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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Εργατική Πρωτομαγιά
Στο πλαίσιο του συμβολικού εορτασμού προς τιμήν της Εργατικής
Πρωτομαγιάς, ο αναπληρωτής
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Μιχάλης Μιχαήλ κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα του ήρωα Μάρκου Δράκου, ηγετικού στελέχους
της ΣΕΚ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3079

Επανεκκίνηση με κλειδί
το ισχυρό κοινωνικό κράτος
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Ο ιός της εσωτερικής μας
αφύπνισης
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη ΣΕΚ με φόντο την υγειονομική κρίση

ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ κρατώντας όρθιο
το κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα
Σ

Μέτρα προστασίας
των εργαζομένων
Καμμιά έκπτωση στα μέτρα
ασφάλειας και υγείας στους
χώρους δουλειάς εν μέσω των
συνθηκών της πανδημίας
Σελ. 4

Τιμούμε τη Μάνα
σεβόμαστε το Είναι μας
Νοερά αλλά ενσυνείδητα, τιμούμε
φέτος συμβολικά τη γιορτή της
Μάνας, στέλλοντας μήνυμα πως
είναι ιερό χρέος, ατομικό και συλλογικό, η έμπρακτη επίδειξη του
προσήκοντος σεβασμού στον
άνθρωπο
που οφείλουμε την
ίδια
την
ύπαρξη μας

Σελ. 10

ε κάθε διεκδίκηση μένουμε μαζί ,
όλοι μαζί μπορούμε
να τα καταφέρουμε.
Το αισιόδοξο αυτό
μήνυμα έστειλε η ΣΕΚ
μέσω της Διακήρυξης
για την Εργατική
Πρωτομαγιά τονίζοντας πως, ενεργώντας συλλογικά και
με υψηλό αίσθημα
ευθύνης, κρατούμε
όρθιο το κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα που ταρακουνήθηκε όλως αιφνιδίως
από την ασύμμετρη
απειλή του κορωνοϊού.
Η ΣΕΚ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στην υπογραφή Κοινωνικού Συμβολαίου για αναχαίτιση του αόρατου
εχθρού, θέτοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την επιστροφή το συντομότερο δυνατό στην κανονικότητα της
καθημερινής ζωής, ελαχιστοποιώντας
τις αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.

προστασία των εργαζομένων και της
απασχόλησης, στήριξη της επιχειρηματικότητας και συστηματική εποπτεία
της αγοράς εργασίας

Η ιεράρχηση των διεκδικήσεων του
συνδικαλιστικού κινήματος αναπόφευκτα αναπροσαρμόζεται, στοχεύοντας
σε:

• Πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης απασχόλησης και αποθάρρυνση
της επισφαλούς εργασίας

• Θωράκιση του τομέα της Υγείας,

• Αποτροπή μονομερών εργοδοτικών
επιβουλών, διασφάλιση της αξιοπρέπειας στην εργασία και σεβασμό στις
συλλογικές συμβάσεις

• Τάχιστη ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Δημοσίου, εδραίωση της

αξιοκρατίας και υιοθέτηση οδικού
χάρτη πάταξης της διαφθοράς – διαπλοκής
Η φετινή Πρωτομαγιά τιμήθηκε με συμβολικό εορτασμό στο πλαίσιο του
οποίου κατατέθηκε στεφάνι στο Μνημείο Εργατικών, Κοινωνικών κι Εθνικών
Αγώνων (φωτο) διαμηνύοντας πως
ενωμένοι και αλληλέγγυοι θωρακίζουμε
τα εργασιακά δικαιώματα και τους
μισθούς, ενισχύοντας την αλυσίδα της
αξιοπρέπειας στην εργασία και
την κοινωνική συνοχή.

Σελ. 3, 6, 7

Η αισιόδοξη παράμετρος της κρίσης

Η

παραδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά
τη σύσκεψή του με τους κοινωνικούς εταίρους,
πως «η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη υπό την προϋπόθεση πως θα τεθούν τα χρονοδιαγράμματα που
τίθενται στον στρατηγικό σχεδιασμό», παραπέμπει
στην ωριμότητα και τη συνέπεια που θα πρέπει να
επιδείξει το σύνολο της Κυπριακής κοινωνίας.
Σε μια πρωτόγνωρα δύσκολη κατάσταση, πρώτιστο
μέλημα αποτελεί η επίτευξη της ίασης, ως βασική
συνιστώσα δημιουργίας συνθηκών και προοπτικών
επαναφοράς στην ομαλότητα σε όλα τα επίπεδα. Στη
βάση αυτής της παραδοχής, καταβάλλεται τεράστια
προσπάθεια για να υπάρξει μια ισορροπημένη και
επιδημιολογικά αποδεκτή ρύθμιση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν την κοινωνικοοικονομική και
εργασιακή πραγματικότητα.
Η καταληκτική φράση στο πρόσφατο διάγγελμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, «επέδειξα επιφυλακτικότητα στην αποδοχή σωρείας αιτημάτων εκπροσώπων επιχειρήσεων» αποτυπώνει ακριβώς αυτή την
ισορροπία, πάντα υπό τις περιστάσεις, στις ρυθμίσεις και στα μέτρα που εφαρμόζονται, τα οποία δεν

είναι εξαντλητικά και βέβαια ούτε και μόνιμα και γι’
αυτό αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις
και τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Ομοίως, η μέχρι σήμερα διαχείριση της κρίσης, στέλλει σαφή μηνύματα. Επιβάλλεται να μείνουμε στοχευμένοι, πειθαρχημένοι, αλληλέγγυοι, συνεργάσιμοι,
ταπεινοί, ειλικρινείς και μακριά από υπεροπτικές
υπερβολές και επικοινωνιακές πρακτικές που θυμί-

• Προβάλλει αδήριτη η ανάγκη αξιοποίησης των
άριστων και των ειδικών της επιστημοσύνης
ζουν περισσότερο, τα ανταγωνιστικά παιδάκια στο
δημοτικό, με το παρατεταμένα υψωμένο και παλλόμενο χέρι, να αναφωνούν «κυρία, κυρία, εγώ… εγώ
ξέρω …».
Αν επιδείξουμε την απαιτούμενη υπομονή και αυτοσυγκράτηση το πρόβλημα θα ξεπεραστεί με τις λιγότερες παράπλευρες απώλειες. Αυτό που κρατάμε ως
θετικό στοιχείο και αισιόδοξη παράμετρο της κρίσης,
είναι η ανάγκη αξιοποίησης των αρίστων και των

ειδικών σε κάθε φυσικό αντικείμενο. Να διαβάσουμε
ξανά και να εμπεδώσουμε την Πολιτεία του Πλάτωνα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διεκδίκηση, προώθηση και κατοχύρωση του πρέποντος, του ηθικού
και του δίκαιου. Αισιόδοξα, με εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις μας, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο
συνεργασίας, διαβούλευσης και συναινετικής συναπόφασης, περιορίζοντας τους κλυδωνισμούς και
στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την απασχόληση, την υγιή δραστηριοποίηση της επιχειρηματικότητας και την ψυχική γαλήνη του συνόλου της κοινωνίας. Η κρίση, μας ωριμάζει ξανά, απρόσμενα,
άγαρμπα και σκληρά, δίνοντάς μας όμως τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με περισσότερη ευκρίνεια τις
δυνατότητες για στοχευμένες μεταρρυθμίσεις στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην ψηφιοποίηση και
στην πράσινη φορολογία στη βάση της δράσης για
την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.
Συγκροτημένα και με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Η πρόκληση αφορά όλους μας και πρωτίστως την
πολιτεία, η οποία καλείται συγκροτημένα και ενσυνείδητα να χαράξει την πορεία της επόμενης ημέρας,
με τη δέουσα κοινωνική ευαισθησία.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

@

E

πανήλθαμε στις εργασίες μας
ύστερα από ενάμισυ μήνα
ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
Κάνουμε μια νέα αρχή συνειδητοποιώντας ότι μέγιστον αγαθό
εστί η Υγεία

*

Ρ

άπισμα στην ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση, η αιφνίδια ανατροπή
που προκάλεσε ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Και ηχηρό χαστούκι στους θιασώτες του λιγότερου κράτους

*

Γ

υμνοί
στις
ορέξεις
της
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, οι λεγόμενοι ισχυροί
του πλανήτη
Ώρα να προσγειωθούν φορώντας
την πανοπλία της ανθρωπιάς

*

Α

λληλεγγύη ΕΜΠΡΑΚΤΗ και σε όλες
τις μορφές της αξιούμεν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ας το πάρουν χαμπάρι οι
Bρυξέλλες προτού ξεθωριάσει το
Ευρωπαϊκό όραμα

*

Τ

ιμούμε τους ΗΡΩΕΣ της Υγείας
που εξακολουθούν να δίδουν τη
μάχη στην πρώτη γραμμή
Ο αλτρουισμός που επέδειξαν ας
μας καθοδηγεί σε όλη μας τη ζωή

*

Ι

ΣΧΥΡΑ συνδικάτα, μεγαλύτερη προστασία της κοινωνικής συνοχής
Ας το έχουμε συνεχώς στο μυαλό
μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες
περιόδους

*

Επανεκκίνηση με κλειδί το ισχυρό κοινωνικό κράτος

Ν

έα σκηνικό στην καθημερινότητα
μας σηματοδοτούν τα κυβερνητικά
μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή προχθές Δευτέρα για επανεκκίνηση της
οικονομικής δραστηριότητας ύστερα
από ενάμισυ μήνα κοινωνικού εγκλεισμού. Τα μέτρα φαντάζουν σωστά και
ισορροπημένα και είναι βέβαιον ότι με
την πιστή τήρηση τους θα απαλλαγούμε το συντομότερον
δυνατόν από τον
ασφυκτκό κλοιό του
κορωνοϊκού εφιάλτη.
Σήμερα, μέσα σε διάστημα
ελάχιστων
χρόνων από την οικοΤου Ξενή X.
νομική – τραπεζική
Ξενοφώντος
τραγωδία του 2012Αρχισυντάκτη
13, βιώνουμε μια νέα
«Εργατικής
κρίση υβριδικής μορΦωνής»
φής αυτή τη φορά, η
xenis.xenofontos@
οποία αν δεν αντιμεsek.org.cy
τωπισθεί με υψηλόταταο αίσθημα ευθύνης από όλους, θα
επιφέρει τρισχειρότερα πλήγματα που
άπτονται της ίδιας της ζωής μας.
Αναμφισβήτητα, η κυβέρνηση Αναστασιάδη χειρίζεται, προς το παρόν τουλάχιστο, επιτυχώς τα πράγματα. Επηρεασμένη θετικά από την επιτυχή
Ελληνική συνταγή Τσιόδρα – Μητσοτάκη, εφαρμόζει πιστά τις συμβουλές των

Κ

ύπρος και Ελλάδα ας υιοθετήσουμε ενιαία γραμμή ΠΛΕΥΣΗΣ σε
ζωτικούς τομείς
Μοναδικό αντίδοτο στον υβριδικό
πόλεμο που μας απειλεί

*

Η
*

ασύμμετρη ΑΠΕΙΛΗ πλανάται
πλέον παντού
Ας αναθεωρήσουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας

Φ

έρνει αισιόδοξα μηνύματα ο τρόπος
αντιμετώπισης
της
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο
Ας τα συλλάβουμε προωθώντας
τις ανάλογες πολιτικές

*

Ώ
*

ρα, να ισχυροποιήσουμε το
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ κράτος
Το οφείλουμε στα παιδιά μας και
στις επόμενες γενιές

Ν
*

αι, προτιμούμε Ελληνικά - Ελλαδικά και Κυπριακά ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πάνω σε μόνιμη βάση, ως στάση
ζωής

Η

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ως μόνιμη στάση ζωής μπορεί
να προσδώσει τεράστια προστιθέμενη αξία στην κοινωνία
Στο καλό κορωνοϊέ, να μας ξεχάσεις για πάντα και θα σου είμαστε «ευγνώμονες» για τα όσα μας
δίδαξες

*

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

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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επιστημόνων της υγείας, αγνοώντας
τις «καλοπροαίρετες» προτροπές των
ταχυδακτυλουργών της οικονομίας.
Αυτή η θετική εξέλιξη αναθέρμανε την
εμπιστοσύνη στη σχέσης κράτους –
πολίτη η οποία βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στο ναδίρ λόγω της οικονομικής – τραπεζικής κρίσης και της
αδυναμίας της πολιτείας να τιμωρήσεις τους πρωταγωνιστές της συμφοράς. Έχοντας αυτά κατά νούν, πιστεύ-

• Κορυφαία προτεραιότητα
η θωράκιση του ΓεΣΥ,
η μεταρρύθμιση και η εδραίωση
συνθηκών αξιοκρατίας
ουμε ότι παράλληλα με τα εξαγγελθέντα μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, η Κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει πολιτικές για σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του κράτους και
θωράκιση του σε όλα τα επίπεδα. Πρός
τούτο, πρώτιστο μέλημα είναι η ισχυροποίηση του δημόσιου τομέα της Υγείας και των άλλων Ουσιωδών Υπηρεσιών [ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες,
συγκοινωνίες, αερομεταφορές, φυσικοί
πόροι] και ο ριζικός εκσυγχρονισμός
της κρατικής μηχανής με παράλληλη

εδραίωση συνθηκών αξιοκρατίας και
ισοπολιτείας, καθιστώντας το κράτος
αξιόπιστο και αποτελεσματικό που θα
το χαίρονται οι πολίτες του και θα το
σέβονται οι εχθροί του.
Στη σημερινή εποχή που οι ασύμμετρες
απειλές και ο υβριδικός πόλεμος, αιωρούνται σαν δαμόκλεια σπάθη πάνω
από τα κεφάλια μας, η κυβέρνηση
καλείται να οχυρώσει πολύπλευρα τη
μικρή μας χώρα με πρώτο βήμα την
υιοθέτηση διακρατικής συμφωνίας με
την Ελλάδα που να καλύπτει τους νευραλγικούς τομείς λειτουργίας του κράτους, γεφυρώνοντας ταυτόχρονα τα
κραυγαλέα κενά που αδυνατεί να καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτά
αποτυπώθηκαν στην κρίση της πανδημίας και του μεταναστευτικού στον
Έβρο. Η ιστορία κτυπά την πόρτα του
Νίκου Αναστασιάδη και του Κυριάκου
Μητσοτάκη οι οποίοι καλούνται να
συμπορευθούν, αναθέτοντας στους
ειδικούς επιστήμονες και στούς άριστους των αρίστων τις θέσεις κλειδιά
της πολιτείας. Εφαλτήριο προς την
κατεύθυνση αυτή, μπορεί κάλλιστα να
αποτελέσει η τάχιστη δημιουργία ενιαίου τουριστικού χώρου Κύπρου – Ελλάδας για το 2020 ως άμεσο αντίδοτο
στην οικονομική πτυχή της υπάρχουσας κρίσης.

Ο ιός της εσωτερικής μας αφύπνισης

Μ

ια αλλιώτικη κρίση ήλθε στη ζωή
μας για να αναποδογυρίσει τον
κόσμο μας και να μας διδάξει την υπομονή, την επιμονή και κάτι ακόμη που
δεν είμαι σίγουρη αν θα κρατήσει για
πολύ ακόμη. Εννοώ τα θαυμάσια αποτελέσματα της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της σύμπνοιας, της ευρηματικότητας, της ενσυναίσθησης αλλά και
της εσωτερικής αφύπνισης η οποία,
ομολογουμένως απεδείχθη σωτήρια. Ναι,
της εσωτερικής αφύπνισης. Δηλαδή που
αναπάντεχα συνειδητοποιείς, τις δυνατότητες που έχει ο κάθε
Της Δέσποινας
άνθρωπος ώστε να
Ησαΐα
μπορεί αποτελεσμαΓρ. Τμήματος
Εργαζομένων
τικά να διαχειριστεί
Γυναικών ΣΕΚ
την κρίση και να την
despina.isaia@sek.org.cy
μετατρέψει σε πρόκληση στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική
του ζωή.
Αναλογιστείτε πόσα πράγματα κατορθώσαμε ως λαός την κρίσιμη περίοδο
του απόλυτου εγκλεισμού. Άπειρα, που
σε άλλες συνθήκες θα φάνταζαν εξαιρετικά δύσκολα και χρονοβόρα. Και

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633

όμως βγήκαν στην επιφάνεια εσωτερικές δυνάμεις, που ήταν καλά κρυμμένες.
Ιατροί, παραϊατρικό προσωπικό, καθαρίστριες και όλοι οι εργαζόμενοι στα
κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία βρίσκονται επί ποδός και δίνουν καθημερινά αγώνα δρόμου για να μπορέσουν
συνάνθρωποι μας να βγουν νικητές.
Η επιστημονική και επιδημιολογική
ομάδα σε απόλυτο και πλήρη συντονισμό συμβουλεύουν το κράτος για να
μπορέσει η οικονομία να επανέλθει

• Με πειθαρχία να αφαιρέσουμε την
κορώνα από τον γυμνό βασιλιά
σταδιακά με τις λιγότερες οικονομικές
επιπτώσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι σε
πλήρη συνεννόηση απέδειξαν για άλλη
μια φορά την υπευθυνότητα και την
ωριμότητα για αντιμετώπιση εκτάκτων
καταστάσεων. Μια απόλυτα δοκιμασμένη συνταγή η οποία προσφέρει την
ελπίδα και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Η κυβέρνηση να δίνει ψυχή
κατορθώνοντας σε χρόνους ρεκόρ να
προσφέρει σχέδια προς εργαζόμενους
και επιχειρήσεις μέχρι να μπορέσει η

Ας συνεχίσουμε όλοι μαζί και ο καθένας
ξεχωριστά να πειθαρχούμε ώστε να
αποχαιρετήσουμε το γρηγορότερο τον
ιό που θέλησε να διαταράξει τη ζωή
μας. Ας τον ξεγυμνώσουμε αφαιρώντας
του τη βασιλική κορώνα. Δεν υπάρχουν
βασιλιάδες και υπήκοοι άλλα άνθρωποι με ψυχή που δίνουν τα πάντα για
το καλό της χώρας τους.
Η κρίση δεν έχει περάσει αλλά μας
διδάσκει απλά και ουσιαστικά πράγματα. Πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και
πως ακόμη τα μικρά και ασήμαντα
έχουν μεγάλη αξία. Ας γίνουμε μεταξωτοί άνθρωποι με όλη τη σημασία της
λέξης. Να μπορείς από μακριά να προσέχεις ακόμη και τις ασήμαντες κινήσεις στο φέρεσθαι των ανθρώπων.
Κινήσεις που είναι εμποτισμένες με
σεβασμό, αλληλεγγύη, κατανόηση και
της απόλυτης συναίσθησης του ηθικού
και του πρέποντος.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5/2020
Ιώβ πολυάθλου,
Σεραφείμ οσ.,
Σοφίας Κλεισούρας

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 7/5/2020

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Του εν ουρανώ φανέντος σημείου Τιμίου

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

οικονομία να βάλει μπρος. Με απόλυτη
συναίσθηση ευθύνης και με αποφάσεις
που έθεταν ως προτεραιότητα την
υγεία του κυπριακού λαού κατάφεραν
να μετατρέψουν τη μικρή Κύπρο σημείο
αναφοράς για τον τρόπο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Σταυρού, Νειλου
Μυροβλ..
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5/2020
Ιωάννου του Θεολόγου, Αρσενίου Μεγάλου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/5/2020
Ησαϊου προφήτου,

Χριστοφόρου μ.,
Νικολάου εν Βουνένοις
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2020
Σίμωνος απ. Ζηλωτού, Λαυρεντίου οσ.,
του Μεγαρέως.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/2020
Κυρίλλου & Μεθοδίου
Θεσ/νίκης των ισαποστ., Μωκίου ιιερομάρτ.
ΤΡΙΤΗ 12/5/2020
Επιφανίου Κύπρου,
Γερμανού Κ/Πόλεως

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη ΣΕΚ 2020
Η

φετινή Πρωτομαγιά, βρίσκει την ανθρωπότητα σε
μια πρωτόγνωρα δύσκολη
κατάσταση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία
πλήττει και καθηλώνει όλο
τον πλανήτη. Με κομμένη την
ανάσα τα βλέμματα όλων μας
είναι στραμμένα στους επαγγελματίες υγείας και στο
σύνολο των εργαζομένων,
ιδιωτικού
και
δημόσιου
τομέα, που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, οι οποίοι
καταβάλλουν
νυχθημερόν
τιτάνια προσπάθεια για να
διασφαλίσουν μια ελεγχόμενη
κανονικότητα, προκειμένου να
κερδίσουμε τη μάχη ενάντια
στον αόρατο εχθρό. Αυτόν τον
εχθρό που μπήκε στη ζωή μας
βίαια, απρόσμενα και ξαφνικά, αλλά ο οποίος σίγουρα
δεν είναι ανίκητος.
Μπορούμε και θα τον νικήσουμε. Υπενθυμίζοντας πως,
οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις,
έχουμε επιλέξει να αποτελούμε μέρος της λύσης και όχι
του προβλήματος, αποδεικνύοντας στην πράξη πως,
στον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Κοινωνία, πολιτεία και επιστημονική κοινότητα, συνεργαζόμαστε στενά για να κρατηθεί όρθιο το κοινωνικοοικονομικό σύστημα το οποίο
δοκιμάστηκε σκληρά στην
διάρκεια της πρόσφατης
οικονομικής κρίσης και άντεξε, χάρις στην επίδειξη συλλογικής υπευθυνότητας και
ευθύνης. Μια δοκιμασία, η
σωστή διαχείριση της οποίας
έδωσε τη δυνατότητα ανάδειξης του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και την ίδια
στιγμή της σημασίας για διατήρηση και περαιτέρω επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, κατοχυρώνοντας τα μισθολογικά και
άλλα ωφελήματα των εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση
στα ταμεία προνοίας ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών.
Η έγκαιρη αντίδραση στην
υγειονομική κρίση, με τη λήψη
των ενδεδειγμένων και έγκαιρων μέτρων από το κράτος,
τα οποία στήριξε με υπευθυνότητα ολόκληρη η κοινωνία,
επέφεραν καίρια πλήγματα
στην ασύμμετρη απειλή,
στέλλοντας
χειροπιαστά
μηνύματα αισιοδοξίας, ότι
όλοι μαζί μπορούμε να τα
καταφέρουμε. ΣΕΚάθε διεκδίκηση μένουμε μαζί.
Μέσα σε αυτές τις σκληρές
συγκυρίες, οι εργαζόμενοι και
η ΣΕΚ τιμούμε την Εργατική
Πρωτομαγιά, θέτοντας ως
κορυφαία προτεραιότητα την
επιστροφή το συντομότερο

δυνατό στην κανονικότητα
της καθημερινής ζωής, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές
επιπτώσεις στο κοινωνικό
σύνολο.
Επιβάλλεται, η επίδειξη της
μέγιστης ευθύνης εκ μέρους
των κοινωνικών εταίρων για
επαναδραστηριοποίηση της
οικονομίας και στήριξη της
απασχόλησης, η οποία θα
αποτελέσει τη βάση για διατήρηση των εισοδημάτων των
εργαζομένων και ενίσχυση
των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, στηρίζοντας με
αυτό τον τρόπο την κατανάλωση και την πραγματική
οικονομία. Προς αυτή την
κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η συνεχής αξιοποίηση του
κοινωνικού διαλόγου για υιοθέτηση των αποτελεσματικότερων πολιτικών για οικονομική ευρωστία του κράτους,

το οποίο με τη σειρά του θα
στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας.
Η πρόταση που έχει καταθέσει η ΣΕΚ για την υπογραφή
ενός Κοινωνικού Συμβολαίου
ανάμεσα στους κοινωνικούς
εταίρους για μια ενιαία προσέγγιση και κοινό κώδικα διαχείρισης και αναχαίτισης του
προβλήματος,
προστασία
των εργαζομένων και της
απασχόλησης, στήριξη της
επιχειρηματικότητας και εποπτεία της αγοράς εργασίας,
θα πρέπει να αξιοποιηθεί
άμεσα.
Στο νέο περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία, η ιεράρχηση των στόχων του συνδικαλιστικού κινήματος αναπόφευκτα αναπροσαρμόζεται,
διατηρώντας όμως ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα,
τη διατήρηση της απασχόλησης, τη στήριξη των εργαζομένων και την αποτροπή
μονομερών επιβουλών από
μερίδα εργοδοτών, όπως επίσης και τη διασφάλιση της
αξιοπρέπειας στην εργασία
και το σεβασμό στις συλλογι-

κές συμβάσεις. Αυτοί οι στόχοι, αποτελούν βασικές συνιστώσες στην προσπάθεια
αποτροπής της φτωχοποίησης των εργαζομένων και του
συνόλου της κοινωνίας.
Παράλληλα, η ΣΕΚ χαιρετίζει
τα μέτρα επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας που
έχει πρόσφατα εξαγγείλει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
αναδεικνύοντας πως, η αξιοποίηση του ρόλου και των
εισηγήσεων των κοινωνικών
εταίρων έχει οδηγήσει στην
ισορροπημένη διαχείριση του
προβλήματος. Αναντίλεκτα, η
συνέπεια, η σοβαρότητα, η
τεκμηρίωση και η ουσιαστική
παρέμβαση, μακριά από
υπερβολές και επικοινωνιακές
πρακτικές κενού περιεχομένου, δημιουργούν το υπόβαθρο για αποτελεσματική και
στοχευμένη διαχείριση του

προβλήματος.
Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία,
όπου επιβεβαιώνεται διά του
παραδείγματος πως, εκεί
όπου υπάρχει συνδικαλιστική
εκπροσώπηση, τα προβλήματα τυγχάνουν πιο άμεσης και
αποτελεσματικής διαχείρισης,
η ΣΕΚ διεκδικεί:

• Ουσιαστική ενίσχυση του
κράτους πρόνοιας με ναυαρχίδα την Υγεία, έχοντας ως
κύρια επιδίωξη την ολοκλήρωση της εφαρμογής του
Γενικού Συστήματος Υγείας,
το οποίο θα αποτελέσει τη
μεγαλύτερη και πιο προσοδοφόρα επένδυση για την κοινωνία και τη χώρα στο διηνεκές. Η πανδημία και η κρίση
που βιώνουμε αναδεικνύουν
και επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα ενός ισχυρού εθνικού συστήματος υγείας, όπως
και την ανάγκη για περαιτέρω
επενδύσεις στον τομέα της
υγείας.

ιδιαίτερα στο πλαίσιο και της
Ευρωπαϊκής πολιτικής και
δράσης για την κλιματική
αλλαγή και την κυκλική οικονομία, αξιοποιώντας με ρυθμισμένο τρόπο την ψηφιοποίηση.

•

Αυστηρό έλεγχο της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με
εδραίωση συνθηκών ασφάλειας, υγείας και υγιεινής,
όπως και συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού, επιβολή ισχυρών κανόνων αποτροπής
κάθε μορφής κερδοσκοπίας
και υιοθέτηση οδικού χάρτη
για πάταξη της διαφθοράς,
της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής.

• Σεβασμό και ενίσχυση του
τρόπου λειτουργίας των
εργασιακών σχέσεων, προστασία της αγοράς εργασίας
μέσα και από την εδραίωση
και διεύρυνση του πεδίου

εφαρμογής των συλλογικών
συμβάσεων και πάταξη φαινομένων αδήλωτης και υποδηλωμένης
απασχόλησης,
όπως επίσης και της επισφαλούς εργασίας, ενισχύοντας
τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία της αγοράς εργασίας,
μέσα και από τη ψήφιση της
νομοθεσίας για την Ενιαία
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.

• Ολοκλήρωση της μεταρρύθ-

Την ίδια ώρα, οφείλουμε να
εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά
μας γιατί, παρά το πολιτικό
και οικονομικό υπόβαθρο που
έχει
δημιουργηθεί,
στην
Κύπρο και στην Ε.Ε, οι τράπεζες δεν έχουν προβεί ακόμα
στους απαιτούμενους σχεδιασμούς για ουσιαστική στήριξη
των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και του συνόλου
της κοινωνίας, με τρόπο που
θα συμβάλλουν πρακτικά
στην επίσπευση της επαναφοράς στην κοινωνικοοικονομική και εργασιακή ομαλότητα.

μισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της πράσινης
φορολογικής μεταρρύθμισης,

Παράλληλα, η ΣΕΚ αναδεικνύει το γεγονός πως, η Ε.Ε απέτυχε να επιβεβαιώσει την κοινωνική της διάσταση και

αλληλέγγυα στήριξη των κρατών μελών, καθώς δεν κατάφερε να αποτυπώσει την
ανθρωποκεντρική διάσταση
στις πολιτικές της, οι οποίες
θα έπρεπε να δίνουν ώθηση
στην κοινωνική ολοκλήρωση.
Η ΣΕΚ συμμετέχοντας ενεργά
στα σώματα λήψης αποφάσεων της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και
αφουγκραζόμενη τη βούληση
των Ευρωπαίων πολιτών, θα
συνεχίσει να εργάζεται προς
την κατεύθυνση της ανθρωποκεντρικής πολιτικής στόχευσης της Ένωσης.
Πιστεύουμε πως, η φετινή
Πρωτομαγιά, που σημαδεύεται παγκοσμίως με τις τραγικές φιγούρες της πανδημίας,
μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για οικοδόμηση μιας
αναγεννημένης κοινωνίας που
θα θέσει στέρεες βάσεις για τη
δικαίωση της ημικατεχόμενης
μας πατρίδας, με κύρια όπλα
την κοινωνική δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη, την ισοπολιτεία
και την εν γένει ανθρωποκεντρική ευαισθησία σε όλες τις
εκφάνσεις της κοινωνικοοικονομικής και εργασιακής δραστηριοποίησης.
Με το μυαλό να στριφογυρίζει
στους αιματηρούς αγώνες του
εργατικού ξεσηκωμού της 1ης
Μαϊου 1886 στο Σικάγο, η ΣΕΚ
είναι απόλυτα πεπεισμένη
πως, με συλλογική προσπάθεια και υπευθυνότητα, μπορούμε να μετατρέψουμε τις
δυσκολίες που έχει επιφέρει η
υγειονομική κρίση, σε ευκαιρίες, δυνατότητες και προοπτικές.
Είναι ευθύνη όλων μας, να
κερδίσουμε πρωτίστως τη
μάχη για τη ζωή. Είμαστε
βέβαιοι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την
πρόκληση. Επιβάλλεται να
διατηρήσουμε τη μέγιστη
υπευθυνότητα, συλλογικότητα, υπομονή, πειθαρχία και
αλληλεγγύη.
Αυτή την Πρωτομαγιά, κρατώντας τις απαραίτητες
φυσικές αποστάσεις, προστατεύουμε την υγεία μας και
ενωμένοι, ενισχύουμε τα
εργασιακά δικαιώματα και
τους μισθούς μας. Σπάζουμε
την αλυσίδα του κορονοϊού,
διατηρώντας την αλυσίδα της
αξιοπρέπειας στην εργασία,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την κοινωνική συνοχή, στο
πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

ΣΕΚάθε διεκδίκηση
μένουμε μαζί
Μπορούμε και θα τα
καταφέρουμε
Μένουμε Μαζί
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Κίνδυνος από
Γενικές οδηγίες από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
το βακτηρίδιο
για την προστασία των εργαζομένων

4

της Λεγιονέλλας

Λ

όγω της επικείμενης επαναδραστηριοποίησης πολλών Επιχειρήσεων / υποστατικών, μετά το
κλείσιμό τους για αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19,
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θέλει
να τονίσει την ανάγκη της λήψης
αναγκαίων μέτρων για αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να
προκληθούν λόγω της αδράνειας
πολλών υδραυλικών και άλλων
συστημάτων σε διάφορους χώρους.
Ειδικότερα επισημαίνεται ο κίνδυνος
της εμφάνισης του βακτηριδίου της
Λεγιονέλλας σε στάσιμα συστήματα
νερού.
Το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ
20°C - 45°C εάν οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές, π.χ. εάν υπάρχουν θρεπτικές ουσίες όπως σκουριά, λάσπη,
πέτρα, άλγη και άλλα βακτηρίδια.
Από σταγονίδια νερού στα οποία

√ Επιβάλλεται ο καθαρισμός
και η χλωρίωση
των στάσιμων νερών
έχει αναπτυχθεί το βακτηρίδιο της
Λεγιονέλλας υπάρχει ο κίνδυνος με
την εισπνοή να προσβληθεί το αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων
(πνευμονία, νόσος Λεγεωναρίων).
Παραδείγματα στάσιμων νερών στα
οποία μπορεί να αναπτυχθεί το
βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας είναι οι
βρύσες και τα ντους, τα πλυντήρια/
καθαριστήρια, οι πισίνες και τα spa,
τα συντριβάνια, οι υγραντήρες και
οι κεντρικές μονάδες κλιματισμού
(πύργοι ψύξης).
Για καταπολέμηση της πιθανότητας
ανάπτυξης Λεγιονέλλας συνιστάται:
H θέρμανση του νερού όπου είναι
δυνατό σε θερμοκρασίες άνω των
45°C.
Ο καθαρισμός και η χλωρίωση των
στάσιμων δεξαμενών νερού.
Το άνοιγμα και χρήση όλων των
βρυσών από το προσωπικό ώστε να
δοθεί χρόνος να απομακρυνθεί το
στάσιμο νερό.
Η δειγματοληψία των συστημάτων
νερού
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να εντοπιστούν στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Επιθεώρησς Εργασίας.

Μ

ε την τρέχουσα πανδημία του Κορωνοϊού (Covid-19) στην Κύπρο, η επαναδραστηριοποίηση της πλειονότητας
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων
πρέπει να γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες ασφάλειας και υγείας
στην εργασία έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή
να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο
κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στους
εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο διαμόρφωσης κατάλληλων
συνθήκων και περιβάλλοντος εργασίας,
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους
εργοδότες, τους εργοδοτούμενους, τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους
άλλους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη
νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία
στην εργασία.
Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές είναι
συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με
τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα
σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή με
οδηγίες άλλων εμπλεκομένων Αρχών.

πριν την είσοδο και έξοδο από τον χώρο
σίτισης.

• αποφεύγουν αγγίγματα με τα χέρια της
μύτης, του στόματος και των ματιών,
•

καλύπτουν το στόμα και τη μύτη με το
μανίκι λυγισμένου αγκώνα (όχι με το χέρι)
ή με χαρτομάντιλο, σε περίπτωση βήχα ή
φτερνίσματος, απορρίπτουν το χαρτομάντιλο σε κάδο απόρριψης με κάλυμμα
και στο τέλος πλένουν τα χέρια με νερό
και σαπούνι ή όταν τα χέρια δεν είναι
εμφανώς λερωμένα, να κάνουν χρήση
κάποιου αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας μεγαλύτερη από 60% σε οινόπνευμα,

• χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. μάσκα, γάντια κ.ά.) σε
περίπτωση που απαιτούνται με βάση
την εκτίμηση του κινδύνου και έχουν
δοθεί σχετικές οδηγίες από τον εργοδότη,
• απορρίπτουν με ασφαλή τρόπο αναλώσιμα υλικά (π.χ. μέσα ατομικής προστασίας) σε κάδους απόρριψης με
καλύμματα που έχουν τοποθετηθεί στους
χώρους εργασίας με την ένδειξη μολυσματικά απόβλητα,
• μην προσέρχονται στους χώρους εργα-

•

αποφεύγουν φυσικές επαφές όπως
χειραψίες, εναγκαλισμούς και φιλιά με
συναδέλφους, επισκέπτες / πελάτες ή
άλλους εργαζόμενους που επισκέπτονται χώρους εργασίας,

• χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτοματοποίησης της εργασίας,

• αποφεύγουν χειρωνακτική διακίνηση
των φακέλων, δεμάτων, αντικειμένων,
φορτίων,
• επιλέγουν επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων, τηλεφωνικών επικοινωνιών ή
διαβιβάζουν αλληλογραφία με ηλεκτρονικά συστήματα με τους συναδέλφους
και με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες,

•

χρησιμοποιούν κλιμακοστάσια για
κάθετες μετακινήσεις μεταξύ ορόφων
κτιρίων, όπου είναι εφικτό, αντί ανελκυστήρων,

• τηρούν τις διευθετήσεις για εργασία σε
ολιγομελείς, κατά το δυνατό, σταθερές
ομάδες εργασίας και σε σταθερές ομάδες
με εναλλαγή βάρδιας,
•

εισάγουν φρέσκο αέρα στον χώρο
εργασίας τους καθημερινά και σε τακτά
χρονικά διαστήματα εκεί που είναι εφι-

Οι γενικές οδηγίες, αφορούν τους εργοδοτούμενους που εργάζονται σε όλους
τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, εξαιρουμένου του Τομέα Παροχής
Φροντίδας Υγείας.
Οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές
και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις
εργοδοτουμένων
Οι εργοδοτούμενοι δικαιούνται να εκπαιδεύονται και ενημερώνονται από τον
εργοδότη για τους κινδύνους από τον ιό
Covid-19 και για τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και πρόληψης που πρέπει
να λαμβάνονται στο χώρο εργασίας.

√ Καμία έκπτωση στα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για διαφύλαξη
της ασφάλειας και υγείας
στους χώρους δουλειάς

Υποχρεώσεις
Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν όλα
τα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την προστασία της
υγείας τους και να συνεργάζονται με τις
ενδεδειγμένες υπηρεσίες που ορίζονται
από τον εργοδότη για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Ειδικότερα, οι εργοδοτούμενοι έχουν
υποχρέωση να:

•

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που
έχουν καθοριστεί από την εκτίμηση του
κινδύνου και αφορούν, μέτρα ατομικής
υγιεινής και ατομικής προστασίας,
μέτρα φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης από τους συναδέλφους και
τους εξωτερικούς συνεργάτες, αερισμού
χώρων εργασίας, καθαρισμού επιφανειών και προσωπικών αντικειμένων στους
χώρους εργασίας,

• προβαίνουν σε συστηματικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με νερό και
σαπούνι τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα ή αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς
λερωμένα, να κάνουν χρήση κάποιου
αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας μεγαλύτερη από 60% σε οινόπνευμα.
Το πλύσιμο χεριών πρέπει να γίνεται
σχολαστικά πριν την είσοδο και έξοδο
από το χώρο εργασίας και κάθε φορά

κτό, τουλάχιστον 10 λεπτά ημερησίως,

• τηρούν τα ωράρια κλιμακωτής διακοπής εργασιών ή κλιμακωτών διαλειμμάτων για τη λήψη γευμάτων ή / και ανάπαυσης,
•

σίας όταν έχουν συμπτώματα (πυρετό,
βήχα, πόνο στο στήθος, πονόλαιμο,
διάρροιες) και ενημερώνουν άμεσα τον
εργοδότη,

• αποφεύγουν ή περιορίζουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις συνεδριάσεις,
συναντήσεις και γενικά συναθροίσεις με
τους συναδέλφους, με επισκέπτες /
πελάτες ή με άλλους εργαζόμενους που
επισκέπτονται χώρους εργασίας και
συναντήσεις που δεν μπορούν να αποφευχθούν, να είναι όσο το δυνατό πιο
σύντομες,

• τηρούν το εμβαδό των 8τμ για τον
προσωπικό τους χώρο,
• τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 2
μέτρα από συναδέλφους, επισκέπτες /
πελάτες ή άλλους εργαζόμενους που
επισκέπτονται χώρους εργασίας τηρουμένων των αποστάσεων των 8τμ ανά
άτομο,
•

προσαρμόζουν τη θέση εργασίας και
τον εξοπλισμό τους (πάγκοι, γραφεία)
ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις,

•

αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε
άλλους χώρους εργασίας (π.χ. γραφεία,
αποθήκες),

αποφεύγουν χρήση κλιματιστικών
συστημάτων που ανακυκλώνουν αέρα,

•

φροντίζουν για την προσωπική καθαριότητα των επιφανειών επαφής χεριών
(πάγκοι, τραπέζια, γραφεία, πόμολα
πορτών, διακόπτες, συσκευές τηλεφώνων, κομβία, πληκτρολόγια κ.λπ.) με
απολυμαντικό ή απολυμαντικά μαντηλάκια στο μέτρο του εύλογα εφικτού και
συμπληρωματικά των διαδικασιών
καθαριότητας των χώρων,

•

εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής των
τουαλετών όπως κλείσιμο του καπακιού
της τουαλέτας μετά τη χρήση και πριν
την ενεργοποίηση του καζανακιού και
αποφυγή χρησιμοποίησης μηχανημάτων
αέρα (air jets) για το στέγνωμα των
χεριών,

• καθαρίζουν τα προσωπικά αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, τσάντες, γυαλιά,
ταμπλέτες) με απολυμαντικό ή απολυμαντικά μαντηλάκια,
• αποφεύγουν άσκοπα αγγίγματα αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούν στον
χώρο εργασίας, και
• εφαρμόζουν οποιονδήποτε άλλα ειδικά μέτρα που έχουν καθοριστεί από την
εκτίμηση του κινδύνου για την προστασία της υγείας από τον ιό Covid-19.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Προστασία των ηλικιωμένων
και των ευπαθών ομάδων

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει
για αντιμετώπιση του Κορωνοϊού COVID-19 και για
προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών
ομάδων, ενημερώνει το κοινό ότι από την Παρασκευή
1η Μαΐου 2020 και για όσο διάστημα θα βρίσκονται
σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα του κράτους, δηλαδή
μέχρι τις 20/5/2020, σύμφωνα με το διάταγμα στο
πλαίσιο του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου από τον
Υπουργό Υγείας, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι πιο
κάτω ρυθμίσεις:
Οι Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων / Φροντιστές,
καθώς και οι Δομές 24ωρης φροντίδας ατόμων με
αναπηρίες, Κρατικές και Ιδιωτικές δεν θα δέχονται
επισκέψεις.

• Παράταση των μέτρων
που είχε εξαγγείλει
το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
αντιμετώπιση του
Κορωνοϊού COVID-19

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2020

Νοείται ότι, οι έξοδοι
των ενοίκων από τη
Στέγη θα περιοριστούν στις άκρως
απαραίτητες και να
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

Τα Κέντρα Ενηλίκων που εξυπηρετούν Άτομα με Αναπηρία καθώς επίσης και τα Κέντρα Ενηλίκων που
εξυπηρετούν ηλικιωμένους θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Στις περιπτώσεις που το Κέντρο χρησιμοποιεί
μεταφορικό μέσο για την μεταφορά των ατόμων, να
ακολουθούνται οι οδηγίες του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών και του Υπουργείου Υγείας.

Έξι αποφάσεις που αφορούν τα Σχέδια Στήριξης
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων

Τ

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 Κατ’ Οίκον Παιδοκόμοι μπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες μόνο μέχρι σε τρία (3) παιδιά και μόνο
στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν έχουν άλλο
υποστηρικτικό περιβάλλον για να αναλάβει την φροντίδα τους, νοουμένου ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το
Υπουργείο Υγείας. Τα παιδιά να παραδίνονται από
τους γονείς στην είσοδο της κατοικίας ώστε να αποφεύγεται η είσοδός τους στην κατοικία.
Οι Κρατικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί παγκύπρια συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργία
τους.
Οι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί και τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών παγκύπρια, που
λειτουργούν είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς, συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους.

νουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά.

α πέντε Σχέδια είναι τα Σχέδια
Ειδικής Άδειας για Φροντίδα
Παιδιών, Ειδικού Επιδόματος
Ασθενείας, Αυτοτελώς Εργαζομένων, Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και Μερικής
Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης που ίσχυσαν από 16/3/20
μέχρι 12/4/20 και τώρα θα ισχύσουν από 13.4.20 μέχρι 12.5.20 με
τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
Εντάσσονται και όσοι για πρώτη
φορά άρχισαν εργασία τον
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του
2020 υπό την προϋπόθεση ότι θα
δηλωθούν από τον εργοδότη τους
σε νέο έντυπο που έχει δημοσιευτεί
(ΕΕΑ7) και θα δηλωθεί ο μισθός
τους.
Εφαρμόζεται
αναδρομικά
το
κατώτατο ποσό επιδόματος των
€360 για περίοδο 4 εβδομάδων.
Καταβάλλεται αναδρομικά το
μεγαλύτερο ποσό ως ειδικό ανεργιακό επίδομα και επίδομα ασθενείας που προκύπτει από την
σύγκριση του τελευταίου μισθού
και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του 2018.
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί συμπληρωματικά επιδόματα για τις πιο πάνω αλλαγές που

Ωστόσο, προτρέπονται οι οικείοι των εξυπηρετουμένων στα πιο πάνω Κέντρα όπως, όπου υπάρχει η
δυνατότητα, παραμείνουν στο σπίτι τους.
Νοείται ότι, οι έξοδοι των ατόμων θα πρέπει να
περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες και όταν
γίνονται πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα
προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο
Υγείας.
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• Έχει δημοσιευτεί ένα νέο σχέδιο για όσους είναι άνεργοι και
έχουν εξαντλήσει το κανονικό
ανεργιακό τους επίδομα
έγιναν στα Σχέδια τα οποία είχαν
και αναδρομική ισχύ.
Επιπρόσθετα, έχει δημοσιευτεί ένα
νέο σχέδιο για όσους είναι άνεργοι
και έχουν εξαντλήσει το κανονικό
ανεργιακό τους επίδομα, τον
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του
2020, όπου με βάση το Νέο Σχέδιο
θα παρέχεται ειδικό επίδομα €360.
Την ερχόμενη Τρίτη θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,
coronavirus.mlsi.gov.cy, οι νέες
ηλεκτρονικές αιτήσεις για όλα τα
Σχέδια έτσι ώστε να είναι δυνατόν
οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώ-

Για όσους εργαζόμενους για τους οποίους
δεν έχει γίνει κατορθωτό να επιβεβαιωθεί
ο τραπεζικός Λογαριασμός που δήλωσαν
παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και για όσους δεν
δήλωσαν τραπεζικό
Λογαριασμό για την καταβολή των
επιδομάτων του, αρχίζει από
αύριο η έκδοση επιταγών στους
δικαιούχους εφόσον δεν υπάρχει
άλλος τρόπος να καταβληθούν τα
επιδόματα για τα σχέδια που ισχύουν από τις 16.3.20 μέχρι και τις
12.4.20.
Τέλος έχει δημοσιευθεί παράταση
της προθεσμίας καταβολής των
εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων που αφορούν τις
εισφορές του Μαρτίου του 2020
μέχρι και τις 14.5.20 χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Οι πληρωμές
μπορούν να γίνουν μέσω του
συστήματος JCC Smart. Για πληροφορίες αποτείνεστε στην ιστοσελίδα.
https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy

Σε λιανικό εμπόριο και κατασκευαστικό τομέα

Κορωνοϊός: Άρχισε από στις 4 Μαΐου 2020
ο εργαστηριακός έλεγχος των εργαζόμενων

Μ

ε στόχο τον έλεγχο της διαχείρισης της πανδημίας στο
πλαίσιο ελέγχου της εφαρμογής
της στρατηγικής για σταδιακή
άρση των περιοριστικών μέτρων
και επανεκκίνηση της οικονομίας,
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επαναδραστηριοποίηση
από 4 Μαΐου 2020 των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και του
κατασκευαστικού τομέα.
Παράλληλα, με γνώμονα τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού
και ελέγχου των επιπτώσεων της
άρσης των απαγορεύσεων, το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την
πρόταση του Υπουργού Υγείας για
τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στους εργαζόμενους των
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
και των εργοταξίων.
Η διεξαγωγή της δειγματοληψίας
θα αρχίσει στις 4 Μαΐου 2020 και
θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου
2020. Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.
Πιο συγκεκριμένα, οι 14,000 από
τις 20,000 εργαστηριακές εξετάσεις απευθύνονται στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου, και οι 6,000 εξετάσεις
στους εργαζόμενους σε εργοτάξια.
1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου
Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανι-

κού εμπορίου ποτών και τροφίμων.
Το Πρόγραμμα αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις που έχουν άμεση
επαφή με την εξυπηρέτηση κοινού,
όπως είναι οι πωλητές και οι
ταμίες.
Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτούν, μπορούν να
εξεταστούν ως εξής:
Σε επιχειρήσεις μέχρι 3 υπαλλή-

της επιχείρησης θα πρέπει να
συμπληρώνει το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και
να το αποστέλλει στο εργαστήριο
της επιλογής της.
2. Εργαζόμενοι σε εργοτάξια
Ο έλεγχος στους εργαζόμενους σε
εργοτάξια θα γίνει με δύο τρόπους,
ως ακολούθως:
Οι 3,000 δειγματοληψίες θα γίνουν
με τη χρήση κινητών μονάδων
στους χώρους των εργοταξίων
Για τις υπόλοιπες 3,000 δειγματοληψίες, θα διευθετηθούν ραντεβού
στα δειγματοληπτικά κέντρα που
όρισε έκαστο εργαστήριο και αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.

λους, θα εξετάζεται 1 άτομο ανά
υποστατικό,
Σε επιχειρήσεις μέχρι 10 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 3 άτομα ανά
υποστατικό,
Σε επιχειρήσεις με πέραν των 10
και λιγότερους από 30 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 6 άτομα ανά
υποστατικό, και
Σε επιχειρήσεις με περισσότερα
από 30 άτομα, θα εξετάζονται 10
άτομα ανά υποστατικό.
Η διευθέτηση των ραντεβού θα
γίνεται κατόπιν αιτήματος των
επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού και η διεύθυνση

Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών, τα εργαστήρια θα ενημερωθούν μέχρι την Τετάρτη, 6 Μαΐου
2020, για τον κατάλογο των εργοταξίων που θα περιληφθούν στο
Πρόγραμμα, καθώς επίσης και ο
αριθμός των εξεταζόμενων ανά
εργοτάξιο.
Για τις επιχειρήσεις που δεν θα
περιληφθούν στη δειγματοληψία
που θα γίνει με κινητή μονάδα, η
διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού και η διεύθυνση της
επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρώνει το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και να το
αποστέλλει στο εργαστήριο της
επιλογής της.
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• Yπόμνημα ΣΕΚ προς Κυβέρνηση για επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας

Η

όλη προσέγγιση του προβλήματος θα πρέπει να
είναι σφαιρική, λαμβάνοντας
υπόψη και τις υπόλοιπες
παραμέτρους της κρίσης,
όπως είναι και οι επιπτώσεις
στη ψυχική και ψυχολογική
υγεία της κοινωνίας, συνιστώσες που ενδεχομένως να επιδράσουν επιβαρυντικά στην
αγορά εργασίας. Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται σε συνάρτηση με τη χρονική διάρκεια των
περιοριστικών μέτρων, όπως
επίσης και με τη δυνατότητα
διατήρησης της ισορροπίας
στις εργασιακές σχέσεις και
της κοινωνικής συνοχής.

Υπογραφή Κοινωνικού Συμβολαίου
για διαχείριση της κατάστασης
Στις 24 Απριλίου η ΣΕΚ υπέβαλε εμπεριστατωμένο υπόμνημα προς τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη προτάσσοντας τεκμηριωμένες θέσεις πολιτικής για
αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι θέσεις της ΣΕΚ περιστρέφονται γύρω απο τρείς κινητήριους άξονες:
• Προστασία της απασχόλησης και στήριξη των εργαζομένων
• Αποτροπή μονομερών και αυθαίρετων αποφάσεων από μερίδα εργοδοτών
• Στήριξη της επιχειρηματικότητας, ως βασική συνιστώσα για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συνθηκών ανάπτυξης

• Χαιρετίζουμε τα σχέδια και
υπενθυμίζουμε πως, οι βασικές
προτεραιότητες που τέθηκαν,
αφορούν:
1. Την προστασία της απασχόλησης και τη στήριξη
των εργαζομένων
2. Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
3. Την αποτροπή μονομερών
αποφάσεων από μερίδα
εργοδοτών
Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται
πως αυτά είναι προσωρινά και
αναπροσαρμόζονται ανάλογα
με τις εξελίξεις και τις ανάγκες.
Στη βάση των πιο πάνω, θα
πρέπει να αξιολογηθούν, ως
προς το αποτέλεσμα και τη
συμβολή τους στη διαχείριση
της κρίσης, αλλά και τις επιπρόσθετες ανάγκες, όπως
αυτές προδιαγράφονται ή και
διαφοροποιούνται.
Η ανησυχία μας είναι έντονη
για τις επιπτώσεις προς τους
εργαζόμενους, οι οποίοι εξαρτούνται απόλυτα από τις μηνιαίες μισθολογικές τους απολαβές. Επιπρόσθετα, θα πρέπει
να σημειωθεί και το γεγονός
πως, μερίδα εργοδοτών έχει
προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί
τα παρεχόμενα μέτρα, μέσα
και από αυθαίρετες ερμηνείες
των προνοιών, πράγμα που
ανάγκασε τόσο την Υπουργό
Εργασίας, όσο και τη ΣΕΚ να
αντιδράσουν με συγκεκριμένες
διευκρινιστικές ανακοινώσεις.
Η ΣΕΚ θεωρεί πως επιβάλλεται:

1. Η αποτροπή απολύσεων,
όχι μόνο σε διασύνδεση με την
αξιοποίηση των μέτρων, αλλά
γενικότερα

δεδομένων, σε μικρό χρονικό
διάστημα, θα μπορούσε να
υπάρξει
δραστηριοποίηση
μικρής και ελεγχόμενης κλίμακας καταστημάτων στο λιανικό
εμπόριο, υπό την προϋπόθεση
ότι θα υπάρχει η ανάλογη κρίσιμη μάζα για στήριξη της
κατανάλωσης και κατ’ επέκταση της πραγματικής οικονομίας.
Επίσης, θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι σταδιακής
επαναδραστηριοποίησης της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας,
από την οποία εξαρτάται και
επηρεάζεται πολύ σημαντικός
αριθμός εργαζομένων και
βέβαια παράπλευρων και
συναφών
επιχειρηματικών
αναπτύξεων. Θα πρέπει να
διερευνηθεί η δυνατότητα:
• ελεγχόμενης άφιξης τουριστών, μέσα από τη σύναψη
έκτακτων διακρατικών συμφωνιών με χώρες που παρουσιάζουν πολύ χαμηλά και ελεγχόμενα ποσοστά κορονοϊού

ΑΜΕΣΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Σε ότι αφορά την άμεση
διαχείριση της κρίσης:

8. Ανάλογα με την πορεία των

9.

Σε σχέση με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να τεθούν δύο
βασικοί άξονες, σε σχέση με
τον καθορισμό των άμεσων,
όπως βέβαια και των μεσοπρόθεσμων στόχων. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία και εναλλακτικό ή
συμπληρωματικό σενάριο (Σχέδιο Β), σε περίπτωση που το
πρόβλημα επανέλθει τον χειμώνα.

1

αναμενόμενης συνεισφοράς
του κλάδου στην προσπάθεια
για οικονομική ανάκαμψη

2.

Η εποπτεία της αγοράς
εργασίας, λαμβάνοντας πιο
αυστηρά μέτρα για την απασχόληση και την προστασία
των εργαζομένων, με στόχο την
αποφυγή αρνητικών εξελίξεων
που θα δημιουργήσουν απορυθμιστικές και επισφαλείς
συνθήκες απασχόλησης, όπως
είναι η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, η ψευδο-αυτοαπασχόληση και η αγορά υπηρεσιών

3.

Μέσα από τα προβλήματα
που αναδεικνύονται ακόμα πιο
έντονα ως απότοκο της κρίσης,
γίνεται ακόμα πιο επιβεβλημένη η ανάγκη για ψήφιση του
νομοσχεδίου για την ενιαία
υπηρεσία επιθεωρήσεων

4. Υπογραφή Κοινωνικού Συμ-

βολαίου, ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους προς διαφύλαξη μιας ενιαίας προσέγγισης και κοινού κώδικα διαχείρισης της κατάστασης και
αναχαίτισης του προβλήματος,
αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή και το σημαντικό ρόλο του
κοινωνικού διαλόγου και της
τριμερούς συνεργασίας

5. Αναπόφευκτα, όσο μεγαλύ-

τερη είναι η διάρκεια των
περιοριστικών μέτρων, τόσο
μεγαλύτερο θα είναι το πρόβλημα για τους εργαζόμενους,
τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Παρά
ταύτα, η άρση θα πρέπει να
γίνει σταδιακά μέσα από ένα
στρατηγικό πλάνο και στη
βάση των υποδείξεων των επιδημιολόγων και των άλλων
ειδικών επιστημόνων

6.

Η επαναδραστηριοποίηση
κλάδων της οικονομίας, θα
πρέπει να γίνεται υπό συγκε-

κριμένες προϋποθέσεις που θα
διαλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων, άρσης
αθέμιτου ανταγωνισμού και
ταυτόχρονης δραστηριοποίησης παράπλευρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

• καθορισμού δεσμευτικών κριτηρίων στη μεταφορά προσωπικού

• παραχώρησης κινήτρων για
πιο μαζικό εσωτερικό τουρισμό
• επιχορήγησης οργανωμένων
συνόλων για στήριξη και επιδότηση διακοπών στην Κύπρο

7. Ως πρώτος κλάδος επανα-

• ενεργοποίησης και ενίσχυσης
του τμήματος επιθεώρησης
εργασίας για διενέργεια επαρκών ελέγχων ασφάλειας και
υγείας

φοράς μπορεί να αποτελέσει ο

• αξιοποίησης της υπηρεσίας

√ Ο κατασκευαστικός τομέας πρέπει
και μπορεί στο παρόν στάδιο να επενεργήσει
ως ατμομηχανή της οικονομίας, αποτρέποντας
όμως τη λογική του κλιμακωτού ωραρίου
√ Αναπόφευκτα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια
των περιοριστικών μέτρων, τόσο μεγαλύτερο θα
είναι το πρόβλημα για τους εργαζόμενους, τις
επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα
κατασκευαστικός τομέας, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν
εκλείψει οι λόγοι για τους
οποίους αποφασίστηκε η άρση
εργασιών.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να
υπάρξει ταυτόχρονη διασφάλιση στα θέματα:
• ασφάλειας, υγείας και υγιεινής

επιθεωρητών για διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας των
εργοταξίων στα θέματα εργασιακών σχέσεων
• εκτίμησης κινδύνου σε
συνάρτηση με τις δυνατότητες
αναχαίτησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων / κρουσμάτων, όπως επίσης και της

• επένδυσης στη διατήρηση
της αξιοπιστίας της Κύπρου
ως τουριστικού προορισμού,
μέσα από εκστρατεία ανάδειξης της ασφάλειας που παρέχεται μέσα από τη σωστή και
έγκαιρη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης
• διασύνδεσης της περιόδου
αναστολής ή μερικής αναστολής του κλάδου, με στοχευμένη
κατάρτιση σε σχέση με την
αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, όπως και στη
χρήση προστατευτικών μέσων
και διαχείρισης θεμάτων που
αφορούν το υγειονομικό πρόβλημα

10. Η επαναδραστηριοποίηση
κλάδων της οικονομίας, θα
πρέπει να βρίσκεται και σε
ανάλογη συνάρτηση με την
πορεία επανέναρξης των σχολείων ή με ενδεχόμενη ενίσχυση
του μέτρου ειδικής άδειας φροντίδας παιδιών.

• προστασίας προσωπικού
• καθορισμού αυστηρών κριτηρίων λειτουργίας
• ελέγχων/επιθεωρήσεων
• ποσοστιαίας / ελεγχόμενης
επαναφοράς προσωπικού, ως
μέτρο διασφάλισης της ομαλής
λειτουργίας των εργοταξίων
και αποτρέποντας τη λογική
του κλιμακωτού ωραρίου, που
θα δημιουργήσει μεγαλύτερα
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του
7
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• Yπόμνημα ΣΕΚ προς Κυβέρνηση για επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας

Οι σχεδιασμοί, οι προκλήσεις
και οι στρατηγικές στοχεύσεις

Από σελ. 6

2

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Οι πιο μεσοπρόθεσμοι σχεδιασμοί, θα πρέπει να διαλαμβάνουν:

• Θα πρέπει να προσεχτεί η
αύξηση της άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης

• Διατήρηση της απασχόλησης
και διασφάλιση των μισθών,
έτσι ώστε να στηριχθεί τόσο η
κατανάλωση όσο και η πραγματική οικονομία
• Κατοχύρωση των συλλογικών
συμβάσεων, ως βασική συνιστώσα ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και αξιοποίηση
της συντονισμένης διαχείρισης
περιόδων κρίσης, ανάκαμψης
και ανάπτυξης της οικονομίας
• Προστασία του θεσμού των
ταμείων προνοίας
• Αποτροπή των επιβαρυντικών προς την ομαλότητα της
αγοράς εργασίας, άτυπων και
επισφαλών μορφών απασχόλησης
• Στοχευμένη και ελεγχόμενη
αξιοποίηση της ψηφιοποίησης
(για αποτροπή φαινομένων
απορρύθμισης της αγοράς
εργασίας και επιβάρυνσης των
εργαζομένων). Σημαντική η
προώθηση των δύο Συμφωνιών Πλαισίου ως αποτέλεσμα
της διαπραγμάτευσης ανάμεσα
στους κοινωνικούς εταίρους σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την
τηλεργασία και τη ψηφιοποίηση
• Ενίσχυση της παραγωγικότητας
• Υλοποίηση σημαντικών
μεταρρυθμίσεων (ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση- ιδιαίτερα στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής πολιτικής και δράσης
για την κλιματική αλλαγή και
την κυκλική οικονομία , μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης)

3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Επιπρόσθετα, θα πρέπει
να υπάρξει στρατηγική στόχευση:
• Στη διαχείριση της χρηματοδότησης σχεδίων και προγραμμάτων στήριξης, με τρόπο που
να παρέχεται η δυνατότητα
επαναξιολόγησης της όλης
κατάστασης μετά το πρώτο
στάδιο
επαναλειτουργίας
μέρους της οικονομικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτή
την προσέγγιση, θα μπορούσε
να υπάρξει αξιοποίηση μέρους
του διαθέσιμου κονδυλίου
άμεσα και το υπόλοιπο σε ένα
χρονικό διάστημα που θα μπορεί να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς τα δεδομένα, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις προκλήσεις, τους
κινδύνους, αλλά και τις προοπτικές.
• Στη συνεργασία ανάμεσα
στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (στη βάση του PPP),

με την απόκτηση δεξιοτήτων,
αποτελούν παραμέτρους διασφάλισης γρήγορης ανάκαμψης

• Αυτές οι μορφές απασχόλησης αυξάνουν το χάσμα ανάμεσα στους επαρκώς προστατευόμενους εργαζόμενους και
σε αυτούς με περιορισμένη
πρόσβαση στην κοινωνική
προστασία και στα εργασιακά
δικαιώματα. Η παρούσα κρίση
επιβεβαιώνει την αύξηση του
ρίσκου στους επισφαλείς
εργαζόμενους, όπως και στους
αυτοαπασχολούμενους

Μέτρα για αποτροπή της
αύξησης της άτυπης και
επισφαλούς απασχόλησης

μέσα από την οποία θα υπάρξει η δυνατότητα υλοποίησης
αναπτυξιακών και άλλων
έργων, με παράλληλη στήριξη
της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως συνεπακόλουθο
της υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας, η οποία θα
συνδράμει στην περαιτέρω
ανάκαμψη και ανάπτυξη της
οικονομίας.

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Μετά από έκκληση της
ΣΕΚ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών - ITF,
της Ένωσης Εφοπλιστών και
της Διεθνούς Οργάνωσης Ναυτιλίας- IMO, για να γίνουν
διευθετήσεις για παροχή διευκολύνσεων σε ναυτικούς για
επαναπατρισμό από πλοία
που σταθμεύουν στη Λεμεσό,
προς τις χώρες τους, θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του Αεροδρομίου Λάρνακας, στο πλαίσιο της μερικής και ελεγχόμενης λειτουργίας του. Μια
τέτοια διευθέτηση, θα προσθέσει στη διεθνή εικόνα της
Κύπρου, θα συνδράμει στην
προσπάθεια για προσέλκυση
ξένων επενδυτών και θα ενισχύσει τη σημασία και το ρόλο
της Κύπρου ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.
• Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που καλούμαστε να
διαχειριστούμε, μπρορούν να
τύχουν καλύτερης διαχείρισης
μέσα από την παροχή στοχευμένης εκπαίδευσης/ κατάρτισης προς τους εργαζόμενους
για πρόληψη και χρήση μέσων
υγιεινής και προστασίας, σε
νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
• Διεύρυνση των διαγνωστικών
ελέγχων και σε μαζικούς
χώρους εργασίας, η αναστολή
της λειτουργείας των οποίων,
λόγω τυχόν κρουσμάτων, θα
δημιουργήσει
αλυσιδωτές

αρνητικές προεκτάσεις στην
υπόλοιπη οικονομία (πχ χυτή).

5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε
δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει
την αλληλέγγυα στάση της σε
ότι αφορά τον κοινωνικό της
προσανατολισμό, καθώς δεν

σύσταση Ειδικού Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Ανασυγκρότησης,
πρέπει να αποβεί προς όφελος
οικονομιών, όπως η Κύπρος,
που επηρεάζονται σημαντικά
λόγω της υγειονομικής κρίσης.
Ιδιαίτερα η αξιοποίηση του
Προγράμματος sure θα πρέπει
να είναι άμεση και στοχευμένη
προς όφελος της απασχόλη-

• Διατήρηση της απασχόλησης και διασφάλιση των
μισθών, έτσι ώστε να στηριχθεί τόσο η κατανάλωση όσο και η πραγματική οικονομία
• Εποπτεία της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας πιο
αυστηρά μέτρα για την απασχόληση και την προστασία των εργαζομένων με στόχο
την αποφυγή αρνητικών εξελίξεων
υιοθετήθηκε η πρόταση για τη
δημιουργία του Κορονοϊκού
ομολόγου, εντούτοις είναι
σημαντική η απόφαση που
τελικά λήφθηκε, για στήριξη
και προστασία των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
δημοσίων δαπανών για την
υγεία, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας
στον άμεσο ορίζοντα της
παρούσας κρίσης.
Επίσης, η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τη

σης, των εργαζομένων και των
αυτοαπασχολούμενων.
Την ίδια στιγμή όμως, θα πρέπει να μας προβληματίσει η
νέα τάση που παρατηρείται σε
ότι αφορά τις αλλαγές που
επέρχονται πιο άμεσα στην
ίδια την αγορά εργασίας, όπως
επίσης και τα μαθήματα που
μας έχει διδάξει η προηγούμενη
κρίση :
•Η διατήρηση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, σε
συνάρτηση, όπου είναι δυνατό,

• Η αγορά εργασίας αλλάζει
και ως εκ τούτου, θα πρέπει να
υπάρξει ισορροπία ανάμεσα
στην ευελιξία και στην ασφάλεια, δίνοντας έμφαση, ακόμα
και μέσα από την καινοτομία,
στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, στην κοινωνική διάσταση και στην ασφάλεια και υγεία

6

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αναμένεται από τις τράπεζες
να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες που
τους παρέχονται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) και την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, για μεγαλύτερη
συμβολή τους στην προσπάθεια ανάκαμψης και στήριξης
της οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής συνοχής,
όπως βέβαια και στο πλαίσιο
και της εταιρικής κοινωνικής
τους ευθύνης.
Όπως σημειώθηκε και κατά
την πρόσφατη συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
επικρατεί απογοήτευση για τη
μέχρι σήμερα συνεισφορά των
τραπεζών στη διαχείριση του
προβλήματος. Η εγγύηση του
δανεισμού, θα μπορούσε να
γίνει με κριτήρια και αφού
τεθούν όροι κατοχύρωσης της
κοινωνικής ευαισθησίας (μείωση επιτοκίων υφιστάμενων
δανείων και αξιοποίηση συσσωρευμένης ρευστότητας για
παραχώρηση
στοχευμένων
δανείων με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους).

Απογοητευτική
η μέχρι τώρα
συνεισφορά
του τραπεζικού
Συστήματος
στη διαχείριση
της υγειονομικής
κρίσης
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Επί του πρακτέου κρινόμαστε

Στις πιο ασφαλείς χώρες η
Κύπρος για τουρισμό το 2020

Σ

τις 10 πιο ασφαλείς χώρες για να ταξιδέψει
κάποιος το 2020 βρίσκεται η Κύπρος σύμφωνα με
ξένα δημοσιεύματα. Πέραν από τον κίνδυνο του
κορωνοϊού, οι ταξιδιώτες έχουν πάντα κατά νου την
τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές και διάφορα
εγκλήματα που καταγράφονται στις χώρες
Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε γαλλική ασφαλιστική εταιρεία, σχετικά με τις πιθανότητες καταστροφών, συγκοινωνιών, ποιότητας του τομέα της
υγείας αλλά και του ενδεχόμενου βίαιων εγκλημάτων,
η Κύπρος βρίσκεται στην 5η θέση.
Με βαθμολογία από το 0-100, η Σουηδία βρίσκεται
στην κορυφή έχοντας 93.4. Ακολουθεί η Σιγκαπούρη
με 92.7 και η Νορβηγία με 91.1. Αμέσως μετά είναι το
Λουξεμβούργο και η Κύπρος.
Αναλυτικά οι 10 πιο ασφαλές χώρες για το 2020:
1. Σουηδία

2. Σιγκαπούρη

3. Νορβηγία

4. Λουξεμβούργο

5. Κύπρος

6. Ισλανδία

7. Δανία

8. Πορτογαλία

9. Φιλανδία

10. Ιαπωνία

Όσον αφορά χώρες που παραδοσιακά βρίσκονται
στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών, η
κατάταξη δεν είναι και τόσο καλή. Για παράδειγμα,
το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην 29η θέση, η
Ισπανία στην 13η θέση, η Γαλλία στην 32η θέση, η
Ιταλία στην 36η θέση και το Ντουμπάι στην 37η
θέση. Πιο κάτω στη λίστα συναντάμε τις ΗΠΑ (44η),
την Αίγυπτο (65η) και την Τουρκία (69η).

Η Γερμανική Bild προτείνει Ελλάδα
για διακοπές το καλοκαίρι

Τ

ην Ελλάδα προτείνει με κεντρικό άρθρο στην
ιστοσελίδα της η γερμανική εφημερίδα Bild, ως
προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές το 2020.
Στο αφιέρωμά της, η γερμανική εφημερίδα 'Bild' μιλά
για περιορισμένο αριθμό χωρών που θεωρούνται ότι
δεν διατρέχουν κίνδυνο από τον κορωνοϊό κάνοντας
αναφορά εκτός της Ελλάδας, στην Κροατία, την
Αυστρία και την Ελβετία.
Η ανταποκρίτρια της 'Bild' Λιάνα Σπυροπούλου υπογραμμίζει στο άρθρο ότι «περισσότεροι από το ένα
τρίτο των τουριστών ταξιδεύουν από την Κεντρική
και την Ανατολική Ευρώπη προς την Ελλάδα με
αυτοκίνητο όπως και από χώρες σαν τη Γερμανία, οι
οποίες τα πήγαν πολύ καλά με την πανδημία.
Επομένως θα είναι οι πρώτοι που θα έρθουν». Στην
Γερμανική εφημερίδα φιλοξενούνται και δηλώσεις
του Έλληνα υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη ο
οποίος επισημαίνει: «η Ελλάδα σκοπεύει να συνεχίσει
την επιτυχημένη της τακτική στην αντιμετώπιση του
κορονοϊού για να μπορέσει να έχουμε την εμπιστοσύνη όχι μόνο των πολιτών της αλλά να έχουμε και την
εμπιστοσύνη των τουριστών. Εάν όλα πάνε καλά
τότε στις αρχές Μαϊου θα ξεκινήσουμε την άρση των
περιοριστικών μέτρων. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Τα
μεγάλα ξενοδοχεία των πόλεων θα ανοίξουν τελευταία».
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Υπεύθυνα, πειθαρχημένα και αλληλέγγυα

Ό

ταν η ιστορία επαναλαμβάνεται, ακόμα και με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, οφείλουμε να
διατηρήσουμε τα θετικά στοιχεία
που έχουν αναδειχθεί και αξιοποιήσει προηγουμένως, αλλά και την
ίδια στιγμή να αποφύγουμε την
επανάληψη ανάλογων λαθών και
παραλήψεων.
Στην προηγούμενη κρίση, η καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών
μέτρων αποτροπής, οδήγησε στην
αναγκαστική επιβολή έντονων
μέτρων διαχείρισης, με απώλεια
θέσεων εργασίας και σημαντική
μείωση μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων. Παρά ταύτα
όμως, ανέδειξε τη σημασία της

Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
Γενικού
Γραμματέα ΣΕΚ

αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου του κοινωνικού διαλόγου και τη
σύνεση και συναίνεση που μπορούν να επιδείξουν οι κοινωνικοί
εταίροι, στα δύσκολα.
Σήμερα, που η πατρίδα μας, όπως
και η υπόλοιπη ανθρωπότητα,
δοκιμάζονται
πρωτόγνωρα,
καλούμαστε να διαχειριστούμε μια
νέα, πιο ύπουλη κρίση, η οποία
θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία, όπως βέβαια και τον κοινωνικό ιστό και την οικονομική δραστηριότητα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο επιπτώσεων στην
ίδια την αγορά εργασίας.
Σίγουρα η ιατρική και φαρμακευτική παράμετρος του προβλήματος
ανήκουν σε μια άλλη σφαίρα δράσης και επαγγελματικής διάστασης. Οφείλουμε να σεβαστούμε και
να ευχαριστήσουμε το σύνολο των
επαγγελματιών υγείας, γιατρούς,
νοσηλευτές, κλινικούς και εργαστηριακούς ερευνητές, μικροβιολόγους και λειτουργούς υγείας, για
την αφοσίωση και το επίπεδο
επαγγελματισμού και συνέπειάς
τους.
Σαφώς όμως, οι υπόλοιπες προεκτάσεις της κρίσης θα πρέπει να
έχουν μια κοινωνικοοικονομική
προσέγγιση, έτσι ώστε να αποτραπούν οι πιθανότητες για τη δημιουργία εργασιακής αναστάτωσης,
κοινωνικών ανατροπών και οικονομικής τελμάτωσης.
Μέσα από αυτή την ανάγκη για
επίτευξη της μέγιστης εξισορρόπησης και συνοχής, οι κοινωνικοί
εταίροι (συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις), σε διαβούλευση και συνεργασία με την
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουμε
συναποφασίσει τη δέσμη μέτρων
που στοχεύουν σε ένα διττό στόχο.
Αφενός μεν, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και αφετέρου,
στην προστασία της απασχόλησης
και των εργαζομένων, αποτρέποντας την εφαρμογή αυθαίρετων
και μονομερών πρακτικών.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως, τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί είναι προσωρινά, με
διάρκεια, προς το παρόν τουλάχιστο, μέχρι και τις 30 Απριλίου και
παράλληλα, παρά το ότι είναι
στοχευμένα, δεν είναι εξαντλητικά,
καθώς υπάρχει το περιθώριο και η
δυνατότητα για επιπρόσθετες
ρυθμίσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις
και τις αναδυόμενες ανάγκες, στη
βάση και της συνεχούς διαβούλευσης με τους αρμόδιους Υπουργούς.
Είναι σημαντικό, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, να γίνει απόλυτα
κατανοητό πως, τα μέτρα αποσκοπούν στην όσο το δυνατό καλύτερη
διαχείριση της κατάστασης και
παρά τις όποιες ενδεχόμενες αδυναμίες τους, θα πρέπει να αξιοποιηθούν από όλους τους επηρεαζόμενους, δίνοντας προτεραιότητα:
• στη στήριξη και προστασία της
απασχόλησης και των εργαζομένων, έτσι ώστε, όπως με απόλυτη

• στη μείωση του κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσης του ιού, αποσυμφορίζοντας το εργασιακό περιβάλλον, μέσα από την προώθηση
της τελεργασίας, όπου είναι εφικτό, όπως και της εργασίας από το
σπίτι.
• στην παροχή διευκολύνσεων και
στήριξης προς τους εργαζόμενους
γονείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στους μονογονιούς, για τη φροντίδα των παιδιών που βρίσκονται
στο σπίτι, για όσο διάστημα
παραμένουν κλειστά τα σχολεία.
• στη στήριξη των ευάλωτων και
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
μέσα από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην παροχή άδειας ασθενείας.
• στην προσπάθεια για καθορισμό
μέτρων στήριξης των αυτοαπασχολούμενων
Γίνεται κατανοητό βέβαια πως,
στην προσπάθεια για περαιτέρω
ενίσχυση των μέτρων στήριξης του

√ Υπεύθυνα, πειθαρχημένα και αλληλέγγυα, αποβάλλοντας
τον πανικό και τις ακρότητες, συμβάλλουμε πρωτίστως
στην καταπολέμηση του ιού και στην επιβεβαίωση
της κοινωνικής υπευθυνότητας μας

ευκρίνεια δήλωσε η ίδια η Υπουργός Εργασίας, «[να μην μείνει]
κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα».
• στην παροχή βοήθειας προς τις
επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει
τις εργασίες τους ή που έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών τους, τουλάχιστο κατά 25%, έτσι ώστε να
μην προβούν σε απολύσεις. Είναι
σημαντικό να διασαφηνιστεί πως,
αυτή η περίοδος της ανατροπής
και της επισφάλειας που βιώνουμε, δεν θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης για σκοπούς «στοχευμένης»
αναδιοργάνωσης και σίγουρα δεν
δικαιολογείται ο τερματισμός
εργασίας υπαλλήλων λόγω πλεονασμού. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία και την ανάγκη στήριξης
της απασχόλησης, προκύπτει και η
προϋπόθεση που τίθεται για πρόσβαση στο σχέδιο που αφορά στη
μείωση του κύκλου εργασιών, να
μην έχουν προηγηθεί οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού.
• στην αποτροπή επιβολής μονομερών και αυθαίρετων αποφάσεων, οι οποίες βρίσκονται εκτός της
γενικότερης προσπάθειας για
λήψη υποβοηθητικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων, καταστρατηγώντας ωφελήματα και
αλλάζοντας ανεξέλεγκτα το καθεστώς εργασίας. Είναι επίσης
σημαντικό να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι πως, οι όποιες πρακτικές
εφαρμόζονται εκτός του πλαισίου
που έχει ήδη σημειωθεί, θα πρέπει
να καταγγέλλονται άμεσα, είτε
προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είτε προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου
Εργασίας και την Ενιαία Υπηρεσία
Επιθεωρήσεων.

συνόλου της κοινωνίας, ο ρόλος
των τραπεζών είναι ιδιαίτερα
σημαντικός. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ
και του Eurogroup, όπως και οι
συστάσεις του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας, δίνουν τη
δυνατότητα προς τις Κυπριακές
τράπεζες να συμβάλουν καθοριστικά, τόσο με τη μείωση των
δανειστικών επιτοκίων όσο και με
την αναστολή της καταβολής των
δόσεων ή μέσα από οποιεσδήποτε
άλλες διευθετήσεις μπορούν να
συνδράμουν θετικά προς το κοινωνικό σύνολο, σε αυτή την κρίσιμη
συγκυρία.
Επί του πρακτέου κρινόμαστε όλοι.
Χρειάζεται να κατανοηθεί το έκτακτο της ανάγκης, έτσι ώστε, υπεύθυνα, πειθαρχημένα και αλληλέγγυα, αποβάλλοντας τον πανικό και
τις ακρότητες, να συμβάλουμε,
πρωτίστως στην καταπολέμηση
του ιού και στην επιβεβαίωση της
κοινωνικής υπευθυνότητας μας.
Μένουμε σπίτι και ενώνουμε δυνάμεις για να σπάσουμε την αλυσίδα
του κορονοϊού.
Η ΣΕΚ συνεχίζει να συνδικαλίζεται
και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση
με σύνεση και υπευθυνότητα, για
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε
και αυτή την κρίση και να επανέλθουμε σε συνθήκες υγείας, εργασιακής σταθερότητας, κοινωνικής
συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.
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Απαιτείται η υιοθέτηση μόνιμης
γραμμής πλεύσης Κύπρου - Ελλάδας

Η

φετινή 1η του Απρίλη δεν μοιάζει με εκείνες
των περασμένων ετών. Είναι αλλιώτικη και
εντελώς διαφορετική καθώς ο Κυπριακός Ελληνισμός λόγω της πανδημίας του κορονοιού αδυνατεί
να παρελάσει, να συγκεντρωθεί στα σχολεία, στους
συλλόγους, στις αίθουσες και στα στάδια για να
γιορτάζει το θρυλικό έπος του 1955-59. Η εποποιία της ΕΟΚΑ, που την κόσμησε με την ηρωική
δράση της μια χούφτα νέων ανθρώπων, αποτελεί
φάρο αντίστασης ενάντια σε κάθε απειλή κατά της
Κύπρου και του Ελληνισμού ευρύτερα.

Τούτη την 1η του Απρίλη, Κύπρος και Ελλάδα πέραν
από την ασύμμετρη απειλή της πανδημίας, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τον Οθωμανό τρομοκράτη που απειλεί με υπέρμετρο θράσος τα ιερά και τα
όσια μας από τον Έβρο, την Βόρεια Ήπειρο και το
Αιγαίο μέχρι την Κύπρο. Η πρωτόγνωρη διμέτωπη
μάχη
που
δίνουμε σήμε√ Ανακοίνωση ΣΕΚ για ρα ως Ελληνιτην επέτειο της 1ης
σμός, πρέπει
Απριλίου, με φόντο
πάση θυσία να
την πανδημία του κορω- είναι νικηφόρα. Η επόμενη
νοϊού και τον υβριδικό
μέρα που θα
πόλεμο στον Έβρο
μας βρείλίγο ή
πολύ λαβωμένους
να
μετρούμε τις
πληγές
μας,
δεν θα είναι
καθόλου εύκολη.
Τουναντίον, θα κληθούμε να διαβούμε ένα νέο
γολγοθά. Προβάλλει, λοιπόν, αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης μόνιμης συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας
στον νευραλγικό τομέα της ασφάλειας με ισχυρή
αμυντική θωράκιση αλλά και σε νευραλγικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς, λαμβάνοντας πολύ
σοβαρά υπόψιν τα κενά που χαραχτηρίζουν στο
παρόν στάδιο την Ευρωπαική Ένωση.
Με το μυαλό μας να στριφογυρίζει στους μαχόμενους του τομέα της Υγείας που δίνουν κάθε ικμάδα
των δυνάμεων τους για διάσωση των πασχόντων,
στρέφουμε σήμερα το βλέμμα μας στους ιερούς
τόπους θυσίας των παλληκαριών της ΕΟΚΑ, χαλυβδώνοντας την πίστη μας στην εντεινόμενη τιτάνεια προσπάθεια για αντιμετώπιση του αόρατου
εχθρού. Tαυτόχρονα, ας μη μας διαφεύγει ούτε στιγμή από τον νούν, πως η λευτεριά και η ευημερία
παραστέκει μονάχα στο πλευρό ενός έθνους ενωμένου, ομόψυχου, τίμιου, εργατικού, ηθικού και ανδρείου. Η ιστορική 1η Απριλίου 1955, επιτάσσει να
μεταλάβουμε από το άγιο δισκοπότηρο του αίματος
των ηρώων και μαρτύρων του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, βαδίζοντας στα μονοπάτια
που πάν στη λευτεριά, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την εθνική αξιοπρέπεια.

Κ

άθε μέρα σε όλο τον κόσμο,
άνθρωποι πεθαίνουν ή
τραυματίζονται ως αποτέλεσμα εργατικών ατυχημάτων ή
επαγγελματικών ασθενειών.
Σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), Η Κύπρος με
0,85 θανάτους ανά 100.000
κατοίκους (πολύ πιο κάτω από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο)
κατέγραψε το 2017 την 3η
καλύτερα επίδοση σε θανάτους από εργατικά ατυχήματα.
Στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση
περισσότερα από 2 εκατομμύ-
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Αλήθεια που το πάει η ηγεσία της ΟΕB;

Η

συνεργασία όλων των θεσμών
του τόπου αποτελεί βασική
συνιστώσα για την επιτυχή διαχείριση των τεράστιων απειλών και
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
Κύπρος λόγω του κορωνοϊού, τόσο
στο επίπεδο της προστασίας της
Του Μιχάλη
Μιχαήλ,
αναπληρωτή
γενικού
γραμματέα
ΣΕΚ

υγείας όσο και της οικονομίας.
Παραφωνία σε αυτή την μεγάλη
προσπάθεια όλων των πολιτικών,
κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων, αποτελούν οι απαιτήσεις και
το “κλαψούρισμα” της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
που δυστυχώς δεν αποτελούν
πλέον έκπληξη για κανέναν, αφού
σε μια σειρά από σοβαρά κοινωνικά και προοδευτικά μέτρα που επιχειρήθηκαν να εισαχθούν τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, η ΟΕΒ
εφαρμόζει μια ξένη στάση προς
τις παραδόσεις των εργασιακών
μας σχέσεων, μια στάση προβληματική και αρνητική η οποία δεν
περνά καθόλου απαρατήρητη από
την κυπριακή κοινωνία.
Στην μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση που έγινε στον τόπο μας,
την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας, η ΟΕΒ κράτησε μια
αρνητική προσέγγιση και άκρως
επιζήμια για τις ανάγκες της κοινωνίας μας στάση. Συμπορεύτηκε
με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που δεν επιθυμούσαν το ΓεΣΥ,
προτάσσοντας ποικιλόμορφα τερτίπια και κινδυνολογίες, όπως το
ενδεχόμενο κατάρρευσης του
Συστήματος, ισχυρισμούς ότι θα
μειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, εμμένοντας στο πολυασφαλιστικό το οποίοι όλες οι επιστημονικές μελέτες είχαν απορρίψει,
αρνήθηκαν να προσυπογράψουν
τη συμφωνία για τις εισφορές των
κοινωνικών εταίρων κλπ.
Στην προσπάθεια της πολιτείας
για να καταπολεμηθεί η μεγαλύτερη γάγγραινα της αγοράς εργασίας
που είναι η αδήλωτη εργασία, η
ΟΕΒ και πάλι λειτούργησε υπονο-

μευτικά αφού οι συνεχείς προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας για να ψηφιστεί η νομοθεσία
για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας επιθεώρησης
της αγοράς εργασίας δεν έχουν
καρποφορήσει, λόγω της αντίδρασης των εργοδοτών, και των
σοβαρών πιέσεων που ασκούν σε
κοινοβουλευτικά κόμματα,
τα
οποία κατά απαράδεκτο τρόπο
κωλυσιεργούν στην ψήφιση της
νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη στάση
της ΟΕΒ δεν είναι επιζήμια μόνο
για τους εργαζόμενους οι οποίοι
αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτηδείους εργοδότες. Μήπως η ΟΕΒ δεν έχει αντιληφθεί πως η αδήλωτη εργασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat τα περιστατικά έχουν
μειωθεί τα τελευταία επτά
χρόνια στην ΕΕ από 2,87

Σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται
αντιμέτωπη με την πανδημία του
κορωνοϊού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης, όπως βέβαια και
όλων των κοινωνικών εταίρων,
επικεντρώνεται στην υποστήριξη
των επιχειρήσεων και της απασχόλησης έτσι που ο τόπος να

√ Εργοδοτική

παραφωνία σε καίρια κοινωνικοοικονομικά ζητήματα όπως το ΓεΣΥ, ο Κατώτατος Μισθός,
η Αδήλωτη Εργασία και τα Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα

πλήττει καίρια όλους τους
σωστούς και νόμιμους εργοδότες,
διαβρώνει τον υγιή ανταγωνισμό
ανάμεσα στις επιχειρήσεις και
εξαπατά τα ταμεία του κράτους;
(Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Φόρος Εισοδήματος κλπ.)
Μια άλλη μεγάλη προτεραιότητα
του κράτους, που αποτελεί και
βασική στόχευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι η ενίσχυση των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων και ιδιαίτερα
των ταμείων προνοίας που αποτελούν τον δεύτερο συνταξιοδοτικό
πυλώνα. Δυστυχώς και σε αυτό το
ζήτημα οι εργοδότες λειτούργησαν
με εσωστρέφεια και δεν αποδέχθηκαν την αρχική πρόνοια του νομοσχεδίου το οποίο υποχρέωνε την
καθολική συμμετοχή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις όπου λειτουργεί ταμείο προνοίας, αφήνοντας έτσι εκτεθειμένους και ακάλυπτους χιλιάδες εργαζόμενους,
εμπεδώνοντας έτσι την τακτική
τους να υπάρχουν εργαζόμενοι
πολλαπλών ταχυτήτων για να
προωθούν πιο εύκολα τις οικονομικές τους επιδιώξεις.
Εκτεθειμένη παραμένει η ΟΕΒ και σε
ένα άλλο κεφαλαιώδες ζήτημα
που είναι η ανάγκη για εισαγωγή
εθνικού κατώτατου μισθού στον
τόπο μας. Σε αυτό το ζήτημα η ΟΕΒ
δεν βρίσκεται σε διάσταση απόψεων μόνο με την κυπριακή πραγμα-

Μείωση θανατηφόρων εργατικών
ατυχημάτων στην ΕΕ
ρια μη θανατηφόρα εργατικά
ατυχήματα είχαν ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να απουσιάζουν από την εργασία τους
για τέσσερις ή περισσότερες
ημέρες, ενώ 2.912 εργατικά
ατυχήματα ήταν θανατηφόρα.

τικότητα (ο εθνικός κατώτατος
μισθός αποτελεί βασικό στόχο της
κυβέρνησης και είναι μια ανάγκη η
οποία είναι ταυτόσημη με το
δικαίωμα σε αξιοπρεπή μισθό),
αλλά βρίσκεται σε πλήρη διάσταση
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Διεθνές Γραφείο Εργασίας που
υποστηρίζουν με κάθε τρόπο αυτή
την μεταρρύθμιση.

• Σε καλή θέση βρίσκεται η Κύπρος. Στη χειρότερη η Ρουμανία
θανατηφόρα ατυχήματα ανά
100.000 εργαζόμενους το 2010
σε 2,25 το 2017.
Μεταξύ των κρατών μελών της
ΕΕ, 16 από τα 27 κράτη μέλη
της ΕΕ κατέγραψαν αριθμό

θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που ήταν πάνω από
το μέσο όρο της ΕΕ.
Τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 5,72 θανατηφόρα
ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους και ακολούθησαν η
Βουλγαρία (4,3), η Αυστρία
(4,11), η Πορτογαλία (3,86), η

αποφύγει τα χειρότερα, που θα
είναι η κατάρρευση του οικονομικού μας συστήματος. Για άλλη μια
φορά όμως, η ΟΕΒ απομονώνεται
από την υπόλοιπη κοινωνία, και
ενώ από τη μια χαιρετίζει τα μέτρα
που δίδονται απλόχερα από το
κράτος στις επιχειρήσεις, δεν
πράττει το ίδιο και για τα μέτρα
που προστατεύουν τους εργαζομένους, απαιτώντας όπως διατηρήσουν οι επιχειρήσεις το δικαίωμα να απολύουν εργαζομένους.
Απαιτούν δηλαδή ”και την πίττα
σωστή και τον σκύλο χορτάτο”,
και αυτό μεσούσης μιας πρωτόγνωρης κρίσης που ιστορικά έπρεπε να είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πιο ανθρώπινη
και αλληλέγγυα στάση και από τον
εργοδοτικό κόσμο.
Δυστυχώς, οι εργοδότες εξακολουθούν να αγνοούν πως η διατήρηση
των θέσεων εργασίας και των
μισθών αποτελούν τα βασικά
εργαλεία που στηρίζουν την κατανάλωση και τις αγορές, πιστεύοντας πως οι επιχειρήσεις μπορούν
να αναπτύσσονται χωρίς τους
καταναλωτές που είναι οι εργαζόμενοι αφού καμιά πραγματική
ανάπτυξη δεν μπορεί να προκύψει
εάν υποφέρουν οι εργαζόμενοι και
παραμένουν φτωχοί. Αυτό το
έχουν αντιληφθεί οι πάντες μέσα
από τη ζώσα πραγματικότητα, με
εξαίρεση την ΟΕΒ. Αλήθεια που το
πάει η ηγεσία της ΟΕΒ;
Γαλλία (3,58) και η Λιθουανία
(3,47).
Αντίθετα, η Μάλτα κατέγραψε
το χαμηλότερο αριθμό το 2017
με 0,57 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους.
Ακολούθησε η Ολλανδία (0,78),
η Κύπρος (0,85) και η Εσθονία
(1,02).
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Τιμούμε τη Μητέρα σε καιρούς πανδημίας

Eντατικές επιθεωρήσεις
για εφαρμογή Μέτρων
Προστασίας και Πρόληψης
στους χώρους Εργασίας

Της Δέσποινας Ησαΐα

Κ

Σ

το πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας, και της λειτουργίας χιλιάδων
επιχειρήσεων και εργοταξίων καθώς και της
επανόδου στην εργασία δεκάδων χιλιάδων
εργαζομένων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
από προχθές Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, ξεκίνησαν εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο
της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από
την Πανδημία του Κορωνοϊού στο λιανικό
εμπόριο και στα εργοτάξια.
Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετέχουν Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων.
Οι Λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς
και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νομοθεσία.
Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκαν 370 επιθεωρήσεις στο λιανικό
εμπόριο, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά
υπήρχαν και περιπτώσεις ανυπαρξίας
σήμανσης και παράλειψης χρήσης μάσκας.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 95 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες
σημάνσεις, υγειονομικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις καθαρισμού, αλλά ούτε και αντισηπτικά. Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν
αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των
μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν Ειδοποιήσεις Βελτίωσης και Απαγόρευσης λειτουργίας εργοταξίων.
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι επιθεωρήσεις θα είναι πιο εντατικές αύριο για
επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης. Στις
περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα
αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή
εξώδικων πρόστιμων, προώθηση ποινικών
διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

Λ

όγω της πανδημίας, ολόκληρος ο
κόσμος έχει ακινητοποιηθεί. Όλοι
φοβούνται και αγωνιούν για την υγεία
τη δική τους και των αγαπημένων τους.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες συνθήκες και όχι να αντιδρούμε
συναισθηματικά.
Για τους περισσότερους από εμάς, η
κατάσταση που βιώνουμε είναι πρωτοφανής. Έχει απαγορευτεί η μετακίνηση
κι έχει επιβληθεί η κοινωνική απόσταση
και η απομόνωση σε φυσικό επίπεδο.
Έχουν απαγορευτεί πράγματα που
θεωρούσαμε δεδομένα. Τώρα, λοιπόν,
μας δίνεται η ευκαιρία να τα εκτιμήσουμε και να αναρωτηθούμε τι είναι
πραγματικά σημαντικό για μας.
Ο ιός θεωρείται τεράστια απειλή και
«κατάρα». Είναι όμως έτσι; Μήπως
είναι ένα κάλεσμα να ξυπνήσουμε και
να στοχαστούμε ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή;
Έχετε παρατηρήσει πως πολλές φορές,
όταν δεν το κάνουμε μόνοι μας, έρχεται
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άθε δεύτερη Κυριακή του Μάη
τιμούμε στο πρόσωπο της μάνας
την κάθε εργαζόμενη γυναίκα, σε κάθε
τομέα απασχόλησης και εργασίας
που συνεισφέρει οικονομικά στα
μεγάλα οικογενειακά βάρη , μέσω της
ενεργού συμμετοχής της στην εργασία
και ηθικά με τους πολλαπλούς ρόλους
που επιτελεί και που καθιστούν την
καθημερινότητα
της πραγματικό
αγώνα δρόμου.

• Για άλλη μια φορά είναι αυτή που υψώνει το ανάστημα της
για να διασώσει την οικογενειακή συνοχή.
• Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών εκφράζει την ευαρέσκεια του
για έμπρακτη στήριξη της πολιτείας στους εργαζόμενους γονείς

Σε συνθήκες κρίσεων και εκτάκτων
καταστάσεων ο σεβασμός θα πρέπει
να μεταφράζεται σε πολιτική υποστήριξής και επίλυσης προβλημάτων
μέσα από τη μετουσίωση των λόγων
σε πρακτική εφαρμογή.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών της
ΣΕΚ εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση που η Κυβέρνηση αναγνώρισε
από την πρώτη στιγμή ότι στην
παρούσα υγειονομική κρίση, οι εργαζόμενοι γονείς και δη οι γυναίκες θα
ήταν αυτές, θα επιφορτίζονταν αποκλειστικά με τη φροντίδα των παιδιών τους με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, ειδικότερα
όσον αφορά τους μονογονιούς.
Το σχέδιο της ειδικής άδειας της
Κυβέρνησης για τη φροντίδα των παιδιών προσφέρει οικονομικές ανάσες
σε κάθε εργαζόμενη μητέρα με παιδιά
ηλικίας κάτω των 15 ετών ή παιδιά με
αναπηρίες χωρίς όριο ηλικίας μέχρι
ότου επανέλθει η ομαλότητα στην
αγορά εργασίας.
Είναι γεγονός πως χιλιάδες γυναίκες
στον ιδιωτικό τομέα θα εξακολουθήσουν να παραμένουν αναγκαστικά
στο σπίτι, μέχρι ότου τα σχολεία και
οι δομές φροντίδας παιδιών παραμένουν κλειστά γεγονός που ενισχύει τη
θέση πως σε περιόδους κρίσης οι
γυναίκες είναι αυτές που απορροφούν περισσότερο τους διάφορους
οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς
κραδασμούς.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει σε κάθε της βήμα
με υπευθυνότητα και σωφροσύνη να
προσφέρει στήριξη στους εργαζόμενους και σε καμιά περίπτωση δεν θα
επιτρέψει οποιανδήποτε προσπάθεια

μονομερών αποφάσεων με στόχο τη
θυματοποίηση τους.

Ένα ζήτημα που προσβάλλει
έννοια του σύγχρονου κράτους

Ειδικότερα το κίνημα της ΣΕΚ στέκεται
στο πλευρό κάθε εργαζόμενης μητέρας η οποία για άλλη μια φορά διατηρεί αλώβητη την οικογενειακή
συνοχή σε μια περίοδο που το κράτος
και οι επιδημιολόγοι επιτάσσουν την
προστασία της υγείας των ευάλωτων
ομάδων, παππούδων και γιαγιάδων
που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους εργαζόμενους γονείς.

• Προαγωγή πολιτικών συμφιλίωσης που να θέτουν την γυναίκα ισότιμο παίχτη στην αγορά εργασίας

Επιπρόσθετα τιμή στη Μάνα γενικά,
και ειδικότερα στην εργαζόμενη,
σημαίνει:
• Εξάλειψη κάθε μορφής διάκριση και
υποστήριξη του διπλού της ρόλου,
της μητέρας και εργαζόμενης, μακριά
από τη φτώχεια, τις σε βάρος της
προκαταλήψεις, τη Βία και την περιθωριοποίησή της.
• Απόδοση της Ισονομίας στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον
χωρίς διαστρεβλωμένες αντιλήψεις
που υπογείως υποθάλπουν την πραγματική εικόνα.
• Αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή του
συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η δικαιοσύνη και η
Ισότητα αποτελούν βασικές αρχές και
εμπίπτουν στον σκληρό πυρήνα του
δηλαδή αυτών που δεν υπόκεινται σε
καμιά απολύτως αναθεώρηση.
• Εξάλειψη του χάσματος αμοιβών.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
η ζωή και μας ταρακουνά δυνατά για
να ξυπνήσουμε; Και μήπως αυτή η
πανδημία ήταν ο μόνος τρόπος για να
μπει φρένο στον φρενήρη ρυθμό της
καθημερινότητάς μας και να μας δοθεί
χρόνος να αναλογιστούμε τις προτε-

√ Οι ειδικοί συνιστούν ότι στις
δύσκολες καταστάσεις έχουμε την
ευκαιρία να δούμε ποια είναι τα
σημαντικά πράγματα στη ζωή
ραιότητές μας και να διορθώσουμε τα
κακώς κείμενα;
Σε παγκόσμιες κρίσεις όπως αυτή, μας
δίνεται η ευκαιρία να αναλάβουμε την
ευθύνη μας και να επιλέξουμε πώς θα
διαχειριστούμε την κατάσταση, από
ποιο επίπεδο συνειδητότητας θα δράσουμε. Είναι επιλογή μας το αν θα υπο-

κύψουμε στο φόβο και στον πανικό ή αν
θα αποδεχτούμε την πραγματικότητα
αυτού που συμβαίνει ήρεμα, κάνοντας
το καλύτερο που μπορούμε.
Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή,
μπορούμε όμως να ελέγξουμε την εσωτερική μας κατάσταση, τις σκέψεις και
τα συναισθήματά μας. Το τι συμβαίνει
μπορεί να είναι εκτός του ελέγχου μας,
η αντίδρασή μας όμως είναι δική μας
υπόθεση.
«Για όλα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός
κάτω από τον ουρανό», έχει πει ο
σοφός Σολομών. Στην παρούσα φάση
νομίζω πως είναι ο καιρός για να
κάνουμε όλα αυτά που επιθυμούσαμε
και δεν βρίσκαμε τον απαραίτητο
χρόνο. Είναι ο καιρός να μείνουμε
συνειδητά εστιασμένοι στο παρόν, στη
στιγμή. Είναι ο καιρός να βρεθούμε στη

κάθε

• Προστασία κάθε γυναίκας από το
απαράδεκτο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων μορφών
βίας
Σημαίνει πολλά ακόμη όπου θα
κυριαρχεί η Ισότιμη Μεταχείριση σε
κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής.
Σημαίνει καταληκτικά η εφαρμογή
των νόμων χωρίς παρεκκλίσεις. Και οι
νόμοι είναι η οδός για ένα ισότιμο
κράτος δικαίου.
Οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία
δεν αποτελούν ατομικό δελτίο προόδου για αυτό θα παραμείνουμε συνοδοιπόροι και σύμμαχοι.
Αλλά με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ το
κελαηδητό τους. Χρειάζεται η άλλη
βέργα, της μαγείας, και ποιος μπορεί
να την κατασκευάσει αν δεν του ’χει
από μιας αρχής δοθεί;”
― Οδυσσέας Ελύτης
Τιμούμε τη μητέρα. Τιμούμε τον
άνθρωπο. Σεβόμαστε την προσφορά
της και προσπαθούμε όλα τα σημαίνει
να γίνουν πράξη. Είναι η μικρότερη
οφειλή προς την ίδια και προς την
κοινωνία.
φύση. Είναι ο καιρός να εκμεταλλευτούμε την ησυχία, τη σιωπή και την
ακινησία για να γνωριστούμε με τον
εαυτό μας και να τον φροντίσουμε
πνευματικά.
Είναι ο καιρός να στοχαστούμε την ενότητα και τη σύνδεσή μας με όλα, να
αναγνωρίσουμε πως δεν είμαστε μόνοι
και να συμφιλιωθούμε με τη μοναχικότητα. Και είναι ο καιρός να αναλογιστούμε την ατομική μας ευθύνη σε αυτό
που συμβαίνει.
Τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κι αυτό
θα περάσει. Κι αφού περάσει, τι θα
έχουμε μάθει; Ποιοι θα έχουμε γίνει; Τι
θα επιλέξουμε να διορθώσουμε ή να
αλλάξουμε; Ας έχουμε εμπιστοσύνη στη
ζωή κι ας της επιτρέψουμε να μας
διδάξει.
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Λομβαρδία: Οι αρχές υπέκυψαν
στην πίεση των βιομηχάνων
• Πού οφείλεται η καταστροφή στην Ιταλία

Τ

ον λόγο που η Ιταλία και συγκεκριμένα η Λομβαρδία χτυπήθηκε
ανελέητα από τον κοροναϊό εξηγεί σε
ανάλυσή
του
το
πακτορείο
Associated Press.
Ειδικότερα η Ιταλία είχε είναι η
πρώτη χώρα της Ευρώπης που χτυπήθηκε από την πανδημία και πλέον
μετρά περισσότερους από 26.000
νεκρούς.
Το πρώτο εσωτερικό κρούσμα στην
Ιταλία καταγράφηκε στις 21 Φεβρουαρίου όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ακόμα πίστευε ότι ο ιός
«μπορούσε να περιοριστεί», αλλά και
ότι ήταν λιγότερο μεταδοτικός από
τη γρίπη.

√ «Ξέχασαν» τα γηροκομεία
ενώ ο ιός κυκλοφορούσε στη
Λομβαρδία από τις αρχές του
Ιανουαρίου ή και νωρίτερα

ριο δε γνώριζαν ότι προέρχεται από
τον κορονοϊό, καθώς τα συμπτώματα
ήταν τα συνήθη της πνευμονίας, ενώ
υπήρχε η πεποίθηση ότι ο COVID-19
είχε περιοριστεί στην Κίνα. Ακόμη και
μετά την 21η Φεβρουαρίου, οι γιατροί
δεν καταλάβαιναν ακόμα τον περίεργο τρόπο με τον οποίο επιτίθεται ο
νέος ιός και την ταχύτητα με την
οποία επιδεινωνόταν η κατάσταση
του ασθενούς.
Επίσης, επειδή οι ΜΕΘ της Λομβαρδίας γέμισαν πολύ γρήγορα, πολλοί
γιατροί προσπάθησαν να παρακολουθήσουν τους ασθενείς από το
σπίτι, παρέχοντάς τους σε πολλές
περιπτώσεις οξυγόνο. Η στρατηγική
αυτή αποδείχτηκε μοιραία και πολλοί
πέθαναν πριν προλάβουν να φτάσουν στο νοσοκομείο ή ακόμα περιμένοντας για το ασθενοφόρο. Σε αυτό
συνέβαλε και ο μικρός αριθμός ΜΕΘ
ανά κάτοικο, μετά από χρόνια περικοπών των δημοσίων δαπανών.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Η παγκόσμια οικονομία στη δίνη
του κορωνοϊού

Τ

ρομακτικές θεωρούνται οι επιπτώσεις
της πανδημίας του COVID-19 στην
παγκόσμια οικονομία με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα.Οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως η επιβράδυνση της παγκόσμιας
οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας κυμαίνεται μεταξύ -35% στις
χώρες
του Οργανισμού Οικονμικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 18,6% (Uni Credit) και -6% (ΗΒC), ενώ στην
Ελλάδα η ύφεση δυνατόν να αγγίξει το 10% σε ετήσια βάση.
Η υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος για τον μήνα Μάρτιο ήταν στις
109,4 μονάδες έναντι 113,2 μονάδων τον
προηγούμενο μήνα, με την καταναλωτική
εμπιστοσύνη επιπλέον να δέχεται καθίζηση για τον ίδιο μήνα στις -16,5 μονάδες έναντι -4,8 του Φεβρουαρίου.
Και οι δύο δείκτες προοιωνίζονται αρνητικές προβλέψεις σε βάθος χρόνου και
στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας.

δήματος. Από την άλλη, μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι πιθανό να οδηγηθούν σε συνθήκες φτώχειας (υπολογιζόμενης απώλειας τουλάχιστον -20% του
εισοδήματός τους).
Η κατανομή αυτών των πληθυσμών σύμφωνα με την ερευνητική πηγή Oxfam έχει
ως εξής: Ευρώπη και Kεντρική Ασία 30,5

√ Εφιαλτικά τα σενάρια
στο μέτωπο της εργασίας

√ Ο ρόλος του κράτους
καθίσταται καθοριστικός

√ Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο
είναι δυνατό να χάσουν πέραν
των 860 δισ. δολάρια εισοδήματος, ενώ μισό δισεκατομμύριο
άνθρωποι είναι πιθανό να οδηγηθούν σε συνθήκες φτώχειας

Οι πιέσεις από
τις βιομηχανίες
Σημαντικό
ρόλο
στο να σκάσει σαν
βόμβα ο κοροναϊός
στην
Λομβαρδία
έπαιξαν οι πιέσεις
των βιομηχανιών
στην Ιταλία.

Ο ιός πάντως δεν χτύπησε μία μικρή
πόλη της Ιταλίας, όπως πολλοί
πιστεύουν καθώς η Λομβαρδία έχει το
ένα έκτο του πληθυσμού της Ιταλίας
των 60 εκατομμυρίων κατοίκων και
είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Εκεί βρίσκεται και το Μιλάνο, η
καρδιά της ιταλικής βιομηχανίας και
επιχειρηματικότητας.
Ιολόγοι και επιδημιολόγοι υποστήριξαν στο Associated Press ότι τα λάθη
στη Λομβαρδία θα αποτελέσουν
αντικείμενο μελέτης για χρόνια, δεδομένου ότι η πανδημία κατακερμάτισε
το νοσηλευτικό σύστημα της περιοχής, ενώ στις περισσότερες γύρω
περιοχές τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα.
Σύμφωνα με την έρευνα του πρακτορείου, Associated Press, στη Λομβαρδία υπήρχαν όλοι οι κακή παράγοντες ώστε να βγει εκτός ελέγχου η
κατάσταση.

Δεν γνώριζαν
Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα στην
Ευρώπη που διέκοψε την αεροπορική
σύνδεση με την Κίνα στις 31 Ιανουαρίου, ενώ τοποθέτησε και ειδικές
συσκευές στα αεροδρόμια για τον
έλεγχο της θερμοκρασίας των επιβατών. Ωστόσο ακόμη κι αν ήταν η
πρώτη, το έπραξε πολύ αργά. Οι επιδημιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο ιός
κυκλοφορούσε στη Λομβαρδία από
τις αρχές του Ιανουαρίου ή και νωρίτερα.
Γιατροί που είχαν ασθενείς με πνευμονία τον Ιανουάριο και το Φεβρουά-

Η Confindustria, το
ισχυρότερο βιομηχανικό λόμπι της Ιταλίας ασκούσε
αφόρητες πιέσεις για να μην γίνει
lockdown και να μην κλείσει η παραγωγή των εργοστασίων, λόγω του
τεράστιου κόστους για μία περιοχή
που παράγει το 21% του ΑΕΠ της
χώρας.
Στις 28 Φεβρουαρίου, μία εβδομάδα
μετά την εξάπλωση και με 100 κρούσματα
στο
Μπέργκαμο,
η
Confindustria έβγαλε στα κοινωνικά
δίκτυα ένα μήνυμα στην αγγλική
γλώσσα,
για
την
καμπάνια
#Bergamoisrunning ώστε να καθησυχάσει τους πελάτες. Οι καμπάνιες
συνεχίστηκαν, ενώ ακόμα και την 7η
Μαρτίου που η Ρώμη έκλεισε τη Λομβαρδία, τα εργοστάσια έμειναν ανοιχτά, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν
απεργίες από εργαζόμενους που
φοβόντουσαν για την υγεία τους.
Προφανώς όλο αυτό ήταν λάθος, ενώ
πλέον είναι κοινώς αποδεκτός ότι τα
εργοστάσια τελικά δεν έκλεισαν μέχρι
τις 26 Μαρτίου, εξαιτίας πιέσεων
των ισχυρών.

Ξεχάσανε τα γηροκομεία
Τέλος ένα ακόμη τεράστιο λάθος
ήταν το ότι η κυβέρνηση άφησε τα
γηροκομεία στην τύχη τους. Εκατοντάδες ηλικιωμένοι πέθαιναν στη
Λομβαρδία και σε ολόκληρη την Ιταλία, με τις αρχές να ερευνούν δεκάδες
γηροκομεία, αλλά και τα μέτρα που
έλαβαν οι τοπικές αρχές, που είχαν
ως αποτέλεσμα να επιδεινωθεί το
πρόβλημα.

Δίχως κανείς να είναι βέβαιος όσον
αφορά την ασφάλεια τυχόν προβλέψεων,
μιας και ούτως ή άλλως πρόκειται για
προβλέψεις, σχετικά με την εξέλιξη τόσο
την υγειονομική όσο και την οικονομική,
είναι ωστόσο πιθανό η βαρύτητα αυτής
της κρίσης να είναι έτι περαιτέρω χειρότερη της χρηματοπιστωτικής κρίσης
2008-2015. Οι σημαντικές επιπτώσεις
όμως στον κόσμο της εργασίας είναι
εφιαλτικές, όπου σύμφωνα με προκαταρκτικές προβλέψεις του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας αναμένεται σε περίπτωση πτώσης κατά 8% του ΑΕΠ αύξηση κατά 25
εκατομμύρια των ανέργων μέχρι και το
δυσμενές σενάριο απώλειας 1,25 δισ.
θέσεων εργασίας, δηλαδή του 1/3 των
εργαζομένων παγκοσμίως, που ανέρχονται σήμερα σε 3,3 δισ.
Οι προβλέψεις για τη χώρα μας μιλούν
για σταδιακή εκτίναξη της ανεργίας στο
30%, καθώς τα αποτελέσματα της βαριάς
ύφεσης θα ακολουθούν τους πλέον δυναμικά συμμετέχοντες κλάδους της οικονομίας στο ΑΕΠ, π.χ. τουρισμός, εμπόριο,
κατασκευές, για αρκετό χρονικό διάστημα. Η ανησυχία, βεβαίως, έγκειται ότι
πλέον της απώλειας εργασίας προκύπτει
μείωση του πρωτογενούς εισοδήματος,
που σημαίνει χαμηλή κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών λόγω εισοδηματικής
απίσχνασης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις επίσης για το 2020 του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας
(International
Labour
Organization) οι εργαζόμενοι σε όλο τον
κόσμο είναι δυνατό να χάσουν, στην περίπτωση χαμηλής εκτίμησης, 860 δισ.
δολάρια εισοδήματος, ενώ στην περίπτωση υψηλού εκτίμησης οι απώλειες
υπολογίζονται σε 3,4 τρισ. δολάρια εισο-

εκατ. άνθρωποι, Μ. Ανατολή και Β. Αφρική 44,9 εκατ. άνθρωποι, υποσαχάρια
Αφρική 44,6 εκατ., Λ. Αμερική και Καραϊβική 54,3 εκατ., Ν. Ασία 128,8 εκατ. και Α.
Ασία - Ειρηνικός 239,8 εκατομμύρια.
Σημειωτέον ότι το επίπεδο φτώχειας ορίζεται για εισόδημα κάτω των 5,50 δολ.
ημερησίως.
Είναι βέβαιο ότι, με το δεδομένο της διαφορετικότητας της παρούσας κρίσης από
κάθε προηγούμενη, ο ρόλος του κράτους
καθίσταται καθοριστικός όχι μόνο για το
κρίσιμο μεσοδιάστημα μέχρι τα τέλη του
2020 αλλά και στη συνέχεια με τις επιθετικές πολιτικές που θα εφαρμόσει εάν
θέλουμε να κάνουμε πράξη την εκτίναξη
της οικονομίας, την επόμενη μέρα.

Η ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα η επιτυχημένη διαχείριση
της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη που «γεννάει» προσδοκίες όσον αφορά
την πλήρη άρση των γραφειοκρατικών,
πολεοδομικών εμποδίων π.χ. στην έγκριση και υλοποίηση μιας επένδυσης, καθώς
δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια να περιμένει κανείς, καθώς η ανεργία θα «φουντώνει» καθημερινά και ο μόνος πυλώνας
που μπορεί να στηρίζεται το ΑΕΠ είναι οι
επενδύσεις, αφού οι εξαγωγές και η
κατανάλωση θα πάρει χρόνο μέχρι να
αναρρώσουν.
Η ύφεση φέτος θα είναι μεγάλη, αλλά η
ανάκαμψη θα είναι μεγαλύτερη το 2021. Η
διαφορά είναι ότι υπάρχει αυτή τη φορά
ένα μεγάλο απόθεμα, που είναι η αξιοπιστία της χώρας η οπόια χειρίσθηκε
άψογα και υποδειγματικά το θέμα της
πανδημίας αλλά και της υβριδικής κρίσης στον Έβρο.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Συμβολικό άναμμα λαμπάδας στη ΣΕΚ
εν μέσω πανδημίας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Θα συνεχίσουμε τη στήριξη
και πάλι θα τα καταφέρουμε
• Πρωτομαγιάτικο Μήνυμα της υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου

Η

Εργατική Πρωτομαγιά που γιορτάζουμε σε
πρωτόγνωρες συνθήκες, μας υπενθυμίζει
την ανάγκη και την υποχρέωση μας να προστατεύσουμε τους εργαζομένους διασφαλίζοντας την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων που με διαχρονικούς αγώνες έχουν
κατακτηθεί.
Όλοι μαζί, Κυβέρνηση και Κοινωνικοί Εταίροι,
μπορούμε μέσω της συνεργασίας μας να στηρίξουμε την απασχόληση διαφυλάσσοντας τις
θέσεις εργασίας, τα εργασιακά κεκτημένα και
τις συνθήκες κάθε εργαζόμενου.
Με τα Σχέδια Στήριξης τόσο των Εργαζομένων
όσο και των Επιχειρήσεων που έχουμε εξαγγείλει στόχος
μας
είναι να μην
απολυθεί
κανένας
εργαζόμενος απλώνοντας ένα
δίκτυ προστασίας σε
όσους βρίσκονται
σήμερα σε
δύσκολη
θέση.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Εφαρμογή από την 1η Ιουνίου
της ενδονοσοκομειακής φροντίδας

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας κατά τη σημερινή του συνεδρία στην
παρουσία του Υπουργού Υγείας, εξέτασε το θέμα της
εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο και το επίπεδο ετοιμότητας του Οργανισμού που έχει προκαλέσει
η πανδημία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι υπό
τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της δεύτερης φάσης στην ολότητά
της και όπως προβλεπόταν, αλλά λαμβάνοντας
υπόψιν τις ανάγκες και ανησυχίες της κοινωνίας,
υπέβαλε εισηγητική πρόταση στον Υπουργό Υγείας
για έναρξη της παροχής υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από την 1η Ιουνίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εντός των
επόμενων ημερών όπου θα καθορίζεται και το χρονοδιάγραμμα ένταξης των υπολοίπων υπηρεσιών
που αφορούν στη δεύτερη φάση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί τις εξελίξεις
στον τομέα της υγείας και επιβεβαιώνει την προσήλωσή του για τη διασφάλιση της παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών και ισότιμης πρόσβασης σε
υπηρεσίες φροντίδας υγείας προς όλους τους δικαιούχους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2020

• 28η Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

Λ

όγω της έκτακτης κατάστασης
που προκάλεσε η πανδημία του
κορωνοιού, η φετινή εκδήλωση
που διοργανώνει η ΣΕΚ στη μνήμη
όσων έχασαν τη ζωή τους εν ώρα
εργασίας προς τιμή των θυμάτων
των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών
στην
οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στο σύνολο τους, περιορίστηκε
στο συμβολικό άναμμα
λαμπάδας.

στο ζωτικό θέμα της ασφάλειας
και υγείας στην εργασία. Οι κοινωνικοί εταίροι καλούμαστε να
αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων προωθώντας ομόθυμα και
αλληλέγγυα πολιτικές που θα

τηρηθούν αδιαπραγμάτευτα τα
μέτρα ασφάλειας, υγείας και υγιεινής και αυξηθούν οι έλεγχοι και οι
επιθεωρήσεις για προστασία του
συνόλου των εργαζομένων.

Η
28η Απριλίου έχει
καθιερωθεί ως Παγκόσμια
Ημέρα για την Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία,
όπου διατρανώνεται η
κοινή βούληση των Κοινωνικών Εταίρων
για
συνεργασία και δράση με
σκοπό την
εδραίωση
ασφαλούς και υγιούς
περιβάλλοντος εργασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
που εξέδωσε η ΣΕΚ τονίζονται τα ακόλουθα: Τούτη την
ώρα, η προσοχή όλων επικεντρώνεται στην ευόδωση της καταβαλλόμενης προσπάθειας για
αναχαίτιση της πανδημίας, με
κορυφαίο στόχο την προστασία
της δημόσιας υγείας και τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας.
Η ΣΕΚ υπογραμμίζει πως, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης σε καμιά περίπτωση δεν
πρέπει να οδηγήσει σε εκπτώσεις

• Αδιαπραγμάτευτα τα μέτρα
ασφάλειας και υγείας
στους χώρους εργασίας
επαναφέρουν την ομαλότητα στην
κοινωνικοοικονομική ζωή με γνώμονα το ευρύτερο συμφέρον της
χώρας, έχοντας ως επίκεντρο μας
τον άνθρωπο και δη τον εργαζόμενο.
Η ΣΕΚ τονίζει την ανάγκη όπως,
ενόψει της σταδιακής επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας,

Αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και
επαγγελματικών
ασθενειών,
δίνουμε και πάλι τα εύσημα στο
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό αλλά και σε όλους τους
εργαζόμενους της πρώτης γραμμής που παλεύουν
κάτω από
αντίξοες συνθήκες για να κρατηθεί
ο τομέας της Υγείας αλώβητος,
γεγονός που θα αποτελέσει τη
λυδία λίθο για επαναφορά της
ζωής μας στην κανονικότητα το
συντομότερο.

ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ:

Αναγκαιότητα η λήψη επιπρόσθετων προληπτικών
μέτρων υγείας στις επιβατικές συγκοινωνίες

Η

ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ απέστειλε στις
3 Μαΐου, επιστολή προς τον
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών κ Έργων Γιάννη Καρούσο, με
θέμα τη λήψη προληπτικών
μέτρων Υγείας για αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού στις επιβατικές συγκοινωνίες.
Την επιστολή, υπογράφει ο αγγ
της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Χαράλαμπος
Αυγουστή (φωτό) και η οποία έχει
κοινοποιηθεί και στις εταιρείες
ΟΣΕΛ
,
ΕΜΕΛ,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΟΣ «ΖΗΝΩΝΑΣ» Λ.Τ.Δ.,
ΟΣΕΑ , ΟΣΥΠΑ ΛΤΔ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ.
Δεδομένης και της αύξησης της
επιβατικής κίνησης με την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων,
τονίζεται στην επιστολή, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι
κίνδυνοι μετάδοσης του ιού μέσα
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Προστασία των οδηγών από την
επαφή με τους επιβάτες στα λεωφορεία με διάφανο πλαστικό ή με

από τους επιβάτες στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, όπως συμβαίνει στις πλείστες χώρες ανά τον
κόσμο. Επιτακτικό καθώς έχουμε
ένα επιβάτη για κάθε περίπου μισό
τετραγωνικό μέτρο, χωρίς να μπορεί να τηρηθεί η απόσταση των
δύο μέτρων μεταξύ των επιβατών.
• Απρόσκοπτος εφοδιασμός των
υλικών απολύμανσης και προφύλαξης προς τους εργαζόμενους.

κουβούκλιο, όπως συμβαίνει με
τους εργαζόμενους στα καταστήματα του λιανικού εμπορίου (π.χ.
υπεραγορές).
• Επανεξέταση του μέτρου της
εφαρμογής του 50% χωρητικότητας, καθώς μιλούμε για 41 επιβάτες σε χώρο 24 τετραγωνικών
μέτρων χωρίς επαρκή εξαερισμό,
ενώ στις υπόλοιπες επιχειρήσεις
ισχύει ένας άνθρωπος κάθε 8
τετραγωνικά μέτρα.
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας και

• Συχνότερη επανάληψη της διαδικασίας απολύμανσης των λεωφορείων και όχι κάθε δεκατέσσερις
ημέρες όπως ισχύει σήμερα.
• Έλεγχος των λεωφορείων από
τους ελεγκτές μόνο στους σταθμούς, για να αποφευχθεί πιθανή
μετάδοση του ιού μέσω της συνεχούς μετακίνησης τους.
• Μελέτη και ενημέρωση για τον
τρόπο χρήσης του κλιματισμού
στα λεωφορεία ενόψει και των
θερμότερων ημερών που επίκεινται.

