλλά και χύμα. Αν προτιμήσουμε
συσκευασμένο, προσέχουμε ιδιαίτερα την ημερομηνία
συσκευασίας του και λήξης. Αν αγοράσουμε χύμα
χαλβά, τον προμηθευόμαστε από κατάστημα τροφίμων όπου πωλείται καλυμμένος με πλαστική μεμβράνη και τοποθετημένος σε δροσερό και σκιερό
μέρος, χωρίς να έχει αλλοιωθεί η υφή και το χρώμα
του.

Τ

ην Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η
περίοδος της Σαρακοστής για
την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος των
Αποκριών. Εκτός από ημέρα
νηστείας αλλά και αργίας για τους
περισσότερους, η Καθαρά Δευτέρα
γιορτάζεται σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας, της Κύπρου, της αλύτρωτης Βορείου Ηπείρου και της
Κωνσταντινούπολης αλλά και σε
Ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, όπως Αυστραλία, Αμερική,
Νότιος Αφρική, με λαχταριστά εδέσματα και το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.
Στις περισσότερες περιοχές της
Ελλάδας πραγματοποιούνται πλήθος εκδηλώσεων και δρώμενων,
μαζί με μια σειρά από τοπικά
έθιμα, που φέτος οι περισσότεροι
θα μπορέσουν να απολαύσουν έχοντας ως σύμμαχο και τον καλό
καιρό.

Έθιμα σε Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη
Στην περιοχή της Καβάλας ο δήμος
καλεί όλους τους πολίτες να «πιάσουνε το φίδι» στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνει για
να εορταστεί η τελευταία Κυριακή
της Αποκριάς και η Καθαρά Δευτέρα.
Εκείνα τα χρόνια οι Καβαλιώτες
ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα
πήγαιναν στην Καλαμίτσα (μια
παραθαλάσσια συνοικία της
πόλης που ήταν γεμάτη από
κήπους και πηγές με τρεχούμενο
νερό) για να «πιάσουνε το φίδι»
παίρνοντας μαζί τους σαρακοστιανά φαγητά, ταραμά, κρεμμυδάκια, ελιές, νερόβραστα φασόλια
σαλάτα, θαλασσινά, χαλβά και
φυσικά λαγάνα.

της άνοιξης και την έναρξη των
αγροτικών εργασιών.

"Αλευρωμουτζουρώματα"
στο Γαλαξείδι
Στο Γαλαξίδι, την Καθαρά Δευτέρα
παίζουν «αλευροπόλεμο». Αυτό το
έθιμο χρονολογείται από το 1801,
όταν όλοι οι κάτοικοι περίμεναν τις
Αποκριές για να διασκεδάσουν και
να χορέψουν σε κύκλους, παρ’ ότι
το Γαλαξίδι τελούσε υπό την τουρκική κατοχή. Ένας κύκλος για τις
γυναίκες, ένας για τους άντρες.
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άντρες να κρατούν στα χέρια τους
φαλλούς σαν σκήπτρα, φτιαγμένα
από ξύλο ή πηλό και να περιφέρονται στους δρόμους και τις πλατείες.

Στην Κάρυστο καίνε
τον "Μακαρούνα"
Ένα παλιό αποκριάτικο έθιμο της
Νότιας Εύβοιας είναι το έθιμο του
«Μακαρούνα».
Σύμφωνα με την παράδοση, ο
«Μακαρούνας» ήταν ένας άντρας
με πολύ ανεπτυγμένη σεξουαλική
δράση που προφανώς οφείλονταν
σε ανάλογες ικανότητες. Δεν άφηνε
καμία γυναίκα παραπονεμένη.
Όλες είχαν περάσει από τα χέρια
του. Ανύπαντρες, παντρεμένες,
χήρες και ζωντοχήρες, νέες, μεσόκοπες και γριές κι όλες είχαν να
λένε μόνο καλά λόγια για τις επι-

• Με έθιμα, δρώμενα και παραδοσιακές εκδηλώσεις
σε Ελλάδα και Κύπρο, πέρα από το παραδοσιακό πέταγμα
του χαρταετού, οι Έλληνες γιορτάζουν τα «κούλουμα».
Παρόμο σκηνικό επικρατεί και σε Ελληνικές κοινότητες
του εξωτερικού στον βαθμό που επιτρέπουν
επαγγελματικές υποχρέωσεις της κάθε οικογένειας
Φορούσαν μάσκες ή απλώς έβαφαν
τα πρόσωπά τους με κάρβουνο –
στη συνέχεια, προστέθηκε το αλεύρι, το λουλάκι, το βερνίκι των
παπουτσιών και η ώχρα. Στο μουντζούρωμα συμμετέχουν όλοι, ανεξαιρέτως ηλικίας.

δόσεις του. Ήρθε όμως η τελευταία
Κυριακή της αποκριάς όπου σύμφωνα με τα έθιμα της Καρύστου
φτιάχνουν ζυμαρικά (μακαρούνες).
Ο «Μακαρούνας» έφαγε τόσο πολύ
που έσκασε. Μέγας θρήνος ανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό.

Την τιμητική του είχε το τσίπουρο.
Παρέες – παρέες, στρώνανε κάτω
τις κουρελούδες και το κέφι άναβε.
Φαγητό, τραγούδι, χορός, πειράγματα. Αγαπημένο παιχνίδι της
ημέρας ήταν η χάσκα. Σε μια κλωστή έδεναν ένα κομμάτι χαλβά. Η
μάνα του παιχνιδιού το κουνούσε
πέρα – δώθε και οι παίχτες προσπαθούσαν να χάψουν το χαλβά.

Το έθιμο της Καμήλας στη
Σταυρούπολη
Στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Σταυρούπολης, στα ορεινά του δήμου Ξάνθης την Καθαρά
Δευτέρα οι κάτοικοί της, μαζί με
τους επισκέπτες, μεταμφιεσμένοι
και κάνοντας διάφορους ήχους
συμμετέχουν σε μια
παρέλαση χρωμάτων
και χαράς, με οδηγό ένα
ομοίωμα καμήλας κι
έναν ενήλικο να παριστάνει τον καμηλιέρη
Άραβα.
Το έθιμο της Καμήλας
αρχικά είχε παγανιστικό
χαρακτήρα, τελούνταν
και συμβόλιζε τη δέηση
των κατοίκων για τη
γονιμότητα της γης,
αφού η χρονική στιγμή
συνέπιπτε με τον ερχομό

Το "Μπουρανί" στον Τύρναβο
Το πιο«προχωρημένο» για πολλούς
έθιμο της Αποκριάς, που άλλους
τους κάνει να κοκκινίζουν από
ντροπή και άλλους να ξεκαρδίζονται από τα γέλια.
Ο λόγος για το έθιμο του «Μπουρανί», που την Καθαρά Δευτέρα
προσκαλεί μικρούς και μεγάλους
στον Τύρναβο σε ένα ξεφάντωμα
κεφιού, όπου μέσα από μια παράδοση από την αρχαία Ελλάδα
σπάει τα ταμπού, αναβιώνει τη
Διονυσιακή λατρεία και γιορτάζει
την Αποκριά, αποθεώνοντας…
τους φαλλούς!
Επί της ουσίας, το «Μπουρανί»
είναι η γιορτή του φαλλού, συμβολίζει την αναπαραγωγή και την
ευτεκνία. Το έθιμο ορίζει (θα το
διαπιστώσετε αν πάτε την Καθαρά
Δευτέρα στον Τύρναβο) τους

Βλάχικος γάμος στη Θήβα
Κάθε Καθαρά Δευτέρα γίνεται αναπαράσταση του Βλάχικου Γάμου.
Είναι ένα έθιμο που έχει τις ρίζες
περίπου στο 1830, μετά την απελευθέρωση των ορεινών περιοχών.
Οι Βλάχοι, δηλαδή οι τσοπάνηδες
από τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη
Θεσσαλία και τη Ρούμελη, εγκατέλειψαν τότε την άγονη γη τους και
βρήκαν γόνιμο έδαφος νοτιότερα.
Η γιορτή ξεκινά την Τσικνοπέμπτη,
συνεχίζεται την Κυριακή το απόγευμα με το χορό των συμπεθέρων
και το προξενιό στην κεντρική
πλατεία της πόλης. Την Καθαρά
Δευτέρα γίνονται τα αρραβωνιάσματα του ζευγαριού, η παράδοση
των προικιών, το ξύρισμα
γαμπρού και το στόλισμα της
νύφης.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το πρόγραμμα εργασίας
για το 2020. Το πρόγραμμα
καθορίζει τις δράσεις που θα
αναλάβει η Επιτροπή για να
μετατρέψει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου φον ντερ
Λάιεν σε απτά οφέλη για τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και
την κοινωνία της Ευρώπης.
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην
αντιμετώπιση των διαγενεακών
προκλήσεών μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση
και η μετανάστευση. Έχουμε
δεσμευτεί να υλοποιήσουμε την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
και να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις της Ευρώπης κατά
τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Αυτό το πρόγραμμα εργασίας
θα συμβάλει στην οικοδόμηση
μιας Ένωσης που αγωνίζεται
για περισσότερα».
Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος
Μάρος Σέφτσοβιτς, για τις
διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών, τόνισε
πως η υλοποίηση των φιλοδοξιών μας αποτελεί ομαδική
προσπάθεια όλων των θεσμικών οργάνων, των κρατών
μελών και των βασικών εταίρων. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής
αντικατοπτρίζει επίσης τις
κύριες προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Επιπλέον, για πρώτη φορά,
πρόσθεσε, έχουμε ενσωματώσει
πληροφορίες σχετικά με τις
μακροπρόθεσμες τάσεις που
διαμορφώνουν τις οικονομίες
και τις κοινωνίες μας. Οι στρατηγικές προβλέψεις θα αποτελέσουν τον γνώμονα για το έργο
μας, καθώς προχωρούμε στον
σχεδιασμό διαχρονικά βιώσιμων πολιτικών οι οποίες καλύπτουν αποφασιστικά τις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων και
ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση
της Ένωσής μας.»
Μετάβαση σε μια δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή
Ευρώπη: Το 2020, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα αρχίσει να μετατρέπει τις έξι πρωταρχικές
φιλοδοξίες της Προέδρου φον
ντερ Λάιεν σε συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες, οι οποίες θα
αποτελέσουν κατόπιν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και
εφαρμογής σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
κράτη μέλη και άλλους εταίρους:
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: μετά την υποβολή των
πρώτων βασικών πρωτοβουλιών τον Δεκέμβριο του 2019
και τον Ιανουάριο του 2020, η
Επιτροπή θα προτείνει ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα,
ώστε να κατοχυρωθεί νομοθετικά ο στόχος της ουδετερότητας
από την άποψη των ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050.
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Οδικός χάρτης 2020 για μια Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα

Μια ισχυρότερη Ευρώπη για τον κόσμο
• Σκοπός του πρώτου προγράμματος εργασίας είναι να αξιοποιηθούν

με επιτυχία οι ευκαιρίες που θα αποφέρει η διπλή, οικολογική και
ψηφιακή μετάβαση
Ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για
το κλίμα θα συγκεντρώσει όλες
αυτές τις προσπάθειες, με τη
συμμετοχή των περιφερειών,
των τοπικών κοινοτήτων, της
κοινωνίας των πολιτών, των
σχολείων, της βιομηχανίας και
των μεμονωμένων πολιτών. Η
ΕΕ θα ηγηθεί επίσης διεθνών
διαπραγματεύσεων ενόψει της
COP26 στη Γλασκόβη. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρωτοβου-

χρειάζονται.
Μια οικονομία στην υπηρεσία
των ανθρώπων: αφού παρουσίασε τις πρώτες ιδέες της για
μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη
τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση για
να ενσωματώσει τη διπλή
ψηφιακή και κλιματική μετάβαση στο μοναδικό μας μοντέλο
κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς, διασφαλίζοντας ότι η

• Η Επιτροπή θα αναλάβει δράση για να ενσωματώσει
τη διπλή ψηφιακή και κλιματική μετάβαση στο μοντέλο
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
λίες για την αντιμετώπιση της
απώλειας βιοποικιλότητας και
—μέσω της στρατηγικής «από
το αγρόκτημα στο πιάτο»— για
τη στήριξη των αγροτών ώστε
να προσφέρουν υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτά και
ασφαλή τρόφιμα με πιο βιώσιμο τρόπο.
Μια Ευρώπη έτοιμη για την
ψηφιακή εποχή: μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα θα δώσει στην Ένωσή μας
τη δυνατότητα να αξιοποιήσει
στο έπακρο την τεράστια αξία
των δεδομένων μη προσωπικού
χαρακτήρα ως ολοένα διευρυμένου και επαναχρησιμοποιήσιμου πλεονεκτήματος στην
ψηφιακή οικονομία. Η στρατηγική αυτή θα καλύπτει επίσης
τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση
της δυναμικής των ψηφιακών
δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης με σεβασμό
στις ευρωπαϊκές αξίες και τα
θεμελιώδη δικαιώματά μας. Με
μια νέα βιομηχανική στρατηγική
για την Ευρώπη θα ενισχυθούν
οι βιομηχανικές και καινοτόμες
ικανότητές μας, ενώ με τη
νομοθετική πράξη για τις
ψηφιακές υπηρεσίες θα ισχυροποιηθεί η ενιαία αγορά για τις
ψηφιακές υπηρεσίες και θα
βοηθηθούν οι μικρότερες επιχειρήσεις με την παροχή της
νομικής σαφήνειας και των
ίσων όρων ανταγωνισμού που

οικονομία μας συνδυάζει την
κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την οικονομική
ανάπτυξη. Σεβόμενη τις εθνικές
παραδόσεις, η Επιτροπή θα
παρουσιάσει προτάσεις για τη
διασφάλιση δίκαιων κατώτατων μισθών για τους εργαζομένους στην ΕΕ, για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης
ανεργίας, καθώς και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση
αποτελεσματικής και δίκαιης
φορολόγησης. Η Επιτροπή θα
προτείνει επίσης μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, ώστε
να διασφαλίζεται η πρόσβαση
των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, ενώ θα ενισχύσει και τις
Εγγυήσεις για τη νεολαία για να
στηρίξει την εκπαίδευση των
νέων, καθώς και την κατάρτιση
και τις ευκαιρίες απασχόλησης
που χρειάζονται.
Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον
κόσμο: η Επιτροπή θα αναπτύξει νέες στρατηγικές συνεργασίας με τους γείτονές μας στην
Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια.
Θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις
για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια
Μακεδονία και την Αλβανία.
Παράλληλα, θα επιδιώξει να
διατηρήσει τη δυναμική προτείνοντας τρόπους ενίσχυσης της
διαδικασίας
προσχώρησης,
μεταξύ άλλων σχετικά με τη
μεθοδολογία διεύρυνσης και με
ένα ενισχυμένο επενδυτικό

πλαίσιο. Θα παραμείνουμε
προσηλωμένοι στην προάσπιση, την επικαιροποίηση και την
αναβάθμιση της βασιζόμενης
σε κανόνες τάξης ώστε να
καταστεί έτοιμη για τη σημερινή πραγματικότητα. Όλες οι
πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας θα έχουν ισχυρή
εξωτερική διάσταση, με σκοπό
την ενίσχυση του γεωπολιτικού
ρόλου της Επιτροπής.
Προώθηση του ευρωπαϊκού
μας τρόπου ζωής: η Επιτροπή
θα παρουσιάσει νέο σύμφωνο
για τη μετανάστευση και το
άσυλο — το κεντρικό στοιχείο
της αναμόρφωσης της πολιτικής ασύλου. Η Επιτροπή θα
στηρίξει επίσης την προστασία
της υγείας των Ευρωπαίων και
θα πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου. Οι
πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν να
ενταθούν οι επενδύσεις στις
δεξιότητες των ατόμων, ενώ θα
βοηθήσουν και τα άτομα να
αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις
της ψηφιακής και της οικολογικής μετάβασης. Η Επιτροπή θα
παρουσιάσει επίσης μια νέα
στρατηγική της ΕΕ για την
Ένωση Ασφάλειας, με την
οποία θα καθορίζονται οι
τομείς στους οποίους η Ένωση
μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία ώστε να στηρίξει
τα κράτη μέλη για την κατοχύρωση της ασφάλειας —από την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου
εγκλήματος έως την πρόληψη
και την ανίχνευση υβριδικών
απειλών, την ενίσχυση της
κυβερνοασφάλειας και την
αύξηση της ανθεκτικότητας
των ζωτικών υποδομών μας.
Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία: μαζί με τα
άλλα θεσμικά όργανα και τους
εταίρους της ΕΕ, η Επιτροπή θα
δρομολογήσει τη Διάσκεψη για
το Μέλλον της Ευρώπης, με τη
συμμετοχή των πολιτών στη
διαμόρφωση δράσεων της ΕΕ. Η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να

Ενίσχυση και χάραξη
πολιτικής
Από το 2020, η Επιτροπή θα
αξιοποιήσει περισσότερο τις
ικανότητές της για στρατηγικές προβλέψεις ώστε να
προσδιορίσει μακροπρόθεσμες τάσεις, να βελτιώσει τον
καθορισμό προτεραιοτήτων
και την τεκμηριωμένη χάραξη
πολιτικής. Με ένα ενισχυμένο
πλαίσιο για τη βελτίωση της
νομοθεσίας θα διασφαλιστεί
ότι οι πολιτικές αποφέρουν
απτά αποτελέσματα και
διευκολύνουν τη ζωή των
πολιτών και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η προσέγγιση
«μία εντός, μία εκτός» θα
διασφαλίζει ότι οι νεοεισαγόμενες επιβαρύνσεις αντισταθμίζονται με ελάφρυνση
του αντίστοιχου διοικητικού
κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις —ιδίως των ΜΜΕ—
σε επίπεδο ΕΕ στον ίδιο τομέα
πολιτικής. Μια πλατφόρμα
Fit-for-future θα στηρίξει
επίσης τις προσπάθειες της
Επιτροπής για απλούστευση.
διασφαλίζει το ισχυρό πνεύμα
κράτους δικαίου στην ΕΕ. Θα
εξετάσουμε επίσης τον τρόπο
με τον οποίο η νέα δημογραφική πραγματικότητα επηρεάζει
τα πάντα, από την απασχόληση έως την κοινωνική προστασία, τη δημόσια υγεία, τα δημόσια οικονομικά και την περιφερειακή πολιτική, την ψηφιακή
συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες
και την ένταξη, καθώς και το
πώς θα ανταποκριθούμε μέσω
πρωτοβουλιών, για παράδειγμα, στο ζήτημα της γήρανσης
του πληθυσμού.

Εφαρμογή της πολιτικής
ασυνέχειας
Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις
προτάσεις για τις οποίες επί
του παρόντος εκκρεμεί η λήψη
απόφασης από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
και προτείνει να αποσυρθούν
και να ανακληθούν 34 από
αυτές. Ορισμένες από αυτές τις
προτάσεις δεν ανταποκρίνονται
στις πολιτικές προτεραιότητες
της νέας Επιτροπής· για την
πλειονότητα των πρωτοβουλιών, η Επιτροπή παραμένει
σταθερά προσηλωμένη στην
επίτευξη των στόχων τους. Η
Επιτροπή θα εξετάσει καλύτερους και αποδοτικότερους τρόπους να επιδιώξει τους στόχους και θα διαβουλευτεί με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο πριν επισημοποιήσει
την απόσυρσή τους.

Υλοποίηση του κοινού προγράμματος
Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
τα κράτη μέλη και τις συμβουλευτικές επιτροπές για την
κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της, πριν το παρουσιάσει. Συνεχίζοντας με αυτό το ομαδικό πνεύμα, η Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αρχίσουν τώρα
συζητήσεις για την κατάρτιση καταλόγου κοινών προτεραιοτήτων για τις οποίες οι συννομοθέτες συμφωνούν να αναλάβουν ταχεία δράση.
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Σ

το πλαίσιο των ετοιμασιών
της 64ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση
των Γυναικών που θα πραγματοποιηθεί στις 9 με 20 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, στην οποία
θα συμμετάσχει και το Τμήμα
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ,
ως μέλος του Εθνικού Μηχανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ευρωκοινοβούλιο
διατύπωσε τις προτεραιότητές
του που στόχο έχουν να ενισχύσουν την οικονομική και
πολιτική ενδυνάμωση των
γυναικών, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με
463 ψήφους υπέρ, 108 κατά
και 50 αποχές, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την απογοήτευση τους για το γεγονός ότι
πολλές από τις προκλήσεις
και αιτήματα που απαριθμήθηκαν στη Διακήρυξη στη
Παγκόσμια Διάσκεψη του
Πεκίνου πριν από 25 χρόνια
εξακολουθούν να υφίστανται
μέχρι σήμερα.
Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν το
Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
υιοθετήσει ενιαία θέση και να
αναλάβει δράση λαμβάνοντας
μέτρα εναντίον των έμφυλων
διακρίσεων.

Ο

ι καταναλωτές βρίσκονται
καθημερινά ενώπιον πολλών προκλήσεων όσον αφορά
προϊόντα τα οποία μπορούν να
μην είναι ασφαλή και να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία τους.

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Να ληφθούν αποτελεσματικά
μέτρα για εξάλειψη των διακρίσεων
λαπλές μορφές διακρίσεων σε
σειρά τομέων, όπως π.χ.
γυναίκες με αναπηρίες
Στις προτεραιότητές τους για
την επικείμενη σύνοδο τον
Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές
ζητούν μέτρα για καλύτερη
ένταξη των γυναικών στην
αγορά εργασίας, ενίσχυση της

της ισόρροπης εκπροσώπησης
των φύλων σε όλα τα επίπεδα
λήψης αποφάσεων.
Για να ενισχυθεί η προστασία
των γυναικών, η ΕΕ πρέπει:
• να επικυρώσει τη σύμβαση

√ Η ΣΕΚ θα συμμετάσχει στην 64η σύνοδο της επιτρο-

πής του ΟΗΕ η οποία θα θέσει στο μικροσκόπιο της
τα ζητήματα ισότητας και την πρόοδο που επιτεύχθηκε
από τη διάσκεψη του Πεκίνου μέχρι σήμερα
γυναικείας επιχειρηματικότητας, εξάλειψη του μισθολογικού (16%) και συνταξιοδοτικού
(37%) χάσματος μεταξύ των
φύλων, ενίσχυση της ισότιμης
κατανομής οικιακών ευθυνών
και υπηρεσιών φροντίδας,
προώθηση της παιδείας για τα
κορίτσια και η ενθάρρυνση της
μεγαλύτερης συμμετοχής στα
πεδία της επιστήμης, της
τεχνολογίας, της μηχανικής και
των μαθηματικών , προώθηση

1. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για ασφαλή προϊόντα;
Τα βασικά κριτήρια για ασφαλή προϊόντα είναι: - Να γίνεται
σωστή χρήση του προϊόντος
και μόνο για τους σκοπούς
τους οποίους προορίζεται. Να λαμβάνονται υπόψη οι
λογικοί κίνδυνοι που συνεπάγονται από τη χρήση ενός
προϊόντος ούτως ώστε να
προστατεύονται από τους κινδύνους αυτούς. - Σταματήστε
να χρησιμοποιείτε προϊόντα τα
οποία έχουν φθαρεί ή έχουν
υποστεί ζημίες τέτοιες που
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
την υγεία του χρήστη. - Να
έχουν την ανάλογη μηχανική
αντοχή. - Να μην είναι εύφλεκτα. - Βεβαιωθείτε ότι φέρουν
τη σήμανση CE. - Βεβαιωθείτε

• προώθησης και στήριξης για
τη συμπερίληψη άρθρων για
την ισότητα των φύλων σε
όλες τις μελλοντικές εμπορικές
συμφωνίες και συμβάσεις
επενδύσεων της ΕΕ με τρίτες
χώρες
• προώθησης της μεγαλύτερης
συμμετοχής των γυναικών στις
κλιματικές ενέργειες, στη δια-

• να προστατεύσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των
ομάδων που υφίστανται πολ-

μου για ελαττωματικά προϊόντα;

√ Χρήσιμες συμβουλές από τον Σύνδεσμο
Προστασίας Καταναλωτή

2. Τι πρέπει να γνωρίζω
κατά την αγορά προϊόντων
μέσω διαδικτύου;
Πριν και κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από το
διαδίκτυο, ο έμπορος οφείλει
να σας δώσει τις πιο κάτω
βασικές πληροφορίες. Ο καταναλωτής προτρέπεται να ελέγχει για την ύπαρξη των πιο
κάτω πληροφοριών: 1) Την
ταυτότητα του εμπόρου, την

Η Διακήρυξη του Πεκίνου
εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ μετά
την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη
για τις Γυναίκες στις 15
Σεπτεμβρίου 1995, διακηρύττοντας ένα σύνολο αρχών για
την ισότητα ανδρών και γυναικών. Η Πλατφόρμα Δράσης
αφορά τομείς όπως η οικονομία, η εκπαίδευση, η υγεία, η
βία και η λήψη διοικητικών
αποφάσεων. Η Διακήρυξη και
η Πλατφόρμα Δράσης του
Πεκίνου υιοθετήθηκε από 189
χώρες- μέλη και παραμένει
ακόμα και σήμερα το πιο αναλυτικό και οξυδερκές πλαίσιο
παγκόσμιας πολιτικής.

• να διαθέσει επαρκείς πόρους
για την καταπολέμηση της
έμφυλης βίας και για την προστασία των θυμάτων, και

Αποφύγετε τις παγίδες της αγοράς

ότι συνοδεύονται από οδηγίες,
προειδοποιήσεις και πληροφορίες για την ασφάλεια στην
ελληνική γλώσσα. Αν πρόκειται
για παιχνίδι, ψάξτε για τους
περιορισμούς ηλικίας και
βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι
ανταποκρίνεται στην ηλικία
του παιδιού για το οποίο προορίζεται.

τήρηση της ειρήνης, στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης και στη διαμεσολάβηση.

της Κωνσταντινούπολης για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Συνεπώς ο ενημερωμένος
καταναλωτής είναι αυτός ο
οποίος ευκολότερα θα αποφύγει τις παγίδες της αγοράς.
Ο σύνδεσμος προστασίας
καταναλωτή προσφέρει τη
δυνατότητα μέσα από την
ιστοσελίδα του παρέχει αρκετές και χρήσιμες πληροφορίες
που μπορούν να ενισχύσουν το
γνωσιολογικό επίπεδο των
καταναλωτών θωρακίζοντας
τα δικαιώματα τους. Ακολουθούν χρήσιμες ερωτώ-απαντήσεις

Η ΕΕ πρέπει να δράσει σε
παγκόσμιο επίπεδο μέσω της:
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ταχυδρομική διεύθυνση και
τηλέφωνο επικοινωνίας. 2) Τον
αριθμό Εγγραφής της Εταιρείας. 3) Τον αριθμό μητρώου
εγγραφής στο Φ.Π.Α. 4) Τα
κύρια χαρακτηριστικά του
προϊόντος (τεχνικά χαρακτηριστικά, εγγύηση, κτλ). 5) Την
συνολική τιμή του προϊόντος
συμπεριλαμβανομένων όλων
των φόρων και επιβαρύνσεων.
6) Τον τρόπο πληρωμής. 7) Τον
τρόπο αποστολής των προϊόντων. 8) Τον τρόπο παραγγελίας. 9) Τη διάρκεια της σύμβασης όπου υφίσταται. 10) Το
δικαίωμα
υπαναχώρησης
εντός 14 ημερών από την μέρα
παραλαβής αγαθών. 11) Την
παραχώρηση απόδειξης ή επιβεβαίωσης της αγοράς.

3. Ποια είναι τα δικαιώματα

Όταν διαπιστωθεί πρόβλημα
στο προϊόν εντός 6 μηνών από
την ημερομηνία παράδοσης, το
προϊόν θεωρείται ότι ήταν
ελαττωματικό τη στιγμή της
παράδοσης και ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον
πωλητή. Μετά τους 6 μήνες, ο
καταναλωτής έχει την ευθύνη
να αποδείξει στον πωλητή ότι
το προϊόν ήταν ελαττωματικό
κατά την παραλαβή του προϊόντος. Όταν το προϊόν είναι
ελαττωματικό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται: - Επιδιόρθωση του προϊόντος, ή - Αντικατάσταση του προϊόντος, ή Μείωση της τιμής, ή Ακύρωση
της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού.

4.

Πότε και πώς μπορώ να
ακυρώσω μια αγορά;
Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα για ακύρωση της σύμβασης μόνο για αγορές εκτός
εμπορικού καταστήματος ή εξ
αποστάσεως (αγορές μέσω
διαδικτύου, τηλεαγορές, μέσω
τηλεφώνου κτλ). Ο καταναλωτής μέσα σε χρονικό διάστημα
14 ημερών μπορεί να υπαναχωρήσει (ακύρωση της σύμβασης) χωρίς να αναφέρει τους
λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της
αξίας των αγαθών μόνο ως
αποτέλεσμα της διαχείρισης
των αγαθών άλλης πλην εκεί-

νης που είναι αναγκαία για τη
διαπίστωση της φύσης, των
χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο
έμπορος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παράδοσης,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερών από την
ημέρα ενημέρωσης για την
απόφαση υπαναχώρησης του
καταναλωτή από τη σύμβαση.
Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει το προϊόν
εντός 30 ημερών στον πωλητή,
εκτός διαφορετικής διευθέτησης μεταξύ των δυο μερών.
Συστήνεται στους καταναλωτές όπως κρατούν τις αποδείξεις/έγγραφα που σχετίζονται
με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (απόδειξη
συστημένου ταχυδρομείου).

5. Τι είναι το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου
και πως μπορεί να με βοηθήσει;
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου),
στεγάζεται και λειτουργεί στα
γραφεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου. Ο καταναλωτής
μπορεί να υποβάλει παράπονο
ή καταγγελία στο ΕΚΚ Κύπρου
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.ecccyprus.org συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής
παραπόνου. Επίσης μπορεί να
υποβάλει το παράπονο του
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ecccyprus@mcit.gov.cy.
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Εργασία – Ευδιαθεσία
Αποδοτικότητα

ίναι καθολικά παραδεκτό πως η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης αυξάνεται όταν
στο περιβάλλον εργασίας επικρατούν ευχάριστες συνθήκες και καλή διάθεση. Επιστημονικές έρευνες διαπιστώνουν ότι αυτά τα χαραχτηριστικά γνωρίσματα θωρακίζουν το σώμα
και την ψυχή επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αμύνονται καλύτερα στις αντιξοότητες της ζωής και κατεπέκταση να καθίστανται
πιο αποτελεσματικοί στα επαγγελματικά τους
καθήκοντα.
Αυτές οι ευεργετικές επιδράσεις, προεκτείνονται και στον επαγγελματικό τομέα:
1. Προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες για την
πρόοδο, ανέλιξη και ευημερία σας
2. Διευκολύνουν τη διαπροσωπική επικοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις
3. Κτίζουν σχέσεις
4. Μειώνουν το άγχος
5. Τροφοδοτούν νέα ενέργεια στους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα
6. Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας ενός οργανισμού
Έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδειξαν ότι
απολύσεις εργαζομένων γίνονται στο 15% των
περιπτώσεων λόγω ανεπάρκειας και στο 75%
λόγω προβλημάτων σχέσεων με συναδέλφους.
Για αυτό, οι ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου
δυναμικού, θεωρούν ότι έχουν σημαντικό πλεονέκτημα οι εργαζόμενοι που διαθέτουν μαζί
με τα άλλα προσόντα τους, καλό χιούμορ.
Πιστεύουν ότι το χιούμορ σχετίζεται με ψηλότερο δείκτη νοημο• Ισχυρό – φυσικό σύνης και είναι
στοιχείο που προαντίδοτο στην
σθέτει στο ενεργηκακή διάθεση,
εργασιακή ένταση τικό ενός οργανισμού.

και το άγχος

Το χιούμορ, το
χαμόγελο και το
γέλιο, διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ
υπαλλήλων και προϊσταμένων. Δημιουργούν
ένα περιβάλλον χωρίς απειλητικό χαρακτήρα
όπου οι εργασίες διεξάγονται αποτελεσματικότερα. Περαιτέρω, η συνοχή του προσωπικού και η ομαδικότητα, ισχυροποιούνται επιτρέποντας την
ωφέλιμη αποφόρτιση από την
ένταση της δουλειάς. Μειώνουν
το άγχος το οποίο είναι από
τις κυριότερες αιτίες ασθενειών
στο χώρο εργασίας. Το άγχος
εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα
σε ψυχολογικό επίπεδο, μπορεί
να οδηγήσει σε κατάθλιψη,
θυμό, ζήλια, φθόνο και εργασιακή εξουθένωση με άσχημες
συνέπειες. Σε σωματικό επίπεδο, είναι αιτία μυϊκών και καρδιαγγειακών
παθήσεων (πονοκέφαλος, ψηλή πίεση, μυσκελετικοί πόνοι).
Εν κατακλείδι το γέλιο στην εργασία καταπολεμεί το άγχος και προάγει τη χαλάρωση των
εργαζόμενων. Η καλή διάθεση και η χαλάρωση που προάγονται από το γέλιο και το καλό
χιούμορ, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα
και την παραγωγικότητα. Πρέπει βέβαια να
τονίσουμε ότι τα ανέκδοτα και άλλες μορφές
χιούμορ, δεν πρέπει ποτέ να προσβάλλουν
οποιοδήποτε άτομο και ν αγίνονται με μέτρο.
Καλό είναι οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, να κατανοήσουν καλά τη δύναμη που
τους δίνει το γέλιο και η καλή διάθεση. Σε ατομικό επίπεδο βοηθούν την αποτελεσματικότητα, πρόοδο και ανέλιξη. Σε εταιρικό επίπεδο,
μειώνουν τις απουσίες λόγω ασθένειας, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Θετικά Συναισθήματα: Πάνε πακέτο με την εργασιακή
ικανοποίηση και την αυξημένη παραγωγικότητα

Ο

ι ειδικοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως οι θετικές και οι αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις
συνοδεύουν τον εργαζόμενο στη δουλειά και αργότερα στο σπίτι. Τα θετικά συναισθήματα προκύπτουν από
τις συνθήκες εργασίας, από τον
εργαζόμενο, από την αντιμετώπιση
και επίλυση των αρνητικών συναισθημάτων, από τις προσδοκίες και
τις δεξιότητες του ατόμου. Η βίωση
των θετικών συναισθημάτων σε
οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής
μας διευρύνει την ικανότητα σκέψης
των ατόμων, ενισχύει την προσωπικότητα των ατόμων και διαμορφώνει τις συμπεριφορές αναπτύσσοντας την ανάληψη δράσεων. Όταν η
επιχείρηση δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι ικανοποιούνται, επιτυγχάνεται η αύξηση της
αποδοτικότητά τους.
Σύμφωνα
με
τον
Mihaly
Csikszentmihalyi,
Flow:
The
Psychology of Optimal Experience «Η
εργασία βοηθά τους ανθρώπους
ώστε να αναπτύσσουν μια αυτοδύναμη προσωπικότητα, εκπαιδεύοντάς τους να αναγνωρίσουν τις
ευκαιρίες για δράση να ακονίζουν τις
δεξιότητές τους και να θέτουν εφικτούς στόχους.» Όταν λοιπόν βρίσκουν ικανοποίηση στην εργασία
τους οι άνθρωποι τότε είναι ευτυχισμένοι βρίσκονται σε κατάσταση
ροής και απολαμβάνουν τις ώρες
εργασίας. Υπάρχει μια ταύτιση της
εργασίας με την ευχαρίστηση βιώνοντας θετικά συναισθήματα.
Πως όμως επιτυγχάνεται ή εργασιακή ικανοποίηση. Όταν το άτομο
αντιλαμβάνεται ότι η εργασία του,
του επιτρέπει να εκπληρώσει τον
στόχο του, σύμφωνα με τις προκλήσεις που δέχεται οι οποίες είναι συμβατές με τις δεξιότητες του, δημιουργούνται συναισθήματα ευχαρίστησης
που μπορούν να οδηγήσουν στην
αποδοτικότητα.

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων: Πρόσφατες έρευνες υπογραμμίζουν τα ευεργετικά οφέλη των
θετικών συναισθημάτων όπως η
ικανοποίηση, η χαρά και η ευγνωμοσύνη. Έχουν τεκμηριώσει πολύτιμα
συμπεράσματα που συνδέονται με
την εμπειρία των θετικών συναισθημάτων και πως αυτά μπορούν βελτιώσουν τη σωματική υγεία των
εργαζομένων, καθώς και την ανάγκη
τους να συνεχίσουν να εργάζονται
στην ίδια επιχείρηση που τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
Τα θετικά συναισθήματα συνδέονται
με την ταχύτερη ανάκαμψη από
αγχωτικά γεγονότα, καθώς οι ευτυχισμένοι άνθρωποι φαίνεται να προσπερνούν πιο γρήγορα μια κατάσταση αγχωτικών παραγόντων σε

σύγκριση με τους δυσαρεστημένους
ανθρώπους. Τα θετικά συναισθήματα μπορούν να αποτελέσουν ένα
σημαντικό εργαλείο στην άμυνα ενάντια στις σωρευτικές επιπτώσεις του
άγχους.
Σωστή διαχείριση των αρνητικών
συναισθημάτων: Η επιστήμη έχει
τεκμηριώσει ότι τα αρνητικά συναισθήματα όπως το άγχος, ο φόβος και

πολλούς υπαλλήλους.
Ενίσχυση των διαπροσωπικών
σχέσεων: Τα θετικά συναισθήματα
είναι επίσης στενά συνδεδεμένα με
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.
Φυσικά, οι καλές σχέσεις είναι πηγή
πολλών θετικών συναισθηματικών
εμπειριών, αλλά πολλές μελέτες
έχουν επίσης δείξει ότι τα θετικά
συναισθήματα βελτιώνουν τις κοι-

• Όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι θετικό, το ηθικό είναι υψηλό
και οι εργαζόμενοι έχουν τα μέσα που χρειάζονται για
να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, τα οφέλη
για την επιχείρηση θα είναι πολλαπλά και σημαντικά
• Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό
στοιχείο μιας επιχείρησης
η θλίψη κυριαρχούν στο μυαλό και
στο σώμα μας.
Τα αρνητικά συναισθήματα είναι
κρίσιμα και σημαντικά και βοηθούν
στην σωστή αντίδραση όταν υπάρχει
κάποια απειλή. Το πώς ένα άτομο
μπορεί να διαχειριστεί τα αρνητικά
του συναισθήματα είναι ανεξάρτητο
από την βίωση των θετικών συναισθημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις
υπάρχουν μοντέλα και τεχνικές που
βοηθούν την επίτευξη του στόχου.
Κίνητρα στους εργαζόμενους: Η
σωστή εκπαίδευση και η συνεχής
κατάρτιση είναι επίσης σημαντικές
για την ικανοποίηση από την εργασία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
αισθάνονται κατάλληλοι για να
κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει
να αισθάνονται ότι επιτελούν έργο
στην εργασία τους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
ενίσχυσης της θετικότητας: Υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία
ότι τα προγράμματα που αποσκοπούν στην αύξηση των θετικών
συναισθηματικών εμπειριών για
τους εργαζόμενους είναι επιτυχημένα. Προγράμματα που θεμελιώνουν
την επιστήμη του συναισθήματος και
προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες
ανάγκες των εργαζομένων, προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση τόσο των
εργαζομένων και κατά συνέπεια
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Αναγνωρίζοντας τους εργαζόμενους: Οι εργαζόμενοι που δεν αισθάνονται εκτιμημένοι ή αναγνωρισμένοι
για τη δουλειά που κάνουν μπορεί να
αρχίσουν να εμφανίζουν αρνητικά
συναισθήματα. Η απόδοση της εργασίας τους μπορεί να αλλάξει και
μπορεί να αρχίσουν να εκφράζουν
δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους. Για
να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζονται τακτικά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αναγνώριση είναι ένα ισχυρό κίνητρο για

νωνικές αλληλεπιδράσεις. Γνωρίζουμε ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι
είναι πιο προσιτοί. Και οι μελέτες
έχουν δείξει σαφώς ότι οι συναισθηματικές εμπειρίες των εργαζομένων
έχουν αντίκτυπο στις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες και τους συναδέλφους τους.
Ο εργοδότης ή ο διευθυντής πρότυπο: Δεν μπορεί να επιτευχθεί θετικό
εργασιακό κλίμα εάν αυτό δεν ξεκινάει από τη διοίκηση. Οι διευθυντές
και οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων πρέπει να δείχνουν στους
εργαζόμενους ότι και οι ίδιοι είναι
ικανοποιημένοι από την εργασία
τους και την εργασία των εργαζομένων τους. Εάν οι διευθυντές εμφανίζουν μια συνεχόμενη κακή συμπεριφορά, οι πιθανότητες είναι ότι οι
εργαζόμενοι θα ακολουθήσουν το
παράδειγμά τους.
Η συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων από τη δουλειά τους είναι
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων. Ο ρόλος της διοίκησης στην
αύξηση της ικανοποίησης από την
εργασία των εργαζομένων είναι να
διασφαλιστεί ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι θετικό, το ηθικό είναι
υψηλό και οι εργαζόμενοι έχουν τα
μέσα που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους
έχουν ανατεθεί. Η δημιουργία προγραμμάτων και πολιτικών που αναπτύσσουν την ικανοποίηση από την
εργασία και χρησιμεύουν για την
παρακίνηση των εργαζομένων είναι
σημαντική και αποδίδει. Όταν ο
εργοδότης κατανοεί τα οφέλη της
ικανοποίησης από την εργασία και
του κινήτρου στον χώρο εργασίας
τότε θα πράξει όλα εκείνα που χρειάζονται για την ενίσχυση της θετικότητας στον εργασιακό χώρο με αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοσή του
εργαζόμενους και κατά συνέπεια την
ανάπτυξη της επιχείρησης!
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Ημέρα ασφαλέστερης
χρήσης του
Διαδικτύου 2020

Μ

ε την ευκαιρία της Ημέρας
για ασφαλέστερη χρήση
του διαδικτύου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Koμισιόν)
υπογραμμίζει την ανάγκη να
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και
να δοθεί συνέχεια σε ζητήματα
διαδικτυακής ασφάλειας.
Συγκεκριμένα τονίζεται στην
ανακοίνωση:
“Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα

• Σημαντική συμβολή στην
ευθυγράμμιση της Ευρώπης
με την ψηφιακή εποχή
Ασφαλέστερου
Διαδικτύου.
Αυτή είναι μια σημαντική
ευκαιρία να προβληματιστούμε
για τις προκλήσεις για να διασφαλίσουμε ότι το Διαδίκτυο
είναι ασφαλές για χρήση από
όλους. Η ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και η
καταπολέμηση βλαβερού περιεχομένου, όπως η παράνομη
ρητορική μίσους, η τρομοκρατική προπαγάνδα, η παιδική
κακοποίηση και η παραπληροφόρηση είναι βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή
Ένωση”.
Σημειώνουν ότι “η Κομισιόν
δεσμεύεται να συνεργαστεί με
την κοινωνία των πολιτών και
τους πολίτες, για να αναδείξει
την ψηφιακή παιδεία και την
παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη βελτίωση του
Διαδικτύου για τα παιδιά και
θα προτείνει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την
ψηφιακή εκπαίδευση”.
“Θα συμπεριλάβουμε επίσης τα
δικαιώματα των ανηλίκων στο
Διαδίκτυο στην προσεχή στρατηγική μας για τα Δικαιώματα
του Παιδιού και θα προωθήσουμε τη χρήση της Τεχνητής
Νοημοσύνης για να βοηθήσουμε
στον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο”, ανακοινώνουν.
“Μαζί με το δίκτυο των Κέντρων
Ασφαλέστερου Ίντερνετ που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ,
τις Επιτροπές Ημέρας Ασφαλέστερου Διαδικτύου, τη Συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και όλους τους συνεργάτες
που ασχολούνται με την διαδικτυακή ασφάλεια σε όλο τον
κόσμο, θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε για την ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Νέα προγράμματα ΑνΑΔ για τεχνικά επαγγέλματα
Σ

την πρώτη γραμμή ζήτησης είναι
φέτος τα επαγγέλματα που σχετίζονται με ειδικότητες και με δεξιότητες.
Μεγάλες ανάγκες υπάρχουν για την εργοδότηση τραπεζοκόμων, καμαριέρων,
αρτοποιών, πωλητών, κρεοπωλών, φροντιστών, οικοδόμων, συγκολλητών, βαφέων αυτοκινήτων, μαγείρων, τεχνικών στην
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μηχανικών, καθώς και επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες.
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε μελέτη
που διενήργησε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και η οποία αφορούσε τη διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2020. Στόχος
της μελέτης ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ανάγκες οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης για
το 2020. Η μελέτη λήφθηκαν υπόψη οι
εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, των
επιχειρήσεων και του υπουργείου Εργασίας. Αναλυτικά, η μελέτη κατέδειξε πως
υπάρχουν ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιότητες στην
αγορά εργασίας, οι οποίες δυνατόν να
αντιμετωπιστούν με την προώθηση και
εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων
κατάρτισης, για εννέα ειδικότητες και τέσσερις δεξιότητες.
Τραπεζοκόμοι: Συγκεκριμένα, το 2020,
σύμφωνα με την ΑνΑΔ, οι συνολικές ανάγκες απασχόλησης για την ειδικότητα των
τραπεζοκόμων ανέρχονται στα 559 πρόσωπα. Από την άλλη, το Τμήμα Εργασίας
εκτιμά πως θα υπάρχει η ανάγκη για την
εργοδότηση 186 ατόμων.Πέρσι εργάζονταν συνολικά 9.800 τραπεζοκόμοι από
τους οποίους οι 6.400, που αντιστοιχεί σε
65%, ήταν Κύπριοι. Επίσης, το 33% των
εργαζόμενων είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
Τους καλοκαιρινούς μήνες, περίπου 400
τραπεζοκόμοι (250 Κύπριοι) καταλήγουν
στην ανεργία. Μάλιστα ένας στους πέντε
ανέργους είναι άνω των 50 χρονών. Σημειώνεται πως υπάρχουν και 505 κενές
θέσεις τραπεζοκόμων. Το 2018 εφαρμόστηκαν 3 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του Σχεδίου της ΑνΑΔ,
για δικαιούχους ΕΕΕ με την επιτυχή συμμετοχή 38 προσώπων. Φέτος η ΑνΑΔ θα
προωθήσει την εφαρμογή άλλων πέντε
προγραμμάτων κατάρτισης.
Καμαριέρες ξενοδοχείων: Φέτος, σύμφωνα με την ΑνΑΔ, υπάρχει η ανάγκη για
απασχόληση 269 καμαριέρων ξενοδοχείων. Από την άλλη το τμήμα Εργασίας θεωρεί πως υπάρχει η ανάγκη για εργοδότηση
142 προσώπων. Η ποσοστιαία κατανομή
της απασχόλησης κατά υπηκοότητα δείχνει έντονη συμμετοχή από Ευρωπαίους
πολίτες (23%) και από πολίτες τρίτων
χωρών (12%). Στο μεταξύ τους καλοκαιρινούς μήνες στην ανεργία καταλήγουν
1.000 εργαζόμενοι, από τους οποίοι οι
670 Κύπριοι. Επίσης το 52% των ανέργων
είναι ηλικίας 50 χρονών και άνω. Επιπλέον, υπάρχουν 550 κενές θέσεις καθαριστών και καμαριέρων. Το 2018 η ΑνΑΔ
εφάρμοσε δύο προγράμματα κατάρτισης
στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτι-

σης ανέργων για δικαιούχους ΕΕΕ με την
επιτυχή συμμετοχή 20 ατόμων. Φέτος
υπάρχει εισήγηση για την εφαρμογή
άλλων τεσσάρων προγραμμάτων κατάρτισης.
Αρτοποιοί: Στον τομέα των αρτοποιών η
ΑνΑΔ θεωρεί πως το 2020 θα προκύψουν
ανάγκες για την εργοδότηση 107 εργαζόμενων. Από την άλλη το Τμήμα Εργασίας
ανεβάζει
τις
ανάγκες
σε
263
πρόσωπα.Πέρσι 2.180 εργαζόμενοι εργάζονταν ως αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και
παρασκευαστές ζαχαρωτών και σοκολάτων, από τους οποίους οι 2.050 ήταν

• Τα στοιχεία περιλαμβάνονται
σε μελέτη που διενήργησε η Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ) και η οποία αφορά τη
διερεύνηση αναγκών απασχόλησης
και κατάρτισης κατά το 2020

Κύπριοι και το 6% ευρωπαίοι πολίτες.
Στους συγκεκριμένους τομείς εργασίας
υπάρχουν και 180 κενές θέσεις. Κάθε
χρόνο, στην ανεργία καταλήγουν 90 εργαζόμενοι από τους οποίους το 67% είναι
Κύπριοι. Σημειώνεται, 3 στους 10 ανέργους είναι άνω των 50 ετών. Φέτος θα
εφαρμοστούν δύο προγράμματα κατάρτισης.
Πωλητές σε καταστήματα: Οι συνολικές
ανάγκες απασχόλησης, σύμφωνα με την
ΑνΑΔ, θα είναι 530. Το Τμήμα Εργασίας
υπολογίζει πως θα προκύψει η ανάγκη για
εργοδότηση 80 προσώπων. Κατά το 2019,
στο επάγγελμα του πωλητή εργάζονταν
18.300 πρόσωπα, εκ των οποίων το 74%
ήταν Κύπριοι, το 22% ήταν Ευρωπαίοι
πολίτες και το 3% τρίτων χωρών. Επίσης
1.740 πρόσωπα κατέληξαν στην ανεργία.
Συγκεκριμένα ένας στους τέσσερις ήταν
άνω των 50 χρονών. Πέρσι εφαρμόστηκαν
πέντε προγράμματα κατάρτισης, ενώ
φέτος γίνεται εισήγηση για την εφαρμογή
άλλων τεσσάρων προγραμμάτων.
Κρεοπώλες: Στο μεταξύ φέτος υπάρχει η
ανάγκη για την εργοδότηση 69 κρεοπωλών. Το Τμήμα Εργασίας υπολογίζει πως
υπάρχουν ανάγκες για 118 πρόσωπα.
Πέρσι, εργάζονταν 1.830 πρόσωπα ως
κρεοπώλες και αλλαντοποιοί, από τους
οποίους το 74% ήταν Κύπριοι, το 20%
Ευρωπαίοι και το 6% πολίτες τρίτων
χωρών. Στην ανεργία κατέληξαν 40 εργαζόμενοι ενώ υπάρχουν και 130 κενές
θέσεις. Η ΑνΑΔ κάνει εισήγηση για την
εφαρμογή τεσσάρων προγραμμάτων
κατάρτισης.
Φροντιστές σε γηροκομεία, κοινωνικά
ιδρύματα και οικίες: Οι συνολικές ανάγκες απασχόλησης για το 2020 ανέρχονται
στα 52 άτομα και το Τμήμα Εργασίας αναφέρει ανάγκες για 141 άτομα. Εξάλλου, το

2019 εργάζονταν 1.050 άτομα (840
Κύπριοι, 80%), η ανεργία ήταν περίπου τα
50 άτομα (40 Κύπριοι, 75%), ενώ υπάρχουν
68 κενές θέσεις. Πέρσι εφαρμόστηκαν 3
προγράμματα κατάρτισης, ενώ φέτος
γίνεται εισήγηση για να εφαρμοστούν
άλλα 4.

Αναζητούνται μάγειρες
και συγκολλητές
Εντός του 2020, σύμφωνα με την Αρχή θα
προκύψουν ανάγκες για την εργοδότηση
284 οικοδόμων. Το 2019, εργάζονταν
8.800 πρόσωπα από τους οποίους το 53%
ήταν Κύπριοι, το 27% ήταν Ευρωπαίοι
πολίτες και το 20% πολίτες τρίτων χωρών.
Η ανεργία φτάνει τα 220 άτομα και υπάρχουν 59 κενές θέσεις. Η ΑνΑΔ εισηγείται
την εφαρμογή τριών προγραμμάτων
κατάρτισης. Στο μεταξύ, οι συνολικές
ανάγκες απασχόλησης για συγκολλητές,
σύμφωνα με την ΑνΑΔ είναι 40 άτομα. Το
Τμήμα Εργασίας ανεβάζει τις ανάγκες στα

135 πρόσωπα.Πέρσι εργάζονταν 2.300
πρόσωπα, ενώ υπάρχουν και 209 κενές
θέσεις. Η Αρχή κάνει εισήγηση για την
εφαρμογή δύο προγραμμάτων κατάρτισης. Από την άλλη, μικρές είναι οι ανάγκες
απασχόλησης για βαφείς οχημάτων. Η
ΑνΑΔ εκτιμά πως υπάρχουν ανάγκες για 9
πρόσωπα, το τμήμα Εργασίας αναφέρει
ανάγκες για 57 άτομα.Η Αρχή θα εισηγηθεί
να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Πολλές είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων και για επαγγέλματα με ειδικές
δεξιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα της
ΑνΑΔ, θα προκύψουν οι εξής ανάγκες: 238
άτομα για την εξειδίκευση μαγείρων στην
ιαπωνική και κινέζικη κουζίνα, μεταξύ 15
με 30 πρόσωπα ως τεχνικοί στην εγκατάσταση και στη συντήρηση φωτοβολταϊκών
συστημάτων, 44 άτομα ως χειριστές υπολογιστών και μηχανημάτων στη μεταποίηση, καθώς και επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος
Εργασίας και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, το 2020, οι μεγαλύτερες ανάγκες των
επιχειρήσεων σε προσωπικό είναι μεταξύ
άλλων σε μάγειρες καθώς και μάγειρες
κινέζικης, ιαπωνικής και αραβικής κουζίνας, σε πράκτορες στοιχημάτων και κρουπιέρηδες καζίνου, αρτοποιούς, μπαρίστες, συγκολλητές, φροντιστές, ταμίες
καταστημάτων και έκδοσης εισιτηρίων και
κρεοπώλες.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων, υπάρχουν εκτιμήσεις πως οι μεγάλες ανάγκες
στην εργοδότηση, αφορούν μεταξύ άλλων
νοσηλευτές, λογιστές, συμβούλους ταξιδιών και γραφείς ταξιδιωτικών γραφείων,
τραπεζοκόμους, πωλητές σε καταστήματα, χειριστές μηχανημάτων πλυντηρίων,
καθαριστές, χειριστές φορτίων και
συσκευαστές.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Τίτλο ελληνομάθειας κατέκτησε νεαρή Αιγύπτια στο Κάιρο

Με τα μάτια της ψυχής της μιλά άπταιστα Ελληνικά

Η

22χρονη Αιγύπτια από το
Κάιρο, Άντι Ελ Άραμπι
συγκλονίζει με την αγάπη της για
την ελληνική γλώσσα, που γνώρισε μόνον μέσα από τα μάτια της
ψυχής της, καθώς η ίδια δεν βλέπει πια.
Στη μικρόσωμη αυτή υπέροχη
κοπέλα, που κατέκτησε τον τίτλο
Γ2 της ελληνομάθειας, παραλαμβάνοντας το πτυχίο της από το
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο
Καΐρου, υποκλίθηκαν όλοι που
της απένειμε το πτυχίο, κατά τον
εορτασμό για την Παγκόσμια
Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας,
στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.
Την ίδια στιγμή, ο Διευθυντής του

Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου
Καΐρου και στιχουργός Χρίστος
Παπαδόπουλος προκαλούσε την
εντύπωση όλων όσοι έβλεπαν το
βιβλίο με τη γραφή «Μπράιγ», που
έμαθε ελληνικά η 22χρονη Άντι.
Μία ιστορία μοναδική, αλλά και
τελείως επίκαιρη λόγω των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα
της Ελληνικής Γλώσσας, που ξεκινά από την τεράστια αγάπη που
της εμφύσησε το ελληνικό πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, από όπου η Άντι Ελ Άραμπι
γνώρισε δια της ακοής και μόνον
κάθε τι το ελληνικό!
Τα χρόνια περάσανε… Η Άντι
πέρασε στο Τμήμα Ελληνικής

Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου
του Καΐρου και τώρα, οι κόποι
της, τής απέφεραν και το πτυχίο
Γ2 της ελληνομάθειας.
Και στην Αιγύπτια Άντι Ελ Άραμπι
αλλά και όλους τους σπουδαστές
και καθηγητές της ελληνικής
γλώσσας, αφιερώθηκε η εορταστική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
Και η 22χρονη Άντι Ελ Άραμπι, με
πτυχίο πλέον γνώστρια ελληνικής
γλώσσας, δεν μπόρεσε να δει εκείνους που την θαύμαζαν. Όμως,
το φως της, το ελληνικό φως
έλαμψε μέσα στην αίθουσα, την
ώρα που όλοι την χειροκροτούσαν.

Η Ελληνική Γλώσσα έγινε επίσημη ξένη γλώσσα
στα Λύκεια του Βελγίου

Η

Ελληνική γλώσσα είναι μοναδική. Η ιστορία της ανάγεται
σε περισσότερο από δύο χιλιετίες
έτη, η οποία ήταν κάποτε μία από
τις σημαντικότερες γλώσσες στην
Ευρώπη και την Ασία.
Από την αρχαιότητα και για πολλούς αιώνες, μορφωμένος δύναται να θεωρείται μόνο
εκείνος ο άνθρωπος, που
κατείχε άψογα την ελληνική.
Πρόκειται για τη γλώσσα
με πολύτιμη και μοναδική
συμβολή, στον εμπλουτισμό
του
λεξιλογίου
άλλων γλωσσών. Μία
από τις αρχαιότερες
γραπτές γλώσσες του
κόσμου και η αρχαιότερη
γραπτή γλώσσα, με
πλούσια
λογοτεχνική
παράδοση στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, η ελληνική είχε
και εξακολουθεί να έχει ποικίλες
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις
σχεδόν σε όλες τις γλώσσες της
Ευρώπης και μέσω αυτών, σε

πολλές γλώσσες του πλανήτη.
Την εισαγωγή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και λογο-

• Υπογράφτηκε η Χάρτα
Συνεργασίας «Εισαγωγή
σε Γλώσσα και Πολιτισμό»

που υπογράφηκε πριν μερικές
μέρες από τον Έλληνα υφυπουργό
Παιδείας και την υπουργό Παιδείας της Γαλλόφωνης Κοινότητας,
Marie – Martine Schyns.
Τα μαθήματα θα γίνονται από
Έλληνες εκπαιδευτικούς του
Συντονιστικού Γραφείου Βρυξελλών.
Στη ίδια συνάντηση,
προτάθηκε από την
Συντονίστρια Βρυξελλών Μυρσίνη Ρουμελιώτου και έγινε δεκτή
από την υπουργό Marie
– Martine Schyns, η
εισαγωγή της ελληνικής
γλώσσας ως τρίτης
γλώσσας επιλογής στις
δύο τελευταίες τάξεις
του Λυκείου.

τεχνίας στις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Βελγίου, προβλέπει η Χάρτα Συνεργασίας, «Εισαγωγή σε Γλώσσα και Πολιτισμό»,

Οι μαθητές του βελγικού Λυκείου θα έχουν πια τη δυνατότητα να επιλέγουν τα νέα ελληνικά ως επίσημα διδασκόμενη
γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών
τους.

Παγκόσμια ανησυχία: Ρεκόρ ζέστης στην Ανταρτική

Σ

ύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου
του Οργανισμού, οι παγετώνες
έχουν υποχωρήσει με εξαιρετική
ταχύτητα τα τελευταία 12 χρόνια,
εξαιτίας της υπερθέρμανσης Στην Ανταρτική, ο υδράργυρος έχει
σημειώσει άνοδο τριών βαθμών
τα τελευταία 50 χρόνια
Παγκόσμια ανησυχία έχει πυροδοτήσει στην επιστημονική κοινότητα η θερμοκρασία - ρεκόρ των
18,3 βαθμών Κελσίου, που καταγράφηκε την Πέμπτη στην Ανταρτική.
Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2015 όταν το θερμόμετρο έδειξε 17,5 βαθμούς στη χερσόνησο.
Τον κώδωνα κρούει ο Παγκόσμιος
Μετεωρολογικός
Οργανισμός:
«Ασυνήθιστη θερμοκρασία για την

τελευταία 12 χρόνια,
εξαιτίας της υπερθέρμανσης.

• «Είμαστε σε μεγάλο
κίνδυνο» τονίζει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός
Οργανισμός
Ανταρτική, ακόμη και στη διάρκεια
του καλοκαιριού».
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο
Τύπου του Οργανισμού, Κλερ Νούλις, οι παγετώνες έχουν υποχωρήσει με εξαιρετική ταχύτητα τα

Στην Ανταρτική, ο υδράργυρος έχει σημειώσει
άνοδο τριών βαθμών τα
τελευταία 50 χρόνια, ενώ
το 87% των παγετώνων
στη δυτική ακτή έχουν
υποχωρήσει.
Η ποσότητα πάγου που χάνεται σε
ετήσια βάση στην Ανταρτική έχει
μειωθεί κατά έξι φορές από το
1979 μέχρι το 2017.
«Το λιώσιμο των πάγων σημαίνει
ότι είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο
σχετικά με την άνοδο της στάθμης
των υδάτων», τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Φτιάχνουμε την πιο
αντιοξειδωτική σοκολάτα

Γ

λυκιά ή πικρή. Μαύρη ή λευκή. Σε πλάκες ή
σε μπουκιές (σοκολατάκια). Γεμιστή ή
απλή, η σοκολάτα ταξίδεψε, πολεμήθηκε και
λατρεύτηκε όσο κανένα άλλο προϊόν στον
κόσμο…

Σοκολάτα με φρούτα του δάσους
και ξηρούς καρπούς
Υλικά
70 γρ. κακάο σκόνη χωρίς ζάχαρη
170 γρ. ακατέργαστο
βούτυρο κακάο

6 κουταλιές μέλι
2 κουταλιές άχνη ζάχαρη
1½ λοβός βανίλιας
200 γρ. ξηρούς καρπούς
50 γρ. γάλα σε σκόνη
Εκτέλεση: Κόβετε σε μικρά κομμάτια το βούτυρο
κακάο, το βάζετε σε ένα πυρίμαχο σκεύος και το
λιώνετε σε μπεν μαρί (βάζετε μια κατσαρόλα με
λίγο νερό στη φωτιά. Μόλις κοχλάσει το νερό, την
κατεβάζετε από τη φωτιά και βάζετε μέσα το μπολ
με το βούτυρο κακάο, το οποίο θα αρχίσει να λιώνει). Μόλις λιώσει το βούτυρο, προσθέτετε το μέλι,
το γάλα σε σκόνη, το κακάο και την άχνη ζάχαρη τα
οποία έχετε κοσκινίσει και ανακατεύετε καλά. Προσθέτετε τη βανίλια, τους ξηρούς καρπούς και τα
φρούτα του δάσους. Βάζετε το μείγμα που είναι
ρευστό σε καλούπια σοκολάτας και το αφήνετε να
πήξει σε δροσερό μέρος ή στο ψυγείο.

Σοβαρά … αστειάκια
Πώς αντιδρά ένας Άγγλος, Αμερικανός, αρκετοί
άλλοι… και φυσικά ένας Έλληνας, όταν πέφτει μια
μύγα στο καφέ τους;
1. Άγγλος: Πετάει την κούπα με τον καφέ και φεύγει από την καφετέρια.
2. Αμερικανός: Βγάζει τη μύγα και συνεχίζει να
πίνει τον καφέ του.
3. Κινέζος: Τρώει τη μύγα και πετάει τον καφέ.
4. Παλαιστίνιος: Πίνει τον καφέ μαζί με τη μύγα.
5. Σκοτσέζος: Πιάνει τη μύγα και τη σφίγγει φωνάζοντας «φτύσε τον καφέ μου ρε»!
7. Έλληνας: Πάει στη μάνα του να πιει ένα καφέ
της προκοπής.

Η NASA κάνει προσλήψεις
• Οι τυχεροί θα περάσουν από εκπαίδευση
διάρκειας δύο ετών και άνω

Ν

έους αστροναύτες ζητά
να προσλάβει η αμερικανική διαστημική υπηρεσία. Απαραίτητα προσόντα:
να είναι Αμερικανοί πολίτες,
γιατροί, πιλότοι ή μαθηματικοί ή να έχουν μάστερ σε κάποιο άλλο επιστημονικό ή τεχνολογικό αντικείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από τις 2 μέχρι τις 31 Μαρτίου
2020, όμως η τελική επιλογή θα γίνει στα μέσα του
2021. Οι τυχεροί θα περάσουν από εκπαίδευση
διάρκειας δύο ετών και άνω. Την τελευταία φορά
που η NASA ζήτησε να προσλάβει επίδοξους
αστροναύτες, το 2017, εμφανίστηκαν 18.000 υποψήφιοι και από αυτούς επελέγησαν μόνο οι 12.
«Είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία των
επανδρωμένων πτήσεων για να γίνει κανείς αστροναύτης», σχολίασε ο Τζιμ Μπρίντενστιν, ο επικεφαλής της NASA.
Συνήθως, περίπου οι μισοί από τους νεοσύλλεκτους
είναι στρατιωτικοί και κατά κύριο λόγο πιλότοι
δοκιμών.
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Εντάξετε το μέλι στην καθημερινή σας περιποίηση

Π

λούσιο σε υδατάνθρακες, ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες, αμινοξέα,
ένζυμα και βιταμίνες του συμπλέγματος B, το μέλι αποτελεί πηγή
ενέργειας, αναζωογόνησης και
τόνωσης του οργανισμού, ενώ
παράλληλα θεωρείται ένα από τα
καλύτερα αντιβακτηριδιακά της
φύσης. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα
θρεπτικό για το δέρμα, χάρη στις
σημαντικές επουλωτικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να
έλκει, να απορροφά και να διατηρεί νερό στα μόριά του, εξασφαλίζοντας υγρασία.
Δεν είναι τυχαίο ότι διάφορες ποικιλίες μελιού χρησιμοποιούνται
παραδοσιακά σε θεραπευτικές
εφαρμογές, π.χ. μέλι θυμαριού για
την καλή λειτουργία του αναπνευστικού, μέλι καστανιάς για τα
γαστρεντερικά προβλήματα, μέλι
ερείκης για την αντισηπτική και
διουρητική δράση του, μέλι από
ευκάλυπτο γιατί μαλακώνει το
βήχα κ.ά.

Πέντε τρόποι να εντάξετε το μέλι
στη ρουτίνα περιποίησής σας
1. Στην απολέπιση σώματος
Για να φτιάξετε το δικό σας απολεπιστικό σώματος θα χρειαστείτε
1/4 φλιτζανιού χλιαρό μέλι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή
λάδι καρύδας και μισό φλιτζάνι
καστανή
ή
λευκή
ζάχαρη.
Ανακατεύετε όλα τα υλικά και
απλώνετε το μείγμα τρίβοντας το
σώμα σας με απαλές, κυκλικές
κινήσεις.

Βυθίστε ένα φακελάκι πράσινου
τσαγιού σε ζεστό, βραστό νερό για
περίπου 3 λεπτά. Αφαιρέστε το
φακελάκι και αφήστε το να κρυώσει. Μόλις κρυώσει, κόψτε το
φακελάκι και βγάλτε τα φύλλα του
τσαγιού. Προσθέστε το μέλι στα
φύλλα. Πλύνετε το πρόσωπό σας
και στεγνώστε με μια πετσέτα.
Εφαρμόστε το μείγμα μελιού και
πράσινου τσαγιού στο πρόσωπό
σας, αφήστε το για περίπου 20
λεπτά και ξεπλύνετε με χλιαρό
νερό.
3. Στα σπυράκια
Βάλτε σε μία μπατονέτα λίγο μέλι
και περάστε τη μεμονωμένα σε
κάθε σπυράκι. Αφήστε το όσο
περισσότερο μπορείτε προκειμένου
να δράσει (ιδανικά το βράδυ) και
έπειτα καθαρίστε το πρόσωπο με
ένα απαλό καθαριστικό και χλιαρό
νερό.

Σε 4 φλιτζάνια ζεστό
νερό, διαλύστε 1 φλιτζανάκι μέλι και αφού λουστείτε κανονικά με το
σαμπουάν και σκουπίσετε ελαφρά τα μαλλιά σας
με μια πετσέτα, απλώστε
πάνω τους το διάλυμα
του μελιού. Αφήστε το να
δράσει για 10-15΄ και
κατόπιν ξεβγάλετε με
άφθονο νερό. Καλό είναι
να επαναλαμβάνετε τη
διαδικασία μετά από κάθε λούσιμο
για όσο διάστημα χρειαστεί.
5. Στη μάσκα μαλλιών
Ανακατέψτε 3 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας (για κοντά μαλλιά, χρησιμοποιήστε 2 κουταλιές)
με 1 κουταλιά της σούπας μέλι και
απλώστε το μείγμα σε νωπά μαλλιά επιμένοντας στις άκρες.
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 30
λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε.
Καλό είναι να χρησιμοποιείτε τη
μάσκα 1 φορά την εβδομάδα ή
όποτε βλέπετε τα μαλλιά σας αφυδατωμένα.
Προσοχή! Tο μέλι μπορεί να δράσει
ως ευαισθητοποιός ουσία σε
άτομα με τάση για αλλεργίες,
δεδομένου ότι προέρχεται από τη
γύρη των λουλουδιών, η οποία
είναι ισχυρότατο αλλεργιογόνο. Aν,
λοιπόν, ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, καλύτερα να αποφύγετε να
το εφαρμόσετε στο δέρμα σας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη περνά απέναντί σου
και κρατά τον προβολέα στραμμένο
πάνω στους άλλους. Όμως εσύ δεν
αποκλείεται να έχεις κάποια διλλήματα, ως προς τα θέλω και ως προς τα
πρέπει, στο τέλος όμως επιλέγεις να
βάλεις πρώτα σε σειρά όσα πρέπει να
γίνουν, καθώς αυτό σου δίνει περισσότερο αέρα ελευθερίας, ώστε να υλοποιήσεις όσα επιθυμείς, χωρίς να σε αποσπά τίποτα.

SUDOCOU

4. Στο μαλακτικό
μαλιών

2. Στη μάσκα προσώπου

Λέων: Θέλεις να δεις κόσμο και μολονότι κάποιες υποχρεώσεις σε καλούν να
τις τακτοποιήσεις, εσύ επιστρατεύεις
τον φλογερό τρόπο που επικοινωνείς
τις ιδέες σου. Φρόντισε όμως να είσαι
και πιο ανοιχτός στην αντίθετη άποψη,
καθώς μπορεί η άλλη πλευρά να σου
επισημαίνει κάτι σωστό και εσύ χάνεις
την ευκαιρία να επωφεληθείς, λόγω του
εγωισμού σου.

Ταύρος: Η καθημερινότητα μοιάζει να
γίνεται πιο βαρετή λόγω των υποχρεώσεών της, γεγονός που ενώ άλλοτε δεν
σε πείραζε, σήμερα δυσκολεύεσαι να
τηρήσεις όλες τις προθεσμίες καθώς
προτιμάς να… απολαύσεις τη μέρα
σου! Στο τέλος όμως βρίσκεις την χρυσή
τομή, μεταξύ ανεμελιάς και υπευθυνότητας!

Παρθένος: Είσαι αποφασισμένος να
κάνεις αργά και σταθερά βήματα,
καθώς το περασμένο διάστημα ο Άρης
σε είχε παρασύρει σε βιαστικές κινήσεις, οι οποίες έχουν έντονο το στοιχείο
του θυμού. Τώρα όμως είσαι πιο ώριμος, ενώ γενικότερα πρόκειται για μια
ήρεμη μέρα που μπορείς να κάνεις αυτά
που θέλεις, ειδικά αν πρόκειται για
πρακτικές υποθέσεις.

Δίδυμοι: Η Σελήνη ξεκινά το ταξίδι της
σε μια ευνοϊκή θέση για το ζώδιό σου,
βγάζοντας στην επιφάνεια την πιο
δημιουργική σου πλευρά, ωστόσο ο
κυβερνήτης σου Ερμής από τους «χαοτικούς» Ιχθύς και λίγο πριν ορθοδρομήσει δεν σε βοηθά να βρεις εντός σου τις
απαντήσεις και κάποιες σταθερές στις
οποίες στηριζόσουν, τώρα βλέπεις ότι
δοκιμάζεται η αντοχή τους.

Ζυγός: Η Σελήνη ξεκινά την πορεία της
στο δικό σου ζώδιο και εσύ κρατάς τα
θέλω σου στην κορυφή της λίστας με
τις προτεραιότητές σου. Παράλληλα
όμως οι υποχρεώσεις που έχεις να
διευθετήσεις σχετικά με το σπίτι, την
ακίνητη περιουσία αλλά και τους οικείους σου δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμα.
Το θετικό όμως είναι ότι τα πιο δύσκολα πέρασαν!

Καρκίνος: Οι ρυθμοί σταδιακά αυξάνονται, ωστόσο εσένα η διάθεσή σου είναι
πιο εσωστρεφής και δεν έχεις διάθεση
για κουραστικές πολυκοσμίες, αλλά
θέλεις να περιβάλλεσαι από πρόσωπα
που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής.
Ταυτόχρονα όμως είναι μια καλή ημέρα
για να ασχοληθείς με τα του οίκου σου.

Σκορπιός: Η ημέρα σε καλεί να καταστρώσεις ένα πλάνο για την επόμενη
περίοδο, στο οποίο θα κάνεις και τις
απαραίτητες στρατηγικές, δεν χρειάζεται όμως για την ώρα να μιλήσεις σε
όλους γι’ αυτό, άλλωστε μπορείς να
στηριχτείς στις δικές σου δυνάμεις,
αλλά και στην ενόρασή σου.

13

Τοξότης: Θέτεις υψηλούς στόχους,
ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρχουν
πρακτικές ή υλικές μεταβλητές που δεν
έχεις υπολογίσει και αυτό αρχικά ενδεχομένως να σε κάνει να αναθεωρήσεις.
Ωστόσο στα δυνατά σου σημεία είναι η
αποφασιστικότητα που δείχνεις και οι
κόποι που έχεις καταβάλει όλο αυτό το
διάστημα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Γκιουζλεμέδες
Πως θα φτιάξετε παραδοσιακά τηγανητά τυροπιτάκια από την Μικρά Ασία
Υλικά:
Με μικρασιατική καταγωγή τα παραδοσιακά αυτά
τηγανητά τυροπιτάκια της Μυτιλήνης χρωστούν το
όνομά τους στην τουρκική λέξη «goz», που θα πει
«μάτι» -λόγω των μικρών φουσκάλων που σχηματίζονται στη ζύμη τους όταν τηγανιστούν.
Υλικά:
1 κιλό αλεύρι
1 ποτήρι χλιαρό νερό
1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο
1/2 φλιτζάνι του καφέ ξίδι
1 κουταλάκι του γλυκού αλατι
Για τη γέμιση
1/2 κιλό λευκό τυρί (φέτα κ.λπ.) τριμμένο
2 αυγά
μπόλικο φρέσκο δυόσμο
λάδι για το τηγάνισμα

Αιγόκερως: Η Σελήνη πορεύεται στο
ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου
και σου θυμίζει πως είσαι… γεννημένος
να αναρριχηθείς στο ψηλότερο σκαλί,
ενώ προσεγγίζεις σημαντικά πρόσωπα
ώστε να επιτύχεις τα θέλω σου. Δεν λείπουν όμως από μέρους σου κάποιες
κινήσεις υπερβολής που σε εκθέτουν.
Υπάρχει παρασκήνιο!
Υδροχόος: Παίρνεις μια σημαντική βοήθεια εκεί που δεν το περίμενες, κάτι που
το τελευταίο διάστημα ένιωθες πως
χρειαζόσουν. Παράλληλα, τα πρόσωπα
του κοντινού σου περιβάλλοντος δεν
είναι τόσο ευδιάθετα όσο εσύ και τρέχουν να προλάβουν δικές τους υποθέσεις. Σε γενικές γραμμές πάντως η μέρα
σε βοηθά να βρεις το χαμόγελό σου!
Ιχθείς: Η Σελήνη βρίσκεται σε μια ασύμβατη θέση για σένα, έτσι λοιπόν δυσκολεύεσαι να μπεις στη θέση των άλλων
και οι δικές σου βαθύτερες είναι η
πρώτη σου προτεραιότητα σε σχέση με
τις δικές τους. Ωστόσο, μέσα από την
διαίσθησή σου καταφέρνεις να βρεις τις
ισορροπίες. Τρέξε όμως τις υποθέσεις
σου αυτή την εβδομάδα, πριν αναδρομήσει ο Ερμής!

Εκτέλεση:
Ανοίγουμε μια λακκουβίτσα στο κέντρο του αλευριού
και ρίχνουμε μέσα το αλάτι, το λάδι, το ξίδι και το
νερό. Ανακατεύουμε σιγά σιγά με τα χέρια τα υλικά να
ομογενοποιηθούν και ζυμώνουμε μέχρι να αποκτήσουμε μια ζύμη που δεν κολλάει. Ετοιμάζουμε τη γέμιση
αναμειγνύοντας σε ένα μπολ το τριμμένο λευκό τυρί,
τα αυγά και τον δυόσμο. Παίρνουμε κομμάτια ζύμης
και ανοίγουμε με τον πλάστη σε φύλλο. Κόβουμε
τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα κομμάτια, βάζουμε
από μια κουταλιά γέμιση στο κέντρο τους αφήνοντας
αρκετό περιθώριο ζύμης γύρω γύρω, και κλείνουμε τα
πιτάκια σα φακέλους (πρώτα τις δυο αντικριστές
γωνίες κι ύστερα τις άλλες δύο). Τηγανίζουμε λίγους
λίγους τους γκιουζλεμέδες σε καυτό λάδι μέχρι να
ροδίσουν. Τους βγάζουμε και, αν θέλουμε, τους αφήνουμε λίγο σε απορροφητικό χαρτί, πριν τους σερβίρουμε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 797 - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ΤΕΤΑΡΤΗ 19- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Στα σκαριά η φορολογική μεταρρύθμιση

Σ

ε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η νέα
φορολογική μεταρρύθμιση, 18 χρόνια μετά την τελευταία αναθεώρηση της
το 2002.
Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου
Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, προανήγγειλε τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση η οποία, όπως τόνισε, θα εδράζεται και θα έχει άρωμα περιβαλλοντικού
προσανατολισμού, αφού όπως εξήγησε, θα περιλαμβάνει μέτρα για μία
δημοσιονομικά ουδέτερη πράσινη
μεταρρύθμιση.
Τα έσοδα που θα προκύπτουν, είπε, θα
επιστρέφονται στον πολίτη μέσω της

μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης
στην απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψιν και τη λήψη ανάλογων αντισταθμιστικών μέτρων, τα οποία θα διασφαλίζουν δημοσιονομική σταθερότητα.
Παράλληλα, σημείωσε, γίνονται σοβαρές προσπάθειες για ενίσχυση του
φορολογικού ελέγχου και της πάταξης
της φοροδιαφυγής. Μία από τις φιλοδοξίες του Υπουργείου Οικονομικών
περιστρέφεται γύρω από τη δίκαιη
κατανομή φορολογικών βαρών, στηρίζοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση αλλά και την πράσινη και βιώσιμη
οικονομία.

ΕΕ: Ψηφίστηκε η νομοθεσία για κοινό φορτιστή

Τ

α
μέλη
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ψήφισαν την περασμένη εβδομάδα νομοθεσία για υιοθέτηση κοινού φορτιστή στην επικράτεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλους
τους κατασκευαστές καλώντας την
Ευρωπαική Επιτροπή (Κομισιόν) να

καθορίσει κανόνες μέχρι το καλοκαίρι
2020. Η νομοθεσία για τη χρήση κοινού
φορτιστή θα τεθεί σε εφαρμογή από το
τρίτο τρίμηνο του 2020 με κύριο στόχο
τη μείωση των ηλεκτρονικών απορριμάτων που έφθασαν τα 12,3 εκατ.
τόνους το 2016.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
Εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά
να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το
μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις
εσχάτην πενίαν
Ιωάννης Καποδίστριας
(αρνούμενος τον μισθό του Κυβερνήτη)

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Κ ΑΡΝ ΑΒ ΑΛΙ ΣΤ ΙΚ Ο Σ ΧΟ Ρ Ο Σ
Τιμή Εισόδου με
Πλούσιο Φαγητό
και Κυπριακό
Ποτό €12
το άτομο
O Χορός
επιχορηγείται
από τα Ταμεία
Ευημερίας των
Ομοσπονδιών
της Σ.Ε.Κ.

Παρασκευή
28
Φεβρουαρίου
2020 ώρα
8.00 μ.μ.
στο MONTE
CAPUTO

Πληροφορίες στο
τηλ.. 25861000 ή
από τους
Οργανωτιικούς
Γραμματείς των
Σωματείων

Σας περιμένουμε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Μόνη λύση
η μείωση του πλαστικού

Η

μόνη λύση στην πλαστική ρύπανση είναι ο
περιορισμός των πλαστικών συσκευασιών μιας
χρήσης. Οι προτάσεις που σήμερα παρουσιάζει η
βιομηχανία πλαστικού, όπως η καύση, το χαρτί και η
χημική ανακύκλωση έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και οδηγούν σε «πλαστικό αδιέξοδο»,
υποστηρίζει η διεθνής οργάνωση Greenpeace.
Σύμφωνα με την έκθεση «Πετώντας το μέλλον στα
σκουπίδια: Οι λάθος “λύσεις” στην πλαστική ρύπανση», που δημοσίευσε πρόσφατα η οργάνωση, η
δημόσια συζήτηση για την πλαστική ρύπανση
κυριαρχείται από «ψευδολύσεις». «Ως συνέπεια της
παγκόσμιας κινητοποίησης για την αντιμετώπιση
της πλαστικής ρύπανσης, κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες που παράγουν υπέρογκες ποσότητες
πλαστικής συσκευασίας μιας χρήσης έχουν αρχίσει
να παραδέχονται ότι πρέπει να δράσουν. Κάποιες
έχουν κάνει δεσμεύσεις φαινομενικά φιλόδοξες, αλλά
με μια πιο προσεκτική ματιά φαίνεται ότι συνεχίζουν
στο ίδιο μοτίβο: επενδύουν σε “ψευδολύσεις”, οι
οποίες διαιωνίζουν την κουλτούρα της σπατάλης»,
αναφέρει η έκθεση.
Όπως εκτιμά η Greenpeace, αρκετές από τις μεθόδους που κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια
είναι προβληματικές. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση
«δεν μπορεί να συμβαδίσει με τον τεράστιο όγκο
πλαστικών σκουπιδιών που παράγεται. Ακόμα και
στη Γερμανία, η οποία έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης στον κόσμο, πάνω από 60% όλων
των πλαστικών καίγεται και μόνο το 38% ανακυκλώνεται».

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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Μύρισε ξανά «θρύλος» με σφραγίδα Ουζουνίδη

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μ

ε τον Μαρίνο Ουζουνίδη στο τιμόνι
ο ΑΠΟΕΛ όλως αιφνιδίως παρατάχθηκε με πρόσωπο «Θρύλου» φιλοδωρώντας τον Απόλλωνα με τεσσέρα,
στέλλοντας μηνύματα προς την
«Κυρία» πως η αναρρίχηση προς τον
Όλυμπο τώρα αρχίζει. Ο Ελλαδίτης
τεχνικός έδωσε σφυγμό και μπρίο στην
ομάδα η οποία συνήλθε από το πολύμηνο λήθαργο πιστοποιώντας πως
«παροδική κρίση ήταν και πέρασε».
Βαρύ το κλίμα στον Απόλλωνα μετά την
4η διαδοχική ήττα. Ψηλά το κεφάλι
συστήνει ο Σ. Αυγουστή για ανασύνταξη δυναμέων με ελάχιστο στόχο το
«Γιουρόπα Ληγκ»

• Από την κρίση σε υψηλές πτήσεις ο ΑΠΟΕΛ, πολυβολώντας
με 4σφαιρο τον Απόλλωνα
• Οι «Κυανόλευκοι» της Λεμεσού μάζεψαν τα συντρίμμια τους
επιδιώκοντας να σηκώσουν πάση θυσία κεφάλι
• Η Ανόρθωση έκαμψε την σθεναρή αντίσταση της Νέας
Σαλαμίνας και αποσπάσθηκε στο +4
• Νίκη εξάδας για ΑΕΚ στο «Μακάρειο»
• Τρίποντο πνοής για Ολυμπιακό στο «Δασάκι»
• Ήττες βυθού για Δόξα και Εθνικό

Με δίκαιη νίκη στο Αμμοχωστιανό ντέρμπι, η Ανόρθωση αύξησε τη διαφορά
στο +4 απολαμβάνοντας πιο ξέγνοιαστα τη μοναξιά του ρετιρέ. Η ήττα για
την Νέα Σαλαμίνα θεωρείται κατά
κάποιον τρόπο εφιαλτική γιατί την
απομακρύνει αισθητά από τον τεθέντα
στόχο της πρώτης εξάδας.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανεπιθύμητη ισοπαλία για ΑΕΛ και
Ομόνοια. Οι «Πράσινοι» έχασαν έδαφος
στο κυνήγι της κορυφής ενώ οι Λεμεσιανοί θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της πρώτης εξάδας. Με τέρμα του
συνήθη ύποπτου Ι. Τρισκόφσκι η ΑΕΚ
έστω και δύσκολα άλωσε το «Μακάρειο» σφραγίζοντας θέση στην πρώτη
εξάδα, που ήταν και ο στόχος μετά τα
συνεχή σκαμπανεβάσματα που οδήγησαν στην αλλαγή προπονητή. Η Δόξα
ψαλίδισε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες για παραμονή στα σαλόνια.
Βαθειά ανάσα πήρε ο Ολυμπιακός που
απόδρασε με το τρίποντο από το
«Δασάκι» και βλέπει τους κόπους του
να αποδίδουν καρπούς στον αγώνα για
παραμονή. Τουναντίον, ο Εθνικός επιδείνωσε τη θέση του και μόνο με θαύμα
θα γλυτώσει τον υποβιβασμό.
Ένωση και Πάφος συμβιβάστηκαν με
την ισοπαλία που τους δίνει από ένα
πολυτιμότατο βαθμό στην αγωνιώδη
προσπάθεια για αποφυγή οδυνηρών
περιπετειών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ένας αναγεννημένος Μούσα Αλ Τάαμαρι που μπήκε ως αλλαγή (72’) στο ντεπούτο
του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, οδήγησε την ομάδα του
στον θρίαμβο επί του Απόλλωνα, διαμηνύοντας ότι η κρίση ξεπεράστηκε,
τα καλά ήλθαν και τα καλύτερα έπονται

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Η διαφαινόμενη αναγέννηση του ΑΠΟΕΛ σε συνδυασμό με την
ανοδική πορεία της ΑΕΚ και την σταθερή αξία της Ανόρθωσης,
προμηνύει σκληρότατες μάχες στα πάνω διαζώματα

2

Αίνιγμα ο Απόλλωνας που καλείται να διαχειρισθεί ψύχραιμα
και σοφά την επόμενη μέρα της νέας αγωνιστικής κρίσης

3

Στον πυθμένα αναμένονται αγώνες «υπέρ βωμών και εστιών»
για μια θέση στον ήλιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δεν ζαλίζεται
από την
μαγεία της
κορυφής ο
Τιμούρ
Κετσπάγια.
Παραμένει
προσηλωμένος
στον στόχο
του
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ συναντήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους μέλη της ΕΟΚΕ

Κυπριακό και ευρωπαϊκά ζητήματα
στο επίκεντρο της συνάντησης

ΝΕΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (2019-nCoV)
Συμβουλές από τις Ιατρικές Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
1. Τι είναι οι κορωνοϊοί; Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα
ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα
ζώα. Εκτιμάται ότι οι κορωνοϊοί είναι υπεύθυνοι για
ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των κοινών κρυολογημάτων στους ενήλικες και στα παιδιά.
2. Από πού προήλθε ο ιός; Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) ακόμη αναζητά την ακριβή προέλευση
του ιού. Η πρώτη εστία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό φαίνεται να εμφανίστηκε σε μια αγορά τροφίμων
και ζώντων ζώων στην πόλη Γουχάν. Από εκεί προήλθαν και τα πρώτα επιβεβαιωμένα περιστατικά.
3. Ποια είναι τα συμπτώματα του νέου ιού; Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ήπια, μέτρια ή σοβαρή
λοίμωξη συμπεριλαμβανομένης σοβαρής πνευμονίας,
σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σηψαιμία και σηπτικό σοκ. Τα συμπτώματα που μπορεί να
παρουσιάσει κάποιος μοιάζουν πολύ με αυτά του κοινού κρυολογήματος, τα οποία περιλαμβάνουν: πυρετό, ρινική καταρροή, βήχα, πονόλαιμο, αναπνευστική
δυσχέρεια και πιθανώς πονοκέφαλο. Ο ιός έχει χρόνο
επώασης 14 μέρες.
4. Πώς γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία του; Δεν
υπάρχει ειδική θεραπεία. Η υποστηρικτική φροντίδα
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Επί του
παρόντος δεν υπάρχουν εμβόλια κατά των κορωνοϊών.
5. Πόσο μεταδοτικός είναι ο ιός; Ο ιός φαίνεται να
μεταδόθηκε αρχικά από τα ζώα στον άνθρωπο. Έχει
επιβεβαιωθεί και η μετάδοση από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Γίνεται μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού με το βήχα και το φτάρνισμα, με την προσωπική
επαφή (π.χ. άγγιγμα χεριών), με το άγγιγμα μολυσμένων επιφανειών και στη συνέχεια με το άγγιγμα του
στόματος ή της μύτης, προτού κανείς πλύνει τα χέρια
του.
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Ο

ι προκλήσεις που αφορούν και
επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καθώς και οι γεωπολιτικές αλλαγές που διαδραματίζονται
στην περιοχή της ανατολικής
μεσογείου τέθηκαν στο επίκεντρο
συνάντησης του προέδρου της
ΕΟΚΕ Luca Jahier με τον γενικό
γραμματέα και αναπληρωτή γενικό
γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα και Μιχάλη Μιχαήλ, τον
πρόεδρο της ΟΕΒ Γιώργο Πέτρου,
τον αντιπρόεδρο οικονομικών ΚΕΒΕ
Γιώργο Μαυρουδή και τους
εκπροσώπους της ΠΕΟ Πιερή
Πιερή και Μαρίνα Κούκου.
Στην παρουσία και των μελών της
ΕΟΚΕ Νίκου Επιστηθίου, Μιχάλη
Αντωνίου, Μάνθου Μαυρομάτη
και Τάσου Γιαπάνη συζητήθηκαν
μεταξύ άλλων και οι προοπτικές
που δημιουργούνται από ενδεχόμενη επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ ανέδειξε τα
προβλήματα που ενδεχομένως να
δημιουργηθούν λόγω των ραγδαίων αλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με κυρίαρχο το ζήτημα του
BREXIT, διατυπώνοντας την ελπίδα
πως η Κύπρος θα μπορέσει να
αξιοποιήσει με επιτυχία τις προκλήσεις ώστε να μην επηρεαστεί
αρνητικά η πορεία της οικονομίας
και παράλληλα να δημιουργηθούν

οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για
να υπάρξει πολιτική διευθέτηση
του κυπριακού ζητήματος.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε σχέση με τις εξελίξεις στην

• Να δοθεί έμφαση
στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής
τόνισε ο γγ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας

Ευρωπαϊκή Ένωση και διατύπωσε
την ανάγκη για περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και τον ρόλο που θα
πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη σε
πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.
Έδωσε έμφαση στον ρόλο των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων
στην προσπάθεια για επίτευξη
λύσης του κυπριακού προβλήμα-

τος ενώ αναφέρθηκε στις δημογραφικές αλλαγές στα κατεχόμενα
μέσα από την παράνομη μετανάστευση, τον εποικισμό και την
απόλυτη εξάρτηση τους από την
Τουρκία. Αναφέρθηκε επίσης στα
προβλήματα που δημιουργούνται
από την αδήλωτη εργασία και την
ανεξέλεγκτή μετανάστευση στις
ελεύθερες περιοχές αλλά και την
αρνητική επίδραση σε πολιτικό
επίπεδο, στην αγορά εργασίας,
στην οικονομία και στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
ζήτησε από τον πρόεδρο της ΕΟΚΕ,
όπως δοθεί έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής πολιτικής της
ΕΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς αλλά και σε
τρία βασικά ζητήματα που συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τον κοινωνικό πυλώνα, την πράσινη συμφωνία και τον κατώτατο
μισθό.

6. Πόσο σοβαρές είναι οι λοιμώξεις που προκαλούνται; Ο νέος αυτός ιός φαίνεται να σχετίζεται με τον
ιό SARS του 2003 και φαίνεται να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής ο ιός φαίνεται να προκαλεί
από ήπια συμπτώματα γρίπης μέχρι βαριά ιογενή
πνευμονία και θάνατο. Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις
(υπέρταση, καρδιακά νοσήματα, διαβήτη και ηπατικές
ή αναπνευστικές ασθένειες) φαίνεται να είναι πιο
ευάλωτοι σε πιο σοβαρές λοιμώξεις
7. Τι κάνουν οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας για να αντιμετωπίσει τον νέο
αυτόν ιό; Εφαρμόζουν πρωτόκολλα για την διαχείριση ύποπτων περιστατικών με βάση τις συστάσεις του
ΠΟΥ. Επίσης έχει ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία
προς τους επαγγελματίες υγειάς και το κοινό. Ταυτόχρονα έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου των σημείων εισόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, οδοφράγματα).
8. Πώς μπορεί κάποιος να αποφύγει την μετάδοση
αναπνευστικών λοιμώξεων γενικότερα συμπεριλαμβανομένης της γρίπης και του νέου κορωνοϊού;
Προστατεύοντας τον εαυτό του και τους γύρω του.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
• Φροντίζουμε επιμελώς την ατομική υγιεινή. Καλό και
τακτικό πλύσιμο των χεριών και του προσώπου με
υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χαρτοπετσέτες ή χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος.
• Χρησιμοποιούμε χαρτομάντηλα και μαντηλάκια μίας
χρήσης για κάλυψη στόματος και μύτης στο
βήχα/φτάρνισμα και ακολούθως τα πετάμε.
• Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά επιφάνειες
και πάγκους εργασίας.
• Αερίζουμε καλά και συχνά το σπίτι και τον χώρο
εργασίας μας.
• Αποφεύγουμε την στενή επαφή με άτομα που φαίνεται να έχουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού
και τους χώρους που υπάρχει συνωστισμός. Πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 1420.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Η

Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ιστορικής
Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 55 - 59,
τους Συνδέσμους Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α., τη ΣΕΚ, τον Δήμο Λύσης
και την οικογένεια του ήρωα, τελεί
την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 και
ώρα 9.00π.μ. στην Ιερά Μονή
Μαχαιρά, το ετήσιο μνημόσυνο
του ήρωα Υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α.
και πρώτου Κύπριου Έφεδρου
Αξιωματικού
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ και σας καλούμε
όπως παραστείτε.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο
ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Μαχαιρά, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λήδρας κ. Επιφάνιος.
Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει
ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Στο μνημόσυνο θα παραστεί ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
Υπουργοί, Βουλευτές, Αρχηγοί ή
εκπρόσωποι κομμάτων, οι Αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς και της

√ Τον επιμνημόσυνο λόγο
θα εκφωνήσει ο γ.γ. της ΣΕΚ
Αστυνομίας, ο Διοικητής της
ΕΛ.ΔΥ.Κ., Δήμαρχοι, Αγωνιστές
της Ε.Ο.Κ.Α., Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Σωματείων και Οργανώσεων και πλήθος κόσμου.
Μετά την τέλεση του μνημοσύνου,
θα ακολουθήσει τρισάγιο στον
τόπο της θυσίας του ήρωα, στο
κρησφύγετο του. Ακολούθως η

Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων
Αξιωματικών σε συνεργασία με
τμήμα Καταδρομών και ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς, θα προβούν σε αναπαράσταση της ιστορικής μάχης του Μαχαιρά και θα
γίνει κατάθεση στεφάνων.

