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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Συνέντευξη Ανδρέα
Φ. Μάτσα γ γ ΣΕΚ
Η επαναφορά στην κανονικότητα
της οικονομίας, προϋποθέτει
απόλυτο σεβασμό στην εφαρμογή
των συλλογικών συμβάσεων

Σελ. 8

Σε καλό δρόμο
το πρόγραμμα Sure
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) καλεί την
Ευρωπαϊκή Eπιτροπή να επιταχύνει την έγκριση του προγράμματος Sure για χρηματοδότηση
εθνικών προγραμμάτων για στήριξη της απασχόλησης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σελ. 3

ΔΟΕ: Εφιαλτικές προβλέψεις
για ανεργία, φτώχεια
Ενάμισυ δισεκατομμύριο άνθρωποι προβλέπεται να χάσουν την
εργασία τους και γενικότερα τα
εισοδήματα τους λόγω της πανδημίας του κορωναϊού, σύμφωνα με τη Διεθνή οργάνωση
Εργασίας, ILO.
Σελ. 11

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3081

Η διδαχή και οι προκλήσεις
της επόμενης μέρας
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Κανείς μας δεν περισσεύει για
την επανεκκίνηση της οικονομίας
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Σελ. 2

• Μεθαύριο Παρασκευή η κρίσιμη απόφαση της Βουλής

Απαιτείται η μέγιστη υπευθυνότητα εκ μέρους
της κυβέρνησης και των κομμάτων
Κ

υβέρνηση και κοινοβουλευτικά κόμματα καλούνται να επιδείξουν μέγιστη υπευθυνότητα έναντι της οικονομίας και της κοινωνίας λαμβάνοντας
συναινετική απόφαση στο καίριο
ζήτημα της παραχώρησης κρατικών
εγγυήσεων, με μοναδικό γνώμονα το
συμφέρον της χώρας και των πολιτών.
Στην πρόταση αυτή εμπεριέχεται η
πεμπτουσία της προσέγγισης της ΣΕΚ
αναφορικά με το νομοσχέδιο που θα
κρίνει τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και κατεπέκταση των εργαζομένων το οποίο θα τεθεί, εκτός απροόπτου, μεθαύριο Παρασκευή στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

√ Ισοζυγισμένο

νομοσχέδιο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα
της οικονομίας και της κοινωνίας

√ Ενίσχυση των υγιών επιχειρήσεων και ουσιαστική
στήριξη των εργαζομένων
ξεχνούμε ούτε στιγμή πως, αυτό που
προέχει είναι η εξυπηρέτηση των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων:

•

Στήριξη των εργαζομένων και των
ευάλωτων ομάδων, τόνωση της απασχόλησης και ρύθμιση της αγοράς
εργασίας για αποτροπή κάθε μορφής
εργασιακής εκμετάλλευσης

• Στήριξη των

υγιών επιχειρήσεων με
αυστηρούς όρους και σαφέστατα κριτήρια

• Αποτροπή επικίνδυνου εκτροχιασμού
των δημοσίων οικονομικών
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των
κρατικών εγγυήσεων αναμένεται να
ξεπεράσει το €1 δισ.

Το νομοσχέδιο που έχει ως στόχο να
τονώσει τη ρευστότητα στην αγορά
παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη
δυνατότητα λήψης δανείων με κρατικές
εγγυήσεις, βρίσκεται τα τελευταία
εικοσιτετράωρα στη διελκυστίνδα της
κομματικής αντιπαράθεσης με την
κυβέρνηση να προσπαθεί να βρεί τη
χρυσή τομή, ώστε να τεθεί ενώπιον του
κοινοβουλίου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας εξέφρασε την προσδοκία
ότι το χάσμα απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων θα γεφυρωθεί
τάχιστα διαμηνύοντας ότι τυχόν αδιέξοδο πιθανό να αποβεί οδυνηρό.
Παράλληλα υπενθύμισε ότι σε τούτη τη
δύσκολη ώρα, η πολιτική του κράτους
πρέπει να περιστρέφεται γύρω από
τρείς κινητήριους άξονες, χωρίς να

Κοινή πρόταση Γαλλίας - Γερμανίας για στήριξη της οικονομίας
Ευοίωνες προοπτικές για την Ευρωπαϊκή οικονομία αναφύονται
μέσα από την πρόταση αλληλεγγύης του Ε. Μακρόν και της Α. Μέργκελ
για τόνωση της Ευρωπαϊκής οικονομίας με 500 δις ευρώ,
σύμφωνα με τον γγ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα

Σελ. 16

Χρειάζεται προσοχή και έλεγχος στη χρηματοδότηση της οικονομίας

Ε

δώ και αρκετές μέρες κυβέρνηση και βουλή προσπαθούν να συνεννοηθούν, και αν είναι δυνατό να
ομοφωνήσουν, ως προς το περιεχόμενο των κυβερνητικών εγγυήσεων και των υπόλοιπων μέτρων που
χρειάζονται για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

• Τα μέτρα θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαια.
Υπενθυμίζουμε πως, μέσα στη χρηματοοικονομική
κρίση του 2013, επιχειρήσεις στην Κύπρο έκαμαν
κέρδη σε βάρος των μισθών, όπως αποφάνθηκε από
το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έγιναν αρκετές συσκέψεις, έγιναν πολλές δηλώσεις,
διατυπώθηκαν εκατέρωθεν απόψεις και διαφωνίες
και όλα τελικά παραπέμπονται στην ολομέλεια της
βουλής για την προσεχή Παρασκευή.

• Να «τσιμεντωθεί» καλά και νομοθετικά, ότι όσοι θα
λάβουν κρατική στήριξη και χορηγίες δεν θα απολύ-

Φαίνεται πως, αυτή την ώρα υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλευτικών κομμάτων και χάνεται ήδη πολύτιμος χρόνος.
Η ΣΕΚ αυτή την κρίσιμη ώρα με μέγιστη υπευθυνότητα, ανάμεσα σ’ άλλα, υποδεικνύει και τα εξής:• Η κρίση που προκάλεσε απρόοπτα ο κορωναϊός
είναι απρόβλεπτη και αβέβαιη τόσο ως προς τη
διάρκεια της, όσο και ως προς τις επιπτώσεις της.

• Κυβέρνηση και Βουλή οφείλουν
να βρουν την οδό της συναίνεσης
σουν κανέναν εργαζόμενο. Η στήριξη της απασχόλησης είναι αδιαπραγμάτευτη.
• Να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι σωστές
επιχειρήσεις που έχουν τεκμηριωμένα πραγματική
ανάγκη, στηρίζοντας παράλληλα την απασχόληση
και τους εργαζόμενους τους, γιατί οι δημόσιοι πόροι
δεν είναι απεριόριστοι και η κρίση είναι αγνώστου

διάρκειας.
• Να ληφθούν δραστικά μέτρα για να μη θυματοποιηθούν απλοί άνθρωποι, όπως έγινε με την τραπεζική
κρίση του 2013. Τα παθήματα πρέπει να γίνονται
μαθήματα.
Η ΣΕΚ για ακόμα μια φορά συστήνει το αυτονόητο: η
πολιτική ηγεσία οφείλει πάση θυσία να βρει την οδό
της συναίνεσης. Δεν είναι η ώρα ούτε της αντιπαράθεσης ούτε της αποκόμισης και της συσσώρευσης
πολιτικών και κομματικών κερδών. Ούτε για την
κυβέρνηση, ούτε για τα πολιτικά κόμματα.
Αυτό που θα ψηφιστεί την προσεχή Παρασκευή πρέπει να είναι συνταγματικά ορθό και να τυγχάνει της
αποδοχής της κυβέρνησης. Τη «λογική» να ψηφίζει
νόμους ο ένας και να τους αναπέμπει ο άλλος την
είδαμε και στο παρελθόν. Αυτή η τακτική μόνο ζημιά
προκαλεί στην Κύπρο γιατί στην οικονομία ο χρόνος
είναι χρήμα.

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

2

@

E

πιβεβλημένη ανάγκη η υπογραφή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ για διαχείριση της κρίσης
Σύντομα η ΣΕΚ θα έχει έτοιμο το
κείμενο των θέσεων της

*

Ρ

ιζικά και πιο ουσιώδη μέτρα ενάντια στη ΔΙΑΦΘΟΡΑ απαιτούνται
στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης
Οι καιροί είναι πονηροί και οφείλουμε όλοι να επαγρυπνούμε

*

Γ

ια ασφαλείς χώρες για ΤΟΥΡΙΣΜΟ
θεωρεί ο έγκυρος διεθνής τύπος
την Κύπρο - Ελλάδα
Καλή ευκαιρία, οι δύο χώρες να
αξιοποιήσουν από κοινού τις
όποιες προοπτικές

*

Α

καριαία θα είναι η αντίδραση της
ΣΕΚ σε όσους επιχειρήσουν να
εκμεταλλευτούν την κρίση σε βάρος
των εργαζομένων
Σαφέστατη η δημόσια προειδοποίηση του γγ ΣΕΚ προς κάθε
κατεύθυνση

*

Τ

όνωση της απασχόλησης, στήριξη
των εργαζομένων, προστασία των
ευάλωτων
Το τρίπτυχο για αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του κορωνοῒού
στην κοινωνική συνοχή

*

Ι

σχυρά ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ σημαίνει συσσωρευμένο όφελος για την κοινωνία
Ώρα, οι ανοργάνωτοι εργαζόμενοι
να κάνουν το επόμενο βήμα

*

Κ

άτω από αυστηρότατα κριτήρια
και σαφείς όρους να γινει η
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ επιχειρήσεων με
κρατική εγγύηση
Αυτό απαιτεί το συμφέρον της
κοινωνίας και της υγιούς οικονομίας

*

Η

υγειονομική κρίση επιβάλλει τη
λήψη πιο δραστικών μέτρων κατά
των ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ στην αγορά εργασίας
Στο στόχαστρο η αδήλωτη, υποδηλωμένη και επισφαλής εργασία

*

Φ

άνηκαν και αποκαλύφθηκαν τα
πήλινα πόδια του Κυπριακού
ποδοσφαιρικού οικοδομήματος
Το «στημένο» σφύριγμα της λήξης
του Πρωταθλήματος τα λέει όλα

*

Ώ

ρα υιοθέτησης της ηλεκτρονικής
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ αλλά και της
ισχυροποίησης του κοινωνικού κράτους
Αυτή κι αν είναι σοφή διδαχή ελέω
πανδημίας

*

Ν

*

αι, υποκλινόμαστε στο μεγαλείο
του αγώνα των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Συμβολική πράξη αλλά με ουσιαστικό περιεχόμενο

Η
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

απρόσκοπτη πορεία του ΓεΣΥ
είναι μονόδρομος
Η Υγεία, ο ισχυρότερος πυλώνας
του κράτους πρόνοιας

«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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

Η διδαχή και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Ε

ίναι γεγονός πως η αιφνίδια εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού
συνέλαβε την παγκόσμια κοινότητα
εντελώς απροετοίμαστη αποκαλύπτοντας τα γυάλινα πόδια στα οποία στέκεται και κινείται η ανθρωπότητα.
Πλανητάρχες ταπεινώθηκαν, αλαζονικές πολιτικές πρακτικές εξευτελίσθηκαν, αυτοκρατορίες κάθε λογής καθηλώθηκαν. Κροίσοι, με
ή χωρίς μάσκα φάνηκαν ανήμποροι να
δουν κατάμματα την
πανδημία.
Ευτυχώς, στην Κύπρο
και την Ελλάδα τα
πράγματα στο μέτωΤου Ξενή X.
πο της πανδημίας
Ξενοφώντος
κύλησαν πολύ καλύΑρχισυντάκτη
τερα σε σχέση με
«Εργατικής
άλλες χώρες, γιατί
Φωνής»
την ώρα της μεγάλης
xenis.xenofontos@
κρίσης οι κυβερνητιsek.org.cy
κές πολιτικές ευθυγραμμίσθηκαν με τη συνταγή των επιστημόνων της υγείας και όχι με τις
προτροπές των ταχυδακτυλουργών της
οικονομίας. Δικαίως λοιπόν, νοιώθουμε
περηφάνεια για αυτό το επίτευγμα.
Σαυτήν ακριβώς την περηφάνεια οφείλουμε να χτίσουμε το αύριο, δημιουργώντας μια νέα κανονικότητας η οποία
να στηρίζεται στις ανθρωπιστικές
αξίες που να απαντά στις τεράστιες

προκλήσεις του αύριο. Ιδού οι κατευθυντήριες γραμμές της χρυσής συνταγής:

1 Αναθεώρηση των ισχυουσών πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών αντιλήψεων
Αυτό σημαίνει απαλλαγή από παθογένειες του παρελθόντος και συγκρότηση
υγιούς σχέσης κράτους - πολίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξυγίανση
του κομματικού βίου, η ενίσχυση των
δομών του κράτους υιοθετώντας την
αρχή της αξιοκρατίας, ενδυνάμωση
των οργανισμών κοινή ωφέλειας, ισχυροποίηση των νευραλγικών υπηρεσιών

• Απαιτούνται ριζικές αλλαγές
αν πράγματι θέλουμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο
του δημοσίου με αιχμή τον τομέα της
Υγείας, την αναμόρφωση της Δικαιοσύνης και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
προσδίδοντας τεράστια σημασία στην
πάταξη του δίδυμου εφιάλτη της διαφθοράς – διαπλοκής. Ασφαλώς, ικανή
και αναγκαία συνθήκη θεωρείται η
αξιοποίηση των άριστων των αρίστων,
με μοναδικό κριτήριο το τρίπτυχο,
ήθος, τιμιότητα, αξιωσύνη. Και οποσδήποτε χωρίς κομματικά ή άλλα ιδιοτελή βαρίδια

2 Διαφοροποίηση

προτύπου (μοντέλ-

λο) ανάπτυξης
Άμεσο βήμα είναι η υπογραφή Κοινωνικού Συμβολαίου για αναίμακτη έξοδο
από την υγειονομική κρίση στη βάση
της ενίσχυσης της απασχόλησης, της
κοινωνικής συνοχής και της αξιοποπρέπειας στην εργασία με θεμελιό τα
κρατικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων, των ευπαθών ομάδων και της
υγιούς επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια, επιβάλλεται ο καθορισμός πλαισίου δράσης με μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες στοχεύσεις για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της
οικονομίας, της μεταποίησης, της
υψηλής τεχνολογίας αξιοποιώντας στο
έπακρο των ταλαντούχο ντόπιο εργατικό δυναμικό και της ενίσχυση των
δημόσιων επενδύσεων κυρίως σε σημαντικές αναπτυξιακές υποδομές.

3 Σύναψη διακρατικής συμφωνίας με
την Ελλάδα
Προβάλλει αδήριτη η ανάγκη, υιοθέτησης κοινής γραμμή πλεύσης Κύπρου –
Ελλάδας με αιχμή του δόρατος την
Άμυνα, την Οικονομία, την Υγεία και
τους Φυσικούς Πόρους προς αντιμετώπιση των ορατών και αόρατων κινδύνων. Επιλέον η Κυπριακή Κοινωνία των
πολιτών καλείται να αλλάξει άρδην, με
τους πολίτες πιο ενεργούς και διεκδικητικούς, αξιώνοντας όπως το συμφέρον της πατρίδας τεθεί υπεράνω όλων.

Κανείς μας δεν περισσεύει για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Ή

ρθε ΆΡΑΓΕ η ώρα που οι κοινωνίες
θα συνειδητοποιήσουν πόσο άδικο
είναι, ηθικά και νομικά, να υπάρχει
χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων;
Το χάσμα αμοιβών είναι μια έννοια που
ουσιαστικά υποβιβάζει την αξία του
ενός φύλου προς το άλλο. Προσδιορίζει
την παντελή έλλειψη παιδείας και αναδεικνύει τον τρόπο του σκέφτεσαι και
του φέρεσθαι. Η υγειονομική κρίση
κατέδειξε με τον πιο εμφαντικό τρόπο
και στους πιο αναξιόπιστους πως
κανένας εργαζόμενος της πρώτης
γραμμής δεν εξαιρέθηκε λόγω φύλου.
Ήταν όλοι απαραίτητοι να δώσουν πραγματικό αγώνα με έναν
αόρατο εχθρό. Επαγγελματίες
υγείας,
Της Δέσποινας
Ησαΐα
ιατροί, παραϊατρικό
Γρ. Τμήματος
προσωπικό νοσηλευΕργαζομένων
τές,
νοσηλεύτριες,
Γυναικών ΣΕΚ
καθαρίστριες
και
despina.isaia@sek.org.cy
πολλοί άλλοι στάθηκαν
επάξια
στο
πόστο τους συλλογικά και αλληλέγγυα
και επιχειρούν να κερδίσουν τις διάφορες καθημερινές μικρές και μεγάλες
μάχες.

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

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

Είναι απόλυτα αναγκαίο μέσα από τις
κρίσεις να αντιληφθούμε το μέγεθος της
της προ- υπάρχουσας καθημερινής μας
υποκρισίας, όπου διατηρούνται απαράδεκτες αντιλήψεις που δεν έχουν
καμιά θέση στις σύγχρονες ευρωπαϊκές
κοινωνίες. Πόσες γυναίκες εργάζονται
12ωρα και 24ωρα για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο
κάλεσμα της πολιτείας, της κοινωνίας

• Διαθέτουμε αξιόμαχο ανθρώπινο
δυναμικό το οποίο προσφέρει
τον καλύτερο του εαυτό μέχρι ότου
κατορθώσουμε και πάλι
να αναδυθούμε
και της εσωτερικής τους συνείδησης
πως σε κρίσιμες καταστάσεις το γενικότερο καλό υπερέχει του προσωπικού;
Πόσες γυναίκες στην πρώτη γραμμή δεν
έβλεπαν, ολόκληρα 24ωρα τα παιδιά
τους γιατί η λογική για την προστασία
της οικογένειας τους, υπερνικούσε
συναισθημάτων;
Διαθέτουμε ένα αξιόμαχο ανθρώπινο
δυναμικό το οποίο θα εξακολουθεί να
προσφέρει τον καλύτερο του εαυτό

μέχρι ότου κατορθώσουμε και πάλι να
αναδυθούμε σώοι και ασφαλείς.
Μετά την παρέλευση της κρίσης, που
ελπίζω να μας δίδαξε κάποια σημαντικά πράγματα, ας μην αρχίσουμε και
πάλι να διαχωρίζουμε τους εργαζόμενους σε ένθεν και ένθεν. Μην επιτρέψει
κανείς σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος τη
θυματοποίηση ή εκμετάλλευση των
εργαζόμενων μητέρων, που περιορίστηκαν στα σπίτια τους λόγω κλειστών σχολείων αλλά και του συνόλου
των εργαζομένων πάνω στους οποίους
θα πρέπει να στηριχθεί εκ νέου η οικονομία για να πάρει μπρος.
Ουδείς δε περισσεύει σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που θα πρέπει να
καταβληθεί. Με απόλυτο σεβασμό στην
αξία του συνόλου των εργαζομένων και
του καθενός ξεχωριστά ας πορευτούμε
συλλογικά και συνετά για να βρούμε τις
καλύτερες λύσεις υπό τις περιστάσεις.
Ας διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού
την ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις
και επιτέλους ας μάθουμε να μιλάμε
μεταξύ μας ισότιμα χωρίς διακρίσεις. Η
πατρίδα μας χρειάζεται όλους.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5/2020
Λυδίας Φιλιππησίας,
Θαλλελαίου μάρτ.,
Νικήτα Χίου.
ΠΕΜΠΤΗ 21/5/2020
Κωνσταντίνου & Ελένης ισαποστόλων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5/2020
Βασιλίσκου μ. Δημητρίου & Παύλου
νεομ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5/2020
Μιχαήλ Συνάδων,
Συνεσίου επ.,
Μαρίας Κλωπά
μυροφόρου

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5/2020
Γ’ εύρεσις τιμίας
Κεφαλής Ιωάννου
του Προδρόμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2020
ΤΥΦΛΟΥ. Συμεών
οσ., Ιλαρίωνος,
Μελετίου, Κυριακού
εν Ευρύχου.

Συνεσίου επ., Καρπασίας, Κάρπου &
Άλφαίου εκ των 70,
Αβερκίου

ΤΡΙΤΗ 26/5/2020

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

• Συνάντηση συντεχνιών Κυβερνητικών
ΣΕΚ, ΠΕΟ με τον ΟΚΥπΥ

Ευρωπαϊκά Συνδικάτα

Να επιταχυνθεί η έγκριση
του προγράμματος sure

Η

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων καλωσορίζει τη θετική προσέγγιση των μονίμων αντιπροσώπων των 27 κρατών - μελών κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα SURE που
αφορά την προστασία της απασχόλησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο γενικός γραμματέας
Luca Visentin κάλεσε τις κυβερνήσεις των «27» να
επιταχύνουν την λήψη απόφασης προκειμένου να
εγκριθεί το πρόγραμμα και να τεθεί σε εφαρμογή το
συντομότερο με σκοπό να στηριχθούν 42 εκαταομμύρια, περίπου, εργαζόμενοι στην Ε.Ε που κινδυνεύουν με απώλεια της εργασίας τους λόγω της πανδημίας του κορωνοιού. Ζητούμε από την Κομισιόν, να
υιοθετήσει τάχιστα τις κατευθυντήριες γραμμές που
θα καθορίζουν το περίγραμμα εφαρμογής του προγράμματος το οποίο προνοεί αντιστάθμισμα του 80%
των μισθών των εργαζομένων στα κράτη – μέλη
μέχρις ότου η οικονομία επανέλθει στα προ της
υγειονομικής κρίσης επίπεδα, σημείωσε.
Τονίζεται πως η βοήθεια μέσω του SURE σκοπέυει να
χρηματοδοτήσει εθνικά εργασιακά προγράμματα
μικρής διάρκειας για στήριξη της απασχόλησης
αλλά και άλλα μέτρα προστασίας του πληθυσμού
που χάνει το εισόδημα του.

ΕΚΤ: Η οικονομία της Ευρωζώνης
δεν θα επανέλθει πριν από το 2021

H

πληγείσα από τον κορωνοϊό οικονομία της
Ευρωζώνης πιθανόν δεν θα επανέλθει στα προ
της πανδημίας επίπεδα πριν από το επόμενο έτος,
δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκή
Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα El Pais, ενώ τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι
έτοιμη να προσαρμόσει τα μέσα πολιτικής της, αν
χρειαστεί. «Από τη σημερινή προοπτική, φαίνεται σε
κάθε περίπτωση απίθανο ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα
πριν από το 2021, αν όχι αργότερα», ανέφερε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί συνεχώς
την κατάσταση και είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα
τα μέσα της, αυτό φανεί αναγκαίο, προσθέτοντας
ότι μπορεί να προσαρμοσθεί το πρόγραμμα αγορών
ομολόγων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
(Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP).
Απαντώντας σε δημοσιογραφική επισήμανση ότι η
ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει το PEPP, το οποίο θεσπίστηκε τον Μάρτιο με ένα ύψος 750 δισ. ευρώ, στη
συνεδρίαση του Ιουνίου, ο Λέιν απάντησε: «Αξιολογούμε συνεχώς αν κάνουμε αρκετά και αν υπάρχει
κίνδυνος αστάθειας. Έχουμε ακόμη τρεις εβδομάδες
για τη σύνοδο του Ιουνίου και είμαστε στη διαδικασία ανάλυσης της κατάστασης. Αν δούμε ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι πολύ σφιχτές ή ότι η
πίεση σε επιμέρους αγορές ομολόγων δεν αντανακλά
τα βασικά οικονομικά μεγέθη, μπορεί να προσαρμόσουμε το μέγεθος ή τη διάρκεια των αγορών μας, τις
οποίες μπορούμε ούτως ή άλλως να κάνουμε με ευέλικτο τρόπο όσον αφορά τον χρόνο και τμήματα της
αγοράς».

Σε ισχύ μέχρι και τη 12η Ιουνίου
2020 τα Ειδικά Σχέδια
του Υπουργείου Εργασίας

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει περιέλθει εις
γνώση του ότι αρκετοί εργοδότες καλούν τους εργοδοτούμενούς τους που βρίσκονται με Ειδική Άδεια για
τη Φροντίδα Παιδιών να επιστρέψουν στα καθήκοντά
τους, δεδομένου ότι η δεύτερη περίοδος εφαρμογής
των Ειδικών Σχεδίων έχει ολοκληρωθεί.
Διευκρινίζεται ότι τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένου και του Σχεδίου
Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, θα έχουν ισχύ
μέχρι και τις 12 Ιουνίου 2020.

Διασφάλιση ομαλών εργασιακών
συνθηκών στα δημόσια νοσηλευτήρια

Π

ροβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και για τα
οποία θα πρέπει να παρθούν άμεσα αποφάσεις
τέθηκαν σε χθεσινή συνάντηση της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και της
αντίστοιχης συντεχνίας της ΠΕΟ με τον πρόεδρο του ΔΣ και
τον γενικό διευθυντή του ΟΚΥπΥ Μάριο Παναγίδη και Χρίστη Λοιζίδη, αντιστοίχως.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ο
χειρισμός και η επίλυση εργασιακών θεμάτων
που αφορά το ωρομίσθιο προσωπικό στον
ΟΚΥπΥ, η στελέχωση κρατικών νοσηλευτηρίων
και ιατρικών κέντρων υγείας με ωρομίσθιο προσωπικό, επέκταση νοσοκομείων με προσθήκες
κτηρίων / υπηρεσιών, η πλήρωση των κενών
θέσεων, η επαναφορά του κανονικού ωραρίου
σύμφωνα με τους κανονισμούς απασχόλησης
και την νομοθεσία και το ταμείο προνοίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
Όπως τονίστηκε στη συνάντηση από μέρους
των δύο συντεχνιών σε μια περίοδο έκτακτης
ανάγκης για αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορονοϊου Covid-19, αλλά και της προετοιμασίας των
δημοσίων νοσηλευτηρίων για την 2η φάση του ΓΕΣΥ, θεωρούμε απαραίτητη την συνεργασία όλων των πλευρών για
προαγωγή της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου (φωτο) το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό
Προσωπικό μαζί με τους επαγγελματίες υγείας βρίσκονται
στη πρώτη γραμμή μάχης, καταβάλλοντας αξιέπαινη
προσπάθεια υλοποιώντας με πλήρη επάρκεια τα καθήκοντα τους για να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κρονοϊου Covid -19.
Ως εκ τούτου τα προβλήματα που αναφύονται χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης, επισημαίνοντας παράλληλα πως
η διασφάλιση ομαλών εργασιακών συνθηκών έχει καθοριστική σημασία για τους εργαζομένους όλων των βαθμίδων επαγγελμάτων
συμβάλλοντας
στην
ομαλή λειτουργία των
δημόσιων
νοσηλευτηρίων.
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• Σήμα κινδύνου εκπέμπει η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

Μέτρα προφύλαξης συνοδών
και παιδιών με ειδικές ανάγκες

Η

ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ κρούει για άλλη μια φορά το
καμπανάκι σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης
από τον Κορωναίο που επιβάλλεται να ληφθούν
για την ασφάλεια των συνοδών και των παιδιών
που συνοδεύουν με την επανέναρξη των σχολείων.
Η επιστολή που απέστειλε η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ στις 7
Μαΐου στον Πρόεδρο της
Παγκύπριας Συντονιστι-

• Παραμένει αναπάντητη επιστολή
προς τις σχολικές
εφορείες

κής Επιτροπής
Σχολικών
Εφορειών
δεν
έτυχε
απάντησης
παρά το γεγονός
ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο αφού οι συνοδοί υποχρεωτικά θα έχουν
άμεση επαφή με τα παιδία, ενώ την ίδια ώρα,
σύμφωνα με τις οδηγίες, ο δάσκαλος πρέπει να
έχει απόσταση δύο μέτρων από το κάθε παιδί
αλλά ούτε να έχει επαφή με τη γραφική του ύλη.
Τα οκτώ ερωτήματα που έθεσε στην επιστολή η
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ δυστυχώς παραμένουν αναπάντητα
αφού οι συνοδοί δεν έχουν λάβει ακόμη σχετικές
οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να
τηρούν.
Το ζήτημα αυτό, δήλωσε στην «Εργατική Φωνή», ο
γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου είναι αρκετά ευαίσθητο και σοβαρό και η Ομοσπονδία της ΣΕΚ θα παρακολουθεί
την εξέλιξη και αν κρίνει σκόπιμο θα παρέμβει με
απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της υγείας των
παιδιών και των συνοδών τους.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει το ΤΕΕ
για Θερμική Καταπόνηση Εργαζομένων
• Διακοπή ορισμένων εργασιών σε συνθήκες θερμοκρασίας 42 βαθμών
και υψηλών ποσοστών υγρασίας

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του που εκδόθηκε
στις 14.52020, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των
Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 για
συνθήκες θερμοκρασίας 42ο, πρέπει να διακόπτονται
οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας, ανάλογα με το είδος και τη
βαρύτητα της εργασίας:
Ελαφριά Εργασία: Για ποσοστά υγρασίας≥ 39%
Μέτρια Εργασία: Για ποσοστά υγρασίας≥ 34%
Βαριά Εργασία:Για ποσοστά υγρασίας≥ 28%
Ελαφριά: Εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε
πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση.
Μέτρια: Τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση
δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργι-

κές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές
εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.
Βαριά: Έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και
τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών
υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 Kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα.
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ΕΡΓΑΣΙΑ

Η

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
για παγκόσμια κρίση
ψυχικής υγείας

ενδοοικογενειακή βία παρουσιάζει άνοδο, ενώ
οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν
αυξημένες ανάγκες σε ψυχολογική υποστήριξη.
Για παγκόσμια κρίση ψυχικής υγείας προειδοποιεί ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι περιτριγυρισμένοι από θάνατο και ασθένεια και είναι αναγκασμένοι να μένουν απομονωμένοι, ενώ ωθούνται
στη φτώχεια και το άγχος εξαιτίας της επιδημίας
του κορωνοϊού.
«Η απομόνωση, ο φόβος, η αβεβαιότητα, η οικονομική αναστάτωση, όλα αυτά προκαλούν ή ενδέχεται να
προκαλέσουν ψυχολογική αναστάτωση», δήλωσε η
Ντέμπορα Κέστελ διευθύντρια του τμήματος ψυχικής
υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Παρουσιάζοντας έρευνα του ΠΟΥ και τις οδηγίες για
την covid-19 και την ψυχική υγεία, η Κέστελ επεσήμανε είναι πιθανή μια άνοδος του αριθμού και της
σοβαρότητας των ψυχικών ασθενειών, και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

√ Τα παιδιά παρουσιάζουν άγχος, ενώ σε
πολλές χώρες έχουν
καταγραφεί αυξημένα
ποσοστά κατάθλιψης

«Η ψυχική υγεία και η
ευημερία ολόκληρων
κοινωνιών επηρεάζεται από την κρίση
αυτή, κάτι το οποίο
πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα», δήλωσε
στους δημοσιογρά-

φους.
Η έκθεση του ΠΟΥ αναφέρει ότι αρκετές περιοχές του
κόσμου, αλλά και κομμάτια της κοινωνίας είναι πιο
ευάλωτα στο ψυχικό άγχος, περιλαμβανομένων των
παιδιών και των νεαρών που είναι απομονωμένοι
από τους φίλους και το σχολείο τους, όπως και των
εργαζομένων στον τομέα της υγείας που βλέπουν
χιλιάδες ασθενείς να προσβάλλονται και να πεθαίνουν από τον κορωνοϊό.
Έρευνες και δημοσκοπήσεις που διεξάγονται ήδη
δείχνουν τις επιπτώσεις της covid-19 στην ψυχική
υγεία παγκοσμίως. Ψυχολόγοι αναφέρουν ότι τα
παιδιά παρουσιάζουν άγχος, ενώ σε πολλές χώρες
έχουν καταγραφεί αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης
και στρες.
Η ενδοοικογενειακή βία παρουσιάζει άνοδο, ενώ οι
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν αυξημένες
ανάγκες σε ψυχολογική υποστήριξη.
Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα
συνεντεύξεις με γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι
δήλωσαν ότι είτε οι ίδιοι είτε συνάδελφοί τους αντιμετωπίζουν κρίσεις πανικού, άγχους, θλίψης, είναι
ευερέθιστοι, πάσχουν από αϋπνία ή έχουν εφιάλτες.
Πέραν των γιατρών και των νοσηλευτών, ο ΠΟΥ
σημειώνει ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν στρες από
τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία
αλλά και λόγω της απομόνωσης, ενώ άλλοι φοβούνται ότι θα μολυνθούν από τον κορωνοϊό, ότι θα
πεθάνουν ή ότι θα πεθάνουν συγγενείς τους.
Εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες, είτε επειδή έχουν χάσει τη δουλειά
τους είτε επειδή κινδυνεύουν να την χάσουν, πρόσθεσε.
Εξάλλου η παραπληροφόρηση και οι φήμες για την
πανδημία, αλλά και η αβεβαιότητα για τη διάρκειά
της κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν άγχος για
το μέλλον.
Η έκθεση του ΠΟΥ παρουσίασε και ένα σχέδιο δράσης
που μπορούν να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις «για
να απαλύνουν τα δεινά που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι και να περιορίσουν το
μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό κόστος
στην κοινωνία». Μεταξύ αυτών είναι οι μεγαλύτερες
επενδύσεις στην ψυχική υγεία και η προσφορά
«έκτακτων υπηρεσιών ψυχικής υγείας» μέσω τηλεσυνεδριών για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
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Η πανδημία του κορωναϊού και η ανάγκη ενίσχυσης του
κοινωνικού κράτους και της αξιοπρεπούς απασχόλησης

Ό

πως ο καλός καραβοκύρης
στη φουρτούνα φαίνεται έτσι
και η πραγματική αξία κάθε
θεσμού και συστήματος αναδεικνύεται στις δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Αναμφίβολα η κατάσταση που
βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα με
την πανδημία του κορωνοϊού ήταν
και απρόβλεπτη και ιδιαίτερα
δύσκολη. Μιας κατάστασης, η
οποία ανέδειξε ότι οι σημαντικότερες αξίες δεν είναι οι χρηματιστηριακές αγορές και τα εταιρικά
κέρδη, αλλά η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού κράτους με ένα ισχυρό
σύστημα δημόσιας υγείας. Μιας
κατάστασης, η οποία ανέδειξε επίσης ότι πρωταγωνιστές στις
«μεγάλες μάχες» και απέναντι σε
αόρατους εχθρούς δεν είναι τα
ισχυρά και επώνυμα πρόσωπα της
πολιτικής και της χρηματοοικονο-

Του Μιχάλη Μιχαήλ,
αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

μίας που παρελαύνουν καθημερινά
στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Πρωταγωνιστές σε αυτή τη μεγάλη
κρίση ήταν τα δημόσια συστήματα
υγείας, και πολλοί ανώνυμοι τους
οποίους ξαφνικά αποκαλέσαμε
ήρωες. Αυτοί που στάθηκαν στην
πρώτη γραμμή, και εκτέθηκαν στον
κίνδυνο μόλυνσης του ιού για να
προστατεύσουν και να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο: οι
ιατροί των δημόσιων νοσηλευτηρίων και άλλοι επιστήμονες, οι
νοσηλευτές, οι καθαρίστριες και
άλλο εργατικό προσωπικό των
δημόσιων νοσοκομείων, οι πωλητές/τριες στις υπεραγορές και
στους φούρνους, οι ντεληβεράδες
και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι που
στην πλειονότητα τους είναι χαμηλά αμειβόμενοι και με περιορισμένη
εργασιακή προστασία, όταν ο
υπόλοιπος κόσμος προφυλάχτηκε
επαρκώς παραμένοντας στο σπίτι
του και δίπλα στην οικογένεια του.
Και όμως, πολλοί εξ’ αυτών που
σήμερα αποκαλούν τους αφανείς
εργαζομένους της πρώτης γραμμής ως ήρωες, στοχοποίησαν στο
παρελθόν το κοινωνικό κράτος (και
είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν

και στο μέλλον όταν ξεπεράσουμε
αυτή την πανδημία) και απαίτησαν
λιγότερο κράτος υποστηρίζοντας
ότι, μια ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς οικονομία μπορεί να εξυπηρετήσει την κοινωνία περισσότερο και να δημιουργήσει πρόοδο
και ευημερία. Και όμως, είναι οι
ίδιοι παράγοντες που μόλις προέ-

περεταίρω τα οικονομικά συμφέροντα των λίγων σε βάρος της κοινωνίας.
Αυτό που πραγματικά χρειάζεται η
ανθρωπότητα σήμερα είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και
είναι υποχρέωση όλων όσων συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων να συμβάλουν

√ Απαιτείται ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του κράτους ενισχύοντας
περαιτέρω τον νευραλγικό τομέα της υγείας, την κοινωνική πρόνοια
αλλά και τις συνθήκες εργασίας
κυψε η κρίση στην υγεία απαίτησαν από το κράτος να στηρίξει με
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τις
επιχειρήσεις, απαίτησαν να πληρώνει το κράτος τους μισθούς των
εργαζομένων και δεν σταματούν
καθημερινά να απαιτούν περισσότερα και να υπερτονίζουν ότι είναι
ευθύνη του κράτους να στηριχτεί η
οικονομία και το επιχειρίν.
Οι ανατροπές λοιπόν που δημιούργησε αυτή η κρίση είναι πρωτοφανείς. Τα βιώματα μας σε αυτή
την περίοδο υπογραμμίζουν την
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του
κράτους και των δημόσιων υποδομών υγείας. Όλοι αναγνωρίζουν
τώρα ότι, τα κέρδη και το αόρατο
χέρι της οικονομίας δεν μπορούν
από μόνα τους να προστατεύσουν
τους πολίτες, ιδιαίτερα εάν κοιτάξουμε πιο μακριά και αντιληφθούμε ότι οι υγειονομικές και περιβαλλοντικές απειλές θα συνεχίζουν να
αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και
συνεπώς η μοναδική επιλογή είναι
η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
και των αρχών της κοινωνικής
αλληλεγγύης, με έμφαση στην προστασία της υγείας και του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η διαχρονική προσέγγιση λοιπόν
να αποψιλώσουμε το κοινωνικό
κράτος επειδή είναι γραφειοκρατικό και ανελαστικό γίνεται εκ του
πονηρού για να εξυπηρετήσει

στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό
του τρόπου λειτουργιάς και των
δομών του κράτους και όχι να
περιορίσουν τον ρόλο του ο οποίος, «ειρήσθω εν παρόδω»,
θα
γίνεται κάθε μέρα ακόμη πιο σημαντικός γιατί η επόμενη κρίση:
οικονομική, περιβαλλοντική, ή
κρίση στην παγκόσμια υγεία, βρίσκεται στο κατώφλι μας.
Η καθημερινή επιδοκιμασία των
αφανών εργαζομένων που στήριξαν με υποδειγματικό ζήλο και
αφοσίωση τις ανάγκες των πολιτών στην δύσκολη αυτή περίοδο θα
έχει πραγματικό νόημα και αξία
εάν συνοδευτεί με πρακτικά μέτρα
ενίσχυσης των εργαζομένων, και
ιδιαίτερα όσων απασχολούνται σε
θέσεις με χαμηλούς μισθούς και
περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Είναι για αυτούς τους εργαζομένους που η ΣΕΚ υποστηρίζει
διαχρονικά την επέκταση των
βασικών όρων των συλλογικών
συμβάσεων και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων οι οποίες
δεν αποδέχονται την οργάνωση
των υπαλλήλων τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και δεν υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις με
απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση
των κερδών τους μέσα από χαμηλότερους μισθούς και ωφελήματα
των εργαζομένων τους.

Ομοίως, επιβεβαιώνεται και στην πράξη και η επιβεβλημένη ανάγκη για
ψήφιση του νομοσχεδίου για την υπηρεσία καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, το οποίο “επαναπαύεται” στην ατζέντα της Βουλής για
πάνω από δύο χρόνια, και που αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία
των ευάλωτων και αδύνατων εργαζομένων.
Η πρωτόγνωρη κρίση στην παγκόσμια υγεία ας αποτελέσει μια ευκαιρία για να επενδύσουμε περισσότερο στην προστασία της υγείας, αλλά
και να ενισχύσουμε παράλληλα την κοινωνική αλληλεγγύη, μέσα από τη
διασφάλιση αξιοπρεπών και δικαιότερων μισθών και συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους.

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στο Τμήμα Φορολογίας

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο
εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, έχει προβεί σε ειδικές διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
Οι ειδικές αυτές διευθετήσεις αφορούν την περίοδο
από 18 Μαΐου 2020 μέχρι και το τέλος Μαΐου 2020
κατά την οποία, πέραν από την καθημερινή εξυπηρέτηση (8:30-14:30), θα υπάρχει και διευρυμένο ωράριο
εξυπηρέτησης κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ
των ωρών 14:30-17:30 σε συγκεκριμένους χώρους, ως

ακολούθως:

Πληρωμή Οφειλών και Παραλαβή / Παράδοση
Εγγράφων Άμεσης Φορολογίας
Η πληρωμή εκπρόθεσμων οφειλών καθώς και η παραλαβή / παράδοση εγγράφων από και προς το Τμήμα,
θα πραγματοποιείται στα κατά τόπους Επαρχιακά
Γραφεία Είσπραξης Φόρων πλην του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου, στο οποίο θα γίνεται ΜΟΝΟ
παραλαβή και παράδοση εγγράφων, ΟΧΙ πληρωμές
οφειλών.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Κατευθυντήριες

Τ

ο σχέδιο των προτάσεών
της για τον τουρισμό και
τις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών ανακοινώσε
την περασμένη εβδομάδα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (Κομισιόν) στο πλαίσιο ειδικής
συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.
Μεταξύ άλλων ζήτησε να επαναληφθεί σταδιακά η τουριστική δραστηριότητα στις
χώρες της ΕΕ, μετά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν για να αντιμετωπισθεί ο
κορωναϊός.

Τέλος στα πλαστικά μιας
χρήσης
«Αυτό δεν θα είναι ένα φυσιολογικό καλοκαίρι… Όμως, αν
κάνουμε όλοι προσπάθειες, δεν
θα χρειαστεί να περάσουμε το
καλοκαίρι αποκλεισμένοι στο
σπίτι και το καλοκαίρι δεν θα
χαθεί εντελώς για την τουριστική βιομηχανία», δήλωσε η
Μαργκρέτε Βεστάγκερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Οι βασικοί άξονες
των προτάσεων
Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Ευρωαπικής Επιτροπής [ Κομισιόν] είναι οι εξής:
• Μια συνολική στρατηγική για
την ανάκαμψη εντός του 2020
• Μια κοινή προσέγγιση για
την αποκατάσταση των ελεύθερων μετακινήσεων και την
άρση των περιορισμών εντός
των κρατών – μελών, με σταδιακό και συντονισμένο τρόπο
• Ένα πλαίσιο υποστήριξης
της σταδιακής επαναφοράς
των μεταφορών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των επιβατών
και του προσωπικού
• Μία πρόταση για τη δημιουργία ταξιδιωτικών κουπονιών
(vouchers), τα οποία θα λειτουργούν ως εναλλακτικός
τρόπος επιστροφής των χρημάτων στους επιβάτες
• Κριτήρια για την αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων με ασφαλή και
σταδιακό τρόπο, με ταυτόχρονη ανάπτυξη πρωτοκόλλων
υγιεινής.
Για τη μετακίνηση
Η Κομισιόν επιθυμεί να αναβιώσει ότι είναι δυνατό για τα
ταξίδια και τον τουρισμό για
την περίοδο Ιουνίου -Αυγούστου η αξία της οποίας εκτιμάται σε 150 δις ευρώ.
Εισηγείται το σταδιακό άνοιγμα των συνόρων και την άρση
των περιορισμών στα ταξίδια,
ώστε να επιτραπεί η επανεκκίνηση του τουρισμού, που αποτελεί βασικό πυλώνα για τις
οικονομίες πολλών χωρών της
Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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γραμμές για το πώς θα γίνονται τα ταξίδια

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τουρισμό και «ξεκλείδωμα» των συνόρων
Παρακινεί τις χώρες να ανοίξουν τα εσωτερικά τους σύνορα για να αποτραπεί ένα ναυάγιο των δραστηριοτήτων του
τουριστικού τομέα, που αντιπροσωπεύει το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και το 12% των
θέσεων απασχόλησης.

Οι κανόνες για ταξίδι
με τρένο και πλοίο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την προοδευτική άρση
των ελέγχων και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση
της επιδημίας του κοροναϊού
Κάθε κράτος – μέλος καλείται
αντικαταστήσει τους ισχύοντες
περιορισμούς στην ελεύθερη
μετακίνηση με πιο στοχευμένα
μέτρα, εκτός αν υπάρχει σοβαρός υγειονομικός λόγος.
Η άρση των περιορισμών στις
ενδο-ευρωπαϊκές μετακινήσεις
θα ξεκινήσει από τις χώρες –
μέλη που πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
-Η κατάσταση της χώρας σε
ότι αφορά τα επιδημιολογικά
χαρακτηριστικά να τείνει προς
βελτίωση, με βάση τα στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
(ECDC).
-Η χώρα – προορισμός να έχει
την ικανότητα να εφαρμόσει
περιοριστικά μέτρα καθ’ όλη
τη διάρκεια του ταξιδιού,
όπως για παράδειγμα η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.
Η Κομισιόν σημειώνει ότι όταν
ένα κράτος – μέλος επιτρέψει
τα ταξίδια στα εδάφη του, θα
πρέπει να το κάνει καθολικά,
χωρίς την επιβολή διακρίσεων.
Δηλαδή, θα πρέπει να επιτρέψει τα ταξίδια από κάθε χώρα
ή περιοχή της Ε.Ε., η οποία
διαθέτει παρόμοιες επιδημιολογικές συνθήκες, ανεξάρτητα
της εθνικότητας ή της υπηκοότητας του ταξιδιώτη.

Νομικές διαδικασίες
εναντίον χωρών για μη
επιστροφή χρημάτων για
ταξίδια που ακυρώθηκαν
Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στην έναρξη
νομικών διαδικασιών σε βάρος
χωρών που παραβιάζουν τη
νομοθεσία της ΕΕ μη επιβάλλοντας στις εταιρείες να επιστρέψουν χρήματα σε πελάτες

Οι διαδικασίες του check-in,
της παράδοσης και της παραλαβής αποσκευών θα πρέπει
να οργανωθούν κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, συνιστά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

για ταξίδια ή διακοπές που
ακυρώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19.
Η Βεστάγκερ δήλωσε στη συνέ-

• Προοδευτική άρση
των ελέγχων και των
περιοριστικών μέτρων
που έχουν επιβληθεί
για την αντιμετώπιση της
επιδημίας του κοροναϊού
ντευξη Τύπου πως οι ταξιδιωτικές εταιρείες, περιλαμβανομένων των αεροπορικών, θα
μπορούσαν να δώσουν κίνητρα
στους ανθρώπους για να
δεχθούν βεβαιώσεις καταβολής
χρημάτων (vouchers) για να τις
χρησιμοποιήσουν αργότερα,
υπογράμμισε όμως πως οι
πολίτες της ΕΕ έχουν θεμελιωδώς το δικαίωμα να πάρουν
πίσω τα χρήματα που έχουν
καταβάλει, αν το θέλουν.
Από την περασμένη εβδομάδα
στάληκαν επιστολές στα κράτη
μέλη που παραβιάζουν αυτή
την πολύ θεμελιώδη αρχή,
δήλωσε αναφερόμενη στο
πρώτο επίσημο βήμα στο
πλαίσιο της αποκαλούμενης
παραβίασης νομικών διαδικασιών.

Ιστοσελίδα για
τους τουρίστες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
την πρόθεση να θέσει μέχρι το
καλοκαίρι στη διάθεση των
τουριστών ιστοσελίδα με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
για την κατάσταση στα σύνορα, αλλά και σε κάθε τουριστικό προορισμό.

Για ορισμένες χώρες της νότιας
Ευρώπης, όπως οι βαρύτατα
πληγείσες Ιταλία και Ισπανία,
αλλά και η Ελλάδα και η Πορτογαλία με τις υψηλές επιδόσεις στην πρόληψη της εξάπλωσης της επιδημίας και την
εξαιρετική
επιδημιολογική
εικόνα, το στοίχημα είναι ο όσο
το
δυνατόν
μεγαλύτερος
περιορισμός της ζημίας.
Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις τουριστών από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Κομισιόν καλεί στις 27 χώρες μέλη
να παρατείνουν την προσωρινή απαγόρευση των μη αναγκαίων ταξιδιών προ την
Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι τις 15
Ιουνίου.
Για το ταξίδι με αεροπλάνο
Σύμφωνα με τις συστάσεις της
Κομισιόν, οι αεροπορικές εταιρίες δεν είναι υποχρεωμένες να
διατηρούν κενή την μεσαία
θέση στα αεροπλάνα. Ωστόσο,
οι επιβάτες θα πρέπει να είναι
υποχρεωμένοι θα φορούν
μάσκες κατά την διάρκεια της
πτήσης ,αλλά και στους
χώρους των αεροδρομίων.
Η Επιτροπή αναφέρει στις
προτάσεις της ότι οι αεροπορικές εταιρίες θα πρέπει να
περιορίσουν τους κινδύνους
μόλυνσης με μέτρα όπως η
εγκατάσταση φίλτρων νοσοκομειακού τύπου στα συστήματα εξαερισμού, η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού
και ο περιορισμός των κινήσεων των επιβατών.

Για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συνιστά την εφαρμογή της κοινωνικής αποστασιοποίησης
μέσω της αύξησης της συχνότητας των δρομολογίων και
της δυναμικότητας των συρμών. Πρέπει να απαιτείται η
χρήση μάσκας στο εσωτερικό
των τρένων και στους σταθμούς , ενώ θα πρέπει να συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων κατά τις ώρες αιχμής. Οι
πόρτες πρέπει να ανοίγουν
αυτόματα και να υπάρχει διαθεσιμότητα αντισηπτικού διαλύματος.
Αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει
να ισχύουν στα υπόλοιπα μέσα
μεταφοράς και στα κρουαζιερόπλοια. Η Κομισιόν συνιστά
την μείωση του αριθμού των
επιβατών στις κρουαζιέρες. Τα
κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να
έχουν διαθέσιμους χώρους για
καραντίνα, εάν υπάρξει ανάγκη.

Ενίσχυση τουριστικών
επιχειρήσεων
Η Κομισιόν, επιδιώκει να εισαγάγει ειδικά πακέτα βοήθειας
στις τουριστικές επιχειρήσεις
που επλήγησαν και εξακολουθούν να πλήττονται, μέσω της
ενίσχυσης της ρευστότητας.
Καθιστά άμεσα διαθέσιμα 8
δισεκατομμύρια ευρώ για τη
χρηματοδότηση
100.000
μικρών επιχειρήσεων από το
Ταμείο Αντιμετώπισης της
Κρίσης του κοροναϊού. Παράλληλα, με το πρόγραμμα «SURE»
παρέχονται 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των
θέσεων εργασίας.
Παράλληλα καλεί τα κράτη –
μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να ψηφιοποιήσουν
τις τουριστικές υπηρεσίες,
προκειμένου να διαχειριστούν
με αποτελεσματικότερο τρόπο
την παρούσα κατάσταση.

Παράταση των εκπτωτικών κουπονιών
Η Κομισιόν προτείνει η διάρκεια των εκπτωτικών κουπονιών
(voucher), που οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν έναντι των
ματαιωμένων πτήσεων της προηγούμενης περιόδου, να παραταθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο, με ενεργοποιημένη την προστασία έναντι πτώχευσης, ώστε οι δικαιούχοι να τα αποδέχονται χωρίς να ζητούν πλήρη αποζημίωση από αεροπορικές
εταιρείες και τουριστικά γραφεία.
Η Κομισιόν προτρέπει τις αεροπορικές εταιρείες να καταστήσουν περισσότερο ελκυστικά τα κουπώνια παρατείνοντας την
διάρκειά τους, προσφέροντας τους ίδιους με την αρχική κράτηση όρους ή αν είναι δυνατόν αναβαθμίζοντάς τους. Ορισμένα
voucher πρέπει να μπορούν να είναι μεταβιβάσιμα και αυτομάτως αποπληρωτέα, αν δεν χρησιμοποιηθούν εντός του έτους.
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Ν

α ανάψω το κλιματιστικό
το καλοκαίρι; Κι αν το
ανάψω, προστατεύομαι από
τον κορωνοϊό; Οι δύο αυτές
ερωτήσεις απασχολούν όλο και
περισσότερο κόσμο (ενοίκους
και εργαζομένους) ενόψει των
υψηλών – συνήθως – θερμοκρασιών του καλοκαιριού. Κι
αυτό διότι οι κλιματιστικές
μονάδες, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, ενδέχεται – υπό
προϋποθέσεις – να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με
μηχανικό τρόπο από άτομα
που είναι ήδη φορείς.
Εδώ, ωστόσο θα πρέπει να
γίνει σαφές, πως το να μη λειτουργεί το κλιματιστικό με θερμοκρασίες (συνήθως) άνω των
40 βαθμών είναι πολύ έως
αρκετά δύσκολο λαμβανομένου
υπόψιν ότι πολλά σπίτια δεν
έχουν ανεπαρκή μόνωση και
δεν διαθέτουν σωστά συστήματα εξαερισμού. Κοινώς είναι
«ενεργειακά σουρωτήρια» (!). Τι
σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως η
ζωή των ενοίκων σε αυτά είναι
πολύ δύσκολη χωρίς τη λειτουργία των κλιματιστικών.
Έτσι, είναι σαφές πως η απάντηση στα προαναφερόμενα
ερωτήματα, δεν μπορεί να είναι
απλώς ένα «ναι» ή ένα «όχι».
Το σίγουρο πάντως είναι ότι
απαιτείται έγκαιρη συντήρηση
και ιδιαίτερη προσοχή στην
αλλαγή και την αναβάθμιση
των φίλτρων (ανάλογα το
είδος του κλιματιστικού).
Οδηγός με 10 συμβουλές για
την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των κλιματιστικών αλλά και την προστασία
ενοίκων και εργαζομένων.
Προηγουμένως όμως (δηλαδή
προτού δοθούν απαντήσεις
στα δύο αυτά ερωτήματα) είναι
απαραίτητο να γίνει αναφορά
στη σχέση των ατμοσφαιρικών
ρύπων με τους θανάτους από
τον κορωνοϊό, μια και το
«καθαρό» από ρύπους περιβάλλον και η ανεκτή υγρασία
είναι ορισμένα από τα ζητούμενα για τη χρήση κλιματιστικών τόσο στις κατοικίες όσο
και στους επαγγελματικούς
χώρους.

Ατμοσφαιρική ρύπανση
και Covid-19
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια
στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τομέας
Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας ) και επικεφαλής
της Ομάδας Μελετών Κτιριακού
Περιβάλλοντος και του Εργαστηρίου Μέτρησης Ποιότητας
Εσωτερικού
Περιβάλλοντος
Μαργαρίτα Ασημακοπούλου,
τόνισε πως από πρόσφατες
μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η
ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με πολύ υψηλοτέρα ποσοστά θανάτου Covid-19.
«Από μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ διαπιστώθηκε ότι
αύξηση μόνο ενός μικρογραμ-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Σήμα κινδύνου για τα κλιματιστικά
σε σχέση με τον κορωναϊό
μαρίου ανά κυβικό μέτρο
(1μg/m3) των αιωρούμενων
σωματιδίων (PM 2,5) σχετίζεται με αύξηση 15% στο ποσοστό θνησιμότητας Covid-19»
τονίζει.

από τον κατασκευαστή του
δημιουργώντας γνωστά και
άγνωστα μέχρι τώρα προβλήματα υγιούς λειτουργίας»
συμπληρώνει. «Επίσης άλλοι
μικρότεροι
επαγγελματικοί

• Συχνό πλύσιμο
των φίλτρων
• Τακτική ανανέωση
του αέρα με άνοιγμα
παραθύρων
√ 9+1 συμβουλές
για τη χρήση τους
για να αποτραπούν
θανάσιμοι κίνδυνοι
Έτσι, κατά την ίδια, φαίνεται
ξεκάθαρα πως έχει πολύ μεγάλη σημασία η εφαρμογή των
κανόνων που αφορούν την
ποιότητα του αέρα (όρια
ρύπανσης) για την προστασία
της ανθρώπινης υγείας τόσο
κατά τη διάρκεια όσο και μετά
την κρίση Covid-19. Και αυτό
δεν αφορά μόνο τα αιωρούμενα σωματίδια, μα και άλλους
ρύπους, όπως μονοξείδιο του
άνθρακα (CO), διοξείδιο του
αζώτου (NO2) και όζον (Ο3),
όπου η βραχυπρόθεσμη έκθεση
σε υψηλές συγκεντρώσεις θα
μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης από Covid-19.

Υγιεινό εσωτερικό
περιβάλλον
Kαι εδώ μπαίνουν στη συζήτηση τα κλιματιστικά, αφού το
ζητούμενο στη λειτουργία των
κτιρίων είναι ένα κατά το
δυνατόν υγιεινό περιβάλλον. Οι
ειδικοί υποστηρίζουν πως ο
αέρας μέσα στους κλειστούς
χώρους πρέπει να ανανεώνεται
συχνά. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Μαργαρίτα Ασημακοπούλου, στον συνήθη τρόπο
λειτουργίας όλων των επαγγελματικά λειτουργούντων κτιρίων το κεντρικό σύστημα κλιματισμού για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας ανανεώνει με
φρέσκο αέρα τον εσωτερικό
του χώρο με ένα σε πολλές
περιπτώσεις
μονοψήφιο
ποσοστό ενώ θα έπρεπε να
είναι τουλάχιστον διψήφιο (!).
«Την ίδια ώρα, ακόμη και η
προγραμματισμένη συντήρησή
του συνήθως εξαντλεί τον
μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο

χώροι χρησιμοποιούν τοπικές
μονάδες κλιματισμού χωρίς
δυνατότητα ανανέωσης του
αέρα. Οι περιπτώσεις αυτές θα
πρέπει ιδιαίτερα να προσεχτούν».
Σε ό,τι αφορά τώρα τις κατοικίες, που σε πολύ μικρό ποσοστό διαθέτουν κεντρικά συστήματα κλιματισμού, εδώ, κατά
την επικεφαλής της Ομάδας
Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος και του Εργαστηρίου
Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος, ούτε ο
τρόπος χρήσης είναι από

καμία άποψη σωστός ούτε η
συντήρηση ακολουθεί τα ενδεδειγμένα πρότυπα.

Γραφεία, ξενοδοχεία,
μεταφορές
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Μέτρα ευρύτερης
προστασίας
• Σύσταση στους χρήστες του
κτιρίου να εκκενώνουν τις
λεκάνες αποχωρητηρίου με
κλειστό το καπάκι. Με τον
τρόπο αυτό επιδιώκεται ο

Στο μεταξύ, τα νοσοκομεία, τα
γραφεία, τα ξενοδοχεία, τα
τρένα και τα αεροπλάνα
παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις, κατά τους ειδικούς,
κατά τη διαδικασία μετριασμού και προστασίας όλων
των χρηστών από ένα ξέσπασμα μολυσματικών ασθενειών.

περιορισμός της μετάδοσης

«Γι’ αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να επανεξεταστούν
άμεσα τα μελλοντικά πρωτόκολλα σχεδιασμού και λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη το
υψηλό κόστος των πανδημιών
και τον κρίσιμο ρόλο των
κεντρικών μονάδων κλιματισμού και εξαερισμού κατά τη
διάρκεια αυτών των περιόδων»
ξεκαθαρίζει η Μαργαρίτα Ασημακοπούλου.

περίπτωση όπου η λειτουρ-

Όπως λέει, για παράδειγμα
στο νοσοκομείο μια παράμετρος που πρέπει να μελετηθεί
είναι ο διαχωρισμός των
μέσων κλιματισμού από τις
διατάξεις εξαερισμού. Κι αυτό
διότι η αποσύνδεση αυτών των
λειτουργιών επιτρέπει αποκεντρωμένα συστήματα μηχανικού ή παθητικού εξαερισμού
ενσωματωμένα σε πολυλειτουργικές προσόψεις με ανάκτηση θερμότητας και 100%
παράδοση εξωτερικού αέρα.

μέσω του αερολύματος από
την τουαλέτα κατά τη στιγμή
της εκκένωσης
• Συνεχής λειτουργία των
ανεμιστήρων των χώρων
αποχωρητηρίου (WC). Στην
γία του ανεμιστήρα είναι
συνδεδεμένη με τη λειτουργία
του διακόπτη φωτισμού, να
αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό
είναι εφικτό
• Συστηματική λήψη όλων
των κατάλληλων μέτρων για
τη σωστή λειτουργία των
κλιματιστικών εγκαταστάσεων και αποφυγή δημιουργίας
εστιών μόλυνσης και από
άλλους μικροοργανισμούς
• Πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα για τον συνεχή ή
τουλάχιστον συστηματικό
φυσικό αερισμό του χώρου
μέσω ανοιγμάτων (παράθυρα, εξωτερικές θύρες) ακόμη
και με παράλληλη χρήση
κλιματιστικών μηχανημάτων.

Συμβουλές για σωστή χρήση

1.

Όλα τα δημόσια κτίρια πρέπει άμεσα να
προβούν σε εκπόνηση ολιστικής μελέτης του
τρόπου λειτουργίας τους για υγιεινό εσωτερικό
περιβάλλον σε επίπεδο κλιματισμού, θέρμανσης,
εξαερισμού και υδραυλικών εγκαταστάσεων
(προδιαγραφές σε κουζίνες, προδιαγραφές τουαλέτας).

2. Να ακολουθηθούν αυστηρά οι προγραμματισμένες συντηρήσεις και να διεξαχθούν έκτακτες
συντηρήσεις πριν από την καλοκαιρινή λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων σε κτίρια, γραφεία, χώρους εστίασης, λεωφορεία. Συνίσταται
η αναβάθμιση των φίλτρων των υφιστάμενων
μονάδων όπου αυτό είναι εφικτό. Και σε κάθε
περίπτωση, η προγραμματισμένη συντήρηση να
μην εξαντλεί τον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο
από τον κατασκευαστή τους.

ιών, πρέπει να γίνει διαχωρισμός των μέσων
κλιματισμού από τις διατάξεις εξαερισμού όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητος. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στους χώρους ειδικών προδιαγραφών (χειρουργεία, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Ιατρικής Φροντίδας).

6.

Ο ασφαλής αερισμός χώρων με εξωτερικό
αέρα, τακτικός αερισμός με παράθυρα.

7.

Τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα, να μην
απενεργοποιείται ο αερισμός (στα κεντρικά
συστήματα ψύξης) και τα συστήματα να λειτουργούν με χαμηλότερη ταχύτητα για να μη
λιμνάζουν μικρόβια.

8. Αλλαγή ρύθμισης από επανακυκλοφορία του

με τοπικές μονάδες κλιματισμού οι οποίες δεν
έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης του αέρα, πρέπει να δοθούν αντίστοιχες ξεχωριστές οδηγίες
λειτουργίας, χωρίς να αποτελούν υποκατηγορία
των προαναφερομένων.

αέρα σε 100% εισαγωγή εξαερισμού αέρα, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την
εγκατάσταση (πολύ σπάνια). Ο σκοπός είναι να
αυξηθεί το ποσοστό του φρέσκου (νωπού αέρα)
ανά άτομο (αφορά τα μηχανικά συστήματα).
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τη μείωση του
προσωπικού και τη διασπορά του σε απόσταση
2-3 μέτρων. Ετσι, αντιστοιχεί μεγαλύτερο ποσοστό φρέσκου αέρα ανά άτομο.

4.

9.

5.

10. Στα σπίτια με κλιματιστικά (air-condition)
συνίσταται το πλύσιμο των φίλτρων κάθε δύο
εβδομάδες (αν χρησιμοποιείται τακτικά το κλιματιστικό).

3. Στους μικρότερους επαγγελματικούς χώρους,

Είναι απολύτως απαραίτητο να επανεξεταστούν άμεσα τα μελλοντικά πρωτόκολλα σχεδιασμού και λειτουργίας των μονάδων θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού λαμβάνοντας υπόψη
το υψηλό κόστος των πανδημιών και τον κρίσιμο ρόλο τους κατά τη διάρκεια αυτών των
περιόδων.
Στα νοσοκομεία που αποτελούν κτιριακές
μονάδες υψηλής επικινδυνότητας στη διασπορά

Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και
συντήρησης φίλτρων να εκτελούνται με προστασία από τεχνικό προσωπικό και τηρώντας
όλα τα μέτρα προφύλαξης (αυστηρά με χρήση
μάσκας).
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19η Μαίου – Ημέρα μνήμης Ποντιακού Ελληνισμού

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Η

γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα εναντίον των Ελληνικών πληθυσμών στην
περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκε από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την
περίοδο 1914-1923. Στοίχισε τη ζωή περίπου 213.000-368.000 Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυγαν στα βόρεια παράλια του
Εύξεινου Πόντου στο έδαφος της τότε
Σοβιετικής Ένωσης ( ΕΣΣΔ), ενώ άλλοι μετακινήθηκαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, στην Ελλάδα.
Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε
στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το 1453 με την
άλωση της Κωνσταντινολύπολης από τους
Οθωμανούς. Η άλωση της Τραπεζούντας
το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους
αλλοίωσε το φρόνημα και την ελληνική
τους συνείδηση. Γρήγορα κυριάρχησαν στην
οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας
κυρίως στα αστικά κέντρα.
Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε
με τη δημογραφική και την πνευματική τους
άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου
ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε
330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα
άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100
σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας.
Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφεία,
περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα,
που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό
επίπεδο.
Το 1908 ήταν μια χρονιά – ορόσημο για
τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων οι
οποίοι έδειξαν το απαίσο τους πρόσωπο,
εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού
της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος,
απασχολημένο με το «Κρητικό Ζήτημα», δεν
είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία.

Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του
κράτους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του
ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη
μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ
Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Εργασίας»
αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που
δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν
σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι
περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες.
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις
πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνο-

πόντιοι, όπως και οι
Αρμένιοι,
ανέβηκαν
αντάρτες στα βουνά για
να περισώσουν ό,τι ήταν
δυνατόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το
1916, οι τούρκοι υπό τον
Μουσταφά Κεμάλ είχαν
πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να
εξολοθρεύσουν
τους
Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν
κατάφερε ο Σουλτάνος σε
5 αιώνες το πέτυχε ο
Κεμάλ σε 5 χρόνια!
Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους
και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό
κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από
τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν
το γεγονός για να προχωρήσουν στην

• Η Τουρκική θηριωδία αποκαλύπτεται σε όλο της το «μεγαλείο»
την περίοδο 1914- 1923
«τελική λύση».
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ
αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της
Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν
τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ

Μαρτυρία που συγκλονίζει: Οι νεότουρκοι έκαψαν
τα γυναικόπαιδα μέσα στην εκκλησία
Στο έργο του «Νίκη χωρίς ρομφαία» (1975), ο αείμνηστος δημοσιογράφος
και συγγραφέας Σάββας Κανταρτζής, υπήρξε αδιάψευστος μάρτυρας της
τραγωδίας του ποντιακού Ελληνισμού την περίοδο 1914 – 1921. Περιγράφει
με τρόπο που συγκλονίζει το ολοκαύτωμα του χωριού Μπεϊαλάν, 50 χλμ Ν.Α.
των Κοτυώρων, απ’ τους τσέτες του Τοπάλ Οσμάν, που - κατά τη προσφιλή τακτική τους - έκαψαν τα γυναικόπαιδα μέσα στην εκκλησία ή σε σπίτια
του χωριού. Μάρτυρες της τραγωδίας ήταν οι άνδρες του Μπεϊαλάν, που
είχαν καταφύγει νωρίτερα και κρυφτεί σε γειτονικό δάσος, παρακολουθώντας από εκεί τη φρίκη και τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων.
Χαράματα, 16 Φεβρουαρίου 1922, ημέρα Τετάρτη. Μια εφιαλτική είδηση ότι
Τσέτες του Τοπάλ Οσμάν έρχονται στο Μπεϊαλάν, έκανε τους κατοίκους να
τρομάξουν και ν’ αναστατωθούν.
Μόλις μπήκαν οι συμμορίτες στο χωριό, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε και ο
ορίζοντας πήρε τη μορφή θύελλας που ξέσπασε άγρια. Με κραυγές και βρισιές, βροντώντας με τους υποκοπάνους τις πόρτες και τα παράθυρα.
Καλούσαν όλους να βγουν έξω από τα σπίτια και να μαζευτούν στην πλατεία. Αλλιώς απειλούσαν ότι θα δώσουν φωτιά στα σπίτια και θα τους
κάψουν.
Σε λίγο, όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι, βρίσκονταν τρέμοντας και κλαίγοντας στους δρόμους. Υποπτεύθηκαν, από την πρώτη στιγμή, το μεγάλο
κακό που περίμενε όλους. Έτσι δοκίμασαν να φύγουν έξω από το χωριό. Οι
Τσέτες όμως πρόβλεψαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είχαν πιάσει από πριν τα
μπογάζια, απ΄ όπου μπορούσε να φύγει κανείς.
Μόλις έφτασαν τρέχοντας οι κοπέλες στα μπογάζια, δέχτηκαν πυροβολισμούς στο ψαχνό, από Τσέτες που παραμόνευαν. Μερικές έμειναν στον τόπο
σκοτωμένες, ενώ οι άλλες τραυματίστηκαν και γύρισαν πίσω.

Η πυρπόληση
Οι μητέρες αναμαλλιασμένες, κατάχλομες από το τσουχτερό κρύο και το
φόβο, έτρεμαν με τα βρέφη στην αγκαλιά και τα νήπια μπερδεμένα στα
πόδια τους. Οι κοπέλες, άλλες με τους γέρους γονείς κι άλλες με γριές ή
άρρωστους, αγκαλιασμένες. Στοιβάχτηκαν με κτηνώδη τρόπο σαν πρόβατα
σε σφαγή, μέσα σε δυο σπίτια. Μέσα σε ένα πανδαιμόνιο από σπαραχτικές
κραυγές, θρήνους και κοπετούς.
Η πρώτη φάση της απερίγραπτης τραγωδίας του Μπεϊαλάν έκλεισε, έτσι,
θριαμβευτικά για τους θλιβερούς «ήρωες» του νεοτουρκικού εγκλήματος της
Γενοκτονίας…
Και όταν ήταν σίγουροι πως δεν έμεινε έξω κανένας, σφάλισαν τις πόρτες! Ενώ ο άγριος αλαλαγμός από τα παράθυρα, οι σπαραξικάρδιες κραυγές, το απελπισμένο κλάμα
και οι βοερές ικεσίες για έλεος και βοήθεια, σχημάτιζαν
μιαν άγριας τραγικότητας «μουσική συναυλία». Που
ξέσκιζε τον ουρανό κι αντιβούιζε στα γύρω βουνά και
δάση…
Και τώρα δεν έμενε παρά η τρίτη και τελική φάση της επιχείρησης των θλιβερών συμμοριτών του Τοπάλ Οσμάν.
Δεν χρειάστηκαν παρά μια αγκαλιά ξερά χόρτα και μερικά σπασμένα πέτουρα (χαρτώματα) ν’ ανάψει η φωτιά.
Και σε λίγο τα δύο σπίτια έγιναν πυροτέχνημα.

κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό
τους στις 350.000.
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί
κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια
Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην
Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους
συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση
του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις
Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα
στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη
της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ζώστηκαν, από μέσα και απ΄ έξω, από πύρινες γλώσσες
και μαύρο-κόκκινο καπνό. Το τι ακολούθησε την ώρα εκείνη δεν περιγράφεται …
Οι Πόντιες μητέρες, έσφιγγαν – αλαλάζοντας και τσιρίζοντας, με όλη τη
δύναμη της ψυχής τους, στην αγκαλιά τα μωρά τους. Που έκλαιγαν και
κραύγαζαν «μάνα, μανίτσα!».
Οι κοπέλες και οι άλλες γυναίκες με τους γέρους γονείς, τα παιδιά και τους
αρρώστους κραύγαζαν. Αρπάζονταν μεταξύ τους σαν να ήθελαν να πάρουν
και να δώσουν κουράγιο και βοήθεια. Καθώς έπαιρναν φωτιά τα μαλλιά και
τα ρούχα τους και άρχισαν να γλείφουν το κορμί οι φλόγες.
Μερικές γυναίκες και κοπέλες, πάνω στον πόνο, τη φρίκη και την απελπισία
τους, δοκίμασαν να ριχτούν από τα παράθυρα. Προτιμώντας να σκοτωθούν
πέφτοντας κάτω ή με σφαίρες από όπλο, παρά να υποστούν τον φριχτό
θάνατο στη φωτιά. Οι Τσέτες, που απολάμβαναν με κέφι και χαχανητά το
μακάβριο θέαμα, έκαναν το χατίρι τους…
Τις πυροβόλησαν και τις σκότωσαν
Δεν κράτησε πολλά λεπτά, αυτή η σπαραξικάρδια οχλοβοή, από τους αλαλαγμούς, τις άγριες κραυγές, τα τσουχτερά ξεφωνητά και το ξέφρενο κλάμα.
Στην αρχή ο τόνος της οχλοβοής ανέβηκε ψηλά, ώσπου μπορούν να φτάνουν
κραυγές. Ξεφωνητά και ξελαρυγγίσματα από τρεις περίπου εκατοντάδες
ανθρώπινα στόματα. Γρήγορα όμως ο τόνος άρχισε να πέφτει, ώσπου μονομιάς κόπηκαν κι’ έσβησαν οι φωνές και το κλάμα…
Κι’ ακούγονταν μόνο τα ξύλα, που έτριζαν από τη φωτιά. Οι καμένοι τοίχοι
και τα δοκάρια που έπεφταν με πάταγο πάνω στα κορμιά. Τα οποία κείτονταν τώρα σωροί κάρβουνα και στάχτη κάτω στο δάπεδο, στα δύο στοιχειωμένα σπίτια το Μπεϊαλάν.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

Συνέντευξη γ.γ. ΣΕΚ στο Περιοδικό ΝΟΜΙΣΜΑ, τεύχος Απριλίου 2020

Η επαναφορά στην κανονικότητα της οικονομίας
να συνυπάρχει με τον απόλυτο σεβασμό
στην εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων
• Πώς βλέπετε να είναι η
επόμενη μέρα από την πανδημία για την οικονομία μας;
Είναι κατανοητό πως, οι επιπτώσεις που θα επιφέρει η
πανδημία στην οικονομία,
στην εργασία και στην κοινωνία, εξαρτούνται σε απόλυτο
βαθμό από τη διάρκεια, αλλά
και την έκταση της υγειονομικής διάστασης του προβλήματος. Παράλληλα, η μεγιστοποίηση της δυνατότητας διαχείρισης των οικονομικών συνεπειών και η μείωση του χρόνου
αντίδρασης δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις πιο άμεσης
ανάκαμψης, θα εξαρτηθούν
από το εύρος της αξιοποίησης
των παρεχόμενων κρατικών
ειδικών ρυθμίσεων, όπως
βέβαια και τα σχέδια που θα
προσφέρονται από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις τα
οποία θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και ελκυστικά. Επίσης,
μεγάλο ρόλο θα διαδραματίσει
και η ίδια η Ευρωπαική Ένωση,
Ε.Ε, η οποία παρά τις κάποιες
σημαντικές αποφάσεις που
έχουν ληφθεί για στήριξη των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των δημοσίων δαπανών για την υγεία, δυστυχώς
δεν έχει καταφέρει να μεγιστοποιήσει την αλληλέγγυα της
πολιτική, εδραιώνοντας την
πορεία προς την Ευρωπαϊκή
κοινωνικοοικονομική ολοκλήρωση.
Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, επιβάλλεται η διατήρηση
της δυνατότητας πρόσβασης
στις διεθνείς αγορές (οπότε
ορθά το κράτος φρόντισε να
αντλήσει κεφάλαια με την
έξοδο στη διεθνή και εξωτερική
αγορά), η διατήρηση της επάρκειας στο δημοσιονομικό σκέλος της οικονομίας, όπως
βέβαια και η δυνατότητα προστασίας
του
κοινωνικού
μοντέλου.
Διασαφηνίζεται
βέβαια πως, αν είμαστε συνεπείς στην εφαρμογή και τήρηση των μέτρων, τότε μπορεί
σύντομα να υπάρξει ο πρώτος

Τη σημαίνουσα σημασία του ρόλου του συνδικαλιστικού κινήματος, του θεσμού
της συλλογικής σύμβασης και του κοινωνικού διαλόγου μεσούσης της υγειονομικής κρίσης ανέδειξε μέσα από συνέντευξη του στο Περιοδικό ΝΟΜΙΣΜΑ
ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Τόνισε πως η επαναφορά στην κανονικότητα της οικονομίας, θα πρέπει να
συνυπάρχει με τον απόλυτο σεβασμό στην πλήρη εφαρμογή των συλλογικών
συμβάσεων και στο ισχύον εργασιακό σύστημα υπογραμμίζοντας πως η στήριξη της απασχόλησης και των μισθών είναι απαραίτητη για να τονωθεί η πραγματική οικονομία και να κρατηθεί όρθιο το κοινωνικοοικονομικό σύστημα της
χώρας.
ορίζοντας εξόδου από την
κρίση. Σε αντίθετη περίπτωση,
ενδεχομένως να προκύψει ανάγκη επαναπροσδιορισμού της
πορείας της οικονομίας και
της ίδιας της αγοράς εργασίας, στοιχεία που θα πρέπει
να αποφευχθούν καθώς εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους
για ανατροπή του πλαισίου
λειτουργίας της κοινωνικής
οικονομίας
της
αγοράς.
Βέβαια, η όσο το δυνατό
συντομότερη επίτευξη ή και
διαχείριση της ίασης και η
αποτροπή επανεμφάνισης του
ιού τον χειμώνα, τουλάχιστο σε
τέτοια ένταση, σε συνάρτηση
με το ευέλικτο της Κυπριακής
οικονομίας λόγω μεγέθους,
μπορεί να επιφέρει πολύ πιο
άμεσα τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του
προβλήματος, αποτρέποντας
τη βαθιά ύφεση που θα συνεπάγεται αύξηση της ανεργίας.

επίσης να σημειωθεί πως τα
μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους και την επιχειρηματικότητα, είναι απότοκο και
της συνεργασίας ανάμεσα
στους κοινωνικούς εταίρους,
με βασικούς άξονες την προστασία της απασχόλησης και
τη στήριξη των εργαζομένων,
την αποτροπή μονομερών και
αυθαίρετων αποφάσεων από
μερίδα εργοδοτών, όπως
βέβαια και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ως βασική
συνιστώσα της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης και συνθηκών ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η διασύνδεση της
αξιοποίησης των μέτρων, σε
συνδυασμό με τη χρονική επέκταση της εφαρμογής τους,
βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη διατήρηση της
απασχόλησης και ενισχύει
ακόμα περισσότερο τη συμβο-

κυριά, επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούμενους, δημιουργεί δυνατότητες πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των
παράπλευρων συνεπειών που
προκύπτουν ως απότοκο της
υγειονομικής κρίσης. Ανάλογα
με τη χρονική διάρκεια του
προβλήματος και το εύρος των
συνεπειών που θα επιφέρει,
επιβάλλεται η επαναξιολόγηση
των δεδομένων και των αναπροσαρμογών που θα πρέπει
να γίνουν και προς αυτή την
κατεύθυνση, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων μπορεί και

διαφανεί για ακόμα μία φορά
πως, εκεί όπου υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση, τα
θέματα που αφορούν την απασχόληση τυγχάνουν πιο άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας και
στην πράξη πως, στον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ταυτόχρονα, σε σχέση και
με τις επιπρόσθετες ρυθμίσεις
για στήριξη των εργαζομένων,
θα πρέπει να διασφαλιστεί,
εδραιωθεί και αξιοποιηθεί
πλήρως, το θεσμικό πλαίσιο
του κοινωνικού διαλόγου και

πρέπει να είναι καταλυτικός.
Την ίδια στιγμή, αναμένεται
από τις τράπεζες να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις
δυνατότητες που τους παρέχονται από την 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.

των συλλογικών συμβάσεων,
έτσι ώστε τα όποια μέτρα να
έχουν συγκεκριμένο ορίζοντα
εφαρμογής, να είναι ελεγχόμενα και κυρίως να είναι συμφωνημένα. Η στήριξη των μισθών,
ως βασικό άμεσο μέτρο, είναι
απαραίτητη, για να μπορέσει
να διατηρηθεί η καταναλωτική
δυνατότητα του κοινωνικού
συνόλου, στηρίζοντας την ίδια
στιγμή την πραγματική οικονομία. Επίσης, σε αυτή την
κρίσιμη συγκυρία, γίνεται
ακόμα πιο ευδιάκριτη αλλά και
επιτακτική η ανάγκη για διαφύλαξη και αξιοποίηση του
νέου θεσμικού και νομικού
πλαισίου που αφορά τα
ταμεία προνοίας, έτσι ώστε να
μην επηρεαστούν αρνητικά τα
συνταξιοδοτικά ωφελήματα
των εργαζομένων και να μην
προκύψει ανάγκη περαιτέρω
επιβάρυνσης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

√ Εκεί όπου υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση,
τα θέματα της αγοράς εργασίας τυγχάνουν άμεσης
και αποτελεσματικής διαχείρισης
• Πώς κρίνετε τα μέτρα που
έλαβε η Κυβέρνηση προς
αντιμετώπιση του κορωνοϊού;
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς έχουν το στοιχείο της στόχευσης και της
προσωρινότητας, με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής ανάλογα με τις εξελίξεις και τη
συνεχή αξιολόγηση της όλης
κατάστασης. Είναι σημαντικό

λή τους στην αντιμετώπιση
των άμεσων προβλημάτων
που προκύπτουν, δίνοντας
«ανάσες ζωής» σε αυτούς που
συνθέτουν την αγορά εργασίας
και δημιουργούν συνθήκες
δυναμικής ανάκαμψης της
οικονομίας. Επιπρόσθετα, η
αναστολή καταβολής δόσεων,
η απάλειψη του ανατοκισμού
και η δημιουργία συνθηκών
προσιτού δανεισμού για νοικο-

√ Η επόμενη μέρα,
να αποτελέσει έναυσμα
περαιτέρω ρύθμισης
της αγοράς εργασίας,
περιορίζοντας
την αδήλωτη και
υποδηλωμένη
απασχόληση

• Ποιες οι δικές σας εισηγήσεις για στήριξη των εργαζομένων;
Πέρα από τα άμεσα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, η
παρούσα κρίση θα πρέπει να
αξιοποιηθεί για τη λήψη πιο
μεσομακροπρόθεσμων διευθετήσεων για στήριξη των εργαζομένων και ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Παράλληλα,
μέσα από την προσπάθεια
διαχείρισης του προβλήματος
και περιορισμού των επιπρόσθετων προβλημάτων, έχει
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

Συνέντευξη γ.γ. ΣΕΚ
στο Περιοδικό ΝΟΜΙΣΜΑ, τεύχος
Απριλίου 2020
(Από σελ. 8)

Επόμενη μέρα
Η επόμενη μέρα, θα πρέπει να αποτελέσει και έναυσμα περαιτέρω ρύθμισης της
αγοράς εργασίας, επιλύοντας τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί έντονα
στην παρούσα συγκυρία, αίροντας τις
επισφαλείς και άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως είναι η αδήλωτη και η υποδηλωμένη εργασία, όπως και η αγορά
υπηρεσιών που αφήνουν εκτεθειμένους
και υποασφάλιστους ή και ανασφάλιστους τους εργαζόμενους (στοιχείο που
φαίνεται έντονα σε σχέση με την περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στα
διάφορα σχέδια στήριξης) και επιδρούν
αρνητικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Στην ίδια βάση, επιβάλλεται η σωστή
διαχείριση νέων τάσεων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν και να επηρεάσουν τη ψυχολογία αλλά και τη δομή της
εργασίας, όπως είναι και η ψηφιοποίηση, η οποία θα πρέπει να τύχει σωστής
διαχείρισης, συνυπολογίζοντας τις επιδράσεις στην αγορά εργασίας, στους
εργαζόμενους, στους καταναλωτές και
στα φύλα και αξιολογώντας παράλληλα
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι εργαζόμενοι πλατφόρμας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντική η αξιοποίηση και της Ευρωπαϊκής
Συμφωνίας Πλαίσιο ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε ότι αφορά την
τηλεργασία. Στην ίδια συνιστώσα, είναι
σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη
στοχευμένη κατάρτιση, όπως και στην
αύξηση της παραγωγικότητας, διατηρώντας το ανθρώπινο δυναμικό, ως βασική
συνιστώσα της αναδίπλωσης των επιχειρήσεων, σε μια συλλογική προσπάθεια ανασύνταξης και επαναφοράς της
οικονομίας και του κοινωνικού ιστού.

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
Τέλος, θα πρέπει μέσα από την προσέγγιση των πιο μεσομακροπρόθεσμων σχεδιασμών, να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες, σε συνάρτηση και με τις δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες, για εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως είναι η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η πράσινη
φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και η
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όσο πιο συγκροτημένη και ελεγχόμενη
είναι η αντιμετώπιση των επιδράσεων
και επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης,
τόσο πιο εύκολη μπορεί να είναι η επαναφορά της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς εργασίας και βέβαια, αντίστοιχα
λιγότερες θα είναι οι αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν σε
παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο,
σε κοινωνικοοικονομικό, καταναλωτικό
και εργασιακό επίπεδο. Η επαναφορά
στην κανονικότητα της οικονομίας, θα
πρέπει να συνυπάρχει με τον απόλυτο
σεβασμό, στην πλήρη εφαρμογή των
συλλογικών συμβάσεων και στο εργασιακό σύστημα που βρίσκεται με επιτυχία σε ισχύ. Προς αυτή την κατεύθυνση
θα είμαστε συνεπείς και ανυποχώρητοι
αφού μέσα από κάθε κρίση, αναδεικνύεται και αξιοποιείται ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας στη διαχείριση και επίλυση των
προβλημάτων.

• Επιστολή ΟΜΕΠΓΕ- ΣΕΚ στον Υπουργό Μεταφορών - Επικοινωνιών
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Χρήση κλιματιστικών στις επιβατικές μεταφορές

Αναγκαιότητα η γεφύρωση
του ψηφιακού χάσματος

Ε

Η

πιστολή που αφορά στη χρήση
κλιματιστικών στα λεωφορεία
λόγω κορωναϊού, απέστειλε στον
υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο
ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Μεταφορών Χαράλαμπος Αυγουστή (φωτο).
Στην επιστολή επισημαίνεται: «Επανερχόμαστε στο πιο πάνω θέμα και
λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που
προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την
προσοχή στο θέμα του κλιματισμού
των λεωφορείων. Αναμένουμε ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης του κλιματισμού στα λεωφορεία. Με τις
υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν
τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο,
κινδυνεύει η υγεία των εργαζόμενων
και των επιβατών. Στο σημείο αυτό
θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι δεν

υπάρχουν
αρκετά παράθυρα στα λεωφορεία για τον
επαρκή εξαερισμό τους. Επιπλέον θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι
απολυμάνσεις
των οχημάτων,
δεδομένης και της αύξησης της επιβατικής κίνησης με την χαλάρωση
των περιοριστικών μέτρων, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι
κίνδυνοι μετάδοσης του ιού μέσα στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.»
Σημειώνεται ότι η επιστολή κοινοποιήθηκε στις εταιρείες λεωφορείων
ΟΣΕΛ, ΕΜΕΛ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
«ΖΗΝΩΝΑΣ» Λ.Τ.Δ. ΟΣΕΑ, ΟΣΥΠΑ ΛΤΔ
και ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πέμπτη 21 Μαίου 2020

Επιστροφή 32.000 εργαζομένων
και κατάργηση sms

Α

ύριο Πέμπτη 21 Μαίου, ξεκινά η
2η φάση σταδιακής επιστροφής
στην κανονικότητα της οικονομίας,
καταργούνται πλήρως τα ηλεκτρονικά μηνύματα (sms) και είναι ελεύθερη
η διακίνηση των πολιτών ενώ επιστρέφουν πάνω από 32.000 εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας.
- Ελεύθερη θα είναι η παρουσία σε
πάρκα, παιχνιδότοπους σε ανοιχτούς
χώρους, πλατείες, μαρίνες κλπ.,
νοουμένου ότι οι συναθροιζόμενοι δεν
θα υπερβαίνουν τα 10 άτομα.
- Επαναλειτουργία των επιχειρήσεων
εστίασης μόνο για εξωτερικούς
χώρους, στη βάση αυστηρών πρωτοκόλλων του υπουργείου Εργασίας και
του υπουργείου Υγείας.
- Επαναλειτουργία κομμωτηρίων,
κουρείων, κέντρων αισθητικής.
Από 1η Ιουνίου 2020

Η 3η φάση ξεκινά την 1η Ιουνίου με:

- Λειτουργία και πρόσβαση στις
οργανωμένες παραλίες.
- Πλήρης λειτουργία στα λιμάνια, με
εξαίρεση την αποβίβαση επιβατών
από κρουαζιερόπλοια.
Επαναλειτουργία βιβλιοθηκών, μουσείων, αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων.
- Επαναλειτουργία
στοιχημάτων.

πρακτορείων

- Επιτρέπεται ο εκκλησιασμός και
άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας
σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους, νοουμένου ότι θα
τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα
υγειονομικής συμπεριφοράς όπως
καθορίζονται από το υπουργείο Υγείας.
Η πρώτη φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων άρχισε στις 4 Μαϊου
που σηματοδότησε την επιστροφή
περίπου 70.000 εργαζόμενων του
ιδιωτικού τομέα, ενώ περίπου 18.000
επιχειρήσεις ανέβασαν ρολά. Κατά
κύριο λόγο αφορούσε επιχειρήσεις
του λιανικού εμπορίου και του κατασκευαστικού τομέα. Αν όλα πάνε καλά
σε επίπεδο κρουσμάτων, η 4η φάση
άρσης των περιορισμών θα αρχίσει
από τις 9 Ιουνίου - 13 Ιουλίου.

Συνεχίζει η αναστολή λειτουργίας
παιδικών και βρεφοκομικών σταθμών

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα
έκτακτα μέτρα που λαμβάνει για
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19, ενημερώνει το κοινό ότι από την
Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και για όσο
διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ τα
περιοριστικά μέτρα του κράτους,
σύμφωνα με το διάταγμα στο πλαίσιο του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου
από τον Υπουργό Υγείας, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις:
Οι κρατικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί
παγκύπρια συνεχίζουν να βρίσκονται

σε αναστολή της λειτουργίας
τους.
Οι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί
παγκύπρια, που λειτουργούν, είτε
από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς, συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργία
τους.
Για τη λειτουργία των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

ραγδαία εξέλιξη και ευρεία χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη σημερινή
ψηφιακή εποχή επηρεάζουν άμεσα
κάθε πτυχή της δημόσιας, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των
πολιτών. Το Υφυπουργείο Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
εκφράζει την ισχυρή του βούληση για
προώθηση της ποιοτικής αύξησης
της συμμετοχής των κοριτσιών και
γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ και
για την ευρύτερη γεφύρωση του
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των δύο
φύλων.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθημα-

• Κοινωνική αναβάθμιση
στις γυναίκες να αναπτύξουν
τις δεξιότητες τους στους
τομείς των θετικών επιστημών,
της τεχνολογίας, της μηχανικής
και των μαθηματικών

τικών (ΘΕΤΜΜ - STEM) από πλευράς
γυναικών, μέσω της επιλογής των
κλάδων αυτών για σκοπούς ανώτερης εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας,
θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα
ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση για
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης στις ΤΠΕ, τομείς
καίριας σημασίας για την πλήρη
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας
και κοινωνίας. Παράλληλα, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η αυξημένη συμμετοχή στους
τομείς αυτούς αποτελεί σημαντικό
βήμα προς την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των γυναικών, και
συνεπακόλουθα προς την επίτευξη
ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, σε
άμεση συνάρτηση και με τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών.
Μέχρι σήμερα καταγράφεται στην
Κύπρο μικρότερος αριθμός κοριτσιών
που επιλέγουν σπουδές στους τομείς
STEM, τόσο σε σύγκριση με τον αριθμό των αγοριών όσο και με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). Ακόμη μεγαλύτερο είναι
το χάσμα μεταξύ γυναικών και
ανδρών όσον αφορά την απασχόληση
στους τομείς των ΤΠΕ (0,7% έναντι
3,8% των ανδρών) σύμφωνα με το
Women in Digital Scoreboard 2019. Τα
στοιχεία αυτά καταδεικνύουν περίτρανα την ανάγκη ανάληψης στοχευμένων δράσεων για προώθηση αυξημένης και ουσιαστικής συμμετοχής
των γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ.
Ως ο αρμόδιος φορέας για θέματα
ψηφιακής πολιτικής, ανάμεσα στις
άμεσες προτεραιότητες του Υφυπουργείου συγκαταλέγεται και η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων
στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα στις γυναίκες, τόσο ως εργαλείο ενδυνάμωσης του ψηφιακού
χώρου εργασίας όσο και ως πολύτιμο
μέσο ενίσχυσης της αναπτυξιακής
πορείας της χώρας.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Μεταμορφώνοντας τον εαυτό μας
κυνηγώντας την ευτυχία

Εμπνευσμένες ρήσεις με πολλή
σοφία και πολλαπλή ωφελιμότητα
“Εάν βάζεις συνεχώς όρια σε ό, τι κάνεις, είτε φυσικά είτε οτιδήποτε άλλο, θα εξαπλωθούν στην εργασία σου και στη ζωή σου.
Δεν υπάρχουν όρια. Υπάρχουν μόνο οροπέδια, και πρέπει να μη
μείνεις και να τα κοιτάζεις, πρέπει να τα ξεπεράσεις.” – Bruce Lee
“Όταν μία πόρτα κλείνει, μία άλλη ανοίγει, αλλά συχνά κοιτάμε
την κλειστή πόρτα δυστυχώς τόσο πολύ, ώστε να μην βλέπουμε
τις πόρτες που έχουν ανοίξει για εμάς.” – Alexander Graham Bell
“Ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, οπότε μην τον ξοδεύεις
ζώντας τη ζωή κάποιου άλλου. Μην παγιδεύεσαι από το δόγμα –
το οποίο είναι να ζεις με το αποτέλεσμα αυτών που άλλοι σκέφτονται. Μην αφήνεις τον θόρυβο της γνώμης των άλλων να πνίξει την εσωτερική σου φωνή. Και το σημαντικότερο, έχε το κουράγιο να ακολουθήσεις την καρδιά και τη διαίσθησή σου. Κατά
κάποιον τρόπο γνωρίζουν τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να
γίνεις. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα.” – Lao Tzu
“Δεν υπάρχει η επόμενη φορά. Υπάρχει τώρα ή ποτέ.”

√ Διεγείροντας το μυαλό
και την καρδιά
ιδιαίτερα στην εποχή
της πανδημίας

– Dan Millman, Ο Δρόμος του Ειρηνικού Πολεμιστή
“Εδώ είναι η δοκιμή για να ανακαλύψεις εάν η αποστολή σου στη Γη
τελείωσε. Εάν είσαι ζωντανός, δεν
έχει τελειώσει.” – Richard Bach

“Ένα άτομο με πίστη είναι ίσο με
μία δύναμη 99 ατόμων που έχουν απλώς ενδιαφέροντα.” – Ralph
Waldo Emerson
“Εάν δεν κάνεις τη ζωή κάποιου άλλου καλύτερη, τότε χάνεις τον
χρόνο σου. Η ζωή σου θα γίνει καλύτερη κάνοντας τις ζωές των
άλλων καλύτερες.” – Will Smith
“Δεν υπάρχει μονοπάτι προς την Ευτυχία. Η Ευτυχία είναι το μονοπάτι. Δεν υπάρχει μονοπάτι προς την Αγάπη. Η Αγάπη είναι το
μονοπάτι. Δεν υπάρχει μονοπάτι προς την Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι
το μονοπάτι.” – Dan Millman, Ο Δρόμος του Ειρηνικού Πολεμιστή

• Αγαπήστε πραγματικά τον εαυτό σας αποφεύγοντας τοξικές πρακτικές

στην καθημερινότητα σας

Ε

ίναι γεγονός πως σε κάποιες φάσεις της
ζωής μας χρειάζεται να επιφέρουμε καινοτόμες αλλαγές στη ζωή μας μεταμορφώνοντας
τον εαυτό μας για ένα καλύτερο αύριο βάσει
των προσδοκιών μας. Αυτό απιτεί θάρρος και
πολλές φορές σύγκρουση με χρόνιες νοοτροπίες
και συνήθειες προκειμένου να αναδείξουμε τον
πραγματικό μας εαυτό. Αν, λοιπόν, πράγματι
σέβεστε και αγαπάτε τον εαυτό σας τότε θα
πρέπει να αποφύγετε τοξικές συμπεριφορές:
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ

1 Να ευχαριστείτε όλους τους άλλους.
Στην τελική πρέπει απλά να κάνετε αυτό που
κάνει εσάς ευτυχισμένους και να εμπιστεύεστε
το ένστικτο σας. Ξεχάστε ότι πρέπει να πείσετε
όλους τους άλλους : θα προσπαθήσουν μόνο να
σας κρατήσουν πίσω και να σας δώσουν 1000
λόγους γιατί δεν πρέπει να ακολουθήσετε αυτό
που λέει η καρδιά σας. Πρέπει να αναδυθείτε
πάνω από τις γνώμες των άλλων και απλά να
κάνετε αυτό που νιώθετε πως πρέπει να κάνετε.
Κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του τιμά
πάνω από όλα τα δικά του θέλω και όχι των
άλλων.

“Μην τριγυρνάτε λέγοντας πως ο κόσμος σας οφείλει κάτι. Ο
κόσμος δεν σας οφείλει τίποτα. Ήταν εδώ από πριν.” – Mark
Twain

“Το να γνωρίζεις τους άλλους είναι νοημοσύνη· το να γνωρίζεις
τον εαυτό σου είναι πραγματική σοφία. Το να κυριαρχείς στους
άλλους είναι δύναμη· το να κυριαρχείς στον εαυτό σου είναι
πραγματική δύναμη. Εάν κατανοήσεις πως ήδη έχεις αρκετά, είσαι
πραγματικά πλούσιος.” – Lao Tzu

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπήρχε ποτέ, και δεν θα υπάρξει ποτέ. Απελευθέρωσε τον αγώνα σου, απελευθέρωσε το μυαλό
σου, πέταξε τις ανησυχίες σου, και χαλάρωσε μέσα στον κόσμο.
Δεν χρειάζεται να αντιστέκεσαι στη ζωή, απλά βάλε τα δυνατά
σου και κάνε ότι καλύτερο μπορείς.
Άνοιξε τα μάτια σου και δες ό, τι είσαι πολύ περισσότερο απ’ ότι
φαντάζεσαι. Είσαι ο κόσμος, είσαι το σύμπαν· είσαι ο εαυτός σου
και όλοι οι άλλοι, επίσης! Όλα είναι το θαυμάσιο παιχνίδι του
Θεού. Ξύπνα, ανέκτησε το χιούμορ σου. Μην ανησυχείς, απλά να
είναι ευτυχισμένος. Είσαι ήδη ελεύθερος!”

«φόρμες»
Δεν θα μπορέσετε να αναπτυχθείτε και να αποκτήσετε γνώσεις αν ενδιαφέρεστε μόνο να ακολουθήσετε το κοπάδι. Για να ευδοκιμήσετε στη
ζωή αυτή θα πρέπει να χαράξετε το δικό σας
μονοπάτι και να μάθετε να εμπιστεύεστε το δικό
σας ένστικτο και όχι τις φθαρμένες γνώμες των
άλλων. Μάθετε να νιώθετε καλά με τον εαυτό
σας και να εμπιστεύεστε πραγματικά την διαίσθηση σας και τότε θα δείτε έναν διαφορετικό
κόσμο να ανοίγεται μπροστά σας.

5 Να έχετε μία ψυχοφθόρα δουλειά
Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δουλεύουν σε δουλειές που μισούν μόνο και μόνο για να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Μπορείτε να
αφήσετε τη δουλειά που σας στραγγίζει ψυχολογικά και να ψάξετε για αυτήν που πραγματικά θα σας αρέσει. Οι άνθρωποι που σέβονται
τον εαυτό τους σέβονται και αυτά που θέλουν,
ψάχνουν ακατάπαυστα να βρουν ποια είναι τα
θέλω τους και προσπαθούν να τα πραγματοποιήσουν. Φυσικά δεν σας συμβουλεύουμε να
μείνετε άνεργοι αλλά σας ενθαρρύνουμε να
ψάξετε για κάτι που
θεωρείτε ότι σας ταιριάζει καλύτερα ενόσω
εργάζεστε.
παραμελείτε
την υγεία σας

“Το μυστήριο της ζωής δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να
λυθεί, αλλά μία πραγματικότητα που πρέπει να βιώσουμε.” –
Ανώνυμος

“Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αναζητείς· το επίτευγμα οδηγεί
στο πουθενά. Δεν κάνει καμία διαφορά, έτσι απλά, να είσαι ευτυχισμένος τώρα! Η Αγάπη είναι η μόνη πραγματικότητα του
κόσμου, διότι όλα είναι Ένα, βλέπεις. Και οι μοναδικοί νόμοι είναι
το παράδοξο, το χιούμορ και η αλλαγή.

4 Να προσπαθείτε να χωρέσετε σε κοινωνικές

6 Να

“Η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, είναι μέρος της
επιτυχίας.” – Arianna Huffington

“Εάν προσπαθείς συνεχώς να είσαι κανονικός, ποτέ δεν θα μάθεις
πόσο καταπληκτικός μπορείς να είσαι.” – J. Kleykamp (περί διαλογισμού)
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2 Να έχετε αρνητική γνώμη για τον εαυτό σας
“Να είσαι προσεκτικός με τον εσωτερικό σου
διάλογο: είναι διάλογος με τον σύμπαν.” -David
James Lees
Αν θέλετε η ζωή σας να είναι πιο θετική και
φωτεινή τότε πρέπει και οι σκέψεις σας να συμφωνούν με αυτό που θέλετε να μοιάζει ο κόσμος
σας. Αν έχετε αρνητική γνώμη για τον εαυτό σας
ο κόσμος σας θα μοιάζει μουντός και καταθλιπτικός. Αν όμως έχετε μία πιο θετική σχέση με
τον εαυτό σας θα δείτε αμέτρητες ευκαιρίες και
την ευτυχία όπου και να κοιτάξετε. Οι άνθρωποι
με αυτοσεβασμό αγαπάνε τον εαυτό τους και
γεμίζουν τη ζωή τους με θετικές σκέψεις, σχέσεις, επαγγέλματα και στόχους.

3 Να μένετε στάσιμοι
“Το χωράφι της άνεσης είναι ένα όμορφο μέρος
αλλά τίποτα δεν φυτρώνει ποτέ εκεί.” -Άγνωστος
Αν κοιτάξετε γύρω σας ίσως ο κόσμος να φανεί
σαν ένα τρομερά τρομακτικό μέρος και γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο πολλοί άνθρωποι προτιμούν
να μείνουν κλεισμένοι στην φυλακή της ασφάλειας τους για να αποφύγουν οτιδήποτε θα
μπορούσε να τους ταράξει αυτή την ασφάλεια.
Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να εξελιχτείτε αν
δεν δοκιμάσετε καινούρια πράγματα. Οι άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους αγαπούν τις
προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όρια τους με
στόχο να εξελιχθούν σαν άτομα.

Το να νιώθετε καλά
αρχίζει και τελειώνει
με εσάς : κανένας
άλλος δεν μπορεί να
αναλάβει την προστασία της υγείας σας
εκτός από εσάς τους
ίδιους. Αν δεν νιώθετε
καλά ψυχικά, σωματικά ή συναισθηματικά
εντοπίστε ποιες αλλαγές πρέπει να κάνετε στη
ζωή σας.
Οι αλλαγές δεν πραγματοποιούνται σε μία
νύχτα αλλά συμβαίνουν σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου κάνοντας σταθερά βήματα. Κάθε
άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του μεριμνά
για την καλή του υγεία και τη βάζει πρώτη από
όλα γιατί γνωρίζει πως χωρίς αυτήν δεν μπορεί
να απολαύσει τη ζωή στο έπακρο ούτε να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό προς τα έξω.

7 Να συνάπτετε καταπιεστικές σχέσεις
Αν έχετε φίλους ή σύντροφο που προσπαθούν
να επιβληθούν σε κάθε πτυχή της ζωή σας τότε
αυτό πρέπει αναμφίβολα να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Δεν θα πρέπει ποτέ να ανέχεστε κάποιον που θέλει να χειραγωγήσει και να
ελέγχει τη σχέση σας. Οι τοξικές σχέσεις μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης,
φιλική-ερωτική, και κάνουν πολύ κακό στην
υγεία σας.
Αξίζετε φιλίες και ερωτικούς δεσμούς που θα
προάγουν την ευδαιμονία στη ζωή σας και θα
σας βοηθούν να αναπτύσσεστε και να μαθαίνετε. Για να το θέσουμε απλά : αν κάποιος στη
ζωή σας σας στεναχωρεί περισσότερο απ ότι
σας κάνει χαρούμενους τότε θα πρέπει να τον
αφήσετε πίσω. Οι άνθρωποι που σέβονται τον
εαυτό τους δεν θα αφήσουν κανέναν εκτός από
τους ίδιους να ελέγξει την ζωή τους.
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Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

Εφιαλτικές προβλέψεις
για ανεργία και φτώχεια

Π

ερίπου 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια
εργαζόμενοι στην ανεπίσημη οικονομία,
κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν τα προς το ζην
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO). Το
νούμερο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ
του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.
«Βλέπουμε ότι η μείωση των εργατοωρών
παγκοσμίως θα φτάσει το 10,5% στο δεύτερο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό σημαίνει
την απώλεια ενός ισοδύναμου 305 εκατομμυρίων θέσεων πλήρους απασχόλησης παγκοσμίως», δηλώνει ο Γκάι Ράϊντερ, επικεφαλής
του ΙLO.
Στην τελευταία της έκθεση, η οργάνωση που
ανήκει στον ΟΗΕ, αύξησε σημαντικά την πρόβλεψη για τον καταστροφικό αντίκτυπο σε
απασχόληση και εισοδήματα από τον κορωνοϊό.
Ο γενικός διευθυντής του ILO προέβλεψε
«τεράστιο» αντίκτυπο φτώχειας, όπως είπε
χαρακτηριστικά, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί σε
πολλές χώρες του κόσμου.
«Εκτιμούμε ότι το μέσο εισόδημα των εργαζόμενων στην ανεπίσημη οικονομία ανά τον
κόσμο θα υποστεί πλήγμα της τάξεως του
60%. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν βγάζουν αρκετά χρήματα. Οπότε οι πιο ευάλωττοι χρειάζονται βοήθεια της διεθνούς κοινότητας απλώς για να επιβιώσουν, αυτό είναι
το θέμα», συμπλήρωσε Γκάι Ράϊντερ.

επηρεαστεί πάρα πολύ», τόνισε ο Σάμεχ
Ουάχμπα στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας.
«Σύμφωνα με την εκτίμησή μας θα υπάρξει
πιθανόν αύξηση κατά 100 εκατομμύρια των
‘νεόπτωχων’ εξαιτίας των απωλειών στις
θέσεις εργασίας και στα εισοδήματα», πρόσθεσε ο Ουάχμπα.
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι πόλεις θα δουν
μείωση από 15% ως 25% στα έσοδά τους από
τη φορολογία το επόμενο έτος, γεγονός που
θα δυσκολέψει τις αρχές να επενδύσουν στη
βελτίωση των συνθηκών στις παραγκουπόλεις.
Εργαλείο ταυτοποίησης της Παγκόσμιας Τράπεζας βοηθά τις πόλεις να εντοπίσουν περιοχές όπου οι τουαλέτες είναι κοινές, υπάρχει
μία πηγή τρεχούμενου νερού για την κοινότητα ή όπου η τήρηση των κανόνων κοινωνικής
απόστασης είναι αδύνατη λόγω του συνωστισμού, επεσήμανε ο ίδιος.
Μέχρι στιγμής το εργαλείο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στο Κάιρο, το Μουμπάι και την Κινσάσα.

«Η τελική αύξηση στην παγκόσμια ανεργία το
2020 θα εξαρτηθεί σημαντικά από τις επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας το δεύτερο
εξάμηνο του έτους και με πόσο αποτελεσματικό τρόπο τα μέτρα πολιτικής θα διατηρήσουν
τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν τη ζήτηση για απασχόληση μόλις
ξεκινήσει η φάση της ανάκαμψης», κατέληξε ο
Γκάι Ράϊντερ.
Εκατομμύρια νεόπτωχοι στις πόλεις
Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν
σε πόλεις σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να
πέσουν στη φτώχεια εξαιτίας της πανδημίας,
προειδοποίησαν ειδικοί, ζητώντας εργαλεία
ταυτοποίησης για να εντοπίσουν τις πιο ευάλωτες κοινότητες και επενδύσεις, που θα επικεντρώνονται στις παραγκουπόλεις.
Πυκνοκατοικημένες πόλεις αναμένεται να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της επιδημίας
covid-19 και να πληγούν ιδιαίτερα από αυτή
καθώς οι άνθρωποι εκεί
ζουν συνωστισμένοι, με
λίγο ή και καθόλου τρεχούμενο νερό αλλά και αποχετευτικό σύστημα, ενώ το
σύστημα υγείας είναι ανεπαρκές, επεσήμαναν ειδικοί της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Ινστιτούτου
Παγκόσμιων Πόρων (WRI)
και άλλοι οργανισμοί.
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Έχουν μειωθεί οι μισθοί δύο
δισεκατομμυρίων εργαζομένων κατά 60%

Ή

δη, οι μισθοί των 2 δισεκ. εργαζομένων της ανεπίσημης οικονομίας σε όλο τον κόσμο έχουν μειωθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις κατά

60%

1,6 δισεκ. εργαζόμενοι στην ανεπίσημη οικονομία, που αντιστοιχεί
περίπου στο ήμισυ του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, κινδυνεύει
άμεσα να χάσει τα προς το ζην λόγω της πανδημίας του κορωναϊου,
όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Στην τελευταία του έκθεση, ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Εθνών
αύξησε σημαντικά την πρόβλεψη για τον καταστροφικό αντίκτυπο σε
απασχόληση και εισοδήματα από τον κορονοϊό, ο οποίος έχει μολύνει
πάνω από 3,1 εκατ. ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έχει
√ 1,6 δισεκ. εργαζόμενοι κινδυστοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν
νεύουν να χάσουν την εργασία
220.000 ασθενείς και έχει
παραλύσει τις οικονομίες.
√ Σημαντική η συμβολή των
«Νομίζω ότι αποτυπώνει με
συντεχνιών σε ολόκληρο τον
τους πλέον δυσοίωνους
κόσμο. Διαδραματίζουν ρόλο
όρους ότι η κρίση στην
θεματοφύλακα ενάντια σε κάθε
απασχόληση και όλες οι
προσπάθεια εκμετάλλευσης
επιπτώσεις της επιδεινώνονται συγκριτικά με τις
εκτιμήσεις μας πριν από τρεις εβδομάδες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ILO Γκάι Ράιντερ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, προβλέποντας «τεράστιο» αντίκτυπο φτώχειας.
Ήδη, οι μισθοί των 2 δισεκ. εργαζομένων της ανεπίσημης οικονομίας
σε όλο τον κόσμο έχουν μειωθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις κατά 60% κατά
μέσο όρο τον πρώτο μήνα που ξεδιπλώθηκε η κρίση σε κάθε περιοχή,
σύμφωνα με την ILO.
Οι ανεπίσημοι εργαζόμενοι είναι οι πλέον ευπαθείς από τους 3,3
δισεκ. ανθρώπους που απαρτίζουν το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό,
καθώς δεν έχουν προστασία σε επίπεδο πρόνοιας, πρόσβαση σε επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ή τα μέσα να εργαστούν από το
σπίτι, όπως τονίζεται στην έκθεση.
«Για εκατομμύρια εργαζομένους, μηδενικό εισόδημα σημαίνει καθόλου
τρόφιμα, καθόλου ασφάλεια και καθόλου μέλλον. Εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο μετά βίας επιβιώνουν», δήλωσε ο Ράιντερ.
«Δεν έχουν αποταμιεύσεις ή πρόσβαση σε πιστώσεις. Αυτά είναι τα
πραγματικά πρόσωπα του κόσμου της εργασίας. Εάν δεν τους βοηθήσουμε τώρα, απλά θα χαθούν».

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι κλάδοι που
έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η
μεταποίηση, η φιλοξενία και οι υπηρεσίες
εστίασης, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο,
οι εταιρίες ακινήτων και οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες.

«Μέσα στις πόλεις πρέπει
να επικεντρωθούμε σε
αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη, τους φτωχούς και τους ευάλωτους
ανθρώπους που έχουν

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ»
Το ILO ανέφερε ότι τα παρατεταμένα lockdown και το κλείσιμο γραφείων και εργοστασίων αναμένεται τώρα να οδηγήσουν σε «ακόμα» χειρότερη μείωση στις συνολικές ώρες εργασίας σε όλο τον κόσμο το δεύτερο τρίμηνο συγκριτικά με τις προβλέψεις πριν από τρεις εβδομάδες.

«Βλέπουμε ότι η μείωση
των εργατοωρών παγκοσμίως θα
φτάσει το 10,5% στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό
σημαίνει την απώλεια ενός
ισοδύναμου 305 εκατομμυρίων

Οι κλάδοι που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η μεταποίηση, η φιλοξενία και οι υπηρεσίες εστίασης, το χονδρικό και το λιανικό
εμπόριο, οι εταιρίες ακινήτων και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι συνολικές ώρες εργασίας το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να είναι
10,5% λιγότερες, που αντιστοιχεί σε 305 εκατ. θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, συγκριτικά με το τελευταίο τρίμηνο πριν από την
κρίση, ανέφερε το ILO, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να προβλέπονται
για την Αμερική, την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.
Η προηγούμενη εκτίμηση του ILO στις 7 Απριλίου προέβλεπε ότι η αναταραχή που έχει προκληθεί θα αφανίσει εργασία ίση με τους κόπους
195 εκατ. εργαζομένων, ή 6,7% των ωρών εργασίας σε όλο τον κόσμο.

παγκοσμίως», δηλώνει ο Γκάι

Περίπου 436 εκατ. επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν «υψηλό κίνδυνο» σοβαρών προβλημάτων, σύμφωνα με την
Οργάνωση.

Ράϊντερ, επικεφαλής του ΙLO

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι ασαφείς

θέσεων πλήρους απασχόλησης

«Η τελική αύξηση στην παγκόσμια ανεργία το 2020 θα
εξαρτηθεί σημαντικά από τις επιδόσεις της παγκόσμιας
οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του έτους και με πόσο
αποτελεσματικό τρόπο τα μέτρα πολιτικής θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν
τη ζήτηση για απασχόληση μόλις ξεκινήσει η φάση της
ανάκαμψης», ανέφερε η έκθεση.
Καθώς οι κυβερνήσεις σπαταλούν πρωτοφανή ρευστότητα για να αντιμετωπίσουν την κρίση, το ILO τις παρότρυνε να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τα επιδόματα
ανεργίας, να παράσχουν στήριξη σε αυτοαπασχολούμενους και να δώσουν με διαδικασίες fast-track σε μικρές
επιχειρήσεις της ανεπίσημης οικονομίας πρόσβαση σε
πιστώσεις και δάνεια.
«Καθώς εξελίσσεται η πανδημία και η κρίση στην απασχόληση, η ανάγκη να προστατευθούν οι πιο ευπαθείς
γίνεται ακόμα επιτακτικότερη», πρόσθεσε ο Ράιντερ.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η συγκινητική αναφορά Τσιόδρα στους «αφανείς ήρωες»

Ε

ιδική αναφορά στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες που
δίνουν καθημερινά την ακούραστη
μάχη με τον κορωναϊό, έκανε κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης για
την εξέλιξη της πανδημίας ο
Σωτήρης Τσιόδρας
Τελειώνοντας την τοποθέτησή
του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορωναϊό, με
αφορμή τη Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών, δεν θα
μπορούσε να ξεχάσει τους ήρωες
της νέας καθημερινότητας που
βιώνουμε λόγω της πανδημίας.

50% των υγειονομικών υπηρεσιών
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα,
όμως, υπάρχουν σημαντικές
ελλείψεις. Ζήσαμε και ζούμε από
κοντά την αγωνία τους» είπε ο κ.
Τσιόδρας.

«Σήμερα είναι μια σημαντική
ημέρα, η Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών. Θυμόμαστε που έχει σημαντικό ρόλο στον
τομέα υγείας. Είναι περίπου το

«Χωρίς αυτούς τους αφανείς
ήρωες, εμείς οι ιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό δεν υπάρχουμε,
δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε
όπως πρέπει. Κάποια στιγμή, ως
κοινωνία, πρέπει να τους επιβραβεύσουμε και να τους δίνουμε τα
εφόδια και τα κίνητρα να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν» κατέληξε.

ΕΕ: Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε αεροδρόμια και αεροπλάνα

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει το
πλαίσιο για την επανεκκίνηση
του τουρισμού εκδίδοντας οδηγίες
ώστε να γίνει δυνατή η διαμονή σε
ξενοδοχεία, η επίσκεψη σε χώρους
εστίασης και σε παραλίες με
όρους ασφαλείας τους προσεχείς
μήνες παρά την
παρουσία της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η Κομισιόν ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις
των χωρών μελών
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης να λάβουν
υπ' όψιν τις ατομικές
ανάγκες επιτρέποντας στους ανθρώπους να επισκεφθούν συγγενείς και
αγαπημένους που
ζουν σε διαφορετικές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει
την παράταση των περιορισμών
επί των μη αναγκαίων ταξιδιών
εντός της ζώνης Σένγκεν για 30

ημέρες, μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Η χρήση εφαρμογών για την ιχνηλάτηση επαφών λόγω του κορωνοϊού θα πρέπει να είναι εθελοντική, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των
μέτρων που στόχο έχουν την άρση

των περιορισμών στα σύνορα και
την τόνωση του κλάδου τουρισμού και ταξιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Οι εφαρμογές θα πρέπει επίσης

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και διασυνοριακά στην ΕΕ, ανέφερε το έγγραφο της Κομισιόν, στο
οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες
δεν θα χρειάζεται να διατηρούν
κενές τις μεσαίες
θέσεις στα αεροπλάνα, αλλά η χρήση της
μάσκας εν πτήσει και
στους χώρους των
αεροδρομίων
θα
είναι υποχρεωτική,
καθώς εκκινούν σταδιακά οι μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οδηγία για τις
αεροπορικές μεταφορές εντάσσεται
στο ευρύτερο πακέτο
των συστάσεων που
ανακοινώνει σήμερα
η Κομισιόν για την σταδιακή άρση
των συνοριακών περιορισμών και
την προσεκτική επανέναρξη των
ταξιδιών για την προώθηση του
τουρισμού στην Ευρώπη.

Μπαμπινιώτης για τις κάμερες: Ο δάσκαλος πρέπει να φαίνεται

Τ

ην άποψη ότι θα πρέπει οι
δάσκαλοι να φαίνονται στις
διαδικτυακές μεταδόσεις μαθημάτων στη μετά – πανδημία εποχή,
εξέφρασε ο κορυφαίος Έλληνας
γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας και τέως πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεώργιος Μπαμπινιώτης.
Ο κ. Μπαμπινιώτης σημείωσε:
«Δεν είναι δυνατόν ο δάσκαλος να
μην φαίνεται, να είναι σαν να
πρόκειται για τηλεφωνική σύνδεση ή για ραδιόφωνο, να είναι η
αόρατος κεφαλή. Ο δάσκαλος
είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να
τιμάμε, τα παιδιά τον υπολογίζουν, τον σέβονται, είναι μια
αυθεντία για τα μικρότερα και τα
μεγαλύτερα παιδιά, επομένως ο
δάσκαλος πρέπει να φαίνεται και
να διδάσκει σαν να ήταν ζωντανά
μέσα στην τάξη (και είναι για τα
μισά παιδιά) και οι μαθητές δεν
φαίνονται, δεν υπάρχει τέτοια

πρόθεση, δεν υπάρχει περίπτωση
να δείξουμε τους μαθητές, είτε
αυτούς που είναι στην τάξη, είτε
αυτούς που είναι στα σπίτια τους
και παρακολουθούν».
Στους προβληματισμούς που
θέτουν όσοι εναντιώνονται στην
κάλυψη των μαθημάτων με κάμερα και στην απευθείας μετάδοσή
τους, θεωρώντας πως θα χαθούν

ο αυθορμητισμός και οι στιγμές
γέλιου – αναπόσπαστα στοιχεία
ενός «ζωντανού» μαθήματος – ο κ.
Μπαμπινιώτης απαντά: «Έχω μία
τελείως διαφορετική εκτίμηση
όντας 40 χρόνια σε επαφή με την
εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο
μέχρι το πανεπιστήμιο – και άρα
μπορώ να έχω μία εκτίμηση και
μία άποψη. Ο δάσκαλος είναι ένα
σεβαστό πρόσωπο και στα παιδιά, αυτό που πάμε εμείς να
εμφανίσουμε, ότι μπορεί να γίνει
πλάκα, το ένα και το άλλο, δηλαδή πάμε να κρύψουμε τον δάσκαλο; Ντρεπόμαστε για τους δασκάλους μας; Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε έτσι στην Παιδεία, στην
εκπαίδευση, να μην φανεί ο
δάσκαλος, να μην μιλήσει με τους
μαθητές γιατί δήθεν θα εκτεθεί;
Κοιτάξτε, αυτή η σύλληψη είναι
τελείως ανεδαφική και αντίθετη
προς κάθε έννοια Παιδείας».

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ελληνικός καφές ένα
ισορροπημένο ρόφημα

Ό

πως μπορείτε να παρατηρήσετε στον
παρακάτω πίνακα, από ένα φλιτζάνι
μονού ελληνικού καφέ (που αντιστοιχεί σε
ποσότητα περίπου 50 mL) προσλαμβάνουμε
κατά μέσο όρο 40 mg καφεΐνης. Αν συγκρίνουμε αυτήν την ποσότητα καφεΐνης με την αντίστοιχη που περιέχεται, για παράδειγμα, σε
μια κούπα γαλλικού καφέ
(115-175mg) ή στιγμιαίου
καφέ (65-100mg), βλέπουμε πως είναι σημαντικά
χαμηλότερη. Φυσικά, αν για
κάποιο λόγο επιθυμείτε να αποφύγετε την πρόσληψη καφεΐνης
ή να την περιορίσετε στο ελάχιστο, υπάρχει πάντα
η επιλογή να καταναλώσετε ένα φλιτζάνι ελληνικού
καφέ ντεκαφεϊνέ, του οποίου η περιεκτικότητα σε
καφεΐνη είναι εξαιρετικά χαμηλή, σχεδόν μηδενική.

O ελληνικός καφές είναι πλούσιος
σε αντιοξειδωτικά
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, ο καφές, που
είναι πιθανότατα το πιο διαδεδομένο ρόφημα σε
παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές αντιοξειδωτικών ουσιών στην καθημερινή μας διατροφή, αφού έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ουσίες όπως το χλωρογενικό οξύ και οι πολυφαινόλες.
Όπως βλέπουμε, λοιπόν, ο ελληνικός καφές εκτός
από καθημερινή συντροφιά μπορεί να αποδειχθεί
και σύμμαχος της ισορροπημένης διατροφής και
της υγείας μας.

Αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά
η ατμοσφαιρική ρύπανση
• Στην καραντίνα οι πόλεις καθάρισαν

Σ

ημαντική μείωση παρουσίασε η ατμοσφαιρική
ρύπανση σε όλες τις πόλεις της Κύπρου το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης διακίνησης των πολιτών λόγω της καραντίνας που επέβαλε και το κλείσιμο επιχειρήσεων, σχολείων, εργοταξίων και άλλων χώρων.
Σε ό,τι αφορά τις πρώτες δέκα μέρες του Μαΐου και
ειδικότερα την εβδομάδα 4 - 8 του μήνα που άρχισε
η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων και επαναλειτούργησαν αρκετές επιχειρήσεις και εργοτάξια, οι
τιμές δεν άλλαξαν σημαντικά. Ενδεικτικά ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι η μέση ωριαία τιμή των εκπομπών
οξειδίων του αζώτου από 15,9 τον Απρίλιο αυξήθηκε στα 16,9 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο
στη Λευκωσία. Αντιστοίχως η τιμή στις 8 το πρωί
από 52 μικρογραμμάρια αυξήθηκε στα 52,3.

Σοβαρά … αστειάκια
Πρωί-πρωί ο Σήφης έκανε εξωτερικά μερεμέτια
στο σπίτι του, ανεβασμένος σε μια σκάλα. Περνώντας ο Μανούσος για την στάνη, τον βλέπει και του
λέει για να τον πειράξει:
- "Μωρέ Σήφη, εμένα δε με κόφτει μωρέ, που θα
πέσεις απ’ τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα θα
σπάσει μωρέ η κεφαλή σου και θα γεμίσει ο τόπος
άχερα."
Και ο ετοιμόλογος Σήφης από τη σκάλα:
- "Και `συ μωρέ Μανούσο, πρωί-πρωί το φαΐ σκέφτεσαι..."
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Μεταδίδεται ο κορωναϊός από τα τρόφιμα;

Π

ολλά είναι τα ερωτήματα που
εγείρονται συνεχώς στην
καθημερινότητα μας και αρκετά
από αυτά έχουν να κάνουν με την
ασφάλεια των τροφίμων

τους βασικούς ατομικούς κανόνες
υγιεινής αλλά και υγιεινής και
ασφάλειας περιβάλλοντος και
τροφίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τον πιθανό κίνδυνο

Ο κορωναϊός έχει μπει για τα καλά
στη ζωή μας από τα τέλη
Φεβρουαρίου και την έχει αλλάξει
άρδην, με τις πληροφορίες να μας
βομβαρδίζουν καθημερινά επί
παντός του επιστητού, και κάποια
δεδομένα συνεχώς να αλλάζουν.
Πολλά είναι τα ερωτήματα που
εγείρονται συνεχώς στην καθημερινότητα μας και αρκετά από αυτά
έχουν να κάνουν με την ασφάλεια
των τροφίμων.
Μεταδίδεται ο ιός από τα τρόφιμα;
Επιβιώνει στις επιφάνειες τους;
Πώς πρέπει τελικά να διαχειριζόμαστε τα τρόφιμα που αγοράζουμε; Η επίκουρη Καθηγήτρια
Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας –
Μοριακής Μικροβιολογίας Γεωργία
Μανδηλαρά, επεσήμανε πως ο
SARS-CoV-2 δεν φαίνεται να μεταδίδεται από την κατάποση τροφίμων, καθότι αυτά ακολουθούν την
πεπτική οδό, και ως εκ τούτου δεν
επιβιώνει στο όξινο περιβάλλον
του στομάχου, όπου καταλήγει το
τρόφιμο,
αναφέρει
η
κ.
Μανδηλαρά.
«Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή
για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(EFSA) μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί μετάδοση της COVID-19
μέσω της κατανάλωσης τροφίμων.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία
ένδειξη ότι τα τρόφιμα ενέχουν
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε
σχέση με συγκεκριμένο ιό»

Κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας τροφίμων
Όχι μόνο λόγω της επιδημίας,
αλλά και λόγω εποχής, να τηρούμε

κάποια τρόφιμα, απορρίπτοντας
την αρχική συσκευασία, αφού
έχουμε καταγράψει την ημερομηνία
λήξεως του προϊόντος. Μπορούμε
επίσης να αφήνουμε κάποια αντικείμενα σε έναν χώρο του
σπιτιού για 1-2 μέρες, έτσι
ώστε ο ιός να αδρανοποιηθεί.

• Τίποτε στη ζωή δεν είναι
για να το φοβόμαστε, αλλά
για να το κατανοήσουμε.
Τώρα είναι η ώρα να καταλάβουμε περισσότερα, για να
φοβόμαστε λιγότερο»
μετάδοσης του SARS-CoV-2, αλλά
και των υπολοίπων παθογόνων
μικροοργανισμών, μέσω των τροφίμων, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και οι τροφομογενείς λοιμώξεις παρουσιάζουν
την υψηλότερη συχνότητα.
-Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας
με σαπούνι και ζεστό νερό πριν και
μετά τα ψώνια μας, πριν αρχίσουμε να παρασκευάζουμε ή να μαγειρεύουμε το φαγητό μας, αλλά και
κατά τη διάρκεια, όταν π.χ. χειριζόμαστε ωμό κρέας. Τα γάντια δεν
αντικαθιστούν το πλύσιμο των
χεριών.
- Μπορούμε να πλένουμε τις
συσκευασίες προϊόντων που αγοράζουμε με σαπούνι και νερό, π.χ.
πλαστικά μπουκάλια γάλακτος,
αναψυκτικών. Μπορούμε επίσης
να αποσυσκευάζουμε και να μεταφέρουμε σε δικούς μας περιέκτες

- Πλένουμε σχολαστικά τα
φρούτα και τα λαχανικά με καθαρό
νερό, ιδίως εάν δεν πρόκειται να
μαγειρευτούν άμεσα. Ο SARS-CoV2 όπως και οι υπόλοιποι παθογόνοι μικροοργανισμοί δεν αντέχουν
στις συνθήκες μαγειρέματος. Τα
τρόφιμα πρέπει να μαγειρεύονται
για τουλάχιστον πέντε λεπτά
στους 70οC.
- Αποφεύγουμε την επιμόλυνση
από μαγειρικά σκεύη (μαχαίρια,
πιάτα, σανίδες κοπής κ.λπ.) με το
προσεκτικό πλύσιμό τους με
απορρυπαντικό μεταξύ χειρισμού
διαφορετικών τροφίμων (π.χ. ωμό
κρέας, φρέσκα λαχανικά).
- Δεν απολυμαίνουμε τα φρέσκα
τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά) με
χλωρίνη! Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δηλητηρίασης από τα χημικά
υπολείμματα του απολυμαντικού!
Μπορούμε να πλύνουμε τα φρούτα
με τρεχούμενο νερό και λίγο πράσινο σαπούνι, τα οποία βέβαια
ξεπλένουμε μετά πολύ καλά. Και
για τα λαχανικά που δεν μπορούμε
να πλύνουμε, μπορούμε να τα
αποθηκεύσουμε στο ψυγείο μας
κάποια 24ωρα, έτσι ώστε με την
πάροδο του χρόνου να εξασφαλίσουμε την αδρανοποίηση του ιού.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Mπράουνις με πραλίνα φουντουκιού

πικές σου σχέσεις, περνά σε έναν οίκο
του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται
με τις εμμονές σου, την ανάγκη σου
για έλεγχο και επιβολή…

έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται να χρειαστεί να διαδραματίσεις εσύ το ρόλο
του ειρηνοποιού παρά το έντονο
κλίμα.

Παρθένος: Είναι μια σημαντική μέρα
για σένα καθώς ο Άρης περνά απέναντί σου εγκαινιάζοντας έτσι μια
περίοδο όπου ενδεχομένως να υπάρξουν εντάσεις και προστριβές στις
διαπροσωπικές σου σχέσεις, ενώ οι
συνεργασίες σου βαδίζουν σε τεντωμένο σκοινί.

Αιγόκερως: Η Σελήνη στον Υδροχόο
σε βοηθά να σταθεροποιήσεις τα
βήματά σου. Από σήμερα αποδεσμεύεσαι από την πίεση που υπήρχε στα
οικονομικά σου, καθώς ο Άρης περνά
σε μια πιο φιλική θέση για το ζώδιό
σου, φέρνοντας πολλές ευκαιρίες και
περισσότερο δυναμισμό.

Δίδυμοι: Η ημέρα σε βοηθά να ανοιχτείς σε νέους ορίζοντες, όμως σηματοδοτεί και μια περίοδο αλλαγών και
επαναπροσδιορισμών.

Ζυγός: Η σημερινή ημέρα σε καλεί να
είσαι πιο συνεπής, ενώ παράλληλα
μπορεί να έχεις την εντύπωση πως
εσύ κινείς τα νήματα των καταστάσεων, αλλά τελικά οι εξελίξεις ενδεχομένως να σε διαψεύσουν.

Καρκίνος: Περνάς σε μια φάση που
έχεις περισσότερο δυναμισμό και
ενέργεια, παρότι είσαι αρκετά επιρρεπής σε απερίσκεπτες και επιπόλαιες ενέργειες, μπορείς όμως να διευρύνεις τους ορίζοντές σου.

Σκορπιός: Η Σελήνη από τον τομέα
του σπιτιού και της οικογένειας σε
καλεί να λύσεις τις υποθέσεις που
σχετίζονται με τέτοια ζητήματα,
πάντως από σήμερα τα πράγματα
ηρεμούν.

Υδροχόος: Η Σελήνη στο ζώδιό σου
δείχνει πως πρωταγωνιστείς στις
εξελίξεις. Παράλληλα, η ανάδρομη
πορεία της Αφροδίτης που ξεκινά
σήμερα σε βοηθά να ξαναδείς δημιουργικά σχέδια ενώ θα έχεις δεύτερες
ευκαιρίες. Σε ποιον τομέα;

Λέων: Οι άλλοι έχουν τον πρώτο λόγο
στις αποφάσεις, ενώ ο Άρης μετά την
παρουσία του απέναντί σου, που
δυσκόλεψε το κλίμα στις διαπροσω-

Τοξότης: Από σήμερα ο Άρης περνά
σε μια θέση κόντρα προς το δικό σου
ζώδιο, προμηνύοντας αρκετά προβλήματα στο σπίτι ή την οικογένεια,

Ταύρος: Ο Άρης μετά από την κουραστική παραμονή του στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σου, περνά σε μια πιο
φιλική θέση που σε βοηθά να γεμίσεις
μπαταρίες και να κυνηγήσεις τους
στόχους σου.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

- Αποθηκεύουμε τα τρόφιμά μας κατάλληλα (πρέπει
να αποφεύγουμε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ των
τροφίμων που καταναλώνονται ωμά και των μαγειρεμένων τροφίμων )

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη βρίσκεται σε μια
βοηθητική θέση για το δικό σου
ζώδιο, φέρνοντάς σε πιο κοντά σε
φιλικά σου πρόσωπα. Παράλληλα
όμως η ανάδρομη πορεία της
Αφροδίτης σε φέρνει πιο κοντά σε
πρόσωπα του περιβάλλοντός σου
που είχες να δεις καιρό.
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Ιχθείς: Σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για σένα καθώς μετά από
μια περίοδο στασιμότητας, ο Άρης
περνά στο δικό σου ζώδιο, αποκαλύπτοντας παράλληλα το παρασκήνιο
και τις κινήσεις που γίνονταν εναντίον σου όλο αυτό το διάστημα.
Γεμίζουν λοιπόν οι μπαταρίες σου
έστω και αν υπάρχουν αρκετές καταστάσεις που θα σε πιέσουν.

ΥΛΙΚΑ: 3/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/4 φλ. κακάο, 1 πρέζα αλάτι
1 κουταλάκι εσάνς βανίλιας ή 1 φακελάκι βανίλια
1 φλ. νιφάδες σοκολάτας (chocolate chips)
½ φλ. κουβερτούρα γάλακτος ψιλοκομμένη
2/3 φλ. βούτυρο ανάλατο κομμένο σε κύβους
½ φλ. πραλίνα φουντουκιού, 4 αβγά, 1 φλ. ζάχαρη
Εκτέλεση: Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 180°C. Βουτυρώνετε καλά ένα
τετράγωνο ταψί 22Χ22 εκ. Σ’ ένα μπολ
κοσκινίζετε το αλεύρι, το κακάο, το
αλάτι και τη βανίλια (αν θα βάλετε
φακελάκι). Στη συνέχεια, βάζετε τις
νιφάδες σοκολάτας, την κουβερτούρα
και το βούτυρο σε ένα γυάλινο μπολ και τα βράζετε για 1 ½
λεπτό στο φούρνο μικροκυμάτων. Αν δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων μπορείτε να λιώσετε τη σοκολάτα και το βούτυρο σε
μπεν μαρί (βάζετε τα υλικά σε ένα πυρίμαχο μπολ, το τοποθετείτε πάνω από ένα κατσαρολάκι με νερό που σιγοβράζει,
χωρίς ο πάτος του να αγγίζει στο νερό). Το βγάζετε από το
φούρνο μικροκυμάτων και ανακατεύετε το μίγμα να διαλυθούν
τυχόν κομματάκια της σοκολάτας. Το αφήνετε λίγο να κρυώσει
και προσθέτετε την πραλίνα φουντουκιού. Ανακατεύετε να
ομογενοποιηθεί το μίγμα. Παράλληλα, χτυπάτε τα αβγά στο
μίξερ μαζί με τη ζάχαρη για 3 λεπτά. (Αν θα βάλετε εσάνς
βανίλιας, την προσθέτετε λίγο πριν σταματήσετε το μίξερ).
Ακολούθως, ενσωματώνετε το μίγμα στη σοκολάτα ανακατεύοντας απαλά με τη σπάτουλα, κυκλικά, από κάτω προς τα
πάνω. Μετά, ενσωματώνετε λίγο – λίγο το μίγμα του αλευριού.
Ρίχνετε το μίγμα στο ταψί και το απλώνετε ομοιόμορφα με ένα
μεταλλικό κουτάλι. Ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο για
30-35 λεπτά, ανάλογα με το φούρνο σας. Όχι περισσότερο
γιατί θα στεγνώσει. Το βγάζετε από το φούρνο, το αφήνετε
λίγο να κρυώσει και σερβίρετε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 808 - 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1965

Εξυπηρέτηση πολιτών για την περίοδο
18 – 31 Μαΐου 2020

Ο

ι
Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά
Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
καλούν τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους όπως: καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλόμενες εισφορές μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής / ιστοσελίδας
JCC Smart ή μέσω του Διαδικτυακού
Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ταμεία θα λειτουργούν στα Επαρχιακά
Γραφεία μόνο για την είσπραξη εισφορών με μετρητά, είσπραξη καθυστερημένων εισφορών και διοικητικών προστίμων για έκδοση βεβαιώσεων, υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανάλογα
με την επαρχία τους για διερεύνηση
καταγγελιών και παραπόνων για τα
οποία απαιτείται η φυσική τους
παρουσία, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
το αίτημά τους για διευθέτηση συνάντησης ανάλογα με την επαρχία τους.
Οι εγγραφές ανέργων θα συνεχίσουν με
τη διαδικασία που ανακοινώθηκε στις
16/03/2020 κατά την οποία οι νέες
εγγραφές ανέργων, οι ανανεώσεις υπογραφών ανέργων και οι τερματισμοί
εγγραφών θα γίνονται χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των αιτητών.
Η εξυπηρέτηση του κοινού για την

περίοδο από 18 Μαΐου 2020 μέχρι το
τέλος Μαΐου, πέραν του ωραρίου της
καθημερινής εξυπηρέτησης (08:0015:00) θα διευρυνθεί κάθε Δευτέρα,
Τρίτη και Πέμπτη μέχρι τις 17:30. Το
διευρυμένο ωράριο θα ισχύει για τις
εξής υπηρεσίες:
1. Παράδοση εγγράφων και υποβολή
αιτήσεων που αφορούν επιδόματα των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Πραγματοποίηση συναντήσεων που
έχουν διευθετηθεί μετά από επικοινωνία
με τους λειτουργούς των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το διευρυμένο ωράριο δεν θα ισχύει για
την είσπραξη εισφορών στα ταμεία.
Επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις στα
κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, όπως
έχει αναφερθεί πιο πάνω.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Οι κρίσεις γεννάνε
κροίσους
Ωνάσης
Ο καθένας πιστεύει
ότι καταλαβαίνει
Εμπεδοκλής

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

Αναστέλλεται το σχέδιο απόσυρσης οχημάτων

Τ

ο Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι λόγω των απρόβλεπτων οικονομικών επιπτώσεων
που επέφερε η πανδημία του
Κορωνοϊού και στο πλαίσιο της
συλλογικής προσπάθειας για εξυγίανση των οικονομικών του κράτους αναστέλλει προσωρινά το
σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων και

προώθησης της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

περαιτέρω εξελίξεων, το Τμήμα

Το συγκεκριμένο σχέδιο και η
πιθανή υλοποίησή του θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο
λαμβάνοντας υπόψη τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του 2020.

Υπουργείου

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω
και εν αναμονή των οποιωνδήποτε

ενδιαφέροντος για το υπό αναφο-

Οδικών

Μεταφορών

του

Μεταφορών,

Επικοινωνιών και Έργων δεν θα
αποστείλει προς το παρόν επιστολές έγκρισης ή απόρριψης σε όσα
άτομα είχαν υποβάλει αίτηση
ρά σχέδιο απόσυρσης.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15
HELLAS VERONA και CROTONE: Δυο Ιταλικές
ομάδες που αναπνέουν και ζούν Ελληνικά

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

• Με συντριπτική πλειοψηφία,
η ταπεινωτική ήττα του Ποδοσφαίρου

Με «στημένο» σφύριγμα
η λήξη του Πρωταθλήματος
Με συντριπτική πλειοψηφία 18 -2, η Κυπριακή
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διέταξε το λουκέτο του
Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος 2020-21, σφραγίζοντας κι επίσημα την ταπεινωντική ήττα του
ποδοσφαίρου μας. Η απόφαση προκάλεσε χιονοστιβάδα αντιδράσεων στους ποδοσφαιρόφιλους
αλλά και στην κοινή γνώμη ευρύτερα, καθώς αποκαλύφθηκαν σε όλο τους το μεγαλείο, η γύμνια και
τα σαθρά θεμέλια του ποδοσφαιρικού οικοδομήματος της Κύπρου. Βάσει της απόφασης θα
εκπροσωπήσουν την Κύπρο στα Ευρωπαικά Πρωταθλήματα οι τέσσερεις πρώτες ομάδες που κατά
τη στιγμή της διακοπής βρίσκονταν στις τέσερεις
πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Δηλαδή,
η Ομόνοια στο «Τσάμπιονς Λήγκ» και η Ανόρθωση, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλων στο «Γιουρόπα Ληγκ».
Ταυτόχρονα, δεν θα υπάρξει διαβάθμιση δύο ομάδων στην Β Κατηγορία, ωστόσο οι δύο πρώτες
της Β Κατηγορίας θα ανέλθουν στην Α Κατηγορία .
Με την απόφαση, διαφώνησαν, η ΑΕΚ και η
Ανόρθωση η οποία προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών είναι
λάβρος κατά της απόφασης διαμηνύοντας ότι θα
γίνουμε ρεζίλι διεθνώς καθώς τα περισσότερα
πρωταθλήματα στην Ευρώπη θα συνεχισθούν
παρά το ότι έχουν πολύ περισσότερα κρούσματα
κορωναϊού σε σύγκριση με την Κύπρο. Κατά της
απόφασης τάχθηκε και ο Σύνδεσμος Κυπρίων
Προπονητών.

Ε

χετε αναρωτηθεί ποτέ για ποιο
λόγο η ομάδα της Βερόνα ονομάζεται Ελλάς;
Το να υπάρχει επιρροή από την
αρχαία Ελλάδα σε ονόματα ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα όπως ο
σπουδαίος Σόκρατες, μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό κάπου, αλλά το να
ονομάζεται «Ελλάς» μια Ιταλική
ομάδα, δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο.

Καταληκτικά, με την απόφαση της ΚΟΠ «καταξιώνεται» στη συνείδηση του Κύπριου φιλάθλου
αλλά και του κάθε πολίτη, η αναξιοπιστία του
Κυπριακού ποδοσφαίρου μα προπαντός δίνεται η
χαριστική βολή στο δημοφιλέστερο άθλημα.

Κρότωνας [Crotone ] παίζει στη Β κατηγορία της Ιταλίας, Serie B,
που φιλοδοξεί φέτος να ανέβει για δεύτερη φορά στην ιστορία
της στη μεγάλη κατηγορία του Calcio. Ο λόγος βέβαια που μας απασχολεί δεν είναι οι αγωνιστικοί στόχοι της, αλλά η Ελληνική «καταγωγή» της και η διαφήμιση αυτής από τους οπαδούς της σε κάθε
εντός έδρας αγώνα.

Ένας Έλληνας ταξιδιώτης δεν θα
• «Υποκλιθείτε στη Μεγάλη
ήταν πιθανότατα σε κανένα
Ελλάδα»: Η Ιταλική ομάδα με
«πετάλο» ξένης ποδοσφαιρικής
ομάδας πιο καλοδεχούμενος απ’ τους τιφόζι που τραγουδούν…
ότι σε αυτό της Κροτόνε. Ο σύλΕλληνικά
λογος της Καλαβρίας εδρεύει
στην ομώνυμη πόλη, που εντάσσεται στο σύνολο της επικράτειας των διάφορων αρχαίων Ελληνικών
αποικιών στη Σικελία και τη νότια Ιταλία. Το Κροτόνε είναι μάλιστα
μία πόλη – ορόσημο της περίφημης Μεγάλης Ελλάδας, καθώς εκεί
εγκαταστάθηκε και ίδρυσε τη σχολή του ο Πυθαγόρας στα 530 π.Χ. Το
παρατσούκλι της FC Crotone είναι άλλωστε «Pitagorici», προς τιμήν
του σπουδαίου Έλληνας φιλόσοφου και μαθηματικού!

Η απόφαση της ΚΟΠ δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν
αναμενόμενη καθώς το Ποδόσφαιρο, που στο
νησί μας εδώ και καιρό θεωρείται η πιο τοξική
οικονομική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να
αποτελέσει εξαίρεση του κανόνα ότι τα διαπλεκόμενα συμφέρονται τέμνονται εξού και αλληλοκαλύπτονται. Όσον αφορά στα εργασιακά του ποδοσφαίρου, η μάχη των μισθών θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες σύμφωνα με τον εκτελεστικό
πρόεδρο του ΠΑΣΠ Σπύρο Νεοφυτίδη.

Ιστορικά, ο φετινός ποδοσφαιρικός μαραθώνιος
θα καταγραφεί στη μαύρη ποδοσφαιρική σελίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως μοναδική περίπτωση που διακόπηκε με απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Η άλλη περίπτωση που δεν ολοκληρώθηκε το Πρωτάθλημα ήταν η περίοδος
1963-64 όταν η αγωνιστική περίοδος διακόπηκε
λόγω της Τουρκανταρσίας.

Ο

Με την Βερόνα, βέβαια, δεν είναι συνηθισμένο ούτε το να μην ξέρει κανείς
πότε ακριβώς ιδρύθηκε. Υπολογίζεται
ότι συνέβη ανάμεσα στο 1903 και στο
1904 αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος.
Για πολλά χρόνια ως έτος ίδρυσης

ΔΙΑΠΛΟΚΗ

Η 15η Μαίου 2020 καταγράφεται ως μαύρη επέτειος στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι της Κύπρου.
Ποδοσφαιρικοί παράγοντες
που «φορούσαν
μάσκα τόσα χρόνια», δυστυχώς φόρεσαν τώρα και
την «προσωπίδα του κορωνοιού» για να υποστηρίξουν, δήθεν, ότι γνώμονας της ψήφους τους ήταν
η υγεία του ποδοσφαιρικού προσωπικού. Όμως ,
όσες μάσκες κι αν φορέσουν, ο κόσμος τους ανα
γνωρίζει λόγω της πολύχρονης δράσης τους στους
σκοτεινούς διαδρόμους διακίνησης του μαύρου
ποδοσφαιρικού χρήματος.

Κροτόν - Crotone: Περήφανη
για τις Ελληνικές ρίζες της

Επανήλθε στις ρίζες της
ονομαζόμενη «Ελλάς Βερόνα»

Το Κροτόνε βρίσκεται στη βάση της ιταλικής μπότας και ιδρύθηκε
περίπου στα 710 π.Χ. από Αχαιούς μετανάστες. Είναι χτισμένη στο
Ιόνιο Πέλαγος, στις εκβολές του ποταμού Αισάρου, και το αρχικό
όνομα της ήταν Κρότωνας. Κατά τον Μεσαίωνα ήταν γνωστή ως
Cotrone, μέχρι το 1928 όταν άλλαξε και πήρε το σημερινό όνομα. Το
1994 έγινε πρωτεύουσα της επαρχίας του Κροτόνε και σύμφωνα με
την απογραφή του Ιουλίου 2007, ο πληθυσμός της ήταν 61.000 κάτοικοι.

δινόταν το 1904 αλλά στη συνέχεια
επανήλθαν οι αμφιβολίες, αφήνοντας
ανοιχτό αυτό το κεφάλαιο.
Σημασία έχει ότι η ομάδα ιδρύθηκε
εκείνη την εποχή, όπου το ποδόσφαιρο στην Ιταλία ήταν ουσιαστικά υπόθεση των βιομηχανικών πόλεων, του
Τορίνο, του Μιλάνο και της Γένοβας.
Το άθλημα, όμως, γινόταν όλο και πιο
δημοφιλές, με αποτέλεσμα μια παρέα
μαθητών στο λύκειο Scipione Maffei
αποφάσισε να ιδρύσει μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο ρόλος του καθηγητή
Οι μαθητές, όμως, δεν είχαν τα χρήματα που χρειάζονταν για τις πρώτες
αγορές, με αποτέλεσμα να ζητήσουν
την βοήθεια του Ντέτσιο Κορούμπολο.
Αυτός είναι και ο άνθρωπος-κλειδί της
ιστορίας μας. Καθηγητής Ελληνικών
στο λύκειο που προαναφέραμε, ο
Κορούμπολο δέχθηκε με χαρά να βοηθήσει τους μαθητές του και μάλιστα
τους πρότεινε και το όνομα:
Associazione Calcio Hellas.
Ο καθηγητής επέλεξε το Hellas λόγω
της αγάπης του για την Ελλάδα, την
γλώσσα της οποίας δίδασκε, με την
ονομασία να αλλάζει το 1929, όταν το
πρωτάθλημα ενώθηκε, σε A.C. Verona,
για να επανέλθει το Hellas με την μετονομασία σε Ελλάς Βερόνα το 1958,
όταν αποφασίστηκε η ομάδα να επιστρέψει πιο κοντά στις ρίζες της.

Αν για κάτι είναι περισσότεροι γνωστοί στην Ιταλία οι οπαδοί της
Κροτόνε είναι για την… περηφάνια που τρέφουν στην αρχαιοελληνική
καταγωγή τους. Η αναφορά «Magna Grecia» (Μεγάλη Ελλάδα) είναι το
σήμα – κατατεθέν των τιφόζι, είτε αποτυπωμένη σε πανό και σημαίες, είτε… τραγουδισμένη από τα χείλη τους.
Τα δύο συνθήματα που δονούν το γήπεδο «Ezio Scida» είναι το
«Salutate la magna Grecia» («Υποκλιθείτε στη Μεγάλη Ελλάδα») και το
«Noi siamo la Magna Grecia» («Είμαστε η Μεγάλη Ελλάδα»)!
Σε κάθε εντός έδρας αγώνα υπάρχει ένα τεράστιο πανό, που προσδιορίζει με καμάρι τον Κρότωνα (και όχι το νεοτεριστικό Κροτόνε) ως
«πρωτεύουσα της Μεγάλης Ελλάδας», απεικονίζοντας την πόλη στο
χάρτη του ιταλικού νότου. Η επιγραφή KROTON, πάνω από το πανό,
είναι δημιούργημα του coreo των οπαδών, που σπάνε με το λευκό τα
χρώματα της ομάδας, το μπλε και το κόκκινο.
Ένα κανονικό τελετουργικό δηλαδή – επίκληση στις ρίζες, που περιλαμβάνει σημαίες με αρχαιοελληνικές περικεφαλαίες και λάβαρα με
την αναφορά Magna Graecia και περίβλημα τον μαίανδρο.
Την περίοδο 2016-17 η Κροτόνε έπαιξε για πρώτη φορά στην ιστορία
της στη Serie Α, πετυχαίνοντας ένα μικρό θαύμα αφού ο στόχος με τον
οποίο είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα ήταν η παραμονή. Η πόλη είναι
από τις πιο φτωχές του Ιταλικού νότου και το μπάτζετ εξαιρετικά
περιορισμένο.
Ο σύλλογος ωστόσο διαθέτει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικό φυτώριο, μετά τη συνένωση των δύο ποδοσφαιρικών Ακαδημιών που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα του και τον τροφοδοτούσαν. Η Magna
Graecia και η Virtus Crotone έγιναν ένα, υπό την ονομασία Real Kroton
(εμφανής και εδώ η προτίμηση στην ελληνική έναντι της λατινικής
ονομασίας), που εκπαιδεύει περισσότερα από 250 παιδιά, από πέντε
έως 17 ετών.
Οι οπαδοί της Κροτόνε έδωσαν το δικό τους χρώμα στη Serie A τη διετία 2016-18 που ο σύλλογος σουλάτσαρε στα σαλόνια. To Μάη του
2018 υποβιβάστηκε χάνοντας από τη Νάπολι στο τελευταίο ματς.
Φέτος όμως βρίσκεται στη δεύτερη θέση ύστερα από εφτά αγωνιστικές και το όνειρο των οπαδών της δεν είναι άλλο από το να διαφημιστεί ξανά η Μεγάλη Ελλάδα στα σαλόνια του ιταλικού ποδοσφαίρου.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Επιτέλους χαμόγελα αλληλεγγύης στην Ευρώπη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Κορωναϊός: Κοινή πρόταση Μακρόν - Μέρκελ
για ταμείο ανάκαμψης 500 δισ. ευρώ

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Θερμική Καταπόνηση
Εργαζομένων

Κ

ατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται ειδικές συνθήκες με την αύξηση της
θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που
μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες καύσωνα.
Αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά,
προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία,
καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων.
Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που οφείλεται στη συνέργεια των
μετεωρολογικών χαρακτηριστικών του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα και επαρκή προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Διάταγμα «Κώδικας Πρακτικής για τη
Θερμική Καταπόνηση των εργαζομένων»
Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων οι εργοδότες και τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να
εφαρμόζουν τις πρόνοιες των σχετικών Διαταγμάτων/ «Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων»
Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να βοηθήσει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα
πρόσωπα να εφαρμόσουν τις πρόνοιες της
νομοθεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται ή
να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι
που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων
σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς
χώρους και να δημιουργείται ένα ασφαλές,
υγιεινό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.
Στον Κώδικα αυτό, μεταξύ άλλων, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για προστασία των εργαζομένων σε
κλειστούς ή υπαίθριους χώρους από τη θερμική καταπόνηση.
Για σκοπούς τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της θερμικής καταπόνησης οι εργοδότες θα
πρέπει να τηρούν στοιχεία για τις ενέργειες /
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση της
θερμικής καταπόνησης των εργοδοτουμένων
τους.

Επεισόδιο Σκόνης
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται ψηλές
συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών
του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας
Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας το
κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε
ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο. Επίσης, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και
τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για
τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε
ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν
κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

Κ

οινή πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό
«Ταμείο Ανάκαμψης» ύψους 500
δισεκατομμυρίων ευρώ εισηγήθηκε η
Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο
Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν, με στόχο την αντιμετώπιση
των οικονομικών συνεπειών της
πανδημίας του κορωναϊού.
«Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε ώστε να εμβαθύνουμε
την γαλλογερμανική απάντηση αυτή»
είπε στην τοποθέτησή του ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε μια
κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία
εκείνος ήταν στο Παρίσι και η Άνγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο. «Ο ιός δεν
γνωρίζει σύνορα και έπληξε όλη την
Ευρώπη» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος
και σημείωσε πως «θέλουμε να
πάρουμε όλα τα μαθήματα από αυτή
την πανδημία».
Πριν αναφερθεί στις αποφάσεις που
προτείνουν από κοινού Παρίσι και
Βερολίνο, ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη στην
Ευρώπη, που όπως είπε είναι το
ευρωπαϊκό πνεύμα της Ευρώπης που
λειτούργησε. «Είχαμε μια πολύ ισχυρή απάντηση οικονομική και νομισματική από την αρχή της πανδημίας» πρόσθεσε αναφερόμενος τις
αποφάσεις της ΕΚΤ και της Κομισιόν
για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Ωστόσο ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και σε ελλείψεις, εγωισμούς και
καθυστερήσεις τις οποίες εντόπισε
στο κλείσιμο των συνόρων από τα
κράτη μέλη. «Χώρες έκλεισαν ερμητικά τα σύνορά τους, χωρίς να προειδοποιήσουν τις γείτονες χώρες»,
είπε.

Η πρόταση Εμανουέλ Μακρόν
και Άνγκελα Μέρκελ
«Προτείνουμε στις «27» χώρες να
δημιουργήσουμε ένα κοινό ταμείο
εντός της Ευρώπης. Είναι ένα τεράστιο βήμα» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν
που εξήγησε πως θα δοθεί στοχευμένα σε περιοχές και τομείς της οικονομίας που επλήγησαν περισσότερο
από την κρίση του κορωνοϊού. Επιπλέον, Άνγκελα Μέρκελ και Εμανουέλ
Μακρόν προτείνουν τη δημιουργία
κοινών αποθεμάτων ιατρικού υλικού
για την Ευρώπη, αλλά και στο ερευνητικό πεδίο. Οι δύο ηγέτες επιθυμούν να αυξήσουν την ικανότητα της
ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη
εμβολίων και θεραπειών».
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν
Λαγκάρντ και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαιρέτισαν το σχέδιο συγκρότησης ενός
ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης
ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ
που εισηγήθηκαν Γερμανία και Γαλλία με στόχο την αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σαρλ Μισέλ:
Χαιρετίζει την πρόταση
Γερμανίας και Γαλλίας
Την πρόταση που εισηγούνται η Γερμανία και η Γαλλία για τη συγκρότη-

• Μέσω επιχορηγήσεων και όχι μέσω δανείων η στήριξη από το
Ταμείο για τις χώρες της ΕΕ που έχουν πληγεί από την πανδημία
• Χαιρετίζουν την πρόταση Κριστίν Λαγκάρντ και Σαρλ Μισέλ
ση ενός ταμείου ανάκαμψης 500 δισ.
ευρώ, χαιρετίζει και ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ,
κάνοντας λόγο για ένα βήμα προς τη
σωστή κατεύθυνση.
«Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Γερμανίας και της Γαλλίας να βρουν
κοινό έδαφος για το ταμείο ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη
σωστή κατεύθυνση. Προκειμένου να
επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να
συμμετάσχουν όλα τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ» έγραψε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter o Σαρλ
Μισέλ.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με δεύτερη ανάρτησή του καλεί και τα 27
κράτη-μέλη της ΕΕ να εργαστούν με
πνεύμα συμβιβασμού μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει μια πρόταση. «Η επανεκκίνηση και ο μετα-

σχηματισμός των οικονομιών μας
που πλήττονται από την πανδημία
του κορωνοϊού είναι καίριας σημασίας» σημειώνει καταληκτικά.

Αντιδράσεις - Σκληρή
διαπραγμάτευση
Τα δάνεια που θα λάβει η Κομισιόν
αντλώντας χρήματα από τις αγορές
για να παράσχει τις επιχορηγήσεις
θα αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Τούτο το σημείο προδιαθέτει για μία
σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ των
«27». Οι συζητήσεις δεν θα είναι
εύκολες και οι τεχνικές λεπτομέρειες
προβλέπονται πολλές και δύσκολες.
Ήδη, εμφανίσθηκαν οι πρώτες αρνητικές αντιδράσεις απο Σουηδία και
Ολλανδία. Η τελική διαπράγματευση
μάλλον θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Κορυφής πριν από το τέλος
Μαϊου.

Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ. ΣΕΚ

Eλπίδα προοπτικής

Η

Ε.Ε επιτέλους δημιουργεί μια ελπίδα προοπτικής για αλληλέγγυα στήριξη των κρατών μελών, μέσα από την προώθηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Γερμανία και Γαλλία, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Παρά το γεγονός ότι, η προσπάθεια αυτή δεν βρίσκεται στη βάση και στο
πλαίσιο του Ευρωομολόγου για το οποίο ως ΣΕΚ είχαμε αναδείξει έντονα την
ανάγκη υιοθέτησής του, με παραστάσεις και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκκολαπτόμενη συμφωνία δημιουργεί μια νέα δυναμική.
Το ποσό που προκύπτει δεν είναι ευκαταφρόνητο, ενώ πλέον τα κριτήρια στήριξης των κρατών θα πρέπει να είναι
περισσότερο οικονομικά παρά υγειονομικά. Παράλληλα, το εργαλείο αυτό θα
πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση και
επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και της πράσινης ανάπτυξης, όπως
επίσης και την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης. Η ΣΕΚ έχει καταγράψει και καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, με
στόχο η μετάβαση να είναι όσο το δυνατό πιο ομαλή, στηρίζοντας το σύνολο των επηρεαζόμενων και πρωτίστως των εργαζομένων και των καταναλωτών. Αυτή η δυναμική, σε συνάρτηση με την αξιοποίηση του Προγράμματος SURE, για στήριξη της απασχόλησης, διεκδικώντας αυξημένο ποσό για
τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από τον τουρισμό, θα επιφέρει ακόμα
περισσότερες ανάσες ζωής και προοπτικές ανάκαμψης από το οικονομικό
σκέλος της υγειονομικής κρίσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, καλείται τόσο
η Κυβέρνηση όσο και η Βουλή να εγκρίνουν τις εγγυήσεις που χρειάζονται
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προχωρήσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου Προγράμματος.
Η ΣΕΚ, μακριά από λαϊκισμούς και άκρατες επικοινωνιακές υπερβολές, συνεχίζει να επηρεάζει με θετικό τρόπο τις εξελίξεις, προς όφελος των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

