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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
∆είχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

ETUC - EPSU απαιτούν κοινωνική Ευρώπη για τους πολίτες
Στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις

Βρυξέλλες η Τριμερής Κοινωνική Σύνoδος των
εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστι-

κών και Εργοδοτικών Οργανώσεων, και των ηγετικών
Σωμάτων της ΕΕ. Από πλευράς του Συνδικαλιστικού
Κινήματος συμμετείχαν αντιπροσωπείες της Συνομο-
σπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC και της
Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU με επικεφαλής
τους Γενικούς Γραμματείες τους και από πλευράς της
ΕΕ της αντιπροσωπείας ηγείτο ο Πρόεδρος Τουσκ του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε
στις παραμονές της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου στις 19 – 20 Οκτωβρίου στην οποία συμμε-
τείχαν οι ηγέτες των κρατών μελών και από πλευράς
της ηγεσίας της ΕΕ ο Πρόεδρος της Κομισιόν Γιούν-
κερ, οι Κοινοτικοί Επίτροποι Ντομπρόβσκις και Τύσσεν ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τουσκ και η Πρω-
θυπουργός της Εσθονίας, η οποία προεδρεύει του Συμβου-
λίου την τρέχουσα εξαμηνία. 

Στη Κοινωνική Σύνοδο συζητήθηκε η επικρατούσα κατά-
σταση στην κοινωνική Ευρώπη και στα πλαίσια αυτά κατα-
τέθηκαν απόψεις για την προώθηση των στόχων του Ευρω-
παϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στα πλαίσια της
Συνόδου στο Γκότενσμπουργκ για την Κοινωνική Ευρώπη
που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα θέματα των αρνητικών

επιπτώσεων της ψηφιοποίησης για τους εργαζόμενους, όπως
και γενικότερα θέματα οικονομίας που επηρεάζουν την κοι-
νωνία των πολιτών. Από πλευράς ETUC και EPSU επανα-
τονίστηκε η ανάγκη για κατοχύρωση του συστήματος των
συλλογικών διαπραγματεύσεων και του σεβασμού των απο-
τελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου. 

Επαναφέρθηκε συγκεκριμένα το αίτημα όπως οι διακηρύ-
ξεις για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
συνοδεύονται και από συγκεκριμένες προτάσεις για πραγ-
ματική εξέλιξη σε κοινωνική Ευρώπη, στην οποία θα προ-
στατεύονται πλήρως και θα προωθούνται τα συμφέροντα
των εργαζομένων και θα κατοχυρώνονται αξιοπρεπείς απο-
λαβές και συνθήκες διαβίωσης για το σύνολο των πολιτών.
Τονίστηκε ιδιαίτερα η επείγουσα ανάγκη για εξίσωση των
απολαβών και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων
στα κράτη μέλη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης
με τις συνθήκες στα κράτη μέλη της βόρειας Ευρώπης. 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα αναμένει από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις. Τονίστηκε

στη Σύνοδο ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν οποιαδήποτε
οφέλη από την οικονομική ανάκαμψη, ενώ αντίθετα οι
τραπεζίτες και οι πολυεθνικές εταιρείες πραγματοποι-
ούν υπερκέρδη.   Πολλές δημόσιες υπηρεσίες κρατών
μελών αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης με
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε αυτές να αδυνατούν να
προσφέρουν στους πολίτες εξυπηρέτηση ποιότητας. Η
κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανερχόμενο άγχος και σε
ανατροπές του επιβαλλόμενου ισοζυγίου μεταξύ επαγ-
γελματικής και οικογενειακής διαβίωσης. 

΄Ηδη εντείνεται η κινητοποίηση των δημοσίων
υπαλλήλων σε πολλές χώρες μέλη όπως μεταξύ άλλων
στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Βρετανία, την Ιτα-
λία, τη Γαλλία, τη Γερμανία το Βέλγιο. Δυστυχώς η αν-
ταπόκριση στις κινητοποιήσεις είναι από ανύπαρκτη
ως ελάχιστη. Και το Συνδικαλιστικό Κίνημα διερωτά-
ται αν η κατάσταση αυτή οδηγεί πράγματι σε κοινω-

νική Ευρώπη όταν η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα είναι
περίοδος ευδαιμονίας για τους λίγους και απραγματοποί-
ητων καλών προθέσεων για τους πολλούς. 

Στη Σύνοδο Κορυφής όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμι-
σαν τη σημασία της επίτευξης κοινωνικής προόδου και επε-
σήμαναν το ρόλο κλειδί του κοινωνικού διαλόγου για την
επίτευξη της. Η EPSU αναμένει ότι από πλευράς της Συνό-
δου Κορυφής της ΕΕ στο Γκότενσμπουργκ στις 17 Νοεμ-
βρίου για την Κοινωνική Ευρώπη στις 17 Νοεμβρίου θα απο-
φασισθούν μέτρα ουσιαστικής προαγωγής των δικαιωμάτων
των δημοσίων υπαλλήλων 

ETUC και EPSU ζήτησαν όπως ο σεβασμός στα αποτελέ-
σματα του κοινωνικού διαλόγου κατοχυρώνονται με την 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η EPSU τόνισε ότι τα 9 εκατομμύ-
ρια Ευρωπαίων δημοσίων υπαλλήλων μέλη της αναμένουν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε αποφάσεις
για επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές
τους. n

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Λιβάνη το
βιβλίο του σ. Μιχάλη Σταυρινού «Ο Αετός
των Λευκάρων. Αθανασία: Η Ανατροπή του
Χρόνου». Θα παρουσιαστεί στη Λευκωσία
στις 11 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας. σελ. 12

Βιβλίο Μιχάλη Σταυρινού
«Ο Αετός των Λευκάρων»

Άρθρο του καθηγητή Ιωακειμίδη του Πανε-
πιστημίου Αθηνών συγκρίνει τα αποτελέ-
σματα των δυο Ευρωπαϊκών Επαναστάσεων
του 20ου αιώνα. Της Οκτωβριανής και της
Ένωσης της Ευρώπης.  σελ. 3

Δεν ομοφωνούν τα Γερμανικά κόμματα στις
εκτιμήσεις για τις εξελίξεις των οικονομικών
της Ελλάδας και τις προοπτικές για την
έξοδο της χώρας από το μνημόνιο.  σελ. 11

Απόψεις Γερμανών πολιτικών
για το θέμα της Ελλάδας

Εκατό χρόνια από την
Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία

Συγκλονισμό προκαλεί ο χαμός του Ανδρέα Κτωρίδη

Συγκλονισμό προκάλεσε η είδηση  του  αδόκητου  θανάτου  του συνα-
δέλφου Ανδρέα  Κτωρίδη, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΠΑΣΥΔΥ, Προέδρου του Κλάδου Υπαλλήλων Γενικού Χημείου και Προ-

έδρου της Επιτροπής για τα θέματα του έκτακτου προσωπικού. 
Τεράστια και ανεπανόρθωτη η απώλεια  για την οικογένεια  του εκλεκτού

συναδέλφου. Στη σύζυγο και τα τρία παιδιά του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη τους και συμπάσχουμε για το χαμό
του αγαπημένου τους. 

Η Κεντρική Γραμματεία συνήλθε χθες σε έκτακτη συνεδρία και αποφάσισε
τα ακόλουθα:

- Να αναλάβει τη δαπάνη για τη κηδεία, που θα γίνει σήμερα στις 2.00 μ.μ.
στη κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στην ομώνυμη εκκλησία.

- Να παραστεί εν σώματι στην κηδεία και να καταθέσει στεφάνι εκ μέρους
της Οργάνωσης. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Γενικός Γραμματέας Γλαύκος Χα-
τζηπέτρου. n
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο Αντρέας Μαυρογένης, Κτηματολογικός

Γραφέας, αφυπηρέτησε από τις 20 Οκτω-
βρίου 2017.

Η Ευαγγελία Αδάμου, Ανώτερος Μηχανι-
κός Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρε-
σίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από τις 16 Οκτωβρίου 2017.

Ο Χάρης Αθηνής, Νοσηλευτικός Λειτουρ-
γός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουρ-
γείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 27 Οκτω-
βρίου 2017.

Ο Παναγιώτης Χατζηκώστας, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Γενικής Χειρουργικής),
αφυπηρέτησε από τις 19 Οκτωβρίου 2017.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Οικοτε-
χνίας/Χειροτεχνίας, Υπουργείο Ενέργειας,

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093, 43.633,
45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφο-
ρίας, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μι-
σθοδοτική Κλίμακα: Α5 (2η Βαθμίδα):
12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731,
15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286,
18.997, 19.708, Α7: €16.591, 17.420, 18.249,
19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394,
23.223, 24.052, 24.881 και Α8(i): €17.946,
18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331,
23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716,
27.593, 28.470 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Η δημοσίευση των κενών θέσεων γίνεται
ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκα-

τάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαί-
ρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απα-
γόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως
2017.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
των κενών θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα
της 3ης Νοεμβρίου 2017. 

Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι 27 Νοεμβρίου
2017. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Λειτουργού /
Συνεργάτη Έρευνας και Καινοτομίας με τους
όρους Απασχόλησης Επιτόπιου Προσωπικού
στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις
Βρυξέλλες Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης

(ΓΔ ΕΠΣΑ) επιθυμεί να προσλάβει ένα (1)
άτομο για τη θέση Λειτουργού/Συνεργάτη
για θέματα έρευνας και καινοτομίας στη Μό-
νιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυ-
ξέλλες. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι
για χρονική περίοδο ενός έτους, με δυνατό-
τητα ανανέωσης. Η εργοδότηση θα γίνει
σύμφωνα με τις Οδηγίες για την
Aπασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του
Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών
Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου
Οικονομικών (Εγκύκλιος αρ. 1521,
18/8/2015), ακολουθώντας το σύνδεσμο:
http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/
dmlcirculars_gr/dmlcirculars_gr?OpenDoc-
ument.

Λεπτομέρειες για μισθοδοσία και προ-
σόντα στην Επίσημη Εφημερίδα της 3ης Νο-
εμβρίου 2017. n

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org

Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-

ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις και να
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο (email) μέχρι το μεσημέρι της Δευ-
τέρας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών αναφέρει ότι η Κυβέρνηση χαι-
ρετίζει την πρωτοβουλία του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και της Εσθονικής
Προεδρίας για την πρώτη ηλεκτρονική υπο-
γραφή νομοθετικής πράξης της ΕΕ και επι-
σημαίνει ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρά
και υπεύθυνα βήματα προς την κατεύθυνση
αυτή καθώς καταρτίστηκε σχετικό νομοσχέ-
διο, το οποίο εναρμονίζει την Κύπρο με τον
σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. 

Το Κυβερνητικό νομοσχέδιο το οποίο έχει
κατατεθεί στη Βουλή προχωρά ένα βήμα πιο
μπροστά, αφού συμπεριλαμβάνει επιπρό-
σθετες πρόνοιες, ώστε οι υπηρεσίες εμπι-
στοσύνης (η-Υπογραφή, η-Σφραγίδα, η-

Χρονοσφραγίδα) να μπορούν να προσάγον-
ται ως αποδεικτικά τεκμήρια σε ποινικές και
αστικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστη-
ρίων, καθώς και να γίνονται δεκτές ως απο-
δεικτικό στοιχείο στις διαδικασίες ενώπιον
διοικητικών Οργάνων. 

Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με Εσθο-
νούς εμπειρογνώμονες, ολοκλήρωσε τη με-
λέτη για αγορά πιστοποιητικών η-Ταυτοποί-
ησης και η-Υπογραφών για τους πολίτες και
ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης για μια ολιστική
προσέγγιση, για τη χρήση των πιστοποιητι-
κών αυτών (Μάιος 2017). Στην παρούσα
φάση, γίνεται επεξεργασία των εγγράφων
του διαγωνισμού για την αγορά πιστοποι-
ητικών η-Υπογραφών και η-Ταυτοποίησης. n

Προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις
για εισαγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής ΗΚεντρική Υπηρεσία Εκλογών καλεί

τους πολίτες της Δημοκρατίας, ηλι-
κίας 18 χρονών και άνω, που έχουν

τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο το τε-
λευταίο εξάμηνο και δεν είναι εγγεγραμμέ-
νοι στον εκλογικό κατάλογο, να υποβάλουν
έγκαιρα αίτηση για εγγραφή.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι
η 18η Δεκεμβρίου 2017.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλι-
στούν από τα κατά τόπους γραφεία των
Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την 
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy).

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών υπενθυμί-

ζει επίσης ότι στις προσεχείς Προεδρικές
Εκλογές της 28ης Ιανουαρίου 2018, και σε
τυχόν επαναληπτική εκλογή, θα λειτουργή-
σουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, για
τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν
μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017.

Δηλώσεις για ψηφοφορία σε εκλογικά
κέντρα στο εξωτερικό μπορούν να υποβλη-
θούν, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017, στις
Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο
εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των
Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, την Κεντρική
Υπηρεσία Εκλογών, στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών, καθώς και μέσω διαδικτύου από την
ιστοσελίδα aps.elections.moi.gov.cy. n

Προεδρικές Εκλογές 2018

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρα-
τίας έχει διενεργήσει διαγωνισμό για
την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού,

δίνοντας πλεονέκτημα σε δεόντως πιστο-
ποιημένο ανακυκλωμένο χαρτί που παράγε-
ται από ανακυκλωμένο πολτό κατά 100%.

Αυτή η πρακτική ακολουθείται στα πλαί-
σια της πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου
της Δημοκρατίας για προμήθεια προϊόντων
τα οποία είναι φιλικότερα στο περιβάλλον
και τη δημόσια υγεία, προωθώντας την πο-
λιτική της Κυβέρνησης για πράσινες δημό-
σιες συμβάσεις.

Ως αποτέλεσμα των κινήτρων που είχαν
εισαχθεί στον εν λόγω διαγωνισμό, το Γενικό

Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει συνάψει
Συμφωνία Πλαίσιο για την αγορά, για πρώτη
φορά, 100% ανακυκλωμένου χαρτιού. Το
χαρτί αυτό είναι πιστοποιημένο από διεθνείς
οργανισμούς με τα πιστοποιητικά Ευ Eco-
Label, Blue Angel και Cradle to Cradle.

Έχει συνάμα επιτευχθεί εξοικονόμηση 3%
σε σύγκριση με την τιμή που είχε εξασφαλι-
σθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς για
ανακυκλωμένο χαρτί.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αγοραστές στο δη-
μόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν την
δυνατότητα να προμηθεύονται το συγκεκρι-
μένο χαρτί, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα μπο-
ρέσουν να έχουν τα συγκεκριμένα οφέλη. n

100% ανακυκλωμένο χαρτί 
στο δημόσιο τομέα

Εβδομάδα Ρωσικής Γαστρονομίας

Το Τμήμα Δασών με την ευκαιρία της
έναρξης της κυνηγετικής περιόδου
απηύθυνε έκκληση προς τους κυνη-

γούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις
εξορμήσεις τους, να αποφεύγουν το άναμμα
φωτιάς και τη ρίψη αποτσίγαρων και αναμ-

μένων σπίρτων. Τονίζεται ότι ο κίνδυνος
πρόκλησης και εξάπλωσης δασικής πυρκα-
γιάς είναι μεγάλος λόγω των ευνοϊκών και-
ρικών συνθηκών. Όποιος αντιληφθεί καπνό
ή φωτιά προτρέπεται να τηλεφωνήσει αμέ-
σως στο 1407 ή στο 112. n

Κυνηγοί προσοχή στα δάση

Εβδομάδα Ρωσικής Γαστρονομίας θα
γίνει από τις 13-17 Νοεμβρίου 2017, σε
συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό

Τουρισμού (UNWTO) και το Διεθνές Κέν-
τρο Οίνου και Γαστρονομίας (ICWAG, Mo-
scow, www.icwag.com), με τη στήριξη του
Γενικού Γραμματέα του UNWTO κ. Taleb

Rifai, Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας κ. S. V. Lavrov.

Η πρώτη Εβδομάδα Ρωσικής Γαστρονο-
μίας πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το
2015 και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
πραγματοποιείται στην Κύπρο στο ξενοδο-
χείο Four Seasons στη Λεμεσό. n
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Aπόψεις και σχόλια
Ποια Επανάσταση;

Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας -  ο «αι-
ώνας των άκρων» κατά τον E. Hobsbawm
- γνώρισε ουσιαστικά δύο μεγάλες επανα-
στάσεις: τη βίαιη μεγάλη Ρωσική, Oκτω-

βριανή Επανάσταση
του 1917 (7 Νοεμ-
βρίου 1917 με το νέο
ημερολόγιο) και την
ειρηνική επανάσταση
της Ευρωπαϊκής Ενο-
ποίησης του 1957, σα-
ράντα χρόνια μετά, με

τη δημιουργία για πρώτη φορά στην ευρω-
παϊκή και παγκόσμια Ιστορία μιας υπερεθνι-
κής, οιονεί κρατικής οντότητας, της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας (25 Μαρτίου 1957 - Συν-
θήκη της Ρώμης). Όταν πριν από μερικά
χρόνια ρωτήθηκε ο Τσου Εν Λάι να αποφαν-
θεί για τη Γαλλική Επανάσταση του 1789,
απάντησε ότι ήταν «πολύ νωρίς ακόμη για
τέτοια κρίση», και ας είχαν περάσει διακόσια
χρόνια περίπου από το μεγάλο αυτό ιστο-
ρικό γεγονός. Εκατό χρόνια που συμπληρώ-
νονται αυτές τις ημέρες από τη Ρωσική Επα-
νάσταση και εξήντα που συμπληρώθηκαν
από την «Ευρωπαϊκή Επανάσταση της ενο-
ποίησης» είναι βέβαια ακόμη λιγότερα. Επο-
μένως, προσοχή στις οριστικές, τελεσίδικες
κρίσεις. Ωστόσο το ερώτημα τίθεται: ποια
από τις δύο επαναστάσεις υπήρξε σημαντι-
κότερη για την Ευρώπη; Αυτή του 1917 ή
εκείνη του 1957; Ποια επανάσταση άφησε (ή
αφήνει) βαθύτερα το  αποτύπωμά της στην
ευρωπαϊκή Ιστορία, όχι απλώς ως ένα ανα-
τρεπτικό γεγονός αλλά ως ευεργετική αφε-
τηρία υπέρβασης των τραυμάτων της Ιστο-
ρίας της «Σκοτεινής Ηπείρου»;

Τις πραγματικές συνέπειες, «επιδιωκόμε-
νες ή μη επιδιωκόμενες» (intended or unin-
tended), της Ρωσικής Επανάστασης αλλά και
το τέλος της (στο μέτρο που έχει γραφτεί)
λίγο-πολύ τα γνωρίζουμε. Και είναι ενδιαφέ-
ρον ότι η Ρωσική Επανάσταση είναι μία από
αυτές που θεωρείται ότι  γνώρισε ένα τέλος,
γιατί κατά κανόνα οι επαναστάσεις δεν
έχουν τέλος. Είναι διαδικασίες λίγο-πολύ σε
εξέλιξη. «Διαρκείς» κατά μία έννοια, όπως θα
έλεγε και ο Μάο Τσε Τουνγκ. Η Ρωσική Επα-
νάσταση τελείωσε με έναν νέο τσάρο - τον
Βλαδίμηρο Πούτιν. Ενώ πορεύθηκε με τρόπο
που κατέληξε όμως σε αίμα και δάκρυα. Είναι
η επανάσταση που η ίδια η Ρωσία προτιμά
σήμερα να ξεχάσει. Και πάντως να ξεχάσει ο
Βλαντίμιρ Πούτιν -  o τσάρος του 21ου
αιώνα, όπως τον χαρακτήρισε ο «Econo-
mist». «1917, το έτος που ο Βλαντίμιρ Πού-
τιν προτιμά μάλλον να ξεχάσει» έγραψε ο T.
Barber πριν από λίγους μήνες  στους «Fi-

nancial Times» (3 Αυγούστου 2017). Και
όπως ο ίδιος ο Πούτιν διακήρυξε πριν από
λίγες μόλις ημέρες, «διαπιστώνουμε τώρα
πόσο αμφίσημα υπήρξαν τα αποτελέσματά
της (της Επανάστασης) και πόσο στενά δια-
πλεκόμενες οι θετικές και αρνητικές συνέ-
πειές της». Και - ακόμη σημαντικότερο - συ-
νέχισε: «Η σταδιακή, εξελικτική πορεία θα
εξυπηρετούσε πολύ καλύτερα τη Ρωσία από
την επαναστατική ανατροπή του 1917 με την
καταστροφή των κρατικών δομών και την
επώδυνη απώλεια εκατομμυρίων ανθρώπι-
νων ζωών που προκάλεσε» («Financial
Times», 25 Οκτωβρίου 2017). Ο Β. Πούτιν
και η ρωσική ηγεσία απέχουν πλήρως από τις
εορταστικές εκδηλώσεις για τα εκατό χρό-
νια της Επανάστασης. 

Η προσφιλής τους ημερομηνία είναι αυτή
της 9ης Μαΐου 1945 - ήμερα που τελείωσε «ο
μεγάλος πατριωτικός πόλεμος», όπως περι-
γράφεται ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Πού-
τιν, που χρησιμοποιεί τόσο ασύστολα την
Ιστορία για να ενισχύσει την εξουσία του, να
νομιμοποιήσει την προσπάθειά του για μια
νέα «μεγάλη Ρωσία», προτιμά εν τούτοις να
ξεχνά το  κομβικό γεγονός της Οκτωβρια-
νής Επανάστασης στη ρωσική Ιστορία. 

Τελικά, όπως γράφει και ο E. Hobsbawm,
μια επανάσταση κρίνεται από το εάν τέμνει,
ξεπερνά την Ιστορία, εάν οδηγεί σε ένα νέο
ιστορικό κεφάλαιο, διαφορετικό από το προ-
ηγούμενο. Ένα κεφάλαιο, για να το πούμε
απλά, καλύτερο για ένα ανθρώπινο σύνολο,
για την ανθρωπότητα ίσως. Και από την
άποψη αυτή είναι σαφές ότι η Ρωσική Επα-
νάσταση δεν έκλεισε μεγάλα κεφάλαια στην
ιστορική της διαδρομή, ούτε οδήγησε σε
πράγματι κάτι νέο, απαλλαγμένο από τις με-
γάλες, οδυνηρές αντιφάσεις, τραύματα, συγ-
κρούσεις της Ιστορίας. Τα όποια θετικά της
εξαϋλώθηκαν μέσα στις ολέθριες συνέπειές
της. 

Αντίθετα, η ειρηνική επανάσταση του 1957
ξεπέρασε την Ιστορία. Από την εκκίνησή της
η επανάσταση αυτή, με τη  δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (που μετεξελίχθηκε
σε Ευρωπαϊκή Ένωση), υπήρξε ένα συγκλο-
νιστικό μετα-ιστορικό γεγονός. Μετα-ιστο-
ρικό, με την έννοια ότι δεν οικοδομήθηκε
πάνω σε έναν ιστορικό μύθο (όπως γίνεται
με τα εθνικά κράτη) αλλά πάνω σε κάποιον
βαθμό «ιστορικής αμνησίας», όπως λέγει ο
T. Judt στην περίφημη μεταπολεμική Ιστορία
της Ευρώπης (T. Judt, Postwar, A History of
Europe Since 1945). Οικοδομήθηκε όχι πάνω
στην ηρωοποίηση της ευρωπαϊκής Ιστορίας
αλλά μάλλον στην απόρριψή της ως «ιστο-
ρίας εμφύλιων συγκρούσεων, αίματος και
ερειπίων» που έπρεπε να ξεπεραστεί, να

κλείσει. Και την έκλεισε. Μεγάλα κεφάλαια
της ευρωπαϊκής Ιστορίας (σύγκρουση Γαλ-
λίας - Γερμανίας κυρίως, υπερβολές εθνικών
κρατών, εμφύλιες, εθνικιστικές συγκρούσεις,
κ.λπ.) πέρασαν στο παρελθόν. Οι συγκρού-
σεις αντικαταστάθηκαν από τη σταθερότητα
και την ειρήνη. Και τελικά δημοκρατία και
ευημερία. Αυτό είναι όντως επανάσταση κο-
περνικών διαστάσεων.

Την έκλεισε οριστικά όμως; Πολύ νωρίς
για να πει κάποιος. Εχουν περάσει μόλις
εξήντα χρόνια. Και η Ευρώπη έχει μια ισχυρή
τάση να επιστρέφει στην (κακή) Ιστορία της.
Το δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις. Η άνο-
δος του ακραίου εθνικισμού, λαϊκισμού, ευ-
ρωσκεπτικισμού, τα αποσχιστικά κινήματα
(Καταλωνία, κ.λπ.) που απειλούν την ενό-
τητα των εθνικών κρατικών μονάδων, αλλά
και την ίδια την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Το
1957 έκλεισε κεφάλαια της Ιστορίας αλλά σε
καμία περίπτωση δεν έφερε το τέλος της
Ιστορίας. Αυτό περίμενε ο F. Fukuyama ότι
θα έλθει με το τέλος της Ρωσικής Επανά-
στασης -  την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ενωσης, αλλά βέβαια δεν ήλθε. Η ιστορία
έχει την κακή συνήθεια να επιστρέφει, και να
εκδικείται ενίοτε...

Π. Κ. Ιωακειμίδης,
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

l Ουδέν σχόλιον.  
 

?
Η επίσκεψη του κ. Ερντογάν

Ο   Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν –ο «αποσυνάγωγος» του ευρωπαϊκού
κατεστημένου– αναμένεται να επισκεφθεί
την Αθήνα, στις αρχές Δεκεμβρίου, προσκε-

κλημένος του Έλληνα
ομολόγου του Προ-
κόπη Παυλόπουλου.
Πρόκειται για τη δεύ-
τερη διμερή επίσημη
επίσκεψη του Τούρκου
προέδρου σε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μετά την Πο-

λωνία τον περασμένο μήνα, από την εκδή-
λωση του αποτυχόντος πραξικοπήματος στις
15 Ιουλίου 2016.

Κάποιοι θα δυσανασχετήσουν, προφανώς,
στο εσωτερικό, για λόγους που αφορούν τις
πάγιες και έκνομες διεκδικήσεις της Άγκυ-
ρας και την υπέρμετρη στρατιωτική δραστη-
ριότητα της τουρκικής αεροπορίας στο Αι-
γαίο. Στη βάση αυτής της λογικής κινήθηκε
επί πρωθυπουργίας του για χρόνια ο Αν-
δρέας Παπανδρέου και σε ουδέν ωφέλησε τη
χώρα, που σταδιακώς και επί της ουσίας πε-

ριήλθε σε κατάσταση «φινλανδοποιήσεως»,
έναντι της Τουρκίας.

Υπάρχουν βεβαίως και οι άλλοι, οι «ευρω-
παϊστές», που θα διερωτηθούν εάν είναι σκό-
πιμο εις την παρούσα συγκυρία να είχε προ-
σκληθεί ο κ. Ερντογάν στην Αθήνα, όταν οι
σχέσεις του με την Ε.Ε. βρίσκονται στο κα-
τώτατο επίπεδο. Πρόκειται για τους αιθερο-
βάμονες της «ευρωπαϊκής ιδέας», που επιμέ-
νουν να μονοπωλούν τη νομιμοφροσύνη
στην «ενωμένη» ούτως ειπείν Ευρώπη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παρά την αί-
σχιστη διαχείριση τριάντα πέντε ετών και
πλέον από την ένταξή μας στην ΕΟΚ, είναι
αδιανόητη και ολέθρια η έξοδος της Ελλά-
δος από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα
είναι επαρκές. Κάθε άλλο. Διότι η ασφάλεια
της Ελλάδος –η ύψιστη προτεραιότητα για
κάθε χώρα– στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
Στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνά-
μεών της, αλλά κυρίως στην αρμονική σχέση
της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και στον διά-
λογο με την Τουρκία.

Ορθότατα κατά συνέπεια εκλήθη από τον
κ. Παυλόπουλο ο Τούρκος ομόλογός του
στην Αθήνα, ορθότατα ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας μετέβη στην Ουάσιγκτον
και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ –τον έτερο «αποσυνά-
γωγο» του ευρωπαϊκού και αμερικανικού κα-
τεστημένου– και ορθώς συνομολόγησε τον
εκσυγχρονισμό των F-16, διότι αυτό επιτάσ-
σει το έλασσον των αναγκών της εθνικής
μας ασφάλειας.

Ουδείς εχέφρων αναμένει ριζική βελτίωση
των σχέσεων Αθηνών - Αγκύρας κατά τη
διάρκεια της παραμονής του κ. Ερντογάν
στην Αθήνα. Και η επίσκεψη του αντιπρο-
έδρου της τουρκικής κυβερνήσεως, Χακάν
Τσαβούσογλου, στη χώρα μας την περα-
σμένη Πέμπτη δημιούργησε κάποιες «σκιές».
Δεν είναι εύκολος γείτων η Τουρκία, αν και
θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όσο διάστημα
κυριαρχεί ο κ. Ερντογάν στην τουρκική πο-
λιτική σκηνή, ουδέποτε η Ελλάς αντιμετώ-
πισε προκλήσεις τόσο επικίνδυνες όσο επί
των «εκσυγχρονιστών κεμαλιστών». Τέλος,
ορθώς η Ελλάς στηρίζει τον ευρωπαϊκό προ-
σανατολισμό της Άγκυρας, διότι παρά τα
όσα λέγονται από τους εταίρους μας, ουδείς
επιθυμεί ρήξη των σχέσεων με την Τουρκία.
Τα υπόλοιπα είναι απλώς ως εκ του περισ-
σού.

Κώστας Ιορδανίδης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 05.11.2017

l Αναντίλεκτα οι κατά τόπους ιδιαιτερό-
τητες έχουν τη σημασία τους.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει
την προκήρυξη του 22ου Προγράμμα-

τος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ήστη Δημόσια Διοίκηση 2018-2019 (βραδι-
νής φοίτησης) του Μεσογειακού Ινστιτού-
του Διεύθυνσης (ΜΙΔ).

Στόχος του Προγράμματος Μάστερ είναι
να προσφέρει στους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμα-

στούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία,
μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτή-
των που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν
αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθή-
κοντα. 

Το Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε
ενότητες και αρχίζει τον Φεβρουάριο του
2018 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του
2019.  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται
στα κτήρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ.

μέχρι τις 9:00μ.μ. Τα δίδακτρα του Προ-
γράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται
σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι
υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία
με μέγιστο ποσό €2.565.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση
στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων ή στο Πρόγραμμα Μάστερ στη
Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει να υποβάλουν
την ηλεκτρονική αίτησή τους στο ΜΙΔ το
αργότερο μέχρι τηνΤετάρτη,17 Ιανουαρίου

2018. Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετο-
χής και περισσότερες πληροφορίες για το
Πρόγραμμαοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ:
www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευ-
κρίνιση μπορούν να απευθύνονται  στον
Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη
(22806117, knicolaides@kepa.mlsi. gov.cy) ή
στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Έλενα Χριστο-
δουλίδου (22806106, echristodoulidou@
kepa.mlsi.gov.cy). n

Προκήρυξη ΠρογράμματοςΜάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Δημόσια Διοίκηση



Πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας το
Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Δημοσίων Υπη-
ρεσιών μεταξύ των ημερομηνιών 31 Οκτωβρίου 2017

και 3 Νοεμβρίου 2017. Το Συνέδριο φέτος παρουσίασε το
Πρόγραμμα Δράσης της επόμενης πενταετίας 2018-2022
ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε και την κοινωνική δράση του
οργανισμού. 

Τη τελευταία μέρα διεξαγωγής του συνεδρίου, Παρασκευή
3 Νοεμβρίου, οι άνδρες συμμετέχοντες υπέγραψαν δέσμευση
για την καταπολέμηση της βίας ενάντια των γυναικών. Η εκ-
δήλωση είχε συμβολικό χαρακτήρα γι’ αυτό καλέστηκαν
όλοι να φορούν ρούχα σε πορτοκαλί χρωματισμούς και να
κρατούν διακριτικά της οργάνωσης τους. Ως ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ χαι-
ρετίσαμε την ενέργεια της Διεθνούς Κοινότητας και ολό-
κληρη η αποστολή μας συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση. 

Η Δέσμευση ήταν η εξής: «Θα σηκωθώ, θα μιλήσω και θα
ενεργήσω ανάλογα για να αποτρέψω την αντρική βία ενάν-
τια των γυναικών. 

Δεσμεύομαι να μην διαπράξω ποτέ ή να υποστηρίξω την
έμφυλη βία. Θα μιλήσω και θα ενεργήσω ενάντια στην έμ-
φυλη βία και το σεξισμό όποτε το εντοπίσω στην εργασία
μου, στην προσωπική μου ζωή ή στη κοινότητα που ζω. 

Ο αγώνας για την εξάλειψη της έμφυλης βίας είναι ένας
αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία για
όλους. Δεσμεύομαι να ενημερώσω τόσο τον εαυτό μου όσο

και άλλους άνδρες σχετικά με τις συστημικές αιτίες της βίας
ενάντια των γυναικών. Θα υποστηρίζω ενεργά την οικονο-
μική, πολιτική, εκπαιδευτική, κοινωνική και σωματική αυτο-
νομία των γυναικών και όλους αυτούς που στηρίζουν αυτή
τη πρόσκληση. 

Υπόσχομαι να εργαστώ για να αλλάξω τις σχέσεις μεταξύ
των δύο φύλων περιλαμβανομένων και του ιστορικού εργα-
σιακού διαχωρισμού των φύλων, την υποτίμηση των γυναι-
κών στην εργασία και τον αγώνα για την πραγματική υλο-
ποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών περιλαμβανομένης
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους ζωής. Καταγ-
γέλλω ως μέγιστη κτηνωδία το βιασμό και την απαγωγή ως
εργαλείο πολέμου. 

Θα υποστηρίξω ενεργά τις εκστρατείες που οργανώνον-
ται ενάντια στην έμφυλη βία στην οικογένεια, την εργασία,
τη κοινότητα, την οικονομία και όλα τα ιδρύματα συμπερι-
λαμβανομένου και της οργάνωσης μου. Μιλώντας και ενερ-
γώντας με αυτό τον τρόπο μπορεί να είναι δύσκολο – όπως
και με όλους τους αγώνες ενάντια στην αδικία- αλλά πρέπει
όλοι να συνεισφέρουμε.

Αυτή είναι η υπόσχεση μου – οι πράξεις «μιλούν» πιο δυ-
νατά από τις λέξεις». n 

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIκΑΣ
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30ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών
Δέσμευση για Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών

Oι γυναίκες-βουλευτές έχουν καθήκον να εργα-
στούν για την προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν
στην εδραίωση της αειφόρου ανάπτυξης, δήλωσε η

βουλευτής Ελένη Μαύρου, η οποία βρίσκεται στην Ντάκα
του Μπανγκλαντές για τις εργασίες της 63ης Παγκόσμιας
Διάσκεψης του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συν-
δέσμου (CPA).

Στη διάσκεψη συμμετέχουν επίσης οι βουλευτές Μάριος
Μαυρίδης και Χρίστος Ορφανίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληρο-
φοριών, στο πλαίσιο των εργασιών, η επικεφαλής της κυ-
πριακής αντιπροσωπείας κ. Μαύρου συμμετείχε σε συνεδρία
της ομάδας Γυναικών Κοινοβουλευτικών (CWP) και παρε-
νέβη σε συζήτηση με θέμα τον ρόλο των γυναικών-βουλευ-

τών στην προώθηση και εφαρμογή των Στόχων για Αειφόρο
Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.

Η κ. Μαύρου υπογράμμισε ότι η «Ατζέντα 2030 για την
Αειφόρο Ανάπτυξη» αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για
συντονισμό των ενεργειών προς επίτευξη του στόχου της ει-
ρήνης, ασφάλειας και ευημερίας και επεσήμανε ότι η Ατζέντα
δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία για ειρηνική, δίκαιη
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και αναγνωρίζει σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, την άμεση σχέση μεταξύ ειρήνης και αειφό-
ρου ανάπτυξης.

Αναφερόμενη στον ρόλο των γυναικών-βουλευτών, η κ.
Μαύρου υποστήριξε ότι έχουν καθήκον να εργαστούν για
την προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν στην εδραίωση
της αειφόρου ανάπτυξης, διασφαλίζοντας, μέσω της νομο-

θετικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την
ορθότητα θεσμικών δομών με συγκεκριμένα μέτρα, που προ-
ωθούν τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης και τον σεβασμό
του κράτους δικαίου. Απέδωσε, δε, ιδιαίτερη σημασία στη
συμμετοχή των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να
υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να επιτρέπει στους πολίτες
να έχουν λόγο και ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Εξάλλου, ο βουλευτής κ. Μαυρίδης κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας της περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της
Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συν-
δέσμου, υπέβαλε ερώτηση για την κατάσταση των εκτοπι-
σθέντων της κοινότητας Rohingyas στη Μπανγκλαντές,
καθώς και για τα πρακτικά μέτρα για επαναπατρισμό τους. n 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Παρέμβαση Κυπρίων βουλευτών στη Διάσκεψη 
του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Οι Γαλλίδες κατονομάζουν και εξευτελίζουν όσους τις παρενοχλούν

Της Ειρήνης Γιώρκα
Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων/
Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Οι Γαλλίδες κατέκλυσαν τους ιστότο-
πους κοινωνικής δικτύωσης προκει-
μένου να μοιραστούν τις προσωπικές

τους ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης,
χρησιμοποιώντας την ετικέτα hashtag #Ba-
lanceTonPorc ή #ExposeYourPig.

Η πρωτοβουλία, πίσω από την οποία βρί-
σκεται μια Γαλλίδα δημοσιογράφος που ζει
στη Νέα Υόρκη, ακολουθεί την εκστρατεία
#MeToo, όπου δεκάδες χιλιάδες γυναίκες
περιέγραψαν με αναρτήσεις τους στο Twit-
ter και το Facebook τις οδυνηρές εμπειρίες
που είχαν, όταν έπεσαν θύματα λεκτικής κα-
κοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης, βια-
σμού από τους εργοδότες τους, εκπαιδευτι-
κούς αλλά και την οικογένειά τους.

Όπως μετέδωσε το
Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι
Γαλλίδες εξέλιξαν την
πρωτοβουλία αυτή, αφού
ορισμένες εξ αυτών κατο-
νόμασαν τους δράστες
αντί να περιοριστούν στο
να μοιραστούν την εμπει-
ρία της κακοποίησης ή των διακρίσεων.

Μεταξύ των αναρτήσεων βρίσκονται κα-
ταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, απει-
λές βιασμού ή ακόμα και περιστατικά όπου
κάποιοι τραβούσαν βίντεο κάτω από τις
φούστες τους.

«Ένας φωτογράφος μου είπε “θα κάνουμε
τη φωτογράφηση ή απλά θα κάνουμε σεξ;”»

έγραψε μια γυναίκα, η
Οντρί Μερβέιγ.

«Ένας πορτιέρης με
έσωσε από έναν τύπο σε
ένα κλαμπ. Κατόπιν μου
είπε ότι του άξιζε ένα φιλί
για τον κόπο του» επισή-
μανε μια άλλη, η Ναταλί

Μαρσάκ.
Η υπουργός Ισότητας των Φύλων της

Γαλλίας Μαρλέν Σιαπά χαιρέτισε την πρω-
τοβουλία τονίζοντας ότι «το Twitter δεν
μπορεί να αντικαταστήσει την προσφυγή
στα νομικά μέσα ωστόσο αποτελεί ένα
πρώτο βήμα για πολλές γυναίκες».

«Ο,τιδήποτε βοηθά τις γυναίκες να μιλή-

σουν είναι μια καλή μέθοδος. Κατανοώ ότι
το να βρίσκεσαι πίσω από μια οθόνη μπορεί
να κάνει ευκολότερο να εκφράσεις με λόγια
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις» σημείωσε
στο email που έστειλε στο omson Reuters
Foundation.

Υπήρξαν ωστόσο κι επικριτές της πρωτο-
βουλίας, καταγγέλλοντας ότι επικεντρώνε-
ται στην εκδίκηση και τον δημόσιο εξευτελι-
σμό παρά στο να καταγραφεί πρόοδος στη
νομική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Μάλιστα η ηθοποιός Κατρίν Ντενέβ δή-
λωσε στο γαλλικό περιοδικό Valeurs Actuel-
les ότι θεωρεί την εκστρατεία «αηδιαστική».

«Συμβάλλει πουθενά; Θα επιλύσει το πρό-
βλημα;» διερωτήθηκε. n 



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 5

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση ( Α. Εθσταθίου - Νικολετο-
πούλου, ΔΔΔ)

Με την παρούσα προσφυγή (τροποποι-
ημένη Προσφυγή δυνάμει διατάγματος Δι-
καστηρίου ημερομηνίας 6/5/2015), οι αιτη-
τές ζητούν την ακόλουθη θεραπεία:

«Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η από-
φαση του καθ’ ου η αίτηση η οποία γνω-
στοποιήθηκε προφορικά στους Αιτητές
ενώ ήσαν με προαφυπηρετική άδεια και με
την οποία δεν τους επέτρεψε (ενόψει της
επικείμενης αφυπηρέτησης τους από 1.4.13
και 1.3.13 αντίστοιχα) να επιστρέψουν στα
καθήκοντα τους και να αφυπηρετήσουν και
αυτοί κατ’ ίση μεταχείριση ως προς την ηλι-
κία, δηλαδή στο 61ο έτος και έξι μήνες, ως
προβλέπει η πρώτη επιφύλαξη του άρθρου
9(2) (α) του Νόμου 216 (Ι)/2012 για τα
μέλη της Αστυνομίας που έχουν βαθμό του
Υπαστυνόμου και ή ανώτερου  αυτού, είναι
άκυρη, παράνομη, αντισυνταγματική και
στερημένη οποιουδήποτε εννόμου αποτε-
λέσματος και πως ότι παραλήφθηκε να δια-
ταχθεί να γίνει».

Όπως εξειδικεύεται στην ένσταση της Δη-
μοκρατίας,  ο αιτητής αρ. 1,  Αστυνόμος Α’,
γεννήθηκε στις 22/3/1952 και γράφτηκε
στην Αστυνομία στις 29/5/1972 και από τις
18/3/2010 εκτελούσε καθήκοντα Βοηθού
Αστυνομικού Διευθυντή (Δ) του Τμήματος
Β’ του Αρχηγείου Αστυνομίας.  Αναχώρησε
με προαφυπηρετική άδεια στις 16/5/2012, η
οποία και έληξε την 1/4/2013.

Ο αιτητής αρ. 2, Ανώτερος Υπαστυνόμος,
γεννήθηκε στις 8/2/1952 και υπηρετούσε
στην Υπηρεσία  Επιθεωρήσεως και Ελέγχου
του Αρχηγείου Αστυνομίας.   Στις 7/3/2012
αναχώρησε με προαφυπηρετική άδεια, η
οποία έληξε την 1/3/2013.

Ο αιτητής αρ. 3, Ανώτερος Υπαστυνόμος,
γεννήθηκε στις 14/5/1952 και εκτελούσε κα-
θήκοντα Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή
(Ε) του Τμήματος Β’ του Αρχηγείου Αστυ-
νομίας από 17/5/2010.  Αναχώρησε με προ-
αφυπηρετική  άδεια στις 13/5/2011, η οποία
έληξε την 1/3/2013.

Ο αιτητής αρ. 4, Ανώτερος Υπαστυνόμος,
γεννήθηκε στις 7/2/1952 και από 17/5/2010
εκτελούσε καθήκοντα Βοηθού Αστυνομικού
Διευθυντή (Υ) του Τμήματος Β’ του Αρχη-
γείου Αστυνομίας.  Αναχώρησε με προαφυ-
πηρετική άδεια στις 17/5/2011, η οποία
έληξε την 1/3/2013.

Οι αιτητές αφυπηρέτησαν από την Αστυ-
νομία δυνάμει των προνοιών του περί Συν-
ταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα, περιλαμβανομένων και

των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκηση (Διατά-
ξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012
(Ν.216(Ι)/2012) και συγκεκριμένα βάσει
του άρθρου 9 (2) (γ) του Νόμου, σύμφωνα
με το οποίο, τα μέλη της Αστυνομίας, τα
οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του Νόμου βρίσκονται σε προαφυ-
πηρετική άδεια, θα αφυπηρετήσουν σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες του κυ-
βερνητικού σχεδίου συντάξεων.

Σημειώνεται ότι απαντώντας σε επιστολή
του Αρχηγού Αστυνομίας, ημερομηνίας
27/12/2012, η οποία απεστάλη με σκοπό τη
διευκρίνιση κατά πόσο, δυνάμει των προ-
νοιών του Νόμου τα μέλη της Αστυνομίας
που βρίσκονταν με προαφυπηρετική άδεια
κατά την 1/1/2013 θα επέστρεφαν ή όχι στην
Υπηρεσία, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, επισήμανε στη σχετική επι-
στολή του ημερομηνίας 28/12/2012, τις πρό-
νοιες του Νόμου (άρθρο 9(2)(γ)), ο οποίος
θα τίθετο σε ισχύ από 1/1/2013 και ότι σύμ-
φωνα με την ερμηνεία που δίδεται στο άρθρο
2, ο όρος “κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων”,
σημαίνει το σχέδιο συντάξεων η λειτουργία
του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του
περί Συντάξεων Νόμου, όπως εκάστοτε τρο-
ποποιείται ή αντικαθίσταται.  Οι αιτητές δη-
λαδή θα αφυπηρετούσαν με βάση τις
ισχύουσες πρόνοιες του “κυβερνητικού σχε-
δίου συντάξεων”, όπως ο όρος αυτός ερμη-
νεύεται στο Νόμο.

Σημειώνεται επίσης, ότι προδικαστική
ένσταση η οποία είχε εγερθεί από τους καθ’
ων η αίτηση και η οποία αφορούσε στο πα-
ραδεκτό της προσφυγής λόγω έλλειψης
των προαπαιτούμενων για νομιμοποίηση
της ομοδικίας, απερρίφθη με ενδιάμεση
απόφαση ημερομηνίας 3/4/2015, της εντί-
μου Δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου
κας Παναγή.

Ο ευπαίδευτος συνήγορος για τους αιτη-
τές, προβάλλει ότι οι αιτητές κατά τον ου-
σιώδη χρόνο ήταν μέλη της Αστυνομίας και
ευρίσκοντο σε προαφυπηρετική άδεια.  Πριν
την ημερομηνία αφυπηρέτησης τους δημο-
σιεύθηκε στις 28/12/2012, ο περί Συνταξιο-
δοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής
Εφαρμογής) Νόμου του 2012
(Ν.216(Ι)/2012) (εφεξής ο “Νόμος”), ο
οποίος θα τίθετο σε ισχύ από 1/1/2013 και ο
οποίος άλλαξε μεταξύ άλλων και την ημερο-
μηνία αφυπηρέτησης.  Οι αιτητές συναφώς,
μπορούσαν και έπρεπε να συνεχίσουν να
υπηρετούν, όπως και οι άλλοι αξιωματικοί
για τους οποίους προβλέπεται η αφυπηρέ-
τηση τους, μέχρι το 61ο έτος και έξι μηνών
της ηλικίας τους.

Κατά τον ευπαίδευτο συνήγορο για τους
αιτητές, η νέα διάταξη (άρθρο 9 (2) (γ)) του
Νόμου, την οποία επικαλείται και η επιστολή
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, ρητά
αναφέρεται σε “μέλη της Αστυνομίας”.  Συ-
νεπώς, γνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι οι αι-

τητές, οι οποίοι ευρίσκοντο σε προαφυπηρε-
τική άδεια, είναι μέλη της Αστυνομίας.
Όμως επιλεκτικά και κατά παράβαση της
συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της
ισότητας, αλλά και της αρχής της καλής πί-
στης και του δικαιώματος εργασίας, διακρί-
νει τους αιτητές κατά τρόπο επιβλαβή.  Πρό-
σθετα, οι αιτητές προβάλλουν ότι εν προκει-
μένω, επρόκειτο για λήψη απόφασης
δυσμενούς χαρακτήρα και απαιτείτο όπως
τους παρασχεθεί το δικαίωμα ακρόασης.

Η ευπαίδευτη συνήγορος για τους καθ’ ων
η αίτηση, αντιτείνει ότι η θεραπεία την οποία
οι αιτητές κατ’ ουσία επιδιώκουν, είναι η επέ-
κταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυ-
πηρέτησης και στη δική τους περίπτωση, η
οποία είναι αλυσιτελής, εφόσον το αίτημα
τους μόνο με νομοθετική επέκταση, η οποία
να καλύπτει και τη δική τους περίπτωση, θα
μπορούσε να ικανοποιηθεί και όχι με δικα-
στική απόφαση.

Ανεξαρτήτως αυτού, κατά τη συνήγορο
των καθ’ ων η αίτηση, σκοπός της επίδικης
νομοθεσίας είναι η συγκράτηση των δαπα-
νών της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει ευρεία
ευχέρεια στο νομοθέτη να προσαρμόζει τα
οικονομικής και φορολογικής φύσεως νομο-
θετήματα.   Η περίπτωση των αιτητών, οι
οποίοι ευρίσκοντο κατά τον ουσιώδη χρόνο
στο ιδιαίτερο καθεστώς της προαφυπηρετι-
κής άδειας, διακρίνεται από την περίπτωση
των μελών της Αστυνομίας που ευρίσκοντο
στην ενεργό υπηρεσία.  Συνεπώς, κατά την
συνήγορο των καθ’ ων η αίτηση, πρόκειται
για ανόμοιες περιπτώσεις και παρείχετο στο
νομοθέτη η ευχέρεια να ταξινομήσει τους αι-
τητές σε ξεχωριστή κατηγορία με διαφορε-
τική νομοθετική ρύθμιση.

Πρόσθετα, η συνήγορος των καθ’ ων η αί-
τηση, υποστηρίζει ότι ενόψει του τεκμηρίου
της συνταγματικότητας των νόμων, οι αιτη-
τές απέτυχαν να αποδείξουν την αντισυν-
ταγματικότητα της επίδικης νομοθετικής
ρύθμισης ως είχαν το σχετικό βάρος και ότι
οι αρχές της καλής πίστης και του δικαιώμα-
τος ακρόασης, δεν ισχύουν στη περίπτωση
άσκησης δέσμιας αρμοδιότητας, όπως είναι η
εξεταζόμενη περίπτωση.  

Στην απαντητική του αγόρευση, ο συνή-
γορος των αιτητών προβάλλει ότι στα πρα-
κτικά της ένστασης, δεν παρουσιάστηκε
απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, που
ήταν το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει.
Προς υποστήριξη της θέσης του, ο συνήγο-
ρος των αιτητών παραπέμπει σε σχετική ει-
δοποίηση των καθ’ ων η αίτηση ημερομηνίας
31/7/2015 (αντίγραφο της οποίας υπάρχει
στον δικαστικό φάκελο), σύμφωνα με το πε-
ριεχόμενο της οποίας, γίνεται παραδοχή ότι
δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση από τον
Αρχηγό Αστυνομίας.  Κατά συνέπεια, συνε-
χίζει ο συνήγορος των αιτητών, καθίσταται
ανέφικτος ο δικαστικός έλεγχος.  

Έχω εξετάσει με μεγάλη προσοχή τις εκα-
τέρωθεν θέσεις των ευπαίδευτων συνηγό-
ρων και προέχει η εξέταση του προβαλλόμε-

νου ισχυρισμού για την απουσία απόφασης
του Αρχηγού Αστυνομίας και της συνακό-
λουθης αδυναμίας άσκησης δικαστικού
ελέγχου.

Στο Παράρτημα Ε στην ένσταση των καθ’
ων η αίτηση, περιέχεται επιστολή ημερομη-
νίας 27/12/2012, την οποία οι καθ’ ων η αί-
τηση απέστειλαν προς τον Διευθυντή Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται.

«Όριο αφυπηρέτησης μελών της Αστυνο-
μίας που βρίσκονται με Προαφυπηρετική
άδεια

Αναφέρομαι στο Νομοσχέδιο με τίτλο
«περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύ-
τερου Δημόσιου Τομέα και των Αρχών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρ-
μογής) Νόμο του 2012», που έχει πρόσφατα
ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και πα-
ρακαλώ όπως, με σκοπό την άρση οιασδή-
ποτε αμφιβολίας και αποφυγής τυχόν χρη-
ματικών διεκδικήσεων από το κράτος μέσω
των Δικαστηρίων, διευκρινιστούν τα ακό-
λουθα:

Από το λεκτικό στη σελίδα εννέα του πιο
πάνω Νόμου, συμπεραίνω ότι δεν επιστρέ-
φουν στα καθήκοντά τους τα μέλη της
Αστυνομίας που βρίσκονται με προαφυπη-
ρετική άδεια κατά την 1/1/2013.

Παρά ταύτα και για άρση οποιασδήποτε
αμφιβολίας, παρακαλώ όπως μας διευκρινί-
σετε ξεκάθαρα κατά πόσον προβλέπεται ή
όχι επιστροφή των εν λόγω μελών της Αστυ-
νομίας».

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 στην
ένσταση, ο Διευθυντής του Τμήματος Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού απάν-
τησε με επιστολή του ημερομηνίας
28/12/2012 “επισημαίνοντας τις πρόνοιες
του άρθρου 9 (2) (γ) του Νόμου και την ερ-
μηνεία που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου
αναφορικώς με την έννοια “κυβερνητικό
σχέδιο συντάξεων»”.

Η υπό αναφορά επιστολή, είναι συνημ-
μένη ως Παράρτημα Στ΄ στην ένσταση των
καθ’ ων η αίτηση.  Αφού καταγράφονται οι
πρόνοιες του άρθρου 9 (2) (γ) του σχετικού
Νόμου (Ν.216(Ι)/2012), η επιστολή καταλή-
γει ως ακολούθως:

«Όπως, δε, αναφέρεται στο άρθρο 2 του
υπό αναφορά νόμου, «κυβερνητικό σχέδιο
συντάξεων», σημαίνει το σχέδιο συντάξεων
η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις
διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Στον πλαγιότιτλο του όρου «κυβερνητικό
σχέδιο συντάξεων», φαίνεται ο αριθμός του
βασικού νόμου δηλ. Ν. 97(Ι)/97 καθώς επί-
σης και οι τροποποιήσεις αυτού».

Στην ίδια επιστολή, υπάρχει χειρόγραφη
σημείωση του Αρχηγού Αστυνομίας, σύμ-
φωνα με το περιεχόμενο της οποίας, στις 

Υπόθεση αρ. 844 /2013

Άλκης Κυριάκου κ.ά. 
ν. 

Δημοκρατίας

31 Οκτωβρίου, 2017

Συνέχεια στη σελ. 6



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20176

Ηαναδιοργάνωση των θεσμών και
του αναχρονιστικού πλέον τρόπου
λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρε-

σίας, η εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας, η
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και
η αλλαγή της κουλτούρας με στόχο την κα-
λύτερη, αμεσότερη και ποιοτικότερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη, αποτελούν υποχρέωση
της Πολιτείας και βασικές προτεραιότητες
της παρούσας κυβέρνησης, ανάφερε ο
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης σε χαιρετι-
σμό του στην παρουσίαση των αποτελεσμά-
των έρευνας για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Οι σημερινές απαιτήσεις από τη Δημόσια
Υπηρεσία για παροχή αναβαθμισμένων υπη-
ρεσιών προς τον πολίτη και για την επιτυχή
υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, πρό-
σθεσε, αλλά και η ανάγκη ανταπόκρισης στις
αυξανόμενες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και του παγκόσμιου πολιτικοοικο-
νομικού γίγνεσθαι, δεν μπορούν να ικανο-
ποιηθούν από μια Δημόσια Υπηρεσία με
δομές του 1960, χωρίς από την άλλη να μη-
δενίζεται το έργο που επιτέλεσε μέχρι σή-
μερα. 

Ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε:
«Η επιτυχής μεταρρύθμιση βασίζεται στην

αντιμετώπιση της κρατικής μηχανής ως συ-
νόλου, ως ενιαίου μηχανισμού παραγωγής
και εφαρμογής πολιτικής. Οι κυβερνητικές
δράσεις πρέπει να κινούνται στα πλαίσια
στρατηγικής και να διέπονται από συνάφεια
και συνέπεια όσον αφορά τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα. Ο στρατηγικός προγραμμα-
τισμός και ο συντονισμός από ένα κεντρικό
μηχανισμό, είναι απαραίτητος. Επίσης απα-
ραίτητη είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
της διεύθυνσης αλλά και των υπαλλήλων σε
θέματα ανάπτυξης στρατηγικής σκέψης,

καθώς και σε εργαλεία χάραξης πολιτικής
και μετουσίωσης της πολιτικής σε έργα και
δράσεις.

Ο πρώτος άξονας του Σχεδίου Δράσης για
τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας
προνοεί τον στρατηγικό προγραμματισμό,
τη χάραξη πολιτικής και τον απαραίτητο
συντονισμό. Καθιερώθηκε σύστημα «Διοί-
κησης μέσω Στόχων» με το οποίο επιδιώκε-
ται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των
υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και η αν-
ταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις
σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα δι-
οίκησης. 

Καθορίζονται σε κάθε Υπουργείο ή υπηρε-
σία, οι στρατηγικοί στόχοι για το έτος και
αυτοί θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω κα-
θορισμένων δραστηριοτήτων και δράσεων.
Η επιτυχία όσον αφορά την επίτευξη των
στόχων, θα υπολογίζεται στη βάση προκα-

θορισμένων δεικτών. Έτσι θα είναι δυνατή η
αποτίμηση της απόδοσης κάθε Υπουργείου
ή Υπηρεσίας και η λήψη διορθωτικών μέτρων
όπου χρειάζεται. Μέσα στις δύσκολες οικο-
νομικά συνθήκες που πέρασε ο τόπος μας
αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
καθημερινά, είναι αναγκαίο να υπάρχει ορ-
θολογιστική διαχείριση των διαθέσιμων
πόρων με διοχέτευσή τους εκεί όπου θα
υπάρχει το μεγαλύτερο όφελος για την κοι-
νωνία.»

Ειδικότερα για τα Ταχυδρομεία ο Υπουρ-
γός είπε πως παρά τη μείωση του παραδο-
σιακού τους ρόλου, διαφοροποιούν τη
δράση τους έχοντας πάντα ως επίκεντρό
τους την ποιοτική εξυπηρέτηση των πο-
λιτών-πελατών τους και δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια επα-
νάπαυσης. n

Υποχρέωση της Πολιτείας η αναδιοργάνωση
αναχρονιστικών λειτουργιών της δημόσιας υπηρεσίας

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

27/12/2012 υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία
με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού στο Γραφείο του Β/Αρχηγού (Δ) κ.
Αχιλλέως και στη παρουσία του Αρχηγού
Αστυνομίας, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι
με βάση την πρόνοια της παραγράφου 9 (2)
(γ), όσοι βρίσκονται με προαφυπηρετική
άδεια κατά την 2/2/2013 “δεν θα επιστρέ-
ψουν στα καθήκοντα τους σημειώνοντας ότι
το Νομοσχέδιο δεν έχει δημοσιοποιηθεί και
η πρόνοια αυτή έχει μπει για να διασφαλίσει
την μη επιστροφή τους”.

Στις 3/6/2015, ο συνήγορος των αιτητών
απέστειλε επιστολή προς τη Νομική Υπηρε-
σία (η οποία βρίσκεται στον δικαστικό φά-
κελο), για να λάβει απάντηση στα ερωτή-
ματα του στις 31/7/2015, ως ακολούθως:

«Αναφορικά με την πιο πάνω προσφυγή
και σε απάντηση της επιστολής σας, ημερο-
μηνίας 3.6.2015, που καταχωρήθηκε στο
Πρωτοκολλητείο του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, σας πληροφορώ, μετά από σχετική
γραπτή ενημέρωση από τον Αρχηγό Αστυ-
νομίας, ότι -

1. Μετά την επιστολή του Τμήματος Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ημερο-
μηνίας 28.12.2012, δεν λήφθηκε οποιαδή-
ποτε απόφαση από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

2. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη αλληλο-
γραφία μεταξύ Αρχηγείου Αστυνομίας και
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού με βάση τη χειρόγραφη σημείωση ημε-
ρομηνίας 28.12.2012 επί της επιστολής του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού με την ίδια ημερομηνία».

Συνεπώς, αυτό που αποδεικνύεται από τα
πιο πάνω, είναι ότι οι καθ’ ων η αίτηση είχαν
εκφράσει προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού τις αμφιβολίες τους για
το κατά πόσο στη βάση του Νομοσχεδίου
του Ν. 216(Ι)/2012 “προβλέπεται ή όχι επι-
στροφή των εν λόγω μελών στην Αστυνο-
μία”.  Η δε αρνητική απάντηση που έτυχαν
επ’ αυτού από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού ήταν, προφορική και

χωρίς στη συνέχεια να υπάρξει η σαφής θέση
της Αστυνομίας Κύπρου επί του συγκεκρι-
μένου αυτού ζητήματος, που άπτετο της ερ-
μηνείας των προνοιών του άρθρου 9 (2) (γ)
του σχετικού Νόμου, για τις οποίες είχαν εκ-
φραστεί αμφιβολίες από την ίδια.

Ουσιαστικά δεν προκύπτει από το υλικό
που τέθηκε και το οποίο καθ’ ομολογία των
καθ’ ων η αίτηση, είναι και το μόνο που
υπάρχει, ότι οι καθ’ ων η αίτηση διασκέδα-
σαν τις αμφιβολίες που είχαν σε σχέση με
την ερμηνεία που θα έπρεπε να δοθεί στην
επίμαχη διάταξη.  Συναφώς, δεν ευσταθεί
κατά την άποψη μου η θέση που εκφρά-
στηκε από την συνήγορο των καθ’ ων η αί-
τηση κατά τις Διευκρινήσεις, ότι δεν χρει-
αζόταν να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση
από τον Αρχηγό Αστυνομίας, καθώς εφαρ-
μόστηκαν οι πρόνοιες του Νόμου.   Αυτό
που εδώ κρίνεται, είναι η διοικητική εφαρ-
μογή του Νόμου με την ερμηνεία που δό-
θηκε στη συγκεκριμένη διάταξη του
Νόμου.  Ο Νόμος (Ν.216(Ι)/2012), αποτέ-
λεσε το έρεισμα για την Αστυνομία Κύπρου
να ζητήσει διευκρινήσεις για το κατά πόσο
“προβλέπεται ή όχι επιστροφή” των μελών
της Αστυνομίας που βρίσκονται σε προ-
αφυπηρετική άδεια σε συγκεκριμένη πε-
ρίοδο, όπως οι αιτητές.

Όπως έχει αποφασιστεί στην Αγαθαγγέ-
λου κ.ά v. Δημοκρατίας (1996) 4 ΑΑΔ 2873,
η οποία επικυρώθηκε με τη Δημοκρατία v.
Ιωάννη Αγαθαγγέλου κ.α (1997) 3 ΑΑΔ 198
(βλ. επίσης Βασίλης Χριστοφίδης κ.ά v. Κυ-
πριακή Δημοκρατία, υπόθεση αρ. 925/2011,
ημερομηνίας 10/8/2015).

«Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα ενός διοικητι-
κού οργάνου για έκδοση διοικητικών πρά-
ξεων για τη ρύθμιση των υπαγομένων σ’
αυτή θεμάτων μπορεί να διακριθεί σε δύο
είδη. Τη διακριτική ευχέρεια ή εξουσία και τη
δέσμια αρμοδιότητα. Δέσμια αρμοδιότητα
υπάρχει όταν το διοικητικό όργανο εφ’ όσον
διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόμε-
νες από το νόμο πραγματικές ή νομικές προ-
ϋποθέσεις εφαρμογής του, είναι υποχρεω-

μένο να εκδόσει διοικητική πράξη που να 
περιέχει ορισμένη ατομική ρύθμιση προκα-
θοριζόμενη από τους κανόνες του νόμου
(Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιον
Διοικητικού Δικαίου, Έκδοση 1977, παραγρ.
148, σελ. 145)».

Εν προκειμένω και με το δεδομένο ότι οι
καθ’ ων η αίτηση είχαν εκφράσει τις αμφιβο-
λίες τους, για το κατά πόσο προβλέπεται ή
όχι η επιστροφή κατηγορίας μελών της
Αστυνομίας, στην οποία ανήκουν και οι αι-
τητές, συνάγεται ότι δεν είχαν οι ίδιοι διαπι-
στώσει ότι συντρέχουν ή όχι οι προβλεπόμε-
νες από το Νόμο πραγματικές ή νομικές
προϋποθέσεις εφαρμογής των συγκεκριμέ-
νων προνοιών του Νόμου.  Είναι στη βάση
των πιο πάνω, που οι καθ’ ων η αίτηση, θα
έπρεπε με απόφαση τους να ερμηνεύσουν τις
πρόνοιες της σχετικής διάταξης του Νόμου,
για να καθίστατο εφικτός ο δικαστικός έλεγ-
χος της όποιας ερμηνείας.

Είναι πάγια η θέση της νομολογίας μας,
ότι τα διοικητικά όργανα πρέπει να τηρούν
έγγραφες καταχωρίσεις των αποφάσεων

τους.  Αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της
χρηστής διοίκησης (βλ. Georgiades v. Re-
public (1966) 3 CLR 252, 258, Medcon
Construction and Others v. Republic
(1968) 3 CLR 535, 543).  Όπως δε έχει λεχ-
θεί στον Ιωάννης Αδάμου κ.ά v. Κυπριακής
Δημοκρατίας, Α.Ε αρ. 54/2014 κ.ά, ημερο-
μηνίας 25/6/2015:  

«Όπως οι πάγιες αρχές Διοικητικού Δι-
καίου ορίζουν, μόνο «έγγραφος τύπος θεω-
ρείται ότι κατοχυρώνει την ύπαρξη (της δι-
οικητικής πράξης) και διασφαλίζει τη σαφή-
νεια του περιεχομένου της διοικητικής
πράξης, ώστε και ο δικαστικός έλεγχος να
είναι ευχερής και αποδοτικός» (βλ.
Π.Δ.Δαγτόγλου «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο»
5η έκδοση, σελ.321 κ.επ.).

Συνεπώς γίνεται αποδεκτός ο συναφής
ισχυρισμός των αιτητών και παρέλκει η εξέ-
ταση οποιουδήποτε άλλου λόγου ακύρωσης.

Υπό το φως των ανωτέρω, η προσφυγή
επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση
ακυρώνεται. n

Συνέχεια από σελ. 5

Εκδρομή στον Πρωταρά της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
Το Τμηματικό Συμβούλιο Πάφου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στον Πρωταρά το Σαβ-

βατοκύριακο 25-26/11/2017 με διαμονή στο ξενοδοχείο MANDALI HOTEL. 
Τιμή € 70 το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, περιλαμβάνει δείπνο με απεριόριστο ποτό, ζων-

τανή μουσική, πρόγευμα και το γεύμα της Κυριακής. Παιδί  κάτω των 6 χρονών δωρεάν
στο δωμάτιο των γονιών.  Δεύτερο παιδί 30 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Τμηματικού Συμ-
βουλίου:

1.  Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 
2   Σκεύη Κουππάρη 99131837           26804237
3.  Γιαννάκης Ιωάννου 99647286
4.  Νίκος Στυλιανού 99416276
5.  Γεώργιος Σάββα 99675647                               
6.  Ευριπίδης Καλός 99423283
7.  Αντώνης Ευριπίδου 99655235
Λόγω περιορισμένου αριθμού δωματίων στο ξενοδοχείο θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας. Μετά τις 18/11/17, οποιαδήποτε ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή από το ξενοδο-
χείο, και όλο το ποσό θα πρέπει να πληρωθεί. 

Τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής 10/11/2017
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Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω
εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν

σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς
την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που
παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις /
Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος
20/10/2017-27/10/2017).

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: 
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις
07/09/2017.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο
αφορά στην περίοδο ανεργίας Σεπτεμβρίου -
Οκτωβρίου 2017. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
Δεκέμβριο του 2016. Σημειώνεται ότι υπάρ-
χει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
πριν την πιο πάνω ημερομηνία, για τις οποίες
όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση,
διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει
ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 28/07/2017.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου - Μαΐου
2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό
Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου
- Απριλίου 2017, νοουμένου ότι έχουν στα-
λεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου
2017.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Ιουνίου - Ιουλίου 2017.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούνιο
- Ιούλιο του 2017.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτη-
τές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του 2017.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ: 
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σασα σύζυγος δε λάμβανε σύνταξη γή-
ρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτή-
σεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σασα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρα-
τος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Ιουλίου - Αυγούστου 2017.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ: 
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σασα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγού-
στου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σασα λάμβανε σύνταξη γήρατος, δεν
είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κη-
δείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμ-
βρίου 2017.

• Για άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο/η αποβιώ-
σας/σασα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και
είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σασα δεν ήταν
συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η απο-
βιώσας/σασα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η,
και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα 
ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώ-
σας/σασα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου - Σε-
πτεμβρίου 2017.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου - Σε-
πτεμβρίου 2017.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 20/10/2017.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: 
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 24/07/2017.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις, για τις οποίες έχουν προσκομιστεί
τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού)

που παραλήφθηκαν μέχρι τις 29/08/2017.
Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χη-

ρείας και ανικανότητας, οι οποίες πληρώ-
νονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και
τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
883/04: 

• Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι
αιτήσεις, για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομη-
νία γεννήσεως το 1953.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2017.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Αύγουστο
- Σεπτέμβριο του 2016, για τις οποίες έχουν
παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοι-
χεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λο-
γαριασμούς από άλλους φορείς.

• Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι πα-
ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο
του 2016, για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς.

Ποινικές Υποθέσεις: Τον Αύγουστο του
2017 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 3476
ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 2448
αφορούν εργοδότες και οι 1028 αφορούν αυ-
τοτελώς εργαζόμενους. n

Έρευνα απέδειξε ικανοποίηση του κοινού
για την εξυπηρέτηση των Ταχυδρομείων

Την περασμένη Πέμπτη 2 Νοεμβρίου,
2017 στην παρουσία του Υπουργού
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

κ. Μάριου Δημητριάδη, των πρυτανικών
Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου και της
Διεύθυνσης και στελεχών των Κυπριακών
Ταχυδρομείων (ΚΥ.ΤΑ.) παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα έρευνας, με θέμα τον βαθμό
ικανοποίησης των πελατών και πολιτών από
τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΚΥ.ΤΑ. 

Η έρευνα διενεργήθηκε από το Πανεπι-
στημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου
(ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ.), του Πανεπιστημίου Κύπρου,
για λογαριασμό των Κυπριακών Ταχυδρο-
μείων και εντάσσεται στο πλαίσιο της με-
ταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Δημό-
σιας Υπηρεσίας.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η γενική ολική ικα-
νοποίηση του κοινού από τα ΚΥ.ΤΑ. είναι
79% με μέγιστο βαθμό ικανοποίησης 80-81%
στην αξιοπιστία, στην ασφάλεια και στην εμ-
πιστοσύνη.

Ο Υπουργός Μεταφορών σε σύντομο χαι-
ρετισμό του ανέφερε ότι «τα Κυπριακά Τα-
χυδρομεία, ως ο καθολικός ταχυδρομικός
παροχέας, έχουν ρόλο να διαδραματίσουν
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και
ενσωμάτωση. Αποτελούν ένα Τμήμα της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας με ιδιόμορφη δράση, αφού
από τη μια εξυπηρετούν το κοινωνικό σύ-
νολο και από την άλλη δραστηριοποιούνται
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρά τη
μείωση του παραδοσιακού τους ρόλου, δια-
φοροποιούν τη δράση τους έχοντας πάντα
ως επίκεντρό τους την ποιοτική εξυπηρέ-
τηση των πολιτών-πελατών τους. Με τη συ-

νεχή στήριξη του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες συνδράμοντας στην επιτυχή
υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης
και απτό παράδειγμα είναι η επιτυχής λει-
τουργία τεσσάρων Κέντρων Πολίτη
(ΚΕ.ΠΟ.) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα
και Πάφο που σύντομα θα επεκταθούν σε
τρία αγροτικά ταχυδρομικά γραφεία στον
Αγρό, την Κακοπετριά και τα Λεύκαρα.

Ο Διευθυντής Ταχυδρομείων κ. Ανδρέας
Γρηγορίου, στη δική του ομιλία και σχολιά-
ζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανέ-
φερε ότι «αν και τα αποτελέσματα της έρευ-
νας θεωρούνται ικανοποιητικά, μας υποδει-
κνύουν ότι οι προσπάθειες μας για βελτίωση
της εξυπηρέτησης των πελατών/ πολιτών
πρέπει να είναι συνεχείς, έτσι ώστε να αντα-
ποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες σύγ-
χρονες ανάγκες της κοινωνία». 

Καταλήγοντας, ο κ. Γρηγορίου είπε πως
«για όλους εμάς, τα αποτελέσματα αυτά,
αποτελούν ένα επιπρόσθετο εργαλείο στις
προσπάθειες μας για να βελτιώσουμε περαι-
τέρω την ποιότητα των υπηρεσιών μας, να
αμβλύνουμε τις αδυναμίες μας και να προ-
ωθήσουμε αποτελεσματικά τις νέες υπηρε-
σίες μας, οι οποίες όπως φαίνεται και από
την έρευνα, δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστές
στο κοινό.

Η έρευνα θα διεξάγεται ετήσια, αναβαθμι-
σμένη κάθε φορά, με τρόπο ώστε να είμαστε
σε θέση να συγκρίνουμε κάθε χρόνο την
πρόοδο μας, την οποία διεκδικούμε μέσα
από ένα μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό
και ετήσιο προγραμματισμό δράσεων». n

Συνεργασία με Ελλάδα σε θέματα υγείας
συμφωνήθηκε σε συνάντηση στην Αθήνα

Την περασμένη Πέμπτη πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση των
Υπουργών Υγείας Ελλάδας και Κύ-

πρου στην οοποία η συζήτηση επικεντρώ-
θηκε στη συνεργασία των συστημάτων
υγείας των δύο χωρών καθώς και σε θέματα
που άπτονται της φαρμακευτικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της «αδελ-
φοποίησης» νοσοκομείων Αθήνας και Λευ-
κωσίας υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία για
την αναζήτηση του κατάλληλου θεσμικού
πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει σε γιατρούς
του ΕΣΥ (Ελλάδας) να προσφέρουν περιο-
δικά τις υπηρεσίες τους στα δημόσια νοσο-
κομεία της Κύπρου έτσι ώστε να μην είναι
υποχρεωμένοι οι Κύπριοι πολίτες να μετα-
βαίνουν σε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού
προκειμένου να υποβληθούν σε εξειδικευμέ-
νες χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες ειδικές
θεραπείες.

Επίσης, οι υπουργοί Υγείας Ελλάδας και
Κύπρου,  παρουσία του προέδρου του ΕΟΜ,
Ανδρέα Καραμπίνη συμφώνησαν ότι υπάρ-
χει ανάγκη συστηματικής συνεργασίας ανά-
μεσα στις δύο χώρες, αλλά και όμορων
χωρών της ανατολικής Μεσογείου, στον
τομέα των μεταμοσχεύσεων.

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική πολιτική,
τονίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδι-
κασιών έτσι ώστε οι 8 χώρες που έχουν υπο-
γράψει τη Διακήρυξη της Βαλέτας να ξεκι-
νήσουν το ταχύτερο δυνατό τις διαπραγμα-
τεύσεις με τη φαρμακοβιομηχανία με στόχο
την επίτευξη  προσιτών τιμών αποζημίωσης
στα καινοτόμα φάρμακα και επομένως τη

διασφάλιση της ευχερούς πρόσβασης  των
ασθενών στις νέες θεραπείες. Μάλιστα, με
αφορμή την απόφαση ελβετικής φαρμακευ-
τικής εταιρείας να αποσύρει από τη θετική
λίστα σκεύασμα για το μεταστατικό μελά-
νωμα, ο υπουργός Υγείας της Κύπρου εξέ-
φρασε την έντονη ανησυχία του για τέτοιου
είδους πρακτικές που όπως επεσήμανε δεν
έχουν θέση στον ευαίσθητο χώρο της υγείας
και του φαρμάκου και καταδεικνύουν την
αναγκαιότητα επανατοποθέτησης της σχέ-
σης των κρατών- μελών με τη φαρμακοβιο-
μηχανία κατά τα πρότυπα τόσο της πανευ-
ρωπαϊκής προσπάθειας που άρχισε με την
πρωτοβουλία της ολλανδικής προεδρίας όσο
και του πλαισίου της Ομάδας της Βαλέτας
που αφορούσε πρωτίστως τις χώρες του ευ-
ρωπαϊκού νότου. «Η συνεργασία των κρα-
τών- μελών με τη φαρμακοβιομηχανία είναι
μονόδρομος. Ωστόσο με τέτοιες μονομερείς,
τελεσιγραφικές ενέργειες  δεν μπορούν να
υπάρξουν γόνιμες και αποτελεσματικές συ-
νεργασίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Παμπορίδης. n



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20178

Τις εργασίες του ξεκίνησε το 30ο Παγ-
κόσμιο Κογκρέσο της Διεθνούς Δημο-
σίων Υπηρεσιών (Public Service Inter-

national – PSI), τη Τριτη 31 Οκτωβρίου στη
Γενεύη της Ελβετίας. Στο κογκρέσο συμμε-
τείχαν περισσότεροι των χίλιων συνδικαλι-
στών όπου φέτος συμφωνήθηκε το Πρό-
γραμμα Δράσης για την επόμενη πενταετία
(2018-2022) με τον τίτλο “People Over
Profit”. 

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότε-
ροι από 900 σύνεδροι από όλο τον κόσμο. Η
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ ως η μεγαλύτερη οργάνωση δη-
μοσίων υπαλλήλων στη Κύπρο, είχε δι-
καίωμα ψήφου με 3 αντιπροσώπους στο συ-
νέδριο. Η αποστολή της οργάνωσης μας
απαρτιζόταν από τους: Γενικό Γραμματέα - κ.
Γλαύκο Χατζηπέτρου, Πρόεδρο - κ. Αντώνη
Κουτσούλλη και Υπεύθυνη Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Θεμάτων - Ειρήνη Γιώρκα.

1η Μέρα
Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με την έκθεση της

Επιτροπής Πιστοποίησης (Credentials Com-
mittee) η οποία στήριξε τα ευρήματα της
στις εγγραφές του συνεδρίου. Το γενικό
συμπέρασμα ήταν πως οι γυναίκες αποτε-
λούν μόνο το 36% του συνεδρίου, αφού οι
αποστολές των συντεχνιών αποτελούνται
απο Γενικούς Γραμματείς και Προέδρους οι
οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι άντρες.
Η επιτροπή ανέλυσε τα ευρήματα της ανά
περιοχή και ανά χώρα και τόνισε πως απέ-
χουμε από τον στόχο της ίσης εκπροσώπη-
σης 50-50 που είναι και αρχή της Διεθνούς
Δημιοσίων Υπηρεσιών. Η έκθεση στη συνέ-
χεια υπερψηφίστηκε από όλους τους συμμε-
τέχοντες του συνεδρίου. 

Αφού αποτάθηκε φόρος τιμής στους απο-
βιώσαντες συνάδελφους συνδικαλιστές ανά
το παγκόσμιο την τελευταία πενταετία το
λόγο πήρε η Γενικός Γραμματέας του PSI,
Roza Pavanelli. 

Η Γενική Γραμματέας καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους και συνόψισε το έργο του
οργανισμού για την επερχόμενη πενταετία.
Ανεφερε ότι είναι γνωστό πως ο οργανισμός
απαριθμεί μικρό αριθμό προσωπικού σε
σχέση με το βάρος των εργασιών που ανα-
λαμβάνει, γιαυτό το λόγο ιυοθετήθηκαν
στρατηγικές οι οποίες στόχευαν να εξαλεί-
ψουν πρακτικές όπου δυνάμεις του οργανι-
σμού αναλώνονταν σε λάθος θέματα, ενώ

οργανώθηκαν οι τομείς εργα-
σίας με στόχο την ενίσχυση
της Δημόσιας Υπηρεσίας και
την παροχή ποιοτικών δημο-
σίων υπηρεσιών. 

Η πρώτη συζήτηση της
ημέρας “At the Crossroads –
Choosing People Over
Profit” αφορούσε την παρα-
μέληση του ανθρώπινου πα-
ράγοντα στον αγώνα για με-
γαλύτερα κέρδη. Σε ολόκληρο τον κόσμο η
ανισότητα αυξάνεται και η λιτότητα εκδη-
λώνεται μετά την παγκόσμια οικονομική
κρίση που δημιούργησε ψηλά επίπεδα ανερ-
γείας και προκάλεσε επιθέσεις κατά των δη-
μόσιων υπηρεσιών και των εργασιακών δι-
καιωμάτων. Καθώς η εμπιστοσύνη στους δη-
μόσιους θεσμούς μειώνεται, ο ρατσισμός, ο
εθνικισμός και η αντιδραστική πολιτική αυ-
ξάνεται. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και
ο ρόλος τους στην κοινωνία συχνά γίνεται
στόχος επειδή είναι τα τελευταία δημοκρα-
τικά μαζικά κινήματα που υποστηρίζουν
προοδευτικές εναλλακτικές λύσεις. Οι επι-
θέσεις αυτές αποτελούν μία ευρύτερη τάση

επιτάγχυνσης  περιορισμού του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων, της αναγνωρισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υπονό-
μευσης της δημοκρατίας. Σε ένα παγκοσμιο-
ποιημένο κόσμο, κάθε μία απο αυτές τις προ-
κλήσεις δημιουργεί το ερώτημα: εκτιμούμε
τους ανθρώπους πάνω από το κέρδος; Είμα-
στε πρόθυμοι να υποστηρίξουμε τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια; Υπάρ-
χουν πολλά παραδείγματα χωρών που επι-
λέγουν τους ανθρώπους παρά τη
κερδοσκοπία και αγωνίζονται – τα συνδι-
κάτα είναι καθοριστικά για την επιτυχία
αυτών των αγώνων. 

Το πρόγραμμα στη συνέχεια περιλάμβανε
την ανάλυση του Προγράμματος Δράσης
καθώς και τις αλλαγές που εισηγήθηκαν διά-
φορες συντεχνείες ανα το παγκόσμιο. Η ΓΓ
τόνισε ότι το ΠΔ 2018-2022 αποτελεί μία
πρόκληση για το μέλλον. Είναι η στιγμή να
οδηγήσουμε την αλλαγή, ξέρουμε πλέον να
διαπραγματευόμαστε με τις κυβερνήσεις, ξέ-
ρουμε να επηρεάζουμε τις κυβερνήσεις γι-
αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε και να οδη-
γηθούμε στην αλλαγή. Το ΠΔ θέλει ένα κα-
λύτερο κόσμο. 

Στο τέλος της πρώτης μέρας παρουσιά-
στηκαν οι υποψηφιότητες για τις θέσεις του
Γενικού Γραμματέα και του προέδρου. Οι
υποψηφιότητες δεν είχαν ανθυποψηφίους
και έτσι οι Ροζα Παβανέλλι και ο Ντέιβ
Πρέντις επανεκλέγηκαν στις θέσεις που κα-

τείχαν την τελευταία πενταετία. 
2η Μέρα
Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με τη συζήτηση

σχετικά με το μέλλον της εργασίας στις Δη-
μόσιες Υπηρεσίες. Οι περίσσοτεροι Δημόσιοι
υπαλλήλοι ανα το παγκόσμιο, δεν εργάζον-
ται μόνο για τα λεφτά, εργάζονται για να
εξυπηρετούν την κοινότητα τους. Για να
γίνει αυτό όμως πρέπει να τους αναγνωρι-
στούν τα εργατικά τους δικαιώματα, οι δί-
καιες συνθήκες εργασίας και η συμμετοχή
στην διοίκηση των υπηρεσιών που παρέχουν.
Αυτό το παράδειγμα όμως αλλάζει ανα το
παγκόσμιο. Οι οικονομικές και τεχνολογικές
προόδοι, όπως και οι πολιτικές και οι ιδεο-
λογίες, εμποδίζουν τον τρόπο με τον οποίο
παρέχονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Πολλές
υπηρεσίες οι οποίες στο παρελθόν παρέχον-
ταν από δημόσιο προσωπικό σήμερα παρέ-
χονται από  ιδιωτικούς ή μή-κερδοσκοπικούς
οργανισμούς. Σε μερικές χώρες, ακόμη και
κύριες δημόσιες υπηρεσίες όπως διοικητικά
θέματα στη δικαιοσύνη και ααφάλεια τώρα
εκτελούνται από τρίτους. Το αποτέλεσμα
είναι βαθιές μεταβολές στους όρους απα-
σχόλησης, κατάργηση συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων, επισφαλής εργασία και μετατοπί-
σεις στη κουλτούρα της παροχής αυτών των
υπηρεσιών: μακριά από την υπηρεσία προς
την κοινότητα και πρόβλεψη για ιδιωτικό
κέρδος. Την ίδια ώρα οι τεχνολογικές αλλα-
γές παρέχουν ευκαιρίες σε πολύ ισχυρά συμ-
φέροντα να επανακαθορίσουν την οικονο-
μία και το πως τη βλέπουμε. Για να κατα-
νοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις

νέες μορφές εργασίας και δημοσίων υπηρε-
σιών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία
ανήκει, ελέγχεται και προωθείται απο κοι-
νωνικούς φορείς με συγκεκριμένα ενδιαφέ-
ροντα, και όσοι προωθούν ιδιωτικά μοντέλα
δημοσίων υπηρεσιών έχουν πολιτικές, ιδεο-
λογικές και οικονομικές ατζέντες. 

Στη συνέχεια της δεύτερης μέρας οι σύνε-

δροι πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας
προς το κτηριο των Ηνωμένων Εθνών για
ενίσχυση των υπαλλήλων του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (οι οποίοι δέχθηκαν πρό-
σφατα αδικαιολόγητες μειώσεις στο μισθό
τους) καθώς και το δικαιώμα στο συνδικα-
λισμό όλων των δημόσιων υπαλλήλων. 

Το θέμα του δεύτερου πάνελ της μέρας
ήταν “Public Administration: Public Policy
for Sale?”. Οι ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες
και η δημοκρατική διακυβέρνηση απαιτούν
ανεξαρτησία, ηθική πολιτική πρακτική, άρι-
στη δημόσια διοίκηση και αυστηρή ρυθμι-
στική εποπτεία. Η εμπειρία και τα δεδομένα
αποδικνύουν ότι οι Δημόσιοι Υπαλλήλοι
πρέπει να είναι ανεξάρτητοι απο οποιοδή-
ποτε πολιτικό επηρεασμό και η δημόσια υπη-
ρεσία οφείλει να διατηρήσει μία δυνατή
κουλτούρα ανεξαρτησίας και αφοσίωσης
στην εξυπηρέτηση. Αυτό όμως αλλάζει. Χρό-
νια λιτότητας οδήγησαν το Δημόσιο Τομέα
να υστερεί σε πόρους και σε συνδιασμό με
τη προπαγάνδα για την ανώτερη αποτελε-
σματικότητα του ΙδιωτικούΤομέα, ορισμένοι
πυλώνες της δημόσιας διοίκησης έχουν δια-
βρωθεί. Ολο και περισσότερο η ανάπτυξη
πολιτικής ανατίθεται σε μεγάλες εταιρείες
που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον για το
αποτέλεσμα. Η ιδιωτικοποίηση και η εξωτε-
ρική ανάθεση εργασιών έχουν ως αποτέλε-
σμα την απώλεια βασικών  δεξιοτήτων και
την δίκαιη εποπτεία.Η πτώση των μισθών, η
ανεπαρκής κατάρτιση και η επισφαλής απα-
σχόληση επιδεινώνουν  αυτές τις τάσεις. Η
Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να είναι σωστά εκ-
παιδευμένη για να παρέχει εξαιρετικές συμ-
βουλές και υπηρεσίες, με επαρκή αμοιβή για
να προσελκύσει και να διατηρήσει καλό
προσωπικό και να αποφύγει περιπτώσεις
διαφθοράς. Η Δημόσια Υπηρεσία χρειάζεται
προσωπικό που να αντανακλά τις αξίες και
τις προσδοκίες της κοινότητας που εξυπηρε-
τεί. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι,
ισχυρές πολιτικές κατά τις διαφθοράς, προ-
στασία των καταγγελλόντων και υποχρεω-
τική νομική προστασία, ώστε οι δημόσιοι

υπαλλήλοι να μπορούν να ασκούν το δι-
καίωμα τους να οργανώνονται και να δια-
πραγματεύονται συλλογικά.  Οι δημόσιοι
υπάλληλοι  πρέπει να νιώθουν ασφάλεια για
τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Με αυτά τα συμπεράσματα ολοκληρώ-
θηκε και η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. n

(Την επόμενη Τετάρτη η συνέχεια)

Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών: Ο Άνθρωπος πάνω από το Κέρδος!
Της Ειρήνης Γιώρκα
Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων/
Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
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Επισημάνσεις για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
και βραβεύσεις σε τελετή λήξης της ετήσιας εβδομάδας

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε στο
Χίλτον Παρκ στην Τελετή Λήξης της Εβδο-
μάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,
η οποία διοργανώνεται, με τη χρηματοδό-
τηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-
OSHA).

Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της διετούς Ευρωπαϊκής Εκστρα-
τείας πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και
επαγγελματικών ασθενειών με θέμα «Ασφα-
λείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις
ηλικίες». 

Η εκστρατεία έχει ως βασικό στόχο να
βοηθήσει τους εργαζόμενους, τα διοικητικά
στελέχη των επιχειρήσεων και τους εργοδό-
τες να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται
τις προκλήσεις που προκύπτουν από την γή-
ρανση του εργατικού δυναμικού, καθώς και
την ανάγκη υιοθέτησης μιας δια βίου μάθη-
σης για όλους τους εργαζόμενους. 

Επίσης η εκστρατεία τονίζει την ανάγκη
καλλιέργειας υγιών εργασιακών πρακτικών
στους εργαζόμενους νέους και την εξασφά-
λιση καλών συνθηκών εργασίας προάγοντας
τη βιώσιμη εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της
επαγγελματικής τους ζωής και διασφαλίζον-
τας έτσι την υγιή γήρανσή τους.

Σε χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας κ.
Ζέτας Αιμιαλιανίδου που διάβασε στην Τε-
λετή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
κ. Ανδρέας Ασσιώτης, η Υπουργός επισή-
μανε πως μέχρι το 2030, στα περισσότερα

ευρωπαϊκά κράτη οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-
64 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν τουλά-
χιστον το 30% του εργατικού δυναμικού. Η
ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν
αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελμα-
τικής τους ζωής. Ως εκ τούτου, πρέπει να κα-
ταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για
τη διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συν-
θηκών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελμα-
τικής τους ζωής.

Στη Στρατηγική της Ένωσης «Ευρώπη
2020», η δημογραφική αλλαγή προσδιορίζε-
ται ως μία από τις βασικότερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Για να αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα αυτό, το Στρατηγικό
Πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία 2014–2020 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προβλέπει μέτρα για την προώθηση

των καλών πρακτικών και τη βελτίωση των
συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας και
υγείας για όλους τους εργαζομένους.

Το γηράσκον εργατικό δυναμικό θέτει ποι-
κίλες προκλήσεις σε όλους όσοι εμπλέκον-
ται στη διαχείριση της επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας αφού η επιμήκυνση
της επαγγελματικής ζωής μπορεί να οδηγή-
σει σε μια μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους,
ενώ στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότεροι
εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας
και ιδιαίτερες ανάγκες.

Ένα τέταρτο των εργαζομένων αναφέρουν
ότι η εργασία τους επηρεάζει την υγεία τους
και ότι δεν θα ήταν σε θέση να συνεχίσουν
να απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας
στην ηλικία των 60 ετών. Ωστόσο, οι κίνδυ-
νοι που συνδέονται με την επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία μπορούν να αντιμετωπι-
στούν, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ασφαλές,
υγιές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον για
όλους.

Επίσης, οι προκλήσεις που προκύπτουν
από τη δημογραφική αλλαγή μπορούν να
προκαλέσουν προβλήματα σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς, από την έλλειψη εργατικού
δυναμικού έως την έλλειψη ειδικευμένων ερ-
γαζομένων, καθώς και ανησυχίες σχετικά με
την παραγωγικότητα και την υψηλή συχνό-
τητα απουσίας από την εργασία. Ωστόσο,
εκπληρώνοντας τις νομικές υποχρεώσεις
τους και προωθώντας πρακτικές υγιούς ερ-
γασίας για όλες τις ηλικίες, εκτιμάται ότι οι
εργοδότες θα παρατηρήσουν μειωμένη
εναλλαγή του προσωπικού και αυξημένη πα-
ραγωγικότητα.

Η Υπουργός τόνισε πως απαιτείται μια
ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, η
οποία να λαμβάνει υπόψη όλους τους παρά-
γοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την ασφάλεια και την υγεία. Οι πολιτικές
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δια-
σφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης
των κινδύνων και ιδίως των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων. Η αποκατάσταση και οι πολιτικές
για την υποστήριξη της επιστροφής στην ερ-
γασία μετά από άδεια ασθενείας αποκτούν
επίσης ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Οι εργοδότες υποχρεούνται με βάση τη
νομοθεσία να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύ-
νων οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
και τους κινδύνους που συνδέονται με την
ηλικία. Εντούτοις, οι μεγάλης ηλικίας εργα-
ζόμενοι δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα και

οι διαφορές μεταξύ των ατόμων τόσο όσον
αφορά τη λειτουργική ικανότητά τους όσο
και την κατάσταση της υγείας τους αυξά-
νονται αναλογικά με την ηλικία. Ως εκ τού-
του, κατά την αξιολόγηση των κινδύνων
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορ-
φία των εργαζομένων.

Οι καλές πρακτικές διαχείρισης της επαγ-
γελματικής ασφάλειας και υγείας σε συν-
δυασμό με την προστασία των εργαζομένων
μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη δη-
μιουργώντας ένα υγιές, παραγωγικό και εν-
θουσιώδες εργατικό δυναμικό. Αυτές οι δι-
ευθετήσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να πα-
ραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες
έχοντας παράλληλα χαμηλότερα ποσοστά
αδειών λόγω ασθενείας, τα οποία συνεπά-
γονται χαμηλότερο κόστος για τις επιχειρή-
σεις και αυξημένη παραγωγικότητα. Επίσης,
πολύτιμες δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία
διατηρούνται εντός της επιχείρησης μέσω
της μεταβίβασης των γνώσεων και της με-
γαλύτερης συγκέντρωσης δεξιοτήτων.

Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
και των προβλημάτων υγείας καθ’ όλη τη
διάρκεια τη ζωής είναι καθοριστικής σημα-
σίας, καθότι η υγεία στα μετέπειτα στάδια
της ζωής επηρεάζεται από τις συνθήκες ερ-
γασίας που επικρατούσαν κατά τα προηγού-
μενα στάδια της ζωής. Οι νεαροί εργαζόμε-
νοι του σήμερα είναι οι μεγάλης ηλικίας ερ-
γαζόμενοι του αύριο.

Τονίστηκε επίσης στο χαιρετισμό της
Υπουργού ότι το Υπουργείο Εργασίας, θα
συνεχίσει να έχει ψηλά στις προτεραιότητές
του  τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας. 

Τα παραδείγματα Καλής Πρακτικής που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια διαγωνισμών και
ειδικά αυτά που βραβεύτηκαν πέρυσι και
φέτος θα διαδοθούν με στόχο την υιοθέτηση
των καλών πρακτικών και από άλλες επιχει-
ρήσεις.

Επίσης η προσπάθεια για δημιουργία συ-
νείδησης ασφάλειας μεταξύ των μαθητών
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιας
και ιδιωτικής, θα συνεχιστεί σε συνεργασία
με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Αναφέρθηκε η Υπουργός στη συνεχή προ-
σπάθειά για βελτίωση των επιπέδων ασφά-
λειας και υγείας στους χώρους εργασίας, στα
πλαίσια για της οποίας δίνεται ιδιαίτερη ση-
μασία στη συνεργασία και με τους κοινωνι-
κούς εταίρους καθώς και με άλλους εμπλε-
κόμενους φορείς, γιατί μόνο μέσα από τη συ-
νεργασία και τον διάλογο καθώς και με τη

συμμετοχή όλων μπορούμε να βαδίσουμε το
δρόμο της ευημερίας και της κοινωνικής
προόδου. Αναφέρθηκε επίσης ότι καθ’ όλη
τη διάρκεια της διετούς Εκστρατείας οι Κοι-
νωνικοί Εταίροι διοργάνωσαν αριθμό εκδη-
λώσεων για ενημέρωση των εργαζομένων
και των εργοδοτών σχετικά με την ασφάλεια
και υγεία στην εργασία. Το Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας με τη σειρά του διοργάνωσε
πληθώρα άλλων εκδηλώσεων και σεμινα-
ρίων και διένειμε διαφωτιστικό υλικό. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Κοι-
νωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμε-
νους φορείς το Υπουργείο Εργασίας, βρά-
βευσε στην τελετή λήξης έξι μέλη του Παγ-
κύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας,
τα οποία συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες
του για περισσότερο από έξι χρόνια συνει-
σφέροντας με τον τρόπο αυτό στην προσπά-
θεια για προώθηση των θεμάτων ασφάλειας
και υγείας. (Μεταξύ των βραβευθέντων και ο
Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ σ. Αντώνης Κου-
τσούλης. Βλέπε φωτογραφία).

Τονίστηκε τέλος από την Υπουργό ότι ως
κοινωνία έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να δια-
νύσουμε μέχρι την εξάλειψη ή τη δραστική
μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των
επαγγελματικών ασθενειών. Γι’ αυτό και θα
συνεχίσουμε συντονισμένα την ομαδική
προσπάθεια μας. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
απένειμε τα Βραβεία Καλής Πρακτικής 2017
σε επιχειρήσεις στις τρεις καλύτερες συμμε-
τοχές που είχαν επιλεγεί από Τεχνική Επι-
τροπή του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφά-
λειας και Υγείας. 

Το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία
COSMOS TOBACCO TRADING LTD, το
2ο βραβείο στην εταιρεία REMEDICA LTD
και το 3ο βραβείο απονεμήθηκε στην εται-
ρεία MEDOCHEMIE LTD.

Επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος Επι-
θεώρησης Εργασίας απένειμε τα βραβεία και
τα χρηματικά έπαθλα για το Διαγωνισμό
Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής
2017 στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα,
στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμι-
θιάς, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
και στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού
στο Στρόβολο.

Τα βραβεία στις τρεις καλύτερες συμμετο-
χές στο Διαγωνισμό Αφίσας 2017 που προ-
κήρυξαν από κοινού το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, απέ-
νειμε Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού.  n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

3 Νοεμβρίου: Ημέρα ισότητας 
των αμοιβών

Δωδεκάμηνες οι αποσπάσεις 
εργαζομένων εντός Ε.Ε.

Έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση και αφού χρειάστηκε να
παρακαμφθούν τέσσερις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Πο-
λωνία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία), το Συμβούλιο Υπουρ-
γών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κατέ-
ληξε με ειδική πλειοψηφία σε μια καταρχήν συμφωνία για την
αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις αποσπάσεις των εργαζο-

μένων, θέτοντας τη βάση για τον τερματισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ στην Ευρώπη.
Πρόκειται χωρίς καμία αμφιβολία για μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις των τελευ-

ταίων ετών, έστω κι αν δεν επιλύει ριζικά το πρόβλημα, που είχε εξελιχθεί σε κοινωνικό ντάμ-
πινγκ εντός της Ε.Ε., ωστόσο το περιορίζει σε μεγάλο βαθμό και αυτό δεν ήταν καθόλου
δεδομένο μέχρι πριν από λίγους μήνες.

Η συμφωνία αποτελεί και προσωπική επιτυχία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν,
ο οποίος από την επόμενη της εκλογής του κατάφερε με τις κατάλληλες συμμαχίες να συγ-
κεντρώσει τον αριθμό των ψήφων εκείνων που επαρκούσαν για να παρακάμψει τις αντι-
δράσεις των ανατολικών χωρών. 

Η νέα αναθεωρημένη οδηγία, αφενός μεν περιορίζει τον χρόνο των αποσπάσεων σε 12
μήνες και παράταση 6 μηνών και αφετέρου εξομοιώνει την αμοιβή μεταξύ των εγχώριων και
αποσπασμένων εργαζόμενων για την ίδια εργασία.

Ειδικότερα, η καταρχήν συμφωνία επιτεύχθηκε με τη σύμφωνη γνώμη 20 χωρών, οι τέσ-
σερις που προαναφέρθηκαν ψήφισαν κατά, ενώ απείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο (λόγω της
αποχώρησής του από την Ε.Ε.), η Ιρλανδία και η Κροατία. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι
το Παρίσι και το Βερολίνο κατάφεραν να διασπάσουν τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που
αποτελούσαν μέχρι τώρα ενιαίο μπλοκ, με αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές να ψηφί-
σουν υπέρ της νέας οδηγίας.

Η σημερινή νομοθεσία καθορίζει σε δύο χρόνια την περίοδο των αποσπάσεων στην Ε.Ε.,
δηλαδή εργαζόμενους που φεύγουν από τη χώρα τους για να εργαστούν σε μια άλλη προ-
σωρινά, μέσω γραφείων ενοικιάσεως εργαζομένων και υπεργολάβων.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στη χώρα μόνι-
μης κατοικίας τους, ενώ η αμοιβή τους στη διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερη από τον ελάχιστο μισθό στη χώρα υποδοχής.

Με τη διεύρυνση της Ε.Ε. το 2004 η οδηγία άρχισε να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα
στα άλλα κράτη-μέλη με αποσπάσεις στη Δυτική Ευρώπη. n

Σήμερα η μέση ωριαία αμοιβή των γυναικών στην Ευρώπη είναι
κατά 16,3 % χαμηλότερη από αυτήν των ανδρών. Η ευρωπαϊκή
ημέρα ισότητας των αμοιβών, που φέτος ορίστηκε στις 3 Νοεμ-
βρίου, σηματοδοτεί τη χρονική στιγμή που οι γυναίκες σταματούν,
ουσιαστικά, να αμείβονται, σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλ-
φους τους, ενώ απομένουν ακόμη δύο μήνες έως το τέλος του χρό-
νου.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε:
«Η ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες

αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Αλλά εξακολουθεί να απέχει πολύ από την
πραγματικότητα. Κατά τα τελευταία έτη το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων δεν έχει
κατ’ ουσίαν γεφυρωθεί. 

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες εργάζονται για δύο μήνες το χρόνο δωρεάν σε σύγκριση με
τους άνδρες συναδέλφους τους. Πρόκειται για μια σκανδαλώδη και απαράδεκτη αδικία στην
Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Πρέπει επειγόντως να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά αυτό το επίμονο πρόβλημα, το οποίο
επηρεάζει τις γυναίκες και τις κοινωνίες μας σε πολλά άλλα θέματα: Οι γυναίκες εξακολου-
θούν να τείνουν να εργάζονται σε τομείς χαμηλής αμοιβής και να υποεκπροσωπούνται σε δι-
ευθυντικές θέσεις. 

Το μισθολογικό χάσμα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Πρόσφατες αποκαλύψεις σεξουα-
λικής παρενόχλησης υπογραμμίζουν το ενίοτε εχθρικό περιβάλλον εργασίας που αντιμετωπί-
ζουν οι γυναίκες, με προφανείς συνέπειες για την επαγγελματική τους εξέλιξη και ευημερία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ηγηθεί της καταπολέμησης αυτής της αδικίας. Σε λίγες
εβδομάδες θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χά-
σματος μεταξύ των δύο φύλων. Το σχέδιο δράσης θα εντείνει τις εν εξελίξει ενέργειες και θα
παρουσιάσει νέα μέτρα.

Τον Νοέμβριο θα διοργανώσουμε επίσης συνέδριο με θέμα τα «Δικαιώματα των γυναικών σε
περιόδους ταραχής» και μέρος του προγράμματος θα αφιερωθεί στην εξεύρεση νέων λύσεων
για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. 

Την ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των αμοιβών αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να υπερασπι-
στούμε τα ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες και
τους άνδρες και θα εξακολουθήσουμε να το πράττουμε έως ότου καταστεί η ΕΕ ένας χώρος
πραγματικά φιλικός για τις γυναίκες.»

Στις 20 και 21 Νοεμβρίου η Επιτροπή διοργανώνει ετήσιο συνέδριο για τα θεμελιώδη δι-
καιώματα με θέμα τα «Δικαιώματα των Γυναικών σε περιόδους ταραχής». n

Καταπολέμηση της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας

Μπορεί το Ισλαμικό Κράτος να χάνει εδάφη, ωστόσο
ο τερματισμός της χρηματοδότησης τρομοκρατικών
ομάδων του παραμένει βασική προτεραιότητα.

Οι επιτροπές του ΕΚ συνεχίζουν να αναζητούν τρό-
πους για τον περιορισμό και τελικά την εξάλειψη της
χρηματοδότησης οργανώσεων που σχετίζονται με τρο-
μοκρατία. Για αυτό στοχεύουν στην καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και από το οργανωμένο έγκλημα, που θα οδηγήσει στον

περιορισμό των τρομοκρατικών επιθέσεων και την ροή κεφαλαίων προς τρομοκρατικές ορ-
γανώσεις.

«Η τρομοκρατία είναι διεθνές έγκλημα για αυτό και η απάντηση πρέπει να είναι διεθνής
για να είναι αποτελεσματική», λέει ο εισηγητής της έκθεσης πρωτοβουλίας,  Ξαβιέρ Ναρτ
(Φιλελεύθεροι Ισπανία). Στη έκθεσή του ο κ. Νάρτ προτείνει να διευκολυνθεί η κυκλοφο-
ρία πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών επι-
βολής του νόμου. Η ολομέλεια ψηφίζει για αυτή την έκθεση εντός Νοεμβρίου.

Φέτος το Ισλαμικό Κράτος έχει χάσει σημαντικές περιοχές που βρίσκονταν υπό την κατοχή
του. Οι περιοχές αυτές ήταν σημαντικές γιατί του έδιναν πρόσβαση σε φυσικές πηγές όπως
το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα, να έχει φτάσει να έχει στην κατοχή του (πριν τις απώλειες) 
περισσότερα από 161 ενεργά κοιτάσματα πετρελαίου στη Συρία. Υπολογίζεται ότι η οικο-
νομία του ΙΚ έχει μειωθεί από 1,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2014, σε 870 εκατομμύρια το
2016.

Ωστόσο,  μια στρατιωτική νίκη κατά του ΙΚ δεν θα σημάνει και το τέλος της τρομοκρατι-
κής οργάνωσης καθώς η χρηματοδότησή του προέρχεται και από άλλες πηγές εκτός των
περιοχών του.

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της επιτροπής Ασφάλειας
και Άμυνας του ΕΚ, η διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης που προέρχονται από το εξω-
τερικό είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη. Για να διακοπεί αυτή η χρηματοδότηση χρειάζεται
διεθνής συνεργασίας.

Ακόμα και αν ηττηθεί στρατιωτικά το ΙΚ, εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για την Ευ-
ρώπη και μάλιστα ίσως και μεγαλύτερο, καθώς μέσα από το διαδίκτυο θα μπορεί να διαδί-
δει την προπαγάνδα του και θα μπορεί να οργανώνει επιθέσεις κατά πολιτών.

Η επικεφαλής της ειδικής επιτροπής του ΕΚ για την Τρομοκρατία, Nathalie Griesbeck (Φι-
λελεύθεροι, Γαλλία), λέει: «Προφανώς η απειλή είναι μεγάλη σε συγκεκριμένα κράτη μέλη,
όπως το δικό μου η Γαλλία. Κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων σαν τέρας». n

Εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
στην τεχνολογία 

Σε συμφωνία για την εφαρμογή αυστηρότερων εγγυήσεων για
τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τεχνολογία προχώρησαν τα μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση
του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης, η οποία ελέγχει κατά

πόσον οι εταιρείες μπορούν να εξάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο
για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση. Ο κανονισμός εγκρίθηκε το 2009 και η επικαι-
ροποιημένη πρόταση προσθέτει νέους περιορισμούς σε επιχειρήσεις που διαθέτουν προ-
ϊόντα τεχνολογίας προς πώληση, για έλεγχο σε χώρες εκτός ΕΕ.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωβουλευτές θέλουν να περιορίσουν τις εταιρείες να εξάγουν
προϊόντα που δύναται να χρησιμοποιηθούν για επιγραμμικό έλεγχο, εάν διαπιστωθούν πε-
ριστατικά καταστρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί
αλλαγές από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία πρότεινε την εφαρμογή του ελέγ-
χου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα ευρύ φάσμα ειδών διπλής χρήσης.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογικών ειδών αποτελούν το επίκεντρο της πρότασης
της Επιτροπής, η οποία πιέστηκε να δημιουργήσει εγγυήσεις, καθώς το λογισμικό των ευ-
ρωπαϊκών εταιρειών χρησιμοποιήθηκε, για να κατασκοπεύσει τους διαδηλωτές κατά την
Αραβική Άνοιξη.

Η συμφωνία των Ευρωβουλευτών παραμένει προσωρινή. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
του Κοινοβουλίου θα ψηφίσει τον κανονισμό στις 23 Νοεμβρίου και οι Ευρωβουλευτές πρέ-
πει να διαπραγματευτούν έναν συμβιβασμό με τις εθνικές κυβερνήσεις και την Επιτροπή
πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός.

Η πρόταση της Επιτροπής ανέφερε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ειδική εξου-
σιοδότηση από τα εθνικά γραφεία εξαγωγών, εάν τα είδη προς πώληση μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για «σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς αν-
θρωπιστικού δικαίου, σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης ή εσωτερικής καταστολής στη
χώρα του τελικού προορισμού».

Στο μεταξύ, ομάδες του βιομηχανικού κλάδου επέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για
την εισαγωγή κανονισμού για τον έλεγχο των εξαγωγών βάσει πιθανών παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει περισσότερα κονδύλια στη Europol και τα κράτη
μέλη, με στόχο την εκπαίδευση για τη διενέργεια ερευνών στον τομέα της τεχνολογίας. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Σοράγια ντε Σανταμαρία: Η «Σιδηρά Κυρία» 
που κρατά στα χέρια της τις τύχες των Καταλανών

Τις τελευταίες μέρες όλα τα φώτα της δημοσιότητας
είναι στραμμένα πάνω της, από τη στιγμή δηλαδή που η
κυβέρνηση της Μαδρίτης προχώρησε σε άμεση εφαρμογή
του άρθρου 155 του ισπανικού Συντάγματος, για να ανα-
κτήσει τον έλεγχο της Καταλονίας και η Σοράγια Σάενθ
ντε Σανταμαρία τέθηκε επικεφαλής της ισπανικής επαρ-
χίας.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων του προ-
έδρου και του αντιπροέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας και μετά τις
απομακρύνσεις του Κάρλες Πουτζντεμόν και του Οριόλ Ζουνκέρας, όπως και όλων των
μελών της καταλανικής κυβέρνησης, θα παίξει ρόλο κλειδί στο συντονισμό της μεταφοράς
των διοικητικών αρμοδιοτήτων από τη Βαρκελόνη στη Μαδρίτη.

Γεννημένη στις 10 Ιουνίου του 1971, η Σοράγια Σάενθ ντε Σανταμαρία είναι αντιπρόεδρος
της ισπανικής κυβέρνησης από το 2011, από τότε δηλαδή που εξελέγη ο Ραχόι στην πρω-
θυπουργία.

Το 2004 εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή, σε μια αναμέτρηση που κατέληξε σε ήττα για
το Λαϊκό Κόμμα εξαιτίας των κακών χειρισμών του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μα-
δρίτη. Το κόμμα επέστρεψε στην εξουσία το 2011 και εκείνη ανέλαβε το ρόλο της κοινο-
βουλευτικής εκπροσώπου σε μια εποχή που η ισπανική κεντροδεξιά είχε κάνει σημαία της την
υπόσχεση για οικονομική ανάκαμψη έπειτα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το
2008.

Στις κυβερνήσεις Ραχόι η Σοράγια έχει αναλάβει διαδοχικά το υπουργείο Δικαιοσύνης και
το υπουργείο Υγείας. Εκτός από αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, πέρυσι τον Νο-
έμβριο ανέλαβε το υπουργείο Περιφερειακών Διοικήσεων, θέση που αφορά την καταλανική
κρίση.

Από το 2011, όταν τέθηκε στη δεύτερη θέση της εκλογικής λίστας του κόμματος, θεωρεί-
ται μία εκ των πολιτικών με το μεγαλύτερο βάρος στο εσωτερικό του Λαϊκού Κόμματος, μαζί
με την Μαρία Ντολόρες δε Κοσπεδάλ, υπουργός Άμυνα της κυβέρνησης υπό τον Μαριάνο
Ραχόι από τον Νοέμβριο του 2016, η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα γενικός γραμματέας πο-
λιτικού κόμματος στην Ισπανία).

Όπως επισημαίνει το BBC, πρόκειται για μια ικανή πολιτικό που όμως δεν διαθέτει κά-
ποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή, η Σοράγια δεν επλήγη από τα
σκάνδαλα διαφθοράς που αμαύρωσαν το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα του Ραχόι και τα διαπι-
στευτήριά της είναι άψογα στα μάτια της κυβέρνησης. n

Διαφωνίες για την Ελλάδα μεταξύ των δύο
υποψήφιων εταίρων της Άνγκελα Μέρκελ

Την ώρα που στις Βρυξέλλες περιμένουν τον
σχηματισμό της νέας γερμανικής κυβέρνησης,
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την πε-
ρίοδο μετά τη λήξη του ελληνικού προγράμμα-
τος, είναι εμφανής η διαφορετική προσέγγιση
των γερμανικών κομμάτων στο θέμα της Ελλά-
δας, κυρίως μεταξύ των δύο δυνητικών κυβερ-
νητικών εταίρων της κ. Μέρκελ, των Πρασίνων
και του FDP.

Σε δηλώσεις του στην «Κ», ο βουλευτής των Πρασίνων και αντιπρόεδρος της επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων του γερμανικού Κοινοβουλίου Γκέρχαρντ Σικ επέκρινε με σφο-
δρότητα την άποψη του επικεφαλής του FDP Κρίστιαν Λίντνερ, σύμφωνα με την οποία ο κ.
Σόιμπλε ως υπουργός Οικονομικών δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με την Ελλάδα. Ο ίδιος
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο κύριος Λίντνερ προφανώς δεν έχει ποτέ μεταβεί στην Ελ-
λάδα, ειδάλλως δεν θα έκανε μια τέτοια δήλωση». Στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, ο
ίδιος επεσήμανε ότι «το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο σύμφωνα με ρεαλιστικές προ-
βλέψεις, γι’ αυτό οι δανειστές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, έχουν υπο-
σχεθεί να συζητήσουν για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους».

Στον αντίποδα, πιστός στο δόγμα των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής πειθαρ-
χίας εμφανίζεται ο Μίκαελ Τόιρερ, μέλος του προεδρείου του Κόμματος Φιλελευθέρων
(FDP) και υπεύθυνος για θέματα Οικονομικής Πολιτικής. Ερωτηθείς για την πορεία του ελ-
ληνικού προγράμματος, ο κ. Τόιρερ ανέφερε πως «αυτήν τη στιγμή υπάρχει μία συμφωνία πα-
ροχής οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα και ενδεχομένως έως ένα βαθμό να είναι ανα-
γκαίο να μιλήσουμε για μία παράταση του ισχύοντος προγράμματος». Εντούτοις, ο ίδιος
προσέθεσε ότι, «πριν από κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τι έχει πετύχει με τη σειρά
της η Ελλάδα».

Από την πλευρά του, το FDP δεν επιθυμεί να αλλάξει τους όρους (παροχής οικονομικής
βοήθειας) αλλά επιθυμεί να αυξήσει την ταχύτητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. «Βασι-
κός μας στόχος είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και
να υπερβούμε τις διοικητικές αδυναμίες της». Σύμφωνα με τον κ. Τόιρερ, η γενικότερη προ-
σέγγιση για την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη συνιστά έναν συνδυα-
σμό παροχής οικονομικής βοήθειας και δομικών μεταρρυθμίσεων. «Αυτή η προσέγγιση έχει
εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο». n

Μάλτα: Πλήθος κόσμου στην κηδεία 
της δολοφονηθείσας δημοσιογράφου

Χιλιάδες άνθρωποι παρέστησαν στην κηδεία της
δολοφονηθείσας Μαλτέζας δημοσιογράφου, που μα-
χόταν κατά της διαφθοράς, της Ντάφνις Καρουάνα
Γκαλιζία, ενώ απηύθυναν έκκληση υπέρ της προστα-
σίας της ελευθερίας των δημοσιογράφων αλλά και μια
προειδοποίηση προς τους άγνωστους μέχρι στιγμή
δολοφόνους της ότι θα αντιμετωπίσουν «τη Δικαιο-
σύνη του Θεού».

Ο πρόεδρος της Μάλτας, ο πρωθυπουργός και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, οι οποίοι
είχαν μπει στο στόχαστρο της «πένας» της μαχητικής δημοσιογράφου, δεν παρέστησαν στην
ιδιωτική αυτή τελετή, όχι όμως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι
που έδωσε το παρόν έπειτα από πρόσκληση της οικογένειας.

Η ημέρα της κηδείας ήταν ημέρα πένθους και οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες στις Βρυ-
ξέλλες κατά τη διάρκεια της κηδείας στον μεγαλύτερο καθεδρικό ναό της νήσου, κοντά στην
πρωτεύουσα Βαλέτα και σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την περιοχή όπου η 53χρονη
έχασε την ζωή της όταν εξερράγη η βόμβα που είχαν τοποθετήσει κάτω από το αυτοκίνητό
της, μόλις είχε φύγει από το σπίτι της την 16η Οκτωβρίου.

Ο αρχιεπίσκοπος Τσαρλς Σκικλούνα, που χοροστάτησε στην τελετή, απευθύνθηκε προς
τους άγνωστους δολοφόνους λέγοντας:

«Όσο κι αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, δεν θα γλυτώ-
σετε από τη δικαιοσύνη του Θεού. Μετανοήστε προτού είναι αργά».  

Ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους να μην φοβούνται.
«Σας ενθαρρύνω να μην νιώσετε ποτέ ανησυχία κατά τη διάρκεια της αποστολής σας να

είστε τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα των πολιτών… Χρειαζόμαστε ανθρώπους στο επάγ-
γελμά σας που είναι απελευθερωμένοι από τα δεσμά, που είναι ελεύθεροι, έξυπνοι, ερευνη-
τικοί, τίμιοι, ειλικρινείς, ήρεμοι, ασφαλείς και προστατευμένοι».

«Δεν μας ενδιαφέρει μια καταδίκη και μόνο ώστε οι κυβερνώντες οι οποίοι επιδιώκουν να
κερδίσουν από την δολοφονία της μητέρας μας να γυρίζουν και να λένε ότι αποδόθηκε δι-
καιοσύνη. Η δικαιοσύνη, πέραν της ποινικής ευθύνης, θα αποδοθεί μόνο όταν όλα αυτά για
τα οποία η μητέρα μας έδωσε μάχη, αντικαταστήσουν την απέλπιδα κατάσταση στην οποία
βρισκόμαστε», δήλωσαν οι τρεις γιοι της δολοφονηθείσας δημοσιογράφου. n

Εκδηλώσεις στη μνήμη του Γιτζάκ Ράμπιν,
22 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, όπως γίνεται ανελλιπώς τα
τελευταία 22 χρόνια, μετείχαν σε συγκέντρωση στο Τελ-
Αβίβ τιμώντας την επέτειο της δολοφονίας του πρώην
πρωθυπουργού του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν, νομπελίστα Ει-
ρήνης και αρχιτέκτονα της προσέγγισης με τους Παλαι-
στίνιους

Οι διοργανωτές είχαν απαγορεύσει τις πολιτικές ομιλίες
και επέμειναν στην ενότητα. «Θέλουμε να οργανώσουμε φέτος τη συγκέντρωση κάτω από
ένα έμβλημα που μας ενώνει περισσότερο από ότι μας χωρίζει», δήλωσε η ομάδα Darkenu,
που μετείχε στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Εικόνες από κάμερες που είχαν τοποθετηθεί στις στέγες των κτιρίων γύρω από την πλα-
τεία Ράμπιν στο Τελ Αβίβ έδειχναν ένα πυκνό πλήθος που έφθανε έως τους γειτονικούς δρό-
μους. Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μετείχαν στη συγ-
κέντρωση.

Ο Γιτζάκ Ράμπιν δολοφονήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1995 στο τέλος μιας ομιλίας κατά τη
διάρκεια διαδήλωσης για την ειρήνη στην οποία μετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο
κέντρο του Τελ Αβίβ. Ο θάνατός του τερμάτισε τη συμφωνία του Όσλο και κατέστρεψε κάθε
ελπίδα για συνέχιση της φιλειρηνικής πολιτικής.

Ο δολοφόνος του, ο Γιγκάλ Αμίρ, είναι φανατικός ακροδεξιός σφοδρός πολέμιος των συμ-
φωνιών του Όσλο με τους Παλαιστινίους, για τους οποίους ο Ράμπιν, ο παλαιστίνιος ηγέτης
Γιάσερ Αραφάτ και ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες μοιράστηκαν το Νόμπελ Ει-
ρήνης το 1994.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κόμμα του, το Λικούντ, κα-
τηγορήθηκαν επανειλημμένα ότι μετείχαν στην εκστρατεία μίσους που είχε προηγηθεί της
δολοφονίας του Ράμπιν, κατηγορίες που ο Νετανιάχου πάντα απέρριπτε.

Κατά τη διάρκεια επιμνημόσυνης τελετής την Τετάρτη, κοντά στον τάφο του πατέρα του,
ο Γιουβάλ Ράμπιν είπε με λύπη ότι το ίδιο διχαστικό κλίμα συνεχίζει να υπάρχει στο Ισραήλ,
προκαλώντας τον Νετανιάχου να κάνει δημόσια έκκληση για επίδειξη ανοχής.  «Δεν υπάρ-
χει κανένας που να λέει «Σταματήστε αυτήν την τρέλα», πρόσθεσε ο Γιουβάλ Ράμπιν.

Ο πρωθυπουργός τού απάντησε λίγο αργότερα από το κοινοβούλιο, λέγοντας ότι επανα-
λαμβάνει ένα μήνυμα που είχε ήδη στείλει. «Καλώ σε εθνική συμφιλίωση», είπε. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Λι-
βάνη ένα λογοτεχνικό αριστούργημα με τον
πιο πάνω τίτλο, του Κύπριου Διπλωμάτη και

συγγραφέα Μιχάλη
Σταυρινού. Το βιβλίο
αυτό εισάγει στην Κυ-
πριακή και Ελλαδική
βιβλιογραφία ένα πο-
λυσύνθετο έργο: Έναν
αρμονικό συνδυασμό
ιστορικού μυθιστορή-
ματος, βιογραφικών

μαρτυριών, ιδεολογικών και μεταφυσικών
αναζητήσεων, ερωτικά διανθισμένης μυθο-
πλασίας, πολιτικών και κοινωνικών αναθεω-
ρήσεων, βιο-εξελικτικών ακολουθιών, φιλο-
σοφικών ενοράσεων και υπεράσπισης ιδεών
και αρχών, σε μια μαγική σύνθεση. Το πολυ-
σύνθετο των θεμάτων με τα οποία καταπιά-
νεται, καθώς και των μυθιστορηματικών με-
ταβάσεων στον τόπο και τον χρόνο, στηρί-
ζονται, προκειμένου να υπάρξει ευχάριστη
και ομαλή ροή της αφήγησης, σε μια ανά-
λογη υπερβατική οντότητα, αντίστοιχη με
αυτήν του “από μηχανής Θεού” της αρχαίας
ελληνικής δραματουργίας, «τον Αετό των
Λευκάρων», που διευκολύνει τις υπερβατι-
κές αυτές μεταφορές, ενώ συγχρόνως δια-
σφαλίζει την λογοτεχνική ελκυστικότητα

του έργου.
Ένα ποι-

ητικό και
α ρ ι σ τ ο τ ε -
χνικό συγ-
γ ρ α φ ι κ ό
α φ ι έ ρ ω μ α
στην Κύπρο
και τον
ασυμβίβαστα
αγωνιζόμενο
Κ υ π ρ ι α κ ό
λαό, ο οποίος
υπερασπίζε-
ται παναν-
θρώπινες αξίες και ιδανικά, παρά τις αλλε-
πάλληλες προδοσίες και ξεπουλήματα, της
περί άλλα τυρβάζουσας Δύσης, ενώ παλεύει
διαχρονικά για την διάσωση των ευρωπαϊ-
κών αξιών. 

Καζαντζακικές προσεγγίσεις, Καβαφικές
ποιητικές εμπνεύσεις, Σεφερικές πολιτικο-
κοινωνικές και ερωτικές συνθέσεις, Δαντικές
μεταφυσικές περιγραφές, Θουκυδιδικές και
Αριστοτελικές διανοητικές συγκρίσεις και
ακολουθίες, είναι μερικά από τα ασύλληπτα
μυθιστορηματικά και αναλυτικά θέλγητρα
που ενσωματώνονται σε ένα μόνο έργο,
χωρίς να το καθιστούν δυσκολοδιάβαστο,

ενώ συγχρόνως το αναβιβάζουν στο επίπεδο
μιας θελκτικής πνευματικής αναζήτησης, της
πορείας και του σκοπού του Ανθρώπου στον
πλανήτη γη! 

Μια δοξαστική συγγραφική σπονδή, για
τον ρόλο, τους αγώνες, την προσφορά και τα
ιδανικά της Μεγαλονήσου, σε μια εποχή,
όπου αρχές και αξίες θυσιάζονται στον βωμό
της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης.

Κάθε Κύπριος, κάθε Έλληνας, κάθε Ευρω-
παίος, κάθε προβληματιζόμενος Άνθρωπος

οφείλει να το διαβάσει και να αναζητήσει,
μέσα από τις γραμμές του, την δική του πο-
ρεία και προορισμό, στο παγκόσμιο γίγνε-
σθαι. Πρόκειται για μια παγκόσμιας υφής
συγγραφική συνεισφορά.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 11 Δεκεμ-
βρίου, Δευτέρα, στο Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας, αίθουσα UNESCO, ώρα 6μμ. (Ομιλη-
τές: Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πέτρος Πα-
παπολυβίου, Δόξα Κωμοδρόμου.) n

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Μιχάλη Σταυρινού 
«Ο Αετός των Λευκάρων - Αθανασία: Η Ανατροπή του Χρόνου»

Οι εκθέσεις καλλιτεχνικής παραγωγής εμπλουτίζουν το
πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας και αναδεικνύουν πα-

ράλληλα τη δυναμική των ανθρώπων του, οι οποίοι επιμέ-
νουν να διατηρούν την έμφυτη κλίση τους στο ωραίο και
αληθινό αλλά και την αγάπη τους για την Τέχνη και τη δη-
μιουργία.

Τόνισε τα πιο πάνω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του στην Έκθεση ζωγραφικής
Ερύμανθου «Ανέσπερο Φως», χαρακτηρίζοντας τον καλλι-
τέχνη αθόρυβο, διακριτικό και ταπεινό και καλλιτέχνη που
γνωρίζει καλά πως να τιμά τη Ζωγραφική, μια από τις πιο
όμορφες και εκφραστικές Τέχνες, παρουσιάζοντας τις εμ-
πνευσμένες δημιουργίες του. 

Ανάφερε επίσης ο ΠτΔ:
Η καθοριστική για αυτόν επίσκεψη το 1987 στο Άγιον

Όρος, καθώς και οι συχνές επισκέψεις που ακολούθησαν
στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά, στάθη-
καν η αφορμή της μεταστροφής της πορείας του προς 

την πνευματική τέχνη, βασισμένης στην ορθόδοξη παρά-
δοση.

Μεταστροφή, την οποία, επικεντρωμένος στις πνευματι-
κές του αναζητήσεις, αποτύπωσε επακριβώς, εξαντλώντας
το μεράκι και την αγάπη του για αυτό το είδος της ζωγραφι-
κής τέχνης, στις τρεις ενότητες του κύκλου της τωρινής του
δουλειάς «Ανέσπερο Φως». 

Η συλλογή του, η οποία αποτελεί τον καρπό του βαθύτα-
του σεβασμού που τρέφει για τη χριστιανική πίστη συνιστά
την έκφραση της ψυχής του.

Μέσα από την έκφραση αυτή, αντανακλάται η ιερότητα
του θρησκευτικού στοιχείου προσδίδοντας του μια βυζαν-
τινή διάσταση ικανή να αποτυπώσει το μεγαλείο του, ανα-
τροφοδοτώντας παράλληλα καλλιτεχνικά τη βυζαντινή δη-
μιουργία. n

Έκθεση ζωγραφικής του Ερύμανθου «Ανέσπερο Φως»

Έπειτα από ένα διετή κύκλο παραστά-
σεων στην Ελλάδα και μετακλήσεις στο
Λονδίνο, το Παρίσι και το Μιλάνο, η Χρι-
στίνα Μαξούρη φορά ξανά τα Δανεικά της
Παπούτσια για μια μόνο παράσταση στο θέ-
ατρο Δέντρο στη Λευκωσία, εμπλουτίζον-
τας την πολιτιστική προσφορά του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, η οποία έχει ως στόχο την
παρουσίαση μοναδικών και ασυνήθιστων
καλλιτεχνικών προτάσεων στην πανεπιστη-
μιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.

Η Χριστίνα Μαξούρη, μια σπουδαία φωνή
και ανερχόμενη ηθοποιός της ελληνικής θε-
ατρικής σκηνής, «δανείζεται» παλιές και
νέες μελωδίες και τις ερμηνεύει a cappella,
πλάι σε κείμενα των Χατζιδάκι, Ελύτη, Λειβαδίτη, Περεσιάδη, Σαίξπηρ κ.ά., παίζοντας ενίοτε
μεταλλόφωνο, κλαρινέτο ή μπαγλαμαδάκι, σε μια χειροποίητη και «κατ’ οίκον» συναυλία,
αφήνοντας χώρο στην κατάργηση της απόστασης μεταξύ κοινού κι ερμηνευτή και στα απρό-
βλεπτα της συνύπαρξης.

Αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής «Νέο Ελληνικό Θέατρο» του Γ. Αρμένη
(2003), η Χριστίνα Μαξούρη έχει εργαστεί σε κείμενα Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Μάρ-
λοου, Μαριβώ, Γκολντόνι, Τσέχωφ,  Σιμελπφένιχ, Περεσιάδη, Ραγκαβή, Χορν, Αλεξάκη, Κα-
λαβριανού κι έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες Έλληνες και ξένους στο Εθνικό,
το ελεύθερο θέατρο και το Φεστιβάλ Αθηνών.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο κινησιολογικού αυτοσχεδιασμού με την Ariane Mnou-
chkine στο éâtre du Soleil στο Παρίσι και σεμινάριο υποκριτικής με τον Anatoli Vassiliev
στο Κέντρο Αρχαίου Δράματος «Δεσμοί». 

Υπήρξε δυο φορές υποψήφια για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» και για το βραβείο
«Ελευθερία Σαπουντζή 2015».

Ως τραγουδίστρια, έχει συνεργαστεί με δημοφιλείς τραγουδοποιούς και εκτελεστές.
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει «τα Δανεικά Παπούτσια» -μια solo μουσική παράσταση

που βασίζεται στην a cappella ερμηνεία- και παρουσιάζεται στην Αθήνα και σε περιοδεία
εντός κι εκτός Ελλάδας. n

Μουσικά ταξίδια με «Δανεικά Παπούτσια»
από το Παν. Κύπρου με τη Χριστίνα Μαξούρη



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOΝΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να
περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. 
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις
μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γίνεται με προσοχή και σε βάθος.
2. Αθηναίος στρατηγός – Ισχυρογνωμοσύνη.
3. «Τα …»: ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου - …
Φλέμιγκ:  Άγγλος συγγραφέας.
4. Ζιλιέτ …: τραγουδίστρια και ηθοποιός – Τίτλος
μυθιστορήματος του Εμίλ Ζολά.
5. Υποθέτει … αρχαιόπρεπα – Θεότητα των Ελευ-
σίων Μυστηρίων.
6. Αυτοκρατορία με λαμπρό πολιτισμό στο Περού -
… Χανκς: διάσημος παραγωγός – Γαλλικό σύμ-
φωνο.
7. Τάρο …: πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας - … Ραβέλ: Γάλλος συνθέτης και πιανίστας.
8. Επιθετικό κήτος των ψυχρών θαλασσών – Αθλητικό Κέντρο που βρίσκεται στο Μαρούσι.
9. Κατά μία έννοια βέβηλοι – Σύνδεσμος.
10. Τραγωδία του Σοφοκλή – …. Μονρό: Καναδή πεζογράφος.
11. Βιβλικό βουνό – Χτένα με αραιά δόντια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. «… και Σάτιρες»: ποιητική συλλογή του Κώστα Καρυωτάκη - … Βόλτα: προηγούμενη
ονομασία της αφρικανικής χώρας Μπουρκίνα Φάσο.
2. Ανακάλυψε την τρομώδη νόσο.
3. Ο αιθέριος χυμός, που κατά τις αρχαιοελληνικές θρησκευτικές αντιλήψεις, έρρεε στις φλέ-
βες των θεών – Τσικ ….: θρύλος της τζαζ.
4. Πόλη του νομού Λασιθίου - … Γουίνσλετ: Αγγλίδα ηθοποιός.
5. Είδος καπνοσύριγγας – Βλάσης …: παγκόσμιος πρωταθλητής της γυμναστικής.
6. Ζαν ..: Γάλλος ποιητής, μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας – Διπλό ξεπουλάει.
7. Είναι η μάνα – Υπάρχουν παραδοσιακοί, αλλά και μοντέρνοι.
8. Πρόθεση (αρχ.) – Επίθημα για το σχηματισμό λέξεων που δηλώνουν επιστήμη, υπηρεσία
ή σχέση με τους νόμους – Προτρέπει.
9. Καθεμία από τις νύμφες των γλυκών νερών (μυθολ.) – Πόλη της Κύπρου.
10. Εισάγει χρονική πρόταση - … Ορ: Ισραηλινός ποιητής.
11. Φρανκ …: διάσημος τραγουδιστής – Βασιλιάς του Ιούδα.
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Τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Τάε
Κβο Ντο Εφήβων Νεανίδων φιλοξέ-
νησε την περασμένη βδομάδα η Λάρ-

νακα μία πόλη με αθλητική παράδοση και
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε με χαι-
ρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ο οποίος τόνισε ότι στην Κύπρο ο αθλητι-
σμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την
ιστορία και αναπόσπαστο μέρος της ταυτό-
τητας μας.

Πάντοτε, πρόσθεσε ο ΠτΔ, όταν μιλάμε
για τον αθλητισμό στην Κύπρο, με περηφά-
νια υπενθυμίζουμε τους συνομιλητές μας
πως η πατρίδα μας αποτελούσε μέρος των
πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων των οποίων η
ιστορία πηγαίνει μακριά πίσω στο 776 πΧ.
Είπε επίσης ότι αποτελεί ύψιστη τιμή για την
χώρα μας να φιλοξενεί μία διοργάνωση σε
τόσο υψηλό επίπεδο, ειδικά μάλιστα εφόσον
πρόκειται για το Ολυμπιακό άθλημα του Τάε

Κβο Ντο, το οποίο είναι ένα από τα πιο δυ-
ναμικά διαδιδόμενα αθλήματα σε όλο τον
κόσμο. Υπογράμμισε δε ιδιαίτερα ότι αισθά-
νεται περήφανος διότι 43 τόσες χώρες φιλο-
ξενούνται στη διοργάνωση στην πόλη της
Λάρνακας. 

Και διακήρυξε:
Βλέποντας τόσους πολλούς κορυφαίους

νέους αθλητές να αγωνίζονται στη χώρα
μας, μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθουμε
καθώς η παρουσία τους στην Κύπρο αποτε-
λεί ευκαιρία για όλους μας να παρουσιά-
σουμε τόσο το άθλημα του Τάε Κβο Ντο όσο
και τις δυνατότητες που υπάρχουν στο νησί
μας για διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Τέτοιες δραστηριότητες σε χώρες με το
μέγεθος της πατρίδας μου έχουν υψηλή προ-
στιθέμενη αξία και αναδεικνύουν τις πραγ-
ματικές μας δυνατότητες οι οποίες είναι σε
πολλά ζητήματα αντιστρόφως ανάλογες του
μεγέθους της χώρας. n

Πανευρωπαϊκoί Αγώνες 
Τάε Κβο Ντο Εφήβων Νεανίδων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Τεχνικού
& Επιστημονικού Προσωπικού Υπουργείου Άμυνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο αρ.15.16α του
Καταστατικού της Οργάνωσής μας, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00
π.μ.,  στην  αίθουσα Συνεδρίων του 2ου ορόφου, στο οίκημα της Οργάνωσης μας στην
Λευκωσία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση το κύριο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι η
ενημέρωση των μελών για την Δομή και τις Θέσεις Προαγωγής.

Σύμφωνα με το άρθρο αρ.15. 16β του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ, σε κάθε Γενική  Συ-
νέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την
ώρα που ορίζεται η σύγκληση της, αποτελεί απαρτία.

Η παρουσία όλων των μελών του κλάδου κρίνεται απαραίτητη.

Ευθύμιος Πολυδώρου, Πρόεδρος, Κλάδου
Ευγένιος Χατζηπέτρου, Γραμματέας, Κλάδου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών ανακοινώνουν τη διορ-

γάνωση των πιο κάτω εργαστηρίων και προ-
γραμμάτων κατάρτισης:

• Εργαστήρια διάρκειας τεσσάρων ωρών
για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη
Διαδικτυακή Πύλη «Αριάδνη», το TaxisNet
και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Ει-
σφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, και

• Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 24
ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτή-

των, με έμφαση στη χρήση του Διαδικτύου
και των βασικών εφαρμογών του.

Όλα τα εργαστήρια και προγράμματα κα-
τάρτισης προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις
πόλεις και απευθύνονται τόσο σε στελέχη
επιχειρήσεων όσο και σε κάθε ενδιαφερό-
μενο συμπολίτη μας. Σε όλους τους συμμε-
τέχοντες εκδίδεται πιστοποιητικό συμμετο-
χής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβά-
λουν αίτηση για συμμετοχή στα εργαστήρια
και προγράμματα κατάρτισης τηλεφωνικώς
στο 22806122 ή μέσω της ιστοσελίδας
http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/eskills. n

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης 
από το ΚΕΠΑ
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
τον περασμένο μήνα Οκτώβριο αυ-
ξήθηκε κατά 0,58 μονάδες και

έφτασε στις 99,34 μονάδες σε σύγκριση με
98,76 μονάδες τον προηγούμενο μήνα Σε-
πτέμβριο. Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016,
ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,1%, ενώ για την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, ο ΔΤΚ
σημείωσε αύξηση 0,7% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νο-
εμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2017 σε σύγ-
κριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμή-
νου Νοεμβρίου 2015 – Οκτωβρίου 2016 πα-
ρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης -1,6%
που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προ-
ηγούμενο δωδεκάμηνο. 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομι-

κές κατηγορίες καταγράφηκαν στα Πετρε-
λαιοειδή (3,8%) και τα Γεωργικά Προϊόντα
(2,7%) συγκριτικά με τον Οκτώβριο του

2016. 
Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2016,

παρατηρήθηκε αύξηση στην κατηγορία Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(2,0%), ενώ οι κατηγορίες Αλκοολούχα
Ποτά και Καπνός (-2,8%) και Επίπλωση, Οι-
κιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρι-
σμού (-2,7%) κατέγραψαν μείωση. 

Σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2017, αύξηση
παρουσιάστηκε στην κατηγορία Ένδυση και
Υπόδηση (6,6%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή πα-
ρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,9%),
ενώ μείωση σημειώθηκε στην Αλκοολούχα
Ποτά και Καπνός (-2,3%). 

Ανάλυση επιπτώσεων
Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη θετική

επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ Οκτω-

βρίου 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο του
2016, ήταν οι ακόλουθες: Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,24) και Μετα-
φορές (0,20). Αρνητική επίδραση είχε η Επί-
πλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα
Καθαρισμού (-0,20). 

Η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,55)
είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2017 σε
σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2016
είχαν τα λαχανικά (0,39) και τα πετρελαι-
οειδή (0,16) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική
επίδραση είχαν τα προϊόντα καθαρισμού και
συντήρησης (-0,14) και οι πατάτες (-0,13). 

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,36) παρουσία-
σαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2017 σε

σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προ-
ηγούμενου μήνα. 

Τιμοληψία
Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστι-

κές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρ-
νακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι
αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε
μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυ-
σμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμι-
σης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία
42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και
Πάφος 10%. 

Οι τιμές των 850 ειδών και υπηρεσιών,
που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολου-
θούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε
μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα
(π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα
καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται
κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη). n

Ελαφρά άνοδος δείκτη τιμών τον Οκτώβριο

Με τη ψήφιση του
εκσυγχρονιστικού
νόμουγια τη μετονο-

μασία του Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου σχετικά με την Πρό-
ληψη της Χρήσης και Διάδο-
σης Ναρκωτικών και άλλων
Εξαρτησιογόνων Ουσιών, δι-
ευρύνεται το πεδίο αρμοδιοτήτων του, έτσι
ώστε να περιλαμβάνει τις εξαρτήσεις τόσο
στις παράνομες όσο και στις νόμιμες ουσίες,
αλλά και την παθολογική ενασχόληση με τα
τυχερά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο η 

Κύπρος θα ακολουθήσει τον
ίδιο δρόμο με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες, με την
προώθηση μίας πιο σφαιρικής
αντιμετώπισης των εξαρτή-
σεων. 

Στο επίκεντρο της φιλοσο-
φίας της Αρχής Αντιμετώπι-
σης Εξαρτήσεων παραμένει ο
άνθρωπος και η συνέχιση της

κατάρριψης του στίγματος στην κυπριακή
κοινωνία, έτσι που το φαινόμενο «χρήση και
εξάρτηση» να πάψει να θεωρείται πρόβλημα
εγκληματικότητας και να μεταφερθεί στη
σφαίρα της δημόσιας υγείας. n

Ψηφίστηκε ο νόμος για Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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ΗΑνόρθωση επανήλθε στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα (ο χωρισμός κράτησε μόνο μία βδομάδα),
αφού συνέτριψε τον Ολυμπιακό με 5-1 και εκμεταλ-

λεύτηκε το ισόπαλο (1-1) του ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και
του Απόλλωνα. Τους ίδιους βαθμούς (23) όσους έχει η
‘Κυρία’ έχει και η ομάδα της Λάρνακας, όμως η Βαρωσιώ-
τικη ομάδα έχει καλύτερη αναλογία τερμάτων.

Στην 3η θέση και μάλιστα μόνη με 19 βαθμούς είναι η ΑΕΛ
που νίκησε με 3-0 την Αλκή. Η ομάδα της Λεμεσού έχει έναν
αγώνα λιγότερο από τους πρωτοπόρους. Τρεις ομάδες μοι-
ράζονται την 4η, 5η και 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με
16 βαθμούς και είναι οι ομάδες που δεν κατάφεραν να πά-
ρουν τη νίκη, με εξαίρεση τη Δόξα Κατωκοπιάς.

Συγκεκριμένα είναι ο Απόλλωνας με το (1-1) με την ΑΕΚ,
η Πάφος που γνώρισε την ήττα από το ΑΠΟΕΛ με 4-0 στο
ΓΣΠ και η Ομόνοια με το 2-2 στο Τσίρειο με τον Άρη.

Η προσφυγική ομάδα της Δόξας συνέτριψε τον Εθνικό
Άχνας με 4-2 και επανήλθε στις επιτυχίες, πράγμα που την
ανέβασε και βαθμολογικά.

Ο ΑΠΟΕΛ, όπως αναφέραμε, κέρδισε την Πάφο με 4-0 και
διατηρήθηκε στην 8η θέση με 14 βαθμούς, όμως με τρεις
αγώνες λιγότερους από την Ανόρθωση και την ΑΕΚ. Στο
‘Αμμόχωστος’ η Νέα Σαλαμίνα δεν κατάφερε να ‘δαμάσει’
τον Ερμή Αραδίππου και συμβιβάστηκε στο ισόπαλο 1-1,
αποτέλεσμα που αφήνει και τις δύο ομάδες χαμηλά στο βαθ-
μολογικό πίνακα.

Το πρωτάθλημα θα διακοπεί το Σαββατοκυρίακο, 11 και
12 Νοεμβρίου, αφού η Εθνική μας θα δώσει δύο φιλικά παι-
χνίδια με Γεωργία και Αρμενία, την Παρασκευή 10 και Δευ-
τέρα 13 του Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Το πρωτάθλημα θα επαναρχίσει στις 17, 18 19 και 20 Νο-
εμβρίου με τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής. Σ’ αυτή την
αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ της Ομόνοιας και
του ΑΠΟΕΛ, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 του μηνός.
Επανήλθε δριμύτερη

Η Ανόρθωση επανήλθε με επιβλητικό τρόπο στις νίκες,
μετά από δύο σερί ισοπαλίες. Το 5-1 σε βάρος του Ολυμπια-
κού ήταν απόρροια μεστής εμφάνισης, που αφήνει την
ομάδα Αμμοχώστου αήττητη και συγκάτοικο της ΑΕΚ στο
‘ρετιρέ’ της βαθμολογίας. Στις τάξεις της ‘Κυρίας’ επικρατεί
ικανοποίηση για το πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα,
αφού δημιουργεί προοπτική για πρωταγωνιστική πορεία.

Ψυχολογική βοήθεια από την πεντάρα μπορεί να αποκτή-
σει η Ανόρθωση, που μέχρι στιγμής είχε τον χαρακτηρισμό
της ομάδας που ναι μεν συνήθως νικά τους μικρούς, αλλά
δυσκολεύεται να πάρει ένα άνετο τρίποντο…

Μέχρι το Σάββατο, ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη άμυνα
από Εθνικό, Άρη, Αλκή, Δόξα και Νέα Σαλαμίνα, απέναντι
στους οποίους η Ανόρθωση πέτυχε είτε ένα, είτε δύο γκολ.

Η βαριά ήττα από την Ανόρθωση δεν διαφοροποιεί τη φε-
τινή προσπάθεια του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Χρύση Μι-
χαήλ έδειξε ότι καταβάλλει πολύ αξιόλογη προσπάθεια,
όμως σε κάποια στιγμή θα ερχόταν και μια βαριά ήττα.
Από ένα ημίχρονο, από ένα γκολ

Δίκαιη μοιρασιά στο ‘ΑΕΚ Αρένα’ με την ΑΕΚ και τον
Απόλλωνα να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις (1-1). Η
ΑΕΚ παρ’ όλο που δεν έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί
της, εντούτοις διατήρησε το αήττητό της μέσα στην έδρα της
και μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας με την
Ανόρθωση. Ο Απόλλωνας κρατούσε τη νίκη για 80 λεπτά,
αλλά διατήρησε το αήττητό του σε δύσκολη έδρα, σε παι-
χνίδι ντέρμπι μετά από ευρωπαϊκό αγώνα.

Ήταν ένας αγώνας με δύο όψεις, χωρίς πολλές φάσεις,
αλλά με γρήγορο ρυθμό και με την αγωνία να διατηρείται
μέχρι το τέλος. Η ομάδα της Λεμεσού ήταν ανώτερη στο
πρώτο μέρος, ενώ η ΑΕΚ ανέλαβε τα ηνία του ματς στο β΄
ημίχρονο όπου και κατάφερε να ισοφαρίσει.
Πήρε φόρα η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ ήταν σοβαρή, δεν έδωσε δικαιώματα στην Αλκή
και με νίκη 3-0 δείχνει να επανέρχεται στο σωστό δρόμο
μετά από την κρίση που πέρασε πριν από ένα 20ήμερο. Οι
γαλαζοκίτρινοι, με την τρίτη συνεχόμενη τους νίκη είναι

στην 3η θέση με 19 βαθμούς και
βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον.
Επίσης, για τρίτο συνεχόμενο παι-
χνίδι η εστία της ΑΕΛ δεν παρα-
βιάστηκε και έχει αυτή τη στιγμή
την καλύτερη άμυνα με 4 γκολ
κατά.

Όσο για την Αλκή, τα πράγματα
δυσκολεύουν. Για ακόμη ένα παι-
χνίδι, το τέταρτο συνεχόμενο,
έχασε και με εννιά βαθμούς είναι
στα χαμηλά… στρώματα.
Επιτέλους… ξέσπασε

Το ξέσπασμα που έψαχνε ο
ΑΠΟΕΛ εδώ και αρκετό καιρό σ’
αγώνα πρωταθλήματος, ήρθε στο
παιχνίδι με την Πάφο. Κόντρα σε
μια ποιοτική ομάδα, οι πρωταθλη-

τές κατάφεραν να πάρουν μια ευρεία νίκη με 4-0 και να επι-
στρέψουν σε νικηφόρα παιχνίδια. Για πρώτη φορά μετά από
αρκετό καιρό, ο ΑΠΟΕΛ έδειξε ενέργεια σε αγώνα πρωτα-
θλήματος. Από την αρχή προσπάθησε να παίξει καλό ποδό-
σφαιρο για να ανοίξει το δρόμο προς την επιτυχία. Τα κατά-
φερε με τον Ποτέ (δύο γκολ) και τα άλλα δύο τα πέτυχε ο
Ανδρέας Μακρής που μπήκε αλλαγή στο 80΄ και σκόραρε
στο 86΄ και 90΄.

Η Πάφος δέχθηκε την πρώτη της ήττα από τη δεύτερη
αγωνιστική (στην πρεμιέρα έχασε στο Δασάκι). Το πάλεψε
το παιχνίδι, όσο το σκορ ήταν στο 1-0, αλλά μετά το τέρμα
στο 55λεπτο, άρχισε να συμβιβάζεται με την… ήττα.
Στο ίδιο έργο… θεατές

Στο ίδιο έργο θεατές οι φίλοι της Ομόνοιας. Ούτε κόντρα
στον Άρη, η ομάδα κατάφερε να πάρει το ζητούμενο με τα
πολλά προβλήματα στην άμυνα να εμφανίζονται και πάλι και
να φανερώνουν τις τρανταχτές αδυναμίες. Ο απολογισμός
της ομάδας στα πρώτα δέκα παιχνίδια είναι απογοητευτικός.
Μόλις τέσσερις νίκες κατάφεραν να πάρουν οι ‘πράσινοι’ με
το ποσοστό των επιτυχιών να φτάνει μόλις στο 40%.

Έχοντας βγάλει ένα πρόγραμμα με έξι εντός έδρας παιχνί-
δια (μέσα στα ντέρμπι) και μόλις τέσσερις αγώνες μακριά
από το ΓΣΠ, με ομάδες που δεν έχουν ψηλούς στόχους, οι
‘πράσινοι’ μάζεψαν μόλις 16 βαθμούς.

Το κύμα ενθουσιασμού που καλλιεργήθηκε από το καλο-
καίρι μετατράπηκε σε απογοήτευση στον κόσμο που ψάχνει
με την σειρά του να βρει το… λάθος.

Η παρουσία του Πάμπου Χριστοδούλου στον πάγκο της
ομάδας, μέχρι στιγμής δεν φάνηκε αρκετή για να μπορέσει η
ομάδα, μετά από χρόνια, να κάνει ένα καλό ξεκίνημα και να
δείξει ότι η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Ούτε αυτός,
μέχρι και την 11η αγωνιστική, κατάφερε να βάλει τέλος στα
προβλήματα που βασανίζουν την ομάδα εδώ και χρόνια και
δεν την αφήνει να… ορθοποδήσει.

Ο Άρης έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θε-
τικά αποτελέσματα για τρίτο σερί παιχνίδι. Η ‘ελαφρά τα-
ξιαρχία’ κοίταξε κατάματα την Ομόνοια και πήρε πολύτιμο
βαθμό με πρωταγωνιστή τον Φράγκο. Ο νεαρός μπήκε αλ-
λαγή και πέτυχε και τα δύο τέρματα.
Το είχε μεγάλη ανάγκη

Η προσφυγική ομάδα της Δόξας Κατωκοπιάς ανταποκρί-
θηκε σε ακόμη ένα παιχνίδι απέναντι σε ομάδες με τους ίδι-
ους στόχους, αφού προηγήθηκαν οι νίκες με Ερμή, Σαλα-
μίνα, Άρη και Αλκή. Τώρα ήλθε η σειρά του Εθνικού Άχνας
με 4-2 και ανάπνευσε βαθμολογικά αφού προς το παρών
απομακρύνθηκε αρκετά από την κάτω ζώνη της βαθμολο-
γίας. Η ήττα από τη Δόξα στο Μακάρειο βύθισε περισσό-
τερο τον Εθνικό στον πυθμένα της βαθμολογίας και έμεινε
στους πέντε βαθμούς (μια νίκη, δύο ισοπαλίες). Η διακοπή
δίνει δυνατότητα για ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων,
ενώ με την επανέναρξη θα έχει ενώπιον του μια εξαιρετικά
δύσκολη αποστολή κόντρα στην ΑΕΚ στο Δασάκι.
Συμβιβασμός στο ‘Αμμόχωστος’

Είχε φάσεις, δοκάρι, χαμένο πέναλτι, αλλά δεν ανέδειξε νι-

κητή ο αγώνας Νέας Σαλαμίνας – Ερμής στο Στάδιο ‘Αμμό-
χωστος’ με τις δύο ομάδες να συμβιβάζονται στο ισόπαλο 
1-1. Το αποτέλεσμα δεν θα λέγαμε ότι αφήνει ικανοποιημένη
κάποια από τις δύο ομάδες (ειδικά τη Νέα Σαλαμίνα) που
ήταν γηπεδούχος και που είχε περισσότερες ευκαιρίες, με
αποκορύφωμα ένα χαμένο πέναλτι του Μακρίεφ, αλλά του-
λάχιστον, στο αγωνιστικό κομμάτι, υπήρξε ικανοποίηση και
στις δύο πλευρές. Όμως είναι τα αποτελέσματα που δίνουν
βαθμούς και όχι οι εμφανίσεις…
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τα ‘περιστέρια’ … πέταξαν!

Η Ομόνοια Αραδίππου εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες των
πρωτοπόρων και έμεινε μόνη στην κορυφή με 18 βαθμούς, με
τον Οθέλλο στη 2η θέση με 16 βαθμούς. Τα ‘περιστέρια’ επι-
κράτησαν του Π.Ο. Ξυλοφάγου με 2-1, με ανατροπή στο β΄
ημίχρονο. Τις πρώτες απώλειες είχε ο Οθέλλος μετά τις
πέντε συνεχόμενες νίκες που κατέγραψε το τελευταίο διά-
στημα. Η ισοπαλία (1-1) κόντρα στην ΠΑΕΕΚ, εντός έδρας,
είναι ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί κανένα.

Στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής η Αναγέννηση Δερύνειας
είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα, αφού ξεπέρασε και το εμ-
πόδιο της Καρμιώτισσας (2-1) και με τέσσερις επιτυχίες, τρέ-
χει το καλύτερο νικηφόρο από τις υπόλοιπες ομάδες. Η Καρ-
μώτισσα παρέμεινε στην 3η θέση, με 14 βαθμούς έχει και η
Ένωση Παραλιμνίου που κέρδισε τον Χαλκάνορα με 3-0.

Η Δερύνεια, μετά το κακό ξεκίνημα που είχε και ανήκει στο
παρελθόν ανέβηκε στην 5η θέση με 13 βαθμούς. Έπρεπε να
φτάσουμε στην 7η αγωνιστική για να δεχθεί την πρώτη του
ήττα ο ΑΣΙΛ. Τον δάμασε η ΑΕΖ Ζακακίου και μάλιστα
εντός έδρας με (1-2). Ο Διγενής Ορόκλινης κέρδισε τον
Εθνικό Άχνας με (2-1) και ανάπνευσε βαθμολογικά ενώ το
ΘΟΪ με την Αγία Νάπα έμειναν στο ισόπαλο (1-1).
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
‘Τρένο’ ο Ονήσιλος

Ο Ονήσιλος Σωτήρας νίκησε εκτός έδρας του Αχυρώνα
με 1-0 και αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες του αφού
πέρασε στους 20 βαθμούς. Η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου έμεινε στην
ισοπαλία εντός έδρας με τον Εθνικό Λατσιών (1-1) και ισο-
βαθμεί πλέον, με 17 βαθμούς, με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου,
που επικράτησε στο ντέρμπι της Πέγειας με 2-1.

Σημαντική νίκη σημείωσε ο Λειβαδιακός/Σαλαμίνα σε
βάρος του Ακρίτα Χλώρακας, με 1-0 καθώς ανέβηκε βαθμο-
λογικά. Η Ολυμπιάδα Λυμπιών επικράτησε του Φοίνικα με
2-1 στο ντέρμπι των ουραγών. Εξάλλου η Ε.Ν.Υ. Διγενής
Ύψωνας νίκησε τον Διγενή Μόρφου με 3-1 και παρέμεινε
στην 5η θέση με 13 βαθμούς.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έχει δύο ένοικους το… ‘ρετιρέ’

Η ισοπαλία της Ομόνοιας Ψευδά (1-1) με την Εληά Λυ-
θροδόντα, έδωσε τη δυνατότητα σε Κούρρη και Δόξα Πα-
λιομετόχου, που κέρδισαν τον Φρέναρο και Ροτσίδη με 3-1,
0-1 αντίστοιχα, να μοιράζονται την κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα με 19 βαθμούς. Εντυπωσιακή νίκη πέτυχε ο
ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς αφού συνέτριψε με 5-1 τον Ποσειδώνα
Γιόλου και ανέβηκε στην 6η θέση με 11 βαθμούς. Η ΑΕΝ νί-
κησε τον Ηρακλή με 2-1, ο Κόρνος εκτός έδρας την Ελπίδα
Ξυλοφάγου με 2-3 και η Αμαθούς τον Ορφέα με 4-0.
Κλήρωση Κυπέλλου

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η κλήρωση της πρώτης
φάσης του Κυπέλλου Κόκα-Κόλα. Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Αλκή – Ένωση, Διγενής Ορόκλινης – Πάφος, Ολυμπιακός –
Αναγέννηση Δερύνειας, Εθνικός – Οθέλλος, Ξυλοτύμπου –
Ανόρθωση, Αγία Νάπα – ΑΕΛ.

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχες είναι οι ομάδες που
αναγράφονται πρώτες. Οι ομάδες Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ
που συμμετείχαν στον τελικό Κυπέλλου, δεν θα αγωνιστούν
στην πρώτη φάση, όπως και η Δόξα Κατωκοπιάς που είναι
ομάδα  Fair Play, ως και ΘΟΪ Λακατάμιας για τον ίδιο λόγο.
Οι ομάδας που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα είναι η Καρμιώ-
τισσα, ΠΑΕΕΚ, Άρης, Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ, Ερμής και Ομό-
νοια. Διαθέσιμες ημερομηνίες για τους αγώνες της πρώτης
φάσης 22 και 29 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου. n

Επανήλθε στο ‘ρετιρέ’ η ‘Κυρία’… 
ΑΕΚ, ΑΕΛ, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ δηλώνουν παρών για τίτλο…
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Δεν πρόκειται να δεχθούμε κηδεμονία του

κράτους μας.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Είναι η ώρα της άσκησης της μέγιστης πίε-

σης στην Βόρεια Κορέα.

Σίνζο Άμπε,

Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Ο χρόνος εξαντλείται για την υφήλιο προ-
κειμένου να βάλει ένα τέλος στην κρίση με
τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Πιονγκγιάνγκ.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μονο-
μερή αλλαγή της πολυμερούς συμφωνίας
για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Ιράν και Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν τη συ-
νεργασία τους για να απομονώσουν τις
ΗΠΑ και να συμβάλλουν στη σταθεροποί-
ηση της Μέσης Ανατολής.
Χασάν Ροχανί,
Πρόεδρος του Ιράν.

Η επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην
Ουάσινγκτον και τη Μόσχα συνιστά την πιο
σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ,
ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Το Λονδίνο παραμένει δεσμευμένο στη λύση

δύο κρατών στο παλαιστινιακό ζήτημα. 

Τερέζα Μέι,

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο δρόμος προς την ειρήνη θα καταστεί απεί-
ρως πιο σύντομος αν οι Παλαιστίνιοι απο-
δεχτούν το εβραϊκό κράτος.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Επιτυχημένες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις στην ΕΕ

Δράση κατά της άδικης μεταχείρισης 
Στο επίπεδο των εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων

συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για εξάλειψη της άδικης με-
ταχείρισης των εργαζομένων – ιδιαίτερα στο δημόσιο - στα
πλαίσια της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. 

Στη Βουλγαρία η Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων CITUB διοργάνωσε στις 27 Οκτωβρίου διαμαρτυ-
ρία κάτω από το σύνθημα «Η Εργαζόμενη Βουλγαρία θέλει
ψηλότερους μισθούς» και  με αίτημα αξιοπρεπείς απολαβές
για τους εργαζόμενους. Οι διαδηλωτές στη μαχητική τους
πορεία, που πέρασε και από το κτήριο του Υπουργικού Συμ-
βουλίου διακήρυξαν τα αιτήματα τους για όλα τα προβλή-
ματα που τους ταλανίζουν και πιο συγκεκριμένα για κοινω-
νική προστασία, για σταθερή απασχόληση, λύση στο οικι-
στικό πρόβλημα και τα προβλήματα των ηλικιωμένων. 

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Πλάμεν Δημητρόφ σε
ομιλία αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική
αύξηση στα κονδύλια του προϋπολογισμού που θα συμβά-
λουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων, τα
οποία με τα ανεπαρκή κονδύλια του σημερινού προϋπολο-
γισμού θα παραταθούν και θα διευρυνθούν για ακόμη ένα
χρόνο. Πρόσθεσε ότι απαιτείται αύξηση κονδυλίων τουλά-
χιστον 10% - 15% για να γίνουν ικανοποιητικές ρυθμίσεις,
ενώ στον προϋπολογισμό για το 2018 προνοούνται αυξήσεις
κονδυλίων μόλις 5%. 

Δεν αγωνιζόμαστε για ανατροπή της κυβέρνησης διακή-
ρυξε ο  Πλάμεν Δημητρόφ. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών
μας πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία
για ολόκληρη τη θητεία της Εκείνο που ζητούμε είναι αυξη-
μένες απολαβές και αυξημένα κονδύλια που θα επιλύσουν
τα διάφορα προβλήματα. Καλούμε την Κυβέρνηση να προ-
σχωρήσει στη Συμμαχία για Αυξημένες Απολαβές που δια-
μορφώνεται τώρα στην ΕΕ. 

Στη Σλοβακία η συνδικαλιστική συνομοσπονδία KOZ
προγραμματίζει τρεις κινητοποιήσεις σε τρεις μεγάλες πό-
λεις της χώρας μέσα στο Νοέμβριο, οι οποίες θα επικεντρω-
θούν στο αίτημα για αύξηση των απολαβών των δημοσίων
υπαλλήλων. Σε συνεργασία με τις οργανώσεις μέλη της η
ΚΟΖ προχωρεί σ λεπτομερή προετοιμασία με στόχο την κα-
λύτερη δυνατή επιτυχία των κινητοποιήσεων. 

Η συνδικαλιστική πλευρά τονίζει ότι το σημερινό άδικο
σύστημα απολαβών στο δημόσιο όπου οι μισθοί είναι κάτω
από το εθνικό ελάχιστο εισόδημα δεν συμβάλλει σε ορθή και
δίκαιη ανταμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων με αποτέλεσμα
πολλοί εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη  να εγκαταλεί-
πουν το δημόσιο σε αναζήτηση καλύτερων απολαβών σε άλ-
λους τομείς. 

Στην Πολωνία οι συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες OPZZ
και Solidarnosc με ανακοινώσεις τους διακήρυξαν την πλήρη
στήριξη τους στις κινητοποιήσεις των νέων ιατρών για αύ-
ξηση των απολαβών τους και για αυξημένα κονδύλια για τον
τομέα της υγείας. 

Νέοι ιατροί κήρυξαν απεργία πείνας για στήριξη των αι-
τημάτων τους και σ’ αυτούς προσχώρησαν και εργαζόμενοι
σε άλλα επαγγέλματα του τομέα υγείας ενώ ο ευρύτερο συν-
δικαλιστικό κίνημα εξέφρασε την πλήρη στήριξη του. Η συν-
δικαλιστική πλευρά νομοθετική κατοχύρωση για αύξηση

απολαβών οι οποίες να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας στη
διαδικασία κοινωνικού διαλόγου για δίκαιους μισθούς για
όλα τα επαγγέλματα του τομέα υγείας. 

Στήριξη στον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων της Σερ-
βίας για αύξηση μισθών εξέφρασε η EPSU με επιστολή της
στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης
της χώρας. Η EPSU υποστηρίζει πλήρως τις  Συντεχνίες
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της Σερβίας οι οποίες αν-
τιτίθενται στην προτεινόμενη νομοθεσία για τη μισθολογική
δομή και την ταξινόμηση των  επαγγελμάτων του τομέα. Το-
νίζεται ότι οι πρόνοιες που περιλαμβάνει η προτεινόμενη νο-
μοθεσία δεν έχουν συζητηθεί με τη συνδικαλιστική πλευρά,
για την οποία προνοούνται αρνητικές αλλαγές στα σημερινά
δεδομένα. 

Στην Ισπανία οι εργαζόμενοι στην κοινωνική φροντίδα και
ιδιαίτερα στην κατ’ οίκον φροντίδα μετά από μια μακρά και
δύσκολη απεργιακή κινητοποίηση πέτυχαν σημαντική νίκη
και συμφωνία για μια νέα τριετή συλλογική σύμβαση που
καλύπτει τους εργαζόμενους του τομέα στην περιοχή Biz-
kaia/Vizcaya και στη Βόρεια Ισπανία. 

Η συμφωνία προνοεί για τέσσερεις μισθολογικές αυξήσεις
συνολικού ύψους 20% για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 -
2020. Μειώνεται επίσης  το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας σε
35 ώρες που σημαίνει ι συνολική ετήσια μείωση 20 ωρών ερ-
γασίας, ενώ προνοείται επίσης και πρόσληψη περισσοτέρων
υπαλλήλων στην υπηρεσία ώστε να υπάρξει βελτίωση στην
ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας.  Προνοούνται
τέλος και βελτιώσεις σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται
για επαγγελματικά ατυχήματα ή ασθένειες. n

Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU τόσο στο επίπεδο της Ομοσπονδίας όσο και σε εθνικό
επίπεδο οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις μέλη της προχωρούν μεθοδευμένα σε αναβάθ-

μιση των κινητοποιήσεων τους με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 


