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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Ταμείο Υγείας Μελών ΣΕΚ
Το Ταμείο Υγείας Μελών ΣΕΚ ανακοίνωσε ότι λόγω της έκτακτης
κατάστασης που προκλήθηκε
λόγω του κορωνοϊού, οι πληρωμές του Ταμείου Υγείας θα διεκπεραιώνονται μετά τις 30 Απριλίου 2020

25η Μαρτίου 1821
Όλη δόξα, όλη χάρη
άγια μέρα ξημερώνει

Η παγκοσμιοποιούμενη ζούγκλα
με φόντο τον κορωνoϊό
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Διεκδικούμε ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις. Η ΣΕΚ, αποφασισμένη να
ενισχύσει τη δράση της για ισότιμες συνθήκες εργασίας

Σελ. 8

Δοκιμάζεται ακόμη μια φορά
η υπευθυνότητα του καθενός μας
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΕΚ χαιρετίζει τα μέτρα της κυβέρνησης για στήριξη των εργαζομένων
και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της
κηρυχθείσας πολιτικής έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊoύ.

Ισότητα στην πράξη

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

• Ασπίδα για απόκρουση των κορωνοϊού τα εξαγγελθέντα μέτρα

Η

Σελ. 7

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3078

Τα εξαγγελθέντα μέτρα είναι στοχευμένα, προστατεύουν τις θέσεις εργασίας
και γενικότερα την απασχόληση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κανένας
εργοδότης δεν θα ενεργήσει μονομερώς
και θα παραμείνει προσηλωμένος στην
συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων και η οποία θα
υλοποιηθεί μέσω των ειδικών επιτροπών [ ad hoc] έκτακτης ανάγκης. Τούτη
την ώρα της σκληρής δοκιμασίας, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να επιδείξουμε όλοι τη μέγιστη υπευθυνότητα
ενώνοντας δυνάμεις για να σπάσει η
αλυσίδα του ιού και να επανέλθει η
καθημερινότητα μας στα φυσιολογικά
επίπεδα με τις λιγότερες αρνητικές
επιπτώσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Στην πρόσφατη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με την Υπουργό Εργασίας
και τον υπουργό Οικονομικών, η ΣΕΚ
διαμήνυσε ότι κανένας εργαζόμενους
δεν πρέπει να στερηθεί εισοδήματος
λόγω των αλυσιδωτών προβλημάτων
που θα προκαλέσει ο κορωνοϊός. Η
θέση αυτή υιοθετήθηκε από το σύνολο
των κοινωνικών εταίρων ανάβοντας
έτσι το πράσινο φώς για συλλογική
αντιμετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης.

√ Η ΣΕΚ χαιρετίζει τις κυβερνητικές εξαγγελίες καλώντας όλους
να ενώσουν δυνάμεις για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
Με βαρυσήμαντο διάγγελμα του προς
τον λαό την περασμένη Παρασκευή
βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης προσδιόρισε το
περίγραμμα των μέτρων για διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας και στήριξη της
οικονομίας. Την Κυριακή, ο πρόεδρος
Αναστασιάδης ύστερα από έκτακτη
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου
ανακοίνωσε το πλήρες στρατηγικό
πρόγραμμα αναχαίτισης της πανδημίας, με τους υπουργούς Οικονομικών,
Υγείας και Εργασίας να ανακοινώνουν
τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας,
των εργαζομένων και των ευάΣελ.3,
λωτων ομάδων του πλη9, 15
θυσμού.

1 Έκτακτο πρόγραμμα
700 εκατομμυρίων
ευρώ για στήριξη των
επιχειρήσεων, των
εργαζομένων και των
ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού
2 Πακέτο 100 εκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση της Δημόσιας
Υγείας

Κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων έκτακτης ανάγκης,
η εξυπηρέτηση των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου
γενικότερα, από τη ΣΕΚ θα γίνεται απρόσκοπτα
μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπευθυνότητα και πειθαρχία

Η

εξάπλωση του κορωνοϊού και στην Κύπρο είναι
πλέον γεγονός. Μακριά από υπερβολές, ακρότητες και πανικό, πρέπει ως κράτος και ως κοινωνία
να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες και τα προβλήματα που δημιουργούνται πάνω
σε καθημερινή βάση.

στατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους ευάλωτους
συμπολίτες μας και το σύνολο της δημόσιας υγείας.

Με σωφροσύνη και σύνεση, χωρίς ίχνος εφησυχασμού, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις συνήθειες,
τον τρόπο ζωής μας, αλλά και κάποιες από τις αντιλήψεις μας.

αυστηρότητα τις οδηγίες του κράτους

Με υπευθυνότητα και πειθαρχία πρέπει με αυστηρότητα και συνέπεια να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του
κράτους και των ειδικών επιστημόνων για να προ-

Η ζωή είναι στα χέρια μας. Η δημόσια υγεία και η

• Μακριά από πανικό, εφαρμόζουμε με

προστασία της είναι προαπαιτούμενο προόδου, ευημερίας και ανάπτυξης.
Οι ώρες είναι κρίσιμες. Χρειάζεται ενότητα στη
δράση και στη διαχείριση όλων των ζητημάτων που

προκύπτουν. Εργοδότες και εργαζόμενοι μέσα από
την υπεύθυνη καθοδήγηση και εποπτεία της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων, πρέπει να
βρουν και να εφαρμόσουν κοινά αποδεκτές λύσεις
που θα βρίσκονται στα πλαίσια της καλής λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων και των δυνατοτήτων
της οικονομίας.
Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, η ΣΕΚ αντιλαμβανόμενη το
ρόλο και τις ευθύνες της προς την κοινωνία ενεργεί
με τρόπο που στηρίζει τους εργαζόμενους και τα
εισοδήματα τους διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και των θέσεων απασχόλησης.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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υαγόρας ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ, με την
ηρωική θυσία του μας άφησε αιώνια παρακαταθήκη
Τον θαυμάζουμε, τον τιμούμε, τον
ευγωμονούμε
όλος πρωταγωνιστικός αρμόζει
στην Ευρώπη ενάντια στην
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ απειλή
Η αλληλεγγύη στον Έβρο δείχνει
τον δρόμο
υναίκα
της
Κύπρου
ΜΗΝ
ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΙΣ, συνέχισε τον αγώνα
της αξιοπρέπειας
Με τους αγώνες σου η Ισότητα
είναι πιο κοντά
λληλεγγύη των Ευρωπαϊκών
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ σε Κύπρο – Ελλάδα
για το Μεταναστευτικό
Έπιασε τόπο η συλλογική προσπάθεια ΣΕΚ και ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ
Ελλάδας
ιμή και δόξα στους ανιδιοτελείς
πατριώτες του ΕΠΟΥΣ του 1821
Πάντα στις καρδιές μας οι
μπουρλοτιέρηδες των ψυχών
στον ιερό αγώνα για ελευθερία
ΣΧΥΡΑ συνδικάτα, μεγαλύτερη προστασία της κοινωνικής συνοχής
Ας το έχουμε συνεχώς στο μυαλό
μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες
περιόδους
αταναλωτές σε ΔΡΑΣΗ και εγρήγορση χρειάζεται ο τόπος
Αυτή είναι η παραίνεση της ΣΕΚ
για τη Διεθνή Μέρα Προστασίας
Καταναλωτή
στήριξη της οικονομίας και των
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ εν μέσω κορωνοϊού προβάλλει ως μονόδρομος
Τα πρώτα εξαγγελθέντα μέτρα
κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση
ανατισμός
και
κομματικός
ΟΙΣΤΡΟΣ δεν έχουν θέση στις
δύσκολες τούτες ώρες
Ας συνειδητοποιηθεί απ’ όλους,
προτού θρηνήσουμε ξανά επί
ερειπίων
ρα, η ΦΡΟΝΤΕΞ [Frontex] να αποτελέσει το έναυσμα για δημιουργία Ευρωπαικού στρατού για θωράκιση της ΕΕ
Υπέρτατη ευθύνη των «27» να
διαφυλάξουν την ειρήνη και τις
Ευρωπαϊκές αξίες
έοι Δήμοι αλλά πολύ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ
δημιουργούνται στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης
Ορθή πολιτική προσέγγιση που
θα πετύχει μόνον κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους
φορείς και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του υφιστάμενου προσωπικού
ψυχραιμία, η ατομική υπευθυνότητα και η πιστή τήρηση των
ΚΡΑΤΙΚΩΝ αποφάσεων, μοναδικά
όπλα ενάντια στον Κορωνοϊό
Ας αυτοπειθαρχήσουμε, για να
μην αυτομαστιγωθούμε
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«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)

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Η παγκοσμιοποιούμενη ζούγκλα με φόντο τον κορωνoϊό

Π

ριν απο μερικά χρόνια σε άρθρο
μας με αφορμή τις εκατόμβες των
Ισλαμικών βομβιστικών επιθέσεων
στην Ευρώπη και όχι μόνο, προειδοποιούσαμε ότι ο τρίτος παγκόσμιος
πόλεμος θα ξεκινήσει σύντομα, τονίζοντας ότι στην περίπτωση που οι πολιτικοί ηγέτες των ισχυρών χωρών δεν
καταφέρουν να διαχειρισθούν τις τεράστιες προκλήσεις, η
ανθρωπότητα
θα
συρθεί σε τραγικές
περιπέτειες. Ασφαλέστατα, αιτία της
έκρηξης του νέου
πολέμου ή αλλοιώς
Του Ξενή X.
της
ασύμμετρης
Ξενοφώντος
απειλής, δεν είναι
Αρχισυντάκτη
άλλος από τον οικο«Εργατικής
νομικόν καννιβαλισμό
Φωνής»
που κυριαρχεί παγκοxenis.xenofontos@
σμίως με τις κραυγαsek.org.cy
λέες εισοδηματικές
ανισότητες.
Δυστυχώς, γιαυτή την ανεπιθύμητη
κατάσταση ευθύνη φέρουν οι ισχυροί
του πλανήτη αλλά και οι ηγέτες της
Ευρώπης, οι οποίοι αδυνατούν να
λύσουν τα γιγαντιαία προβλήματα με
αιχμή το Μεταναστευτικό και την Τρομοκρατία τα οποία εκτράφηκαν από
στυγνά οικονομικά συμφέροντα και
αλόγιστες πρακτικές. Είναι λυπηρό το
γεγονός ότι το κυριαρχούν οικονομικό
σύστημα, πάσχει από έλλειψη ηθικής με

κύριο όπλο την άνιση κατανομή του
εισοδήματος στέλλοντας στην εξαθλίωση και την πείνα δισεκατομμύρια
πολίτες ανά το παγκόσμιο. Την ίδια
ώρα σκορπά τον θάνατο, την φρίκη και
τον ανθρώπινο πόνο στα πολεμικά
πεδία που προκαλεί τεχνιέντως προκειμένου να πλουτίσουν οι κάθε λογής
επιτήδειοι από την πώληση όπλων και
τον σφετερισμό του υποθαλάσσιου
και χερσαίου πλούτου.

Ασύμμετρη απειλή - Κορωνοϊός
• Ο οικονομικός καννιβαλισμός
σύρει την ανθρωπότητα
σε τραγικά αδιέξοδα
Σήμερα, γινόμαστε φρικτοί μάρτυρες
της ασύμμετρης απειλής που μεταφράζεται στο όνομα της πανδημίας του
κορωνοϊού που η ραγδαία και γεωμετρική εξάπλωση του σήμανε συναγερμό σε όλο τον πλανήτη, θέτοντας τις
πολιτικές ηγεσίες ενώπιον των τεράστιων ευθυνών τους έναντι της ανθρωπότητας. Δεν γνωρίζουμε τις διαστάσεις που θα προσλάβει η κορωνοϊός
στους επόμενους μήνες. Αυτό που γνωρίζουμε ή καλύτερα που αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι πίσω από αυτό το
αισχρό φαινόμενο υπάρχει ένα μεγάλο
και σκοτεινό παρασκήνιο της παγκόσμιας οικονομικής μαφίας που τείνει να

ανατινάξει στον αέρα τον κόσμο ολόκληρο, χάριν των αδίστακτων κερδοσκοπικών της επιδιώξεων. Με βαθύτατη θλίψη και πόνο ψυχής, διαπιστώνουμε πως η παγκοσμιοποίηση, όπως
εξελίσσεται,
έχει μετατρέψει τους
ανθρώπους σε πειραματόζωα! Τα
κέντρα εξουσίας και λήψεων αποφάσεων χρωματίζονται έντονα από την
άτυπη συμπαιγνία των πολιτικών καιροσκόπων και των οικονομικών κερδοσκόπων οι οποίοι παίζουν στα ζάρια
του παγκοσμιοποιούμενου καζίνο τις
τύχες των λαών.
Είμαστε βέβαιοι πως αν παρελπίδα
συνεχισθεί το απεχθές φαινόμενο να
βρίσκεται ο παγκόσμιος πλούτος στα
χέρια των ολίγων με τους πολλούς να
υποφέρουν, θα υπάρξει παγκόσμια
έκρηξη με απρόβλετες συνέπειες. Ήδη η
διεθνής τρομοκρατία, το Τζιχάντ, το
Ισλάμ και οι κάθε λογής Ερντογανικές
παράνοιες, τρίζουν τα δόντια σηματοδοτώντας την εκδήλωση του τρίτου
παγκοσμίου πολέμου, που πρωτίστως
θα πλήξει της Ευρώπη.
Καταλήγοντας, διαπιστώνουμε πως το
κυριότερο πρόβλημα του πλανήτη δεν
είναι πως θα θρέψει τους φτωχούς
αλλά πως θα χορτάσει τους πλούσιους.
Αν αυτό συνεχιστεί η ανατίναξη του
πλανήτη θα πρέπει να θεωρείται
βέβαιη.

Δοκιμάζεται ακόμη μια φορά η υπευθυνότητα του καθενός μας

Π

ιστεύαμε πως είμαστε άτρωτοι.
Αφίχθηκε αυτός ο ιός από το πουθενά για να μας προσγειώσει ακόμη μια
φορά ανώμαλα, στέλνοντας το μήνυμα,
πως κανείς δεν είναι άτρωτος και πως
ολόκληρη η ανθρωπότητα οφείλει να
συνεργάζεται στενά για να μπορεί να
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τέτοια
απροσδόκητα παγκόσμια προβλήματα.
Οφείλουμε όλοι με
υπευθυνότητα
να
υπακούμε
τις
οδηγίες
Της Δέσποινας
Ησαΐα
του υπουργείου υγείΓρ. Τμήματος
ας και των ιατρικών
Εργαζομένων
υπηρεσιών ώστε να
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy μπορέσουμε σύντομα
να επανέλθουμε και
πάλι ομαλά
στην
καθημερινότητα μας.
Μέσα σε αυτό το θολό και γκρίζο σκηνικό που μόνο θλίψη προκαλεί, κράτος
και κοινωνικοί εταίροι έγιναν και πάλι
μια γροθιά και κατάφεραν σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα να λάβουν
δραστικές αποφάσεις οι οποίες θα

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)

στηρίξουν τόσο τους εργαζόμενους όσο
και τις επιχειρήσεις σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που βιώνουμε.
Για τη ΣΕΚ πρώτιστος στόχος και επιδίωξη είναι ο κάθε εργαζόμενος να μη
μείνει χωρίς εισόδημα για να μπορεί να
ανταπεξέλθει τουλάχιστον οικονομικά

• Για τη ΣΕΚ πρώτιστός στόχος
και επιδίωξη είναι ο κάθε εργαζόμενος να μη μείνει χωρίς εισόδημα
για να μπορεί τουλάχιστον
οικονομικά να ανταπεξέλθει
και αυτής της κρίσης
χωρίς επιπρόσθετο άγχος.
Στιγμές πρωτόγνωρες για τον καθένα
μας και οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα των στιγμών διατηρώντας ωστόσο την αισιοδοξία μας αλλά και την αποφασιστικότητα μας.
Ο καθένας από το μετερίζι του, επιβάλλεται να δώσει τον δικό του προσωπι-

κό αγώνα χωρίς γογγυτά. Τα μέτρα που
λήφθηκαν είναι δραστικά και έχουμε
υποχρέωση ηθικά και νομικά να δρούμε για τον κοινό καλό.
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν στην
έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και αφορούν την ενίσχυση του
δικτύου προστασίας των εργαζομένων
και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού καθώς και της βοήθειας προς τις
επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν τη συνετή
πολιτική που ακολούθησε το Κράτος
την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Επτά χρόνια μετά την οικονομική ύφεση
το κράτος μπορεί να στηρίξει οικονομικά τους πολίτες του για να μπορέσουν
να αντιμετωπίσουν μια νέα ιδιάζουσα
κρίση με πολλά παρελκόμενα.
Ας σταθούμε όρθιοι και συνάμα αποφασιστικοί με σεβασμό και αλληλέγγυα
διάθεση του ενός προς τον άλλο για να
μπορέσουμε εκ νέου να ορθοποδήσουμε.
Όλοι μαζί, πιασμένοι χέρι- χέρι μπορούμε. Και θα τα καταφέρουμε.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3/2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3/2020

Κυρίλλου Πατρ. Ιεροσυλύμων, Τροφίμου
μάρτ.

Γ’ Χαιρετισμοί

ΠΕΜΠΤΗ 19/3/2020
Χρυσάνθου & Δαρείας
μαρτ., Κλαυδίου,
Δημητρίου Τορναρά.

Φιλήμονος και
Δομνίνου

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3/2020

Των εν τη μονή αγ.
Σάββα αναιρεθέντων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3/2020

Νίκωνος κκαι των
σύν αυτώ 199 μαρτ.,
Λουκά νεομ.

Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ 24/3/2020

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3/2020

(Σταυροπροσκυνήσε-

Αρτέμονος επ.

Ιακώβου ομ., Θωμά
Πατρ. ΚΠόλεως,

ως), Βασιλείου Αγκύ-

Σελευκεία, Παρθενί-

ρας.

ου, Πατρ. ΚΠόλεως

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Μ

ετά την έκτακτη συνεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου, την περασμένη Κυριακή για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού, ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης προέβη στις
πιο κάτω δηλώσεις .

«Αυτή την ώρα που η οικονομία βιώνει
τους πιο σημαντικούς κραδασμούς θα
χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που
έχουμε ενώπιον μας ώστε να μπορέσουμε αυτή δύσκολη ώρα των επόμενων
μηνών, της κρίσης, να παρέχουμε ένα
αποτελεσματικό και δυνατό δίκτυ κοινωνικής προστασίας στους εργαζόμενους, να στηρίξουμε την ανθεκτικότητα
των επιχειρήσεων μας και να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας μας.
Το πακέτο αφορά 450 εκ. ευρώ που θα
έχουν καθαρή δημοσιονομική επίπτωση
και άλλα 250 εκ. ευρώ προς τόνωση της
ρευστότητας στις επιχειρήσεις τους
επόμενους δύο μήνες και που δεν αναμένεται να έχουν δημοσιονομική επίπτωση. Ανάμεσα στα μέτρα είναι:
Υπάρχει πρόνοια για ενίσχυση του
τομέα της υγείας με 100 εκ. ευρώ, για
καταπολέμηση της πανδημίας σε περίπτωση που θα χρειαστεί τα οποία θα
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, νοσηλευτικού
και υποστηρικτικού προσωπικού για
αποτελεσματικότερη και αμεσότερη
ανταπόκριση στο έργο που καλούνται
να διεκπεραιώσουν.

σως μετά τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας προς ενίσχυση της αγοραστικής
δύναμης των πολιτών και τόνωση της
κατανάλωσης. Κόστος 70 εκ. ευρώ.

Επίδομα παραμονής Φοιτητών στο εξωτερικό: Παρέχεται επίδομα ύψους 750
ευρώ για κάλυψη εξόδων φοιτητών που
φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα
του εξωτερικού που δεν θα επιστρέψουν
στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών
του Πάσχα. Κόστος 15 εκ. ευρώ.

Αναστολή της απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στα πλαίσια συμβάσεων
κράτους και ιδιωτικού τομέα για προμήθειες υπηρεσιών ή προϊόντων που θα
καθυστερήσουν λόγω της κρίσης. Το
μέτρο ήδη εφαρμόζεται.

√ Ενίσχυση του Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής τόσο
σε ανθρώπινο δυναμικό όσο
και σε υλικοτεχνική υποδομή
καταβολής στο ΓΕΣΥ που
προγραμματίζεται την 31η Μαρτίου

Ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας
και Γενετικής τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή.

εργαζόμενους και το κράτος

Ενίσχυση του Κέντρου Ασθενοφόρων και
της Υπηρεσίας 1420.

Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού.
Πρόσθετες πιστώσεις €11εκ για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, σε
συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες
και Οργανωτές Ταξιδίων, καθώς και
δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης
τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου
2020– Μαρτίου 2021.

Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της
υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για
παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Αφορά επιχειρήσεις, των οποίων ο
κύκλος εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από 1 εκ. ευρώ σύμφωνα με τις
φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος των εργασιών μειώθηκε
πέραν του 25%, χωρίς την επιβολή
οποιονδήποτε επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι
ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020.
Αυτό το μέτρο αφορά την ενίσχυση της
ρευστότητας επιχειρήσεων και είναι
περίπου 240 εκ. ευρώ.
Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε
17% για περίοδο δύο μηνών και από 9%
σε 7% για περίοδο τριάμισι μηνών, αμέ-

δημόσιος τομέας και οι υπηρετούντες
στην εκπαιδευτική υπηρεσία για τον
ερχόμενο μήνα, από την Τρίτη
17/03/2020, θα εργάζεται:
i. όπου είναι δυνατόν από την οικία
τους.

Ανεξαρτήτως των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω και με στόχο την έγκαιρη
και αποτελεσματική υλοποίηση των
μέτρων που εξαγγέλλονται, οι υπηρετούντες στη Δημόσια Υπηρεσία, τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και την Εκπαιδευτική Υπηρεσία θα υποχρεούνται
εφόσον δεν ευρίσκονται σε εντεταλμένη
υπηρεσία ή σε κατ’ οίκον εργασία, εφόσον κληθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους και σε άλλους τομείς εάν κριθούν
αναγκαίοι.

ii. με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για έκτακτες ανάγκες

√ Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ

Της πιο πάνω ρύθμισης εξαιρούνται οι
ουσιώδεις Υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι
Υπουργοί θα καθορίσουν τις ανάγκες
του Υπουργείου τους και των Τμημάτων
τους για σωστό προγραμματισμό των
εργασιών.

δύο μηνών και από 9% σε 7%

από 19% σε 17% για περίοδο
για περίοδο τριάμισι μηνών

√ Εισαγωγή Πλαφόν
στις τιμές προϊόντων
προσωπικής υγιεινής

√ Μη καταβολή της πρόσθετης

Ενίσχυση σε εξοπλισμό
και υλικοτεχνική υποδομή.

Μη καταβολή της πρόσθετης καταβολής
στο ΓΕΣΥ που προγραμματίζεται την
31η Μαρτίου 2020 για δύο μήνες από
εργοδότες, εργαζόμενους και το κράτος,
για ενίσχυση του τομέα υγείας στην
προσπάθεια καταπολέμησης του ιού
και για μη επηρεασμό των εισοδημάτων
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το
χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης
Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που
παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για
την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ
θα καλυφθούν από το κράτος.

Όσον αφορά την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπονήσει
πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η μη λειτουργία
των δημόσιων σχολείων, με στόχο μέσα
από τη χρήση της τεχνολογίας να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού
προγράμματος.

Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση
θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων
για όσους είχαν υποχρέωση να το πράξουν μέχρι την 31.3.2020. Η νέα προθεσμία είναι 31.5.2020.
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2020 για δύο μήνες από εργοδότες,

Υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας
για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων
Από 16 Μαρτίου 2020 από τις 6 π.μ. και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων:
Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα,
Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση εκείνες που προσφέρουν ή που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’
οίκον διανομής, Κέντρα διασκέδασης, Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, Πρακτορεία
τυχερών παιγνιδιών, καζίνο, κλπ, Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι,
πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία, Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ), και Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ.
Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων των θυρών διοικητικές ή
άλλες εργασίες.

Τραπεζικός τομέας: Η ΕΚΤ έχει ήδη
μελετήσει μέτρα και με συνδρομή της
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, προς στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων. Στα
πλαίσια των νέων μέτρων, τα κυπριακά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν
τη δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με σημαντικά
ευνοϊκούς όρους. Τα μέτρα που έχουν
αποφασιστεί από την ΕΚΤ αφορούν
μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των
αποθεμάτων κεφαλαίων, που για τις
κυπριακές συστημικές τράπεζες υπολογίζονται πέραν του 1,3 δις. Ευρώ. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου εξετάζει περαιτέρω μέτρα
τοπικού χαρακτήρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας, παραμένουν ανοικτές οι πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων
προσωπικής υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κλπ) για να αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση κοινού από επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, επισημαίνεται ότι ισχύει αυστηρά ότι δεν πρέπει η
παρουσία ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8
τετραγωνικά μέτρα. Ενδεικτικά, χώρος εξυπηρέτησης κοινού νοούνται τα υποκαταστήματα των τραπεζών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα κέντρα εξόφλησης λογαριασμών, κοκ.

Η Δημόσια Υπηρεσία και ο ευρύτερος

Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων
των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου
χώρου), Φαρμακεία, Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια), Λαϊκές αγορές, Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα), Βενζινάδικα, και
Περίπτερα.
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην
κατηγορία αναστολής των εργασιών τους, μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες
τους διασφαλίζοντας ότι στον χώρο εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε
εργαζομένων.
Όλες οι άλλες επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται τις πιο πάνω κατηγορίες, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι θα τηρούν αυστηρά τους
κανόνες υγιεινής και προστασίας του προσωπικού και του χώρου.
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ξενοδοχείων, αυτά αναστέλλουν τις εργασίες
τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Προς εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών
τους, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για περίοδο έξι ημερών από
σήμερα.
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Υπουργείο Παιδείας

Μέτρα εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικής στήριξης των μαθητών
κατά τη διάρκεια της διακοπής
των μαθημάτων

Μ

ε στόχο την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών
και μαθητριών, στη διάρκεια της προσωρινής
διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι θα παρέχει δυνατότητες εξ
αποστάσεως διδασκαλίας και εκπαιδευτικής υποστήριξης με ηλεκτρονικά μέσα.
Συγκεκριμένα, γνωστοποιείται ότι:
1. Επικαιροποιείται και αναρτάται στον Ιστότοπο
του Υπουργείου ενδεικτικό βοηθητικό- υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, ιδιαίτερα για τη Γ΄ Λυκείου.
2. Θα προσφερθούν σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα, αρχικά σε πιλοτική βάση, μαθήματα τηλεκπαίδευσης σε ενότητες μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου και με
δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας. Για τον
σκοπό αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί σχετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών που θα λειτουργήσουν ως
πυρήνες στα σχολεία τους.
3. Παράλληλα, θα παρέχονται διευκολύνσεις για επίλυση αποριών των μαθητών/μαθητριών της Γ΄
Λυκείου για θέματα της διδακτέας ύλης.
Επιπρόσθετα, το ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προχωρεί στη στήριξη όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών σε θέματα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης.

Μέτρα αντιμετώπισης
του κορωνοϊού για στέγες
ηλικιωμένων

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ενημερώνει το κοινό ότι:

Οι Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων / Φροντιστές,
θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους λαμβάνοντας τα
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν
από το Υπουργείο Υγείας. Οι έξοδοι των ενοίκων από
τη Στέγη θα περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες.
Επίσης, θα περιοριστούν οι επισκέψεις των οικείων
των ενοίκων, από ένα μόνο μέλος της οικογένειας.
Τα Κέντρα Ενηλίκων που εξυπηρετούν Άτομα με Αναπηρία καθώς επίσης και τα Κέντρα Ενηλίκων που
εξυπηρετούν ηλικιωμένους θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Ωστόσο, προτρέπονται οι οικείοι των
εξυπηρετουμένων στα πιο πάνω Κέντρα, όπου
υπάρχει η δυνατότητα, όπως παραμείνουν στο σπίτι
τους. Νοείται ότι οι έξοδοι των ατόμων θα πρέπει να
περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.
Οι Κατ’ Οίκον Παιδοκόμοι θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες, μόνο στις περιπτώσεις παιδιών που
δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον για να
αναλάβει τη φροντίδα τους. Σε άλλες περιπτώσεις,
αναμένεται να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.
Οι Κατ’ Οίκον Φροντιστές και οι Υπηρεσίες Κατ’
Οίκον Φροντίδας θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους νοουμένου ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.
Οι Κρατικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί παγκύπρια θα
αναστείλουν τη λειτουργία τους.
Οι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί και τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών παγκύπρια, που
λειτουργούν είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς, θα αναστείλουν τη λειτουργία τους.
Οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι και την
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Ψηλά στις προτεραιότητες της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ η συνεχής
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

Η

ΣΕΚ
και
η
Ομοσπονδία
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ θέτουν ψηλά
στις προτεραιότητες τους τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και συνεπώς η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους καθώς και η αντιμετώπιση κρουσμάτων εκμετάλλευσης
είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Η θέση αυτή διατυπώθηκε από το
βήμα της Συνδιάσκεψης του Σωματείου ΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Αμμοχώστου,
που πραγματοποιήθηκε στις 26
Φεβρουαρίου στο Οίκημα της ΣΕΚ
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.
Τις εργασίες της συνδιάσκεψης
άνοιξε με χαιρετισμό του, εκ μέρους
του της ΣΕΚ Αμμοχώστου ο Επαρχιακός
γραμματέας
Γιώργος
Καράς ο οποίος αναφέρθηκε στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
λόγω της έλλειψης έργων υποδομής. Αναφέρθηκε επίσης στην
εκμετάλλευση που υφίστανται οι
εργαζόμενοι από τους εργοδότες,
καθώς και τις παραστάσεις που
έκανε η ΣΕΚ προς την Κυβέρνηση,
για την επίλυση αυτών των προβλημάτων που πλήττουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.
Ο κ. Καράς αναφέρθηκε στην σταθερή και ανοδική πορεία που είχε
το Σωματείο τα τελευταία τρία
χρόνια παρά το γεγονός ότι το
πεδίο δράσης του είναι περιορισμένο. Αναφέρθηκε επίσης στο
εθνικό θέμα και στο ότι παραμένει
άλυτο για πάρα πολλά χρόνια και
αυτό το γεγονός περιορίζει το
πεδίο δράσης του Σωματείου
Μεταφορών καθώς και των υπολοίπων Σωματείων μόνο στην
ελεύθερη Αμμόχωστο. Τόνισε
εμφαντικά τη σημασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης ιδιαιτέρα
στις τάξεις της ΣΕΚ και το ότι είναι
ο μοναδικός τρόπος για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων μέσω των συλλογικών συμβάσεων.
Ο Χαράλαμπος Αυγουστής Αναπληρωτής
Γραμματέας
της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ ευχαρίστησε όλα τα
στελέχη του σωματείου για τη
σημαντική συνεισφορά τους στο
σωματείο της ΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Αμμο-

χώστου και ανέλυσε όλα τα επαγγελματικά και οργανωτικά θέματα
που ταλανίζουν τους εργαζόμενους. Ενημέρωσε για τις πολιτικές
της ΣΕΚ αλλά και της Ομοσπονδίας για τα μείζονα κοινωνικά και
εργασιακά ζητήματα. Αναφέρθηκε
επίσης σε όλα τα επαγγελματικά
θέματα αλλά και τις προσπάθειες
που καταβάλλει η Ομοσπονδία σε
σχέση με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Ο κ. Αυγουστής διαβεβαίωσε τους
αντιπροσώπους της συνδιάσκεψης
ότι η Ομοσπονδία και κατ’ επέκτα-

√ Η ΣΕΚ θωρακίζει
τα δικαιώματα των εργαζομένων και θέτει φρένο
στην εκμετάλλευση τους

ση η ΣΕΚ παρακολουθεί από κοντά
τις εξελίξεις και προβαίνει σε
εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση
για προώθηση και ανάπτυξη της
οικονομίας.
Ο Οργανωτικός Γραμματέας του
σωματείου Κωστάκης Κυριάκου
κατέθεσε την έκθεση δράσης στην
οποία αναφέρθηκε αναλυτικά όσα
επιτεύχθηκαν στην υπό ανασκόπηση περίοδο. Εκτενής αναφορά
έγινε και για την ανανέωση όλων
των Συλλογικών Συμβάσεων του
κλάδου που επηρεάζουν το σωματείο.

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης
τιμήθηκε για τη μακρόχρονη προσφορά της η Τασούλα Δημήτρη
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι πιο κάτω
συνάδελφοι:
Ανδρέας Καούνας
Κωστάκης Κυριάκου
Γιώργος Κουττούκας
Δημήτρης Δημητρίου
Παναγιώτης Πιερή
Κώστας Κυρατζής
Κώστας Δημητρίου
Στέλλα Κατώλη
Ειρήνη Αντωνίου
Ραφαέλλα Δημητρίου
Γιώργος Συλλαίος

Γραμματέας
Ταμίας
Εισπράκτορας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλη Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.

Ε. Κ. Αμμοχώστου
Κωστάκης Κυριάκου
Ανδρέας Καούνας
Γιώργος Κουτούκας
Μέλη Γενικού Συμβουλίου
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
Κωστάκης Κυριάκου
Ανδρέας Καούνας
Παναγιώτης Πιερή
Δημήτρης Δημητρίου
Μέλη Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ
Κωστάκης Κυριάκου
Ανδρέας Καούνας

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

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

Στο επίκεντρο η στήριξη εργαζομένων
και επιχειρήσεων λόγω Κορωνοιού

Να περιοριστούν
οι επισκέψεις
ο Τμήμα Φορολογίας, στα πλαίσια εφαρμογής
των μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού,

προτρέπει το κοινό να επιλέγει για την εξυπηρέτηση
του, την τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα, ώστε
να περιοριστούν οι επισκέψεις τόσο στα Κεντρικά
όσο και στα Επαρχιακά Γραφεία, ΜΟΝΟ για τις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά, στις
πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις για εξυπηρέτηση:
Κεντρικά Γραφεία

hq@tax.mof.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας lefkosia@tax.mof.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού

lemesos@tax.mof.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας

larnaca@tax.mof.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου

paphos@tax.mof.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου ammoxostos@tax.mof.gov.cy
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• Συνάντηση Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με κοινωνικούς εταίρους

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Π

ραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Υπουργείο Εργασίας έκτακτη σύσκεψη
στην οποία προήδρευσαν οι
Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών με τις ηγεσίες ή και εκπροσώπους ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΔΕΟΚ, με σκοπό να συζητηθούν και
να τροχοδρομηθούν μέτρα, τόσο
για τους εργαζόμενους όσο και για
τις επιχειρήσεις στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν λόγω κορωνοϊού.
Με το πέρας της σύσκεψης η
Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου δήλωσε πως απόφαση της
Κυβέρνησης είναι να στηρίξει τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις,
και για τον λόγο αυτό καταγράφηκαν τα θέματα που προκύπτουν,

προκειμένου να υπολογισθεί το
οικονομικό κόστος και να ανακοινωθεί το πακέτο μέτρων αφού
ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις
από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με την Υπουργό, μεταξύ
των θεμάτων που συζητήθηκαν
ήταν το πώς θα αντιμετωπιστούν
περιπτώσεις αναστολής εργασιών
επιχειρήσεων, το θέμα των αδειών
των γονέων σε περιπτώσεις που
τα σχολεία δεν θα λειτουργούν
αλλά και τα προβλήματα που θα
παρουσιαστούν στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία και στους συναφείς
κλάδους.
Επιπρόσθετα, διευκρινίσθηκε ότι
για εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα, οι οποίοι τίθενται υπό
περιορισμό και κατέχουν πιστο-

ποιητικό από το Υπ. Υγείας, η
απουσία τους θα τυγχάνει χειρισμού ως να ήταν απουσία λόγω
ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών
εταίρων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους χαρακτηρίζοντας τη
συνάντησή τους εποικοδομητική.
Ο αγγ της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ
τόνισε πως θα πρέπει να δοθούν οι
απαραίτητες διευκολύνσεις στους
εργαζόμενους ,τόσο από το κράτος
όσο και από τους εργοδότες ώστε
να μην θυματοποιηθούν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που προκλήθηκε λόγω
κορωνοϊου.

Εξώδικο πρόστιμο σε όσους λερώνουν και δεν συμμορφώνονται
Δ

ουλειά σε όλους τους Δήμους της
ελεύθερης Κύπρου έπιασαν οι
118 Επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν
διοριστεί από τον Υπουργό Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, για να πατάξουν
την ανεξέλεγκτη απόρριψη και συσσώρευση σκουπιδιών σε δρόμους,
οικόπεδα και χωράφια.
Σε συνέντευξη Τύπου, στην παρουσία
του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα
Καδή, και του Προέδρου της Ένωσης
Δήμων Κύπρου και Δημάρχου Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, παραδόθηκαν στους
Δημάρχους οι ταυτότητες των Επιθεωρητών του Δήμου τους και τα μπλοκ
των εξωδίκων.
«Με στόχο την ενίσχυση του έργου των
Δήμων για τερματισμό των παράνομων
απορρίψεων, προστασία της δημόσιας
υγείας και μείωση της οχληρίας, το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προχώρησε

• Διορίστηκαν 118 επιθεωρητές
για την πάταξη της παράνομης
ρίψης σκουπιδιών στους Δήμους
βάσει του περί Αποβλήτων Νόμου, σε
διορισμό Επιθεωρητών που υποδείχθηκαν από τους ίδιους τους Δήμους»,
ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Καδής. «Οι
Επιθεωρητές θα διενεργούν ελέγχους
εντός των διοικητικών ορίων των
Δήμων στους οποίους εργάζονται, είτε
μετά από καταγγελία είτε αυτόβουλα,
για δημοτικά απόβλητα, απόβλητα
συσκευασιών, απόβλητα κατασκευών
και κατεδαφίσεων και απόβλητα ελαστικών. Επιπλέον, οι 118 Επιθεωρητές
θα διαθέτουν περισσότερα και πιο
αποτελεσματικά εργαλεία για την
πάταξη της ανεξέλεγκτης απόρριψης
αποβλήτων, αφού θα μπορούν πλέον
να εκδίδουν εξώδικα στα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους
για ορθή διαχείριση των αποβλήτων
τους», επεσήμανε ο Υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, το εν λόγω
εγχείρημα αποτελεί καινοτομία που
προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις που
είχε με αρκετούς Δημάρχους της
Κύπρου και μπορεί να καταστήσει πιο
αποτελεσματικούς τους ελέγχους
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Υπενθύμισε, παράλληλα, πως ήδη
έχουν τεθεί σε λειτουργία 22 πράσινα
σημεία και προγραμματίζεται η κατασκευή 10 νέων καθώς και η προσθήκη 8
κινητών σημείων για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Αναφερόμενος στα
έργα και τις δράσεις για τήρηση των
ευρωπαϊκών υποχρεώσεων αλλά και
την προστασία του περιβάλλοντος, ο κ.
Καδής είπε ανάμεσα σε άλλα πως έχουν
εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες για
την ενθάρρυνση και της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας για δημιουργία ενός
ικανοποιητικού δικτύου υποδομών και
εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των
δημοτικών αποβλήτων, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις
και των κλαδεμάτων. Πρόσθεσε ότι,
έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται
υπό αδειοδότηση 9 εγκαταστάσεις που
μπορούν να διαχειρίζονται ανάμεικτα
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων σε σκιπ και 7 εγκαταστάσεις για
διαχείριση κλαδεμάτων.
Καταλήγοντας, ο Υπουργός, ανέφερε
ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αποτελούν
ένα μικρό μέρος των νέων πολιτικών
που προωθεί το Υπουργείο του για
ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της
κυκλικής οικονομίας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Βύρας, ανέφερε πως στο αμέσως επόμενο διάστημα, πρόκειται να ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι με σκοπό πρωτίστως την ενημέρωση των δημοτών για
τις υποχρεώσεις τους, αλλά και την
επιβολή ποινών, εκεί και όπου απαιτείται.

Λερώνεις; Πληρώνεις!
Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, o

Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος και Αρχιεπιθεωρητής, κ. Κώστας
Χατζηπαναγιώτου,
ανέφερε σε παρουσίασή του πως οι
Επιθεωρητές θα διενεργούν
ελέγχους
για τα ακόλουθα
ρεύματα αποβλήτων:
απόβλητα
συσκευασιών (από χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί,
αλουμίνιο και άλλα), δημοτικά
απόβλητα (κλαδέματα, ογκώδη
απόβλητα – καναπέδες, είδη DIY,
παιχνίδια, μπογιές, συσκευασίες
κ.ά.), απόβλητα κατασκευών και
κατεδαφίσεων (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, είδη υγιεινής
κ.ά.) και απόβλητα ελαστικών.
Αναφερόμενος στις εξώδικες
ρυθμίσεις, ο κ. Χατζηπαναγιώτου σημείωσε πως οι Επιθεωρητές θα ζητούν προφορικά από
τους παρανομούντες παραγωγούς ή κατόχους αποβλήτων να
συλλέξουν και να μεταφέρουν τα
απόβλητά τους στα πράσινα
σημεία ή σε άλλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, εντός του
χρονικού πλαισίου που θα τους
τεθεί. Σε περίπτωση που δεν
συμμορφώνονται, θα εκδίδεται
εξώδικη ρύθμιση 200 ευρώ για
φυσικά πρόσωπα και 500 ευρώγια εταιρείες. Σε περίπτωση που
το αδίκημα συνεχίζεται, επαναλαμβάνεται και δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα εκδίδεται νέα εξώδικη ρύθμιση με το διπλάσιο
ποσό. Αν η μη συμμόρφωση
συνεχίζεται ή δεν εξοφληθούν οι
εξώδικες ρυθμίσεις, γίνεται από
κοινού επιθεώρηση με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, το οποίο στη
συνέχεια προχωρεί ανάλογα με
έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα
για ποινική δίωξη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκκληση συντεχνιών
για προληπτικά
μέτρα στις επιβατικές συγκοινωνίες
για τον κορωνοϊό

Ο

ι συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ –
ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ –
ΠΕΟ σε επιστολή τους καλούν
σε λήψη προληπτικών μέτρων
υγείας για αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού στις επιβατικές συγκοινωνίες.
«Το φλέγον θέμα της επικαιρότητας σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού
στην Κύπρο μας επιβάλει να
ασχοληθούμε άμεσα με αυτό
και στις Δημόσιες Συγκοινωνίες. Τα λεωφορεία και άλλοι
χώροι των εταιρειών επιβατικών μεταφορών με χιλιάδες
επιβάτες σε όλη τη διάρκεια
της ημέρας και εργαζόμενους
σχεδόν όλο το 24ωρο καθημερινά, έχουν υψηλή επικινδυνότητα για τη διάδοση του
κορωνοϊού», αναφέρεται.
Εκφράζοντας τις ανησυχίες
τόσο των εργαζομένων στις
επιβατικές μεταφορές, όσο και
της κοινωνίας γενικότερα
αναμένουν τη λήψη προληπτικών μέτρων υγείας για τους
εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και του
επιβατικού κοινού για την
πρόληψη αυτής της ασθένειας.
Οι εργαζόμενοι στις επιβατικές μεταφορές, αναφέρεται,
είναι εκπαιδευμένοι στην
αντιμετώπιση συμβάντων και
διαχείρισης κρίσεων. Γνωρίζουν την ψυχολογία του πλήθους και θα ήταν οι τελευταίοι
που θα συνέβαλαν στη δημιουργία πανικού. Είναι έτοιμοι,
προστίθεται, να βοηθήσουν
στην υλοποίηση των μέτρων
που θα αποφασιστούν από
τους αρμόδιους.
Το ποσοστό για την Κύπρο να
βρίσκεται στο 44%
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Στις προτεραιότητες της ΣΕΚ η συνεχής βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων

Π

ραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 η επαρχιακή συνεδρία των
συνταξιούχων της ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ Λεμεσού.
Ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού
Τίτος Τιμοθέου τόνισε ότι η ΣΕΚ στηρίζει,
ενισχύει και θωρακίζει τα δικαιώματα των
συνταξιούχων μελών της.
Ο κ. Τιμοθέου πρότεινε να γίνεται ενημέρωση για θέματα που απασχολούν τους
συνταξιούχους σε τακτά διαστήματα σε
διάφορα χωριά ή και σωματεία της επαρχίας Λεμεσού.

Ο επαρχιακός Οργανωτικός της ΣΕΚ Λεμεσού Φλώρος Φλώρου αφού ενημέρωσε για
διάφορα θέματα την επιτροπή των συνταξιούχων, ανάλαβε να οργανώσει την
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ
Λεμεσού. Παράλληλα συζητήθηκε, πρόταση και εισήγηση για μονοήμερη εκδρομή

της ΠΕΣΥΣ Λεμεσού, λεπτομέρειες της
οποίας θα ανακοινωθούν σε κατοπινό
στάδιο, λαμβανομένου υπόψη της κατάστασης όπως εξελίσσεται με τον Κωρονοϊο
Ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ –ΣΕΚ Μιχάλης
Ρώσσης ευχαρίστησε τη ΣΕΚ Λεμεσού για

τη στήριξη και συνεργασία και ενημέρωσε
την επιτροπή κυρίως για τα διάφορα επίκαιρα θέματα που τους αφορούν, πχ την
πρόταση ης ΣΕΚ για τη σταδιακή μείωση
του πέναλτι του 12% επί των συντάξεων
καθώς επίσης και για τις ενέργειες της ΣΕΚ
οι οποίες απέτρεψαν τις αλόγιστες χρεώσεις των τραπεζών.

Τσουχτερά πρόστιμα για άδειες κυκλοφορίας

Έ

ληξε η προθεσμία ανανέωσης της
άδειας κυκλοφορίας για τα όχημα, με
αποτέλεσμα όσοι οδηγοί δεν έχουν ανανεώσει θα καταγγέλλονται.
Από τις 11 Μαρτίου η Αστυνομία θα προβαίνει σε ελέγχους σε όλους τους οδηγούς.
Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι άδειες κυκλοφορίας
μπορούν να ανανεώνονται για χρονική
περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα

μηνών.

Ποια η επιβάρυνση για καθυστέρηση
Σύμφωνα με την νομοθεσία από την σημερινή μέρα θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση
στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του
ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το
δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο
ποσό για το τρέχον έτος.
Όσο αφορά το εξώδικο από πλευράς
Αστυνομίας, αυτό θα ανέρχεται στα 85

Δωρεάν μαθήματα για χρήση
διαδικτύου από το κράτος

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας σε
συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοίνωσαν την
επανέναρξη των Δωρεάν Προγραμμάτων Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σε όλες τις πόλεις για το έτος 2020.

στη Διαδικασία Εγγραφής Δικαιούχων

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι τα
Προγράμματα/Εργαστήρια απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα καθώς, σε
ανέργους και σε κάθε ενδιαφερόμενο/
ενδιαφερόμενη.

Προγράμματα κατάρτισης για εκμάθηση

Τα προγράμματα που θα διεξαχθούν
είναι τα εξής:
Εργαστήρια για την εκμάθηση των
συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη
Αριάδνη, το TaxisNet, το Διαδικτυακό
Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και

στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικού
Ιατρού. Προγράμματα κατάρτισης για
την εκμάθηση Ψηφιακών δεξιοτήτων, με
έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και
των βασικών εφαρμογών του.
Ψηφιακών δεξιοτήτων για πρόσωπα
τρίτης ηλικίας (60 ετών και άνω): α) σε
περιβάλλον Windows, β) σε περιβάλλον
Android / iOS (Smartphones).
Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στα κατά τόπους Γραφεία του
Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα στα τηλέφωνα
22806000, 25873588, 24812430 αντίστοιχα

ή

μέσω

της

ιστοσελίδας

http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/eskills.

ευρώ, όταν διαπιστώνει οτι δεν έχει γίνει η
ανανέωση της άδειας.
Απαραίτητα έγγραφα για ανανέωση της
άδειας κυκλοφορίας:
• Πιστοποιητικό καταλληλόλητας σε ισχύ
• Ασφάλεια
Πως μπορώ να ανανεώσω την άδεια
κυκλοφορίας μου;
Η ανανέωση γίνεται μέσω διαδικτύου και
της σελίδας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις στην ΕΕ
να βρούν εργαζόμενους με δεξιότητες

Κ

ατά το 2018, το 9% των επιχειρήσεων της ΕΕ προσέλαβε ή προσπάθησε να προσλάβει ειδικούς ΤΠΕ (τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας),
σύμφωνα με τη Eurostat, όμως περισσότερες από τις μισές από αυτές τις
επιχειρήσεις ή 58% δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα να γεμίσουν τις
κενές θέσεις εργασίας που απαιτούν
σχετικές δεξιότητες ΤΠΕ, με το αντίστοιχο ποσοστό για την Κύπρο να βρίσκεται στο 44%.

αυτές τις κενές θέσεις εργασίας. Η πρόσληψη ειδικών ΤΠΕ ήταν δύσκολη για
τις επιχειρήσεις και στην Τσεχία, όπου
το 80% δυσκολεύτηκε να καλύψει αυτές
τις κενές θέσεις εργασίας, καθώς και
στην Αυστρία (74%) και στη Σουηδία

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι
επιχειρήσεις στη Ρουμανία δυσκολεύτηκαν περισσότερο από όλες να προσλάβουν ειδικούς ΤΠΕ. Παρόλο που μόνο το
3% των ρουμανικών επιχειρήσεων προσέλαβαν ή προσπάθησαν να προσλάβουν ειδικούς ΤΠΕ κατά το 2018, το 90%
από αυτές δυσκολεύτηκε να καλύψει

Σύμφωνα με την Eurostat το μερίδιο των
επιχειρήσεων που δυσκολεύτηκαν να
καλύψουν αυτές τις κενές θέσεις ήταν
37% το 2013 και 38% το 2014. Το μερίδιο αυτό αυξάνεται έντονα κατά 4-6
ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο από
τότε που έφτασε στο ανώτατο σημείο
το 2018.

√ Το ποσοστό για την Κύπρο
να βρίσκεται στο 44%
(72%).
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Tα μηνύματα της Εθνεγερσίας του 1821
Τ

ην 25η Μαρτίου το Ελληνικό Γένος πανηγυρίζει τη έναρξη του ξεσηκωμού για αποτίναξη του τούρκικου ζυγού. Παράλληλα, η Ορθοδοξία τιμά το μεγάλο γεγονός του

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με τον ιερό υμνογράφο να ψάλλει: «Σήμερον της σωτηρίας
ημών το κεφάλαιο και του απ’ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις».
«Σήμερον άπασα κτίσις αγάλλεται». Οι Έλληνες έχουν ιδιαίτερους λόγους να τιμούν την
«Υπέρμαχον στρατηγόν» και προστάτιδα του γένους. Άλλωστε η απόφαση της Φιλικής
Εταιρείας να ορίσει ως ημέρα έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα την 25η Μαρτίου
μιλά αφεαυτής

Η

επέτειος της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821,
μας υπενθυμίζει κάθε φορά
το χρέος μας απέναντι στους
γιγαντομάχους της Εθνεγερσίας και όλους εκείνους
τους ανιδιοτελείς πατριώτες
που ετοίμασαν το Γένος για
τη μεγάλη εξέγερση. Εκείνους
τους ημίθεους που με μόχθο,
ιδρώτα, αίμα, δάκρυ και
προσευχή γαλούχησαν την
ελπίδα, την προσδοκία, την
επιμονή αλλά και την αγωνιστική διάθεση για να γίνει
πραγματικότητα το όραμα
της ελευθερίας και της εθνικής αποκατάστασης.

ένα τέτοιο μεγαλειώδες γεγονός ένα θαύμα, που έκαμε
ολόκληρη την ανθρωπότητα
να στραφεί προς το χιλιοβασανισμένο, αλλά ένδοξο αυτό
τόπο Οι λαοί της Ευρώπης
είχαν λησμονήσει ότι μια
χούφτα ανθρώπων ανέπνεαν
ακόμη σκορπισμένοι πάνω σ’
αυτή τη γη που δεν είχε
πλέον γι’ αυτούς τίποτα
άλλο παρά μόνο παρελθόν,
ένα ένδοξο παρελθόν χαμένο
στα βάθη της ιστορίας, που
ακτινοβολούσε όμως ακόμα

ριά και την πατρίδα. Βασίστηκε στην ακράδαντη πίστη
πως ο Θεός, που είναι αληθινός και δίκαιος, θα βοηθήσει των αγώνα τους, γιατί
ήταν τίμιος, αγώνας σωτηρίας, αγώνας κατά των απίστων. Δεν τους φοβίζει ο
παγωμένος βοριάς που
σαρώνει την Ευρώπη και
κοκαλώνει κάθε φιλελεύθερο
και δημοκρατικό κίνημα. Και
δε σκέφτηκαν το φοβερό
Μέτερνιχ, ρυθμιστή της
πολιτικής των αυτοκρατο-

Όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες
δίδαξαν με τις πράξεις τους,
τις θυσίες τους και τις προσφορές τους ότι η νίκη δεν
ανήκει πάντα στους πολλούς, ούτε στους τέλειους
εξοπλισμούς. Ανήκει σ’
αυτούς που έχουν το δίκιο,
γιατί αυτούς προστατεύει ο
Θεός. Ανήκει σ’ αυτούς που
έχουν τη δύναμη να αψηφούν
το θάνατο και να προσφέρουν τη ζωή τους θυσία στο
Θεό και στην Πατρίδα.

Η
25η Μαρτίου είναι
λαμπρή μέρα του Ελληνισμού
και της Ορθοδοξίας. Την
ένδοξη ετούτη μέρα,
το
μυαλό μας μας πλανιέται
από την Μυροβόλο Ναζαρέτ
ως την τρισένδοξη αγία
Λαύρα αλλά και την μαρτυρική Κύπρο που έδωσε το άπαν
των δυνάμεων της στον
υπέρ πίστεως και πατρίδος
αγώνα.
Από τη μια η ακούμε τον
αρχάγγελο με το χαρμόσυνο
μήνυμα για την έλευση του
Θεανθρώπου και από την
άλλη βλέπουμε τα γενναία
μας παλικάρια να ορκίζονται
ενώπιον Θεού και ανθρώπων: «Ελευθερία η θάνατος».
Η 25Η Μαρτίου 1821 ήταν το
ξέσπασμα μιας θείας επιταγής που αναδυόταν μέσα
από τον πόνο, τη δυστυχία
και από το πυκνό σκοτάδι
της μακρόχρονης σκλαβιάς.
Πολλές φορές στη μακρόχρονη ιστορία της τούτη η μικρή
γωνιά της γης με το γαλάζιο
ουρανό της και τα δαντελωτά της ακρογιαλιά, δέχτηκε
τις βάρβαρες επιθέσεις
λαών, που ονειρεύτηκαν να
γίνουν κοσμοκράτορες. Πέρσες, Ρωμαίοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Ιταλοί, Γερμανοί,
ξεπουλήθηκαν σα θεϊκή
μάστιγα και από καιρό σε
καιρό έπαιξαν το ρόλο του
αφέντη και προσπάθησαν να
κάνουν ραγιά το λαό μας.
Στη χώρα όμως που γεννήθηκε και μεγαλούργησε η
δημοκρατία βλαστάνει και το
δέντρο της λευτεριάς. Η εθνική πείρα των Ελλήνων έχει
δημιουργήσει σ’ αυτούς την
πεποίθηση, πως όσα η
ψυχρή λογική θεωρεί αδύνατα, γι’ αυτούς είναι κατορθωτά. Η 25η Μαρτίου υπήρξε

προς όλα τα σημεία της
οικουμένης. Δεν έβλεπαν
πλέον σ’ αυτή τη γη ούτε
παρόν ούτε μέλλον. Αυτό
είναι το σημείο από το οποίο
αρχίζει το μεγαλούργημα του
21 που δημιούργησε η αδούλωτη Ελληνική ψυχή. Μόνο
στη φιλελεύθερη κληρονομιά
μας, που είναι χαρακτηριστικό της φυλής μας, μπορούμε να στηρίξουμε την
παράτολμη απόφαση του
ξεσηκωμού. «Εμείς αν δεν
ήμασταν τρελοί, δεν κάναμε
την επανάσταση» γράφει
Κολοκοτρώνης.
Και
σε
κάποιο άλλο σημείο επίσης
μας λέει: «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση δεν συλλογιστήκαμε,
ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως
δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι
οι Τούρκοι ε βαστούσαν τα
κάστρα και τις πόλεις, αλλά
ως μια βροχή έπεσε σ’ όλους
μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι
καπεταναίοι και οι έμποροι,
μικρή και μεγάλοι, όλοι ε
συμφωνήσαμε εις αυτό το
σκοπό και κάμαμε την επανάσταση».
Η επανάσταση λοιπόν δεν
ήταν αποτέλεσμα της λογικής. Ήταν ενθουσιασμός,
φλόγα, αγάπη για την λευτε-

ριών της Ευρώπης που ήταν
φίλος και υποστηρικτής της
Τουρκίας.
Το τραγούδι του Ρήγα «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη
ζωή, παρά σαράντα χρόνια
σκλαβιά και φυλακή» έγινε
σπόρος που βλάστησε στην
ψυχή κάθε Ραγιά, έδιωξε το
φόβο κι έδωσε τη δύναμη για
μεγάλη απόφαση. Λευτεριά ή
θάνατος. Σείστηκε το μνήμα
του Ραγιά. Ξεπετάχτηκε η
ψυχή του σκλάβου ξανανιωμένη και σαν πρώτα ανδρειωμένη, για να διαλαλήσει
«Εγώ είμαι η ακατάλυτη ψυχή
των Σαλαμίνων στην Επτάλοφη έφερα το σπαθί των
Ελλήνων δε χάνομαι στα
τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω στη ζωή ξαναφαίνομαι
και λαούς ανασταίνω».

Αυτούς τους ήρωες τιμούμε
σήμερα. Το 21 ολοένα βγαίνει
από την αιωνόβια Εθνική μας
παράδοση.
Είναι αδύνατο με λόγια να
αποδοθεί ένα μεγαλούργημα,
μια ασύγκριτη σε δράση και
δόξα ιστορική εποχή, ένα
θαύμα όπως είναι το μεγαλείο του 21. Κάθε λέξη είναι
φτωχή και κάθε φωνή είναι
ψίθυρος απαλός, που μόλις
χαϊδεύει τις γρανιτώδεις
ψυχές εκείνων, που τίμησαν
με το αίμα τους το δέντρο
της λευτεριάς.
Ας στρέψουμε λοιπόν όλοι
εμείς τούτη την ημέρα
ευγνώμονα τη σκέψη μας
προς όλους εκείνους που
θυσιάστηκαν ποτίζοντας με
το αίμα τους τον ιερό αγώνα
της λευτεριάς.

Η μετεπαναστική πραγματικότητα
Η Ελληνική επανάσταση αναγέννησε
την Ελλάδα, προστάτευσε την πολυτιμότατη ιστορία της, εξασφάλισε τη
διαχρονική της συνέχεια και μέσα
από την οργάνωση του Ελληνικού
κράτους έδωσε την ευκαιρία για νέα
άλματα δημιουργίας. Είναι, ωστόσο,
γεγονός ότι το Ελληνικό κράτος δεν
συνέχισε από κει που σταμάτησε η
Αθηναϊκή δημοκρατία. Η σύγχρονη
Ελληνική λογοτεχνική παραγωγή
δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τα
χνάρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας.
Οι Έλληνες σκιαμαχούσαν με το
ένδοξο παρελθόν τους. Ο κακός
ελληνικός εαυτός σκότωσε τον Καποδίστρια και ανέδειξε τον κοτσαμπασισμό. Βλέπετε, σύγχρονο κράτος δεν
κτίζεται μόνο πάνω στα κλέη άλλων
εποχών. Κατάφερε όμως η Ελλάδα
παρά τον κακό της εαυτό να μεγεθυνθεί
και
να
προκόψει.
Η νεοσύστατη Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε. Εντάχθηκε στην προηγμένη
πολιτεία της Ευρώπης. Ανέδειξε
νομπελίστες, αλλά και εξέθρεψε
πολιτικούς ηγέτες κατώτερους των
περιστάσεων. Η διαφθορά και η γάγγραινα
του κομματικού κράτους έφεραν την Ελλάδα στη σημερινή οικονομική και κοινωνική
αποσύνθεση. Μήπως
όμως αυτό αμαυρώνει
την εποποιία του ’21;
Ούτε κατά διάνοια. Η
επανάσταση αναγέννησε και εξασφάλισε ένα
πράγμα: ότι η Ελλάδα
ποτέ δεν πεθαίνει. Με
την εξασφάλιση του
κρατικού περιβλήματος
εξασφαλίστηκε στο προβλεπτό διηνεκές η επιβίωση των Ελλήνων ως
έθνος. Δημιουργήθηκε ένα κράτος
που διεκδικεί πλέον τη πνευματική
σκυτάλη των αρχαιοελλήνων. Η
δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού
κράτους καταξίωσε τη σημαντικότατη εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.
Η μεγάλη σημασία της Ελληνικής
επανάστασης είναι ότι δημιούργησε
την κρατική κιβωτό μέσα στην οποία
μπορεί με ασφάλεια πλέον ο Ελληνισμός να ανθίσει. 200, σχεδόν, χρόνια από την ευλογημένη εκείνη μέρα,
εναπόκειται σε μας σε Κύπρο, Ελλάδα
και όπου γής Έλληνες να δημιουργήσουμε τις προυποθέσεις για ένα
νέα ξεκίνημα που θα σηματοδοτήσει
την ανασυγκρότηση του Ελληνικού
κράτους και την αναγέννηση του
έθνους σφραγίζοντας την κατάλληλη
ώρα και τη Δικαίωση της αλύτρωτης
Κύπρου.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

H ΣΕΚ αποφασισμένη να ενισχύσει τη δράση της για ισότιμες συνθήκες εργασίας

H

ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες της, πάντοτε με τεκμηρίωση, τα ζητήματα ισότητας και καλεί την πολιτεία,
κράτος και Βουλή, να λάβει
επιπρόσθετα μέτρα για θωράκιση της γυναικείας αξιοπρέπειας στην εργασία.
Η ΣΕΚ στο πλαίσιο των εορτασμών για την παγκόσμια ημέρα
της, σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
Παγκύπρια
αλλά και σε επισκέψεις σε
χώρους εργασίας, ανέδειξε
πως η ισότητα δεν αποτελεί
προνόμιο κανενός. Η παροχή
Ίσων Ευκαιριών σε άντρες και
γυναίκες δεν είναι μόνον νομικό
αλλά και ηθικόν και πρέπον.
Αποφασισμένοι να περάσουμε
σε δράση θα συνεχίσουμε να
διεκδικούμε για κάθε γυναίκα
ίση μεταχείριση και όχι ειδική
μεταχείριση. Κορύφωση των
ποικίλων δράσεων της ΣΕΚ
προς τιμή της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας, ήταν η
εκδήλωση ανήμερα της 8ης
Μαρτίου στη ΣΕΚ Λάρνακας.
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου επεσήμανε μεταξύ άλλων πως 8η Μαρτίου
μπορεί να χαρακτηριστεί και
ως μέρα ευθύνης. Ευθύνης του
καθενός από εμάς να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην
αλλαγή νοοτροπίας και καταπολέμησης των στερεότυπων.
Καταλήγοντας διαβεβαίωσε ότι
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλες τις κρατικές Αρχές, τους κοινωνικούς
εταίρους για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των γυναικών
και την καθιέρωση της ίσης
μεταχείρισης των φύλων στην
εργασία.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας επεσήμανε πως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε δυναμικότερα τη δράση
μας καλώντας όλους τους κοινωνικούς εταίρους να ενώσουν
τις δυνάμεις τους για να μπορέσουμε δυναμικά να δημιουργήσουμε ισότιμες συνθήκες

Διεκδικούμε ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις
ρεύνηση.
Η ΣΕΚ κρούει τον Κώδωνα Κινδύνου αφού υπήρξαν συγκεκριμένες περιπτώσεις που
λόγω της τεράστιας καθυστέρησης που παρατηρήθηκε τα
θύματα προχώρησαν σε απόσυρση της καταγγελίας τους
για σεξουαλική παρενόχληση.

Χάσμα αμοιβών
Η ΣΕΚ τίμησε το Σάββατο 7 Μαρτίου την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, στην παρουσία της υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου, της Επιτρόπου Ισότητας Ιωσηφίνας
Αντωνίου, της Επιτρόπου Νομοθεσίας Λοϊζας Ζαννέτου
και δημοσιογράφων
εργασίας.
Η γραμματέας του Τμήματος
εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαΐα αναφέρθηκε
στις θέσεις της ΣΕΚ και στις
διεκδικήσεις της αλλά και για
την αναγκαιότητα συλλογικής
δράσης μέχρι ότου απαλλαχθούμε από διακρίσεις και ανισότητες

ΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
• Σεξουαλική παρενόχληση και
παρενόχληση στους χώρους
εργασίας
Η σεξουαλική παρενόχληση
είναι κοινωνικό φαινόμενο που
προσβάλλει την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και παράλληλα
παραβιάζει την αρχή της ίσης
μεταχείρισης.
Η ΣΕΚ συνέγραψε κώδικα τον
οποίο συνυπέγραψαν ΠΕΟ και
ΟΕΒ προσφέροντας ένα σημαντικό εργαλείο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους θύτες και να
καταγγέλλουν συμπεριφορές
που δεν έχουν καμία θέση στον
κόσμο της εργασίας.
Ο κώδικας άρχισε ήδη να
ενσωματώνεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία
στους εργοδότες να εφαρμό-

ζουν τη νομοθεσία που ορίζει
την υποχρέωση των εργοδοτών
να ασκούν προληπτική πολιτική.
Η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας
(ILΟ) ενέκρινε το 2019 νέα σύμβαση και συνοδευτική σύσταση
για την καταπολέμηση της
βίας και της παρενόχλησης
στον κόσμο της εργασίας.
Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι η
βία και η παρενόχληση συνιστούν παραβίαση ή κατάχρηση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
αποτελεί απειλή για την ισότητα των ευκαιριών.
• Επιβάλλεται η άμεση διερεύνηση καταγγελιών
Η ΣΕΚ κρίνει ως απόλυτα αναγκαία την ενίσχυση του Τμήματος Εργασίας με επιθεωρητές
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
αμεσότερης
διερεύνησης
καταγγελιών που αφορούν τις
διακρίσεις λόγω φύλου, χωρίς
καθυστέρηση.
Η καθυστέρηση στη διερεύνηση
δημιουργεί σοβαρές αναστολές για την υποβολή νέων
καταγγελιών ,ενώ ταυτόχρονα
επιτείνει το εργασιακό άγχος,
αφού αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα ο θύτης και το θύμα να
συνεχίζουν να εργάζονται στον
ίδιο χώρο εργασίας χωρίς να
λαμβάνονται μέτρα απομάκρυνσης μέχρι την τελική διε-

Σαφής η ανάγκη λήψης και ενίσχυσης μέτρων που να περιστρέφονται γύρω από τους
ακόλουθους τρεις άξονες:
Πρώτον να ωθήσουμε γυναίκες
σε κλάδους απασχόλησης που
απαιτούν επιστημονικές γνώσεις τεχνολογικές δεξιότητες.
Δεύτερον να εντατικοποιηθούν
οι επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για διαφώτιση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τα εργαλεία που υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αξιολόγηση των επαγγελμάτων, ώστε να αποδίδονται
δίκαιες αμοιβές.
Τρίτον: Να προωθηθεί πανευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια στους μισθούς γεγονός
που θα ενισχύσει σημαντικά τη
διαπραγματευτική ισχύ των
εργαζομένων και των συντεχνιών τους να διαπραγματεύονται τον μισθό στην εργασία
στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Η θέση της ΣΕΚ που κατατέθηκε πρόσφατα στον ίδιο τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας για
καθολική ένταξη των εργαζομένων σε ταμεία προνοίας ή
επαγγελματικά σχέδια σύνταξης θα συμβάλει ουσιαστικά
στη σμίκρυνση του χάσματος
στις αμοιβές.

Συμφιλίωση εργασίας
και οικογένειας
Διαχρονική μας αξίωση είναι
η εξισορρόπηση οικογένειας
και εργασίας. Αναγκαιότητα η
προώθηση πολιτικών μέτρων

Η ΣΕΚ Αμμοχώστου τίμησε την 8η Μαρτίου

Φράξετε τον δρόμο σε αυτούς που ναρκοθετούν
την αξιοπρέπεια σας στην εργασία

Η

ΣΕΚ Αμμοχώστου τίμησε την 8η
Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας. Οι εργαζόμενες γυναίκες διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους
να εντείνουν τον αγώνα και την προσπάθεια για προαγωγή της αξιοπρέπειας στους χώρους εργασίας μακριά
από ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπως
ο εργασιακός εκφοβισμός και η σεξουαλική παρενόχληση.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στη ΣΕΚ Αμμοχώστου η επαρχιακή
γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων ΣΕΚ Νίκη Χαλαμάντουρου τόνισε

πως η ΣΕΚ θέτει πάντοτε στις προτεραιότητες της την προαγωγή της Ισότητας και κάλεσε τις γυναίκες σε εγρήγορση για να διεκδικούν τα δικαιώματα
τους που θωρακίζονται μέσα από ένα
ευρύ και ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο.
Σε χαιρετισμό του ο επαρχιακός γραμματέας Γιώργος Καράς κάλεσε τις
εργαζόμενες να διεκδικούν μέσα από τη
συνδικαλιστική τους οργάνωση τα
δικαιώματα τους και να μην επιτρέπουν σε κανένα να ναρκοθετεί την αξιοπρέπεια τους στην εργασία.

που να συνδέονται με την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
στις δομές φροντίδας παιδιών
και ηλικιωμένων ατόμων αλλά
και την προώθηση ρυθμίσεων
για τις άδειες που διευκολύνουν την εργαζόμενη να συνδυάσει καλύτερα την εργασία
και την οικογένεια.Προς αυτή
την κατεύθυνση οφείλει η
πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη βαρύτητα στο τεράστιο κεφάλαιο της συμφιλίωσης επιφέροντας ολιστικές
λύσεις. Τα αποσπασματικά
μέτρα δεν επιλύουν σοβαρά
προβλήματα για αυτό ζητούμε
από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην επιδότηση της
γονικής άδειας ώστε να αποτελεί κίνητρο και για τους
άντρες και τις γυναίκες να
αξιοποιούν τη συγκεκριμένη
νομοθεσία.
Οι πιο πάνω θέση ενισχύεται
και από το γεγονός ότι ο
θεσμός της άδειας πατρότητας
αγκαλιάστηκε από τους δικαιούχους επειδή παρέχεται μετά
απολαβών, ενώ ο νόμος για
την γονική άδεια βρίσκεται σε
αχρησία.

Μητρότητα
Μείζον θέμα αποτελεί η παραβίαση της νομοθεσίας για τη
μητρότητα ειδικότερα σε περιπτώσεις που παρατηρούνται
απολύσεις εγκύων γυναικών
φαινόμενο που κατά καιρούς
βρίσκεται σε έξαρση.
Η καθυστέρηση και αναβλητικότητα που παρατηρείται στην
προώθηση του Νομοσχεδίου
για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών, αποτελεί μία πολύ
αρνητική εξέλιξη αφού η υπηρεσία θα είχε κάτω από τον
έλεγχο και την εποπτεία της
και αυτήν την νομοθεσία για
την παραβίαση της οποίας θα
επιβάλλεται αυστηρό διοικητικό πρόστιμό, πέραν από το
δικαίωμα της παραπονούμενης να προσφύγει σε ένδικα
μέσα.
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ΟΙΥΚ - ΣΕΚ:

Εύσημα στο προσωπικό
του τομέα της υγείας

Ο

ι στιγμές που η κοινωνία μας διέρχεται για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (κορονοϊoύ) είναι πρωτόγνωρες.
Την ώρα που ο πληθυσμός της πατρίδας μας δοκιμάζεται και ανησυχεί, πέραν από τις ενέργειες της
πολιτείας προς αντιμετώπιση της κρίσης, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, θέτουν τους εαυτούς
τους στην πρώτη γραμμή προς όφελος του συνόλου
της κοινωνίας μας.
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου
(Ο.Ι.Υ.Κ. - Σ.Ε.Κ.) νιώθει την ανάγκη δημόσια να συγχαρεί και να ευχαριστήσει όλους τους εργαζομένους
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της υγείας, τους
νοσηλευτές, γιατρούς, ερευνητές, ακτινολόγους,
χημικούς, φαρμακοποιούς και όλο το παραϊατρικό
και βοηθητικό προσωπικό των νοσοκομείων και των
ιατρικών κέντρων. Ευχαριστίες εκφράζει και στην
ομάδα του Τμήματος Μοριακής Ιολογίας, του Ινστιτούτου Νευρολο√ Ξεχωριστή μνεία στο γίας και Γενετικής
Κύπρου που έχει
Ινστιτούτο Νευρολογίας
όλη την ευθύνη για
και Γενετικής
τη διεκπεραίωση
όλων των ύποπτων
δειγμάτων για τον ιό που προκαλεί το Covid-19.
Η επιστημονική επάρκεια, η επαγγελματική συνέπεια
και η κοινωνική ευαισθησία είναι τα χαρακτηριστικά
που διακρίνουν το επάγγελμα από το λειτούργημα.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας το αποδεικνύουν κατ’ επανάληψη και το επιβεβαιώνουν όποτε
χρειαστεί ότι, ανταποκρίνονται επάξια στη ξεχωριστή αυτή σημαντική αποστολή τους.

Αναστολή λειτουργίας των
Τμημάτων Εξυπηρέτησης
Πελατών Υδατοπρομήθειας Κύπρου

Τ

α Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας ανακοινώνουν στο κοινό ότι τα
Τμήματα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών τους αναστέλλουν τη λειτουργία τους από σήμερα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και τη λήξη των μέτρων πρόληψης
που εξάγγειλε η Κυβέρνηση.Τα Συμβούλια καλούν
τους καταναλωτές τους να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μέσω των ιστοσελίδων τους στο διαδίκτυο
ή μέσω της JCC Payments. Περαιτέρω ανακοινώνεται
ότι, στο διάστημα όπου θα ισχύουν τα πιο πάνω
μέτρα τα Συμβούλια δεν θα προχωρούν στην οποιαδήποτε αποκοπή νερού.
Τηλέφωνα, email και ιστοσελίδες επικοινωνίας:
Λευκωσία:Τηλ. 77771090
Κλήσεις από εξωτερικό: 0035722747080
Email: mail@wbn.org.cy
https://www.wbn.org.cy/index.php/el/pliromes
Έξυπνη Εφαρμογή Κινητού/Mobile Application WB
Nicosia
Λεμεσός:
Τηλ. 25830000
Email: contact@wbl.com.cy
https://www.wbl.com.cy
Λάρνακα:
Τηλ. 24200500
Email: administration@lwb.org.cy
https://www.lwb.org.cy
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ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ

ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

α μέτρα που αποφασίστηκαν
κατά τη έκτακτη συνεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου αφορούν
την ενίσχυση του δικτύου προστασίας των εργαζομένων και των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
και είναι τα ακόλουθα:

Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», και άλλα προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας.
5. Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε:

1. Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε
Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών λόγω
αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς
σταθμούς.
Για την «ειδική άδεια», η οποία,
δύναται στο παρόν στάδιο να έχει
διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο
παρόν στάδιο, και στην οποία δεν
περιλαμβάνονται
αργίες,
θα
παραχωρείται επίδομα ως ακολούθως:
Για γονέα με μισθό μέχρι €2.500:
για τα πρώτα €1.000 του μισθού
του γονέα θα καταβληθεί επίδομα
«ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60%
του μισθού και για τα επόμενα
€1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%.
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις
μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και
50% αντίστοιχα.
Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν
από τους δύο γονείς και εάν ο ένας
γονέας λάβει την υπό αναφορά
άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει
αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως.
Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται / λαμβάνει επίδομα ανεργίας/
συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής
Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν τη δικαιούται,
εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή
νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με
αναπηρία ή είναι πρόσωπο που
βρίσκεται σε υποχρεωτικό περιορισμό.
Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για
τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, εάν η φύση της εργασίας
τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία
ή την εργασία από το σπίτι ή την
εργασία με ευέλικτο ωράριο και
εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται
οι γιαγιάδες και παππούδες. Η
άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση.
Η εν λόγω άδεια εφαρμόζεται για
γονείς προσώπων με αναπηρίες
και εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας,
όπως πιο πάνω που αναφέρεται
το 15ο έτος ηλικίας, νοουμένου ότι
δεν παραχωρείται για τα εν λόγω
πρόσωπα επίδομα φροντίδας.
Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα
θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης
ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι όλα
τα δικαιώματα τους θα είναι ωσάν
να ήταν εργαζόμενοι.
Για το δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι
οι οποίοι κριθούν από τους οικείους Υπουργούς ότι πρέπει να προ-

√ Κανένας εργαζόμενος
χωρις εισόδημα

√ Οικονομική αλληλεγγύη
σε όλο τον πληθυσμό
σέλθουν στην εργασία τους, αλλά
παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην οικία τους για φροντίδα
τους παιδιών τους, θα πρέπει σε
συνεννόηση με τον Προϊστάμενο
τους, να γίνονται διευθετήσεις για
την αντικατάσταση τους.
2. Σχέδιο Αναστολής Εργασιών.
Σε όσες επιχειρήσεις έχει σήμερα
αποφασισθεί να αναστείλουν τις
εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση
του κύκλου εργασιών πέραν του
25% εφαρμόζεται ειδικό Σχέδιο
Αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων, με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων
και ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι
εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό
διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. Όπως
γνωρίζετε το ανεργιακό επίδομα
είναι περίπου 60% του μισθού.
3. Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων, ύψους €10εκ, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5
άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι
διατηρούν τους υπαλλήλους τους
στην εργασία και έχουν υποστεί
μείωση του κύκλου εργασιών τους
πέραν του 25%. Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθολογικού κόστους των υπαλλήλων.
Οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του Σχεδίου θα
ανακοινωθούν με την προκήρυξη.
4. Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας:
Καταβολή επιδόματος, το οποίο θα
ισούται με τις πλήρεις απολαβές
που λαμβάναν τόσο καιρό, σε
περίπου 5000 πρόσωπα που απασχολούνται σε απογευματινά και
βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία,
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης,
Επιμορφωτικά Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα

i. Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας
και εμπίπτουν στον Κατάλογο που
θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να
απουσιάσουν από την εργασία
τους για σκοπούς προστασίας της
υγείας τους και μη επιδείνωσής
της. Προϋπόθεση η προσκόμιση
πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.
ii. Περιπτώσεις υποχρεωτικής
απουσίας από την εργασία σε
εργαζομένους με οδηγίες ή εντολή
των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική
παρακολούθηση (καραντίνα)] και
Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός
υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό
εργαζόμενοι
κατέχουν
πιστοποιητικό που εκδίδεται από
το Υπουργείο Υγείας.
iii. Πρόσωπα πέραν της ηλικίας
του 63ου έτους μέχρι την ηλικία
του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, τη
σύνταξη γήρατος όπως ονομαζόταν, και συνεχίζουν να εργάζονται
και οι οποίοι εμπίπτουν στις
Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου
Υγείας, νοουμένου ότι οι υπό
περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν
πιστοποιητικό που εκδίδεται από
το Υπουργείο Υγείας.
iv. Για σκοπούς ενίσχυσης των
αυτοτελώς εργαζομένων, το επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως
και στους μισθωτούς, δηλαδή από
την τέταρτη ημέρα, αντί από την
ένατη όπως ισχύει σήμερα.
6. Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις
κοινωνικές ασφαλίσεις για τους
αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα
μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.
7. Δημιουργία κινητών συνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να
προμηθεύονται τρόφιμα, φάρμακα
που έχουν ανάγκη σε περίπτωση
κατά την οποία βρίσκονται απομονωμένοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.
Η καταβολή των παροχών για τις
εν λόγω παροχές θα γίνεται με
απλοποιημένες και συνοπτικές
διαδικασίες. Δηλαδή, δεν θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που μέχρι
σήμερα ισχύουν, αλλά θα είναι
ταχύτερες, απλές, έτσι ώστε τα
επιδόματα να φτάσουν στους
δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν.
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Σημαντικά τα οφέλη των αθλημάτων
στην ψυχική μας υγεία

Πολλαπλώς ωφέλιμη η ενυδάτωση
του οργανισμού το πρωί

Τ

εράστια είναι τα οφέλη για την υγεία μας η ενίσχυση του οργανισμού μας με νερό μόλις σηκωθούμε το πρωί από το κρεββάτι.
Το νερό είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό
για τη ζωή. Το σώμα σας εξαρτάται από αυτό για
κάθε χημική αντίδραση που πραγματοποιεί. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι αντιστοιχεί σε περίπου 75% του
συνολικού βάρους ενός ατόμου.
Η καθημερινότητα μπορεί να έχει τόσο γρήγορους
ρυθμούς, ώστε απλά να ξεχάσετε να πιείτε νερό,
ακόμα και όταν διψάτε. Αν το πίνετε μόνο μαζί με
κάθε σας γεύμα, τότε αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς
μπορεί να αποδυναμώσει τα πεπτικά υγρά και να
διαταράξει το στομάχι σας, σύμφωνα με δρ Don
Colbert, συγγραφέα του “Eat This Αnd Live”. Αυτός
είναι ο λόγος που το να πιείτε νερό μόλις ξυπνήσετε
είναι τόσο ιδανικό. Το στομάχι σας είναι άδειο και
έτσι δεν θα εμποδίσει την πέψη. Μπορεί να βοηθήσει
στη μείωση της οξύτητας του στομάχου
Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν συχνές
καούρες, μια κατάσταση που οφείλεται συνήθως στα
υψηλά επίπεδα οξέων στο στομάχι. Το στομάχι σας
είναι η κύρια πηγή υδροχλωρικού οξέος στο σώμα
σας και το εκκρίνει όλη τη νύχτα. Χωρίς τροφές μέσα
στο στομάχι, για να αραιώσουν το οξύ, η καούρα
είναι πιο πιθανό να σας
συμβεί κατά τις πρωινές
ώρες. Αν πιείτε νερό αμέσως μόλις ξυπνήσετε,
μπορεί να μειώσετε το
επίπεδο της οξύτητας στο
στομάχι σας και να ανακουφίσετε τυχόν συμπτώματα καούρας.
Βοηθά να έχετε τακτική κίνηση του εντέρου
Το νερό βοηθά στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας,
και όταν πίνετε τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό μόλις
ξυπνάτε το πρωί μπορεί να σας βοηθήσει στην
τόνωση της κινητικότητας του εντέρου. Το σώμα σας
εξαρτάται τις τακτικές συσπάσεις που συμβαίνουν
στο παχύ και λεπτό σας έντερο, προκειμένου οι τροφές να απορροφηθούν και να αποβληθούν. Αυτές οι
συστολές εξαρτώνται από αυτό που είναι γνωστό
ως γαστροκολικό αντανακλαστικό. Απλά, όταν γεμίζετε το στομάχι σας με φαγητό ή ποτό, το σώμα σας
“ανιχνεύει” τις νέες ουσίες και στέλνει σήμα στο έντερο σας να προχωρήσει με την εκκένωση. Αυτό γίνεται
μέσα από την κίνηση των εντέρων. Για να επιτευχθεί
αυτό χρειάζεστε αρκετό νερό.

Ε

Τέρμα το σταυροπόδι!

άν συνηθίζετε να κάθεστε συχνά σταυροπόδι, τότε
πρέπει να σταματήσετε.

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, το σταυροπόδι
αυξάνει την πίεση του αίματος, επιβαρύνει τις
αρθρώσεις των ισχίων και ευθύνεται για την εμφάνιση φλεβίτιδας, φλεγμονών και θρόμβων στο αίμα,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο αμερικανός καρδιολόγος
Stephen T. Sinatra στο abcnews.
Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην κάθεστε σταυροπόδι
για περισσότερα από 15 λεπτά, ενώ εσείς που κάνετε καθιστική ζωή ή περνάτε πολλές ώρες μπροστά
στον υπολογιστή θα πρέπει να σηκώνεστε σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
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Ο

ι ειδικοί πιστεύουν ότι η ενασχόληση με κάποιο άθλημα
έχει περισσότερα οφέλη από την
ενεργοποίηση μας για να αποκτήσουμε σφιχτό σώμα και μύες. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν πως ο
αθλητισμός μπορεί να έχει οφέλη
και στην ψυχική μας υγεία, είτε
προτιμούμε μοναχικές δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, είτε ομαδικά αθλήματα όπως η καλαθόσφαιρα.
Βελτιώνουν τη διάθεση: Η γυμναστική ενεργοποιεί ορισμένες χημικές ουσίες
στον εγκέφαλο που
μας κάνουν να νιώσουμε πιο ευχάριστα
και πιο ήρεμοι. Ιδιαίτερα
τα
ομαδικά
αθλήματα προσφέρουν και ευκαιρία για
κοινωνικοποίηση.
Μας βοηθούν στη
συγκέντρωση: Ένας
από τους λόγους που
η γυμναστική είναι
τόσο σημαντική είναι
ότι μας βοηθά να διατηρούμε σε
φόρμα νοητικές μας λειτουργίες,
όπως η συγκέντρωση, ενώ μεγαλώνουμε. Συνδυάζοντας αερόβια
άσκηση με ασκήσεις ενδυνάμωσης
για τρεις με πέντε φορές την εβδομάδα, για τουλάχιστον 30 λεπτά,
θα αρχίσουμε να παρατηρούμε τα
οφέλη.
Ελαττώνει το στρες: Όταν είμαστε
δραστήριοι, το μυαλό μας ξεφεύγει
από τα άγχη της καθημερινότητας
και μας αφήνει να σκεφτούμε πιο
δημιουργικά. Η γυμναστική ρίχνει

τα επίπεδα των ορμονών του
στρες στο σώμα, όπως της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης. Την
ίδια στιγμή βοηθά στην παραγωγή
ενδορφινών, που δρουν σαν φυσικά ηρεμιστικά.
Μας βοηθά να προλάβουμε την
κατάθλιψη: Η γυμναστική μπορεί
να καταπολεμήσει τα συμπτώματα
της κατάθλιψης. Σε μία έρευνα του
Πανεπιστημίου του Duke, 156
ασθενείς με κατάθλιψη συμμετείχαν και χωρίστηκαν σε τρεις ομά-

δες: γυμναστική μόνο, γυμναστική
και αντικαταθλιπτικά, και μόνο
αντικαταθλιπτικά. Και οι τρεις
ομάδες εμφάνισαν βελτίωση, αλλά
η ομάδα που έκανε μόνο γυμναστική είχε τα χαμηλότερα ποσοστά
καταθλιπτικών επεισοδίων.
Βελτιώνουν τον ύπνο: Ο αθλητισμός και κάθε μορφή σωματικής
δραστηριότητας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου
μας, μας βοηθά να χαλαρώνουμε
και να κοιμόμαστε πιο γρήγορα,
αλλά και να κάνουμε πιο βαθύ

ύπνο. Αυτό, φυσικά, μας βοηθά να
νιώθουμε ακόμα καλύτερα την
επόμενη μέρα, καθώς ο καλός
ύπνος και η ικανοποιητική ξεκούραση είναι σημαντικά για να έχουμε καλή διάθεση και ενέργεια. Αρκεί
να είμαστε προσεκτικοί και να μην
γυμναζόμαστε αρκετά αργά – αν το
κάνουμε αυτό, ίσως έχουμε υπερβολικά πολλή ενέργεια για να κοιμηθούμε αμέσως.
Βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση:
Η συχνή άσκηση μπορεί να κάνει
θαύματα για την
αυτοπεποίθησή μας.
Όσο αυξάνεται η
δύναμη, η αντοχή και
οι ικανότητές μας,
αρχίζουμε να νιώθουμε καλύτερα με τον
εαυτό μας. Με αυτή
την ανανεωμένη εικόνα που έχουμε για τον
εαυτό μας, λοιπόν,
είναι πιο εύκολο να
επιτύχουμε τους στόχους μας.
Ακόμα και δέκα με
δεκαπέντε λεπτά γυμναστικής την
ημέρα είναι αρκετά για να σας
φτιάξουν τη διάθεση. Και δεν χρειάζεται αυτά τα δεκαπέντε λεπτά
να είναι πάντα κάμψεις ή τρέξιμο
γύρω από το τετράγωνο. Βρείτε
διασκεδαστικούς τρόπους να
συμπεριλάβετε τη γυμναστική στη
ζωή σας. Συνεπώς, την επόμενη
φορά που θα νιώσετε ότι δεν είστε
στα καλύτερά σας… βάλτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και χορέψτε! Νάστε βέβαιοι ότι θα νιώσετε
καλύτερα.

Στενή η σχέση της άσκησης με
την επαγγελματική αποδοτικότητα

Η

σύγχρονη ιατρική συνιστά και
προτρέπει τη φυσική άσκηση
σε πολλές περιπτώσεις ασθενών
ως ένα αποτελεσματικό μέσο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Μετά από συστηματικές
πειραματικές μελέτες παρατηρήθηκε ότι η σωματική άσκηση (περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, ορειβασία, χιονοδρομία, ποδηλασία, κλπ)
οδηγεί σ΄ένα βιολογικό ξανάνιωμα
10-15 χρόνια.
Προτάσεις: O περιορισμός των
ασθενειών, η βελτίωση των λειτουργικών συστημάτων του οργανισμού, η μείωση των εργατικών
ατυχημάτων, η ελαχιστοποίηση
των δαπανών για τη νοσηλεία, τη
θεραπεία και την αποκατάσταση,
η ελάττωση των απουσιών από
την εργασία είναι κάποιες κατευθύνσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της
δημιουργικότητας και της ποιότητας που θα πρέπει να απασχολούν
τους έξυπνους και διορατικούς
διευθυντές.
Πολλές είναι οι επιχειρήσεις, που
συνειδητοποίησαν από νωρίς το
ρόλο που παίζει η φυσική σωματι-

κή άσκηση στην υγεία του εργατικού δυναμικού τους, συνεπώς και
στα κέρδη της επιχείρησης. Κέρδη
που προέρχονται από την αύξηση
της παραγωγικότητας, από τη μείωση των εξόδων νοσηλείας και

κέρδη της απ΄αυτήν την επένδυση
ήταν τριπλάσια από το κόστος του
προγράμματος.
Το σίγουρο είναι ότι:
• Ο γυμνασμένος άνθρωπος αντέχει στην κούραση
• Ο γυμνασμένος άνθρωπος αντιμετωπίζει το στρές πιο αποτελεσματικά
• Ο γυμνασμένος άνθρωπος παράγει μεγαλύτερο έργο καθώς χαρακτηρίζεται για την υψηλή αντοχή
του

ασφάλειας, από τον ζήλο των
εργαζομένων για προσφορά και
απόδοση και η μείωση των χαμένων εργατωρών.
Ένα παράδειγμα είναι η αυτοκινητοβιομηχανία General Motors. Μετά
την εφαρμογή ενός προγράμματος
άσκησης και υγείας για ένα έτος,
σε 130 εργασιακούς χώρους
παρουσίασε σημαντική μείωση
στα ατυχήματα και στις ασθένειες,
ενώ εμφάνισε θετική επίδραση
στην απόδοση των εργαζομένων.
Επίσης η εταιρεία υπολόγισε ότι τα

• Ο γυμνασμένος άνθρωπος χαρακτηρίζεται για την απουσία νευρικής έντασης και την καλή πνευματική του υγεία.
Καταληκτικά: Οι διορατικοί επιχειρηματίες εφαρμόζουν προγράμματα υγείας προς τους εργαζομένους
Οι εργαζόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν την απλή συνταγή :
Περπατείστε, κάντε γυμναστική,
αγοράστε ένα ποδήλατο και
πηγαίνετε σ΄ένα πάρκο, πηγαίνετε
άφοβα σ΄ένα γυμναστήριο, κινηθείτε, χορέψτε.

ERG_11-11_inn_8 & 9 3/16/20 3:36 PM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ

11
• Ευρωπαϊκή στρατηγική για μια ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
περασμένη
εβδομάδα
υιοθέτησε στρατηγική που
θα βοηθήσει τη βιομηχανία
της Ευρώπης να ηγηθεί της
διπλής μετάβασης προς την
κλιματική ουδετερότητα και
τη ψηφιακή πρωτοπορία. Η
στρατηγική αυτή αποσκοπεί
στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αύξησης του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Η δέσμη πρωτοβουλιών περιγράφει μια νέα προσέγγιση της
ευρωπαϊκής
βιομηχανικής
πολιτικής, με βαθιές ρίζες στις
ευρωπαϊκές αξίες και τις
παραδόσεις της κοινωνικής
αγοράς. Η δέσμη καθορίζει μια
σειρά δράσεων για τη στήριξη
όλων των φορέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων
και των μικρών επιχειρήσεων,
των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, των ερευνητικών
κέντρων, των παροχών υπηρεσιών, των προμηθευτών και
των κοινωνικών εταίρων. Μια
ειδική στρατηγική για τις
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχει ως στόχο να
μειώσει τη γραφειοκρατία και
να βοηθήσει τις πολυάριθμες
ΜΜΕ της Ευρώπης να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και πέραν αυτής, να
αποκτήσουν πρόσβαση σε
χρηματοδότηση και να συμβάλουν στην ψηφιακή και στην
πράσινη μετάβαση. Οι σημερινές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένα
μέτρα για την άρση των εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία
της ενιαίας αγοράς, η οποία
είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα της Ευρώπης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις της να
αναπτυχθούν και να είναι
ανταγωνιστικές εντός αλλά και
εκτός Ευρώπης.

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε πως η
ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι η
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της ευημερίας στην
Ευρώπη· Επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν αξιοποιεί ό,τι την κάνει δυνατή:
τους ανθρώπους της και τις
ιδέες τους, τα ταλέντα, την
πολυμορφία και το επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτό είναι
σήμερα πιο σημαντικό από
ποτέ, καθώς η Ευρώπη ξεκινάει μια φιλόδοξη πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση σε έναν πιο
ασταθή
και
απρόβλεπτο
κόσμο. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει όλα όσα χρειάζεται για
να πρωτοπορήσει και θα
καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να την υποστηρίξουμε.»

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Στόχος η προώθηση της ψηφιακής
αυτονομίας της Ευρώπης
Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος
Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα
εξής: «Η Ευρώπη έχει την ισχυρότερη βιομηχανία στον κόσμο.
Οι επιχειρήσεις μας —μεγάλες
και μικρές— μας παρέχουν
θέσεις εργασίας, ευημερία και
στρατηγική αυτονομία. Η διαχείριση της πράσινης και
ψηφιακής μετάβασης και η
αποφυγή εξωτερικών εξαρτήσεων σε ένα νέο γεωπολιτικό
πλαίσιο απαιτεί ριζικές αλλαγές — και πρέπει να ξεκινήσει

ψηφιακού
Ευρώπης.

μέλλοντος

της

Η στρατηγική καθορίζει τις
βασικές κινητήριες δυνάμεις
του βιομηχανικού μετασχηματισμού της Ευρώπης και προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μελλοντικών δράσεων, στις
οποίες συγκαταλέγονται οι
ακόλουθες:
Ένα σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, για την
υποστήριξη της τεχνολογικής

ότι οι κανόνες μας είναι
κατάλληλοι για μια οικονομία
που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, ψηφιοποιείται ολοένα
και περισσότερο και καλείται
να γίνει πιο πράσινη και πιο
κυκλική.
Χρειαζόμαστε ανταγωνισμό με
ισότιμους όρους τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Εκτός από τη βέλτιστη
αξιοποίηση της εργαλειοθήκης
της για τους μηχανισμούς
εμπορικής άμυνας, η Επιτροπή
θα εκδώσει έως τα μέσα του
2020 Λευκή Βίβλο για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών
επιπτώσεων που προκαλούν οι
ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία
αγορά και τον χειρισμό της

νίας και τη διατήρηση της βιομηχανικής υπεροχής, ακολουθούμενη από Συμμαχίες στις
βιομηχανίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και στα βιομηχανικά νέφη και πλατφόρμες και στις πρώτες ύλες.

Νέα νομοθεσία και κατευθυντήριες οδηγίες για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις
Επανεστίαση στην καινοτομία,
στις επενδύσεις και στις δεξιότητες.
Εκτός από ένα ολοκληρωμένο
σύνολο δράσεων, τόσο οριζόντιων όσο και για ειδικές
τεχνολογίες, η Επιτροπή θα
αναλύει συστηματικά τους κινδύνους και τις ανάγκες των
διαφόρων βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο της
ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή
θα συνεργαστεί στενά με ένα
ανοικτό και χωρίς αποκλει-

• Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι η κινητήρια δύναμη
της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ευρώπη· Επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν αξιοποιεί ό,τι την
κάνει δυνατή: τους ανθρώπους της και τις ιδέες τους, τα
ταλέντα, την πολυμορφία και το επιχειρηματικό πνεύμα

ΣΕΚ: Προσοχή στο ψηφιακό χάσμα
Υπέρ του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης του κράτους,
νοουμένου ότι αυτός επιτευχθεί κατόπιν διαλόγου, τάσσεται η
ΣΕΚ, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί το ψηφιακό χάσμα. Το
Κίνημα είναι υπέρ εκείνων των αλλαγών που θα συμβάλουν
στον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση του κράτους, υπό την
αυστηρή προϋπόθεση πως, αυτές οι αλλαγές θα αποτελούν
προϊόν κοινωνικού διαλόγου και θα λαμβάνουν υπόψη τα συνδικαλιστικά και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων. Ωστόσο
θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός «δημιουργεί και ψηφιακό χάσμα γι’ αυτό θα πρέπει να
γίνεται σταδιακά και με μέτρο για να αποτραπεί η οποιαδήποτε κοινωνική αναστάτωση. Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο
που η ΣΕΚ ζητεί από την Κυβέρνηση και από άλλους αρμόδιους
φορείς να προχωρήσουν στην εκπόνηση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, (π.χ. συνταξιούχοι κ.λ.π.),
ώστε να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες στη χρήση της
τεχνολογίας που θα τους διευκολύνουν την καθημερινότητα,
είτε ως προς τη διαχείριση των λογαριασμών τους είτε ως
προς την απόκτηση ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

άμεσα.»
Στη δέσμη μέτρων για τη βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Νέα βιομηχανική
στρατηγική
Για τη στήριξη της βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης,
μια νέα βιομηχανική στρατηγική θα συμβάλει στην υλοποίηση τριών βασικών προτεραιοτήτων: διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και
ισότιμων όρων ανταγωνισμού,
στο εσωτερικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης έως το
2050 και διαμόρφωση του

αυτοδυναμίας, την προώθηση
ισότιμων όρων ανταγωνισμού
σε παγκόσμιο επίπεδο, την
καλύτερη καταπολέμηση της
κλοπής διανοητικής ιδιοκτησίας και την προσαρμογή του
νομικού πλαισίου στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση.
Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός
αναδεικνύει ό,τι καλύτερο
έχουν να παρουσιάσουν οι επιχειρήσεις μας, η τρέχουσα
επανεξέταση των κανόνων
ανταγωνισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τη συνεχή αξιολόγηση των συγκεντρώσεων και για τον έλεγχο
καταλληλόλητας των κρατικών
ενισχύσεων, θα διασφαλίσει

πρόσβασης αλλοδαπών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ και τη χρηματοδότηση από την ΕΕ. Το ζήτημα
που αφορά τις ξένες επιδοτήσεις θα εξεταστεί με πρόταση
νομικής πράξης εντός του
2021. Η πρόταση αυτή θα συνδυαστεί με τις τρέχουσες εργασίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για την ενίσχυση
των παγκόσμιων κανόνων για
τις βιομηχανικές επιδοτήσεις,
και με τις δράσεις αντιμετώπισης της έλλειψης αμοιβαίας
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες.
Ολοκληρωμένα μέτρα για τον
εκσυγχρονισμό και την απανθρακοποίηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, τη στήριξη
των βιομηχανιών βιώσιμης και
έξυπνης κινητικότητας, την
προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης και την εξασφάλιση
επαρκούς και διαρκούς εφοδιασμού με ενέργεια χαμηλών
ανθρακούχων εκπομπών σε
ανταγωνιστικές τιμές.
Ενίσχυση της βιομηχανικής και
στρατηγικής αυτονομίας της
Ευρώπης με την εξασφάλιση
της προμήθειας κρίσιμων
πρώτων υλών μέσω ενός σχεδίου δράσης για τις κρίσιμες
πρώτες ύλες και τα φαρμακευτικά προϊόντα βάσει μιας νέας
φαρμακευτικής στρατηγικής
της ΕΕ και με την υποστήριξη
της ανάπτυξης στρατηγικών
ψηφιακών υποδομών και
βασικών τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής.
Συμμαχία Καθαρού Υδρογόνου
για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της βιομηχα-

σμούς βιομηχανικό φόρουμ, το
οποίο θα έχει συσταθεί έως τον
Σεπτέμβριο του 2020. Στο
φόρουμ αυτό θα συμμετέχουν
εκπρόσωποι της βιομηχανίας,
μεταξύ άλλων ΜΜΕ, μεγάλες
εταιρείες, κοινωνικοί εταίροι,
ερευνητές, καθώς και κράτη
μέλη και θεσμικά όργανα της
ΕΕ. Όπου χρειάζεται, εμπειρογνώμονες από συγκεκριμένους
τομείς θα κληθούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους. Οι
ετήσιες ημερίδες της Επιτροπής για τη βιομηχανία θα
συνεχίσουν να λειτουργούν ως
σημεία συνάντησης όλων των
φορέων.

Νέα στρατηγική
για τις ΜΜΕ
Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο
ρόλο στον βιομηχανικό ιστό
της Ευρώπης, καθώς παρέχουν
τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας, και έχουν καθοριστικό
ρόλο στην επιτυχία αυτής της
νέας βιομηχανικής προσέγγισης. Η στρατηγική αυτή έχει
ως στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ
να ηγηθούν αυτής της διπλής
μετάβασης, που σημαίνει επίσης διασφάλιση της πρόσβασης στις κατάλληλες δεξιότητες. Για να αναπτυχθεί το
δυναμικό μετάβασης των ΜΜΕ,
η Επιτροπή θα αναβαθμίσει το
Ευρωπαϊκό
Επιχειρηματικό
Δίκτυο με ειδικούς Συμβούλους
βιωσιμότητας. Θα επεκτείνει
επίσης τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια της Ευρώπης, ώστε να
δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ
να ενσωματώνουν τις ψηφιακές καινοτομίες.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

360 εκατομμύρια νέοι δεν πάνε σχολείο λόγω του Covid-19

Π

ερισσότερες από 70 χώρες
συμμετείχαν σε μια τηλεδιάσκεψη της Unesco σχετικά με τα
μέσα που θα διασφαλίσουν τη
συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των νέων, καθώς 360
εκατομμύρια εξ αυτών δεν μπορούν να πάνε σχολείο σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού.
Λόγω της εξάπλωσης του Covid19, «τα σχολεία έχουν κλείσει σε
15 χώρες, επηρεάζοντας τη ζωή
363 εκατομμυρίων» μαθητών,
σπουδαστών και φοιτητών, εκ
των οποίων 305 εκατομμύρια
είναι μαθητές από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο και 58 εκατομμύρια φοιτητές και σπουδαστές, υπογραμμίζει η γενική διευθύντρια του οργανισμού του ΟΗΕ
για τον πολιτισμό, την επιστήμη
και την εκπαίδευση Όντρεϊ Αζουλάι στην ομιλία της με την οποία
άνοιξε η τηλεδιάσκεψη.

«Άλλες 14 χώρες έχουν εφαρμόσει
το κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά περιοχή. Εάν αυτές οι
χώρες διατάξουν επίσης το κλείσιμο σχολείων σε εθνική κλίμακα,

• Η Unesco στηρίζει
την εφαρμογή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων από απόσταση

άλλοι 540 εκατομμύρια εκπαιδευόμενοι θα πληγούν», εξήγησε η
ίδια στους 72 συμμετέχοντες στην
τηλεδιάσκεψη, μεταξύ αυτών 27

υπουργοί και 14 αναπληρωτές
υπουργοί.
Την ώρα που για «πρώτη φορά η
εκπαιδευτική διαδικασία διαταράσσεται σε παγκόσμια κλίμακα»,
η Unesco και η γενική διευθύντριά
της εκφράζουν φόβους ότι η
κατάσταση θα είναι επιζήμια
κυρίως για τα φτωχά παιδιά. «Τα
μη προνομιούχα και πλέον ευάλωτα παιδιά θα είναι περισσότερο επιρρεπή στο να χάσουν τη
μάθησή τους και να μην έχουν
επαρκή στήριξη», προειδοποίησε
η γενική διευθύντρια της Unesco.
Η Unesco στηρίζει την εφαρμογή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
από απόσταση και συστήνει την
εφαρμογή εκπαιδευτικών εφαρμογών και πλατφορμών ελεύθερης πρόσβασης που τα σχολεία
και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν
να χρησιμοποιούν για να φθάνουν
στους εκπαιδευόμενους από απόσταση.

Γερμανία: Η κυβέρνηση "βάζει πλάτη" ώστε
να μη χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις

H

οικονομική κατάσταση στη
χώρα είναι «πολύ δύσκολη.
«Καμία επιχείρηση δεν θα χρεοκοπήσει εξαιτίας του κοροναϊού»,
διαβεβαίωσε ο γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ,
καθώς, όπως είπε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να
διαθέσει «αρκετά δισεκατομμύρια» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες
της επιδημίας του κοροναϊού
Covid-19.
Ο κ. Αλτμάιερ, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τους
ομολόγους του από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια, αναγνώρισε ότι
η οικονομία τους έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την επιδημία και
εγγυήθηκε ότι το Βερολίνο θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που θα
αντιμετωπίσουν προβλήματα.
Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα, εάν η γερμανική οικονομία
κινδυνεύει με ύφεση κατά το α'
τρίμηνο του 2020 εξαιτίας του
κοροναϊού, ο κ. Αλτμάιερ παραδέχθηκε ότι η οικονομική κατάσταση

Στην έκθεσή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι ένας στους
πέντε πολίτες εκτίθεται σε
επίπεδα θορύβου που είναι
επιβλαβή για την υγεία. Η
κίνηση στους δρόμους παραμένει η κύρια πηγή της ηχορύπανσης, αλλά πρέπει να προσθέσουμε τις σιδηροδρομικές
και εναέριες μεταφορές.
Αυτή η παρατεταμένη έκθεση
στον περιβαλλοντικό θόρυβο
είναι επικίνδυνη για την υγεία.
Η Ευλάλια Πέρις, εκπρόσωπος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

είναι «πολύ δύσκολη» και εξέφρασε την ελπίδα η Γερμανία να
καταφέρει να αποφύγει τελικά
περιορισμούς στα ταξίδια και
στην κοινωνική ζωή, ανάλογους
με αυτούς που επέβαλε η Ιταλία.
Ήδη πάντως ο γερμανικός τουρι-

σμός αντιμετωπίζει χιλιάδες ακυρώσεις κρατήσεων από το εξωτερικό και το εσωτερικό, ενώ τις
επόμενες εβδομάδες αναμένεται
να διαπιστωθούν τα πρώτα προβλήματα στην προμήθεια υλικών
για την βιομηχανία.
Στο πλαίσιο των μέτρων που
λαμβάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την αποτροπή διασποράς του κοροναϊού, ο υπουργός

Οικονομίας ανακοίνωσε ότι κατά
το αυριανό υπουργικό συμβούλιο
θα συζητηθεί η χαλάρωση των
κανονισμών που διέπουν την
εργασία μερικής απασχόλησης,
προκειμένου οι επιχειρήσεις να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
ρευστότητας και
να αποφύγουν
τυχόν απολύσεις
προσωπικού. Θα
ληφθούν επίσης
μέτρα στήριξης
του εισοδήματος
των εργαζομένων οι οποίοι θα
υποχρεωθούν να
μειώσουν
τις
ώρες εργασίας τους.
Νωρίτερα, μιλώντας στην γερμανική τηλεόραση, ο κ. Αλτμάιερ είχε
τονίσει ότι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επιβραδύνει την εξάπλωση του ιού,
καθώς, όπως επισήμανε, όσο πιο
αργά μεταδίδεται, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αποφευχθεί η ύφεση κατά το β' εξάμηνο
του έτους.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Έξυπνα κόλπα για
μυρωδάτο σπίτι
Έξυπνο κόλπο για τη κουζίνα: Στη κουζίνα
περνάς πολλές ώρες της ημέρας. Σε πολλές
περιπτώσεις όμως η κουζίνα σου, ξεκινάει να
μυρίζει από τα τρόφιμα που μαγείρεψες. Σε
αυτή τη περίπτωση κόψε λίγες φλούδες πορτοκαλιού και βρασ’ τες σε χαμηλή φωτιά σε
μια κατσαρόλα με νερό. Όσο βράζει το νερό οι
όμορφες μυρωδιές κατακλύζουν τον χώρο και
το καλύτερο είναι, ότι έχουν…διάρκεια!

Έξυπνο κόλπο για το σφουγγάρισμα: Ρίξε
μέσα στον κουβά με το νερό για το σφουγγάρισμα λίγο αιθέριο έλαιο και ετοιμάσου όλο το
σπίτι να μυρίσει πιο όμορφα από ποτέ. Πρόσεξε
όμως μη το παρακάνεις με το αιθέριο έλαιο και μην
το ανακατέψεις με άλλα απορρυπαντικά για
θα…μπερδευτούν οι μυρωδιές.
Έξυπνο κόλπο για την ηλεκτρική σκούπα: Πολλές
φορές όταν βάζουμε σκούπα, η ηλεκτρική συσκευή
αφήνει μια έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά σκόνης.
Σε αυτή τη περίπτωση πριν ξεκινήσεις το καθάρισμα με την ηλεκτρική σκούπα, ρίξε λίγη βανίλια στο
πάτωμα και απορρόφησε την με την ηλεκτρική. Στη
συνέχεια ξεκίνησε το καθάρισμα και η μυρωδιά από
την σκόνη θα αποτελεί…παρελθόν.
Έξυπνο κόλπο για τη ντουλάπα: Η κλεισούρα της
ντουλάπας πολλές φορές δημιουργεί δυσάρεστη
μυρωδιά στα ρούχα. Σε αυτή τη περίπτωση, βάλε σε
ένα πουγκί από λεπτό ύφασμα λίγη κανέλα ή βανίλια, κλείσε το πουγκί και τοποθέτησε το μέσα στη
ντουλάπα σου.
Έξυπνο κόλπο για τις οσμές παπουτσιών: Αν τα
παπούτσια σου και η παπουτσοθήκη σου μυρίζουν,
μπορείς να βάλεις λίγη σόδα στο εσωτερικό του
παπουτσιού και η άσχημη μυρωδιά θα αποτελεί
παρελθόν. Όσων αφορά την παπουτσοθήκη σου, σε
ένα πουγκί από λεπτό ύφασμα πρόσθεσε λίγη σόδα
δέσε το πουγκί και τοποθέτησε το μέσα στην
παπουτσοθήκη.
Έξυπνο κόλπο για το καλάθι με τα σκουπίδια:
Πολλές φορές στάζουν υγρά από το καλάθι των
σκουπιδιών με αποτέλεσμα ο κουβάς να έχει δυσάρεστη μυρωδιά. Σε αυτή τη περίπτωση, βγάλε τη
σακούλα των σκουπιδιών, ψέκασε τον πάτο του
κουβά με λίγο απορρυπαντικό για τα τζάμια, σκούπισε το με ένα στεγνό πανί και η μυρωδιά αποτελεί…παρελθόν!

Σοβαρά … αστειάκια
ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ
Λέει ο ασθενής στον ψυχίατρο:
- Γιατρέ, έχω πάνω μου μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Σε όλο μου το σώμα. Περπατούν πάνω
μου. Ανθρωπάκια, ανθρωπάκια παντού... (κάνοντας μια κίνηση να τα ξεφορτωθεί από πάνω του)
- Καλά ρε φίλε, λέει θυμωμένα ο ψυχίατρος,
μην τα πετάς επάνω μου.

Ε.Ε.: Η ηχορύπανση απειλεί
την υγεία των πολιτών
Περιβάλλοντος, υπογράμμισε:
«Η εκτίμησή μας είναι ότι
καταγράφονται
περίπου
12.000 πρόωροι θάνατοι εξαιτίας της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Υπάρχουν
κι άλλες επιπτώσεις, καθώς
όπως εκτιμούμε, καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου
48.000 περιπτώσεις ισχαιμικών καρδιακών παθήσεων

λόγω του θορύβου. Και φυσικά
υπάρχουν κι άλλες συνέπειες,
όπως ενοχλήσεις και διαταραχές του ύπνου που επηρεάζουν

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος, δε
δίνεται η δέουσα προσοχή σε
αυτά τα στατιστικά στοιχεία.

• Η ηχορύπανση εξακολουθεί να αυξάνεται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού».

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ενώ τονίζεται ότι όσοι ζουν σε
επισφαλείς συνθήκες είναι πιο

ευάλωτοι.
Η ηχορύπανση ενδέχεται να
ενισχυθεί κι άλλο στο μέλλον,
σε πόλεις και σε αγροτικές
περιοχές, καθώς η ανάγκη για
μεταφορές αυξάνεται διαρκώς.
Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις.
Αρχικά πρέπει να προβληματιστούμε πάνω στην αστική
ανάπτυξη, η οποία πρέπει να
είναι σε απόσταση από τους
αυτοκινητοδρόμους, με καλύτερη διαχείριση των ροών
κυκλοφορίας.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Oι τροφές που καταπολεμούν την κούραση

Η

διατροφή μας επηρεάζει τα
πάντα: από το βάρος μας
μέχρι τη διάθεση και τα επίπεδα
ενέργειάς μας. Δεδομένου ότι χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια για να ανταπεξέλθουμε στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, η διατροφή μας μπορεί να λειτουργήσει
ως σημαντικός σύμμαχός για να
νικήσουμε την κούραση.
1. Δεν παραλείπουμε το πρωινό:
Μετά από 8 ώρες ύπνου και έλλειψης τροφής, το πρωινό λειτουργεί
ως η πρώτη πηγή ενέργειας προκειμένου να λειτουργήσει ο οργανισμός μας. Για ένα ισορροπημένο
πρωινό που προσφέρει ενέργεια,
επιλέγουμε τροφές πλούσιες σε
φυτικές ίνες και πρωτεΐνες.
2. Αποφεύγουμε τη ζάχαρη: Τα
τρόφιμα που είναι πλούσια σε
πρόσθετα σάκχαρα ανεβάζουν
απότομα τα επίπεδα σακχάρου και
ινσουλίνης, χαρίζοντας ενέργεια.
Ωστόσο, αυτή η ενέργεια είναι
προσωρινή. Οι τροφές που έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε προτιθέμενη ζάχαρη αλλά δεν περιέχουν
πρωτεΐνες, λίπη ή φυτικές ίνες,
αυξάνουν αρχικά το σάκχαρο στο
αίμα και στη συνέχεια το ρίχνουν
απότομα, συντρίβοντας την ενέργειά μας.
3. Μικρά και συχνά γεύματα: Τα
μικρά και συχνά γεύματα θα
δώσουν στον οργανισμό μας την
ώθηση που χρειάζεται κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Έτσι, ανά
μερικές ώρες φροντίζουμε να
τρώμε ένα σνακ. Τα σνακ εξασφα-

χαρίζει ενέργεια στον οργανισμό,
μέσω των σύνθετων υδατανθράκων αργής πέψης και απορρόφησης που περιέχει.

λίζουν καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης μέσα στη μέρα,
αποτρέποντας απότομες αυξομειώσεις που μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά τη συγκέντρωση και την
πνευματική μας απόδοση.
4. Επαρκής ενυδάτωση: Η επαρκής ενυδάτωση είναι βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία
του οργανισμού μας. Ακόμη και μια
ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει αδυναμία συγκέντρωσης
και να ρίξει τις επιδόσεις μας.
Φροντίζουμε, λοιπόν, να έχουμε
μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό,
όπου και αν βρισκόμαστε.

Οι κορυφαίες τροφές
για τόνωση
Μπανάνες: Πλούσιες σε κάλιο,
φυτικές ίνες και υδατάνθρακες, οι
μπανάνες είναι το ιδανικό σνακ για
μια ώθηση ενέργειας. Παράλληλα,
μπορούν να μεταφερθούν εύκολα
και ξεφλουδίζονται χωρίς κόπο.
Έρευνα (2017) που δημοσιεύτηκε
από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας
των Η.Π.Α., βρήκε ότι οι μπανάνες
ήταν εξίσου τονωτικές με τα ενεργειακά ποτά για τους ποδηλάτες.
Βρώμη: Ποιος είπε ότι η βρώμη
είναι μόνο για το πρωινό; Η βρώμη

Αμύγδαλα: Τα αμύγδαλα είναι μια
εξαιρετική πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, φυτικών ινών και
καλών λιπαρών. Παράλληλα,
περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες βοηθούν τον
οργανισμό να μετατρέψει τις τροφές σε ενέργεια και είναι πλούσια
σε μαγνήσιο, το οποίο συμβάλλει
στην καλή μυϊκή λειτουργία.
Σπανάκι: Η κόπωση και η αδυναμία συγκέντρωσης μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια σιδήρου. Το
μέταλλο αυτό είναι σημαντικό για
την παραγωγή ενέργειας, την ανοσολογική λειτουργία και την παροχή οξυγόνου στους μυς. Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο
από έλλειψη σιδήρου είναι οι
γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι εγκυμονούσες και όσοι ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan διατροφή. Το σπανάκι μάς βοηθά να
αυξήσουμε την πρόσληψη σιδήρου
μας και κατ΄ επέκταση να νικήσουμε την ατονία.
Καφές: Δεν είναι τυχαίο ότι ο
καφές είναι το αγαπημένο τονωτικό ρόφημα παγκοσμίως. Η καφεΐνη
ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου, ανεβάζοντας τα ποσοστά
σημαντικών ουσιών στο κεντρικό
νευρικό σύστημα. Έτσι, μας βοηθά
να ξυπνάμε, να συντονίζουμε αποτελεσματικά τις κινήσεις μας και
να μην κουραζόμαστε. Πάντοτε
όμως με μέτρο.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Αρκετά βοηθητική ημέρα για
εσένα, καθώς μπορείς να κάνεις σημαντικές επαφές και να κινήσεις διαδικασίες για να βρεις σημαντικά πρόσωπα
στο περιβάλλον σου, τα οποία θα σε
στηρίξουν. Ταυτόχρονα, φίλοι δείχνουν ποια είναι η σωστή κατεύθυνση
για να υλοποιήσεις τις επιδιώξεις σου
και από σήμερα οι στόχοι σου είναι
πλέον υλοποιήσιμοι, καθώς ο Ερμής
είναι ορθόδρομος!
Ταύρος: Το πρόγραμμα της ημέρας
είναι πιεστικό κυρίως σε επίπεδο
εργασίας, ειδικά αν είσαι γεννημένος
γύρω στα μέσα Απριλίου. Παράλληλα,
κάποια νομικά ή διαδικαστικά ζητήματα, επαφές με εξωτερικό ή θέματα
σπουδών, σήμερα μπορεί να μην έχουν
την έκβαση που επιθυμείς.
Δίδυμοι: Παρά τις δυσκολίες που θα
κληθείς να αντιμετωπίσεις σήμερα, η
μέρα δεν είναι τόσο δυσαρμονική,
απλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις
τα ταλέντα σου σε πρακτικό επίπεδο.
Παράλληλα, αν είσαι γονιός, κάποια
υπόθεση που αφορά παιδί σου, μπορεί
να σε φορτίσει.
Καρκίνος: Κάποιες εντάσεις ενδεχομένως να κάνουν την εμφάνισή τους
μέσα στην ημέρα, σε οικογενειακό
κυρίως επίπεδο. Επίσης, καταστάσεις
στο σπίτι μπορεί να σε φορτίζουν ή να
πρέπει να τρέξεις για να προλάβεις
υποχρεώσεις που αφορούν οικεία
πρόσωπα ή ένα ακίνητο.
Λέων: Σήμερα έχεις μια έντονη τάση να
είσαι εριστικός με τους ανθρώπους

του περιβάλλοντός σου καθώς έχεις να
προλάβεις να μείνεις εντός προγράμματος, ως προς τις υποχρεώσεις που
έχεις αναλάβει.
Παρθένος: Η Σελήνη σήμερα σχηματίζει από τον τομέα των αγαθών που
σου παρέχουν υλική και συναισθηματική ασφάλεια, μια δυσαρμονική όψη
με τον έντονο Άρη, που φέρνει προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσεις. Ωστόσο, είσαι σε ένα δημιουργικό
πυρετό και αυτή σου η τάση είναι και
το κλειδί για την υπερνίκηση των
εμποδίων.
Ζυγός: Η σημερινή μέρα είναι κάπως
πιο πιεστική από τις προηγούμενες. Το
σπίτι ή η οικογένεια λοιπόν απαιτούν
την προσοχή σου, διότι υπάρχουν
κάποια σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Έτσι, δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσεις μια εριστική
συμπεριφορά από τους οικείους σου,
ακόμη
και
να
καβγαδίσεις.
Διατηρώντας την ηρεμία σου μπορείς
να βγεις κερδισμένος/η.
Σκορπιός: Άγχη, φοβίες και ενοχές που
κουβαλάς μέσα σου ενδεχομένως σήμερα να σε δυσκολεύουν να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου. Ταυτόχρονα, η εριστικότητα και η επιθετική συμπεριφορά
δημιουργεί επιπλέον προβλήματα αντί
να λύνει κάποια από αυτά.
Εμπιστεύσου τις δυνάμεις σου λοιπόν
και δες μέσα σου βαθιά: θα βρεις την
ικανότητα να προχωράς μπροστά!
Τοξότης: Σήμερα ενδεχομένως να

υπάρξουν κάποιες εντάσεις με πρόσωπα από το φιλικό σου περιβάλλον,
κυρίως επειδή εσύ αισθάνεσαι πως δεν
σε στηρίζουν ουσιαστικά, σε ένα πιο
πρακτικό επίπεδο. Παρόλα αυτά
υπάρχουν μαξιλαράκια ασφαλείας
αφού, μπορεί να μην έχεις υλικό στήριγμα, έχεις όμως ηθική βοήθεια και
κατανόηση.
Αιγόκερως: Η προσοχή σου σήμερα
παραμένει στραμμένη στον τομέα της
καριέρας και της επαγγελματικής σου
καταξίωσης. Όλο αυτό το διάστημα
όμως καταλαβαίνεις πόσο σημαντική
είναι η παρουσία των φίλων ή η συμμετοχή σου σε συλλογικές δραστηριότητες. Δες πιο καθαρά λοιπόν γιατί
είναι πολλές οι ευκαιρίες που σου
δίνονται.
Υδροχόος: Απαιτητική μέρα και η
σημερινή, αφού τρέχεις να προλάβεις
όλες τις εκκρεμότητες και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Ωστόσο,
είναι πιο βοηθητική για να δράσεις πιο
ελεύθερα και πιο αυθόρμητα, σε σχέση
με τις επόμενες μέρες. Απόφυγε να
επιλύσεις νομικά ή διαδικαστικά θέματα, ενώ φρόντισε να βρίσκεσαι πάντα
εντός πλαισίου νόμου για να μην
εμπλακείς σε μπελάδες.
Ιχθείς: Ουδέτερη προς μέτρια η σημερινή μέρα για σένα. Πρόσεξε τυχόν διενέξεις με πρόσωπα του φιλικού σου
περιβάλλοντος, ή με τα οποία συνεργάζεσαι σε συλλογικό επίπεδο.
Ωστόσο έχεις ένα μαξιλαράκι αν έχεις
γεννηθεί τον Φεβρουάριο αφού η τύχη
σε προστατεύει.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μπιφτέκια με φακές
Υλικά: 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο, 10 φρέσκα άσπρα μανιτάρια ψιλοκομμένα
1 φλ. φακές βρασμένες, ½ φλ. κεφαλοτύρι τριμμένο
¼ φλ. βρασμένο ρύζι, 1 κουταλάκι θυμάρι
1 αβγό, λίγη γαλέτα (φρυγανιά), αλάτι, μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση: Σε ένα τηγάνι
ρίχνετε το ελαιόλαδο και
βάζετε το κρεμμύδι και τα
μανιταράκια. Μαγειρεύετε
για περίπου 20-25 λεπτά.
Τα βγάζετε από το τηγάνι,
τα βάζετε σε ένα μπολ και
τα αφήνετε να κρυώσουν. Ακολούθως ανακατεύετε με τις
φακές, το τυρί, το ρύζι, το θυμάρι, το αβγό και αλατοπιπερώνετε Αν χρειαστεί προσθέτετε λίγη φρυγανιά.
Σκεπάζετε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και το βάζετε
για λίγη ώρα στο ψυγείο. Προθερμαίνετε το φούρνο στους
190°C. Λαδώνετε καλά ένα μεγάλο ταψί. Ακολούθως,
πλάθετε το μίγμα σε μπιφτεκάκια, τα βάζετε στο ταψί και
ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο για 10 λεπτά.
Σερβίρετε τα μπιφτέκια με πράσινη σαλάτα.

Σαλάτα με πατάτες και παντζάρια
Υλικά: 4 μέτρια παντζάρια, 6 μέτριες πατάτες,
1 μεγάλο φρέσκο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο,
2 ντομάτες, ξεσποριασμένες και ψιλοκομμένες,
Αλάτι.
Ιταλικό ντρέσινγκ: 90 ml (6 κουταλιές) ελαιόλαδο, 30
ml (2 κουταλιές) λευκό ξίδι, 1 κουταλιά ψιλοκομμένος
μαϊντανός, 1 κουταλιά χυμό λεμονιού, 1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη, ½ κουταλάκι τριμμένο ξηρό βασιλικό (ή 1
κουταλάκι ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό, 1-2 πρέζες
νιφάδες τσίλι (Chilli flakes), 1-2 πρέζες τριμμένη ρίγανη, Αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση: Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180° C.
Πλένετε καλά τις πατάτες και τις στραγγίζετε. Τις τυλίγετε στεγανά με αλουμινόχαρτο και τις ψήνετε στο φούρνο για 45 περίπου λεπτά (δοκιμάστε αν είναι έτοιμες
μπήγοντας μέσα ένα μαχαιράκι. Δεν πρέπει να βρίσκει αντίσταση). Αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο, αφήνετε τις πατάτες
να κρυώσουν και τις κόβετε σε
κύβους/μπουκίτσες.
Ταυτόχρονα, πλένετε καλά τα
παντζάρια, τα ρίχνετε σε μια κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό και τα βράζετε για 45 περίπου λεπτά, μέχρι
να μαλακώσουν. Τα στραγγίζετε, τα κρυώνετε με μπόλικο
τρεχούμενο νερό και αφαιρείτε τις φλούδες τους. Ύστερα
τα κόβετε σε κύβους/μπουκίτσες. Ετοιμάζετε το ντρέσινγκ: Βάζετε όλα τα υλικά σε ένα βαζάκι με καπάκι, το κλείνετε στεγανά και το κουνάτε δυνατά για να ομογενοποιηθούν.Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε τα παντζάρια, τις πατάτες και τις ντομάτες και τα περιχύνετε με το ντρέσινγκ.
Ανακατεύετε καλά τη σαλάτα και τη σερβίρετε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Αυστηρά μέτρα στις υπεραγορές
στην Ελλάδα λόγω κορωνοϊού

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 800 - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1965

Σ

ε περαιτέρω αυστηροποίηση των
μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό προχωρά η ελληνική κυβέρνηση,
καθώς από προχθές εφαρμόζονται
αυστηροί έλεγχοι στην είσοδο στις υπεραγορές.
Συγκεκριμένα, οι υπεραγορές οφείλουν
να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου
στις εισόδους των καταστημάτων ώστε
να διασφαλιστεί ότι δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και
συμφόρησης στους χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, οφείλουν να τηρούν
την αναλογία του ενός ατόμου ανά 10

τ.μ. και με ελάχιστη απόσταση τα δύο
μέτρα μεταξύ τους.
Επίσης, οι υπεραγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τις επόμενες τέσσερις
Κυριακές ενώ ο ανεφοδιασμός των
καταστημάτων επιτρέπεται όλο το
24ωρο.
Παράλληλα, όπως δήλωσε, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να θεσπίσει πλαφόν στην αγορά αντισηπτικών,
καθώς, ήδη παρατηρούνται ελλείψεις.

Ο Μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΟΜΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ. ΠΛΗΣΙΟΝ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΗΣ κ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ, ΓΟΝΗΠΕΤΗΣ
ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ
ΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Φορτίον μη συγκαθαιρείν, αλλά συνανατιθέναι
τοις βαστάζουσι.
– Μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά
βοήθα να το κουβαλήσουν.
Πυθαγόρας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Αποφεύγετε εντελώς να ταξιδεύετε στο εξωτερικό,
εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη

Υ

πό το φως της συνεχιζόμενης
εξάπλωσης ανά το παγκόσμιο
του κορωνοϊού COVID-19 και της
κήρυξής του από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας σε πανδημία, το
Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους
Κύπριους πολίτες να αποφεύγουν
εντελώς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται απολύτως
αναγκαίο.
Οι πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας που βρίσκονται προσωρινά ή διαμένουν εκτός Κύπρου,
προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, να παρακολουθούν
τα τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης για τις εξελίξεις όσον
αφορά τον COVID-19, να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες των
αρχών της χώρας, να λαμβάνουν
τα ατομικά μέτρα προστασίας και
να ενημερώνουν τις κατά τόπους
διαπιστευμένες
Διπλωματικές
Αποστολές της Δημοκρατίας για
την εκεί παραμονή τους.
Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται
ή προτίθενται να ταξιδεύσουν για
οποιοδήποτε εξαιρετικό λόγο στο
εξωτερικό ενθαρρύνονται όπως
επισκεφθούν την ιστοσελίδα
www.oikade.gov.cy για εγγραφή
στο σύστημα εθελοντικής εγγραφής στοιχείων Κυπρίων πολιτών
ΟΙΚΑΔΕ.
Σημειώνεται επίσης ότι, από ώρα
18:00 της 16/3/2020 και μέχρι

30/4/2020, θα επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο μόνο σε άτομα που
εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες, τα οποία κατά την άφιξή
τους θα προσκομίζουν ιατρική
βεβαίωση εξέτασης για τον κορωνοϊό, όχι παλαιότερη των 4 ημερών, από πιστοποιημένα ιατρικά
κέντρα της χώρας προέλευσης
τους:
Κύπριοι πολίτες
Νόμιμα
διαμένοντες
στην

• Σύσταση υπουργείου
εξωτερικών προς Κύπριους
πολίτες
Κυπριακή Δημοκρατία.
Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη
Δημοκρατία.
Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται
σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.
Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή
Δημοκρατία.
Μεμονωμένες
περιπτώσεις
Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων
από τρίτες χώρες για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις,
νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί
σχετική άδεια από το καθ’ ύλην

αρμόδιο Υπουργείο.
Όλα τα άτομα που καταφθάνουν
από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως
της χώρας προέλευσης τους, θα
τίθενται υποχρεωτικά υπό περιορισμό (καραντίνα) για 14 μέρες, σε
χώρους φιλοξενίας που θα καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να
επικοινωνούν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του
ΥΠΕΞ:

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

+35 7 22651113 (08:30 – 15:00,
Δευτέρα - Παρασκευή)
Λειτουργός
Υπηρεσίας
του
Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ):
+35 7 99660129 (μόνο σε περιπτώσεις εκτός ωρών εργασίας*)
Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του
ΥΠΕΞ:
+35 7 22801000 (24/7)
* Η τηλεφωνική γραμμή του
Λειτουργού Υπηρεσίας είναι διαθέσιμη εκτός ωρών γραφείου και
αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας
σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Για ερωτήσεις που δεν
είναι επείγουσας φύσεως, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με
την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου, κατά τις συνήθεις
ώρες εργασίας μέσω του κεντρικού
τηλ +357 22-651000.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15
Μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές στην ΑΗΚ
Δεν θα γίνονται αποκοπές ρεύματος

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Αυστηρές οδηγίες υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων για δημόσιες συγκοινωνίες

Τ

ο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, την, Κυριακή 15
Μαρτίου 2020, οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών
Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη θα μεταφέρουν
επιβάτες ίσο με το 50% της χωρητικότητας των οχημάτων τους.
Επιπρόσθετα, το μέτρο αυτό επεκτείνεται σε όλες τις
δημόσιες μεταφορές δηλαδή υπηρεσίες κλειστών
θυρών (Shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, τουριστικά λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία ταξί (αστικά/αγροτικά/υπεραστικά) και εταιρείες ενοικιάσεως
οχημάτων.
Παρακαλείται το επιβατικό κοινό και οι εταιρείες
μεταφορών όπως εφαρμόσουν άμεσα το πιο πάνω
μέτρο.
Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο έχει ήδη δώσει οδηγίες
για την λήψη μέτρων που αφορούν την προστασία
των επιβατών και των εργαζομένων και περιέχουν
μέτρα
πρόληψης
για
τα
άτομα
και
καθαριότητας/απολύμανσης των οχημάτων.
Όσον αφορά ειδικά την απολύμανση όλων των
Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, έχει ξεκινήσει από την
προηγούμενη εβδομάδα, μετά από οδηγίες του
Υπουργείου και μέχρι και την Τρίτη 17/03/2020, όλα
τα πιο πάνω μέσα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει
και εφαρμόσει επί των οχημάτων, σχετικό Πιστοποιητικό Απολύμανσης. Το εν λόγω Πιστοποιητικό, στο
οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία απολύμανσης
καθώς και η διάρκεια της, θα πρέπει να αναρτάται
σε εμφανές σημείο εντός του οχήματος ώστε να μπορεί να διαβάζεται εξωτερικά από τον χρήστη.
Τέλος, τονίζεται, ότι όχημα που από την 18/03/2020
δεν φέρει το πιο πάνω Πιστοποιητικό Απολύμανσης
δεν μπορεί να παρέχει την ανάλογη αδειοδοτημένη
υπηρεσία.

«Μ

ε γνώμονα την πρόληψη και
υγεία των εργαζομένων και
των πελατών της ΑΗΚ και με στόχο
τον περιορισμό της εξάπλωσης
του κορωνοϊού, η ΑΗΚ ενημερώνει
το Κοινό πως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της δεν θα δέχονται πληρωμές λογαριασμών. Το
μέτρο τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα
16 Μαρτίου 2020, και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 συμπεριλαμβανομένης προκειμένου να
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ασφάλειας για τους πελάτες και το προσωπικό της ΑΗΚ. Παράλληλα, την
περίοδο αυτή, η ΑΗΚ δεν θα προβαίνει σε διακοπή της παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας για μη πληρωμή.Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε πληρωμή του λογαριασμού τους με τους ακόλουθους
τρόπους:

www.eac.com.cy, κάτω από τις
Υπηρεσίες Προμήθειας, επιλέγοντας εξόφληση λογαριασμού.
Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για
κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App.
Μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων.

• Μετά τις 23 Μαρτίου
θα γίνει επαναξιολόγηση
της κατάστασης

Μέσω των αυτόματων ταμειακών
μηχανών των τραπεζών.
Υπενθυμίζεται πως για την ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού χρειάζονται:
ο Αριθμός Λογαριασμού της ΑΗΚ,
το ακριβές ποσό, και τα ψηφία
ελέγχου.
Οι πληροφορίες αυτές αναγράφο-

Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ

νται στο απόκομμα
του
λογαριασμού
της ΑΗΚ.
Παράλληλα, οι
Λειτουργοί Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ θα βρίσκονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πελατών και θα εξυπηρετούν τους
πελάτες τηλεφωνικώς. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: ΚΕΠ Λευκωσίας 22202000,
ΚΕΠ Στροβόλου 22201000,ΚΕΠ
Κακοπετριάς
22922417
&
22923197, ΚΕΠ Λεμεσού 25205000,
ΚΕΠ Πλατρών 25813034, ΚΕΠ Λάρνακας 24204000, ΚΕΠ Παραλιμνίου
23821277, ΚΕΠ Πάφου 26206000,
ΚΕΠ Πόλις Χρυσοχούς 26323214/
15. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ο
αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου
1818, που αφορά οτιδήποτε έχει
σχέση με τους λογαριασμούς των
πελατών της ΑΗΚ.

Ποια άτομα εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και πρέπει
να περιοριστούν από τον εργασιακό τους χώρο

Σ

ε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τους Υπουργούς
Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών
και αποσκοπούν στον περιορισμό
της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
επισημαίνεται ότι τα άτομα που
εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες
υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να
περιοριστούν από τον εργασιακό
χώρο:
1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των
60 ετών.
2. Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν
ή περισσότερους από τους
παρακάτω
επιβαρυντικούς
παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο
βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση

(όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή),

Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,

Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως
στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια,

Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

Σακχαρώδη διαβήτη,

Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ομάδες
δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις της επιδημίας
και των κλινικών στοιχείων που
προκύπτουν.

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση),
Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh
score B ή C),
Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά
νοσήματα,
Δρεπανοκυτταρική αναιμία και
άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ.
ομόζυγη θαλασσαιμία),
Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή
επίκτητη),
Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια
ή συμπαγούς οργάνου),

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που
εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού και θα περιορίζονται από τον εργασιακό τους
χώρο, θα πρέπει να υποβάλλουν
σχετική Βεβαίωση ή Ιατρικό Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό του
Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή
Ιατρό Εργασίας, ως αποδεικτικό
στοιχείο.

ΑΤΗΚ: Αναστέλλει λειτουργία καταστημάτων της - Δεν διακόπτει παροχή λόγω οφειλών

Η

Cyta, ανταποκρινόμενη άμεσα στα
νέα δεδομένα και με στόχο την διασφάλιση της υγείας των πελατών και
του προσωπικού της και κατ’ επέκταση
του ευρύτερου κοινού, αναστέλλει την
λειτουργία όλων των καταστημάτων
Cytashop που βρίσκονται εντός των
Εμπορικών Κέντρων και πολυκαταστημάτων παγκύπρια.
Παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τα
νέα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση,
από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 16
Μαρτίου 2020 και για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
Σε ανακοίνωσή της η Cyta αναφέρει ότι
«επιπρόσθετα αναστέλλεται η λειτουργία από την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 και
μέχρι νεωτέρας, όλων των υπόλοιπων
καταστημάτων Cytashop παγκύπρια
ενώ θα δέχεται πληρωμές λογαριασμών
για υπηρεσίες που παρέχει, μόνο ηλεκτρονικά. Αναστέλλει και την διακοπή
υπηρεσιών της λόγω απλήρωτων

λογαριασμών.
Επίσης, το Τηλεφωνικό Κέντρο του
Οργανισμού 132, παραμένει στη διάθεση των πελατών και του ευρύτερου κοινού, ενώ το Τηλεφωνικό Κέντρο 150 θα
συνεχίσει να εξυπηρετεί τους Επιχειρηματικούς Πελάτες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πελάτες
που εξυπηρετούνταν από τα Cytashop,
μπορούν να καλούν το 132 για την εξυπηρέτησή τους και για το σκοπό αυτό
το διαθέσιμο προσωπικό των Cytashop
θα συμβάλει ώστε να ενισχυθεί η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, θα καθοδηγεί το
κοινό για τη χρήση των ηλεκτρονικών
καναλιών εξυπηρέτησης του Οργανισμού και θα δίνει τηλεφωνικές οδηγίες
σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη
για την εξυπηρέτησή του.
Παρά το γεγονός ότι κάποια Cytashop
θα είναι ανοικτά την Δευτέρα μέχρι τις
6μμ, συστήνεται όπως περιοριστεί

κατά το δυνατόν η επίσκεψη πελατών
στα καταστήματα, ώστε να αποφευχθεί
η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους,
σύμφωνα και με τους περιορισμούς
που καθορίστηκαν από τις νέες οδηγίες
της Κυβέρνησης.
Προτρέπονται οι πελάτες της Cyta
όπως αξιοποιούν τις υπηρεσίες που
προσφέρει στην ιστοσελίδα της :
www.cyta.com.cy για την εξυπηρέτησή
τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες που
προσφέρονται ηλεκτρονικά είναι:
(α) αγορά προϊόντων και υπηρεσιών Σε περίπτωση αγοράς συσκευών προσφέρεται δωρεάν κατ’ οίκον παράδοση.
(β) εξόφληση λογαριασμών στο
www.cyta.com.cy/ebill-quick-pay,
καθώς και στην www.jccsmart.com.cy
(γ) διαχείριση των υπηρεσιών του κάθε
πελάτη στο www.cyta.com.cy/login
Σημειώνεται ότι η «τεχνική υποστήριξη
θα συνεχίσει να παρέχεται απρόσκο-

πτα, με την εφαρμογή αυξημένων
μέτρων ασφάλειας, για την προστασία
της υγείας του προσωπικού και των
πελατών του Οργανισμού».
«Στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει
σήμερα και η δική μας χώρα, προτεραιότητα είναι η υγεία όλων μας και σταθερή επιδίωξη της Cyta παραμένει η
διασφάλιση του πολύτιμου αγαθού της
επικοινωνίας» αναφέρει η ανακοίνωση.
Προσθέτει ότι «γι' αυτό και το ανθρώπινο δυναμικό της Cyta επικεντρώνεται
στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών
επικοινωνίας, που ανταποκρίνονται
στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών
και ευρύτερα της κυπριακής κοινωνίας».
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ο Κορωνοϊος εντός
των πυλών
Κρίσιμα ερωτήματα της «Εργατικής Φωνής»
στον καθηγητή Κωνσταντίνο Δέλτα*
1 Πώς αλλάζει η συμπεριφορά μας, τώρα ή και
στο μέλλον; Θεωρώ ότι
τα μέτρα που πάρθηκαν
στην Κύπρο πάρθηκαν
έγκαιρα και δεν αναμένω
να έχουμε την απότομη
και εκπληκτική έξαρση
που παρατηρήθηκε στην
Ιταλία. Αναμένω ότι θα
έχουμε
ακόμη
πολύ
περισσότερα κρούσματα, εφόσον πλέον ο ιός είναι
στην Κύπρο και θα εξαπλωθεί με μετάδοση από
άνθρωπο σε άνθρωπο, όσο προσεκτικοί και να είμαστε. Εδώ είναι και η σημασία της λήψης προληπτικών μέτρων από τον κάθε πολίτη, με υπευθυνότητα.
2 Πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος να επιδεινωθεί η
κατάσταση προσλαμβάνοντας διαστάσεις «ιταλοποίησης» της καθημερινής μας ζωής λαμβανομένων υπόψιν των μέτρων που λαμβάνει το Κυπριακό κράτος. Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν ένα και
μοναδικό σκοπό. Να σπάσουν την αλυσίδα εξάπλωσης του ιού. Αν ο κάθε ένας από εμάς προσέχει και
εφαρμόζει τους κανόνες προστασίας σχολαστικά και
φανατικά, σημαίνει ότι άτομα θετικά για τον ιό ΔΕΝ
θα μολύνουν άλλο άτομο, μέχρι να θεραπευθούν και
να απαλλαγούν οι ίδιοι από τον ιό, οπότε δεν θα
είναι πλέον σε θέση να τον μεταδώσουν σε άλλα
άτομα. Όταν φτάσουμε στο σημείο όπου ο κάθε θετικός για τον ιό δεν τον μεταδίδει σε άλλο άτομο, θα
αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
3 Πόσο κοντά βρίσκεται η επιστήμη στην εφεύρεση φαρμάκου κατά του κορονοιού. Αυτό είναι
δύσκολο να προβλεφθεί. Γνωρίζω ότι στην Κίνα ήδη
χρησιμοποιούν σε κλινική μελέτη αντι-ιικό φάρμακο
που είχε χρησιμοποιηθεί για άλλη περίπτωση, με
ελπίδες για θετικά αποτελέσματα. Εκτιμώ ότι η ανάπτυξη και παρασκευή ασφαλούς εμβολίου θα πάρει
ακόμη αρκετούς μήνες. Επομένως, είναι μια από κείνες τις περιπτώσεις που δικαιολογείται ο φανατισμός στη συμμόρφωσή μας με τις οδηγίες πρόληψης.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Συμφωνία για αναστολή των μέτρων στον Δήμο Πάφου

Σ

υμφωνία για αναστολή των
απεργιακών μέτρων στον Δήμο
Πάφου επιτεύχθηκε μεταξύ των
συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚΠΕΟ, και ΔΕΕΚΔΩΚΩ-ΔΕΟΚ λόγω
της κρισιμότητας των στιγμών
που προκαλεί η πανδημία του
κορωναίου.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την
Κυριακή από τις τρεις συντεχνίες
τονίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Κυριακή 15 Μαρτίου συνάντηση

μεταξύ των συνδικαλιστικών
οργανώσεων που εκπροσωπούν
τους εργαζόμενους και του ιδίου.

τις συντεχνίες να διεξάγουν διάλογο κάτι που ήταν ο πρωταρχικός
στόχος των εργαζομένων.

Στη συνάντηση έχει επιτευχθεί

Η όλη συμφωνία τέθηκε ενώπιον
των εργαζομένων σε έκτακτη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε το
απόγευμα και η οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα .

• Τα συνεργεία περισυλλογής
σκυβάλων ξεκίνησαν το δύσκολο
έργο της περισυλλογής

συμφωνία για επανεξέταση του
θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο στα τέλη Απριλίου. Μέχρι τότε
θα δοθεί η δυνατότητα στον
Δήμαρχο ,τις δημοτικές ομάδες και

Ως εκ τούτου τα συνεργεία περισυλλογής σκυβάλων ξεκίνησαν το
δύσκολο έργο της περισυλλογής
των μεγάλων όγκων σκυβάλων που
συσσωρεύτηκαν με την υπόσχεση η
όλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί
το γρηγορότερο προς όφελος
όλων.

• Ορκίσθηκε η νέα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αισιόδοξα μηνύματα έστειλε η Κ. Σακελλαροπούλου
εν καιρώ τεράστιων προκλήσεων για την Ελλάδα

«Ε

νωμένοι και δημιουργικοί θα
πορευτούμε για να κερδίσουμε το μέλλον». Αυτό ήταν το απόσταγμα του μηνύματος της νέας
προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου η οποία μίλησε για «νέες απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει
η χώρα», παράλληλα με τις προκλήσεις στην Οικονομία. Επέκρινε
εκείνους που «εργαλειοποιούν τους
πρόσφυγες στα σύνορά μας» διαμηνύοντας πως «επιτάσσεται η
διαφύλαξή τους, μια εξίσωση
δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη». Αναφέρθηκε και στην πρόκληση της
πανδημίας του κορονοϊού τονίζο-

ντας πως «η απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής θα μας
κάνουν να τον αντιμετωπίσουμε
επιτυχώς.»

Η κ. Σακελλαροπούλου είναι η
πρώτη γυναίκα και το 8ο πρόσωπο από τη μεταπολίτευση και που
αναλαμβάνει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Αναστολή 24ωρης απεργίας προσωπικού
Σχολικών Εφορειών

4 Ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες / πρακτικές
/πολιτικές που θα επενεργήσουν ως βαρόμετρο
για ουσιαστική ύφεση του φαινομένου του κορονοιού και χρονικά πότε προβλέπεται ολική απαλλαγή, έτσι ώστε να επανέλθει η καθημερινότητα
μας στα φυσιολογικά επίπεδα. Ως Έλληνες και
Μεσογειακός λαός, είμαστε αυθόρμητοι και θερμοί
στις σχέσεις μας. Συνηθίσουμε να αγγιζόμαστε
συχνά, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, να
κάνουμε συχνές χειραψίες κ.λπ. Θα πρέπει για ένα
χρονικό διάστημα να γίνουμε πιο φειδωλοί και ίσως
ακόμη να καταργήσουμε αυτή την κοινωνική συμπεριφορά και να την αντικαταστήσουμε με άλλη. Άγγιγμα των αγκώνων, χειρονομίες χωρίς άγγιγμα, κ.λπ.

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ
έχουν αποφασίσει την αναστολή
της 24ωρης απεργίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών η
οποία είχε εξαγγελθεί για τις 17
Μαρτίου 2020.

* Καθηγητής Γενετικής του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Διευθυντής
του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής στον οποίο απονεμήθηκε το «Βραβείο Έρευνας
– Διακεκριμένος Ερευνητής 2014»

Τ

Ο

Η απόφαση για αναστολή της

απεργίας οφείλεται στην απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που
λαμβάνονται για αντιμετώπιση
της επιδημίας του κορωνοϊού
COVID -19 στα σχολεία.

σωπικού των Σχολικών Εφορειών

Οι προσπάθειες για εφαρμογή της
κατ΄ αρχή συμφωνίας για την ίση
και δίκαιη μεταχείριση του προ-

κή ανταπόκριση, τα απεργιακά

με του αντίστοιχου προσωπικού
στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα συνεχίζονται. Σε περίπτωση
που διαφανεί ότι δεν υπάρχει θετιμέτρα θα εφαρμοστούν σε χρόνο
που θα αποφασισθεί στη συνέχεια.

Δεν έγινε επαρκής κοινωνικός διάλογος
για την εποπτική αρχή
α Ταμεία Προνοίας αποτελούν
μια από τις σημαντικότερες
κατακτήσεις των εργαζομένων και
είναι αναπόσπαστο μέρος του
συστήματος εργασιακών σχέσεων
και αποτέλεσμα των ελεύθερων
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

• Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ συμμετείχε
στην επιτροπή οικονομικών
για τα ταμεία προνοίας και
άλλα σχέδια σύνταξης

Το πιο πάνω δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ σε πρόσφατη συνεδρία
της κοινοβουλευτικής επιτροπής
οικονομικών, στην οποία συζητήθηκε η δημιουργία νέας εποπτικής
αρχής για τα ταμεία προνοίας και
άλλα
επαγγελματικά
σχέδια
σύνταξής και ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο κ. Μιχαήλ επεσήμανε πως δεν
έγινε επαρκής διάλογος και ζήτησε
όπως μην προωθηθεί το όλο ζήτημα στην ολομέλεια ώστε να δοθεί
επαρκής χρόνος στους κοινωνι-

κούς εταίρους να συζητήσουν το
συγκεκριμένο θέμα.
Αυτό επιβάλλεται, πρόσθεσε, γιατί
υπάρχουν θέματα στο νομοσχέδιο
που χρήζουν βελτιώσεων και
αλλαγών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων μέσα στην εποπτική
αρχή.
Συζητήθηκε επίσης η αναγκαιότητα διασφάλισης των δικαιωμάτων
των εργαζομένων που απασχολούνται στην υπηρεσία εφόρου
ταμείων προνοίας επισημαίνοντας
τον σημαντικότατο ρόλο που επιτέλεσαν στην ομαλή λειτουργία και
εποπτεία τους.

