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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Φορολογική Μεταρρύθμιση
Σάρκα και οστά παίρνει η υλοποίηση της εισήγησης της ΣΕΚ για
Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση
Σελ.5

Ο γενναίος των γενναίων
63 χρόνια μνήμης και τιμής για
έναν τεράστιο ήρωα και μια
ωραία νιότη

Κράτος χωρίς δικαιοσύνη
δεν είναι κράτος
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Ήλθε η ώρα να γίνει το όραμα της
Ισότητας πράξη

Αντλήστε δύναμη από τη δύναμη
σας και μαζί θα τα καταφέρουμε
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΗ
ΚΑΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

ον λόφο του Προεδρικού θα διαβούν
μεθαύριο Παρασκευή τα μέλη της
γενικής γραμματείας της ΣΕΚ όπου θα
θέσουν ενώπιον του Προέδρου της
Δημοκρατίας δέσμη καίριων ζητημάτων τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα, με επιζήμιες επιπτώσεις για τις
εργασιακές σχέσεις, την οικονομία και
την κοινωνική συνοχή.

Παγκόσμια Μέρα
της Γυναίκας

ΤΙΜΗ €0.70

• Στο προεδρικό η ηγεσία της ΣΕΚ μεθαύριο Παρασκευή

Τ

Σελ. 7

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3075

√ Να αποκατασταθεί η τάξη και το δίκαιο αξιώνει η ΣΕΚ
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας και οι συνεργάτες του θα
εκφράσουν στον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη τις έντονες ανησυχίες τους
για την επικίνδυνη τροπή που προσλαμβάνουν σημαντικά θέματα τα
οποία αν δεν επιλυθούν σωστά και
έγκαιρα θα πυροδοτήσουν ανεπιθύμητη
εργασιακή κρίση. Με τεκμηριωμένες
θέσεις και πειστικά επιχειρήματα η ΣΕΚ
θα ζητήσει την προεδρική παρέμβαση
για αίσια κατάληξη των πιο κάτω
κορυφαίων ζητημάτων:

1 Απάλειψη της αποκοπής του 12% που
επιβάλλεται στις συντάξεις όσων αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν στο
63ο έτος ενόσω συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι το 65ο.

Σελ. 9

Η φτώχεια εξακολουθεί
να κτυπά την πόρτα μας
Η ΣΕΚ φιλοξένησε το «Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια»

2 Θωράκιση της κοινωνικής διάστασης
των Ταμείων Προνοίας και των συνταξιοδοτικών παροχών τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
και επαναφορά της νομοθετικής πρότασης κατά τρόπο που να καλύπτεται
το σύνολο των εργαζομένων
3 Πλήρης επαναφορά του θεσμού της
ΑΤΑ στη βάση της αποκατάστασης της
φιλοσοφίας του θεσμού όπως αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας –
πλαίσιο 2018-20

Σελ. 3

4 Τερματισμός της ανεξέλεγκτης και
αλόγιστης πρακτικής χρεώσεων που
ακολουθούν οι τράπεζες σε βάρος του
κοινού με πρώτα θύματα τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού
5 Επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών για εισαγωγή φορολογικής μεταρρύθμισης στη βάση της πράσινης
φορολογίας και στο πνεύμα της εισήγησης της ΣΕΚ η οποία υιοθετήθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο

6 Τάχιστη επαναφορά στη Βουλή για
ψήφιση του νομοσχεδίου για λειτουργία
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών που

αποσκοπεί στην πάταξη της αδήλωτης,
παράνομης και υποαμοιβόμενης εργασίας, το οποίο ταλαιπωρείται από
άστοχες και ιδιοτελείς πρακτικές που
αποβαίνουν σε βάρος της υγιούς αγοράς εργασίας και των καλώς νοούμενων κοινωνικών συμφερόντων
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας εξέφρασε την προσδοκία
πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα
αφουγκρασθεί της ανησυχίες και τις
κραυγές αγωνίας της ΣΕΚ στα υπό αναφορά ζητήματα η επίλυση των οποίων
θα αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμη για την
οικονομία και το σύνολο της κοινω-

Κύπριοι πολίτες: Μεταναστευτικό και Οικονομία κύρια ζητήματα ανησυχίας

Σελ. 8

Άρχισε η διαδικασία της πράσινης φορομεταρρύθμισης

Ε

δώ και περισσότερο από τρία χρόνια η ΣΕΚ, (λαμβάνοντας υπόψη και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η οικονομία), υποστηρίζει
πως, ήρθε η ώρα για μια ολοκληρωμένη φορολογική
μεταρρύθμιση με περιβαλλοντικό χαρακτήρα και
προσανατολισμό.

θέσεις απασχόλησης, ιδιαίτερα σε περιόδους ανεργίας και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους. Στην Κύπρο η φορολόγηση της ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών
πόρων είναι μηδενική και η χώρα κατατάσσεται
τελευταία στην Ε.Ε. σε αυτούς τους φόρους.

Ήρθε λοιπόν η ώρα για μια νέα φορολογική πολιτική
που θα μειώσει φορολογίες που επιβαρύνουν την
απασχόληση και το εργατικό κόστος και θα εισάγει
φορολογίες που θα επιβαρύνουν τη ρύπανση, προστατεύοντας το περιβάλλον, στα πλαίσια των λογικών της πράσινης ανάπτυξης.

• Μετά τις πολύμηνες προσπάθειες

Σχετικές μελέτες αναφέρουν πως, η πράσινη φορολογία ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος, δημιουργεί

και παρεμβάσεις της ΣΕΚ
Η ΣΕΚ με ανακοινώσεις, αρθρογραφία με υπομνήματα στο υπουργείο Οικονομικών και στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, αλλά και με σεμινάρια κατάρτισης
όλων των στελεχών του Κινήματος σε παγκύπρια
βάση, δημιούργησε το απαιτούμενο πλαίσιο για τη

συγκεκριμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται και από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Ήδη το υπουργείο Οικονομικών άρχισε να τροχιοδρομεί τις σχετικές διαδικασίες, για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και δεν θα προσθέτει κανένα κόστος στα
κρατικά ταμεία.
Στα όσα τροχιοδρομούνται προνοείται κοινωνικός
διάλογος, στον οποίο η ΣΕΚ θα συμμετάσχει βάζοντας τη δική της σφραγίδα προτείνοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις και αυτή η προσπάθεια πρέπει να
αγκαλιασθεί από όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του
τόπου.

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

2

@

Ε

νώπιον της μεγάλης πρόκλησης
για την ΠΡΑΣΙΝΗ οικονομία η
Κύπρος
Πανέτοιμη η ΣΕΚ η οποία εισηγήτην πράσινη φορομεταρρύθμιση

* θηκε

Ρ

άπισμα
για
τα
πολιτικά
ΚΟΜΜΑΤΑ η γνώμη των Κυπρίων
πολιτών
Υπεραναγκαία η λήψη μέτρων
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα

*

Γ

εΣΥ ολοκληρωμένο με ένταξη ιδιωτικών ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ από 1η
Ιουνίου
Το μέγα στοίχημα πρέπει οποσδήποτε να κερδηθεί

*

Α

ισθητή η μείωση ΜΙΣΘΩΝ και
σημαντική η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων την περίοδο 2011-18
Ώρα να υπάρξει ισορροπία με
ουσιαστικά οφέλη για τους εργαζόμενους

*

Τ

ιμήθηκε επάξια ο Μακεδόνας
Σταυραετός του Αγίου Ιλαρίωνα
Γιώργος ΚΑΤΣΑΝΗΣ
Στο πάνθεον των αθανάτων
δίπλα στον σταυραετό του
Μαχαιρά

*

Ί

ση κατανομή του παραγόμενου
πλούτου ΑΞΙΩΝΟΥΝ τα Ευρωπαικά
συνδικάτα
Η κρίσης πέρασε, ήλθε η ώρα της
εργατικής δικαίωσης

*

Κ

ατάσταση
πανικού
λόγω
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ δεν δικαιολογείται
Απαιτείται όμως πιστή εφαρμογή
των μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας

*

Η

αποτροπή
ΑΝΑΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
συμπεριφορών στον χώρο εργασίας είναι επιβεβλημένη
Η ΣΕΚ στηρίζει την έμπρακτα την
καταβαλλόμενη προσπάθεια

*

Φ

οβερά πράγματα αποκαλύπτονται στον χώρο του Κυπριακού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Απαιτούμεν πλήρη εξυγίανση του
ποδοσφαιρικού οικοδομήματος

*

Ώ

ρα να δαμασθεί η λερναία ύδρα
της ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Οι επιδρομές του Τμήματος Φόρου να
εντατικοποιηθούν

Ν
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

αι, τα ΤΕΧΝΙΚΑ επαγγέλματα
στην Κύπρο είναι περιζήτητα
Ας πληροφορήσουμε τους νέους
μας σωστά

Η

διάβρωση της ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ προέρχεται κυρίως από
τη χαμηλή παραγωγικότητα, την
αναξιοκρατία και την διαφθορά
Να ληφθούν επειγόντως διορθωτικά μέτρα

*

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

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

Μ

ε σκηνές απείρου κάλλους εμπλουτίζεται εδώ και μερικά χρόνια η
πολιτική ζωή της Κύπρου. Κατάρρευση
τραπεζών και κραυγαλέα δημοσιονομικά ελλείμματα που έσυραν την κοινωνία στην άβυσσο και τους πολίτες στην
εξαθλίωση, χωρίς να τιμωρείται
κανείς. Ποδοσφαιρικοί Στάβλοι του
Αυγεία (για να χρησιμοποιήσω την
προσφιλή φράση του
νύν προέδρου της
Δημοκρατίας) με τους
ενόχους, τους συνενόχους και τους ηθικούς αυτουργούς να
ποιούν τη νήσσα.
Του Ξενή X.
Δεκάδες
κόκκινοι
Ξενοφώντος
φάκελλοι για στημένα
Αρχισυντάκτη
ποδοσφαιρικά παι«Εργατικής
γνίδια, με την ηγεσία
Φωνής»
της Αστυνομίας να
xenis.xenofontos@
ξεχνά να ενημερώσει
sek.org.cy
αρμοδίως τον πολιτικό της προϊστάμενο. Διαγραφές τραπεζικών χρεών σε δημόσιους άρχοντες με
την Πολιτεία να κάνει πως δεν καταλαμβαίνει. Μίζες σε ανάθεση δημοσίων
έργων τύπου ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ να κοσμούν
την καθημερινότητα.
Βλέποντας τις πολύχρωμες αυτές πινελιές στον σημερινό κομματικο - πολιτικό χάρτη της Κύπρου, το μυαλό μας

στριφογυρίζει στην εποχή της πρώτης
διακυβέρνησης του ελεύθερου Ελληνικού κράτους υπό τον Ιωάννη Καποδίστρια τον επονομαζόμενο Άγιο της
Πολιτικής. Τον άνθρωπο που πίστευε
στην έννοια του κράτους ως ηθικής
προσωπικότητας. Τον ταπεινό και
σοφό ηγέτη που υποστήριζε πως, Κράτος χωρίς δικαιοσύνη, δεν είναι κράτος!

• Η εδραίωση του πολιτικού
πολιτισμού, μοναδική συνταγή
για να καθαρίσουν οι Στάβλοι
του Αυγεία
Το κράτος, έλεγε, πρέπει να καθοδηγεί
τους πολίτες του προς το καλό, να
πατάσσει τη ληστεία και κάθε μορφής
αδικία και σε καμμιά περίπτωση να μην
καθίσταται υποχείριο των τζακιών και
των πλούσιων.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως, ο βίος και
η πολιτεία των σημερινών πολιτικών
αρχόντων, πόρρω απέχει από το πνεύμα του πολιτικού πολιτισμού που καλλιέργησε ο Καποδίστριας. Στην Κύπρο,
όπως και στην Ελλάδα, οι πολιτικοί και
πολιτειακοί ταγοί, πλήν ελαχίστων
εξαιρέσεων, με τον βίο και την πολιτεία
τους, έπεισαν απόλυτα ότι το μόνο που

τους ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση
των προσωπικών τους συμφερόντων
μέσω του κομματικού κράτους. Η χρονίζουσα επικυριαρχία του κομματικού
βαρβαρισμού και η μαεστρική υπόγεια
συνεργασία των πολιτικών καιροσκόπων με τους οικονομικούς καιροσκόπους που εξακολουθεί να καταδυναστεύει τον λαό, συνηγορεί ότι δεν
υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Οι Στάβλοι
του Αυγεία που κοσμούν όλες, σχεδόν,
τις εκφάνσεις της καθημερινότητας μας
υπό την υψηλή στέγη της κομματοκρατίας, είναι αδύνατον να καθαρίσουν
υπό τις παρούσες συνθήκες. Του λόγου
το αληθές, καταμαρτυρά η ατιμωρησία
των ενόχων και συνενόχων της οικονομικής τραγωδίας και η εντεινόμενη κομματική αγυρτεία.
Μέσα σαυτό το τραγικό σκηνικό, οι
πολίτες αναζητούν εναγωνίως σανίδα
σωτηρίας. Προσμένουν αμήχανοι τον
σύγχρονο Ηρακλή που θα καθαρίσει
τους Στάβλους του Αυγεία της κοινωνικοοικονομικής ζωής και τον νέον
Καποδίστρια που θα σημάνει την επανάσταση του 21ου αιώνα, θέτοντας ως
κορωνίδα των σκοπών του την καλλιέργεια και εδραίωση του πολιτικού
πολιτισμού, ως μοναδικού εργαλείου
για ανασυγκρότηση της κοινωνίας και
αναγέννηση της χώρας.

Αντλήστε δύναμη από τη δύναμη σας και μαζί θα τα καταφέρουμε

Μ

ε θετική σκέψη ας υποδεχτούμε σε
λίγες μέρες την Παγκόσμια Ημέρα
της γυναίκας.
Μια μέρα υπενθύμισης που υποδηλοί
τη σημασία που θα πρέπει να δίνει η
ανθρωπότητα στο μισό και πλέον κομμάτι του πληθυσμού. Όχι λεκτικά αλλά
ουσιαστικά μέσα από την καθημερινή
στάση ζωής ανδρών και γυναικών.
Οι δύσκολες χρονιές
της κρίσης πέρασαν
και η προσπάθεια
μας θα πρέπει να
επικεντρωθεί εκ νέου
στην ενίσχυση και
Της Δέσποινας
προώθηση κοινωνιΗσαΐα
κών πολιτικών μέσα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
από τις οποίες θα
Γυναικών ΣΕΚ
μπορέσουμε να κερδίdespina.isaia@sek.org.cy
σουμε το στοίχημα
της εμπέδωσης Ίσων
Ευκαιριών στην εργασία.
Να κερδίσουμε το στοίχημα ότι κάθε
χώρος εργασίας θα πρέπει να προσελκύει ικανούς εργαζόμενους με βάση τα
προσόντα και τις δεξιότητες και όχι με
βάση το φύλο.

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)

Οι βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες που
υπονομεύουν το ορθό το δίκαιον και το
πρέπον καθώς και η απουσία επαρκών πολιτικών συμφιλίωσης ανάμεσα
στην οικογένεια και την εργασία είναι
πράγματι αρνητικοί παράγοντες που
δυσκολεύουν και εμποδίζουν κάθε

• Η γυναίκα έχει τη δύναμη στης
γης την περιστροφή, έχει τη
δύναμη να δημιουργεί μέσα της
τη ζωή. Δεν έχει τη δύναμη να
ανταπεξέλθει σε δυσκολίες;
γυναίκα να κάνει ένα επιπρόσθετο
βήμα.
Ωστόσο, ας αντικρύσουμε αυτές τις
δυσκολίες όχι ως εμπόδια αλλά ως μια
τεράστια πρόκληση, για να ενδυναμωθεί η θέληση κάθε γυναίκας να κατακτήσει τους στόχους και τις επιδιώξεις
της.
Είναι πλέον δεδομένο πως οι γυναίκες
δεν υστερούν σε ακαδημαϊκά προσόντα,
αλλά αντίθετα υπερτερούν. Συνεπώς
κλείστε τα αυτιά και αδιαφορήστε σε

υποτιμητικά σχόλια και σεξιστικές
προσεγγίσεις που στόχο έχουν κάμψουν
τις αντιστάσεις σας.
Ενεργοποιείστε τους μηχανισμούς
αυτοπροστασίας που διαθέτει κάθε
γυναίκα και μην κάνετε την χάρη σε
κανέναν στον εργασιακό σας περίγυρο
και όχι μόνο, να αισθάνεται ευτυχής
που λύγισε τις αντοχές σας!

Έχετε τη δύναμη - Μπορείτε
Έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε τεκμηριωμένα, μέσα από τις νομοθεσίες
την αξιοπρέπεια σας στην εργασία.
Δυναμικά και με αποφασιστικότητα
μην διστάσετε να καταγγείλετε συμπεριφορές που έχουν ως αποκλειστικό
στόχο να σας περιθωριοποιήσουν.
Η γυναίκα έχει τη δύναμη στης γης την
περιστροφή, έχει τη δύναμη να δημιουργεί μέσα της τη ζωή. Δεν έχει τη
δύναμη να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες;
Αντλήστε δύναμη από τη δύναμη σας
και μαζί να είστε σίγουροι πως θα τα
καταφέρουμε.
Και νάστε βέβαιες πως η ΣΕΚ στέκει
έμπρακτα και αταλάντευτα στο πλευρό
σας.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2/2020

κόμου, Γελασίου.

τού του Ρωμαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2/2020
Βασιλείου ομ., Προτερίου Άλεξ. Βάρσου,
Κυράννης νεομ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3/2020

Πορφυρίου Γάζης,
Φωτεινής Σαμαρείτιδος, θεοκλήτου μάρτ.
ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2020
Προκοπίου Δεκαπολίτου, Στεφάνου γηρο-

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/2/2020
Κασσιανού ομολογη-

ΤΥΡΙΝΗΣ, Ευδοκίας
οσ., Μαρκέλλου &
Αντωνίνης μ., Αγαπίου, Συνεσίου οσ., εν
Λύση

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3/2020
Καθαρά Δευτέρα,
Ησυχίου, Ευθαλίας μ.
Νικολάου Πλανά, Θεοδότου επ. Κυρηνείας
(Αρχή νησείας).
ΤΡΙΤΗ 3/3/2020
Ευτροπίου, Κλεονίκου,
Βασιλίσκου μαρτ.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ποσό €222 εκ. στην
τσιμπίδα της ΜΟΚΑΣ

τη δήμευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού ύψους €221,6 εκ. προχώρησε μέχρι το τέλος του 2019 η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Το ποσό αφορά δεσμεύσεις και δημεύσεις μετρητών,
bitcoin, ακινήτων, οχημάτων, μετοχών, αξιογράφων
και hedge funds ενώ, περιλαμβάνονται ποσά σε άλλα
νομίσματα που έχουν μετατραπεί σε ευρώ. Σύμφωνα
με στοιχεία που απέστειλε η μονάδα στην Επιτροπή
Θεσμών της Βουλής, καταγράφηκαν συνολικά 373
περιπτώσεις δεσμεύσεων και δημεύσεων περιουσιακών στοιχείων. Η ΜΟΚΑΣ έχει εκδώσει 257 διατάγματα με τα οποία δεσμεύτηκαν €144,8 εκ., 49 bitcoin,
215 ακίνητα, 38 οχήματα, 4,4 εκ. μετοχές/ αξιόγραφα και δύο επενδυτικά ταμεία.
Παράλληλα, στη βάση 51 διαταγμάτων δήμευσης η
μονάδα έχε προχωρήσει στη δήμευση ποσού €22,7
εκ., εννέα ακινήτων και ενός οχήματος.
Τα διατάγματα δέσμευσης εξωτερικού ανήλθαν στα
50 και έχουν οδηγήσει σε δέσμευση €37,6 εκ., 18 ακινήτων και ενός οχήματος ενώ, με την εγγραφή15 διαταγμάτων δήμευσης εξωτερικού, δημεύθηκαν €16,5
εκ. και τρία ακίνητα.
Σύμφωνα με τη ΜΟΚΑΣ, μεγάλα δημευθέντα ποσά
προέρχονται κυρίως από αδικήματα ναρκωτικών και
διαφθοράς και έχουν κατατεθεί σε ειδικό κονδύλι της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ άλλα έχουν επιστραφεί
σε θύματα αδικημάτων. Παράλληλα, όπως σημειώνεται, παραμένουν ορισμένα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία εν αναμονή της έκβασης ποινικών υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιων των Κυπριακών
και ξένων δικαστηρίων.
Εκατοντάδες αναφορές ύποπτων συναλλαγών
Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει η ΜΟΚΑΣ ο αριθμός των αναφορών ύποπτων συναλλαγών ανέρχεται
σε δεκάδες εκατοντάδες με το 2018 να καταγράφεται
ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών που έφτασαν στις
1818.

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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
To 23,9% των πολιτών στην Κύπρο
σε επίπεδο κινδύνου φτώχειας

3

Έ

να ποσοστό 23,9% των πολιτών στην Κύπρο, δηλαδή
200.000 συμπολίτες μας ή ένας
στους τέσσερις βρίσκεται σε επίπεδο κινδύνου φτώχειας, με βάση
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το 2018.
Αυτό λέχθηκε μεταξύ άλλων σε
συνέντευξη Τύπου ύστερα από
διήμερη συζήτηση που φιλοξένησε
στη Λευκωσία το Κυπριακό Δίκτυο
Ενάντια στη Φτώχεια και η Εκτελεστική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια
(ΕΑPN).
Η διήμερη συζήτηση είχε τίτλο
«Αξιολογώντας τον αγώνα κατά
της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Κύπρο και την

√ Η φτώχεια είναι θέμα
πολυεπίπεδο, οι φτωχοί
δεν είναι πλέον «αόρατοι»
√ Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ενάντια στη Φτώχεια, συνεργάζεται στενά με το αντίστοιχο
των κρατών μελών, ενάντια
στην φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό
Ευρώπη» με αφορμή και τα
30χρονα δραστηριότητας του
Ευρωπαϊκού Δικτύου και τα
15χρονα του Κυπριακού Δικτύου.
Στη συζήτηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου,
Ισπανός Carlos Susias και αντιπρόεδροι από έξι χώρες μεταξύ αυτών
και η Κύπρος.
Ο Νίκος Σατσιάς, επαρχιακός
οργανωτικός της ΣΕΚ ΛευκωσίαςΚερύνειας δήλωσε πως το φαινόμενο της φτώχειας είχε υποτιμηθεί
στην Κύπρο, αλλά μετά την κρίση
του 2013 και τους αριθμούς των
φτωχών, των απόρων και των
συμπολιτών μας στο φάσμα του
κοινωνικού αποκλεισμού, αντιληφθήκαμε ότι η φτώχεια υπάρχει
και στην Κύπρο, είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατηγικές και σωστές
πολιτικές.
«Η φτώχεια είναι ένα θέμα πολυεπίπεδο και οι ενέργειές μας πρέπει
να γίνονται σε διάφορες κατευθύνσεις. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι συμπολίτες μας δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές
τους ανάγκες. Οι φτωχοί δεν είναι
πλέον αόρατοι», ανέφερε.
Ο κ. Σατσιάς αναφέρθηκε σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
του 2018 με βάση τα οποία ένα
ποσοστό 23,9% των πολιτών στην
Κύπρο, δηλαδή 200.000 συμπολίτες μας ή ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε επίπεδο κινδύνου φτώχειας. Όπως είπε, το χρηματικό
όριο για εισόδημα ενός ατόμου για
να θεωρείται ότι βρίσκεται σε επίπεδο φτώχειας είναι 9.302 ευρώ το
χρόνο, ωστόσο τόνισε πως οι
αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν την

• 200 χιλιάδες άνθρωποι περίπου βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή το 23,9%.

• Οι φτωχοί εργαζόμενοι το 2015 έφθασαν στο 9.2%. Το 2017 μειώθηκε στο 8%. (ESPN Thematic report 2019).

• Η παιδική φτώχεια ανέρχεται στο 18%.
• Ο κίνδυνος φτώχειας για τους άνεργους βρίσκεται στο 41%.
• Το σύνολο των συνταξιούχων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται στο 21,5%.

• Οι γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας αποτελούν το
24.4% μέχρι την ηλικία των 65 ετών. (Cystat)
πραγματικότητα καθώς κανένας
δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ένα
άτομο με εισόδημα 10.000 ευρώ
ετησίως έχει ξεφύγει από τα όρια
της φτώχεια.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Carlos Susias ανέφερε ότι
στη στρατηγική για το 2020 της ΕΕ
περιλαμβάνεται ο στόχος για μείωση κατά 25 εκατομμύρια των
πολιτών που ζουν στο όριο της
φτώχειας. Αναφέρθηκε στις δράσεις του Δικτύου από ιδρύσεώς
του πριν από 30 χρόνια, λέγοντας
ότι το φαινόμενο της φτώχειας
είναι κοινωνικό και οικονομικό και
δεν απαιτούνται μόνο ορθές στρατηγικές και σχεδιασμοί αλλά και
ευαισθητοποίηση από τα ΜΜΕ, τις
ΜΚΟ, τα πανεπιστήμια, τις διάφορες οργανώσεις, και γενικά από
την κοινωνία των πολιτών ώστε
τα άτομα που ζουν στη φτώχεια
να αποκτήσουν επιτέλους φωνή
και να μπορούν να περιγράψουν τι
ακριβώς βιώνουν.
Ο κ. Susias ανέφερε επίσης πως οι
πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται και από τα απαραίτητα

κονδύλια και τους πόρους για να
μπορούν να υλοποιηθούν και να
είναι αποτελεσματικές και ότι
εμείς οι πολίτες μπορούμε να
ασκήσουμε πίεση στις Βρυξέλλες
και τους 27 ηγέτες των κρατών
μελών μέσω των Ευρωβουλευτών
μας, τους οποίους εμείς εκλέγουμε
και στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο και το Κυπριακό Δίκτυο
κατά της φτώχειας έχουν τους ίδιους στόχους και παλεύουν για τον
ίδιο σκοπό, δηλαδή για μια πιο
δίκαιη ΕΕ με κοινωνικές πολιτικές
και δράσεις προς όφελος των
πολιτών της.

Ευαισθητοποίηση πολιτών
Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο συμμετέχουν 31 εθνικά δίκτυα και 13
ευρωπαϊκές οργανώσεις και έχει
βασικό στόχο την καταπολέμηση
του φαινομένου της φτώχειας με
συστηματικό και μεθοδικό τρόπο,
την ευαισθητοποίηση των πολιτών
απέναντι στο πρόβλημα και την
προσπάθεια να αποκτήσουν φωνή
όσοι βιώνουν την φτώχεια και τον
αποκλεισμό.

ERG_4-11_inn_8 & 9 2/25/20 9:33 AM Page 1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Απόσυρση από την Κυπριακή αγορά
τροφίμου (spring roll sheets)

Τ

ο Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό
κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Αρχή της Ολλανδίας, μέσω του Συστήματος
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις
Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία διάφορα
είδη spring roll sheets επωνυμίας “Spring Home” που
έχουν κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά, ανακαλούνται, καθότιπεριέχουν πρωτεΐνη γάλακτος χωρίς
αυτή να δηλώνεται στην σήμανση των προϊόντων ως
συστατικό (κατάλογο των συστατικών) κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για
τη σήμανση των τροφίμων.
Ονομασία τροφίμου επί συσκευασίας:
TYJSPRINGROLLPASTRY
Εμπορική επωνυμία: SpringHome
Μέγεθος συσκευασίας: Όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως βάρους συσκευασίας
Χρονική ένδειξη (Best Before Date): Όλες οι ημερομηνίες ανάλωσης μέχρι και / συμπεριλαμβανομένης
τον Δεκέμβριο 2022.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας,
αφού αξιολόγησαν τα δεδομένα, και έλαβαν υπόψη
ότι, παρόλο που οι προμηθεύτριες εταιρείες προβαίνουν σε απόσυρση του συγκεκριμένου τροφίμου από
τα σημεία πώλησης, είναι δυνατό κάποια ποσότητα
του συγκεκριμένου προϊόντος να βρίσκεται ήδη στην
κατοχή καταναλωτών, οι οποίοι παρουσιάζουν
αλλεργική αντίδραση ή δυσανεξία στην κατανάλωση
γάλακτος. Με την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται
οι καταναλωτές που πιθανόν να έχουν αγοράσει το
εν λόγω προϊόν όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου
το αγόρασαν.
Σημειώνεται ότι βάσει της νομοθεσίας, το γάλα
συγκαταλέγεται στις ουσίες ή προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας σε άτομα
με αλλεργία ή δυσανεξία σε αυτό, και ως εκ τούτου η
παρουσία του στα τρόφιμα πρέπει να αναγράφεται
στη σήμανση των προϊόντων.

Λιγοστεύουν τα προϊόντα
από Κίνα λόγω Κορονοϊού

Η

εξάπλωση της επιδημία του νέου κορωνοϊού έχει
επιπτώσεις στην Κύπρο και γενικότερα στην
παγκόσμια οικονομία. Ήδη, οι Κύπριοι επιχειρηματίες βλέπουν τα αποθέματά τους να μειώνονται, ενώ
κάποιοι άλλοι στρέφουν το βλέμμα σε ευρωπαϊκές
αγορές. Πάντως, οι επιχειρηματικές οργανώσεις
προειδοποιούν ότι αν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις
στην παράδοση αγορών, εντός δύο βδομάδων, μπορεί να δούμε και ελλείψεις προϊόντων στην αγορά. Oι
επιχειρηματίες εκτιμούν μάλιστα ότι με την πάροδο
του χρόνου, το πρόβλημα
θα είναι πιο σοβαρό, ιδιαίτερα για τις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και τις
βιομηχανίες
χημικών
προϊόντων.

Ό

λο και λιγότεροι Κύπριοι φεύγουν
στο εξωτερικό, ενώ την ίδια ώρα
αυξάνεται η ροή μεταναστών στην
εγχώρια αγορά που ζητούν εργασία και
μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η καθαρή
μετανάστευση το 2018 υπολογίστηκε
στις 8.102 άτομα, αφού οι εισερχόμενοι
μετανάστες (στην πλειονότητά τους από
τρίτες χώρες) ήταν 23.442, ενώ οι εξερχόμενοι 15.340. Από αυτούς που έφυγαν, οι 8.247 ήταν μετανάστες από τρίτες χώρες, οι 5.424 είχαν ευρωπαϊκή
υπηκοότητα και οι 1.669 είχαν κυπριακή.
Η ανάλυση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνει ότι από το 2013
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Εντείνεται η επιδρομή κατά των φοροφυγάδων

Ξ

εκίνησε η φορολογική επιδρομή
του Τμήματος Φορολογίας μετά
την πρόσφατη απόφαση για τη
διαγράφη φόρων ύψους €1 δισ. με
στόχο να πιάσει στα δίχτυά του
φορολογουμένους που δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Θα ενταθούν μόλις
ψηφισθούν οι πρόνοιες που προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο
που εκκρεμεί στη Βουλή με σκοπό
να συμβάλει αποτελεσματικά στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο
προβλέπει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων από όλους τους
φορολογουμένους, την ποινικοποίηση της μη καταβολής φόρου, τη
διενέργεια αιφνίδιων ελέγχων,
καθώς και την υποχρέωση από
όλες τις επιχειρήσεις να αποδέχονται πληρωμές με πιστωτικές κάρτες.
Το Τμήμα Φορολογίας, αναμένοντας την απόφαση της Βουλής,
καθώς και τα επιπλέον όπλα που
θα του δοθούν, άρχισε να προετοιμάζεται για την εφαρμογή πιο
αυστηρών μέτρων. Μάλιστα, για
τον σκοπό αυτό επιστρατεύει και
ειδικούς από τον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, θα προχωρήσει στην
αγορά υπηρεσιών ύψους 800 χιλ.

από νομικούς, προγραμματιστές,
συμβούλους και αναλυτές καθώς
στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται
ποινική δίωξη των ασυνεπών
φορολογουμένων. Για τον σκοπό
αυτό, θα ενισχύσει τη Μονάδα
Λήψης Δικαστικών Μέτρων με

√ Σφίγγει ο φορολογικός
κλοιός ενώ ενισχύονται τα
μέτρα για περιορισμό της
οργιάζουσας φοροδιαφυγής

πέντε δικηγόρους, οι οποίοι θα
λάβουν δικαστικά μέτρα κατά
όσων δεν συμμορφώνονται.
Παράλληλα, θα εργοδοτήσει χειριστές τερματικών μηχανών που θα
καταχωρούν τα στοιχεία των
δηλώσεων εισοδήματος και για τον
ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Επιπλέον, θα αγοραστούν υπηρε-

σίες για τη ταυτοποίηση των στοιχείων των Τμήματος. Επίσης θα
συνεργαστεί με τρεις προγραμματιστές, με έναν αναλυτή συστημάτων και με τρεις σύμβουλους, οι
οποίοι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων και του
μηχανογραφικού συστήματος του
Τμήματος. Σημειώνεται πως εντός
του έτους, το Τμήμα αναμένεται να
προσφέρει περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους φορολογουμένους, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού.
Παράλληλα θα προχωρήσει στη
δημιουργία της διαδικτυακής
πύλης του Τμήματος Φορολογίας,
μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
λαμβάνουν ηλεκτρονικά όλες τις
πληροφορίες που αφορούν τον
φορολογικό τους φάκελο. Στο
μεταξύ, εντός του έτους το Τμήμα
θα αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία
τη διεξαγωγή έρευνας για την ικανοποίηση των φορολογουμένων.
Τα κονδύλια που αφορούν την
αγορά υπηρεσιών είναι ύψους
€800 χιλ. και είναι υπό την αίρεση
της Βουλής.

Ο Κ Υ π Υ : Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα ανταγωνιστούν
επάξια τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Τ

α δημόσια νοσηλευτήρια θα
ανταγωνιστούν επάξια μέσα
στo πλαίσιo του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓεΣΥ) και οι υπάρχουσες
αδυναμίες θα εκλείψουν, σύμφωνα
με τον ΟΚΥπΥ.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου υπεραμύνθηκε της άποψης ότι τα
δημόσια νοσηλευτήρια θα είναι σε
θέση να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που θα ενταχθούν
στην δεύτερη φάση του ΓεΣΥ, την
1η Ιουνίου 2020
«Τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν
προσφέρει από την πρώτη ημέρα
ίδρυσης τους μέχρι σήμερα πολλές
υπηρεσίες στον Κύπριο πολίτη και
μάλιστα σε δύσκολες εποχές και
υπενθυμίζω την οικονομική κρίση
που είχε ξεκινήσει από το 2013 και
όλος ο κόσμος έχει στραφεί στα
νοσηλευτήρια αυτά. Επιπρόσθετα
να θυμίσω ότι τα δημόσια νοση-

λευτήρια έχουν μοναδικές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα όπως είναι οι κλειστές
μονάδες εντατικής θεραπείας που
είναι η μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, είναι οι μεταμοσχεύσεις, η θαλασσαιμία και πολλές

√ Υπάρχουν αδυναμίες και
κενά αλλά θα εκλείψουν
διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι
άλλες μοναδικές υπηρεσίες. Επίσης, να
θυμηθούμε ότι όλα τα
δύσκολα περιστατικά
στο τέλος της ημέρας
καταλήγουν στα δημόσια
νοσηλευτήρια»,
σημείωσε.
Ο κ. Χαριλάου είπε
πως τα δημόσια νοση-

Αυξάνεται η ροή μεταναστών στην εγχώρια αγορά
που ζητούν εργασία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής
και μετά η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά,
λόγω της βελτίωσης των οικονομικών
δεικτών και της καλής πορείας επιμέρους κλάδων της οικονομίας, όπως είναι
ο κατασκευαστικός τομέας και ο τουρισμός. Λόγω της οικονομικής κρίσης πριν
επτά χρόνια και της ύφεσης που βίωσε ο
τόπος, το ποσοστό καθαρής μετανάστευσης ήταν αρνητικό, δηλαδή έφευγαν
περισσότεροι στο εξωτερικό σε σχέση με
τους εισερχόμενους μετανάστες. Το 2013
το πρόσημο ήταν αρνητικό, -12.078,
δηλαδή οι μετανάστες από την Κύπρο

λευτήρια διαθέτουν τις υποδομές,
σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, έχουν
εξαίρετο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό και άλλο παραϊατρικό
προσωπικό. «Όλο αυτό το προσωπικό είναι συνδεδεμένο με ένα
δίκτυο γιατρών όπου μπορούν να
πάρουν υπηρεσίες, άρα θεωρούμε
ότι ο δημόσιος τομέας δεν υστερεί
σε κανένα τομέα από τον ιδιωτικό.
Και θεωρούμε ότι ναι, τα δημόσια
νοσηλευτήρια θα ανταγωνιστούν
επάξια μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ).

ήταν 25.227 και οι μετανάστες προς την
Κύπρο ήταν 13.149.
Το 2018 οι περισσότεροι μετανάστες
που ήρθαν στην Κύπρο ήταν γυναίκες με
τον αριθμό να ανέρχεται στις 12.209 και
η πλειονότητα (8.726) ήταν ηλικίας από
20 έως 44 έτη. Μέχρι 19 χρονών ήταν
1.595 άτομα και από 45 έως 64 ετών
ήρθαν 1.809 γυναίκες. Ως προς τους
άνδρες, από τους 11.222 οι 8.092 ήταν
ηλικίας από 20 έως 44 ετών, οι 1.907
ήταν ηλικίας από 45 έως 64 ετών και

μέχρι 19 ετών ήρθαν στην Κύπρο 2.654
άτομα. Από τα 65 και άνω ήρθαν ως
μετανάστες 79 γυναίκες και 175 άνδρες.
Από τους μετανάστες που έρχονται στην
Κύπρο οι περισσότεροι, 12.190, είναι
από τρίτες χώρες, ενώ από την Ευρώπη
είναι 11.252.
Πάντως πριν 40 χρόνια η μεταναστευτική κίνηση είχε μια τελείως διαφορετική
εικόνα, τόσο για τους εισερχόμενους όσο
και για τους εξερχόμενους μετανάστες.
Το 1983 η καθαρή μετανάστευση ήταν
518 άτομα και το 1984 στα 155 άτομα.
Αυτό σημαίνει ότι 96 άτομα ήταν μετανάστες από την Κύπρο και 117 ήταν
μετανάστες προς την Κύπρο.
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Από 1η Μαρτίου αυξάνονται
οι εισφορές στο ΓεΣΥ

Η

εφαρμογής της δεύτερης και τελευταίας φάσης του
Γενικού Συστήματος Υγείας ξεκινά την 1η Ιουνίου
2020 με την ένταξη της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης
στο ΓεΣΥ. Ωστόσο, με βαση τον σχεδιασμό, την 1η Μαρτίου αυξάνεται το ποσό των εισφορέων με στόχο την
ενίσχυση του Ταμείου ώστε να διαθέτει την απαραίτητη
ρευστότητα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν. Από τον Μάρτιο του
2019 μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2020, η εισφορά των
μισθωτών στο ταμείο του ΓεΣΥ καθορίζεται βάσει νόμου
στο 1,7% επί των αποδοχών τους. Δηλαδή, στον μισθό
που θα καταβληθεί τέλος Φεβρουαρίου στους μισθωτούς
οι αποκοπές για το ΓεΣΥ θα παραμείνουν στο 1,7%. Στον
μισθό που θα καταβληθεί όμως στο τέλος Μαρτίου το
ποσοστό της αποκοπής, που αντιστοιχεί στην εισφορά
του μισθωτού στο ΓεΣΥ, θα ανεβεί στο 2,65%.
Για παράδειγμα ένας μισθωτός ο οποίος λαμβάνει
€1.000 μηνιαίο μισθό, από τον περασμένο Μάρτιο καταβάλλει €17 στο Ταμείο του ΓεΣΥ. Με την αύξηση του
ποσοστού στο 2,65% θα καταβάλλει €26,50 τον μήνα στο
ΓεΣΥ.
Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και για τις ομάδες των συνταξιούχων και των αξιωματούχων του Κράτους οι οποίοι
μέχρι σήμερα κατέβαλλαν το 1,7% των αποδοχών τους
και από την 1η Μαρτίου θα καταβάλλουν το 2,65%.
Αντίστοιχα βεβαίως ανεβαίνουν και οι εισφορές των
εργοδοτών για τους μισθωτούς τους. Μέχρι σήμερα οι
εργοδότες καταβάλλουν για κάθε υπάλληλο τους εισφορά ίση με το 1,85% επί του
μισθού του υπαλλήλου.
Δηλαδή, για έναν υπάλληλο
ο οποίος λαμβάνει €1.000
τον μήνα, ο εργοδότης του
καταβάλλει για λογαριασμό
του €18,50. Από την 1η
Μαρτίου και μετά το ποσοστό της εισφοράς των εργοδοτών ανεβαίνει στο 2,90%. Αυτό σημαίνει ότι τα €18,50
που καταβάλλει ο εργοδότης θα ανεβούν στα €29.
Τα ίδια ποσοστά, με την αντίστοιχη αύξηση από 1η
Μαρτίου, καταβάλλουν και οι φορείς που θεωρούνται
υπεύθυνοι για την καταβολή μισθών σε αξιωματούχους
(π.χ. δήμαρχοι).
Σε ό,τι αφορά τους αυτοτελώς εργαζόμενους, από τον
Μάρτιο του 2019 μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2020,
το ύψος της εισφοράς τους στο ΓεΣΥ καθορίζεται στο
2,55% επί των μηνιαίων αποδοχών τους. Από την 1η
Μαρτίου το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 4%. Στην κατηγορία των «εισοδηματιών», η οποία αφορά κυρίως ενοίκια, τόκους και μερίσματα που προστίθενται στα εισοδήματα των δικαιούχων του ΓεΣΥ και τυγχάνουν επίσης
φορολογίας για σκοπούς του Συστήματος, το ποσοστό
από 1,70% μέχρι τέλη Φεβρουαρίου αυξάνεται στο 2,65%
από 1η Μαρτίου 2020.
Εισφορές στο ΓεΣΥ καταβάλλει και το Κράτος το οποίο
μάλιστα εισφέρει για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά, είτε
αυτός ανήκει στην κατηγορία των μισθωτών, είτε είναι
αυτοτελώς εργαζόμενος ή συνταξιούχος ή και αξιωματούχος. Η εισφορά του Κράτους κατά την πρώτη φάση
εφαρμογής του ΓεΣΥ έφθανε το 1,65% επί των αποδοχών
των μισθωτών, των αυτοεργοδοτούμενων, αξιωματούχων και επί των συντάξεων. Από την 1η Μαρτίου η
εισφορά του Κράτους ανεβαίνει στο 4,7%.

Αυξάνονται οι υπηρεσίες του ΓεΣΥ
Με την πλήρη εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας
την 1η Ιουνίου 2020 οι δικαιούχοι του Συστήματος θα
έχουν στη διάθεσή τους, υπηρεσίες ενδονοσοκομείακης
περίθαλψης (χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία σε
νοσηλευτήριο κ.λπ.), υπηρεσίες Τμημάτων Ατυχημάτων
και Επειγόντων Περιστατικών και Υπηρεσίες ασθενοφόρων οι οποίες θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ. Επίσης, θα
προσφέρονται από το Σύστημα υπηρεσίες από νοσηλευτές, μαίες, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαιτολόγους κ.λπ., καθώς
και υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας και υπηρεσίες
αποκατάστασης. Επιπρόσθετα, το ΓεΣΥ θα καλύπτει έναν
καθαρισμό δοντιών κάθε χρόνο σε κάθε δικαιούχο για
σκοπούς πρόληψης.
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Σάρκα και οστά παίρνει η φορολογική μεταρρύθμιση
με περιβαλλοντικό προσανατολισμό
• Προωθείται η πρόταση της ΣΕΚ για εφαρμογή της πράσινης φορολογίας

Σ

άρκα και οστά παίρνει η πρό
τριετίας πρόταση της ΣΕΚ για
την ανάγκη υιοθέτησης της πράσινης φορολογίας. Η πρόταση
έγινε το 2019 αποδεκτή από την
κυβέρνηση και 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 τους πόρους που θα
συσσωρεύονται θα ενισχύονται
οι κοινωνικές πολιτικές, κυρίως
οι χαμηλόμισθοι και τα ευάλωτα
στρώματα του πληθυσμού. Δίδοντας το στίγμα της κυβερνητικής
πολιτικής στο θέμα αυτό, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου

προώθηση βασικών πολιτικών
για τη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης
μέσω της μείωσης των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, με απτά
οφέλη προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις για μια βιώσιμη
μετάβαση σε πράσινες λύσεις,
βρίσκεται στις πρώτες πολιτικές
προτεραιότητες τη νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μετάβαση
αυτή προϋποθέτει την τιμολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα ώστε να δοθούν κίνητρα
στους Ευρωπαίους παραγωγούς
να αναζητήσουν πιο «πράσινες»
επιλογές, χωρίς ωστόσο να υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητά
τους. Η Συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει (μεταξύ άλλων) και τις
κατάλληλες προϋποθέσεις σε
εθνικό επίπεδο για τον σχεδιασμό

Το στίγμα των κυβερνητικών
σχεδιασμών δίδει ο ο γενικός
διευθυντής του υπουργείου
Οικονομικών Γιώργος Παντελή
επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτά
αποτυπώθηκαν κατά την πρόσφατη κατάθεση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι:
1 Η επένδυση θα λειτουργήσει
μόνο αν είναι δίκαιη και αν είναι
προς όφελος όλων
2 Παροχή ουσιαστικής βοήθειας
στους πολίτες και τις περιφέρειες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε
κανείς να μην περιθωροποιηθεί

• Στα σκαριά ο σχεδιασμός ενός φορολογικού συστήματος
με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, όπου ιδανικά περιλαμβάνει μέτρα για μια δημοσιονομικά ουδέτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, μετατοπίζοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε ρυπογόνες δραστηριότητες, με τα έσοδα που θα
προκύπτουν να επιστρέφονται στον πολίτη μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης στην απασχόληση
Οικονομικών Γιώργος Παντελή
επιβεβαίωσε πως «μέρος του
οράματος μας αποτελεί ο σχεδιασμός ενός φορολογικού συστήματος με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, όπου ιδανικά περιλαμβάνει μέτρα για μια δημοσιονομικά ουδέτερη πράσινη φορολογική
μεταρρύθμιση, μετατοπίζοντας
τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε
ρυπογόνες δραστηριότητες, με τα
έσοδα που θα προκύπτουν να
επιστρέφονται στον πολίτη μέσω
της μείωσης της φορολογικής
επιβάρυνσης στην απασχόληση.»
Ο υπό αναφορά φορολογικός
σχεδιασμός, σημείωσε, αφορά
εξέταση
αντισταθμιστικών
μέτρων που θα διασφαλίζουν
δημοσιονομική
σταθερότητα,
αντισταθμίζοντας το δημοσιονομικό πλεόνασμα που θα προκύψει
από την πράσινη φορολογία στην
μεταρρύθμιση της εργασίας. Η
προτεινόμενη μεταρρύθμιση βρίσκεται στα αρχικά στάδια σχεδιασμού και αναμένεται να
ληφθεί πολιτική απόφαση εντός
του 2020. Ήδη από το 2019 έχει
εφαρμοστεί νέα πολιτική για την
επιβολή τελών κυκλοφορίας στη
βάση των ρύπων.

Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση-European Green Deal
Περαιτέρω ο κ. Παντελή τόνισε
πως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η

ενός φορολογικού πλαισίου, που
μετατοπίζει το φορολογικό βάρος
από την εργασία στην περιβαλλοντική ρύπανση, συνεκτιμώντας
παράλληλα την κοινωνική διάσταση, κατέληξε.

Υπερφιλόδοξο Ευρωπαϊκό
Σχέδιο
Στο μεταξύ με 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

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 επενδύσεων 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 χρηματοδότηση κατά την περίοδο 20212027 στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο. Τις προτάσεις της Επιτροπής χαιρέτισε η
Συνομοσπονδία
Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) σημειώνοντας,
ωστόσο, ότι θα πρέπει τα διαθέσιμα κεφάλαια να κατανεμηθούν
σωστά, τόσο για παροχή βοήθειας στις καινοτόμες επιχειρήσεις,
όσο και για στήριξη των εργαζομένων που θα πληγούν.

Οι προκλήσεις για την Κύπρο
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.
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 επικεντρώσουν τη συνεργασία και τη
δράση τους 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).
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Τ

ο γεγονός ότι τα ρομπότ
καταλαμβάνουν όλο και
περισσότερες θέσεις εργασίας
προκαλεί βαθύτατο προβληματισμό για το μέλλον της
ανθρώπινης εργασίας. Σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, η χρήση των ρομπότ
αποτελεί πλέον μη αναστρέψιμη εξέλιξη.
Η ταχύτητα, η λεπτομέρεια και
ο όγκος δουλειάς που μπορούν
να φέρουν σε πέρας, φαίνεται
να βγάζει σε αρκετές περιπτώσεις εκτός συναγωνισμού
τους ανθρώπους. Τα οφέλη
από τη χρήση των ρομπότ
έχουν ήδη αντιληφθεί και αξιοποιούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πολλοί τεχνολογικοί
κολοσσοί, ιδιαίτερα στον
κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στον αντίποδα, αυξάνονται οι
αντιδράσεις όσων υποστηρίζουν πως η αυξανόμενη χρήση
ρομπότ θα αποτελέσει ταφόπλακα για πολλούς κλάδους,
κυρίως χειρωνακτικής εργασίας. Και οι προβλέψεις γίνονται ακόμη πιο εφιαλτικές
δεδομένης της ραγδαίας ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης.
Άλλωστε πολλοί από τους
«γκουρού» της εποχής μας,
όπως ο Στίβεν Χόκινγκ, ο
Μπιλ Γκέιτς και ο Έλον Μασκ
δεν έχουν κρύψει την ανησυχία
τους ότι δυνητικά τα ρομπότ
θα μπορούσαν να αποτελέσουν
την μεγαλύτερη απειλή για την
ανθρωπότητα. Τα καλά νέα
είναι ότι οι περισσότεροι από
εμάς θα είμαστε ασφαλείς στις
δουλειές μας για πολλά χρόνια
ακόμα.
Ο χειρισμός των αντικειμένων
και η κατανόηση της χρήσης
τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι μια
απίστευτα πολύπλοκη δουλειά
για ένα ρομπότ. Οι πιο αυτοματοποιημένες εργασίες ίσως
είναι πιο εύκολο να διεξαχθούν
από τα ρομπότ. Για παράδειγμα οι μηχανές θα μπορούσαν
να «οδηγούν» αυτόματα αυτοκίνητα και να κάνουν μικρές
παραδόσεις
αντικειμένων
μέχρι το 2031, σύμφωνα με
τους επιστήμονες. Ωστόσο,
θέσεις εξυπηρέτησης πελατών
σε πολυκαταστήματα, που
απαιτούν πιο σύνθετες επικοινωνιακές και φυσικές δυνατότητες, μάλλον θα είναι αδύνατο να καλυφθούν από αυτά.
Όπως και νάχουν τα πράγματα, καλού κακού, ας αρχίσουμε
να εξοικιωνόματσε σιγά – σιγά
σε έναν κόσμο όπου τα ρομπότ
θα αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητάς
μας όχι μόνον ως εργάτες ή
βοηθοί, αλλά και ως σύντροφοι ή φίλοι, όπου όλοι θα
μπορούμε να συμμετέχουμε σε
τεράστιες ευφυείς οντότητες,

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η ρομποτοποίηση στη ζωή μας
• Προκλήσεις, επιπτώσεις και προοπτικές
σύστημα Da Vinci, ή άλλα που
χρησιμοποιούνται για έρευνα
και διάσωση έπειτα από φυσικές καταστροφές, όπως τα
«φίδια».
– Η αγορά εργασίας θα επηρεαστεί από τη χρήση των
ρομπότ;
– Οι εργάτες με ημερομίσθιο
κάτω από 20 δολάρια έχουν
83% πιθανότητες αντικατάστασης από μηχανές. Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή

λογικά, παρά οι ιατρικές τους
γνώσεις, αφού τα υπόλοιπα θα
τα αναλαμβάνουν τα μηχανήματα. Σύμφωνα με μια πιο
αισιόδοξη θεωρία, αν αυτό
που θα κάνουν τα ρομπότ στο
μέλλον δεν θα είναι αντικατάσταση αλλά ενδυνάμωση της
παραγωγής, τότε ενδέχεται να
συμβεί το ακριβώς αντίθετο:
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αυξηθούν οι
μισθοί. Θα προκύψουν, άλλωστε, καινούργια επαγγέλματα
μέσω της τεχνολογίας: αυτοί
που θα φτιάχνουν νέα όργανα,
θα κάνουν χειρουργείο στις
μνήμες μας, θα ασχολούνται με

√ Το μέγα δίλημμα είναι κατά πόσον αυτές
οι τεχνολογίες, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη,
μπορούν να εφαρμοστούν ηθικά και πώς
αποτελούμενες από χιλιάδες
ανθρώπους και μηχανές, των
οποίων οι ικανότητες θα
ξεπερνούν κατά πολύ τα σημερινά δεδομένα για την ανθρώπινη και την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο επιφανής καθηγητής Πανεπιστημίου Νικόλαος Μαυρίδης* που έχει συνδέσει το
όνομά του με εντυπωσιακές
εξελίξεις στη Ρομποτική και
στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποκαλύπτει μέσα από συνέντευξη
του στην «Καθημερινή» το νέο
σκηνικό στο οποίο καλούμαστε
νεργαστουμε και να ζήσουμε.
– Γιατί είναι σημαντικές
αυτές οι τεχνολογίες;
Για τρεις λόγους. Ο πρώτος
είναι οικονομικός. Το 2016,

στην έκθεση της αμερικανικής
κυβέρνησης για την οικονομία,
έγινε η πρόβλεψη ότι τα
ρομπότ και ο αυτοματισμός, σε
ποικίλες εφαρμογές, μπορούν
να επιφέρουν 10% αύξηση στο
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
των ΗΠΑ και 16% αύξηση της
παραγωγικότητας. Ο δεύτερος
είναι πρακτικός: οι μηχανές
είναι γρήγορες, ακριβείς, ακούραστες και λειτουργούν σε
περιβάλλοντα στα οποία ο
άνθρωπος δεν μπορεί να μπει,
όπως οι ραδιενεργές περιοχές
ή το Διάστημα. Σήμερα, άλλωστε, η χρήση των ρομπότ έχει
ευρεία γκάμα. Υπάρχουν στρατιωτικά ρομπότ, όπως το
BigDog, που μεταφέρει μεγάλα
βάρη σε δύσβατα σημεία.
Ιατρικά, όπως το χειρουργικό

Ψηφιοποίηση - Ρομποτοποίηση: Οι θέσεις
της ΣΕΚ και των ευρωπαικών συνδικάτων
Σίγουρα, η ψηφιοποίηση και η ρομποτοποίηση της αγοράς εργασίας, δημιουργεί μια σειρά από προκλήσεις και ευκαιρίες. Θα
πρέπει όμως να αναπτύσσεται με τρόπο που να προστατεύονται
τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Η ψηφιοποίηση και η ρομποτοποίηση αποτελούν μια νέα τάση
στην αγορά εργασίας, με ανάλογες επιδράσεις και στην οικονομία, η οποία όμως δεν μπορεί ακόμα να διασαφηνιστεί με απόλυτη επάρκεια, ως προς το τι καλύπτει και τις συνέπειες που
μπορεί να επιφέρει σε κοινωνικό επίπεδο.

* Απόφοιτος με άριστα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Σήμερα Διδάκτωρ του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και ιδρυτής του εργαστηρίου
Διαδραστικών Ρομπότ και Πολυμέσων.

Οικονομικών στο Τεχνολογικό
Ινστιτούτο
Μασαχουσέτης
(MIT) Ντάρον Ατζέμογλου, ο
ρυθμός αντικατάστασης εργατών από ρομπότ στη βιομηχανία σήμερα είναι πέντε προς
ένα: για κάθε νέο ρομπότ που
εισάγεται σε μια γραμμή
παραγωγής χάνουν τη δουλειά
τους πέντε άνθρωποι. Ναι,
λοιπόν, θα υπάρχουν ακόμη
πιο ισχυροί κλυδωνισμοί στην
αγορά εργασίας.
– Υπάρχουν επαγγέλματα
που θα χαθούν;
– Ναι. Οι επαγγελματίες οδηγοί
(ταξί, λεωφορεία, φορτηγά
κ.λπ.), αφού η τεχνολογία των
αυτόνομων οχημάτων είναι

Η ψηφιακή οικονομία θα τονώσει την ανταγωνιστική ανάπτυξη, θα αναμορφώσει τον τομέα
της βιομηχανίας και θα δημιουργήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύοντας την ενιαία
αγορά. Παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές για
καινοτόμες υπηρεσίες και ελαχιστοποιεί τις
φυσικές και χρονικές αποστάσεις μεταξύ των
ανθρώπων.
Την ίδια ώρα, δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα
επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους, να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και να ενισχυθεί η ασφάλεια διεκπεραίωσης συναλλαγών των καταναλωτών
που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση στην οικονομία για να
είναι οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμη, θα πρέπει να συνοδεύεται με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και
των καταναλωτών και αφού προηγηθεί ο απαιτούμενος κοινωνικός διάλογος.

σχεδόν έτοιμη να εφαρμοστεί.
Ακόμα και επαγγέλματα που
δεν θα εκλείψουν, όμως, θα
μετασχηματιστούν: για τους
γιατρούς, για παράδειγμα,
περισσότερη σημασία θα έχει
πώς θα μιλούν στους ασθενείς,
πώς θα τους στηρίζουν ψυχο-

το «Ιντερνετ των Πραγμάτων»
κ.ο.κ.
- Τεχνητή νοημοσύνη ή
ανθρώπινη;
Ρομπότ
ή
άνθρωπος; Υπάρχει δίλημμα
ή όχι;
«Δεν είναι άσπρο-μαύρο η
απάντηση. Τίποτα από τα δύο
δεν θα είναι μόνο του στο μέλλον αλλά και τα δύο μαζί»,
απαντά ο κ. Μαυρίδης. «Η 4η
Βιομηχανική Επανάσταση κάνει
τα σύνορα του πληροφοριακού, του βιολογικού και του
φυσικού κόσμου πιο ασαφή
και δυσδιάκριτα. Το ζητούμενο
είναι να δημιουργηθούν ομάδες
από ανθρώπους και μηχανές,
που θα συντονιστούν ώστε να
πετύχουν όσα δεν θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους οι
άνθρωποι ή μόνες οι μηχανές.
Το ερώτημα, πάντως, που
προκύπτει είναι αν όλες αυτές
οι τεχνολογίες –ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη– μπορούν να
εφαρμοστούν ηθικά και πώς. Η
τεχνητή νοημοσύνη θα μας
επιτρέψει να εκπληρώσουμε
επιθυμίες οι οποίες προηγουμένως ήταν ανέφικτες. Οφείλουμε όμως να προβλέψουμε
τις μακροπρόθεσμες συνέπειές
της, πέρα από τα φαινομενικά
ή άμεσα οφέλη. Αυτή είναι η
μεγάλη πρόκληση. Πολλά από
όσα μας υπόσχεται, και τώρα
μας φαίνονται υπέροχα, ίσως
δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα αργότερα».
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ΑΝΤΩΝΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
«ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΟΥ Σ’ ΑΝΤΙΚΡΥΣΑ»
Ποίημα που η μητέρα του Ήρωα, Αντωνού Αυξεντίου,
φέρεται να εμπνεύστηκε τη μέρα του θανάτου του
απήγγειλε στο πρώτο του μνημόσυνο.

Σήμερον που σ’ αντίκρυσα τζι είδα την ζωγραφκιάν σου
Την τόλμην σου φαντάστηκα τζιαι την παλληκαρκάν σου.
Να μεν σε πιάσουν ζωντανόν τζι ας ήταν όπως τύχει,
αφού για την Πατρίδα μας το γαίμα σου εχύθην.
Ξύπνα, Γληόρη μου, να δεις που κόντεψεν η Νίκη
τζι εσέναν βάλλουσιν μπροστά γιατί σ’ εσέν ανήκει.
Ξύπνα να δεις τους κόπους σου, να δεις τα βάσανα σου,
που νυχτοξημερώνεσουν μέσ’ στα κρησφύγετα σου.
Που νυχτοξημερώνεσουν μες στα βουνά, τους βράχους
τζιαι κέρτισες ό,τι έθελες τζιαι πήρες τα μιτά σου.
Ξύπνα να δεις την μάνα σου που στέκεται κοντά σου
τζι έκαμεν σίδερον καρκιάν όπως την λεβεντιά σου.
Θέλω δκυο λόγια να μου πεις, γιέ μου, που την καρκιάν σου
μεν κλαίεις, μάνα, μεν κλαίεις, που έχασες τον γιό σου
την ώραν του θανάτου σου θα είμαι στο πλευρό σου.
Την ώρα του θανάτου μου, πριχού τα μάθκια κλείσουν,
πέρκι σε δουν, λεβέντη μου, τζιαι σε ξαναφιλήσουν.
Μια μάνα τέτοιου ήρωα εν προσβολή να κλάψει,
προσβάλλει τον λεβέντη της, τζιείνον που θ’ απολάψει.
Χαλάλιν της Πατρίδας μου ο γιος μου, η ζωή μου,
τζι αφού εν επαραδόθηκεν
τζι έμεινεν τζι εσκοτώθηκεν
ας έσιει την ευτζιήν μου.
Γεια σου, Γληόρη Αθάνατε, ήρωα των ηρώων
τζιαι τ’ όνομα σου άφησες παντοτινά στον κόσμον.
Ζήτω, Γληόρη αθάνατε, ας έχομεν εγείαν,
που σιόνωσες το γαίμα σου για την Ελευθερίαν.
Τζι εγιώ έτσι μάνα εν να φανώ όπως τες Ελληνίδες,
που πιάσασιν τα όπλα τους τζιαι τζιείνες οι ιδίες.
Εχόγλασεν το γαίμα μου, όπλον θέλω να πάρω,
πα’ στα βουνά του Μασιαιρά τζιει πάνω να πεθάνω.
Τζιει πάνω που θυσίασεν ο γιος μου τη ζωή του,
τζει πάνω να θυσιαστώ νάμαι τζι εγιώ μαζί του.

Ύμνος χωρίς θρήνο
• Οι ποιητές και οι υμνογράφοι δόξασαν
τη θυσία και την παρακαταθήκη του
Δεκάδες κορυφαίοι και δόκιμοι ποιητές και υμνογράφοι καθώς και οι γονείς του Πιερής και Αντωνού Αυξεντίου (δικαιωματικά τα ποιήματά τους
προτάσσονται) ύμνησαν τη θυσία του Γρηγόρη.
Γιάννης Ρίτσος, Αποχαιρετισμός στον Γρηγόρη
Αυξεντίου
Κώστας Μόντης, Διάφορα ποιήματα
Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Γρηγόρης Αυξεντίου
Άγνωστος Άγγλος ποιητής, Η μπαλάντα του Γρηγόρη Αυξεντίου
Άντης Περνάρης, Ωδή στον Γρηγόρη Αυξεντίου
Νίκος Σπανός, Τ᾽ όραμα τ᾽ αντρείου
Νίκος Κρανιδιώτης, Γρηγόρης Αυξεντίου
Νίκος Παναγιώτου, Στο Γρηγόρη Αυξεντίου
Μιχάλης Πασιαρδής, 3 του Μάρτη
Σπύρος Παπαγεωργίου, Άτιτλο
Χρήστος Μαυρής, Μνήμη Γρηγόρη Αυξεντίου
Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ, Η σκήτη
και άλλα πολλά
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«Λ

άβετε, φάγετε, τούτο εστί το
σώμα μου και το αίμα μου –
το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη
Αυξεντίου, ενός φτωχόπαιδου, 29
χρονών, απ’ το χωριό Λύση, οδηγού ταξί το επάγγελμα, που ‘μαθε
στη Μεγάλη Σχολή του Αγώνα τόσα
μόνο γράμματα όσα να φτιάχνουν
τη λέξη «Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής
μας είναι η απόφαση του θανάτου
μας, όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν μπορείς και να τον αποφύγεις, και συ τον διαλέγεις σαν
τιμή και χρέος για τους άλλους, για
την πατρίδα την γλυκειά για τη
μοναδικότητα της ερρωμένης της
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. «Όποιος μπορεί να
νικήσει μια στιγμή τη ζωή του
νικάει και τον θάνατο. Το
‘μαθα…»…

• Μνήμη για έναν τεράστιο ήρωα και μια ωραία νιότη
• Στο χωριό Λύση η μάνα του μόλις έμαθε το μαύρο μαντάτο
στις 3 Μαρτίου 1957 είπε: «Είμαι περήφανη. Κάλλιο μια φούχτα
τιμημένη στάχτη, παρά γονατισμένος ο λεβέντης μου»
ρια, στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου. 10 Ιουνίου 1955. Φιλιά και
όρκοι στο σκοτάδι. Έρχονται οι
Άγγλοι, εκεί, απρόσκλητοι στο
γάμο, με όπλα γύρω απ’ τον περίβολο. Καλογεράκι ντυμένος θα το
σκάσει.

ΜΑΧΑΙΡΑΣ 3 Μαρτίου του 1957
η προδοσία και το τέλος
Οι Άγγλοι μαθαίνουν το κρησφύγετό στο Μαχαιρά. Αυτοκίνητα, ελι-

κόπτερα και στρατός πολύς.
Ρίχνουν βενζίνη στο κρησφύγετο
και τον καίνε ζωντανό! Έβρεχε
πολύ, λένε. Εννιά ώρες πολέμαγε ο
Αυξεντίου τον στρατό τον εγγλέζικο. 1000 σφαίρες έριξε. 47 στρατιώτες Άγγλοι έπεσαν νεκροί. Μετά
έγινε ήρωας, θρύλος, με τραγούδια,
ποίηση, ύμνους και εθνικές τιμές ,
ο Γρηγόρης Αυξεντίου ο υπαρχηγός
του Θείου, του Διγενή!

Κάπως έτσι ο Γιάννης Ρίτσος,
συγκλονισμένος απ το χαμό του
ήρωα της Κύπρου γράφει έναν
ακόμα συγκλονιστικό, σπαρακτικό
Επιτάφιο, τον «Αποχαιρετισμό»

• Η πιο μεγάλη πράξη της
ζωής μας είναι η απόφαση
του θανάτου μας, όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν
μπορείς και να τον αποφύγεις, και συ τον διαλέγεις

στον Γρηγόρη Αυξεντίου. Είναι 3
Μαρτίου 1957. Μόλις 29 χρόνων, ο
Γρηγόρης Αυξεντίου, υπαρχηγός
της ΕΟΚΑ, μετά από προδοσία,
περικυκλώνεται στο κρησφύγετο
του, από δασκαλεμένους βρετανούς στρατιώτες. Λέει στους συναγωνιστές του παραδοθούν. Μένει
μόνος και συνεχίζει να πολεμάει
μόνος του! Μέχρι το τέλος! Μέχρι
την στιγμή που οι Βρετανοί, με την
χρήση ελικοπτέρου, τον καίνε
ζωντανό! Το ‘ξερε! Προσφέρθηκε
σαν Ιφιγένεια! Η επιλογή ήταν
μονόδρομος! Ελευθερία - Ελλάδα!

Γεννήθηκε στη Λύση
22 Φεβρουαρίου 1928
Η γέννηση του, στις 22 Φεβρουαρίου του 1928, στο χωριό Λύση, ανάμεσα σε Λευκωσία και Αμμόχωστο.
Ο πατέρας, ο Πιερής, που 29 χρόνια αργότερα θα αναγνωρίσει το
μωρό του, άντρα πια, απ’ το
κωσταντινάτο που του χει καρφώσει στο ρουχαλάκι του, η μάνα
Αντωνία που το μέλλον, της χρωστούσε τη μεγαλύτερη πίκρα και
την μοιραία περηφάνια, και η
μικρότερη χαϊδεμένη αδελφή, η
Χρυστάλα.
Στρατός στην Ελλάδα, ταξίδια,
όνειρα για σπουδές. Αναμειξη στην
Ε.Ο.Κ.Α. Είναι πια ο «Ζήδρος», ο
«Ρήγας», ο «Αίαντας», ο «Άρης», ο
«Μάστρος», ο «Ανταίος» και ο
«Ζώτος». Θα γίνει υπαρχηγός της
Ε.Ο.Κ.Α. Καταφύγιο στα βουνά και
σε απομονωμένες ρεματιές. Οι
Άγγλοι τον επικηρύσσουν για 250
λίρες. Κρυφός ο γάμος του με την
Βασιλική του, νύχτα χωρίς αστέ-

ΠΙΕΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ: «ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΜΟΥ»
Ο Πιερής Αυξεντίου ήταν ο πατέρας του Ήρωα.
Εσύ που εθυσίασες το άνθος της ζωής σου,
ξύπνα να δεις τι γίνεται σ’ εσέ και στους γονείς σου.
Σε όλες τις βουνοπλαγιές έκτισες τη φωλιά σου
και πέταγες και σκέπαζες όλους με τα φτερά σου.
Τον βρήκαν με την προδοσιάν, με του τυράννου δώρα,
κι ελπίζω να τιμωρηθούν κι αυτοί σαν έλθει η ώρα.
Γιατί ο ππαράς της προδοσίας εν κοφτερόν μασιαίριν
τζι όποιος τον πιάσει αυτοκτονεί με το δικόν του σιέριν.
Πα’ στα βουνά του Μασιαιρά και εις τες τρεις του Μάρτη
ήτουν μια μέρα συμφοράς κοντά σε μέναν νάρτει.
Κάποιος βοσκός σκληρόκαρδος τζιει πάνω εξαγοράσθην
και οδηγίες έδωσεν εις τον στρατόν του Χάρντιγκ.
Στρατός με ελικόπτερα γυρόν συναντήθηκαν
πως θα τον πιάνναν ζωντανόν οι Άγγλοι φαντάστηκαν.
Εφέρασιν τζιαι ρεπόρτερ τζιαί δημοσιογράφους
για να τον σατιρίσουσιν στους κινηματογράφους.
Και όμως δεν δειλίασεν ποττέ στες απειλές τους,
ούτε στες παρακλήσεις τους, ούτε εις τες φωτιές τους.
Με τα φιλιά πολόγιασεν αυτούς πού ᾽σιε μιτά του
Γιατ’ εν έθελεν να τους ιδεί κι αυτούς νεκρούς κοντά του.
Ώρες δέκα ολόκληρες μιτά του πολεμούσαν
και να πλησιάσουσιν κοντά του δεν τολμούσαν.
Ώστι τζιαι βαλαν του φωθκιάν να κρούσει να τον πιάσουν,
γιατί ολόκληρον στρατόν είδαν πως εν να χάσουν.
Έτρεξα και εζήτησα κι εγώ το λείψανόν σου
για να σε φέρω για ταφήν στην Λύσην, στο χωρκόν σου.
Κι ο Χάρντιγκ ο αιμοχαρής, για να με τιμωρήσει,
αρνήθην εις την αίτησιν, την δίψαν του να σβήσει.
Μόνος θα πάω να τον δω τζιαι να πιστοποιήσω,
αν εν ο γιος μου ο νεκρός τζιαι πίσω να γυρίσω.
Παιδί μου, όταν σ’ αντίκρυσα, ήτουν απελπισία,
στάθηκα και σε κοίταζα όμως με ψυχραιμίαν.
Γύρισα και τους μίλησα, παιδί μου, όταν σε είδα.
— Άγγλοι, αυτό που κάνετε είναι θηριωδία
Ελπίζομεν εις τον Θεόν πως θαρτει τζιείν’ η μέρα
που σύντομα εν να γινεί η Κύπρος ελευθέρα.
Νάρτουμεν να σε φέρουμε στο μνήμα το δικό σου,
στον τόπο που γεννήθηκες πόν χώμα πατρικόν σου.
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• 1 στους 10 δεν εμπιστεύεται τα κόμματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη
«λευκή βίβλο» για την τεχνητή νοημοσύνη

Σχεδόν μηδενική η εμπιστοσύνη
στα πολιτικά κόμματα της Κύπρου

Η

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Κομισιόν] Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν πρότεινε μια «υπεύθυνη προσέγγιση» στην
τεχνητή νοημοσύνη και τον έλεγχό της από τον άνθρωπο σε
πρόσφατη παρουσίαση της στρατηγικής της ΕΕ σ' αυτόν τον
εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικής σημασίας τομέα.
Η Κομισιόν αποκάλυψε ένα σχέδιο μάχης στον τομέα των δεδομένων για να καλύψει την καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, που είναι προς το παρόν
οι μεγάλοι κερδισμένοι της ψηφιακής εποχής.
Έχοντας συνείδηση του ότι έχασε την πρώτη επανάσταση του
διαδικτύου η οποία σήμανε την ανάδυση γιγάντιων αμερικανικών εταιρειών όπως οι Google και Facebook, ή κινεζικών όπως
η Tencent, η ΕΕ θέλει
πλέον να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο
στον ορισμό των
κανόνων και να προωθήσει τους δικούς
της πρωταθλητές.
Με αυτόν τον στόχο
κατά νου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
παρουσίασε τη «λευκή βίβλο» της για την τεχνητή νοημοσύνη με
τομείς δράσης.
«Θέλουμε η εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών να είναι
άξια της εμπιστοσύνης των πολιτών μας (...). Ενθαρρύνουμε μια
υπεύθυνη προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης επικεντρωμένη
στον άνθρωπο», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Φον ντερ Λάιεν.
«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή από μόνη
της: όλα εξαρτώνται από το γιατί και το πώς χρησιμοποιείται»,
τόνισε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

«Στην Ευρώπη έχουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τη μάχη των
(βιομηχανικών) δεδομένων», που βρίσκονται στην καρδιά της
τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο επίτροπος Βιομηχανίας Τιερί
Μπρετόν
στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
Αφού υπάρξει διαβούλευση με όλους τους παράγοντες - επιχειρήσεις, συνδικάτα, κοινωνία των πολιτών, τις κυβερνήσεις των
«27» χωρών μελών-- η οποία θα συνεχισθεί μέχρι τις 19 Μαΐου,
ο στόχος είναι να διατυπωθούν νομοθετικές προτάσεις στο
τέλος της χρονιάς.

Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών ως
προϋπόθεση για μελλοντική σχέση ΕΕ - ΗΒ
• Στο επίκεντρο τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Π

αράγραφο η οποία προβλέπει ως όρο για την ολοκλήρωση
της συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ "τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την επιστροφή ή επαναφορά πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από τις χώρες προέλευσής τους", περιλαμβάνει το προσχέδιο της προς υιοθέτηση από τους «27» διαπραγματευτικής οδηγίας που ετοιμάζει η ΕΕ. Το προσχέδιο της διαπραγματευτικής οδηγίας διέρρευσε στον Τύπο στις Βρυξέλλες.
Διπλωματική πηγή σχολίασε στο ΚΥΠΕ ότι "η παράγραφος αυτή
μπήκε επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί βασικό τοπίο προορισμού προϊόντων αρχαιοκαπηλίας, υστέρα από πρόταση που
υποστηρίχτηκε από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο".
Κληθείσα να πει αν η παράγραφος συνδέεται με την επιστροφή
των μαρμάρων του Παρθενώνα, η ίδια πηγή δήλωσε πως
"πάντα ζητάμε την επιστροφή των μαρμάρων, είναι γνωστή η
θέση μας διαχρονικά".
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• Μεγεθύνεται η δυσπιστία των πολιτών έναντι των κοινοβουλευτικών κομμάτων
• Απροβίβαστο στην Τηλεόραση και στον τρόπο λειτουργίας της Δημοκρατίας

Σ

χεδόν εννέα στους δέκα
Κύπριους λένε ότι δεν έχει
εμπιστοσύνη στα πολιτικά
κόμματα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον στρατό ως τον
θεσμό που εμπιστεύεται περισσότερο η πλειοψηφία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
Τακτικού Ευρωβαρόμετρου του
Φθινοπώρου 2019 για την
Κύπρο.
Μεταξύ των θεσμών
που
εμπιστεύονται οι Κύπριοι, ο
στρατός καταλαμβάνει την
πρώτη θέση με 62% και ακολουθεί η Αστυνομία με 52% και
η τηλεόραση με 48% (για το ίδιο
Μέσο ωστόσο πλειοψηφούν αυτοί που δεν το
εμπιστεύονται με 49%).
Στην τέταρτη θέση των
θεσμών που απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης
των ερωτηθέντων κατατάσσονται οι περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες
αρχές, ενώ στην πέμπτη
θέση ισοβαθμούν η ΕΕ και
ο Τύπος.
Στον αντίποδα, το 87% των
Κυπρίων λέει ότι μάλλον δεν
εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 66% την Κυβέρνηση
και το 63% τη Βουλή. Ακολουθεί
η δημόσια διοίκηση με 61%, τα
Ηνωμένα Έθνη με 59% και η
δικαιοσύνη και το εθνικό νομικό σύστημα με 58%.
Εξάλλου, το ποσοστό των
Κυπρίων που δηλώνει ευχαριστημένο με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην
Κύπρο ανέρχεται σε 46% και
είναι κάτω του μέσου όρου των
28 κρατών μελών, στο 54%.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Επίσης, το 37% των Κυπρίων
έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, σε
σύγκριση με το 42% του μέσου
όρου στην ΕΕ των 28.
Η μετανάστευση ανθρώπων
από χώρες εκτός της ΕΕ προκαλεί θετικά αισθήματα στο 29%
των Κυπρίων και στο 48% του
μέσου όρου των Ευρωπαίων
από τα 28 κράτη μέλη.
Οι ερωτηθέντες στην Κύπρο
δηλώνουν σε ποσοστό 56%
αισιόδοξοι σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, σε σύγκριση με το
58% του μέσου όρου των 28
κρατών μελών.
Σε ερώτηση ποιό θεωρούν ως
το θετικότερο αποτέλεσμα της
ΕΕ, υπάρχει σύμπτωση απόψεων, καθώς τόσο η πλειοψηφία
των Κυπρίων, όσο και των
Ευρωπαίων πολιτών ιεραρχούν
ως σημαντικότερα την ειρήνη
μεταξύ των κρατών μελών της

ΕΕ και την ελεύθερη διακίνηση
προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ.

Οικονομική κατάσταση
Η οικονομική κατάσταση της
χώρας με 30% και η μετανάστευση με 29% είναι τα δύο
σημαντικότερα ζητήματα που
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή
η Κύπρος, απαντούν οι ερωτηθέντες στην Κύπρο. Την ίδια

√ Ο στρατός καταλαμ-

βάνει την πρώτη θέση
με 62% και ακολουθεί η
Αστυνομία με 52%

ώρα ιεραρχούν την μετανάστευση με 60% και τα θέματα
περιβάλλοντος, κλίματος και
ενέργειας με 25% ως τα δύο
σημαντικότερα ζητήματα για
την Ευρώπη, ενώ η άνοδος των
τιμών με 32% και η οικονομική
κατάσταση του νοικοκυριού
τους με 21% κατατάσσονται ως
τα σημαντικότερα ζητήματα
που απασχολούν τους ίδιους
προσωπικά.
Εξάλλου, η πλειοψηφία των
Κυπρίων πιστεύει ότι γενικά,
τα πράγματα οδεύουν προς την
λανθασμένη κατεύθυνση με
55%, ενώ το 25% λέει ότι τα
πράγματα οδεύουν προς την
σωστή κατεύθυνση και 17%
απαντά ούτε το ένα ούτε το
άλλο. Το ίδιο απαισιόδοξος
είναι και ο μέσος όρος των
απαντήσεων στην ΕΕ των 28
κρατών μελών, με 56% να λέει
ότι τα πράγματα οδεύουν προς
την λανθασμένη κατεύθυνση,
31% προς τη σωστή, ενώ 7%
απαντά ούτε το ένα ούτε το
άλλο.
Στην ερώτηση για τον βαθμό
ικανοποίησης της ζωής τους, η
Κύπρος παρουσιάζει βαθμό
ικανοποίησης 89% και βρίσκεται πάνω από τον Ευρωπαϊκό
μέσο όρο (84% στην ΕΕ των 28).
Όσον αφορά τους βασικούς
τομείς πολιτικής, η πλειοψηφία των Κυπρίων, όπως και
των υπολοίπων Ευρωπαίων,
τάσσεται υπέρ της ελεύθερης
διακίνησης των πολιτών της
ΕΕ. Ακολουθούν οι θετικές από-

ψεις των Κυπρίων αναφορικά
με την Κοινή Πολιτική Άμυνας
και Ασφάλειας της Ένωσης,
την κοινή ενεργειακή πολιτική,
την κοινή εμπορική πολιτική
και την κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ.
Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία Κυπρίων και Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η ύπαρξη
ειδήσεων και πληροφοριών
που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα ή είναι ψευδείς αποτελούν πρόβλημα για
τη δημοκρατία γενικότερα, σε
ποσοστό 90% και 79% αντίστοιχα. Το 83% των Κυπρίων
και το 74% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι
αντιμετωπίζουν
τέτοιο πρόβλημα στην
χώρα τους, ενώ το 79%
των Κυπρίων και το
69% των Ευρωπαίων
απαντούν ότι έρχονται
συχνά αντιμέτωποι με
τέτοιες ειδήσεις και
πληροφορίες.
Η έρευνα διεξήχθη
μεταξύ 14 και 24 Νοεμβρίου
2019, πριν από την έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου από την
ΕΕ, σε δείγμα 505 ατόμων στις
ελεύθερες
περιοχές
της
Κυπριακής Δημοκρατίας με
προσωπικές
συνεντεύξεις
μέσω τυποποιημένου ερωτηματολογίου.

Η Τουρκοκυπριακή
κοινότητα
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση στην κοινότητά τους είναι κακή σε ποσοστό 55% ενώ το 38% λέει ότι
αναμένει να παραμείνει σε
αυτά τα επίπεδα για τους επόμενους 12 μήνες, σε αντίθεση
με το 22% που αναμένει βελτίωση.
Οι Τουρκοκύπριοι ιεραρχούν
κατά πλειοψηφία την άνοδο
των τιμών και την οικονομική
κατάσταση ως τα δύο σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητά τους,
αλλά και τους ίδιους προσωπικά.
Ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με
το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο είναι το ποσοστό των
Τουρκοκυπρίων που τείνουν να
εμπιστεύονται την ΕΕ, με 50% το
Φθινόπωρο του 2019 σε
σύγκριση με 47% την προηγούμενη Άνοιξη. Επίσης, το ποσοστό των ερωτηθέντων Τ/κ που
δεν εμπιστεύονται την ΕΕ μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στο 40%.

ERG_9-9_inn_8 & 9 2/25/20 7:58 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

9

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η

Παγκόσμια ημέρα της
γυναίκας που εορτάζεται
την 8η Μαρτίου αποτελεί
ημέρα υπενθύμισης ότι οι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να
θωρακίζουν τις γυναικείες
κατακτήσεις, στοχεύοντας σε
μια Ισότιμη Δημοκρατική Κοινωνία. Τα Επαρχιακά Τμήματα
εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ
διοργανώνουν
εκδηλώσεις
τιμώντας την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας σε όλες τις
επαρχίες διατρανώνοντας ότι
το Κίνημα θα συνεχίσει ακατάπαυστα να αγωνίζεται για μια
κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Πέμπτη 5 Μαρτίου 6.30μ.μ. στο οίκημα της
ΣΕΚ Αμμοχώστου στο Παραλίμνη με θέμα το Αλτσχάιμερ με
ομιλήτρια τη Λουΐζα Βερεσιέ
Ψυχίατρο. Χαιρετισμό θα
απευθύνει η επαρχιακή γραμ-

Η

ΣΕΚ είναι αποφασισμένη
να ενισχύσει τη δράση της
ώστε να μπορέσει η κοινωνία
να απαλλαγεί από το σοβαρό
δημοκρατικό έλλειμμα της ανισομισθίας.

Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε
το όραμα της Ισότητας
√ Συνεχής και αταλάντευτη η προσπάθεια της ΣΕΚ για
εμπέδωση Ίσων Ευκαιριών στους χώρους εργασίας

√ Οι επαρχιακές γραμματείς του Τμήματος Γυναικών

Στο μεταξύ ενόψει της Ημέρας
Ίσης Αμοιβής, που στην Κύπρο

Σε Λεμεσό και Πάφο και σε
όλα τα υπόλοιπα εργατικά
κέντρα της ΣΕΚ αξιωματούχοι

ΣΕΚ και αξιωματούχοι των εργατικών κέντρων θα
δώσουν δυναμικά το παρόν τους στους χώρους εργασίας
για να αναλύσουν το βαθύ νόημα της ημέρας
ματέας του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου Νίκη
Χαλαμάντουρου.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Δευτέρα 9 Μαρτίου, 5.30 μ.μ. στο οίκημα της
ΣΕΚ Λευκωσίας στον Στρόβολο
θα συζητηθεί το θέμα: Ο
κύκλος της Βίας. Η διευθύντρια
των φυλακών Άννα Αριστοτέλους και η Δρ. Αννα Πλεύρη
Ακαδημαϊκός θα αναλύσουν το

μείζον ζήτημα της βίας. Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει η γραμματέας του τμήματος Λευκωσίας Κερύνειας
Νατάσα Ιωάννου
ΛΑΡΝΑΚΑ: Δευτέρα 9 Μαρτίου,
6 μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας με ομιλήτρια την Βουλευτή του ΔΗΣΥ Λευκωσίας
Ξένια Κωνσταντίνου. Χαιρετισμό θα απευθύνει η επαρχιακή

Σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα η ανισότητα
στις αμοιβές ανάμεσα στα φύλα
’αυτό και η αντιμετώπισή του
προϋποθέτει παρεμβάσεις σε
πολλά επίπεδα.

Η ΣΕΚ συμμετέχει σε εκστρατεία
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
τα οποία ζητούν μια νέα οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαφάνεια στους
μισθούς ώστε να προσφέρεται
αφενός η δυνατότητα στους
εργαζόμενους να διαπραγματεύονται τον μισθό τους, και
αφετέρου οι εργοδότες να
ελέγχονται για τα αντικειμενικά κριτήρια στην αξιολόγηση
του εργαζόμενου σε σχέση με
την καταβολή του μισθού του.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, πρόσφατα σε συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, τόνισε πως η
εκστρατεία της ETUC για την
προώθηση οδηγίας για τη διαφάνεια στους μισθούς δημιουργεί ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους να διεκδικούν ισότητα
στις αμοιβές με στόχο την εξάλειψη του χάσματος Αμοιβών.
Παρότι η αρχή της "ίσης αμοιβής για ίση εργασία" θεσμοθετήθηκε ήδη το 1957, με τη Συνθήκη τη Ρώμης, το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων
παραμένει πεισματικά ευρύ, με
μικρές μόνο βελτιώσεις να
έχουν σημειωθεί την τελευταία
δεκαετία. Παράλληλα με τις
προσπάθειες που καταβάλλουν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
ψήφισμα του στις 30 Ιανουαρίου, ζητά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικά μέτρα για το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ των φύλων και
τη διαφάνεια των μισθών,
τόσο για τον δημόσιο όσο και
για τον ιδιωτικό τομέα.

γραμματέας Εύη Λουκά.

θα επισκεφθούν χώρους εργασίας θα αναλύσουν το νόημα
της ημέρας καθώς και τις διεκδικήσεις της ΣΕΚ στα ζητήματα
Ισότητας τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά τον γυναικείο πληθυσμό αλλά ολόκληρη
την Κυπριακή Κοινωνία.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ
των φύλων έχει παραμείνει
στάσιμο λόγω...
... του εκτεταμένου διαχωρισμού στην αγορά εργασίας,

√ Η ΣΕΚ επισημαίνει πως η διαφάνεια στους μισθούς
αποτελεί προϋπόθεση για τους εργαζομένους να
διαπραγματεύονται τους μισθούς τους
εορτάζεται η 19η Φεβρουαρίου
2020, το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μαζί με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο, προέβησαν σε ενημερωτικές δράσεις
αποσκοπώντας στην
ευαισθητοποίηση του κοινού
για το ζήτημα του χάσματος
αμοιβών μεταξύ ανδρών και
γυναικών.

αμοιβή για ίδια εργασία και
για εργασία ίσης αξίας (στον
ίδιο εργοδότη, ή σε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση του ιδίου
ομίλου επιχειρήσεων). Ταυτόχρονα, παρέχει στους εργαζόμενους το δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας .

Παράλληλα
Επιθεωρητές
Εργασιακών Σχέσεων επισκέφθηκαν υποστατικά σε όλες
τις επαρχίες της Κύπρου με
στόχο την παροχή πληροφόρησης στους εργοδότες και
τους εργοδοτουμένους για το
πρόβλημα του χάσματος αμοιβών, τις πρόνοιες της σχετικής
νομοθεσίας, καθώς και τον
τρόπο που μπορεί να δράσει
όποιος εργαζόμενος θεωρεί
ότι τυγχάνει διάκρισης ως
προς την αμοιβή λόγω φύλου.

Στην Κύπρο το ποσοστό του
χάσματος αμοιβών είναι 13,7%,
ενώ ο μέσος όρος του χάσματος στη Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι 16% (σύμφωνα με τα
τελευταία επίσημα στοιχεία
που αφορούν το 2017). Το
χάσμα αμοιβών έχει μειωθεί
σημαντικά με την πάροδο των
χρόνων, αφού από το 14,9%
που ήταν το 2013, το 2017 μειώθηκε στο 13,7%. Παράλληλα,
ενώ το 2010 το χάσμα στην
Κύπρο ήταν μεγαλύτερο από το
μέσο όρο στην Ε.Ε. (16,4%),
πλέον η Κύπρος έχει επιτύχει
ένα ποσοστό χαμηλότερο από
τον μέσο όρο της ΕΕ (16%).

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα
νομοθεσία υποχρεώνει τον
εργοδότη να παρέχει σε άνδρες
και γυναίκες εργαζόμενους ίση

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ
ανδρών και γυναικών συνιστά
ένα σύνθετο φαινόμενο με
βαθύτερα κοινωνικά αίτια, γι’

Οι τομείς και τα επαγγέλματα
υφίστανται διαχωρισμούς: οι
περισσότεροι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι έχουν συναδέλφους
κυρίως του ίδιου φύλου 2 και
οι τομείς όπου συγκεντρώνονται γυναίκες συχνά αμείβονται λιγότερο από τους αντίστοιχους τομείς όπου συγκεντρώνονται άνδρες 3 . Μολονότι ορισμένες πρωτοβουλίες
συνέβαλαν με επιτυχία στην
ενθάρρυνση των γυναικών να
εισέλθουν σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως οι επιστήμες και η τεχνολογία, ο βαθμός
του διαχωρισμού στα επαγγέλματα και στους τομείς έχει
παραμείνει σχεδόν αμετάβλητος 4. Επιπλέον, σχεδόν σε
όλους τους τομείς οι άνδρες
παίρνουν συχνότερα προαγωγή σε εποπτικούς ή διαχειριστικούς ρόλους, κατακτώντας
την κορυφή όπου λιγότερο από
το 5 % των προέδρων διοικητικού συμβουλίου είναι γυναίκες.
Αυτός ο «κάθετος» διαχωρισμός ευθύνεται για σημαντικό
ποσοστό του μισθολογικού
χάσματος μεταξύ των φύλων.
... των επίμονων στερεοτύπων που τροφοδοτούνται
από ανεπαρκείς πολιτικές
συνδυασμού επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής,
Εξακολουθούν να υφίστανται
στερεότυπα σχετικά με τους
ρόλους ανδρών και γυναικών
στη κοινωνία και, κατ’ επέκταση, για το αν θα πρέπει να

είναι στην αγορά εργασίας ή
να μένουν στο σπίτι. Αυτό είναι
ένα από τα βασικά αίτια των
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων. Οι άνδρες, κατά
μέσο όρο, αφιερώνουν πολύ
λιγότερο χρόνο απ’ ό, τι οι
γυναίκες για τη φροντίδα παιδιών ή εξαρτώμενων συγγενών, ενώ οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν τον χρόνο
αυτό σε μισθωτή εργασία ή να
αποκτήσουν εμπειρία που θα
τις βοηθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους
ζωής. Οι πολιτικές για τον
συνδυασμό επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής, αν είναι
καλά σχεδιασμένες, μπορούν
να συμβάλουν στη μείωση του
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Η επένδυση σε
εγκαταστάσεις επίσημης φροντίδας και σε επαρκή άδεια
από την εργασία για οικογενειακούς λόγους τόσο για τις
γυναίκες όσο και για τους
άνδρες συμβάλλει στη μείωση
του μισθολογικού χάσματος
μεταξύ των φύλων, καθώς έχει
ως αποτέλεσμα λιγότερες διακοπές σταδιοδρομίας και λιγότερο ασυνεχή απασχόληση για
τις γυναίκες.
... και των διακρίσεων που
οφείλονται στην αδιαφάνεια
Η μυστικότητα που περιβάλλει
τα επίπεδα των αμοιβών καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να ανιχνευτούν οι περιπτώσεις διακρίσεων. Παρά το ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων (69 %)
έχουν επίγνωση της ύπαρξης
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων σε ολόκληρη την
οικονομία, οι εργαζόμενοι δεν
πιστεύουν ότι υφίσταται
τέτοιο χάσμα στη δική τους
εταιρεία, ενώ το ένα τρίτο των
εργαζομένων δεν γνωρίζουν
τον μισθό των συναδέλφων
τους.

ERG_10-10_inn_8 & 9 2/25/20 7:58 AM Page 1

10 ΕΥ ΖΗΝ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Οι απλές και έξυπνες πρακτικές συμβάλλουν
στην αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία

Δημιουργία υγιούς
περιβάλλοντος εργασίας

Ε

ίναι καθολικά παραδεκτό πως η ύπαρξη
ένα υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος
συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του κύρους
και της κερδοφορίας της επιχείρησης και
γενικότερα του οργανισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει η πιο κάτω δοκιμασμένη
συνταγή η οποία απευθύνεται στα ηγετικά
στελέχη τα οποία καλούνται να βρούν τρόπους εφαρμογής της.

1 Δημιουργήστε εργασιακούς ρόλους σύμφω-

να με τους οποίους οι εργαζόμενοι θα έχουν
ενδιαφέρον και θα προσφέρουν με την εργασία τους στα αποτελέσματα και στην καθημερινή παραγωγή. Ένας τρόπος για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι με το να υπάρχουν συχνές αξιολογήσεις της εργασίας, ώστε
να υπάρχει κατανόηση στο πώς κινείται κάθε
εργαζόμενος σε σχέση με την υπόλοιπη
ομάδα. Βρείτε τι αρέσει στους εργαζομένους
σας να κάνουν και τι δεξιότητες διαθέτουν
έτσι ώστε να προσαρμόσετε τις ικανότητες
τους με τις διαθέσιμες θέσεις. Σε κάποιες
περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι
προσλήψεις.

Σ

τη σημερινή εποχή των έντονων
ρυθμών της ζωής και του οξύτατου οικονομικού ανταγωνισμού,
η αποδοτικότητα των εργαζομένων
θεωρείται ύψιστης σημασίας για την
επιχείρηση. Στην προσπάθεια αυτή
καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το
καλό περιβάλλον εργασίας το οποίο
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μέτρα
που αυξήσουν την ευδιαθεσία του
προσωπικού και την σωστή επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων.
Παράλληλα, είναι αναγκαία η εφαρμογή καλών πρακτικών εκ μέρους της
επιχείρισης ώστε το προσωπικό να
μαθαίνει τρόπους για να αναγνωρίζει τις κρυμμένες του δυνάμεις του,
και να ενδυναμώνει την προσωπικότητα του.
Όλα αυτά, συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο παρέμβασης σε
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις,
οργανισμούς, και οργανισμούς με

3 Δημιουργήστε ένα εργασιακό περιβάλλον
όπου η ευχάριστη ή πιο χαλαρή συμπεριφορά
θα είναι αποδεκτή. Μερικές φορές αν έχουμε
τη δυνατότητα να ξεφεύγουμε από τα στενά
επαγγελματικά πλαίσια μπορεί να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες. Για παράδειγμα, σε
αρκετές εταιρίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα εφαρμόζετε το απλό ντύσιμο το οποίο
ευχαριστεί όλους τους υπαλλήλους. Εάν
κάποιος έρχεται στο γραφείο ντυμένος απλά
[casual] δε σημαίνει ότι χάνει και τον επαγγελματισμό του.
4 Αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε καλύτε-

ρα τους εργαζόμενους- συναδέλφους σας
τόσο σε επαγγελματικό όσο σε προσωπικό
επίπεδο. Επειδή στην εργασία μας βρισκόμαστε για 8 και πλέον ώρες, οι ομάδες θα μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικότερα εφόσον δοθεί η ευκαιρία σε όλους να γνωριστούν
λίγο καλύτερα.

5 Δημιουργήστε ένα εργασιακό περιβάλλον
όπου η διαφορετικότητα σε ιδέες και προτάσεις θα είναι αποδεκτή.

6 Δημιουργήστε συνθήκες εργασίας όπου
όλοι θα απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση. Η
ίδια αντιμετώπιση προς όλους θα βοηθήσει
την ομάδα να αφοσιωθεί στην εργασία της.
Μη δημιουργείτε εύνοιες και μη προβαίνετε σε
παρατυπίες που θα δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια σε
συγκεκριμένα άτομα.

στόχο την αξιοποίηση των ζωτικών
δυνάμεων ανάπτυξης μέσα από την
συνεργασία με σκοπό την βελτίωση
της επικοινωνίας, της αύξησης της
δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας, μέσα από την ανάδειξη
του αυτοσεβασμού των εργαζομένων,
με τελικό στόχο την απελευθέρωση
των κρυμμένων δυνατοτήτων τους.
Οι βάσεις του προτύπου αυτού στηρίζονται στην εξής φιλοσοφική
σκέψη :

• Αντί να μιλήσουμε για το πρόβλημα
να μιλάμε για τη λύση του!

• Οι λέξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η γλώσσα δεν αντιπροσωπεύει
την πραγματικότητα, αλλά φτιάχνει
την πραγματικότητα. Οι λέξεις φτιάχνουν τον κόσμο και τα συναισθήματα. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για
να περιγράψουμε αξίες δημιουργούν
έναν άλλο κόσμο πιο δημιουργικό.
•

Η Αξία είναι προωθητική Δύναμη.
Όποιος πιστέψει σ’αυτήν θα την
φτάσει.

•

Η γλώσσα των ονείρων χρησιμοποιεί τη θετική ενέργεια και τον
ενθουσιασμό.

• Μάθετε να εκφράζεστε στις συνεργασίες στον εργασιακό μας χώρο με
βάση τα όνειρα και τις αξίες σας.

Κάποιες φορές ένα «μπράβο» ή ένα «ευχαριστώ» αρκεί για να σφραγίσει το επιθυμητό
αποτέλεσμα

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί από ψυχολόγους, οι περισσότεροι από μας μαθαίνουμε περισσό-

9

Τα πρώτα βήματα για να κάνετε
τον στόχο πραγματικότητα:

•

Ποια είναι σήμερα τα πράγματα
στη δουλειά σας που σας δίνουν
χαρά κι ενθουσιασμό; Ποιες είναι οι
καταστάσεις που σας δίνουν ευφορία

• Ο τρόπος με τον οποίο κοιτάμε τα πράγματα γύρω μας είναι
η βάση για να δημιουργήσουμε τον κόσμο. Εάν ο τρόπος αυτός
είναι θετικός τότε και ο κόσμος θα είναι θετικός.

οποίο η ομάδα σας επιθυμεί να επιβραβεύεται
αναφορικά με τη δουλειά της.

8 Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο με τον

• Ο τρόπος με τον οποίο κοιτάμε τα

«ηλιοτροπική αρχή»: Όλοι μας
συμπεριφερόμαστε όπως τα ηλιοτρόπια,…. προτιμούμε να στρεφόμαστε προς το φως, τον ήλιο….

• H νέα εποχή απαιτεί αυξημένη διάθεση και ορθή επικοινωνία στον
εργασιακό χώρο

• Πείσετε τον εαυτό σας να μιλήσει
για τη λύση. Μ’αυτόν τον τρόπο
αλλάζει σιγά – σιγά και ο τρόπος
σκέψης σας, γιατί έτσι χρησιμοποιείτε άλλα μέρη του εγκεφάλου σας,
δημιουργείτε άλλα συναισθήματα,
άλλες ορμονικές δυνατότητες.

7 Μη ξεχνάτε να δίνετε και να λαμβάνετε ενημέρωση για τα θέματα που σας απασχολούν.

τερο από ένα παράδειγμα που βασίζεται σε θετικές έννοιες, όπως η ανάδειξη ικανοτήτων και αξιών, παρά
από κάποιο αρνητικό, που διογκώνει
την ύπαρξη ενός προβλήματος.
πράγματα γύρω μας είναι η βάση για
να δημιουργήσουμε τον κόσμο. Εάν ο
τρόπος αυτός είναι θετικός τότε και ο
κόσμος θα είναι θετικός.
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Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ξεκάθαρους στόχους και έχουν γνώση για το
πλάνο και το όραμα της εταιρείας. Εάν δεν υπάρχουν ξεκάθαροι
στόχοι για τους υπαλλήλους και
επαρκής ενημέρωση για το πώς
συνδέονται με το συνολικά αποτελέσματα της εταιρίας, θα πρέπει σίγουρα να δημιουργηθούν.
Σε μεγάλο βαθμό οι εργαζόμενοι
έχοντας γνώση για το αντικείμενο της εργασίας τους, έχουν καλύτερη αίσθηση για την προσφορά τους στην ομάδα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αυτή, βέβαια, η προσπάθεια χρειάζεται εξοικείωση στον καινούργιο
τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε ο καθένας
μας ατομικά –εφαρμόζοντας κάποιες
από τις παραπάνω ιδέες αρχικά στην
καθημερινή μας ζωή με τους φίλους
και την οικογένειά μας, και κατόπιν
στον εργασιακό μας χώρο- και
παράλληλα να αναζητήσουμε μέσα
από σεμινάρια και ειδικά προγράμματα εκπαίδευση στις τεχνικές αυτές
από ειδικευμένους συμβούλους στην
παραπάνω μεθοδολογία.
Κι αν αναρωτηθείτε διαβάζοντας τα
παραπάνω: «Μπορεί να υπάρχει
άραγε αισιοδοξία σε μια τόσο ζοφερή εποχή», η απάντηση είναι ότι με
βάση τα πορίσματα σύγχρονων ερευνών πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ο κόσμος ενδιαφέρεται κυρίως
για τις θετικές ιστορίες κι όχι για τις
αρνητικές. Δες κι από τον εαυτό σου.
Όταν ακούσεις ή διαβάσεις μια καλή
ιστορία, σε επηρεάζει σωματικά,
πριν ακόμα σε επηρεάσει συναισθηματικά, ή ψυχικά. Μπορείς να ταυτιστείς, να χαρείς, να παραδειγματιστείς.
Με άλλα λόγια, ισχύει για μας τους
ανθρώπους αυτό που αποκαλούμε

και αυξάνουν την ενέργεια μέσα σας
ενώ δουλεύετε; Ποιες απ’αυτές θα
θέλατε να σας συμβαίνουν συχνότερα; Ποιες απ’αυτές αποτελούν μέρος
του ονείρου σας;

• Φροντίστε όσο περνάει από το χέρι
σας να κάνετε συχνότερα, στον εργασιακό σας χώρο, ενέργειες που σας
γεμίζουν με ζωντάνια και σας ενεργοποιούν. Τότε θα δείτε πως θα
αρχίσετε να εκτιμάτε περισσότερο
τον εαυτό σας, θα είστε πιο αγαπητοί
από τους συναδέρφους σας, οι προϊστάμενοι σας θα σας επιδοκιμάζουν
και θα σας ανταμείβουν συχνότερα!

• Θυμηθείτε κάποιες στιγμές από το
παρελθόν σας που σας έκαναν να
αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό
σας. Ποιες ήταν οι ικανότητες, οι
δεξιότητες και/ή τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητάς σας που βοήθησαν να έχετε τότε εκείνη την επιτυχημένη εμπειρία;
• Αναρωτηθείτε σε ποια πράγματα
είστε καλοί; Ζητήστε σ’αυτό την βοήθεια των συνεργατών σας που σας
εκτιμούν.
• Ποιο είναι η μικρότερη αλλαγή που
νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε για
να οδηγηθείτε πιο κοντά στο όνειρο
σας;
•

Ξεκινήστε ήδη απ’αυτήν την εβδομάδα να κάνετε τρεις απλές κι
εύκολες ενέργειες / κινήσεις
που σας ενεργοποιούν και
πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν
ώστε να γίνει το όνειρό σας
πραγματικότητα.

• Μάθετε να εξωτερικεύετε την
ενέργεια και τον ενθουσιασμό
σας. Θα σας βοηθήσει να
αυξήσετε αισθητά την προοπτική επιτυχίας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Η Στατιστική Υπηρεσία άρχισε έρευνα
για προϋπολογισμούς των νοικοκυριών
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Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων
για τη φοιτητική χορηγία

Η

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης
Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)
πληροφορεί το κοινό ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ η αίτηση για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας (χορηγία και επιδόματα) για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.moec.gov.cy.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν τις
αιτήσεις τους από τις 21 Φεβρουαρίου 2020, μέχρι
τις 31 Μαρτίου 2020. Τονίζεται ότι η προθεσμία
αυτή ορίζεται από τον Περί Παραχώρησης Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 έως 2019 και δεν θα
παραχωρηθεί παράταση. Οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα
απορρίπτονται.

• Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020

(α) Παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ
από τα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Πολίτη (ΚΕΠ) και
τα Κέντρα του Πολίτη
(ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά
Ταχυδρομεία.
(β) Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική
μέριμνα είναι διαθέσιμα ΜΟΝΟ στην ιστοσελίδα του
ΥΠΠΑΝ, στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Δεδομένου ότι τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ δεν έχουν στη διάθεσή τους έντυπα αιτήσεων, οι πολίτες θα πρέπει να
εξασφαλίσουν τα σχετικά έντυπα αίτησης από το
διαδίκτυο προτού προσέλθουν στα Κέντρα για
παράδοσή της αίτησής τους.

Τ

η συλλογή στοιχείων για την
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 έχει αρχίσει η
Στατιστική Υπηρεσία, η οποία θα
καλύψει σε μια περίοδο 12 μηνών
4.800 νοικοκυριά στις αστικές και
αγροτικές περιοχές της Κύπρου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
η έρευνα διενεργείται σύμφωνα με
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT) και
σκοπός της είναι η συλλογή στοιχείων αναφορικά με την κατανομή
των δαπανών του νοικοκυριού, τα
οποία είναι απαραίτητα τόσο για
την αναθεώρηση των συντελεστών
στάθμισης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Τιμάριθμος), όσο και για
την αναθεώρηση του «καλαθιού
του νοικοκυριού».
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι τα
στοιχεία της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση και για άλλες μελέτες, όπως είναι η μελέτη του ύψους
των δαπανών σε σχέση με το εισόδημά, ο καταρτισμός κοινωνικό-

Τ

η μεγάλη ανάγκη ανακύκλωσης των μπαταριών,
τονίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος. Σε ανακοίνωση
του, αναφέρει πως κάθε χρόνο, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εισέρχονται περίπου 800.000 τόνοι μπαταριών αυτοκινήτων, 190.000 τόνοι βιομηχανικών
μπαταριών και 160.000 τόνοι μπαταριών καταναλωτών. Παρόλη τη χρησιμότητα τους, σημειώνει το
Τμήμα, ένας μεγάλος αριθμός αυτών των μπαταριών
περιέχουν επικίνδυνα υλικά όπως ο μόλυβδος, το
κάδμιο, ο υδράργυρος, νικέλιο, κοβάλτιο, χρώμιο,
βανάδιο, λίθιο, μαγγάνιο
√ Την ανάγκη για και ψευδάργυρος, καθώς
ανακύκλωση μπα- και όξινα ή αλκαλικά είδη
ταριών τονίζει το ηλεκτρολυτών και περιέΤμ. Περιβάλλοντος χουν επίσης σημαντικές
ποσότητες σημαντικών
πρώτων υλών.
Κατά συνέπεια, η ανεξέλεγκτη διάθεση των μπαταριών παρουσιάζει τόσο
μεγάλο κίνδυνο για την
υγεία και το περιβάλλον
όσο και τη σημαντική σπατάλη των πολύτιμων
πόρων των υλικών. Με αφορμή την «Ημέρα Μπαταρίας» το Τμήμα υπενθυμίζει στο κοινό να ανακυκλώνει τις μπαταρίες του στους ειδικούς κάδους του
Οργανισμού «ΑΦΗΣ Κύπρου». Οι κάδοι βρίσκονται
τοποθετημένοι σε καταστήματα τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτρικών ειδών, εμπορικά κέντρα υπεραγορές,
εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτήρια,
υποκαταστήματα τραπεζών και γενικά σε χώρους με
μεγάλη επισκεψιμότητα.
Ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος για να βρείτε ποιος
είναι ο πιο κοντινός κάδος είναι η δωρεάν εφαρμογή
για το κινητό «RECYCLING CY» ή μέσω της ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ www.afiscyprus.com.cy.

Όλοι οι απογραφείς που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα έχουν τύχει
εκπαίδευσης για τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων με προσωπικές
συνεντεύξεις στα νοικοκυριά, με τη
χρήση φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Επιπλέον, αναφέρε-

• Καλεί τα νοικοκυριά που
έχουν επιλεγεί τυχαία στο
δείγμα να συνεργαστούν με
τους απογραφείς
ται ότι οι απογραφείς έχουν
εκπαιδευτεί στη συμπλήρωση σχετικών ημερολογίων καταγραφής
των καθημερινών εξόδων των νοικοκυριών. Οι απογραφείς φέρουν
ειδικές ταυτότητες της Στατιστικής
Υπηρεσίας.
Η συλλογή των στοιχείων θα
κατανεμηθεί ισομερώς σε
μια περίοδο 12 μηνών από
τον Φεβρουάριο 2020 έως
τον Ιανουάριο 2021 και κάθε
18 ημέρες οι απογραφείς θα
επισκέπτονται περίπου 240
νοικοκυριά. Κατά αυτόν τον
τρόπο θα συλλεχθούν στοιχεία που αντιπροσωπεύουν

(γ) Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, τα ΚΕΠ και
ΚΕΠΟ δεν θα προβαίνουν σε έλεγχο των αιτήσεων.
Για την ανάγκη προσκόμισης οποιωνδήποτε πρόσθετων δικαιολογητικών / βεβαιώσεων, οι αιτητές θα
ενημερώνονται από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.

Προσοχή στις μπαταρίες:
Περιέχουν επικίνδυνα υλικά

οικονομικών δεικτών, καθώς επίσης και η αξιολόγηση και βελτίωση των μεγεθών που αφορούν στην
ιδιωτική κατανάλωση για το
σύστημα εθνικών λογαριασμών.

€2000 από το κράτος για την αύξηση της
περιβαλλοντικής απόδοσης οργανισμών

Τ

ην προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2020 για
την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις
πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού
1221/2009/ΕΚ, ανακοίνωσε το
Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος στο πλαίσιο
προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και
Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις.

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και
προνοεί την επιχορήγηση του 70%
των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την
επαλήθευση και επικύρωση του
συστήματος, με μέγιστο ποσό τα
€500.

Το Σχέδιο, αποσκοπεί στην αύξηση
της περιβαλλοντικής απόδοσης των
οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και
αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να
εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS
το οποίο να στοχεύει στην
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη
μείωση της χρήσης φυσικών
πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους
επίδοσης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας αναφέρει πως
καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 30η
Οκτωβρίου, 2020, ενώ δικαίωμα
υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο
Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι
αυτή την ημερομηνία.

Αναφέρεται επίσης ότι το
Σχέδιο είναι βασισμένο στις

Προστίθεται πως με το ίδιο ποσό,
των €500, χρηματοδοτούνται και οι
Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO
14001 σε EMAS.

τις αγοραστικές τάσεις και συνήθειες των νοικοκυριών σε όλη τη
διάρκεια του έτους, ούτως ώστε να
ληφθούν υπόψη ορισμένες αγορές
που γίνονται εποχικά.
Αναφέρεται επίσης ότι η έρευνα
διεξάγεται με βάση τον περί Στατιστικής Νόμο, σύμφωνα με τον
οποίο η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία
που θα συγκεντρωθούν ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει
τις απαντήσεις που θα δοθούν για
σκοπούς στατιστικής μόνο. Κανένας δεν θα λάβει γνώση των ατομικών δεδομένων, ούτε Δημόσια
Αρχή, ούτε ιδιώτης, προστίθεται.
Η Στατιστική Υπηρεσία ζητά τέλος
ότι η επιτυχία και η αξιοπιστία
της έρευνας βασίζεται στη συνεργασία του κοινού και καλεί τα νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί τυχαία
στο δείγμα να συνεργαστούν με
τους απογραφείς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Υπεύθυνους
Λειτουργούς της έρευνας στα τηλέφωνα 22602157, 22605113 και
22602139.

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργα-

σίας,

παρακαλούνται

οι

ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς
αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδοκαθαριστές
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγός με επαγγελματική
άδεια
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
- Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Καλουψήδες
- Σιδεράδες
Κωνσταντίνο Σκουφάρη
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
- Καμαριέρες
- Λαντζέρης
Ανδρέα Παναγή 22849849.
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Πόλη στην Ιταλία σας πληρώνει το ενοίκιο για να μετακομίσετε εκεί

Ε

νώ σε πολλές ιταλικές κοινότητες οι δήμοι προσπάθησαν
να αυξήσουν τον πληθυσμό τους
που βαίνει μειούμενος πουλώντας
παλιά σπίτια στη συμβολική τιμή
του ενός ευρώ, μια πόλη της Ιταλίας αποφάσισε να υιοθετήσει
μία νέα προσέγγιση.
Η Τεόρα, ένας όμορφος προορισμός που βρίσκεται στη νότια
περιοχή της Καμπανίας, ελπίζει
να προσελκύσει νέους κατοίκους
κάνοντάς τους την ακόλουθη
προσφορά: να τους πληρώνει το
ενοίκιο του σπιτιού εάν αποφασίσουν να μετακομίσουν.
Ενώ η προσφορά σπιτιών στη
συμβολική τιμή του ενός ευρώ
σημειώνει τεράστια επιτυχία σε
ολόκληρη την Ιταλία, από τη Σικε-

λία μέχρι τις βόρειες Άλπεις, οι
αγοραστές αν και δεσμεύονται ότι
θα ρίξουν χρήματα για να τα ανακαινίσουν, θεωρούν ότι είναι μία
φθηνή εξοχική λύση παρά μία

• Εάν θέλετε να κάνετε μία
αλλαγή στη ζωή σας και να
μην σας κοστίσει μία περιουσία, δεν έχετε παρά να
σκεφθείτε σοβαρά την πρόταση μιας ιταλικής πόλης
μόνιμη κατοικία. Για το λόγο
αυτό, η πόλη Τεόρα πιστεύει ότι
το σχέδιό της θα λειτουργήσει
καλύτερα.
Οι δημοτικές αρχές της πόλης

δίνουν στους υποψήφιους κατοίκους δύο επιλογές: ότι θα τους
πληρώνουν το ενοίκιο του σπιτιού
κάθε μήνα που δεν θα ξεπερνά τα
150 ευρώ. Αυτό θα ισχύσει για
δύο χρόνια και θα αφορά ένα
σπίτι που δεν θα είναι επιπλωμένο.
Υπάρχει όμως και η δεύτερη επιλογή: να τους προσφέρουν το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ
για να το αγοράσουν.
Πολλά απομονωμένα ιταλικά
χωριά βιώνουν δραματική μείωση
του πληθυσμού τους τα τελευταία
χρόνια, με τους τοπικούς αξιωματούχους να σκαρφίζονται διάφορες ιδέες για να αναστρέψουν το
δυσμενές κλίμα. όπως όπως σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

Έρχονται σπίτια φτιαγμένα από 3D εκτυπωτές

Π

ριν από μια δεκαετία, η τεχνολογία 3D εκτύπωσης -η οποία
δημιουργεί αντικείμενα με στρώσεις από υλικά όπως μέταλλα,
γυαλί, πλαστικά και ρητίνεςθεωρήθηκε χρήσιμη κυρίως για
την κατασκευή μικρών, περίπλοκων αντικειμένων και εξαρτημάτων.
Καθώς οι εκτυπωτές γίνονται όλο
και μεγαλύτεροι και πιο σύγχρονοι, οι προοπτικές που ανοίγονται
είναι σαφώς περισσότερες.

φέρνουν στη γη.
Ωστόσο, οι προσπάθειες για τη
χρήση της τεχνολογίας για την
κατασκευή σπιτιών έχουν ήδη
αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια, με
κτίρια ήδη κατασκευασμένα σε
χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και
οι ΗΠΑ.

• Πώς θα σας φαινόταν αν
το επόμενο σπίτι σας έβγαινε από έναν σωλήνα;

Ο Travis Kalanick, συνιδρυτής της
Uber, ανακοίνωσε το Habitas, σ’
ένα project γίνεται χρήση της
τεχνολογίας εκτύπωσης 3D για
την κατασκευή των ξενοδοχείων.
Η ανάπτυξη ελεγχόμενων από
υπολογιστή «εκτυπωτών» που
μπορούν να παράγουν δομές γρήγορα και φτηνά, αναμένεται να
μεταμορφώσει εξολοκλήρου την
βιομηχανία κατασκευών.
Αυτή η ιστορία μπορεί να φανεί
«προφητική», καθώς δεν αποκλείεται τις επόμενες δεκαετίες η
ανθρωπότητα να οδηγηθεί στην
«εκτύπωση» πολύ πιο κρίσιμων
κατασκευών: από τα ανθρώπινα
όργανα μέχρι την επεξεργασία
υλικών από αστεροειδείς σε τροχιά μέσω εργοστασίων που θα τα

Α

ντιμέτωπη με σειρά μη
προσβάσιμων καταστημάτων και καφέ, η Ρίτα Έμπελ που χρησιμοποιεί και η ίδια
αναπηρικό αμαξίδιο- σκέφτηκε μια εύκολη και πολύ διασκεδαστική λύση: ράμπες φτιαγμένες από τουβλάκια Lego.
«Για εμένα το όλο θέμα είναι να
προσπαθήσω να ευαισθητοποιήσω λίγο τον κόσμο για
ανεμπόδιστες μετακινήσεις»,
ανέφερε η Γερμανίδα Έμπελ. Η
ίδια χρησιμοποιεί αμαξίδιο
ύστερα από αυτοκινητιστικό
ατύχημα που είχε πριν από 25
χρόνια.
«Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε ξαφνικά να βρεθεί σε ένα

Τα ξενοδοχεία Habitas είναι μια
νέα εκδοχή των κλασικών προκατασκευασμένων τεχνικών κτιρίων.
Ωστόσο ένα μηχάνημα που αναπτύχθηκε από το Icon start-up
των ΗΠΑ, έχει ύψος μεγαλύτερο
από 3 μέτρα και ζυγίζει πάνω
από 1.700 κιλά μπορεί να αλλάξει
τα δεδομένα, καθώς η εταιρεία

έχει συνεργαστεί με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για να
παρουσιάσει ένα 3D-τυπωμένο
σπίτι ειδικά για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Τα σπίτια των περίπου 55 έως 75 τετραγωνικών
μέτρων, όπως λέει, μπορούν να
«τυπωθούν» σε λιγότερο από 24
ώρες για $4.000.
Οι κατασκευαστικές εταιρείες
μπορεί να είναι απρόθυμες να
αποσύρουν τα παραδοσιακά τους
εργαλεία και να επενδύσουν σε
εκτυπωτές, ωστόσο
τα κέρδη θα μπορούσαν να είναι
ένας αρκετά ελκυστικός παράγοντας.
Η ευρύτερη χρήση
μιας τέτοιας τεχνολογίας
ανοίγει
δυνατότητες για τη
μείωση του χρόνου
κατασκευής, αλλά
και σημαντική εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων.
Για παράδειγμα, ο χρόνος κατασκευής για ένα απλό υπόστεγο
κήπου, μια σέρα ή ακόμα κι ένα
ολόκληρο σπίτι θα μπορούσε να
μειωθεί με το πάτημα ενός κουμπιού, ελαχιστοποιώντας έτσι και
τον κίνδυνο για εργατικά ατυχήματα.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Οι συνήθειές που επηρεάζουν
την υγεία μας

Ό

λες οι κύριες αιτίες θανάτου μπορούν να
προληφθούν κάνοντας αλλαγές στον
τρόπο ζωής μας.
Μην καπνίζετε: Το κάπνισμα και η χρήση
καπνού είναι πολύ επικίνδυνες συνήθειες. Το
κάπνισμα προκαλεί κάθε χρόνο στις ΗΠΑ
440.000 θανάτους.

Νόσοι
όπως
το
εμφύσημα, ο καρκίνος του στόματος,
του λάρυγγα και του
πνεύμονα προκαλούνται περισσότερο από τον καπνό. Όσο πιο γρήγορα διακόψετε το κάπνισμα τόσο το καλύτερο.
Περιορίστε το αλκοόλ: Αυτό σημαίνει περισσότερα
από 2 ποτά την ημέρα στους άντρες και 1 την
ημέρα στις γυναίκες. Ένα ποτό είναι ισοδύναμο με
ένα κουτάκι μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί. Το πολύ
αλκοόλ μπορεί να βλάψει το ήπαρ και να συμβάλλει σε ορισμένα είδη καρκίνου, όπως του λάρυγγα
και του ήπατος. Το αλκοόλ επίσης συμβάλλει στο
θάνατο από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, δολοφονίες και αυτοκτονίες.
Να τρώτε υγιεινά: Η υγιεινή διατροφή έχει πολλά
οφέλη για την υγεία. Η καρδιοπάθεια, ορισμένα είδη
καρκίνου, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο διαβήτης και
η βλάβη στις αρτηρίες μπορεί να συνδεθούν με αυτό
που τρώτε. Κάνοντας πιο υγιεινές επιλογές μπορείτε να μειώσετε και τη χοληστερόλη καθώς και να
χάσετε βάρος.
Χάστε βάρος αν είστε παχύσαρκος: Το υπερβολικό βάρος αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, υψηλής
χοληστερόλης, διαβήτη, καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού επεισοδίου, ορισμένων καρκίνων και αρθρίτιδας. Η διατροφή που είναι υψηλή σε ίνες, χαμηλά
λιπαρά καθώς και η τακτική άσκηση μπορούν να
βοηθήσουν την απώλεια κιλών.

Σοβαρά … αστειάκια
Σε μια τάξη του δημοτικού μαθαίνει η δασκάλα
στους μαθητές της τι είναι τα ερπετά.
Αφού τους έχεις εξηγήσει κάποια πράγματα αρχίζει να κάνει ερωτήσεις.
«Είπαμε ότι ερπετά είναι τα ζώα που σέρνονται
στη γη. Ξέρεις εσύ Αννούλα να μας πεις ένα ερπετό;»
«Ναι κυρία, η μπέμπα μας!»

Η Ρίτα Έμπελ κατασκευάζει ράμπες
για ανάπηρους με… Lego

αμαξίδιο, όπως εγώ», δήλωσε
η 62χρονη.
Με τη βοήθεια του συζύγου
της, η Έμπελ συχνά περνά δύο
με τρεις ώρες την ημέρα κατασκευάζοντας ράμπες ειδικής

παραγγελίας,
που περιλαμβάνουν
πολλές
εκατοντάδες
μικρά πλαστικά
τουβλάκια που
έχουν συγκολληθεί με έως και
οκτώ σωληνάρια κόλλας.
Τα ζωντανά χρώματα τις
κάνουν να ξεχωρίζουν στα
πεζοδρόμια στο κέντρο των
πόλεων, είπε.
«Κανείς δεν περνά δίπλα από

μια ράμπα Lego χωρίς να την
κοιτάξει. Είτε είναι παιδιά που
προσπαθούν να ξεκολλήσουν
τα τουβλάκια είτε ενήλικες που
βγάζουν τα τηλέφωνά τους
για να τραβήξουν φωτογραφίες», δήλωσε.
Ενθουσιώδης ήταν η αντίδραση των τοπικών επιχειρήσεων.
«Είναι εξαιρετική ιδέα», δήλωσε η Μαλίκα Ελ Χάρτι, που
απέκτησε μια ράμπα για το
κομμωτήριό της.
«Όποιος περνά από εδώ χαίρεται με τις ράμπες. Επιτέλους

μπορείς να δεις από μακριά
ότι μπορείς να μπεις εδώ
χωρίς πρόβλημα».
Καθώς βασίζεται σε δωρεές, η
μεγαλύτερη πρόκληση για την
Έμπελ είναι να βρίσκει τουβλάκια, καθώς πολλές οικογένειες δεν θέλουν να τα αποχωριστούν. Η ιδέα της αρχίζει και
διαδίδεται στο εξωτερικό. Η
Έμπελ, που έχει επίσης δουλειά μερικής απασχόλησης,
έχει στείλει οδηγίες για την
κατασκευή της ράμπας στην
Αυστρία και την Ελβετία, ενώ
υπάρχει ενδιαφέρον από την
Ισπανία και ένα σχολείο στις
ΗΠΑ.
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Σκόρδο: Το φυσικό φάρμακο που προφυλάσσει από την πρόωρη γήρανση

Τ

ο σκόρδο έχει μακροχρόνια
ιστορία στην πρόληψη και
θεραπεία πολλών ασθενειών, με τα
επιστημονικά στοιχεία να υποδεικνύουν ότι έχει επιπλέον την ιδιότητα να προφυλάσσει από την
πρόωρη γήρανση. Το σκόρδο χρησιμοποιείται πάνω από 10.000
χρόνια ως τονωτικό και θεραπευτικό για όλες σχεδόν τις ασθένειες.
Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να ανακαλύπτουν
γιατί συμβαίνει αυτό.
Ο βολβός του σκόρδου περιέχει
τουλάχιστον τετρακόσιες χημικές
ουσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλές αντιοξειδωτικές, οι οποίες δίνουν στο
σκόρδο τις εκπληκτικές, ισχυρές
ιδιότητές του που προφυλάσσουν
εξ ολοκλήρου το σώμα από την
πρόωρη γήρανση και άλλες ασθένειες. Ένα αρνητικό της κατανάλωσης σκόρδου είναι η δυσάρεστη
οσμή που αφήνει στην αναπνοή.
Αυτή η οσμή οφείλεται στις ενώσεις που περιέχουν θείο, οι οποίες
απεκκρίνονται μέσω της αναπνοής
και του ιδρώτα.
Ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγεί κάποιος από αυτήν είναι να
φάει ένα μήλο. Επιστήμονες εξέτασαν πώς τα διαφορετικά τρόφιμα
επηρεάζουν τα επίπεδα των θειούχων ενώσεων μετά την κατανάλωση ωμού σκόρδου και το ακατέργαστο μήλο αποδείχτηκε το ισχυρότερο για την εξουδετέρωση της
οσμής.

SUDOCOU

σεξουαλικών ορμονών, την υγεία
του δέρματος και του πεπτικού
συστήματος.

Τι έχει προκύψει από την εργαστηριακή έρευνα
Έχει έντονη οσμή και χαρακτηριστική καυστική γεύση που οφείλεται σε αιθέρια έλαια πλούσια σε
θειούχες ενώσεις. Είναι πλούσιο
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
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Η αλισίνη του σκόρδου θεωρείται
ισχυρός αντιμικροβιακός παράγοντας που σε συνδυασμό με την
βιταμίνη C, ενισχύει την αντιβακτηριδιακή του δράση. Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει την αντιμικροβιακή δράση του σκόρδου και
θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει
μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για
την συντήρηση των τροφίμων σε
αντιδιαστολή με τη χρήση χημικών
συντηρητικών, καθώς επίσης και
για την διατήρηση του ωμού κρέατος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα ράφια των σούπερμαρ-

• Χρησιμοποιείται πάνω από 10.000 χρόνια ως τονωτικό
και θεραπευτικό για όλες σχεδόν τις ασθένειες
• Ιχνοστοιχεία: Το σκόρδο περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο,
σελήνιο και άλλα στοιχεία χρήσιμα για τον οργανισμό
Βιταμίνες B1, B2, B3: Οι βιταμίνες
του συμπλέγματος B είναι βασικοί
παράγοντες για τον μεταβολισμό
των υδατανθράκων, του λίπους
και των πρωτεϊνών για την απελευθέρωση ενέργειας. Η βιταμίνη
B1 βοηθάει στην ανάπτυξη, την
καλή λειτουργία της καρδιάς και
του νευρικού συστήματος. Η βιταμίνη B2 βοηθάει στην ανάπτυξη και
την αναπαραγωγή. Συμβάλλει στη
δημιουργία υγιούς δέρματος,
νυχιών, μαλλιών και ενισχύει την
όραση. Η βιταμίνη B3 είναι απαραίτητη για τη σύνθεση των

κετ. Επιπλέον έρευνες έχουν δείξει
ότι το σκόρδο παρουσιάζει ισχυρή
δράση κατά πολλών παθογόνων
μικροοργανισμών, ακόμη και στελεχών μικροβίων που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Και ένα μυστικό για την κατανάλωσή του: ψιλοκόψτε τις σκελίδες ή χτυπήστε τις στο γουδί πριν
τις καταναλώσετε. Με αυτό τον
τρόπο απελευθερώνεται και καθίσταται πιο δραστική η αλισίνη.
Στο ίδιο πνεύμα καταναλώστε
άφθονο τζατζίκι – αλλά φροντίστε
να φάνε και οι διπλανοί σας!
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κρητικά μυζηθροκεφτεδάκια
Υλικά:
1 κιλό γλυκιά μυζήθρα, 2 κ. σούπας δυόσμος
3 κ. σούπας αλεύρι, 3 αυγά

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα δίνει ώθηση στις φιλοδοξίες
σου, ενώ παράλληλα σε βοηθά ώστε να βελτιώσεις την εικόνα που προβάλλεις προς τα
έξω, μέσα από σημαντικές ευκαιρίες που σου
δίνονται. Επίσης, από σήμερα ο Ήλιος περνά
στους Ιχθύς και αυτό για σένα σημαίνει πως
περνάς σε μια περίοδο όπου προετοιμάζεις
τα επόμενα βήματά σου μυστικά, ενώ παράλληλα είσαι πιο εσωστρεφής στον τρόπο που
αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις.
Ταύρος: Μπορείς με ευκολία να προωθήσεις
τα σχέδια που έχεις στα σκαριά, και να εκμεταλλευτείς το θετικό κλίμα που ευνοεί τις
επιχειρήσεις σου, οποιασδήποτε φύσης και
άδραξε τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται, πάντοτε με σύνεση και τηρουμένων των
αναλογιών. Παράλληλα όμως, ο Ήλιος περνά
σε μια πιο φιλική θέση για το δικό σου ζώδιο,
που σε βοηθά να κατακτήσεις πιο εύκολα
τους στόχους σου.
Δίδυμοι: Η ημέρα φέρνει πολλές ευκαιρίες
που όμως έρχονται σε εσένα μέσω των
άλλων, δηλαδή με έμμεσο τρόπο. Έτσι λοιπόν, δίνοντας βάση στα θέλω και τις ανάγκες
των άλλων καταφέρνεις πολλά που μπορεί
να μην είχες υπολογίσει. Επίσης, από σήμερα
ο Ήλιος περνά στο ζενίθ του ωροσκοπίου
σου, πράγμα που σημαίνει πως εστιάζεις
περισσότερο τις προσπάθειές σου στην επίτευξη των φιλοδοξιών που έχεις.
Καρκίνος: Υπάρχουν θετικές εξελίξεις στη
ζωή σου μέσα από την παρουσία των άλλων,
έτσι λοιπόν μπορείς να επωφεληθείς από την
παρουσία τους και να βρεις στο πρόσωπό
τους ισχυρούς συμμάχους που στέκουν δίπλα
σου. Ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια πιο ευχάριστη περίοδος για σένα καθώς ο Ήλιος
περνά σε μια πιο φιλική θέση προς το ζώδιο
σου, πράγμα που σημαίνει πως διευθετείς τις
υποθέσεις σου με περισσότερη άνεση.
Λέων: Η ημέρα σου δίνει πολύ σημαντικές
ευκαιρίες για να διευθετήσεις κάτι στην
καθημερινότητά σου, να βάλεις σε τάξη υπο-

χρεώσεις σου ή να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε επίπεδο ρουτίνας, ενώ
είναι μια καλή ημέρα και για την υγεία σου.
Επίσης από σήμερα ο κυβερνήτης σου Ήλιος
περνά στους Ιχθύς, στοιχείο που για σένα
σημαίνει ότι προσπαθείς να έχεις εσύ τον
τελευταίο λόγο για όσα γίνονται, ενώ ξεκινάς
και μια βαθύτερη ενδοσκόπηση.
Παρθένος: Η ημέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή
για σένα, καθώς μπορείς με ευκολία να προωθήσεις τα δημιουργικά σου σχέδια, με σύμμαχο την τύχη, ενώ ακόμη και αν υπάρξουν
κάποιες αναποδιές ή καθυστερήσεις, είναι
γιατί έτσι μακροπρόθεσμα προστατεύονται
τα δικά σου συμφέροντα. Ταυτόχρονα, από
σήμερα ο Ήλιος περνά απέναντί σου, για να
τονίσει τη σημασία των άλλων στη ζωή σου.
Λέων: Η ημέρα φέρνει ιδιαίτερα ευνοϊκά νέα
για υποθέσεις που σχετίζονται με το σπίτι ή
αφορούν την οικογένειά σου, ωστόσο παρά
τον ευνοϊκό χαρακτήρα της ημέρας, θα πρέπει να είσαι πιο προσγειωμένος. Επίσης από
σήμερα με το πέρασμα του Ήλιου στους Ιχθύς
ξεκινά ένα διάστημα που προσπαθείς να
τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να
λύσεις υποθέσεις καθημερινότητας.
Ζυγός: Η ημέρα φέρνει ιδιαίτερα ευνοϊκά νέα
για υποθέσεις που σχετίζονται με το σπίτι ή
αφορούν την οικογένειά σου, ωστόσο παρά
τον ευνοϊκό χαρακτήρα της ημέρας, θα πρέπει να είσαι πιο προσγειωμένος. Επίσης από
σήμερα με το πέρασμα του Ήλιου στους Ιχθύς
ξεκινά ένα διάστημα που προσπαθείς να
τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να
λύσεις υποθέσεις καθημερινότητας.
Σκορπιός: Η ημέρα φέρνει πολλές και σημαντικές ευκαιρίες για να προωθήσεις τα ζητήματα που σε απασχολούν, μέσα από τις επαφές και τις συζητήσεις που κάνεις, ενώ τα
πρόσωπα του κοντινού σου περιβάλλοντος
λειτουργούν σαν από μηχανής θεοί και σου
δίνουν διεξόδους ή λύσεις στις υποθέσεις
που σε απασχολούν. Ταυτόχρονα, από σήμε-

ρα ο Ήλιος περνώντας σε μια πιο φιλική
θέση για το δικό σου ζώδιο, σε βοηθά περισσότερο να προωθήσεις τα σχέδια σου.
Τοξότης: Μέσα στον ορίζοντα της σημερινής
ημέρας μπορείς να ωφεληθείς μέσα από
απλά και καθημερινά πράγματα που υπό
άλλες συνθήκες ίσως και να μην πρόσεχες.
Παράλληλα όμως από σήμερα ο Ήλιος περνά
στους Ιχθύς, το οποίο για σένα σημαίνει ότι
το σπίτι και η οικογένεια αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία και εσύ εστιάζεις τις προσπάθειές
σου σε αυτούς τους τομείς.
Αιγόκερως: Έχεις τη δυνατότητα να θέσεις
βάσεις για κάτι νέο, αλλά παράλληλα και μια
σημαντική ευκαιρία να υλοποιήσεις ένα σχέδιο ή κάτι που σε απασχολεί, αλλά και να
κλείσεις οριστικά την πόρτα σε τελειωμένες
καταστάσεις. Παράλληλα όμως, από σήμερα
ο Ήλιος περνά σε μια πιο βοηθητική θέση για
το δικό σου ζώδιο, φέρνοντας περισσότερες
γνωριμίες και εύνοια στην επικοινωνία με
τους γύρω σου, ενώ κινούνται ευκολότερα και
θέματα επαφών.
Υδροχόος: Η ημέρα σου δίνει ευκαιρίες μέσω
τρίτων, καθώς είναι πιθανό να βάζεις οριστικά τελεία σε κάποιες καταστάσεις που σε
κρατούσαν πίσω και δεν σε άφηναν να προχωρήσεις, κάτι που μοιάζει σχεδόν λυτρωτικό, ενώ ένα ακόμη πιθανό σενάριο για σένα
είναι πως καταφέρνεις να βρεις την στήριξη
που χρειαζόσουν για μια σημαντική υπόθεση.
Ιχθείς: Έρχεσαι ένα βήμα πιο κοντά στους
στόχους που έχεις θέσει, ενώ παράλληλα, το
πλανητικό σκηνικό σου δίνει ώθηση ώστε να
υλοποιήσεις τα σχέδια που έχεις στα σκαριά,
όμως έχεις να διευθετήσεις και κάποιες υποθέσεις πρακτικής φύσεως που λειτουργούν
σαν εμπόδια. Το σημαντικότερο όμως νέο της
ημέρας είναι πως ο Ήλιος περνά στο δικό
σου ζώδιο εγκαινιάζοντας μια περίοδο όπου
τα δικά σου προσωπικά ζητήματα γίνονται η
προτεραιότητά σου, ενώ έρχονται στο προσκήνιο όλα όσα προετοίμαζες.

Εκτέλεση:
Πλένουμε καλά και στραγγίζουμε τον δυόσμο.
Ψιλοκόβουμε τον δυόσμο και στην συνέχεια, ζυμώνουμε στο χέρι όλα μας τα υλικά μέχρι να έχουμε μια ομοιόμορφη ζύμη. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια μυζήθρας και
τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι να ροδίσουν.
Αφού τα τηγανίσουμε, τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη.

Μελαχρινό Νάξου
Υλικά: 15 αυγά, 15 κ. σούπας ζάχαρη
15 κ. σούπας φρυγανιά τριμμένη
2 ποτήρια καρύδι χοντροκομμένο
1/2 φλ. κίτρο ποτό, 1/2 κ. γλυκού σόδα
ξύσμα λεμονιού, 1/2 κ. γλυκού κανέλα
1/2 κ. γλυκού γαρίφαλο, 1 κ. σούπας κακάο
Για το σιρόπι:
6 φλ. ζάχαρη, 4 1/2 φλ. νερό
3 κ. σούπας μέλι θυμαρίσιο
Εκτέλεση:
Χτυπάμε τους
κρόκους με τη
ζάχαρη
έως
ότου ασπρίσουν. Σε ένα
άλλο
μπωλ,
χτυπάμε
τα
ασπράδια σε μαρέγκα. Αναμιγνύουμε όλα τα υπόλοιπα
υλικά μας εκτός του κίτρου και τα προσθέτουμε στο
μείγμα των κρόκων και εναλλάξ τη μαρέγκα λίγο λίγο. Ρίχνουμε το γλυκό σε βουτυρωμένο ταψί. Το
ψήνουμε για 40 περίπου λεπτά στους 180 C.
Αφού ψηθεί το αφήνουμε να κρυώσει και το βρέχουμε
με το κίτρο. Ετοιμάζουμε το σιρόπι μας ζεσταίνοντας
τη ζάχαρη, το νερό και το μέλι. Βράζουμε το σιρόπι και
σιροπιάζουμε.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 23/2020 19/2/2020

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

150.000 ............. 39449

100 .................... 16138

1.000 ................. 29798

100 .................... 29498

400 .................... 52617
400 .................... 50890
400 .................... 18228

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 800 - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1965

ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΟΚΤΩ ΕΤΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Αυτόματη αναγνώριση
πτυχίων νομικής
κρατών μελών ΕΕ

T

ο Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε σήμερα πρόταση που κατατέθηκε από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως, βάσει
της οποίας καθίσταται
ξεκάθαρο ότι αναγνωρίζονται αυτόματα και στην
Κυπριακή Δημοκρατία τα
πτυχία Νομικής πανεπιστημίων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
οποία είναι αναγνωρισμένα από την αρμόδια Αρχή
του κράτους μέλους στο
οποίο εκδόθηκαν.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, νοείται ότι η
αρμοδιότητα του Νομικού
Συμβουλίου να εγκρίνει τα
πτυχία νομικής οποιουδήποτε Πανεπιστημίου ή
Ιδρύματος παραμένει ως
έχει, ούτε και αλλάζει οτιδήποτε σε σχέση με τα
μέχρι σήμερα αναγνωρισμένα από το Νομικό
Συμβούλιο πτυχία Nομικής.

Η

100 .................... 47618

200 .................... 15519

100 .................... 46151

200 .................... 35141

100 .................... 26097

200 .................... 18781

100 .................... 44404

200 .................... 37357
200 .................... 50245
200 .................... 45048

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΩΡΓΑΝΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ Γ.Σ.Π.
ΕΠΙ ΤΗ ΟΓΔΟΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ. ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΥΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ, ΜΕ ΦΛΟΓΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΗΡΩΟΣ. ΚΚΕΝΤΡΟΝ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΜΕΤΕΣΧΕ ΤΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΝ ΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩ. ΔΕΞΙΑ: ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΥΠΟ
ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ.

100 .................... 21431

100 .................... 12424
Άλλα ποσά

200 .................... 32165

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................... 39066

6084, 5384

200 .................... 55070

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................... 16765

685

100 .................... 16555

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 59593

350, 894

100 .................... 52249

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 42187

30, 25

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Αιμοδοσία στα Καννάβια

κοινότητα Κανναβιών στέλλοντας μήνυμα στήριξης προς τα θύματα από
τον Κορωνοϊο διοργάνωσε αιμοδοσία την περασμένη Κυριακή. Συμμετείχε
αντιπροσωπία της ΣΕΚ συναποτελούμενη από τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Φ.
Μάτσα, τον α.γ.γ. Μιχάλη Μιχαήλ και τον γενικό οργανωτικό Πανίκο Αργυρίδη.

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμεν την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 στον ιερό ναό Αποστόλου
Λουκά στο Παλαιχώρι το μνημόσυνο των αείμνηστων
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ (πρώην γ.γ. ΣΕΚ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ΓΡΗΓΟΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν
Η οικογένεια, η ΣΕΚ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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«ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΝΑΡΚΗ» ΣΕ ΔΑΣΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΦΟ

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

• Ταπεινωτική ήττα για την πρωτοπόρο Ανόρθωση • Ανώμαλη προσγείωση για τον ΑΠΟΕΛ του Μ. Ουζουνίδη

Η

πρωτοπόρος Ανόρθωση αδιάβαστη και αγνώριστη, υποκλίθηκε στη σαφή υπεροχή του αντιπάλου της, και ταπεινώθηκε στο
«Δασάκι» όπου γνώρισε μια από τις
μεγαλύτερες ήττες στην ιστορία της.
Ο Εθνικός που κεντούσε σ’ όλο το
διάστημα του αγώνα σκόρπισε τη
«Μεγάλη Κυρία» στους πέντε ανέμους, τονώνοντας το ηθικό του ενόψει των αναμετρήσεων της Β’ φάσης
στην επιδίωξη του για παραμονή
στα σαλόνια. Η Ανόρθωση ήταν
αγνώριστη με τον Τιμούρ Κετσπάγια
να δηλώνει: «Φέρω την ευθύνη γι’
αυτό που έγινε. Δεν σεβαστήκαμε
τους εαυτούς μας».
Ξεχείλισε το χαμόγελο από τα χείλη
παικτών, παραγόντων και φίλων
της Ομόνοιας μετά την ευρεία νίκη
επί της Ένωσης που ανεβάζει την
ομάδα σε απόσταση αναπνοής από
την πρωτοπόρο Ανόρθωση. Το κέρδος για τους «Πράσινους» είναι
διπλό καθώς διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν πολύ ταλέντο το οποίο αποκαλύφθηκε στα πρόσωπα των, Λοϊζου Λοϊζου, Ανδρόνικου Κακουλλή
και Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Ευρωπαϊκό βατερλώ του ΑΠΟΕΛ
με την Ελβετική Βασιλεία στο ΓΣΠ,
είχε συνέχεια στην Πάφο όπου
δέχθηκε οδυνηρή ήττα από την τοπική ομάδα. Με πολλά λάθη η ομάδα
του Μαρίνου Ουζουνίδη ο οποίος τα
είχε με τους παίκτες του, δηλώνοντας ωστόσο πίστη για κατάκτηση
του τίτλου. «Μπορούμε να διορθώσουμε την εικόνα μας με αλλαγές,
είτε με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε» δήλωσε ο Ελλαδίτης τεχνικός.
Ακόμη μια μεγάλη νίκη για τους
Πάφιους του Τόσακ οι οποίοι παίζουν τώρα τα ρέστα τους για το
άλμα προς την πρώτη εξάδα.
Μπορεί να κέρδισε ο Απόλλωνας
ωστόσο δεν έπεισε κανένα για την
αξία του. Η άμυνα μπάζει από
παντού καθώς στα τελευταία οκτώ
παιχνίδι δέχθηκε 15 τέρματα. Παρά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

• Κέρδισε μεν αλλά προβληματίζει δε ο Απόλλωνας
• Πλησίασε κορυφή με πολλά χαμόγελα η Ομόνοια
• Μεγαλειώδης νίκη με φόντο την 6αδα για Πάφο
• Θρίαμβος - βάλσαμο για Εθνικό Άχνας
• ΑΕΛ: Στα πόδια της η άνοδος στην πρώτη εξάδα
την αγωνιστική αστάθεια, η νίκη
που ήλθε ύστερα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες σε αγώνες πρωταθλήματος, δίδει κουράγιο για βελτίωση
και καλύτερη πορεία στη συνέχεια.

Τραβάει τα ...
μαλλιά του ο Τ.
Κετσπάγια για
την απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας του, η
οποία θύμιζε
σκόρπια διαδήλωση, σύροντας την πρωτοπόρο σε διασυρμό

Χαμένες και οι δύο, ΑΕΚ και Νέα
Σαλαμίνα, που με το ισόπαλο αποτέλεσμα έχασαν πολύτιμο έδαφος
στην προσπάθεια να υλοποιήσουν
τους τεθέντες στόχους.
Η ΑΕΛ πήρε χρυσοφόρο βαθμό στο
«Μακάρειο» από τον Ολυμπιακό,
γεγονός που της δίνει το δικαίωμα
να ονειρεύεται εξάδα.

Κονέ και Μ. Ηλία έκαναν σκόνη και θρύψαλα την άμυνα της «Μεγάλης Κυρίας»
σημειώνοντας την πιο επιβλητική νίκη της Αχνιώτικης ομάδας στην ιστορία της

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Με το πέσιμο της αυλαίας της Α’ φάσης του πρωταθλήματος όλα
συνηγορούν πως, όλα παραμένουν ρευστά στην υπόθεση «τίτλος»
σηματοδοτώντας τιτανομαχίες στη Β’ φάση

2

Στα κάτω διαζώματα αναμένονται «ομηρικές» μάχες για μια θέση
στον ήλιο της «μεγάλης κατηγορίας»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Κορωνίδα της Υγείας το ΓεΣΥ

με τον υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου

Ι

σότιμη πρόσβαση υγείας. Η χρονιά που μας πέρασε, αλλά και η χρονιά που διανύουμε, αποτελούν
ορόσημο για την κοινωνία της Κύπρου, αφού μετά
από χρόνια μελετών και σχεδιασμών, έγινε κατορθωτό να εισαγάγουμε στη χώρα μας το Γενικό Σχέδιο
Υγείας και να προσφέρουμε στους πολίτες καθολική
και ισότιμη πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες
υγείας.
Ταχύτερη πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες
υγείας. Με την εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, μεταξύ άλλων, στοχεύουμε στη ενίσχυση
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών που εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά εξ αρχής,
μπορούν να εξελιχθούν σε πιο σοβαρά προβλήματα,
που θα είναι μη αναστρέψιμα. Ο ρόλος των Προσωπικών Ιατρών στο ΓεΣΥ, ως οι καθοδηγητές των
ασθενών στο Σύστημα, συμβάλλει παράλληλα στην
ταχύτερη πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες
υγείας, και συνεπακόλουθα στη λήψη της απαραίτητης θεραπείας προς όφελος του ασθενή. Επιπρόσθετα, βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων τόσο για τον
ασθενή όσο και για το ίδιο το Σύστημα, αφού περιορίζει τις αχρείαστες δαπάνες που παρατηρούνταν
πριν. Οι προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται
και σίγουρα υπάρχουν πολλά που απαιτείται να
γίνουν για την ομαλοποίηση του Συστήματος. Πρόκειται για εκ βάθρων αναδιοργάνωση του τομέα της
Υγείας και όπως ήταν αναμενόμενο, χρειάζεται αρκετός χρόνος για να μπορέσει το νέο Σύστημα να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του. Χρειάζεται
επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων, αλλά και των
πολιτών, και συνεχής παρακολούθηση του Συστήματος για διόρθωση των αδυναμιών και ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.
Την 1η Μαρτίου, θα αρχίσει η καταβολή των αυξημένων εισφορών. Με τη διαχείριση των ζητημάτων
που αναφύονται στο πλαίσιο της 1ης φάσης, εντατικοποιούνται οι διεργασίες ενόψει της έναρξης της
2ης και τελικής φάσης του ΓεΣΥ τον προσεχή Ιούνιο.
Την 1η Μαρτίου, θα αρχίσει η καταβολή των αυξημένων εισφορών, που θα περιλάβουν και τις υπηρεσίες που θα ενταχθούν στη 2η φάση του Γενικού
Συστήματος Υγείας. Το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικές. Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας, με κορωνίδα του ΓεΣΥ, θα
φέρουν ριζικές αλλαγές για την Κυπριακή κοινωνία.
Ως Πολιτεία, είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να
προχωρήσουμε με την εφαρμογή των αλλαγών, αφού
πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος των πολιτών μας.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Απεργία διαρκείας στους κλάδους μεταλλουργίας
και μηχανολογίας– ηλεκτρολογίας

Α

περγιακές
κινητοποιήσεις
διαρκείας ξεκινούν από αύριο
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στους Συνδέσμους Μεταλλουργικών Βιομηχανιών και Εργοληπών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων. Η απόφαση
αυτή λήφθηκε στην προχθεσινή

• Συντεχνιακός αγώνας
μέχρι τη συνομολόγηση
συλλογικής σύμβασης
σύσκεψη των Συμβουλίων των
κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ
(φωτό) η οποία μελέτησε την
κατάσταση που διαμορφώθηκε
μετά την 24ωρη απεργία της 19ης
Φεβρουαρίου 2020 λόγω άρνησης
της εργοδοτικής πλευράς για
συνομολόγηση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης. Η σύσκεψη
εξήγγειλε απεργίας διαρκείας από
την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
σε όλες τις εταιρείες του κλάδου
που δεν έχουν αποδεκτεί τη Μεσολαβητική Πρόταση του Υπουργείου
Εργασίας.
Ταυτόχρονα, κάνει έκκληση προς
την εργοδοτική πλευρά να επανεξετάσει τη θέση της και να αποδεκτεί τη Μεσολαβητική Πρόταση του
Υπουργείου Εργασίας, κάνοντας
δεύτερες σκέψεις για ειρηνική λύση
της διαφοράς και διατήρηση της
εργασιακής ειρήνης για το καλό
της βιομηχανίας, των εργαζομένων και γενικότερα της οικονομίας.

Ενωμένοι και αποφασισμένοι
οι εργαζόμενοι
Στην 24ωρη απεργία της 19ης
Φεβρουαρίου (φωτο) οι απεργοί
εξέφρασαν την πικρία και την

αγανάκτηση τους για την αντεργατική στάση και την απαράδεκτη
συμπεριφορά των συνδέσμων
Σ.Ε.Μ.Η.Ε.Κ. και ΣΥ.ΜΕ.ΒΙ.Κ. οι
οποίοι αρνήθηκαν να προσέλθουν
σε κοινή συνάντηση που κάλεσε το
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας. Οι συντεχνίες Ο.ΒΙ.Ε.Κ. – ΣΕΚ και
Σ.Ε.Μ.Μ.Η.Κ. – ΠΕΟ, πάντως, διατράνωσαν την αποφασιστικότητα

τους να εντείνουν τον αγώνα
μέχρις ότου υποχρεωθούν οι εργοδότες να προχωρήσουν στη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης
και προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους τα οποία προνοούν
αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων
τα οποία είναι παγοποιημένα από
το 2012 λόγω της οικονομικής
κρίσης.

24ωρη προειδοποιητική απεργία στην υπηρεσία
περισυλλογής σκυβάλων του Δήμου Πάφου

Ο

ι εργαζόμενοι στην υπηρεσία
περισυλλογής σκυβάλων του
Δήμου Πάφου θα κατέλθουν σε
24ωρη προειδοποιητική απεργία
την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 με ώρα
έναρξης την 00.01. Η απόφαση
αυτή λήφθηκε στη γενική συνέλευση του προσωπικού η οποία
πραγματοποιήθηκε
στις
18
Φεβρουαρίου 2020.
Πρόκειται για το πρώτο δυναμικό
μέτρο των συντεχνιών ενάντια
στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πάφου για
πλήρη ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας σκυβάλων.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
που στηρίζουν την απόφαση
αυτή των εργαζομένων, ΟΗΟ-ΣΕΚ,

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩΔΕΟΚ, είχαν αρκετές φορές στο
παρελθόν προειδοποιήσει τον
Δήμο ότι σε μια τέτοια απόφαση
θα αντιδρούσαν δυναμικά με την
παραχώρηση των εν λόγω υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα.

√ Τρίτη 3 Μαρτίου 2020
Οι εργαζόμενοι καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο να άρει την απόφαση του και να προχωρήσει σε
άλλες διευθετήσεις σε συνεννόηση
με το συνδικαλιστικό κίνημα και
οι οποίες θα έχουν ως κύριο
άξονα τους την παραμονή του
κλάδου στον Δήμο, την προσφορά
ποιοτικότερων υπηρεσιών στους

δημότες και την εφαρμογή ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων στον
κλάδο. Η 24ωρη αυτή απεργιακή
κινητοποίηση είναι προειδοποιητική και ανάλογα με τις εξελίξεις
οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τα μέτρα.
Με κοινή ανακοίνωση τους, οι
τρείς συντεχνίες απευθύνονται
στους δημότες ζητώντας την
κατανόηση τους για την όποια
ταλαιπωρία θα προκαλέσει η
απεργία. Πρέπει ως δημότες και
εργαζόμενοι αλλά και ως ενεργά
μέλη της κοινωνίας να κατανοήσουν πως, αν περάσουν τέτοιες
πολιτικές οι επιπτώσεις θα έχουν
αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρο
τον κοινωνικό ιστό, τονίζεται.

