
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019    Aρ. Φύλλoυ 1486    ETOΣ 54ον Λευκωσία - Kύπρος

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστηρίου

ΗΟλομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου με από-
φαση της που εκδόθηκε  στις 28 Δεκεμβρίου 2018,
έκρινε ως παράνομη την απόφαση για αποκοπή από

22 Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, για πάνω από πέντε χρόνια, του ετήσιου ειδι-
κού επιδόματος που λάμβαναν ως απόρροια της αποδοχής
προσφοράς διορισμού τους. Ειδικότερα αποφάνθηκε ότι η
αποκοπή του επιδόματος έγινε στη βάση νόμου που αντι-
βαίνει το άρθρο 23 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

Η Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου,  κατ’ αρχήν,
εξέτασε τις ακόλουθες προδικαστικές ενστάσεις που υπέβα-
λαν οι ευπαίδευτοι συνήγοροι του Πανεπιστημίου Κύπρου,
ως προς το παραδεκτό της προσφυγής, τις οποίες και απέρ-
ριψε ομόφωνα:       

1. Η παρούσα προσφυγή είναι απαράδεκτη, καθότι στρέ-
φεται εναντίον πολλαπλών πράξεων, που δεν έχουν συνά-
φεια μεταξύ τους. Οι επίδικες πράξεις είναι αυτοτελείς και
λανθασμένα συμπροσβάλλονται στο ίδιο δικόγραφο.

2. Η επίδικη πράξη, όπως περιγράφεται στο παρακλητικό
της προσφυγής, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη,

αλλά πράξη εκτέλεσης και/ή
πράξη πληροφοριακού χαρα-
κτήρα.

3. Στην έκταση που οι προ-
σβαλλόμενες, άμεσα ή έμ-
μεσα, αποφάσεις, για την
αποκοπή των επίδικων ειδι-
κών επιδομάτων από την
αναλυτική κατάσταση απο-
λαβών των αιτητών στις
31.7.2013, αφορούν σε απο-
φάσεις άλλων οργάνων και/ή
νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προσφυγή απαράδε-
κτα στρέφεται εναντίον του καθ’ ου η αίτηση.

4. Διαζευκτικά, η επίδικη πράξη και/ή απόφαση του καθ’
ου η αίτηση και/ή πρόνοια για αποκοπή των επίδικων επι-
δομάτων, η οποία περιλήφθηκε στο Νόμο, λήφθηκε στη
βάση υποχρέωσης και/ή δέσμιας αρμοδιότητας και όχι στη
βάση διακριτικής ευχέρειας και, συνεπώς, δεν αποτελεί
πράξη εκτελεστού χαρακτήρα.

5. Με δεδομένο, ότι οι αιτητές ισχυρίζονται ότι, τα επίδικα
ειδικά επιδόματα εμπεριέχονται στη σύμβαση εργοδότησης
τους, το ζήτημα ανάγεται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου
και δεν δύναται, ως εκ τούτου, να εξεταστεί από το Δικα-
στήριο.

6. Οι αιτητές στερούνται εννόμου συμφέροντος, διότι,
ακόμη και αν η προσφυγή τους επιτύχει, τα ειδικά επιδόματα
δεν προβλέπονται στο Νόμο και δεν δύνανται να καταβλη-
θούν.

Ως προς τα θέματα ουσίας η κατάληξή της Ολομέλειας του
Διοικητικού Δικαστηρίου είναι ομόφωνη ως προς το αποτέ-
λεσμα και είναι ακυρωτική. Ως προς το σκεπτικό, οι απόψεις
διαφέρουν. Ειδικότερα δόθηκαν τρία διαφορετικά  σκεπτικά
των δικαστών.  Με το πρώτο σκεπτικό, το οποίο δόθηκε από
την Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου κα Καλλίγερου,
συμφώνησε και η Δικαστής κα Μιχαήλ.  Με το δεύτερο, το
οποίο δόθηκε από την Δικαστή κα Νικολετοπούλου-Ευστα-
θίου,  συμφώνησε και ο Δικαστής κος Κωμοδρόμος. Το τρίτο
δόθηκε από το Δικαστή κ.  Σεραφείμ.

Στην απόφαση της κας Καλλίγερου, με την οποία συμφώ-
νησε η Δικαστής κα Μιχαήλ, τονίστηκαν, μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα: 

(α). Σε ότι αφορά στο ειδικό επίδομα των αιτητών ( μέρος
των απολαβών τους), κατά πόσο αυτό προστατεύεται από
το άρθρο 23 του Συντάγματος, στην απόφαση Χαραλάμπους
και Άλλοι ν. Δημοκρατίας (ανωτέρω), η Πλήρης Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενέταξε τον «μισθό» των δημο-
σίων υπαλλήλων στην περιουσία που προστατεύεται από το
άρθρο 23 του Συντάγματoς.

(β). Περιορισμοί που επιβάλλονται για λόγους άλλους από

αυτούς που επιτρέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23
είναι ανεπίτρεπτοι/μη προβλεπόμενοι και αντισυνταγματι-
κοί, (για την αρχή nulla restriction sine lege constitutionale
certa-”ουδείς περιορισμός χωρίς ορισμένη συνταγματική
διάταξη» βλ. το σύγγραμμα του καθηγητή Α. Δημητρόπου-
λου «Συνταγματικά Δικαιώματα» β’ έκδοση, σελίδες 202-
203). Αυτό βέβαια επιβεβαιώθηκε όχι μόνο στην απόφαση
της Πλήρους Ολομέλειας Κουτσελίνη και Άλλοι ν. Δημο-
κρατίας, αλλά και στην προηγούμενη απόφαση της Πλήρους
Ολομέλειας Χαραλάμπους και Άλλοι ν. Δημοκρατίας.

(γ). Το επίδικο εδώ ειδικό επίδομα αποτελούσε μέρος και
σημαντικό ποσοστό 12.5% στο ύψος των απολαβών των αι-
τητών και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεωρη-
θεί πως αφορούσε αμελητέα ή ασήμαντη αποκοπή.

(δ). Λαμβάνοντας αυτό το πραγματικό δεδομένο υπόψη
στην παρούσα υπόθεση, το σημαντικό (και καθόλου αμελη-
τέο ή ασήμαντο) ποσοστό αποκοπής από τις απολαβές των
αιτητών, καθώς και το γεγονός ότι οι λόγοι που επιτρέπον-
ται από το άρθρο 23 του Συντάγματος για περιορισμό του
περιουσιακού αυτού δικαιώματος δεν συνέτρεχαν, αφού όχι
μόνο στο άρθρο 122 περί Προϋπολογισμού Νόμου, αλλά
ούτε και στον ίδιο τον περί Προϋπολογισμού του Πανεπι-
στημίου Κύπρου Νόμο δεν αναφέρονταν τέτοιοι επιτρεπτοί
από το Σύνταγμα λόγοι για τον τερματισμό του ειδικού επι-
δόματος, (οι περικοπές για λόγους δημοσιονομικής εξυγίαν-
σης ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως η πε-
ριστολή των δαπανών του Πανεπιστημίου, για τους οποίους
γίνεται λόγος στον διοικητικό φάκελο, δεν περιλαμβάνον-
ται στους επιτρεπτούς περιορισμούς του άρθρου 23 του Συν-
τάγματος), καταλήγω πως ο περί Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2013 στο μέρος του -
άρθρο 122 - που επέβαλλε τον τερματισμό του επίδικου 
ειδικού επιδόματος των αιτητών, είναι αντισυνταγματικός
επειδή καταστρατηγεί το άρθρο 23 του Συντάγματος. Επέ-
βαλε ανεπίτρεπτους, μη προβλεπόμενους στο άρθρο 23 του
Συντάγματος, περιορισμούς στο περιουσιακό δικαίωμα των
αιτητών. n

Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

Για την προσωπικότητα
Κρίτωνα Τροναρίτη μίλησε
ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας σε εκδήλωση για πα-
ρουσίαση γνωματεύσεων
του. Κυκλοφόρησε βιβλίο

για την ιστορία της ίδρυσης και λειτουργίας της Αγγλικής
Σχολής.   σελ. 12

Παρουσιάσεις σημαντικών εκδόσεων

Το Αθηναϊκό ΒΗΜΑ σχολιάζοντας το
διαζύγιο ΑΝΕΛ-Τσίπρα κρίνει ως
λανθασμένη ενέργεια του Έλληνα
Πρωθυπουργού τη συμμαχία του με
τον Πάνο Καμμένο ενώ θα έπρεπε να

αναζητήσει σύμπραξη με συγγενέστερες δυνάμεις της Κεν-
τροαριστεράς.   σελ. 3

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών
συμβούλου Eurasia Group
προβάλλει ως τους μεγαλύτε-
ρους κινδύνους για το παγκό-
σμιο το 2019 το λαϊκισμό στην
Ευρώπη, την αντιπαλότητα

ΗΠΑ-Κίνας, την αβεβαιότητα Brexit και τη ψηφιακή τεχνο-
λογία.  σελ. 11

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το 2019

Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Ανώτεροι Τεχνικοί, Τμήμα

Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγονται στη
θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2018: Χριστίνα Αρτέμη-Χατζηκυ-
ριάκου, Λάμπρος Λ. Βενιζέλος, Φλωρεντία
Ιωακείμ, Άννα-Μαρία Shelish-Κοκκινοτριμι-
θιώτου, Βασίλειος Γ. Βασιλείου.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί, Τμήμα
Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγονται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από
την 1η Δεκεμβρίου 2018: Μηλίτσα Λοΐζου,
Ευφροσύνη Τρύφωνος, Βασιλεία Βλάχου,
Στέλλα Κ. Ανδρέου, Χαράλαμπος Γεωργιά-
δης, Μαρία Στόκκου-Ηροδότου, Κυριακή
Μάγου-Θεοδωρίδου, Παναγιώτης Καρπέτ-
τας, Ελένη Νικολαΐδου-Πολυδώρου, Έλενα
Φιλίππου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού, προάγονται στη
θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού Α΄, από τις 15 Δεκεμβρίου
2018: Παναγιώτα Α. Κρόκου, Αχιλλέας Βλίγ-
γας, Χριστιάνα Αβρααμίδου, Ορθοδοξία Κά-
ρενου, Μάριος Λοϊζίδης, Μαρία Λοΐζου,
Παυλίνα Α. Μελά, Μιχάλης Σοφοκλέους.

Η Αγάθη Γεωργιάδου, Ανώτερος Επιμελη-
τής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
προάγεται στη θέση Πρώτου Επιμελητή, από
την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Ο Γεώργιος Α. Ιωάννου, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Επιμελητή,
από την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Οι πιο κάτω Επιμελητές, 1ης Τάξης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Επιμελητή, από
την 1η Δεκεμβρίου 2018: Άννα Θεοδούλου-
Χαραλάμπους, Μαρία Χριστοδουλίδου.

Οι πιο κάτω Επιμελητές, Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, προάγονται στη θέση
Επιμελητή, 1ης Τάξης, από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2018: Ελένη Νικολάου-Χαραλάμπους,
Κυριακή Νικολάου Μανίταρου, Μαρία Πέ-
τρου-Σιαμαήλα, Ιωάννα Τσαπαρέλλη, Γεωρ-
γία Φιλίππου, Ελένη Χαραλάμπους, Αν-
δρούλλα Παπαφυλακτού, Μαρία Δημητρίου,
Βασιλική Ι. Κυριάκου, Κατερίνα Γ. Προκόπη,
Ανδρούλα Τρίγκου-Ρούβα, Αικατερίνη Στυ-
λιανού, Μάρθα-Μαρία Συμεού.

Ο Δήμος Σπ. Παπαχριστοφή, Ανώτερος
Δασικός Λειτουργός, Τμήμα Δασών, προ-
άγεται στη θέση Πρώτου Δασικού Λειτουρ-
γού, από τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Οι πιο κάτω Δασικοί Λειτουργοί, 1ης
Τάξης, Τμήμα Δασών, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Δασικού Λειτουργού, από τις 15
Δεκεμβρίου 2018: Περικλής Λ. Γιαννή, Σάβ-
βας Καλλασίδης.

Οι πιο κάτω Δασικοί Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Τμήμα Δασών, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Δασικού Λειτουργού, από τις 15
Δεκεμβρίου 2018: Φειδίας Ε. Χαραλάμπους,
Αδάμος Α. Μαρκίδης.

Οι πιο κάτω Δασικοί Λειτουργοί, Τμήμα
Δασών, προάγονται στη θέση Δασικού Λει-
τουργού, 1ης Τάξης, από τις 15 Δεκεμβρίου
2018: Χρίστος Ιωάννου, Μιχαλάκης Μωυσή,
Μάριος Αποστόλου, Χρυσόστομος Βασι-
λείου, Γρηγόρης Βοσκαρής, Νίκος Κάσινος,
Μιχάλης Κ. Κυριάκου, Αγαθοκλής Μακρί-
δης, Μάριος Μενελάου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
προάγονται στη θέση Γραμματειακού Λει-
τουργού, από τις 15 Δεκεμβρίου 2018: Μαρ-
γαρίτα Χριστοφόρου-Αλεξάνδρου, Κυριακή
Γ. Ηρακλέους, Ελισάβετ Μ. Γερκώτη, Ναυ-
σικά Κοιλανιώτου, Κλειώ Γλυκερίου, Ρο-

δούλα Λ. Σαββίδη, Ελένη Ιερείδου, Αναστα-
σία Καλλίδου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
προάγονται στη θέση Γραμματειακού Λει-
τουργού, από τις 15 Δεκεμβρίου 2018: Αλίκη
Ευαγγέλου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Πανα-
γιώτα Βασιλείου, Αυγουστίνα Κ. Σχίζα.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H Χριστίνα Γ. Καδή, Δεσμοφύλακας, Φυ-
λακές, αφυπηρέτησε από τις 24 Οκτωβρίου
2018.

Η Αναστασία Παπαπολυδώρου, Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
31 Δεκεμβρίου 2018.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την
κενή θέση Διευθυντή Ελέγχου, Ελεγκτική
Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953,
72.573, 75.193, 77.813, 80.433. 
ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τη
μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως, η οποία αναμένεται να
κενωθεί από 1.2.2019 λόγω αφυπηρέτησης
της κατόχου της θέσης. (Η θέση είναι Πρώ-
του Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός
της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο
ποσό των €89.161, στον οποίο προστίθενται
οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνον-

ται με νομοθεσία. 
Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προ-

σόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των πιο
πάνω θέσεων στις γνωστοποιήσεις στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 11ης Ιανουαρίου
2019.

Αιτήσεις να υποβληθούν μόνο ηλεκτρο-
νικά, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1η
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην
Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο
εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραί-
τητη. 

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία
ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της
αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτη-
σης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υπο-
χρεωτικά πεδία.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να
ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδει-
κτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα
ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αί-
τησή του. Άτομα που λόγω της αναπηρίας
τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν
άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αί-
τηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευ-
θύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο
22602571.

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλή-
λων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην
προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση,
με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων
των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. n

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύ-
πρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη διεκδίκηση 30 υποτροφιών για διδακτο-
ρικές σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,
από τις 7 Ιανουαρίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ.
μέχρι την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019,
ώρα 2:00 μ.μ.

Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται
στις €4.000 ετησίως και η διάρκειά της ορί-
ζεται μέχρι 3 έτη.

Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα στοιχεία και πι-
στοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν,
μόνο διά χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύ-
ματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη
διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όρο-
φος, 1065 Λευκωσία. Αιτήσεις που θα υπο-

βάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών
μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται απο-
δεκτές.

Η ημερομηνία και η ώρα λήξης υποβολής
των αιτήσεων, θα τηρηθεί αυστηρά. Ως εκ
τούτου, αιτήσεις που θα παραδίδονται εκ-
πρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξα-
σφαλίσουν τα έντυπα της ανακοίνωσης και
της σχετικής αίτησης από:

• Τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου,

• τις Επαρχιακές Διοικήσεις,
• τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και

τα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και
• την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών

Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholar-
ships.gov.cy. n

Υποτροφίες για το έτος 2018-2019

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντι-
σμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων, με τη στήριξη της ΟΠΑΠ Κύ-

πρου και σε συνεργασία με την εφημερίδα
«Ο Φιλελεύθερος», το Active Radio, τον
ΑΛΦΑ T.V. και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
ανακοίνωσαν τα 2α Βραβεία του Ενεργού
Πολίτη.

Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες μπορούν να
υποβάλουν υποψηφιότητες στις εξής κατη-
γορίες:

1. Εθελοντές εργαζόμενοι, ιδιωτικός το-
μέας

2. Εθελοντές εργαζόμενοι, δημόσιος το-
μέας

3. Ενεργός πολίτης (άνω των 18 ετών)
4. Ενεργός μαθητής λυκείου
5. Ειδική κατηγορία, κληρωτοί στρατιώτες
Στόχος της απονομής των βραβείων είναι

να αναδειχθούν σημαντικές δράσεις του εθε-
λοντισμού στον τόπο μας και να ενθαρρυν-
θεί η ενεργός πολιτότητα σε όλα τα επίπεδα.

Οι υποψηφιότητες μπορεί να υποβάλλον-
ται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, μόνο ηλε-
κτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.activecitizencyprus.com. n

Υποβολή υποψηφιοτήτων 
για τα Βραβεία Ενεργού Πολίτη

Στις ενδοτμηματικές εξετάσεις που έγι-
ναν στις 28 Νοεμβρίου 2018 έχουν
επιτύχει οι πιο κάτω λειτουργοί, τα

ονόματα των οποίων παρατίθενται με αλφα-
βητική σειρά:

Για Τελωνειακούς Λειτουργούς:
1. Eλευθερίου Ελευθέριος Π.1537
2. Ζήνωνος Άντης Π.1536
3. Ιωάννου Θεόδουλος Π.1540
4. Κκολού Ιωάννα Π.1542

Τμήμα Τελωνείων
Αποτελέσματα Τμηματικών Εξετάσεων 

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) 



ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 3

Aπόψεις και σχόλια
Πολιτικό εμπόριο 

Aπό τις δεύτερες εκλογές του 2015 είχε
επισημανθεί ότι ο συνεταιρισμός Τσίπρα –
Καμμένου είναι πολιτικά και ιδεολογικά

ασταθής και
από αισθητι-
κής πλευράς
αταίριαστος.
Πολλοί μάλι-
στα είχαν από
τότε σημει-

ώσει ότι θα οξύνει τις πολιτικές συνθήκες και
εν τέλει θα ζημιώσει τη χώρα.

Προτάθηκε τότε στον Πρωθυπουργό να
αναζητήσει νέους συμμάχους και του επιση-
μάνθηκε ότι θα ήταν σοφότερο να συμπρά-
ξει με τις συγγενέστερες προς αυτόν δυνά-
μεις της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, παρά
να επιμείνει στην παράταιρη συμμαχία με
τους εθνολαϊκιστές του Πάνου Καμμένου.
Φάνταζε δε απολύτως δικαιολογημένη τότε
εκείνη η πρόταση.

Είχε προηγηθεί άλλωστε η μεγάλη στροφή
– αποδοθείσα διεθνώς ως κωλοτούμπα – με
την κατάρρευση των ομολογημένων, μετέ-
πειτα από τον ίδιο, αυταπατών και ψευδαι-
σθήσεων.

Διαπραγματευόμενος με τους ευρωπαίους
εταίρους και πιστωτές κατανόησε τις τρομα-
κτικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης άτακτης
χρεοκοπίας και επέλεξε τον επώδυνο συμβι-
βασμό. Ετσι αρνήθηκε το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος, αποδέχθηκε το τρίτο μνη-
μόνιο και συγκρούστηκε με τις πιο ριζοσπα-
στικές δυνάμεις του κόμματός του.

Σε εκείνη τη φάση όντως ταλαντεύθηκε
και είναι γνωστό τοις πάσι ότι υπήρξαν πα-
ρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με φιλοευ-
ρωπαϊκά κόμματα και δυνάμεις. Ωστόσο δεν
επιχείρησε το άλμα που θα του επέτρεπε να
συγγενέψει πραγματικά με τον ευρύτερο
χώρο της Κεντροαριστεράς και έτσι να ηγε-
μονεύσει του χώρου, όπως διακαώς επιθυ-
μούσε και συνεχίζει να επιθυμεί.

Αντί αυτού προτίμησε το συνονθύλευμα
του απρόβλεπτου και ευμετάβλητου προ-
έδρου των ΑΝΕΛ και μαζί υιοθέτησε πολιτι-
κές απόλυτου διχασμού και πόλωσης. Διαι-
ρώντας και διχάζοντας κέρδισε είναι αλήθεια
πολιτικό χρόνο, αλλά έχασε όλα τα άλλα.

Η οικονομία δεν βρήκε το οξυγόνο που
χρειαζόταν, η κοινωνία επίσης έμεινε καθη-
λωμένη, χωρίς παράδειγμα και διεξόδους
προόδου, και η πολιτική εγκλωβίστηκε σε
σχήματα λαϊκιστικά και καθυστερημένα, σε
απόσταση από τις μεγάλες προκλήσεις του
σύγχρονου, διασυνδεδεμένου και αλληλοε-
ξαρτώμενου κόσμου.

Με τον καιρό τα αδιέξοδα ανεδείχθησαν
και βεβαίως φανερώθηκαν οι θεμελιακές δια-
φορές μεταξύ των αταίριαστων κυβερνητι-

κών εταίρων.
Και μια από αυτές εκδηλώθηκε στο Μακε-

δονικό. Με την εμφάνισή του μάλιστα, πριν
από έναν χρόνο, προσέφερε βάση εσωτερι-
κών αναζητήσεων και άλλων διεργασιών.

Ωστόσο και πάλι οι κυβερνητικοί εταίροι
έμειναν σφιχταγκαλιασμένοι με τον ακραίο
τυχοδιωκτισμό τους και τους επιμέρους ανο-
μολόγητους μύχιους στόχους και σκοπούς.

Κάπως έτσι φθάσαμε στη σημερινή ιλαρο-
τραγωδία, στο παιχνίδι των αλληλοεκβια-
σμών μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων
και των παζαριών δίχως τέλος με τους «ξέμ-
παρκους» και τους «πρόθυμους» της ελληνι-
κής πολιτικής, που καταστρατηγούν τους
συνταγματικούς κανόνες του κοινοβουλευ-
τικού συστήματος και ευτελίζουν τη λει-
τουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρα-
τίας, όπως επιτυχώς περιέγραψε ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος.

Αυτή την ώρα η πολιτική εκτρέπεται σε
πρακτικές τζογαδόρων και το πολίτευμα διο-
λισθαίνει προς την ανωμαλία, σε καταστά-
σεις αντίστοιχες εκείνων που επικράτησαν
στα μέσα της δεκαετίας του ’60.

Φέρει μεγάλες ευθύνες ο Πρωθυπουργός
για τις μεθόδους πολιτικού εμπορίου που
εφαρμόζει και τις ακραίες πολιτικές συνθή-
κες που διαμορφώνει με τις ενέργειές του. Οι
κίνδυνοι που απειλούν τη χώρα είναι μεγά-
λοι και θα γίνουν ανυπέρβλητοι αν επικρα-
τήσουν πρακτικές συναλλαγής και πολιτικού
εμπορίου.

Η Ελλάδα τούτη την ώρα έχει ανάγκη από
ένα πραγματικά εθνικό σχέδιο ανασυγκρό-
τησης και ανασύνταξης, ικανό να κινητοποι-
ήσει τις δημιουργικότερες των δυνάμεών της
και να συνεγείρει σύμπασα την ελληνική κοι-
νωνία.

Δεν υπάρχει πια ούτε χώρος ούτε χρόνος
για παίγνια σαν κι αυτά στα οποία ασκούνται
οι κακότροποι συνέταιροι. Και οι δύο ζημιώ-
νουν τη δημοκρατία και κλονίζουν τη χώρα.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 
13.01.2019

l Ουδέν σχόλιον. 
 

?

Αυτοί που φεύγουν
Έφυγαν από κοντά μας την περασμένη

εβδομάδα δύο άνθρω-
ποι με μεγάλη προ-
σφορά στην Κύπρο
και με ευρύτερη ανα-
γνώριση   στον ευρύ-
τερο ελληνικό χώρο.
Αναφέρομαι στη  συγ-
γραφέα Ήβη Μελεά-

γρου και τον Νίκο Μούγιαρη ένα από τους
πολλούς διαπρέψαντες και διαπρέποντας

στη διασπορά Κυπρίους. Λάμπρυναν και οι
δύο με το πέρασμα τους τον κόσμο μας, είναι
άνθρωποι που αφήνουν το έργο τους παρα-
καταθήκη και για μας και για τις μελλούμε-
νες γενιές.

Η Ήβη Μελεάγρου, γεννημένη στη Λευ-
κωσία με καταγωγή από τη Μόρφου, οικο-
γένεια Ακρίτα, ήταν μια ξεχωριστή μορφή
των Κυπριακών Γραμμάτων με ευρύτερη
απήχηση στον ελληνικό χώρο. Η Μελεάγρου
είναι μια από τις πιο σημαντικές μορφές της
κυπριακής πεζογραφίας. Με δύο εμβλημα-
τικά μυθιστορήματα την «Ανατολική Μεσό-
γειο» (1969) και την «Προτελευταία Εποχή»
(1981) εισάγει ουσιαστικά το μοντερνισμό
στο κυπριακό μυθιστόρημα που γράφεται
τον 20ο αιώνα. Όταν κυκλοφόρησε το 1969
η «Ανατολική Μεσόγειος» που αποτελεί
τομή για την κυπριακή πεζογραφία, έγινε
δεκτή «με υπερβολική άρνηση, με ενστάσεις
και επιφυλάξεις, παρόλο που δεν έλειψαν και
οι θετικές κριτικές»,σημειώνει ο Λευτέρης
Παπαλεοντίου στην εισαγωγή του της επα-
νέκδοσης του μυθιστορήματος το 2011.

Είχα μια μακρόχρονη συνεργασία με τη
συγγραφέα την περίοδο της δικτατορίας
στην Ελλάδα και του πραξικοπήματος και
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ήταν η
εποχή που μαζί με τον Χριστάκη Γεωργίου
διεύθυνε το περιοδικό «Κυπριακά Χρονικά».
Στο περιοδικό αυτής της περιόδου βρίσκον-
ται άλλωστε δημοσιευμένα ποιήματα , διη-
γήματα και κριτικά σημειώματα μου, αποτέ-
λεσμα μιας γόνιμης συνεργασίας και με την
ίδια καθώς και με την προοδευτική ομάδα
διανοουμένων και λογοτεχνών που συγκεν-
τρώθηκαν γύρω από αυτό. Άλλωστε η
πρώτη μου ποιητική συλλογή «Επένδυση
στο χρόνο ενός ονείρου και κάποιων μαρτυ-
ριών», το 1969, είναι έκδοση των «Κυπρια-
κών Χρονικών».

Είμαι ευτυχής γιατί στην κριτική μου για
την «Ανατολική Μεσόγειο» της Ήβης Μελε-
άγρου που δημοσιεύτηκε στα «Κυπριακά
Χρονικά», τεύχος 62, Μάρτης-Απρίλης 1970,
ήμουν ένας από τους λίγους κριτικούς της
εποχής εκείνης που το αντιμετώπισα θετικά.
Όπως σημείωσε ο Λευτέρης Παπαλεοντίου
στην εισαγωγή του της επανέκδοσης του μυ-
θιστορήματος το 2011, στην κριτική αυτή
αναφέρτηκα στην εισαγωγή της μοντερνί-
στικης μυθιστορηματικής γραφής στην
Κύπρο από την Ήβη Μελεάγρου: «Ο Στ.
Κωνσταντινίδης σχολίασε ότι η Ανατολική
Μεσόγειος ξεφεύγει από την ‘παραδοσιακή
τεχνοτροπία, ακολουθώντας τους καινούρ-
γιους δρόμους της πεζογραφίας’· και επισή-
μανε ως νεότροπα χαρακτηριστικά του μυ-
θιστορήματος την ‘εξωτερική αρρυθμία’, την
‘παράλληλη δράση των ηρώων, με εναλλασ-
σόμενες ψυχολογικές καταστάσεις και συγ-

κρουόμενα συναισθήματα’, τη ‘διάσπαση’ και
την ‘αποσύνθεση’. Μάλιστα, υποστήριξε ότι
‘διάσπαση, αποσύνθεση και σύγχυση είναι
το αποτέλεσμα της μη δικαίωσης εθνικών
προσανατολισμών και εθνικών στόχων’».
Κάποια στιγμή θα αναδημοσιεύσω ολό-
κληρη αυτή την κριτική για την “Ανατολική
Μεόγειο”

Η Μελεάγρου είχε μια έντονη παρουσία
σε όλα τα δρώμενα της κυπριακής κοινωνίας
και πέρα από το συγγραφικό της έργο. Με
κοινωνικές ευαισθησίες πήρε θέσεις για διά-
φορα κοινωνικά προβλήματα, στρατεύτηκε
για την   προάσπιση των δικαιωμάτων της
γυναίκας, συμμετείχε στους  αγώνες για τη
δημοκραία και την ελευθερία στην περόδο
της δικτατορίας. Μετά την τουρκική εισβολή
στρατεύτηκε ενάντια στην κατοχή με πολ-
λαπλές διαλέξεις και παρεμβάσεις τόσο στην
Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και τη δια-
σπορά. Τη θυμάμαι στο Λονδίνο, δυναμική
και αταλάντευτη να μιλά για τη βεβήλωση
του ανδριάντα του Λουκή Ακρίτα στη Μόρ-
φου. Ήταν αυτό το σπάνιο είδος για την
Κύπρο του δημόσιου διανοουμένου. Είδος
άλλωστε που στις μέρες μας βρίσκεται  πια
σε παρακμή σε όλο τον κόσμο.

Γεννημένος στην Αθηαίνου, ο Νίκος Μού-
γιαρης έφυγε νέος στις ΗΠΑ όπου μετά τις
σπουδές του αναδείκτηκε σε ένα πετυχημένο
επιχειρηματία, ξεκινώντας από το τίποτε. 

Με το έργο και την παρουσία του συνει-
σέφερε πολλαπλά στα εθνικά θέματα και
στην κοινωνία. Δεν έλειψε ποτέ από τους
αγώνες για την Κύπρο και την Ελλάδα και
στήριξε Οργανισμούς και Συλλόγους, με κί-
νητρο το ίδιο το καλό  της ελληνικής δια-
σποράς, της Ελλάδας και της Κύπρου. Θλίψη
για το θάνατο του εξέφρασαν παράγοντες
της ομογένειας καθώς και η ελληνική και η
κυπριακή κυβέρνηση, όπως και συλλογικό-
τητες και άτομα σε Κύπρο και Ελλάδα.

Για τον Νίκο Μούγιαρη ότι και να γράψει
κανείς είναι λίγο! Πολλοί αναφέρονται, και
δικαίως, στον επιτυχημένο επιχειρηματία.
Αλλά ο Μούγιαρης ήταν κάτι περισσότερο:
Ήταν ένας οραματιστής που δεν έμενε στα
λόγια αλλά περνούσε στην πράξη. Είχε
όραμα για τον ελληνισμό. Και διέθετε ηγετι-
κές ικανότητες. Πρόσφερε με όλες του τις
δυνάμεις  ότι μπορούσε και στην Κύπρο και
στην Ελλάδα. Ηγετική φυσιογνωμία του ελ-
ληνισμού των ΗΠΑ, αφήνει ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό. Ευχή το έργο του να βρει μιμη-
τές. Ανθρώπους της πράξης με όραμα, όπως
ήταν ο ίδιος.

Στέφανος Κωνσταντινίδης,
«Ο Φιλελεύθερος», 13.01.2019

l Αιωνία τους η μνήμη. 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προ-
ώθησε την ποινική δίωξη εταιρείας

που παρέβηκε τις διατάξεις των περί Βιομη-
χανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρό-
ληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων
του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν.

131(Ι)/2016).
Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδί-
κασε μέσα στο 2018 την εταιρεία «A.F.
ATHIENOU FARMERS GAS LTD.» σε συ-
νολικό πρόστιμο €800, για λειτουργία εγκα-
τάστασης κατά παράβαση των περί Βιομη-

χανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρό-
ληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων
του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν.
131(Ι)/2016), για την εγκατάσταση επεξερ-
γασίας αποβλήτων στην Αθηένου.

Συγκεκριμένα, στις 22.6.2017 η εν λόγω
εταιρεία λειτουργούσε εγκατάσταση χωρίς

να διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύν-
σεις (σταθερή εξέδρα με ελεύθερη και
ασφαλή πρόσβαση) στο φουγάρο εκπομπής
της Μηχανής Εσωτερικής Καύσης, που απαι-
τούνται για τη διεξαγωγή μετρήσεων και τη
λήψη δειγμάτων από τα αέρια απόβλητα που
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. n

Kαταδίκη εταιρείας, για παράβαση νομοθεσίας
περί Βιομηχανικών Εκπομπών του 2013 και 2016
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Μπορεί η κακή ή καλή διάθεση να
επηρεάσει την υγεία σου; Το σπίτι
σου πρέπει να είναι χαμάμ από τη

ζέστη τον χειμώνα; Οι απαντήσεις σε αυτές
και σε πολλές ακόμα ερωτήσεις δεν είναι
πάντα αυτές που περιμένουμε. 
Γυμναστική;
Ναι, αλλά όχι «κάψιμο» 

Η άσκηση είναι από τα ισχυρότερα αντι-
καταθλιπτικά και τονωτικά, οπότε η συστη-
ματική άσκηση βοηθά τον οργανισμό μας να
δουλεύει καλύτερα και συνεπώς συμβάλλει
στην εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητι-
κού συστήματος. 

Όχι όμως το burnout! Αν νιώθετε κουρα-
σμένοι, μη γυμνάζεστε κάθε μέρα αλλά 3
φορές την εβδομάδα, εναλλάσσοντας αερό-
βια γυμναστική με ασκήσεις με μικρά βάρη.
Τις υπόλοιπες ημέρες ξεκουραστείτε.

Είναι προτιμότερο να γυμνάζεστε το πρωί,
γιατί αργά το απόγευμα ή το βράδυ η
άσκηση δημιουργεί υπερένταση και μπορεί
να διαταράξει τον ύπνο.
Αισιοδοξία;
Το δωρεάν φάρμακο 

Η ψυχική μας διάθεση αποτελεί κινητήρια
δύναμη για την παραγωγή ορμονών σαν τη
σεροτονίνη και τη νοραδρεναλίνη, που ξεκι-
νούν μια αλυσιδωτή αντίδραση στον οργα-
νισμό και κατ’ αυτό τον τρόπο επηρεάζουν
όλες τις οργανικές μας λειτουργίες. 

Η θετική σκέψη, η αισιοδοξία και το χα-
μόγελο αποτελούν εναλλακτικά «φάρμακα»
με μετρήσιμη επίδοση, όπως το placebo, ενώ,
αντίθετα, η κακοκεφιά έχει παρόμοια επί-
δραση με το nocebo, το αντίστροφο φαινό-
μενο. 

Χαμογελάστε, λοιπόν, είναι μεταδοτικό,
ψυχοθεραπευτικό και τονωτικό, τόσο τονω-

τικό, που σας βοηθά να αρρωσταίνετε λιγό-
τερο. 
Στρες;
Κάντε d-stress

Για το στρες έχουν γραφτεί πολλά κι έχουν
υπονοηθεί ακόμα περισσότερα. Το στρες
όντως διακρίνεται σε δημιουργικό και τοξικό
και φυσικά ο στόχος μας είναι να αποφύ-
γουμε –ή να εκτονώσουμε– το δεύτερο. 

Για να απαλλαγούμε από αυτήν τη συσ-
σωρευμένη πίεση χρειαζόμαστε σωστή (δια-
φραγματική) αναπνοή και ασχολίες που μας
ηρεμούν. Πλέξιμο; Τρέξιμο; Γιόγκα; Ζωγρα-
φική; Χειροτεχνίες; Ό,τι βολεύει τον καθένα. 

Ένα σημαντικό μυστικό για να αποφορτί-
ζεστε από το τοξικό στρες είναι να κρατάτε
ημερολόγιο με τις υποχρεώσεις κάθε ημέρας,
αλλιώς το βράδυ, την ώρα που θα πηγαίνετε
να κοιμηθείτε, θα σκέφτεστε τι έχετε να κά-
νετε τη επομένη κι έτσι θα χάνετε τον ύπνο
σας. 
Στο τέρμα το καλοριφέρ;
Προτίμησε δροσιά 

Το σπίτι και το γραφείο δεν πρέπει να είναι
χαμάμ τον χειμώνα, γιατί η πολλή ζέστη κα-
ταβάλλει τις άμυνες του οργανισμού. Άσε
που φέρνει υπνηλία, οπότε δεν μπορείς να
δουλέψεις. 

Ειδικά στην κρεβατοκάμαρα η ατμό-

σφαιρα πρέπει να είναι δροσερή, αλλιώς
δεν ευχαριστιόμαστε τον ύπνο. Κι αν
δεν κοιμηθούμε σωστά, τότε σίγουρα
θα γίνουμε πιο ευάλωτοι σε κάθε ασθέ-
νεια, λοιμώδη και μη.

Οι ειδικοί συνιστούν να διατηρούμε
τη θερμοκρασία στο σπίτι μας κοντά
στους 21-22°C και να αερίζουμε καθη-
μερινά το υπνοδωμάτιό μας. 
Πικάντικες συνταγές;
Σε στυλ «Πολίτικη Κουζίνα»

Αν σας αρέσουν οι πικάντικες γεύσεις,
τότε ο χειμώνας είναι η εποχή σας. Βάλτε στο
μενού κουρκουμά, μπούκοβο, καυτερές τσίλι
πιπεριές και πολύχρωμα πιπέρια που απογει-
ώνουν τη γεύση και κάνουν το φαγητό καυ-
τερό. 

Τα πικάντικα μπαχαρικά περιέχουν αντιο-
ξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά,
όπως η κουρκουμίνη και η καψαϊκίνη, που
βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελευθέρων
ριζών και του οξειδωτικού στρες στα κύτ-
ταρα των ιστών. Επιπλέον, βοηθούν στο αδυ-
νάτισμα. Δηλαδή, «δύο σε ένα». 
Σούπα; 
Μου ‘πες! 

Οι σούπες αποτελούν ιδανική επιλογή για
τις κρύες ημέρες του χειμώνα και για την
εποχή που νιώθουμε αδιάθετοι ή αναρρώ-
νουμε από γρίπη ή κρυολόγημα. 

Οι χλιαρές σούπες βοηθούν να μαλακώσει
ο λαιμός, να απαλλαγείτε από τα φλέγματα,
να υποχωρήσει ο βήχας, αλλά αποφύγετε να
τις καταναλώνετε πολύ καυτές. 

Επιπλέον, προτιμήστε τις σούπες που γί-
νονται βελουτέ (στο μπλέντερ), καθώς αυτές
είναι πιο χορταστικές, και αντικαταστήστε
την κρέμα γάλακτος και τα άλλα παχυντικά
υλικά με άπαχο γιαούρτι ή γάλα, ώστε να
μην τις φορτώνετε με περιττές θερμίδες. 

Τσίπουρο και συμπάθεια;
Δοκίμασε το  Glühwein

Το οινόπνευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για εντριβή, αυτό το γνωρίζουμε και από τις
ταινίες του Θανάση Βέγγου. Επίσης, το
ζεστό ρακόμελο μαλακώνει τον λαιμό και
τονώνει τον οργανισμό. Θα το γνωρίζετε
όσοι έχετε ξεπαγιάσει σε κάποιο χιονοδρο-
μικό και μετά οι κάτοικοι του τοπικού οικι-
σμού σάς έχουν κεράσει ρακόμελο για να συ-
νέλθετε. Παρ’ ότι, όμως, τα αποστάγματα
σαν τη ρακή και το τσίπουρο είναι θερμαν-
τικά, η υπερκατανάλωσή τους βλάπτει, αφού
είναι πλούσια σε αιθυλική αλκοόλη. 

Αρχικά θα νιώσετε μια ευφορία, αλλά αν
συνεχίσετε να πίνετε, θα βρεθείτε αρχικά με
hangover και μακροπρόθεσμα με κατε-
στραμμένο ήπαρ.

Μια καλή επιλογή για το πολύ κρύο είναι
το Glühwein(αυστριακό ποτό σαν ζεστή
σαγκρία), το οποίο μπορείτε να φτιάξετε και
μόνοι σας, ζεσταίνοντας κόκκινο κρασί με
ξύλο κανέλας, καρφάκια γαρίφαλου, ξύσμα
πορτοκαλιού και γκρέιπφρουτ. 
Το πρωί, καφές κι έξω από την πόρτα; 
Πάρε μια μπάρα on the go...

Ξυπνάς και τρέχεις. Για το γραφείο, το πα-
νεπιστήμιο, το σούπερ-μαρκετ, το σχολείο
των παιδιών. Ο χρόνος πιέζει κι εσύ φεύγεις
από το σπίτι μόνο με έναν καφέ, με άδειο
στομάχι – λάθος! 

Το πρωί το σώμα σου χρειάζεται ενέργεια
μετά τη νηστεία της νύχτας και αν φεύγεις
νηστικός, είναι σαν να κλέβεις την ενέργεια
από τα κύτταρα του οργανισμού. Πάρε τον
καφέ, αλλά συνόδεψέ τον με μια μπάρα δη-
μητριακών. Κατά προτίμηση, μια μπάρα ολι-
κής άλεσης με ξηρούς καρπούς, σπόρους και
μέλι για ακόμα περισσότερη ενέργεια. n 

Πηγή: www.lifo.gr

Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές 
για να αντιμετωπίσουμε τις ιώσεις του χειμώνα

Oχειμώνας είναι εδώ, μαζί με
τα πρώτα κρύα και τις βρο-
χές, αλλά και τα κρυολογή-

ματα και τις ιώσεις.
Η φύση είναι γεμάτη από γιατρικά,

που μας βοηθούν να αντιμετωπί-
σουμε τις ιώσεις αλλά και να θωρακί-
σουμε τον οργανισμό & το ανοσο-
ποιητικό μας.

Προετοιμαζόμαστε λοιπόν, για να
αντιμετωπίσουμε τις  χειμωνιάτικες
ιώσεις μαθαίνοντας ποια είναι τα
απαραίτητα χειμωνιάτικα βότανα που μπορούν να μας θω-
ρακίσουν και τα προμηθευόμαστε!

Εχινάκεια
Η δημοφιλής εχινάκεια ή εχινάτσια, αποτελεί την πρώτη

επιλογή από το φαρμακείο της φύσης για την καταπολέμηση
του κρυολογήματος και της γρίπης και την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι ιδιότητες της εχινάκειας
συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση του κοινού κρυολο-
γήματος.

Έχει διαπιστωθεί ότι η εχινάκεια έχει τη δυνατότητα να διε-
γείρει τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού,
για αυτό μπορεί ληφθεί προληπτικά κατά τη διάρκεια του
χειμώνα.

Λαμβάνεται υπό τη
μορφή ροφήματος
(βράζοντας τα φύλλα
της σε ένα μπρίκι), υπό
τη μορφή βάμματος ή
συμπληρώματος. 

Φασκόμηλο
Ένα από τα πιο αγα-

πημένα ελληνικά βό-
τανα, το φασκόμηλο
έχει αντισηπτική δράση
και είναι κατάλληλο για

πονόλαιμο. Σε μια κούπα βραστό νερό βάζουμε 1 κουταλιά
φασκόμηλο και το αφήνουμε για 2-3 λεπτά. Ιδανικά, προ-
σθέτουμε και μια κουταλιά μέλι για περισσότερες ευεργετι-
κές ιδιότητες.

Τίλιο ή φλαμούρι
Τα άνθη και τα φύλλα του τίλιου έχουν ηρεμιστική και αν-

τισπασμωδική δράση. Τα φύλλα του περιέχουν μαλακτικές
ουσίες, πτητικά έλαια πλούσια σε φαρνεζόλη, διάφορα γλου-
κονικά, σάκχαρα, στυπτικά και ουσίες παρόμοιες με την βι-
ταμίνη Ε.

Μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να καταπραΰνουμε την
ένταση. Επίσης, δρα ως εφιδρωτικό, ηρεμεί τα νεύρα και κα-
τεβάζει την υψηλή πίεση του αίματος και βελτιώνει την πέψη.

Θυμάρι
Το θυμάρι είναι ένα ακόμα αγαπημένο βότανο με πολλές

ιδιότητες και ως βότανο, αλλά και ως μυρωδικό σε πολλά
φαγητά. Το θυμάρι έχει τη δυνατότητα να καταπραΰνει τις
φλεγμονές της αναπνευστικής οδού και το άσθμα. Ως σιρόπι
ηρεμεί τον επίμονο βήχα (λειτουργεί ως αποχρεμπτικό), τη
βρογχίτιδα, την φαρυγγίτιδα και την αμυγδαλίτιδα. Είναι
ιδανικό βότανο για την περίπτωση του κρυολογήματος.
Μπορεί να ληφθεί ως ζεστό ρόφημα, ως βάμμα ή ως αιθέριο
έλαιο. 

Ζαμπούκος
O ζαμπούκος, σαμπούκος, κουφοξυλιά, αφροξυλιά ή

αφροξυλάνθη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή βότανα από την
αρχαιότητα. Τα μέρη που χρησιμοποιούνται για φαρμακευ-
τικούς λόγους είναι ο φλοιός, τα φύλλα και τα άνθη του, τα
οποία συλλέγονται προς το τέλος της άνοιξης και στις αρχές
του καλοκαιριού. Ο ζαμπούκος έχει ευεργετικές ιδιότητες
στο ανοσοποιητικό, στο αναπνευστικό, στο κρυολόγημα,
στην καρδιά, στο δέρμα, στα μάτια αλλά και για αποτοξί-
νωση. Μπορεί να καταναλωθεί ως ρόφημα, αλοιφή και λάδι.

Μολόχα (Αλθαία)
Η μολόχα ανακουφίζει από τον ερεθισμένο βλεννογόνο,

ενώ οι αντιφλεγμονώδεις και μαλακτικές της ιδιότητες θε-
ωρούνται ιδανικές για τη λαρυγγίτιδα, τη φαρυγγίτιδα και
τον ερεθιστικό βήχα. Λαμβάνεται ως ρόφημα.  n

Τα βότανα του χειμώνα που θωρακίζουν τον οργανισμό
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με την παρούσα προσφυγή ο αιτητής

προσέβαλε τη νομιμότητα της απόφαση της
ΕΔΥ, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4923, την
26.02.2016, με την οποία τα τέσσερα ενδια-
φερόμενα μέρη (Ε/Μ), κατόπιν επανεξέτα-
σης μετά από ακυρωτική απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου, διορίστηκαν αναδρο-
μικά, από 01.09.2011, στη μόνιμη θέση
Λειτουργού Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρε-
σιών Πληροφορικής. 

Σύμφωνα με την παράθεση των γεγονό-
των στην Ένσταση της καθ’ ης η αίτηση, η
απόφαση για διορισμό των Ε/Μ από
01.09.2011 στις επίδικες θέσεις ακυρώθηκε
με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
στην Χρυσάνθου ν Δημοκρατίας, Συνεκδ.
Υποθέσεις αρ. 1423/2011 κ.ά., ημερ.
29.06.2015 (εφεξής «ακυρωτική απόφαση»),
κατόπιν διαπίστωσης κενού αιτιολογίας και
ασάφειας ως προς τον τρόπο με τον οποίο η
καθ’ ης η αίτηση προέβη στις εκτιμήσεις της
πριν καταλήξει στην απονομή στους υποψη-
φίους μονάδων αναφορικώς με τα κριτήρια,
τα οποία καθορίζονται στον περί Αξιολόγη-
σης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμο του 1998 (Ν.6(Ι)/98) και
συγκεκριμένα αναφορικώς με τα κριτήρια
«πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης»
και «άλλα ακαδημαϊκά προσόντα».

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο ευπαίδευτος συνήγορος του αιτητή

προέβαλε τους ακόλουθους λόγους ακυρό-
τητας:

1. Εσφαλμένα η ΕΔΥ έλαβε υπόψη τις
προφορικές συνεντεύξεις που διενεργήθη-
καν κατά τον ουσιώδη χρόνο, καθότι είχε εν
τω μεταξύ αλλάξει η σύνθεσή της. 

2. Η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει
λόγω πλάνης της ΕΔΥ ως προς την πείρα και
τα άλλα ακαδημαϊκά προσόντα, για τα οποία
αποφασίστηκε ότι θα αποδοθούν μονάδες
μόνο σε όσους από τους υποψηφίους ικανο-
ποιούν τα εν λόγω κριτήρια μέχρι την ημε-
ρομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

3. Η ΕΔΥ λανθασμένα δεν έλαβε υπόψη
την πρόσθετη πείρα που είναι σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης. Ειδικότερα υπήρξε
ισχυρισμός ότι η προσβαλλόμενη απόφαση
αναφορικά με τα κριτήρια της πείρας και των
ακαδημαϊκών προσόντων λήφθηκε, κατά πα-
ράβαση του δεδικασμένου, χωρίς δέουσα
έρευνα και αιτιολογία και κατά παράβαση
του ενιαίου μέτρου κρίσεως.

Κατά την ακρόαση της υπόθεσης ο αιτη-
τής ήγειρε και πρόσθετο ζήτημα λόγω ισχυ-
ριζόμενου σφάλματος στη διαδικασία επα-
νεξέτασης συνεπεία της απόφασης της ΕΔΥ
να λάβει υπόψη, για σκοπούς επανεξέτασης,
τους υποψηφίους που προσήλθαν στην προ-
φορική εξέταση κατά την αρχική πλήρωση
της θέσης, πλην όσων επιλέγηκαν για διορι-
σμό και ο διορισμός τους δεν ακυρώθηκε
από το Ανώτατο Δικαστήριο και οι οποίοι
ανέρχονταν σε 34 και όχι το σύνολο των 60
υποψηφίων, οι οποίοι είχαν κριθεί ως προ-
σοντούχοι κατά την αρχική αξιολόγηση των
προσόντων. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακύρωσε την επίδικη διοι-

κητική πράξη τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα: 

α. Το μέρος της απόφασης που αφορούσε
στις προφορικές συνεντεύξεις και τα αποτε-
λέσματα αυτών δεν επηρεάστηκε από το
ακυρωτικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου,
λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρ-
θρου 34Α(3) του Ν.1/90, συμφώνως του
οποίου κατά την επανεξέταση μιας ακυρω-
θείσας απόφασης θεωρείται μέρος του πραγ-
ματικού καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη
η κρίση που αποκόμισε η Επιτροπή κατά την
προφορική εξέταση που τυχόν έγινε πριν εκ-
δοθεί η ακυρωθείσα απόφαση της, ανεξάρ-
τητα αν εν τω μεταξύ έχει αλλάξει η σύνθεσή
της, καταλήγω ότι εν προκειμένω νομίμως η
καθ’ ης η αίτηση έλαβε υπόψη τη βαθμολο-
γία που εδόθη από την προηγούμενη Επι-
τροπή στην προφορική εξέταση.

β. Η θέση του ευπαίδευτου δικηγόρου του
αιτητή ότι στην υπό εξέταση περίπτωση δεν
μπορούσε να τύχει εφαρμογής το άρθρο 34Α
καθότι η διαδικασία διεξήχθη συμφώνως
των προνοιών του Ν.6(Ι)/98, με κάθε σεβα-
σμό δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ο Ν.6(Ι)/98
καθιερώνει μία ειδική διαδικασία για την
αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη
Δημόσια Υπηρεσία σε συγκεκριμένες θέσεις
εισδοχής, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν
υπερβαίνει την κλίμακα Α8, χωρίς όμως αυτό
να σημαίνει ότι ως προς τα θέματα τα οποία
δεν τυγχάνουν ρύθμισης στο Ν.6(Ι)/98 απο-
κλείεται η εφαρμογή των προνοιών του
Ν.1/90, στις πρόνοιες του οποίου, εν πάση
περιπτώσει, γίνεται παραπομπή στις πλεί-
στες εκ των διατάξεων του Ν.6(Ι)/98. Συνα-
κόλουθα, εφόσον ο Ν.6(Ι)/98 περιορίζεται
στον καθορισμό συγκεκριμένης διαδικασίας
για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, χωρίς
να ρυθμίζει ζητήματα επανεξέτασης μετά
από ακυρωτική απόφαση, ορθώς και νομί-
μως η καθ’ ης η αίτηση εφάρμοσε εν προκει-
μένω τις πρόνοιες του άρθρου 34Α του
Ν.1/90 και ο εγερθείς από τον αιτητή σχετι-
κός λόγος ακύρωσης απορρίπτεται. 

γ. Απορριπτέος κρίνεται και ο ισχυρισμός
του αιτητή ότι η καθ’ ης η αίτηση εσφαλμένα
δεν έλαβε υπόψη - επιπλέον της προβλεπό-
μενης ως πλεονέκτημα στο σχετικό Σχέδιο
Υπηρεσίας - την πρόσθετη και σχετική με τα

καθήκοντα της θέσης πείρα του, καθότι,
όπως καταγράφεται στην ακυρωτική από-
φαση, κατά την αρχική διαδικασία αξιολό-
γησης των προσόντων και της πείρας των
υποψηφίων η Επιτροπή είχε επίσης αποφα-
σίσει να μη δώσει μονάδες για το κριτήριο
«πλεονέκτημα» σε οποιονδήποτε υποψήφιο,
επειδή το Σχέδιο Υπηρεσίας της υπό πλή-
ρωση θέσης προνοεί ότι πλεονέκτημα θα
αποτελεί η σχετική με τα καθήκοντα της
θέσης πείρα, η οποία αποτελεί ξεχωριστό
κριτήριο.

δ. Για την πείρα, η οποία προβλεπόταν μά-
λιστα και ως πλεονέκτημα, η ΕΔΥ αρκέ-
στηκε στην επανάληψη των προνοιών του
Νόμου, σημειώνοντας ότι οι αντίστοιχες μο-
νάδες θα απονέμονταν ανάλογα με τα χρό-
νια της ευδόκιμης πείρας και την εγκυρό-
τητα του σχετικού πιστοποιητικού. Δε δό-
θηκε, όμως, κάποια περαιτέρω επεξήγηση,
ούτε προκαθορίστηκε μια κλίμακα πείρας, η
οποία θεωρούμενη ως «ευδόκιμη» να δι-
καιολογούσε και την ανάλογη με την έκτασή
της αποτίμηση. 

Επιπρόσθετα, απουσιάζει και η κρίση επί
των πιστοποιητικών που προσκομίστηκαν
από τους υποψηφίους, δηλαδή ποια από
αυτά και σε ποιό βαθμό είχαν εκληφθεί από
την ΕΔΥ ως έγκυρα, σύμφωνα με την απαί-
τηση του Νόμου. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια
παραμένει ανεξήγητο γιατί από την πιστο-
ποιημένη απασχόληση της αιτήτριας δε δό-
θηκαν μονάδες πείρας, αλλά και ζήτημα σύγ-
κρισης της πείρας των διαδίκων, ούτως ώστε
να έχει νόμιμο έρεισμα η διαφοροποίηση που
παρατηρήθηκε.

ε. Από το απόσπασμα των σχετικών πρα-
κτικών της συνεδρίας της καθ’ ης η αίτηση
ημερομηνίας 25.01.2016, κατά την οποία λή-
φθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση καθίστα-
ται πρόδηλο ότι η έρευνα της Επιτροπής πε-
ριορίστηκε στη χρονική διάρκεια της πείρας
εκάστου υποψηφίου, με μόνη πρόσθετη ανα-
φορά ότι καθ’ ης η αίτηση αποφάσισε ότι για
να αποδοθούν μονάδες στο κριτήριο της
σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης πείρας,
αυτή πρέπει να αποκτήθηκε σε επίπεδο θέ-
σεων με μισθοδοτική κλίμακα τουλάχιστον
Α4-Α7 ή σε πείρα που αποκτήθηκε σε ανά-
λογα καθήκοντα στον ιδιωτικό τομέα.

Παρατηρείται, δηλαδή, εκ νέου κενό αι-
τιολογίας εφόσον παραμένει ασαφής ο τρό-
πος με τον οποίο η καθ’ ης η αίτηση προέβη
στις εκτιμήσεις της πριν καταλήξει στην απο-
νομή μονάδων για το υπό αναφορά κριτή-
ριο, με αποτέλεσμα να καθίσταται εκ νέου
ανέφικτος ο δικαστικός έλεγχος της απόφα-
σης επιλογής των Ε/Μ.

στ. Όπως έχει νομολογηθεί, όταν διορίζον
όργανο βρίσκεται αντιμέτωπο με έννοιες
λίγο πολύ ακαθόριστες, όπως για παρά-
δειγμα «διοικητική πείρα» ή «εποπτικά κα-
θήκοντα», θα πρέπει καταρχήν να καθορίζει
τη φύση των εννοιών αυτών και, επιπλέον,
να εξηγεί με τρόπο που να καθιστά δυνατό
το δικαστικό έλεγχο, γιατί τη συγκεκριμένη

πείρα τη δέχεται ως διοικητική, είτε ως τέ-
τοια που να θεωρείται ότι ο υποψήφιος
ασκούσε εποπτικά καθήκοντα (βλ. Μιχαηλί-
δης v. Δήμου Αγλαντζιάς (2010) 3 Α.Α.Δ.
464).

Κάτω από παρόμοιες συνθήκες στην υπό-
θεση Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανο-
μής Βαρών v. Κεφάλα (Αρ. 2) (2003) 3
Α.Α.Δ. 349, επισημάνθηκαν, σε σχέση με
αυτό το ζήτημα, τα ακόλουθα:

«Οι πέντε μονάδες ήταν το ανώτατο όριο
και η απόδοση μονάδων κατά περίπτωση
στο πλαίσιο της διάταξης θα έπρεπε να αν-
τανακλά την πραγματική πείρα της κάθε
υποψήφιας αλλά και τη διαφορά της, έστω
στο βαθμό που αυτή θα ήταν ουσιαστική, με
την πείρα των άλλων. Συνεπώς στοιχειοθε-
τείται και ως προς αυτά λόγος ακυρότητας».

z. Επισημαίνοντας τη θέση του ευπαίδευ-
του δικηγόρου του αιτητή ότι δεν αμφισβη-
τείται το γεγονός ότι η καθ’ ης η αίτηση είχε
ενώπιο της τα πιστοποιητικά της πείρας των
υποψηφίων αλλά αυτό που αμφισβητείται
είναι η μη αποκάλυψη του τρόπου που η καθ’
ης η αίτηση αξιολόγησε τα πιστοποιητικά
εκάστου εξ αυτών, διαπιστώνω ότι, πράγ-
ματι, πέραν της αριθμητικής απόδοσης μο-
νάδων στον κάθε υποψήφιο από το κάθε
μέλος της Επιτροπής, πουθενά στον διοικη-
τικό φάκελο, ο οποίος έχει προσκομισθεί και
κατατεθεί ως Τεκμήριο, δεν καταγράφεται η
έρευνα η οποία διεξήχθη για να διαπιστωθεί
ποια εκ των υποβληθέντων πιστοποιητικών
κρίθηκαν ότι αποδεικνύουν τη σχετικότητα
της πιστοποιούμενης με αυτά πείρας, συγ-
κρινόμενης με τα καθήκοντα της θέσης και
μάλιστα στο βαθμό που η καθ’ ης η αίτηση
είχε καθορίσει σε σχέση με τη μισθοδοτική
κλίμακα. Διαπιστώνω, δηλαδή, ότι δεν λή-
φθηκε καθόλου υπόψη η επισήμανση του Δι-
καστηρίου στην ακυρωτική απόφαση ότι
απουσιάζει η κρίση επί των πιστοποιητικών
που προσκομίστηκαν από τους υποψηφίους,
δηλαδή ποια από αυτά και σε ποιο βαθμό
είχαν εκληφθεί από την καθ’ ης η αίτηση ως
έγκυρα, σύμφωνα με την απαίτηση του
Νόμου. 

Περαιτέρω, καταλήγω ότι ήταν μεν δυνα-
τόν για την καθ’ ης η αίτηση να μην αποδώ-
σει κατά την επανεξέταση τις ίδιες ή περισ-
σότερες μονάδες οι οποίες είχαν κατά την
αρχική διαδικασία αποδοθεί στον αιτητή για
το κριτήριο της πείρας, πλην όμως, επιπρό-
σθετα της γενικότερης υποχρέωσης για αι-
τιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, σε
συμφωνία με τη θέση του ευπαίδευτου δικη-
γόρου του αιτητή, θεωρώ ότι και οι αρχές
της χρηστής διοίκησης επέβαλλαν στην καθ’
ης η αίτηση την υποχρέωση να επεξηγήσει
με σαφήνεια και επάρκεια τον τρόπο απονο-
μής των σχετικών μονάδων, δοθέντος ότι ο
αιτητής κατά την επανεξέταση έλαβε λιγό-
τερες μονάδες στο κριτήριο της πείρας (2,22)
έναντι των μονάδων τις οποίες είχε λάβει
κατά την αρχική αξιολόγηση (3). n
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ΟΠΙΣ, παραμονές της έναρξης της λειτουργίας του
ΓεΣΥ, εντείνει τη συγκρουσιακή τακτική που υιοθέ-
τησε με στόχο τον τορπιλισμό της μεταρρύθμισης

του τριτοκοσμικού μας συστήματος υγειονομικής περίθαλ-
ψης, του στίγματος που μας διακρίνει ως μοναδικούς μεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών. Ένα σύστημα στο οποίο ο ασθενής,
από υποκείμενο ενός βασικότατου κοινωνικού δικαιώματος,
αυτού της υγείας, έγινε αντικείμενο οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της ανάγκης του, λόγω των ταπεινωτικών συνθηκών
πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και της ασυδο-
σίας του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Η ηγεσία του ΠΙΣ, στα πλαίσια της εκβιαστικής τακτικής
της, κάλεσε τα μέλη του να μποϋκοτάρουν το ΓεΣΥ, αν η Κυ-
βέρνηση δεν ικανοποιήσει τις οικονομικές τους απαιτήσεις
και ενσωματώσει στο ΓεΣΥ τις σημερινές αναχρονιστικές
δομές παροχής υπηρεσιών, οι οποίες τους μόνους που βο-
λεύουν είναι τους παρόχους υπηρεσιών και ιδιαίτερα τους
λεγόμενους μεγαλογιατρούς. Το πρόσφατο μήνυμα του
Προέδρου του ΠΙΣ, πέραν από την αθλιότητα των χαρακτη-
ρισμών του, είναι δείγμα άκρας ιδιοτέλειας, μιζέριας κοινω-
νικής ευθύνης και ελλείμματος επαγγελματικής ηθικής. Οι
εκπρόσωποι του ΠΙΣ, σχίζουν τα ιμάτια τους, όπως οι φα-
ρισσαίοι, για ένα «σωστό και ποιοτικό ΓεΣΥ», μια φράση την
οποία αναμασούν χωρίς να προσδιορίζουν το περιεχόμενο
της. Το ΓεΣΥ, για το οποίο αγωνίζονται, θα πρέπει πρώτα να
εξυπηρετεί τα κατ’ αυτούς «καλώς νοούμενα» συμφέροντα
των γιατρών, προκειμένου «να συνεχίσουν  να μας προσφέ-
ρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας». Ενδεικτική των υπερ-
βολικών απαιτήσεων των γιατρών είναι η θέση της ουρολο-
γικής εταιρείας ότι για « ..συνέχιση της παροχής υψηλού επι-
πέδου ουρολογικής υγείας στους πολίτες» το ΓεΣΥ θα πρέπει
να τους αποζημιώσει «…για το κόστος του ήδη αγορασμέ-
νου πανάκριβου εξοπλισμού των ουρολόγων ο οποίος χρει-
άζεται να ενταχθεί στο σύστημα και επιπλέον…» να καλύ-
πτει «…τη συντήρηση και τα έξοδα αντικατάστασης αυτού
(του εξοπλισμού)». Πρόκειται για εξωφρενικό αίτημα από
μέρους ελεύθερων επαγγελματιών. Μια καλή επιλογή για
τους ίδιους θα ήταν να γίνουν υπάλληλοι των κρατικών υπη-
ρεσιών υγείας με κλίμακα Α.16 και να έχουν στη διάθεση
τους τον εξοπλισμό των νοσοκομείων με το αζημίωτο, με
μόνο μειονέκτημα ότι ο μισθός δεν θα είναι μαύρο χρήμα και
θα υπόκειται στην πληρωμή φόρων και εισφορών!

Από τα συμφραζόμενα των καθημερινών δηλώσεων της
ηγεσίας του ΠΙΣ και των εταιρειών των διαφόρων ιατρικών
ειδικοτήτων, το ΓεΣΥ θα γίνει «σωστό και ποιοτικό», όταν
(α) αυξήσει τον προϋπολογισμό του (και τις αμοιβές τους),
έτσι που οι δαπάνες υγείας, από 7%, να ανέλθουν στο ποσο-
στό των 9% του ΑΕΠ μας, με το ανόητο επιχείρημα ότι τόσα

δαπανούν κατά μέσο όρο οι χώρες της ΕΕ και συνεπακό-
λουθο την άμεση αύξηση των εισφορών της τάξης των 30%,
ένα λογαριασμό που θα επωμισθούν οι εργαζόμενοι, οι συν-
ταξιούχοι, οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι, (β) επι-
τρέψει την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής ως στοιχείο του συ-
στήματος παροχής υπηρεσιών προς δικαιούχους, αφήνοντας
έτσι ανοικτό το παράθυρο για αδήλωτα εισοδήματα και εκ-
μετάλλευση των ασθενών, (γ) αναλάβει τον επιχειρηματικό
κίνδυνο ιδιωτικών επενδύσεων σε νοσοκομειακές κλίνες και
εξοπλισμό και (δ) περιορίσει τον χρόνο εξυπηρέτησης των
δικαιούχων σε υπαλληλικά ωράρια, ενώ κατά άλλα οι για-
τροί δεν δέχονται υπαλληλοποίηση τους. Το συμπέρασμα
είναι ότι το «σωστό και ποιοτικό ΓεΣΥ», κατά τους γιατρούς,
ταυτίζεται με την εξασφάλιση όσον το δυνατόν υψηλότερων
απολαβών. 

Η μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα σε ένα νέο
εθνικό σύστημα εξυπακούει μεταρρύθμιση, ένα νέο θεσμικό
πλαίσιο: νέες προσεγγίσεις σ’ ότι αφορά τη χρηματοδότηση,
την οργάνωση και τα συστήματα αμοιβών των παρόχων. Ο
ΠΙΣ στην ουσία απορρίπτει το μεταρρυθμιστικό στοιχείο, ως
συνιστώσα της αλλαγής και απλώς επιδιώκει τη συγκόλληση
δυο προβληματικών τομέων, του ιδιωτικού τομέα της ασυ-
δοσίας και της συναλλαγής και του κακοδιοικούμενου δη-
μόσιου τομέα, με αποτέλεσμα ούτε τη βελτίωση της εξυπη-
ρέτησης των ασθενών ούτε τον έλεγχο των δαπανών να πε-
τύχουμε. Ενδεικτική του αρνητισμού του ΠΙΣ είναι η
αφοριστική δήλωση ηγετικού στελέχους του, στις
25.11.2018, ότι το ΓεΣΥ στην Κύπρο θα είναι η «…αναβίωση
χρεωκοπημένων συστημάτων που έχουν εγκαταλειφθεί παν-
τού στον κόσμο…». Πάντως, αυτός ο κόσμος δεν  είναι ο
πλανήτης Γη. Προφανώς θα έχει υπόψη του κάποιον άλλο
πλανήτη! 

Η κατάσταση που δημιούργησε ο πόλεμος που κήρυξε ο
ΠΙΣ εναντίον του ΓεΣΥ τη δωδεκάτη της εισαγωγής του,
ανέδειξε κα τις αδυναμίες των ηγεσιών του Υπουργείου
Υγείας και του ΟΑΥ να χειριστούν ζωτικά ζητήματα, ενδί-
δοντας σε απαιτήσεις των γιατρών, οι οποίες παραβιάζουν
βασικές αρχές του ΓεΣΥ. 

Το 2017, πριν ακόμη ξεσπάσει η σημερινή σύγκρουση,
έγινε αποδεκτό και νομοθετήθηκε το αίτημα του ΠΙΣ για
απευθείας πρόσβαση στους ειδικούς γιατρούς, χωρίς κανένα
περιορισμό, εκτός από την αυξημένη συμπληρωμή. Πρόκει-
ται για στοιχειώδες λάθος: ενώ όλοι οι δικαιούχοι υποχρε-
ούνται, με βάση το Νόμο, να εγγραφούν στο κατάλογο προ-
σωπικού γενικού γιατρού, οποίος θα λαμβάνει από τον ΟΑΥ
ετήσιο κατά κεφαλή τέλος €120 περίπου για τις υπηρεσίες
που θα προσφέρει σε ασθενείς εγγεγραμμένους στον κατά-
λογο του, ο ασθενής, κάνοντας ο ίδιος διάγνωση της πάθη-
σης του, έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποταθεί απευθείας σε
ειδικό, που ο ίδιος κρίνει κατάλληλο. Η διαδικασία της αυ-
τοδιάγνωσης και αυτοπαραπομπής, πέραν του ότι είναι αν-
τιεπιστημονική και επικίνδυνη για την υγεία, συνεπάγεται
αχρείαστες δαπάνες. Από τη μια θα έχουμε γενικούς για-
τρούς που θα αμείβονται για δικαιούχους στους οποίους δεν

θα προσφέρουν υπηρεσίες και από την άλλη ο ΟΑΥ θα πλη-
ρώνει για τους ίδιους δικαιούχους για υπηρεσίες ειδικού, οι
οποίες θα μπορούσαν σ΄ ένα μεγάλο ποσοστό να παρασχε-
θούν, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, από γενικό γιατρό. Αν
υποθέσουμε ότι ένα ποσοστό της τάξης των 20% (ρεαλιστική
υπόθεση) θα προσφεύγουν απευθείας σε ειδικούς, το αποτέ-
λεσμα θα είναι μια επιβάρυνση της τάξης των €20 εκ. ετη-
σίως για γενικούς γιατρούς χωρίς αντίκρισμα υπηρεσιών και
επιπλέον αχρείαστη δαπάνη για υπηρεσίες ειδικών. Από τη
στιγμή που υιοθετήθηκε η απευθείας πρόσβαση σε ειδικούς,
η υποχρεωτική εγγραφή σε προσωπικούς γιατρούς δεν έχει
θέση στο σύστημα.

Ακολούθησε η πρόσφατη απόφαση για αύξηση των αμοι-
βών των προσωπικών γιατρών (παιδιάτρων και γενικών για-
τρών) κατά 20%, μετά την απειλή της παιδιατρικής εταιρείας
για μποϊκοτάρισμα του ΓεΣΥ. Πρόκειται για σοβαρό λάθος
τακτικής  στα πλαίσια της συλλογικής διαπραγμάτευσης των
όρων προσφοράς υπηρεσιών. Ο ΟΑΥ προέβη σε μονομερή
παραχώρηση, χωρίς να εξασφαλίσει ότι η παιδιατρική εται-
ρεία θα ανακαλούσε την έκκληση προς τα μέλη της για μη
ένταξη στο ΓΕΣΥ. Αντίθετα, οι παιδίατροι επανήλθαν με νέο
αίτημα για περαιτέρω αύξηση των αμοιβών τους κατά 10%.
Είναι μια γκάφα πρωτάρηδων στη συλλογική διαπραγμά-
τευση από πλευράς ΟΑΥ, ως αποτέλεσμα κακής εκτίμησης
της αιτίας της αντίδρασης των παιδιάτρων: η αιτία δεν είναι
το ύψος του κατά κεφαλήν τέλους, το οποίο ήταν από την
αρχή αρκούντως ικανοποιητικό , αλλά ο δυσανάλογα μεγά-
λος αριθμός παιδιάτρων σε σχέση με τον παιδικό πληθυσμό
της Κύπρου. Το πλεόνασμα προσφοράς γέννησε το αίτημα
για αχρείαστη και αδικαιολόγητη αύξηση των τελών, ώστε
ο κάθε παιδίατρος, είτε πλήρως η μερικώς απασχολούμενος,
να έχει το εισόδημα που ο ίδιος θεωρεί ικανοποιητικό. Πρό-
κειται για ικανοποίηση μιας μορφής έμμεσης προκλητής
(αχρείαστης) ζήτησης: όταν υπάρχει  πλεόνασμα προσφοράς
στον τομέα της υγείας, οι πάροχοι αυξάνουν τη ζήτηση π.χ.
με την πρόκληση αχρείαστων επισκέψεων, εισαγωγών σε νο-
σοκομεία, διαγνωστικών εξετάσεων.

Ένα άλλο λάθος του ΟΑΥ είναι η απόφαση για επιβάρυνση
των ασθενών με €25 για επίσκεψη σε προσωπικό γιατρό με-
ταξύ 8 μ.μ. και 8 π.μ. και τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες,
για αποθάρρυνση των δικαιούχων να «ενοχλούν» τους για-
τρούς σε μη εργάσιμες ώρες. Το μόνο που θα πετύχει το
μέτρο αυτό είναι το συνωστισμό ασθενών στα  τμήματα
πρώτων βοηθειών των νοσοκομείων, όπως  συμβαίνει σή-
μερα, και το άνοιγμα του παραθύρου για εκμετάλλευση των
ασθενών από τους γιατρούς.

Η περιττή δαπάνη που συνεπάγεται η απευθείας πρό-
σβαση σε ειδικούς, από άτομα υποχρεωτικώς εγγεγραμμένα
σε προσωπικούς γιατρούς και η αλόγιστη αύξηση αμοιβών
των προσωπικών γιατρών, αν είναι μέσα στα πλαίσια των
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων  του ΓεΣΥ, θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για παροχή βασικών οδοντιατρικών υπηρε-
σιών, τις οποίες σήμερα παρέχουν τα Κυβερνητικά Οδοντια-
τρεία στους δικαιούχους των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας.

Τέλος, τόσο το Υπουργείο Υγείας όσοι και ο ΟΑΥ, ως οι θε-
ματοφύλακες των δικαιωμάτων των πολιτών, χωρίς να πα-
ραγνωρίζουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των  καλόπι-
στων παρόχων υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να αντιμετω-
πίζουν τα οποιαδήποτε αιτήματα του ΠΙΣ, κατά τρόπο που
το ΓεΣΥ να καταντήσει όμηρος του ΠΙΣ. n

Γενικό Σύστημα Υγείας . Όμηρος του ΠΙΣ;

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι για δεύτερη συνεχή
χρονιά η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση

κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) και έκτη για όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία. Η
Κύπρος ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό έργων αξιοποιώντας
πλήρως τα αναπτυξιακά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
επισημαίνει η επίσημη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, με βάση τις πιστοποιημένες δαπάνες, η Κύ-
προς πέτυχε όχι μόνο την πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊ-
κών κονδυλιών, αλλά, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κατατάσσεται μεταξύ των κρατών μελών με τις
καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της
περιόδου 2014-2020 (Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος
Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική
Συνοχή, ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 και Βασική Επισιτιστική και
Υλική Βοήθεια) υποβλήθηκαν αιτήσεις πληρωμών ύψους πε-
ρίπου 138 εκ. ευρώ υπερβαίνοντας τον στόχο για απορρό-
φηση (127 εκ. ευρώ) κατά περίπου 11 εκ. ευρώ. 

Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις στοχεύουν, μεταξύ άλλων,
σε έργα υποδομών για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Επιχειρη-
ματικότητα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Έρευνα
και Καινοτομία, Περιβάλλον, Μεταφορές, δράσεις που απο-
σκοπούν στη αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής καθώς και μέτρα για προώθηση της αλι-
είας και υδατοκαλλιέργειας. n

Απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Του Παναγιώτη Δ. Γιάλλουρου
Προϊστάμενου της μονάδας σχεδιασμού του ΓεΣΥ 
την περίοδο 1982-1983 και πρώην Διευθυντή 
Διοίκησης, Υπουργείο Υγείας.
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Οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, βοηθήματα και συντάξεις,  από 1.1.2019

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με
τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νόμους του 2010 μέχρι 2018, από τον Ια-
νουάριο 2019 ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδο-
χών αυξάνεται από τον μήνα εισφορών Ια-
νουάριο 2019 σε €1.051 την εβδομάδα και σε
€4.554 τον μήνα.

(2) Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτε-

λώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογί-
ζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων
αυξάνονται κατά 0,42% από 7.1.2019.

(3) Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αυξάνονται από 1.1.2019 κατά 0,42% στο 
βασικό μέρος, σε σχέση με τα ποσά που
ίσχυαν κατά την 1.1.2018. Στο συμπληρωμα-
τικό μέρος, σύμφωνα με τη Νομοθεσία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάθε Ιανουάριο
χορηγείται αύξηση ίση με την αύξηση 

του μέσου όρου του δείκτη τιμών κατανα-
λωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου,
σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη
αυτού κατά το δεύτερο εξάμηνο του προ-
ηγούμενου χρόνου. Η πιο πάνω αύξηση
όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της
αύξησης των βασικών συντάξεων. Επομέ-
νως, οι συντάξεις αυξάνονται από 1.1.2019
κατά 0,42% στο συμπληρωματικό μέρος 
σε σχέση με τα ποσά που ίσχυαν κατά 

την 1.1.2018.
(4) Tο ύψος των βοηθημάτων τοκετού και

κηδείας καθορίζονται από 7.1.2019 σε
€546,36 και €509,94 αντίστοιχα.

Επίσης, με βάση τη νομοθεσία περί Χορή-
γησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1.1.2019 το
ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται
σε €340,41 τον μήνα. n

Αναθεώρηση επιδομάτων και ωρομισθίων 
από 1η Ιανουαρίου λόγω τιμαρίθμου

ΗΑν. Διευθύντρια του Τμήματος Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
υπό την ιδιότητα Γραμματέα της Μι-

κτής Εργατικής Επιτροπής απέστειλε προς
τα Κυβερνητικά Τμήματα και άλλες υπηρε-
σίες με οδηγίες του Προέδρου της ΜΕΕ εγ-
κυκλίους με τις οποίες πληροφορεί ότι με
βάση τη συμφωνία για αναθεώρηση στην
αρχή κάθε χρόνου των Επιδομάτων Συνθη-
κών Εργασίας με βάση τις γενικές αυξήσεις
και τιμαριθμικές αυξήσεις, τα επιδόματα
αυτά αναθεωρούνται από 1/1/2019 ως ακο-
λούθως:

(α) Το επίδομα επίβλεψης από 56,20 σεντ
την ώρα σε 56,63 σεντ την ώρα.

(β) Τα επιδόματα Θαλάσσιας Εργασίας και
Αναρρίχησης (Ηλεκτρολόγου σε πασσά-
λους) από 37,46 σεντ την ώρα σε 37,74 σεντ
την ώρα.

Αναφέρεται επίσης ότι ο αριθμητικός
μέσος όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
κατά το 2018, εξαιρουμένης της επίπτωσης
από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης,
ανήλθε στις 96,59 μονάδες, σε σύγκριση με
95,15 μονάδες του προηγούμενου έτους (με
έτος βάσης το 2015), δηλαδή σημείωσε αύ-
ξηση 1.51%.

Σύμφωνα με τη Σημείωση 14 του Πρώτου
Πίνακα Δελτίων Δαπανών του περί Προϋ-
πολογισμού του 2019 Νόμου του 2018

(Ν.59(ΙΙ)/2018), οι μισθοί και οι συντάξεις
των συνταξιούχων της δημόσιας υπηρεσίας
αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του
50% της αύξησης του υποκείμενου δείκτη
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρ-
μογής (ΑΤΑ) του έτους που προηγείται, 
νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και τρίτο
τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους
αναφοράς παρουσιάζεται θετικός ρυθμός
ανάπτυξης. Δεδομένου ότι, κατά το δεύτε-
ρο και τρίτο τρίμηνο του 2018, ο ρυθμός οι-
κονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς
όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές
διακυμάνσεις, ήταν θετικός της τάξης του
4% και 3,7%, αντίστοιχα, και λόγω της αύ-
ξησης του υποκειμενικού δείκτη της ΑΤΑ
κατά το 2018 σε σχέση με το 2017, το 
τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται από την
1/1/2019 και για περίοδο δώδεκα μηνών από

310,71% σε 313,83% πάνω στα βασικά 
ωρομίσθια του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού
Προσωπικού.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, τα υφιστά-
μενα ωρομίσθια αυξάνονται από 1/1/2019 
με 0,76%. Επίσης, οι υφιστάμενες μισθοδο-
τικές κλίμακες ωρομισθίων αναπροσαρμό-
ζονται απο την ίδια ημερομηνία. Νοείται ότι
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθε-
τηθεί οποιοσδήποτε ωρομίσθιος πέραν απο
την κορυφή της κλίμακας του, εκτός των 
περιπτώσεων που έχουν προσωπικό ωρομί-
σθιο.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
καθώς επίσης και οι υπόλοιπες επηρεαζόμε-
νες Υπηρεσίες παρακαλούνται όπως προ-
βούν στις δέουσες ενέργειες για εφαρμογή
των αναφερομένων προνοιών. n

Επίδομα διακίνησης σε θαλασσαιμικούς

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων από την 1η Ια-

νουαρίου 2019 τέθηκε σε εφαρμογή του Σχέ-
διο Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε
Πρόσωπα με Θαλασσαιμία, το οποίο σκοπό
έχει την παροχή οικονομικής βοήθειας σε
πρόσωπα με θαλασσαιμία, ώστε να καλύ-
πτουν μέρος των δαπανών για τη διακίνησή
τους προς και από τα Κέντρα Θαλασσαιμίας
των δημόσιων νοσηλευτηρίων για τις με-
ταγγίσεις αίματος και τις παρεπόμενες ιατρι-
κές εξετάσεις και θεραπείες τους.

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται, στο
ποσό των €51 τον μήνα για τους δικαιούχους

που διαμένουν μόνιμα εντός Δήμων και στο
ποσό των €102 το μήνα για τους δικαιούχους
που διαμένουν μόνιμα εντός κοινοτήτων.

Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφα-
λιστούν από:

• την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνι-
κής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dsid

• τα γραφεία του Τμήματος στη διεύθυνση
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 67 στα Λατσιά,
Λευκωσία (τηλ. 22815015) ή Αποστόλου Αν-
δρέα 11, Hyper Tower, στην Μέσα Γειτονιά,
Λεμεσό (τηλ.: 25729131).

• τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. n

Αναγραφή Προϊσταμένων 
των Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους

Εγκύκλιος της Αναπληρώτριας Διευ-
θύντριας του Τμήματος Δημόσιας Δι-
οίκησης και Προσωπικού πληροφορεί

ότι η αναγραφή των Προϊσταμένων των διά-
φορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και στις
Εγκύκλιους Επιστολές διαφοροποιείται
όπως πιο κάτω. Η ανάγκη διαφοροποίησης

προέκυψε μετά την ίδρυση και δεύτερου
υφυπουργείου, του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού, το οποίο ιδρύθηκε με τον περί Ίδρυσης
Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού
Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω
και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2018 (Ν.
123(Ι)/2018). n

Υποτροφίες για το πρώτο MBA
που προσφέρει και πιστοποιημένες 
δεξιότητες στις δημόσιες συμβάσεις

Το Alexander College προσφέρει την
δυνατότητα διεκδίκησης τεσσάρων
υποτροφιών στο αξιολογημένο-πιστο-

ποιημένο από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε πρωτο-
ποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων με Ειδικότητες στις Δημό-
σιες Συμβάσεις και στην Διαχείριση
(https://alexander.ac.cy/courses/postgra-
duate-2/mba-with-specializations-in-mana-
gement-procurement/). Πρόκειται για το
πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που προσφέ-
ρει πιστοποιημένες σε μεταπτυχιακό επίπεδο
γνώσεις και δεξιότητες στις  Δημόσιες Συμ-
βάσεις.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε στελέχη
της ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας, με του-
λάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία,
μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.  οι οποίοι πληρούν τα
απαραίτητα κριτήρια. Οι υποτροφίες αφο-
ρούν στην  νέα περίοδο έναρξης του προ-

γράμματος στις 4 Φεβρουαρίου 2019 και κα-
λύπτουν το 15% των διδάκτρων (από €6,950
σε €5,900). Οι φοιτητές έχουν την δυνατό-
τητα διεκδίκησης της κρατικής φοιτητικής
χορηγίας που μπορεί να φτάσει μέχρι €3,420.

Κριτήρια Εισδοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι ανα-

γνωρισμένου πτυχίου. Επιπλέον, απαιτείται
συστατική επιστολή από ένα εργοδότη ή
ανώτερο  ή μία συστατική επιστολή από ακα-
δημαϊκό. Δεκτές μπορεί να γίνουν αιτήσεις
από άτομα που δεν κατέχουν πρώτο τίτλο
σπουδών αλλά διαθέτουν αποδεδειγμένη
5ετή επαγγελματική εμπειρία.

Αιτήσεις αποστέλλονται στο https://ale-
xander.ac.cy/apply-now/ με υποσημείωση
από τον αιτητή «Υποτροφίες MBA-
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.» και στο info@alexander.ac.cy.
Για πληροφορίες 24-532373. n Φόρουμ για ίση αμοιβή

μεταξύ ανδρών και γυναικών

ΗΕπιτροπή Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και στην Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ, το

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και το Γραφείο Επιτρόπου Δι-
οικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 7
Φεβρουαρίου Φόρουμ με θέμα την ίση
αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Φό-
ρουμ θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Ευρώπη
στο ισόγειο του κτηρίου της Κυπριακής Ακα-

δημίας Δημόσιας Διοίκησης από 9.00 π.μ.
μέχρι 1.00 μ.μ.

Μετά από χαιρετισμούς από την Επίτροπο
Διοικήσεως κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και
την Υπουργό Εργασίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου
θα πραγματοποιηθούν Εργαστήρια στα
οποία Λειτουργοί Εργασιακών Σχέσεων θα
παρουσιάσουν περιπτωσιακές περιπτώσεις
από χώρες μέλη της ΕΕ και τα πορίσματα
τους θα συζητηθούν στην ολομέλεια του
Φόρουμ για σύνοψη. n
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
Έρευνας της Κοινωνικής Προστασίας,
που διενεργήθηκε από τη Στατιστική

Υπηρεσία και η οποία βασίζεται στους κανό-
νες που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής
Προστασίας (ΕΣΣΚΟΠ), οι συνολικές δαπά-
νες της Κοινωνικής Προστασίας στην Κύπρο
ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν σε 19,1% το
2016 σε σύγκριση με 19,9% το 2015 (Διά-
γραμμα 1), που αντιστοιχούν σε €3.530,3
εκατ. το 2016 σε σύγκριση με €3.532,3 εκατ.
το 2015. 
Κατανομή Δαπανών κατά Λειτουργία
της Κοινωνικής Προστασίας

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2, οι
κυριότερες λειτουργίες είναι αυτές του γή-
ρατος και της ασθένειας/ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης, οι οποίες μαζί αποτελούσαν
το 67,3% του συνόλου των κοινωνικών πα-
ροχών για το 2016 (σε σύγκριση με 67,4% το
2015). Στις παροχές γήρατος (οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν τόσο τα χρηματικά επιδόματα
γήρατος, δηλαδή τις περιοδικές συντάξεις
γήρατος, τα περιοδικά χρηματικά επιδόματα
καθώς και τα εφάπαξ χρηματικά επιδόματα,
όσο και τα επιδόματα γήρατος σε είδος,
όπως στέγαση, παροχή βοήθειας για τις κα-
θημερινές δουλειές και λοιπές παροχές), το

μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι πε-
ριοδικές συντάξεις, οι οποίες αγγίζουν τα
€1.569,5 εκατ. και αποτελούν το 93,2% του
συνόλου των παροχών γήρατος. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, τα €1.524,1 εκατ. από τις πε-
ριοδικές συντάξεις του 2016, έχουν παραχω-
ρηθεί σε δικαιούχους χωρίς να αποτελεί κρι-
τήριο το εισόδημα τους.   

Σημειώθηκε αύξηση στις δαπάνες για τη
λειτουργία της ασθένειας/ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης το 2016, για την οποία κα-
ταγράφηκαν €641,0 εκατ. (σε σύγκριση με
€606,5 εκατ. το 2015), τη λειτουργία των επι-
ζώντων με €258,6 εκατ. το 2016 (σε σύγ-
κριση με €252,0 εκατ. το 2015), τη λειτουρ-
γία της οικογενείας/παιδιού με €244,3 εκατ.
(σε σύγκριση με €241,0 εκατ. το 2015) και τη
λειτουργία της αναπηρίας με €145,2 εκατ.
(σε σύγκριση με €123,6 εκατ. το 2015). Αν-
τίθετα, για τη λειτουργία του γήρατος ση-
μειώθηκε μείωση στις δαπάνες το 2016 για
την οποία καταγράφηκαν €1.683,7 εκατ. (σε
σύγκριση με €1.717,4 εκατ. το 2015), καθώς
επίσης και για τη λειτουργία της ανεργίας
για την οποία καταγράφηκαν €191,5 εκατ.

(σε σύγκριση με €215,9 εκατ. το 2015). Οι
δαπάνες για τις λειτουργίες της στέγασης
και του κοινωνικού αποκλεισμού για το
2016, παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα
όπως και το 2015.   
Κατανομή Παροχών σε Κατηγοριοποι-
ήσεις του ΕΣΣΚΟΠ

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κοινωνικών
παροχών το 2016 (85,0%), παρασχέθηκε σε
δικαιούχους χωρίς την εξακρίβωση της οικο-
νομικής τους κατάστασης. Συγκεκριμένα,
για το 2016 το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε
σε €2.936,7 εκατ.. Στις πλείστες των περι-
πτώσεων, οι δικαιούχοι, έχοντας καταβάλει
εισφορές σε διάφορα ταμεία (π.χ. στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων), εξασφαλίζουν δι-
καιώματα σε παροχές, χωρίς να αποτελεί κρι-
τήριο το εισόδημά τους. Περαιτέρω, οι πε-
ρισσότερες παροχές το 2016 ήταν σε χρήμα
(€2.769,5 εκατ.), με τις παροχές σε είδος να
αποτελούν μόνο το 19,9% του συνόλου των
παροχών Κοινωνικής Προστασίας (€686,5
εκατ.). Όσον αφορά στις παροχές σε χρήμα,
το 90,1% (€2.494,5 εκατ.) παρασχέθηκαν πε-
ριοδικά (σε τακτά χρονικά διαστήματα),
όπως είναι οι συντάξεις και τα επιδόματα,
ενώ το 9,9% των παροχών σε χρήμα αποτε-
λούνταν από εφάπαξ πληρωμές και φιλοδω-
ρήματα. 

Κατανομή Δαπανών κατά Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ασφάλισης

αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα κοινωνικών
παροχών στην Κύπρο με παροχές ύψους
€1.423,0 εκατ. κατά το 2016, που αντιστοιχεί
σε μερίδιο 40,3% επί του συνόλου των πα-
ροχών. Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά
του προγράμματος που αφορά σε Άλλες Δη-
μόσιες Κοινωνικές Παροχές, με €645,7 εκατ.
ή μερίδιο 18,3% επί του συνόλου. Ακολου-
θούν οι Κρατικές Υπηρεσίες Υγείας με €465,9
εκατ. (13,2%), το Πρόγραμμα Κοινωνικής
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων με €426,5
εκατ. (12,1%) και Ημι-αυτόνομα Ιδρύματα
Πρόνοιας με  €224,3  εκατ. (6,4%). Μικρό-
τερα ποσοστά καταγράφηκαν στα υπόλοιπα
προγράμματα. 
Κάλυψη και Συλλογή Στοιχείων

Η Έρευνα κάλυψε παγκύπρια όλους τους
οργανισμούς, υπηρεσίες και ταμεία (αυτό-
νομα και μη) που προσφέρουν παροχές σε
μία ή και περισσότερες από τις λειτουργίες
της Κοινωνικής Προστασίας (αναπηρίας,
ασθενείας, γήρατος, επιζώντων, οικογέ-
νειας/παιδιού, ανεργίας, στέγασης και κοι-

νωνικού αποκλεισμού). Η συλλογή των
στοιχείων για την Κοινωνική Προστασία
πραγματοποιείται από διοικητικές πηγές
όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο ετήσιος προ-
ϋπολογισμός του κράτους, οι Ετήσιες Εκθέ-
σεις επιλεγμένων Υπουργείων, οι οικονομι-
κές αναφορές οργανισμών που αφορούν
στην Κοινωνική Προστασία (όπως τα Ταμεία
Προνοίας και το Ταμείο για Πλεονάζον Προ-
σωπικό) και οι οικονομικές καταστάσεις των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Για την
εξασφάλιση επιπρόσθετων στοιχείων, η Στα-
τιστική Υπηρεσία απέστειλε ερωτηματολό-
για στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, τις
Δημοτικές Αρχές, τις Εμπορικές και Συνερ-
γατικές Τράπεζες, τις Συντεχνίες, τις Ασφα-
λιστικές εταιρείες και σε δείγμα ιδιωτικών
επιχειρήσεων. 

Το κοινονικοασφαλιστικό σύστημα που
λειτουργεί στην Κύπρο έχει υποδιαιρεθεί,
ανάλογα με τα είδη και τις ιδιομορφίες των
παροχών, σε δέκα (10) προγράμματα ως
εξής:  

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ασφάλισης: Πε-

ριλαμβάνει τις κοινωνικές παροχές των Υπη-
ρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Κοινωνική Ασφάλιση Δημοσίων Υπαλ-
λήλων: Περιλαμβάνει τη συνταξιοδοτική
προστασία του κράτους προς τους δημόσι-
ους υπαλλήλους, υπό την ιδιότητα του ερ-
γοδότη.

Κρατικές Υπηρεσίες Υγείας: Περιλαμβά-
νει την υγειονομική προστασία του κράτους
προς τους πολίτες, μέσω των υπηρεσιών και
παροχών που προσφέρουν τα κρατικά νοσο-
κομεία.

Άλλες Δημόσιες Κοινωνικές Παροχές:
Περιλαμβάνει δημόσιες παροχές για την κά-
λυψη βασικών αναγκών, όπως αυτών της
αναπηρίας, του γήρατος, της οικογενείας και
του κοινωνικού αποκλεισμού, προς στήριξη
των πιο αδύναμων ομάδων του πληθυσμού.

Κοινωνική Προστασία Δήμων: Περιλαμ-
βάνει παροχές τόσο προς τους υπαλλήλους
τους, υπό την ιδιότητα του εργοδότη, όσο
και προς τους δημότες τους γενικότερα.

Ημι-αυτόνομα Ιδρύματα Πρόνοιας: Πε-
ριλαμβάνει τις συλλογικές παροχές από Ημι-
κρατικούς Οργανισμούς προς τους εργαζό-
μενους τους, υπό την ιδιότητα του εργοδότη,
καθώς και τις συνολικές παροχές των Τα-
μείων Προνοίας προς τους εργαζόμενους,
υπό την επίβλεψη του κράτους.

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί: Το εν
λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως πα-
ροχές για την υγεία, την αναπηρία, το γήρας
και την οικογένεια, από Μη Κερδοσκοπι-
κούς Οργανισμούς στα μέλη τους και στον
υπόλοιπο πληθυσμό.  

Προστασία της Απασχόλησης: Περιλαμ-

βάνει παροχές ημι-αυτόνομων ταμείων ή ορ-
γανισμών για τη στήριξη της απασχόλησης
και τη μείωση της ανεργίας, υπό την επί-
βλεψη του κράτους.

Υποχρεωτικές Παροχές Εργοδοτών προς
εργαζόμενους: Περιλαμβάνει παροχές ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης από επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα
προς τους εργαζόμενους τους.    

Στεγαστική Προστασία: Περιλαμβάνει
δημόσιες στεγαστικές παροχές για την κά-
λυψη αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του
πληθυσμού, όπως προσφύγων. n

Μειωμένη η Κοινωνική Προστασία το 2016 σε σύγκριση με ποσοστά του 2015
Συνολικές Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ: 19,1%
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ EPSU 
Δυναμική διεκδίκηση δικαιωμάτων από εργαζόμενους στην ΕΕ 
Ιρλανδία 

Με ποσοστό 95% τα μέλη των συντεχνιών
Νοσηλευτικού Προσωπικού και Μαιών
ΙΝΜΟ σε υπηρεσίες υγείας του δημοσίου
στην Ιρλανδία ψήφισαν τη συμμετοχή τους
σε 24ωρη απεργία για στήριξη του αιτήμα-
τος τους για ισότιμη μισθολογική μεταχεί-
ριση. Στην 100χρονη ιστορία της ΙΝΜΟ
αυτή είναι μόνο η δεύτερη φορά που τα μέλη
της κατέρχονται σε απεργία. Η προηγούμενη
απεργία πραγματοποιήθηκε πριν 20 χρόνια
το 1999.

Επισημαίνεται ότι οι χαμηλότερες αμοιβές
του νοσηλευτικού προσωπικού στις δημό-
σιες υπηρεσίες υγείας δημιουργούν προβλή-
ματα στις προσλήψεις προσωπικού και είναι
υπεύθυνες για την υποστελέχωση των υπη-
ρεσιών με συνακόλουθη την ανεπαρκή εξυ-
πηρέτηση των ασθενών. 

Το νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό,
το οποίο διαθέτει πλήρη επιστημονική κα-
τάρτιση, συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμη-
λότερα αμειβομένων εργαζομένων ισότιμης
κατάρτισης ενώ στη περίπτωση του ισχύει
και εβδομαδιαίο ωράριο περισσοτέρων
ωρών εργασίας. 

Η ΙΝΜΟ σε ανακοίνωση της κατέγραψε
τις διαφορές του μισθολογίου. Ο μισθός Staff
Nurse μετά από ένα χρόνο υπηρεσίας είναι
31,110 ευρώ και μετά από 15 χρόνια 45,701
ευρώ. Για τους Occupational erapists οι
αντίστοιχοι μισθοί είναι 37,784 και 52,059,
για Radiorapher 36,228 και 50,040, για Re-
spiratoral Technician 37,423 και 53,372 και
για εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης
37,804 και 58,662. 

Η Πρόεδρος της ΙΝΜΟ Martina Harkin-
Kelly δήλωσε για την καθολική κινητοποί-
ηση των μελών. 

Δεν γνωρίζω έστω μια νοσηλεύτρια ή μαία
που επιζητεί την απεργία. Μοναδική μας επι-
θυμία είναι να εκτελούμε την εργασία μας
που την αγαπούμε, όμως η υποστελέχωση
δεν μας το επιτρέπει. Φθάσαμε σε σημείο κα-
τάρρευσης και ενωμένοι, νοσηλευτικό και
μαιευτικό προσωπικό απαιτούμε ισότιμη
αμοιβή γιατί και οι ασθενείς μας αξίζουν κα-
λύτερη φροντίδα. Είναι ώρα η κυβέρνηση να
ακούσει το αίτημα και να επιλύσει το πρό-
βλημα με οριστική και παντοτινή ρύθμιση. 
Πορτογαλία 

Το προσωπικό ης Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας συμμετείχε σε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ια-
νουαρίου σε αντίδραση κατά των σχεδίων
της κυβέρνησης να τροποποιήσει τους κα-
νονισμούς για απολαβές και αφυπηρέτηση
του προσωπικού και άλλους όρους υπηρε-
σίας. Η συνδικαλιστική πλευρά όχι μόνο
απορρίπτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις
αλλά  εκφράζει και ιδιαίτερη οργή για την
πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε
εφαρμογή των τροποποιήσεων χωρίς προ-
ηγούμενη διαπραγμάτευση με τη συνδικαλι-
στική πλευρά. 

Οι εργαζόμενοι μέσω των συντεχνιών
τους έχουν υποβάλει αιτήματα για κατοχύ-
ρωση του βασικού μισθού και των επιδομά-
των για καθήκον αναμονής κλήσης (on call)
και υπερωριακής εργασίας όπως και ειδικό
επίδομα για επικίνδυνη και δυσχερή εργασία.

Ζητούνται επίσης βελτιώσεις στη διαδικασία
ανέλιξης και προστασίας σε πυροσβέστες
που τραυματίζονται κατά την εκτέλεση της
εργασίας τους όπως και  βελτιωμένα προ-
γράμματα κατάρτισης. 
Γερμανία 

Αίτημα για μισθολογικές αυξήσεις 6%
θέτει η συνδικαλιστική οργάνωση των δη-
μοσίων υπαλλήλων της Γερμανίας για το δη-
μοσιοϋπαλληλικό προσωπικό 3,3 εκατομμυ-
ρίων στις περιφερειακές κυβερνήσεις της
χώρας. 

Το αίτημα της συνδικαλιστικής πλευράς
περιλαμβάνει και ελάχιστη αύξηση 200 ευρώ
για χαμηλόμισθους και αύξηση 100 ευρώ για
εκπαιδευομένους με ταυτόχρονη δέσμευση
για πρόσληψη τους μετά από την επιτυχή
κατάρτιση τους. 

Η συνδικαλιστική πλευρά υπογραμμίζει
ότι η οικονομική ανάπτυξη και τα δημοσιο-
νομικά των περιφερειακών κυβερνήσεων
επιτρέπουν τις αιτούμενες αυξήσεις και με
την παραχώρηση τους θα στηριχθεί περαι-
τέρω η οικονομία.  
Ιταλία 

Οι τρεις κύριες συνδικαλιστικές ομοσπον-
δίες της Ιταλίας ομόφωνα απορρίπτουν τον
προϋπολογισμό της Κυβέρνησης για το 2019
τον οποίο χαρακτηρίζουν λανθασμένο, μο-
νομερή και ανεπαρκή για προαγωγή ανά-
πτυξης, και προσέλκυση επενδύσεων. 

Για στήριξη των αιτημάτων τους οι συνδι-
καλιστικές οργανώσεις προγραμματίζουν
πανεθνική διαδήλωση αργότερα μέσα στον
Ιανουάριο. Τονίζουν επίσης ότι ο προϋπολο-
γισμός δεν προσφέρει εχέγγυα για επενδύ-
σεις στην κοινωνική υποδομή ιδιαίτερα στη
δημόσια υγεία και την εκπαίδευση και απου-
σιάζουν πρόνοιες για ανανέωση ων συλλο-
γικών συμβάσεων στο δημόσιο τομέα και
δεν υπάρχει πρόβλεψη για τερματισμό της
απαγόρευση νέων προσλήψεων στη δημόσια
υπηρεσία. 
Ουγγαρία

Δεκαέξι συνδικαλιστικές οργανώσεις προ-
ωθούν από κοινού εκστρατεία κατά του
«νόμου σκλάβων» που προωθεί η κυβέρνηση
με πρόνοιες για σημαντικές αλλαγές στα
ωράρια εργασίας και αύξηση των υπερωρια-
κής εργασίας από 250 σε 400 ώρες ετησίως. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα διοργάνωσε πα-
νεθνική διαδήλωση κατά του προτεινόμενου
κυβερνητικού νόμου στις 8 Δεκεμβρίου και
νέα διαδήλωση ακολούθησε στις 5 Ιανουα-
ρίου. 

Τις κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών
οργανώσεων στηρίζουν και οι οργανώσεις

της κοινωνίας των πολιτών.
Το συνδικαλιστικό κίνημα
ζητά απόσυρση της πρότα-
σης της κυβέρνησης για αύ-
ξηση υπερωριακή εργασίας
χωρίς αποζημίωση, και αντί-
θετα ζητά αύξηση απολαβών
για τους δημοσίους υπαλλή-
λους και τροποποιήσεις υπέρ
των εργαζομένων στο νόμο
περί απεργιών όπως και στο
σχέδιο συντάξεων.
Ισπανία 

Σύμφωνα με νομοθεσία
που δημοσιεύθηκε τον περα-

σμένο μήνα από την 1η Ιανουαρίου παραχω-
ρείται στους δημοσίους υπαλλήλους αύξηση
2.25% και σε περίπτωση πλεονάσματος στον
προϋπολογισμό 0.3% θα παραχωρηθεί πρό-
σθετη αύξηση 0.25% τον Ιούλιο και νέα πρό-
σθετη αύξηση 0.25% εάν υπάρξει οικονομική
ανάπτυξη 2.25% ή περισσότερο. 

Η συνδικαλιστική πλευρά πέραν των μι-
σθολογικών αυξήσεων που συμφωνήθηκαν
θα ζητήσει σε συνάντηση με την επίσημη
πλευρά αργότερα αυτό το μήνα νέες προσ-
λήψεις στη δημόσια υπηρεσία και τερματι-
σμό στους περιορισμούς στις προσλήψεις.

Ζητούν επίσης διαπραγματεύσεις για το
ωράριο εργασίας, πρόωρη συνταξιοδότηση
και γενικά αποκατάσταση δικαιωμάτων που
καταργήθηκαν από τα μέτρα λιτότητας που
επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της οι-
κονομικής κρίσης. 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Επισκόπηση που διενήργησε η συνδικαλι-
στική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων
καταδεικνύει πολύ χαμηλά επίπεδα ικανο-
ποίησης των υπαλλήλων του δημοσίου για
τις απολαβές τους. 

Η επισκόπηση κατέγραψε μόνο 12% –
14% ικανοποιημένο προσωπικό στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και 21% στο Υπουργείο
Φορολογίας και Τελωνείων που είναι το
τρίτο σε μέγεθος Υπουργείο της χ ώρας. Η
ικανοποίηση έπεσε σχεδόν στο μηδέν με το
1% σε ερώτηση για σύγκριση της εργασίας
στο δημόσιο με εργασία σε κλάδους του
ιδιωτικού τομέα. 

Η συνδικαλιστική πλευρά θα εντείνει την
εκστρατεία της για αυξήσεις απολαβών με τη
διοργάνωση μαχητικών διαδηλώσεων, με συ-
ναντήσεις με υπουργούς και τμηματάρχες
και με ψηφοφορία για απεργιακές κινητο-
ποιήσεις.  n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Ποια κράτη μέλη ωφελήθηκαν 
περισσότερο από το Ταμείο Γιούνκερ

Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 
της Ευρώπης για το 2019

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι πόλεις Φιλιππούπολη
(Βουλγαρία) και Ματέρα (Ιταλία) φέρουν τον τίτλο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για ένα έτος. 

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Ευρωπαίος επίτροπος Εκπαί-
δευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε
τα εξής: «Τα προγράμματα για τη Φιλιππούπολη και τη
Ματέρα δείχνουν πώς οραματίζονται οι πόλεις αυτές τόσο

το δικό τους μέλλον όσο και το μέλλον της Ευρώπης, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στη
μακραίωνη και ξεχωριστή κληρονομιά τους. Η πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης φέρνει κοντά τους ανθρώπους και αναδεικνύει τον ρόλο του πολιτισμού στην
οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.»

Η Φιλιππούπολη είναι η πρώτη στα χρονικά βουλγαρική πόλη η οποία επιλέχθηκε ως Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Χάρη σε ένα πλήρες πρόγραμμα που έχει το μότο «To-
gether» (μαζί), το 2019 θα φέρει νέες ευκαιρίες στην περιοχή, καθώς και διεθνή προβολή για
τη πόλη. Η Φιλιππούπολη, καθώς και η νοτιοκεντρική περιφέρεια της Βουλγαρίας, και οι
πόλεις Βάρνα, Σόφια και Βέλικο Τάρνοβο θα φιλοξενήσουν 300 εκδηλώσεις, μεταξύ των
οποίων φεστιβάλ και προγράμματα σε επίπεδο κοινοτήτων τα οποία διαρθρώνονται γύρω
από θέματα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά στοιχεία, την ιστορία και την πολιτιστική κλη-
ρονομιά της Φιλιππούπολης, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη. 

Το πρόγραμμα της Ματέρα, το οποίο έχει οργανωθεί με βάση το μότο «Open Future»
(ανοιχτό μέλλον), θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, καθώς
και στη συνεργατική καινοτομία. Στις σημαντικότερες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι εξής:
«Ars Excavandi», μια σύγχρονη ματιά στην ιστορία και τον πολιτισμό της υπόγειας αρχιτε-
κτονικής· «Re-reading Renaissance» (νέα ανάγνωση της Αναγέννησης), ταξίδι στο καλλιτε-
χνικό παρελθόν της Βασιλικάτας και της Απουλίας· και «Poetry of primes» (η ποίηση των
πρώτων), έκθεση σχετικά με τον κεντρικό ρόλο των μαθηματικών στο έργο των καλλιτε-
χνών ανά τους αιώνες. Η Ματέρα θα παρουσιάσει επίσης την πρώτη υπαίθρια παράσταση
της όπερας «Καβαλερία Ρουστικάνα» σε συνεργασία με το Teatro San Carlo, καθώς και 27
προγράμματα που δημιουργήθηκαν μαζί με τοπικές δημιουργικές κοινότητες και εταίρους
από την Ευρώπη. 

Στις 19 και 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι εναρκτήριοι εορτασμοί, όπου θα συγ-
κεντρωθούν 2.000 μουσικοί από όλα τα χωριά της περιφέρειας Βασιλικάτα και πολλά άλλα
μέρη της Ευρώπης. Ο επίτροπος Νάβρατσιτς θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης στις
19 Ιανουαρίου. n

Στην πρώτη θέση κατατάσσεται η Ελλάδα στην Ε.Ε., ως προς
τις επενδύσεις που ενεργοποιήθηκαν σε σχέση με το ΑΕΠ, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμ-
φωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα
ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, Γίρκι Κατάινεν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατάινεν είπε ότι οι δέκα χώρες που ωφελή-
θηκαν περισσότερο από το λεγόμενο Ταμείο Γιούνκερ (ΕΤΣΕ), σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις
σε σχέση με το ΑΕΠ τους, είναι, με τη σειρά, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτογαλία, η Ισπα-
νία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Πολωνία και η Ιταλία «Η Ελλάδα
είναι η χώρα που ωφελήθηκε περισσότερο και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται, ότι η συνολική χρηματοδότηση που έλαβε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Επενδύσεων, με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να
ενεργοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους 11 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός
ότι έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2018, το ΕΤΣΕ κατάφερε να μοχλεύσει επενδύσεις άνω
των 370 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 315 δισ. ευρώ. Με δεδο-
μένη την επιτυχία του ΕΤΣΕ, ο κ. Κατάινεν υπενθύμισε ότι πέρυσι επετεύχθη συμφωνία για
ενίσχυση του Ταμείου με έναν νέο στόχο μόχλευσης τουλάχιστον 500 δισ. σε επενδύσεις,
έως τα τέλη του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι περίπου 856.000 μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά
μέσα, χάρη σε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα.

«Κάθε μία μικρομεσαία επιχείρηση που καταφέρνει να πετύχει χρηματοδότηση για επέν-
δυσεις, είτε για έρευνα και ανάπτυξη είτε για υποδομές, σημαίνει μεγαλύτερη ανταγωνιστι-
κότητα, ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας» τόνισε ο κ. Κατάινεν, επισημαίνοντας
ότι το Σχέδιο Γιούνκερ εκτιμάται ότι υποστήριξε τη δημιουργία 750.000 θέσεων εργασίας
στην ΕΕ.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το λεγόμενο «σχέδιο Γιούνκερ», έχει τρεις στό-
χους: την εξάλειψη των εμποδίων στις επενδύσεις την προβολή και την τεχνική υποστήριξη
επενδυτικών έργων και την αποτελεσματικότερη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. 

Λόγω της επιτυχίας του ΕΤΣΕ, ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε, πρόταση για επέκταση
της διάρκειάς του και της ικανότητάς του για περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων: τη δη-
μιουργία του «ΕΤΣΕ 2.0». n

1,5 εκατ. πρόσφυγες στην Τουρκία 
λαμβάνουν ευρωπαϊκή στήριξη

Σε 1,5 εκατ. ανέρχονται οι πρόσφυγες από τις πλέον
ευάλωτες ομάδες στην Τουρκία οι οποίες έχουν λάβει
στήριξη από το δίκτυο κοινωνικής προστασίας έκτακτης
ανάγκης, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοή-
θειας της Ε.Ε. Το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρό-
γραμμα, το οποίο δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2016, αποτελεί σύμφωνα με την Κομισιόν το μεγαλύτερο

ενιαίο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχεί-

ρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης δήλωσε πως 1,5 εκατ. πρόσφυγες στην Τουρκία είναι
πλέον σε θέση να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. «Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την Τουρκία, επιφέρει πραγματικές αλλαγές στις ζωές
των πλέον ευάλωτων προσφύγων. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που έχουμε επιτύχει από
κοινού. Μαζί με την Τουρκία, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή τη στήριξη, εστιάζοντας
στο να καταστήσουμε τη βοήθειά μας βιώσιμη», πρόσθεσε.

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε. στην Τουρκία εξακολουθεί σύμφωνα με την Κομισιόν να
αποφέρει απτά αποτελέσματα για τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες στην Τουρκία. Το δί-
κτυο κοινωνικής προστασίας έκτακτης ανάγκης παρέχει μηνιαίες μεταβιβάσεις μετρητών
μέσω χρεωστικής κάρτας για να βοηθήσει τους πρόσφυγες να αγοράσουν όσα χρειάζονται,
όπως τρόφιμα, φάρμακα ή για να μπορέσουν να πληρώσουν το ενοίκιο. 

Ένα άλλο πρόγραμμα για την υπό όρους μεταφορά χρημάτων για την εκπαίδευση, έχει
ξεπεράσει τους αρχικούς του στόχους και στηρίζει πλέον τις οικογένειες περισσότερων από
410 000 παιδιών που φοιτούν τακτικά στο σχολείο.

Κατά την Κομισιόν, τα προγράμματα της Ε.Ε. θα συνεχιστούν το 2019 με έμφαση στην
περαιτέρω στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων και την εξασφάλιση βιώσιμης μετάβασης
από την ανθρωπιστική βοήθεια σε μια πλέον μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. 

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε. που προβλέπεται για το 2019 ανέρχεται σε 640 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη της εκπαίδευσης σε κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί μέρος της δεύτερης δόσης
ύψους τριών δισ. ευρώ της διευκόλυνσης της Ε.Ε. για τους πρόσφυγες στην Τουρκία τόσο για
την ανθρωπιστική όσο και για τη μη ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα πάνω από 3,9 εκατομμύρια πρόσφυγες (3,6 εκατομμύρια είναι
Σύριοι) και είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο. n

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανοίγει 
τον δρόμο για το νέο LIFE 

Σημαντικό βήμα για την επέκταση και ενίσχυση του Προγράμ-
ματος LIFE μετά το 2020, είναι η απόφαση που έλαβε το Συμβού-
λιο Υπουργών της ΕΕ.

Πρόκειται για μια πρώτη συμφωνία των κρατών μελών με την
οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως εκπρόσωπος των κυβερνήσεων,

προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (που εκφράζει «απρόσωπα»
την ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που εκπροσωπεί τους πολίτες) για να καταλήξουν
σε ενιαία θέση, στο πλαίσιο της καθιερωμένης διαπραγμάτευσης των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η ενίσχυση του προγράμματος, όπως τουλάχιστον την προτείνει το Συμβούλιο Υπουρ-
γών, είναι σημαντική για δύο λόγους. Αφενός διότι αυξάνει το ύψος των πόρων σημαντικά.
Αφετέρου διότι επεκτείνεται με νέο υποπρόγραμμα για χρηματοδότηση δράσεων και προ-
γραμμάτων στην «καθαρή ενέργεια» που αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο 2018-2020 προβλέπονταν 1,65 δισ. ευρώ περίπου (δη-
λαδή 552 εκ. ευρώ περίπου ανά έτος), ενώ για την περίοδο 2021 – 2027 προτείνονται σχε-
δόν 5,5 δισ. ευρώ (δηλαδή περίπου 780 εκ. ευρώ ανά έτος). Παράλληλα οι δράσεις για την
καθαρή ενέργεια που χρηματοδοτούνταν από το ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON2020 θα
περάσουν στο πρόγραμμα LIFE.

Αυτό βέβαια αλλάζει την μέχρι τώρα «αναλογία» μεταξύ δράσεων για τη βιοποικιλότητα
και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά το Συμβούλιο βάζει τις γενικές κα-
τευθύνσεις που επιδιώκει – και προβλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο, των πόρων δηλαδή, θα
δοθεί η μεγαλύτερη «μάχη» στις διαπραγματεύσεις που ακολουθούν. Υπάρχει ωστόσο, εμ-
φανώς, μεγαλύτερο «δέσιμο» των «ενεργειακών» με τις «περιβαλλοντικές» δράσεις για την
επόμενη περίοδο, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα LIFE.

Σημειώνεται ότι συνήθως το Συμβούλιο, δηλαδή οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, είναι
το πιο «αυστηρό» και «συγκρατημένο» όργανο της ΕΕ (συγκριτικά με την Επιτροπή και το
Ευρωκοινοβούλιο) όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα και όσες πολιτικές έχουν
οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Άρα η συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου έστω και στη γενική κατεύθυνση είναι πολύ ση-
μαντική και αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα. Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο υιοθέτησε την πρό-
ταση της Κομισιόν για το ύψος του προγράμματος, δηλαδή τα 5,5 δις ευρώ περίπου, τα οποία
είναι αυξημένα αλλά όχι όσο άλλοι θα ήθελαν. Πρόσφατα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ του διπλασιασμού, σε σχέση με την τελευταία 7ετία, της χρη-
ματοδότησης του προγράμματος LIFE, του μοναδικού χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για
την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία 
891 δισ. ευρώ εκτός Βρετανίας

Με την πολιτική κατάσταση στη Βρετανία να είναι
εξαιρετικά ρευστή περίπου τρεις μήνες πριν από το ανα-
μενόμενο Brexit, ενώ παράλληλα δεν έχει επιτευχθεί συμ-
φωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εταιρεία συμβούλων
Ernst & Young (ΕΥ) προειδοποιεί πως μέρος του τιμή-
ματος που πληρώνει η Βρετανία είναι η μεταφορά περι-
ουσιακών στοιχείων ύψους 891 δισ. ευρώ από το Λονδίνο

προς διάφορα χρηματοπιστωτικά κέντρα στην Ε.Ε.
Με την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από το Brexit να κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η

κρίσιμη ημερομηνία της 29ης Μαρτίου, οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου εξακο-
λουθούν να μεταφέρουν προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία από το Λονδίνο σε πόλεις
όπως η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Δουβλίνο, διότι δεν θέλουν να βρεθούν αποκλεισμένες
από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά των 425 εκατομμυρίων καταναλωτών μετά την αναμενό-
μενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από την ημερομηνία του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου του 2016 μέχρι τα τέλη Νο-
εμβρίου 2018, είκοσι εταιρείες έχουν ανακοινώσει πως θα μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία
από το Λονδίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει
η EY. Η πλειονότητα των εταιρειών είναι επενδυτικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.
Περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) των βρετανικών εταιρειών του χρηματοπιστωτικού
τομέα είχαν επιβεβαιώσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ότι σκοπεύουν να μεταφέρουν μέρος των
δραστηριοτήτων τους ή και προσωπικό στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Αν και δεν έχουν ανακοινώσει όλες οι εταιρείες το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που
«φυγαδεύουν» από τη Βρετανία, συντηρητική εκτίμηση της ΕΥ είναι πως το συνολικό τους
ύψους ανέρχεται σε τουλάχιστον 891 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από δημόσιες ανα-
κοινώσεις των παραπάνω 20 εταιρειών.

Το ποσό μπορεί να είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με περιουσιακά στοιχεία ύψους 8,91
τρισ. ευρώ που διαθέτουν μόνο οι τράπεζες στη Βρετανία, αναφέρεται σε χθεσινή μελέτη
της ΕΥ, ωστόσο εκτιμάται πως είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί το επόμενο διάστημα καθώς
πλησιάζει η ημερομηνία του Brexit.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν έχουν επι-
λογή παρά να συνεχίσουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο Brexit χωρίς επίτευξη συμ-
φωνίας, επισημαίνει ο Ομάρ Αλί, επικεφαλής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΥ. n

Ο διεθνής Τύπος για τη συνταγματική
αναθεώρηση στην ΠΓΔΜ

Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του
Συντάγματος της ΠΓΔΜ, στη βάση της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, χαιρετίζουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για ένα «πολιτικό
θρίαμβο» του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, αναφερόμενο στις

δηλώσεις του στο κοινοβούλιο πριν την ψηφοφορία ότι «χωρίς συμφωνία με την Ελλάδα, δεν
υπάρχει ούτε ΝΑΤΟ, ούτε ΕΕ».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters παραθέτει σημεία από την εναρκτήρια ομιλία του Ζάεφ
στην Βουλή, ότι η αλλαγή ονόματος «θα ανοίξει την πόρτα στο μέλλον», στο ευρωπαϊκό
μέλλον της χώρας και στη συμμετοχή στην Βορειοατλαντική συμμαχία.

Το Politico στο δημοσίευμά του τονίζει ότι «81 βουλευτές ψήφισαν υπέρ ιστορικών τρο-
πολογιών στο Σύνταγμα της χώρας» μετά από τρεις μέρες «δραματικών» συνεδριάσεων του
κοινοβουλίου.

Για ένα «ιστορικό βήμα» κάνουν λόγο οι Financial Times ενώ την είδηση αναδημοσιεύουν
από διεθνή πρακτορεία, οι New York Times και μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

«Αυτό που επισήμως ήταν Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τώρα είναι
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με την επίσημη αγγλική εκδοχή», τονίζει
το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Το Associated Press αναφέρει ότι οι βουλευτές της ΠΓΔΜ ψήφισαν υπέρ της αλλαγής της
ονομασίας της χώρας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη
συμμετοχή της «Βόρειας Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ, ολοκληρώνοντας το δικό της μέρος της
Συμφωνίας με την Ελλάδα.

«Η Μακεδονία ανοίγει το δρόμο για τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε., συμ-
φωνώντας στην αλλαγή ονόματος σε Βόρεια Μακεδονία» κάνει λόγο η βρετανική εφημερίδα
Telegraph.

Για μια «ιστορική κίνηση» αλλαγής του ονόματος της ΠΓΔΜ κάνει λόγο το Euronews,
ενώ σε άρθρο της για την υπερψήφιση των τεσσάρων τροπολογιών που υιοθέτησε η Βουλή
της γειτονικής χώρας αναφέρεται επίσης η Wall Street Journal.

Στις αντιδράσεις και διαδηλώσεις των βουλευτών του κόμματος της αντιπολίτευσης
VMRO-DPMNE, που μποϊκόταραν την ψηφοφορία αναφέρεται το ρωσικό πρακτορείο ει-
δήσεων Sputnik.

Το Bloomberg τονίζει ότι η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ κατάφερε να εξασφαλίσει τη στή-
ριξη στο κοινοβούλιο της χώρας για την επίλυση της επί δεκαετιών διαμάχης με την Ελ-
λάδα. n

Το «Dexit» στην ατζέντα 
της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD)

Η γερμανική Ακροδεξιά ετοιμάζεται να σπάσει
ακόμη ένα γερμανικό ταμπού κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου του κόμματος Εναλλακτική για τη 
Γερμανία (AfD), οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν
χθες κάνοντας καμπάνια υπέρ της εξόδου της
χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγες ημέρες
πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη βρετανική
Βουλή για το Brexit. Το θέμα επρόκειτο να συζητη-
θεί από τους συνέδρους της AfD, που συγκεντρώ-

θηκαν χθες στη Ρίζα της Σαξονίας, ένα από τα εκλογικά τους προπύργια. Αντικείμενο του
συνεδρίου, ο καθορισμός της στρατηγικής του κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών του
Μαΐου.

Έπειτα από τις εκλογικές επιτυχίες των τριών τελευταίων ετών λόγω των αντιμετανα-
στευτικών θέσεών της, επιτυχίες που της έδωσαν τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης
απέναντι στον κυβερνητικό συνασπισμό των χριστιανικών ενώσεων με τους Σοσιαλδημο-
κράτες, η Εναλλακτική για τη Γερμανία επιστρέφει στα νερά όπου αλίευε αρχικά, όταν πρω-
τοεμφανίστηκε το 2013 ως πολιτική κίνηση με θέσεις κατά του ευρώ. Και αυτήν τη φορά
θέτει νέο και ευρύτερο αντιευρωπαϊκό «όραμα», που συναντά τον δισταγμό των μελών της,
δεδομένης τής σε μεγάλα ποσοστά φιλοευρωπαϊκής κατεύθυνσης της γερμανικής κοινής
γνώμης. Το 58σέλιδο εκλογικό πρόγραμμα, που θα τεθεί σε ψηφοφορία, κατηγορεί την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ότι έχει εξελιχθεί σε έναν μη δημοκρατικό θεσμό... που απαρτίζεται από
«ελάχιστα διαφανείς και μη ελεγχόμενους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς».

Η AfD ζητεί εις βάθος μεταρρυθμίσεις έως το 2024, δηλαδή μέχρι το τέλος της επόμενης
κοινοβουλευτικής περιόδου, και προειδοποιεί ότι σε αντίθετη περίπτωση «μια αποχώ-
ρηση της Γερμανίας ή η συντεταγμένη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναγκαία».
Το σενάριο ονομάζεται «Dexit», από το Deutschland. «Η AfD προσπαθεί να ανασυστήσει 
μια εθνικογερμανική θέση» στη συζήτηση, εκτιμά ο Κλάους-Πέτερ Ζικ, ιστορικός και 
πολιτικός επιστήμονας. «Αυτή η θέση συνιστά εναρμονισμό αυτής της εθνικής Δεξιάς 
σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στις γειτονικές χώρες, στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Προωθώντας 
τα πιόνια της σε αυτό το τερέν, η AfD κάνει ένα τεστ στους κόλπους του ίδιου του κόμμα-
τος και του εκλογικού του σώματος, βολιδοσκοπώντας εάν αυτή η θεματική πουλάει», προ-
σθέτει. n

Η σινοαμερικανική αντιπαλότητα, 
στους μεγαλύτερους κινδύνους για το 2019

O λαϊκισμός στην Ευρώπη, η αντιπαλότητα ΗΠΑ -
Κίνας, το ένθερμο πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον, 
η αβεβαιότητα για το Brexit και ο σκληρός ανταγωνι-
σμός στην ψηφιακή τεχνολογία είναι κάποιοι από τους
μεγαλύτερους κινδύνους που διατρέχει ο κόσμος μέσα
στο 2019, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής υπηρε-
σιών συμβούλου Eurasia Group. Οι μεγαλύτεροι κίνδυ-
νοι προέρχονται από τη λήψη λανθασμένων αποφά-

σεων εκ μέρους υψηλών αξιωματούχων είτε σε κυβερνήσεις είτε σε διεθνείς οργανισμούς.
Κατά την Eurasia Group είναι αρνητική η προοπτική για τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, της
Ρωσίας με τις γειτονικές χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου.

Η Eurasia Group εστιάζει στην αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα επί δια-
κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα, η Ουάσιγκτον έχει ανατρέψει εξ ολοκλήρου το φιλικό
κλίμα που εξομάλυνε την αντιπαλότητα των δύο ισχυρών χωρών όλα τα προηγούμενα χρό-
νια. Αναμένεται δε πως θα υπάρξουν και άλλες διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου
στον τομέα της τεχνολογίας, της οικονομίας και της ασφάλειας.

Μία ακόμη ανησυχητική παράμετρος είναι ο λαϊκισμός στην Ευρώπη. Στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον επόμενο Μάιο αναμένεται να κερδίσουν έδρες οι ευρωσκε-
πτικιστές είτε ανήκουν στην Ακροδεξιά είτε στην Ακροαριστερά. Βασικό χαρακτηριστικό
των ευρωσκεπτικιστών σήμερα είναι ότι ασκούν κριτική και παραβλέπουν τους κανόνες της
Ε.Ε. Εάν τα κόμματα αυτά διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο τότε θα είναι δυσκολότερη η λειτουργία της Ε.Ε. Χαοτική, ταυτόχρονα, θα είναι η πολι-
τική κατάσταση στις ΗΠΑ, προβλέπει το Eurasia Group.

Ενόψει των εκλογών στην Ουκρανία αυτόν τον Μάρτιο είναι σχεδόν βέβαιο πως η Ρωσία
θα αποπειραθεί να αναμειχθεί για να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Η Μόσχα θεωρεί πως μπο-
ρεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην πολιτική της Ουκρανίας, καθώς οι χώρες έχουν στενές
ιστορικές, πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις. Τέλος, το Brexit παραμένει ένα από τα πιο αι-
νιγματικά «κεφάλαια» στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι σχεδόν απίθανο να κερδίσει η Τερέζα
Μέι, πρωθυπουργός της Βρετανίας, την έγκριση του Κοινοβουλίου για τη συμφωνία που
έχει χαράξει με την E.E. Οπότε όλα τα σενάρια είναι πιθανά μια τριετία μετά το δημοψήφι-
σμα για το Brexit. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Κυριάκου Δημητριάδη: “The English School, Nicosia 
A Historical Account 1900– 1960”

Κυκλοφόρησε η εδώ και
καιρό αναμενόμενη έκδοση
του νέου βιβλίου του συγγρα-
φέα Κυριάκου Δημητριάδη,
παλιού απόφοιτου της Αγγλι-
κής Σχολής Λευκωσίας, που
ξεδιπλώνει την ιστορία της
Σχολής από την ίδρυσή της το
1900 από τον Κάνον Νιού-
χαμ, έως το τέλος της βρετα-
νικής κυριαρχίας στην Κύπρο,
το 1960, και την ίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει εν-
διαφέρουσες πληροφορίες που βλέπουν για πρώτη φορά το
φως της δημοσιότητας, καθώς και ιστορικές φωτογραφίες,
που αποτυπώνουν λεπτομερώς τα γεγονότα της περιόδου
που αφορούν το σχολείο, και όχι μόνο: Περιγράφονται οι
προσπάθειες του Κάνον Νιούχαμ για τη δημιουργία ενός
πρότυπου για την εποχή του σχολείου, καταγράφονται το
διδακτικό προσωπικό και οι διαφόρων εθνικοτήτων μαθη-
τές, παρουσιάζονται οι αθλητικές και άλλες δραστηριότητες,
και αναφέρονται με λεπτομέρεια οι διαδικασίες στέγασης της
Σχολής, από την οδό Βικτωρίας, από όπου ξεκίνησε αρχικά,
στο Wolseley Barracks, στην Κερύνεια όπου μετακινήθηκε
κατά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τη σημερινή τοποθε-
σία στον Λόφο των Εχιδνών, απέναντι από το τότε Κυβερ-
νείο, το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο. Μνημονεύονται επί-
σης προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά τους με το

σχολείο. Ακόμη και ο σκύλος «Skiboo» έχει μια θέση στο βι-
βλίο, όπως είχε και στη ζωή της Σχολής.

Ειδική αναφορά γίνεται στους αθλητικούς αγώνες εναν-
τίον της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, οι οποίοι απο-
τελούσαν πάντα μια μεγάλη ατραξιόν όχι μόνο για τα δύο
σχολεία, αλλά και για επώνυμους επισκέπτες, συμπεριλαμ-
βανομένων πάντοτε των Κυβερνητών του νησιού και των
ανώτερων αξιωματούχων, όπως ο Στορς, ο Πάλμερ, ο Χάρν-
τιγκ. Ονόματα που συνδέονται στενά με τη Σχολή είναι ο
Δημήτρης Λιπέρτης, ο Ραούφ Ντενκτάς, ο Πάνος Ιωάννου, ο
Βαχάν Μπεντελιάν, ο Νετζιάτ Μπέης, ο Μιχαλάκης Καραο-
λής, ο Άλεξ Ευθυβούλου και πλήθος γνωστών αποφοίτων.

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο που περιλαμβάνει τη πλήρη
ιστορία της Αγγλικής Σχολής, και ο συγγραφέας καταγράφει
τη σημασία της όχι μόνο για την παιδεία, αλλά και για την
κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, όπου οι απόφοιτοί
της διαχρονικά διαπρέπουν. Εκτείνεται σε πέραν από 365 σε-
λίδες, είναι σκληρόδετο και τυπωμένο σε ειδικό χαρτί.
ΤΙΜΗ: € 40. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον συγ-
γραφέα, Κυριάκο Δημητριάδη.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡ.: kdemetriades@gmail.com
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 99 494 426

*Ο σ. Κυριάκος Δημητριάδης πριν από την αφυπηρέτηση του
από τη δημόσια υπηρεσία υπηρέτησε ως Ανώτερος Λειτουρ-
γός Πολεοδομίας και ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχει-
ρίσεως Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προτού διορισθεί Πο-
λιτικός Διοικητής στη  Βρετανική Βάση Δεκέλειας. n

Για την προσωπικότητα και το έργο του Κρίτωνα Τορναρίτη
μίλησε σε παρουσίαση τόμου γνωματεύσεων του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ως νομικό έργο μεγίστης αξίας για τα νο-
μικά δρώμενα από εγκαθιδρύσεως της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, χαρακτήρισε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης τον τόμο με σειρά από γνωματεύσεις
του πρώην Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας Κρίτωνα Τορναρίτη, σε χαιρετισμό
του στην παρουσίαση του έργου στις 10 Ια-
νουαρίου.

Ο ΠτΔ επισήμανε ότι δεδομένων των στε-
νών ορίων της κυπριακής νομικής βιβλιο-
γραφίας, τα οποία προσδιορίζονται αφενός
από το περιορισμένο αναγνωστικό κοινό
στο οποίο απευθύνονται και αφετέρου από
τη μέχρι πρότινος απουσία νομικών σχολών
στον τόπο μας, αναντίλεκτα η όποια έκδοση
ενός βιβλίου νομικού περιεχομένου συνιστά
από μόνη της σημαντικό γεγονός. Ιδιαιτέ-
ρως, όμως, όταν πρόκειται για έκδοση, η
οποία αποτυπώνει στις σελίδες της, τα εύ-
γλωττα δείγματα των γνωματεύσεων μίας
πολύπλευρης νομικής προσωπικότητας,
όπως είναι αυτή του Κρίτωνα Τορναρίτη.

Διακονώντας στο ακέραιο τη νομική επι-
στήμη και υπηρετώντας πιστά τόσο τη θεω-
ρία όσο και την πράξη του δικαίου, ο αεί-

μνηστος πρώην Γενικός Εισαγγε-
λέας, όντας νομικός με βαθύτατη
γνώση, όχι μόνο συγκεκριμένων
πτυχών της Νομικής Επιστήμης,
αλλά με εμβριθή και επισταμένη
επιστημονική γνώση επί του συ-
νόλου του δικαίου, συνέδεσε
στενά το όνομά του με το Κυ-
πριακό Δίκαιο καθορίζοντας τη
διαμόρφωση, την ανάπτυξη και
την ιστορική του εξέλιξη.

Το γεγονός αυτό, πρόσθεσε ο ΠτΔ επιβε-
βαιώνεται μέσα από τη διαρκή προσπάθεια
του Κρίτωνα Τορναρίτη αναφορικά με τον
εμπλουτισμό, την αναδιοργάνωση και την
προσαρμογή του νομικού συστήματος του
τόπου μας στις διαρκώς εξελισσόμενες τά-
σεις της Νομικής Επιστήμης, όσο και από το
πλούσιο σε εύρος και μοναδικό σε ποιότητα
συγγραφικό έργο που κληροδότησε.

Έργο, το οποίο αριθμεί υπερδιακόσιες επι-
στημονικές νομικές εργασίες υπό μορφή
συγγραμμάτων, άρθρων ή γνωματεύσεων,
που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους
στην κυπριακή νομική επιστήμη.

Κληθείς να υπηρετήσει τον τόπο σε και-
ρούς μεστούς προκλήσεων και ιδιαίτερα δύ-
σκολους, η συμμετοχή του στην κατάρτιση
του Συντάγματος,  αλλά και η συμβολή του
ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού
Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας
και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμ-
βούλου του εκάστοτε Προέδρου, αναγνωρί-
ζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη
διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε:

Ο Κρίτωνας Τορναρίτης, εμφορούμενος
από γνήσια αγάπη για την πρόοδο της πα-
τρίδας και της κοινωνίας, δεν περιορίστηκε
μόνο στη νομική του δραστηριότητα, αλλά
παράλληλα μετείχε ενεργά σε ποικίλες πρω-
τοβουλίες οι οποίες συνέβαλαν στην προ-
αγωγή της κοινωνικής και πνευματικής πο-
ρείας της χώρας μας.

Η σημασία του τόμου των γνωματεύσεων
στην κυπριακή νομική βιβλιογραφία εκτιμά-
ται ακόμη περισσότερο και αναδεικνύεται
επαυξημένης σημασίας λαμβάνοντας υπόψη
δύο σημαντικούς παράγοντες:

(α) Την πάροδο του χρόνου, η οποία επι-
βεβαιώνει ότι το έργο του Κρίτωνα Τορνα-
ρίτη αποτελεί το θεμέλιο της κατανόησης
του Κυπριακού Δικαίου παραμένοντας,
ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό του, πο-
λύτιμο εργαλείο με διαχρονικά επίκαιρη χρη-
σιμότητα όσον αφορά την επίλυση σύνθετων
νομικών ζητημάτων,

(β) Καλύπτει το ευρύτερο κενό μη  συλλο-
γικής έντυπης ή ηλεκτρονικής έκδοσης του
έργου του.

Τόσο το μέρος των γνωματεύσεων που πε-
ριλαμβάνονται στον εν λόγω τόμο όσο και
το σύνολο του συγγραφικού του έργου επί
νομικών θεμάτων αποτελούν σαφές δείγμα,
αλλά και υπόδειγμα της επιστημονικής γνώ-
σης και της εμβρίθειας με την οποία ενέκυ-
πτε κάθε φορά στο υπό εξέταση θέμα.

Χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να δια-
κρίνουν, να εμπνέουν  και να καθοδηγούν
τον κάθε νομικό προς την ορθή επιτέλεση
των καθηκόντων και της υψηλής αποστολής
του με την οποία συνδέεται ο τομέας του δι-
καίου τον οποίο υπηρετούν.

Ο ΠτΔ συγχάρηκε θερμά τους επιμελητές
της έκδοσης  κ.κ. Κωνσταντίνο Κόμπο και
Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη, διακεκριμένους
ακαδημαϊκούς, οι οποίοι εργαζόμενοι με
υπομονή και επιμονή στη βάση μίας πρό-
δηλα επίπονης μελέτης και εστιάζοντας στον
εντοπισμό και την ανάδειξη άγνωστων πτυ-
χών του ογκώδους έργου του Κρίτωνα Τορ-
ναρίτη, διασώζουν και καθιστούν με το έργο
που παρουσιάστηκε κτήμα και προσβάσιμο
ένα σημαντικό μέρος της μακροχρόνιας και
μαχόμενης υπηρεσίας του Κρίτωνα Τορνα-
ρίτη στη νομική επιστήμη και στην κυπριακή
κοινωνία.

Αναφέρθηκε ο ΠτΔ στις ικανότητες και το
πάθος που διακρίνει τους επιμελητές της έκ-
δοσης για τη νομική επιστήμη και εξέφρασε
την πεποίθηση ότι η παρούσα έκδοση απο-
τελεί απλώς την απαρχή για την ανάδειξη
του έργου και άλλων σημαντικών προσωπι-
κοτήτων που σημάδεψαν διαχρονικά με το
έργο και την προσφορά τους τα νομικά δρώ-
μενα του τόπου μας.

Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε πως χωρίς τον αείμνηστο
Κρίτωνα Τορναρίτη και το επιστημονικό
κληροδότημά του δεν θα ήταν σε θέση να
έχουν οι μελετητές του δικαίου, αλλά και
όλοι μας, τη δυνατότητα να αντιληφθούμε,
εναργέστερα, τα προβλήματα που η Κυ-
πριακή Δημοκρατία και ο κυπριακός λαός
αντιμετώπισαν σαν αποτέλεσμα ενός δοτού
καθεστώτος και ενός συντάγματος που κατά
κύριο λόγο στόχο είχε την ικανοποίηση των
συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων δυ-
νάμεων πλην του κυπριακού λαού. n

Παρουσίαση της Ανθολογίας
Διηγήματα της Εισβολής

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού διοργανώνουν στο ισόγειο των γραφείων τους
(Ιφιγενείας 27, Στρόβολος) παρουσίαση της Ανθολογίας Διη-
γήματα της Εισβολής την ερχόμενη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
2019 στις 19:00.

Η Ανθολογία Διηγήματα της Εισβολής συγκεντρώνει έργα
34 συνολικά Κύπριων διηγηματογράφων, γραμμένα από 
το 1975 μέχρι και το 2017, τα οποία αντλούν τη θεματολογία
τους κυρίως από τα τραγικά γεγονότα του πραξικοπήματος
και της τουρκικής εισβολής του 1974 με ιδιαίτερη αναφορά
στους εγκλωβισμένους και στο συνεχιζόμενο δράμα των
αγνοουμένων. Μερικά διηγήματα καταπιάνονται με την 
περίοδο πριν την εισβολή αναδεικνύοντας τις καλές σχέσεις
συμβίωσης ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και τους 
Τουρκοκυπρίους, καθώς και με την αυξανόμενη ένταση ανά-
μεσα στις δύο αυτές κοινότητες από το 1963 μέχρι και 
το 1974.

Την Ανθολογία θα παρουσιάσει ο κύριος Παντελής Βου-
τουρής, Kαθηγητής Nεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Διευθυντής των Πο-
λιτιστικών Υπηρεσιών, κ. Παύλος Παρασκευάς και η συγ-
γραφέας, κα Ρήνα Κατσελλή, εκ μέρους των ανθολογούμε-
νων συγγραφέων.

Η παρουσίαση της ανθολογίας θα ολοκληρωθεί με αντι-
φώνηση από το φιλόλογο και λογοτέχνη, κύριο Κώστα Λυμ-
πουρή. n



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

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προ-
στασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι
το διαδίκτυο προσφέρει σαφώς πε-

ρισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές,
τόσο σε ό,τι αφορά στο εύρος των προϊόν-
των και υπηρεσιών που μπορούν να προμη-
θευτούν, όσο κυρίως και στη δυνατότητα
διενέργειας καλύτερης έρευνας αγοράς και
σύγκρισης τιμών και προϊόντων. Προστίθε-
ται στην ανακοίνωση ότι οι νέες αυτές ευκαι-
ρίες συνοδεύονται προφανώς και με νέους
κινδύνους, από τους οποίους οι καταναλω-
τές πρέπει να μάθουν πώς να προστατεύον-
ται.
Να ξέρετε από ποιον αγοράζετε.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
μια επιχείρηση που εμπορεύεται μέσω διαδι-
κτύου οφείλει να σας παρέχει εύκολη, άμεση
και συνεχή πρόσβαση σε βασικές πληροφο-
ρίες, όπως μεταξύ άλλων:

- την επωνυμία της επιχείρησης
- τη γεωγραφική διεύθυνση της επιχείρη-

σης
- ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και

αριθμό τηλεφώνου
- τον αριθμό μητρώου στο ΦΠΑ
- τον αριθμό εγγραφής εταιρείας (εφόσον

πρόκειται για εταιρεία)
Μην προχωρήσετε σε αγορά αν δεν σιγου-

ρευτείτε ότι πρόκειται για πραγματική επι-
χείρηση, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε θύματα
απάτης από υποτιθέμενες «επιχειρήσεις» οι

οποίες μόλις λάβουν τα χρήματα σας θα εξα-
φανιστούν. Μην αγοράζετε από εμπορευό-
μενους που η μόνη πληροφόρηση που παρέ-
χουν είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου
ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου.
Κάντε σωστή έρευνα αγοράς.

Είναι καλό να γνωρίζετε ή να αναζητάτε
άλλα άτομα που έχουν αγοράσει από τον
ίδιο πωλητή. Το διαδίκτυο σας προσφέρει τη
δυνατότητα να αναζητήσετε κριτικές (re-
views) από άλλους καταναλωτές που αγόρα-
σαν προηγουμένως το ίδιο προϊόν/υπηρεσία
ή από το ίδιο κατάστημα. Αναζητήστε κριτι-
κές τόσο για το προϊόν/υπηρεσία όσο και για
το κατάστημα που σας ενδιαφέρει. Αν οι κρι-
τικές δεν είναι ικανοποιητικές ή αν είναι
πολύ περιορισμένες σε αριθμό, θα πρέπει να
προβληματιστείτε.

Να ξέρετε ποιον πληρώνετε και να εξα-
σφαλίζετε εκ των προτέρων τα στοιχεία
του.

Οι πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσμα-
τος ή μέσω ασφαλούς συστήματος πληρω-
μής προς τον τραπεζικό λογαριασμό του πω-
λητή θεωρούνται χαμηλού ρίσκου, καθώς
υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί ο τελι-
κός αποδέκτης των χρημάτων.

Αντίθετα, η πληρωμή με μετρητά μέσω
ανεπίσημων μεσαζόντων (πχ. υπηρεσίες τα-
χυμεταφοράς, οδηγοί ταξί, εταιρείες απο-
στολής χρημάτων, κλπ), χωρίς να είναι προ-

ηγουμένως απόλυτα γνωστή η ταυτότητα
και τα στοιχεία του τελικού αποδέκτη των
χρημάτων, θα πρέπει να θεωρείται υψηλού
ρίσκου. Ως ανεπίσημοι μεσάζοντες θεωρούν-
ται όσοι μεσολαβούν απλά για να μεταφέ-
ρουν τα χρήματα στον πωλητή χωρίς να
μπορούν να αναλάβουν ευθύνη της συναλ-
λαγής ή/και να σας δώσουν τα πλήρη στοι-
χεία του πωλητή και να σας φέρουν σε άμεση
επαφή μαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Προστα-
σίας Καταναλωτή τονίζει ότι:

- η αγορά από πωλητές αγνώστου ταυτό-
τητας και στοιχείων, και παράλληλα

- η εξόφληση μέσω ανεπίσημων διαμεσο-
λαβητών, αποτελεί συνδυασμό ιδιαίτερα
υψηλής επικινδυνότητας και θα πρέπει να
αποφεύγεται.
Προσέχετε από απομιμήσεις.

Προσφορές προϊόντων σε πολύ πιο χα-
μηλή τιμή από αυτήν στην οποία διατίθενται
συνήθως παρόμοια προϊόντα στα εμπορικά
καταστήματα, θα πρέπει να προβληματίζουν.
Γενικά, προσφορές που είναι «πολύ καλές
για να είναι αληθινές» είναι υψηλού κινδύ-
νου.
Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καταναλωτές

που αγοράζουν μέσω διαδικτύου έχουν πε-
ρισσότερα δικαιώματα σε σχέση με τους κα-
ταναλωτές που αγοράζουν από εμπορικό κα-
τάστημα. Συγκεκριμένα, για αγορές μέσω
διαδικτύου εφαρμόζεται το δικαίωμα υπανα-
χώρησης, σύμφωνα με το οποίο ο κατανα-
λωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την
αγορά που έκανε εντός 14 ημερών από την
παραλαβή των εμπορευμάτων, για οποιον-
δήποτε λόγο έστω κι αν αλλάξει γνώμη. Ο
πωλητής οφείλει να ενημερώνει ρητά και εκ
των προτέρων τον καταναλωτή για αυτό του
το δικαίωμα.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Προστασίας Κα-
ταναλωτή σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή νομο-
θεσία για την προστασία των καταναλωτών
– και κατά συνέπεια η σχετική νομοθεσία της
Κύπρου – προστατεύει τους καταναλωτές
όταν αυτοί αγοράζουν από εμπορευόμενους,
δηλ. από επιχειρήσεις που λειτουργούν σε
επαγγελματική βάση. Η εν λόγω νομοθεσία
δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αγοραπω-
λησιών μεταξύ ιδιωτών, οι οποίοι δεν λει-
τουργούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας (πχ. πώληση με-
ταχειρισμένου οχήματος από προηγούμενο
ιδιοκτήτη). n

Προσοχή σε αγορές μέσω διαδικτύου

Νέα ανακοίνωση του Τμήματος Οδι-
κών Μεταφορών πληροφορεί το
κοινό ότι οι άδειες κυκλοφορίας

ανανεώνονται από την Δευτέρα 7.1.2019:
(α) στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση

http://rtd.mcw.gov.cy
(β) σε εμπορικές τράπεζες,
(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

(ΚΕΠ),
(δ) στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΠΟ.),
(ε) στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος

Οδικών Μεταφορών (Λευκωσία στα κεν-
τρικά γραφεία).

Επιπρόσθετα το κοινό ενημερώνεται ότι
δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στα οφει-

λόμενα τέλη κυκλοφορίας για το 2019, σε
σύγκριση με αυτά που καταβάλλονταν το
έτος 2018.

Η ανακοίνωση του ΤΟΜ εκδόθηκε επειδή
έχει περιέλθει στη αντίληψη του Τμήματος
Οδικών Μεταφορών ότι κάποιοι ιδιοκτήτες
οχημάτων που αποτείνονται στις εμπορικές
τράπεζες, ή στα ΚΕΠ ή στα ΚΕΠΟ, ή στα

Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών ζητούν επίμονα έκπτωση στα
οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των οχημά-
των τους για το 2019 .

Διευκρινίζεται και τονίζεται ότι δεν υπάρ-
χει καμία πρόνοια στη σχετική νομοθεσία
για έκπτωση στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων για το 2019. n

Δεν υπάρχει έκπτωση στα τέλη για έκδοση αδειών κυκλοφορίας 

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εγωπαθή … άτομα.
2. Ελευσίνιος ήρωας –  Ένας Παλαιολόγος – Σύν-
δεσμος.
3. … Καρντέν: Γάλλος σχεδιαστής μόδας – Λίγο το
… κακό – Κάνω …: επιθυμώ σφοδρά κάτι.
4. Ποιοτικά … γράμματα – Η άνοιξη (αρχ.) – Αρ-
χαία εταίρα (καθ.).
5. Άφωνη … Νίκη – Το νησί της Μεγαλόχαρης.
6. Σχετικά με σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται
σε επίσημες εκδηλώσεις.
7. Αρχαία πόλη της Κρήτης – Όμοια σύμφωνα.
8. Αμερικανός μαθηματικός και οικονομολόγος – Ο αριθμός 74 με γράμματα – Σφαιρίδιο
κυνηγετικού όπλου.
9. Εντάξει, σύμφωνοι – Μυθική θεά των Αιγυπτίων (καθ.) – Πόλη της Ελβετίας.
10. Φέρεται ως κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης – Εθνότητα της Μιανμάρ.
11. Ανοργάνωτο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χωριό της Πάφου – Ευμενής διάθεση προς κάποιον.
2. Αλλιώς το κάρβουνο.
3. Επιφώνημα – Άγγλος ρομαντικός ποιητής (1795 – 1821) – Προσωπική αντωνυμία.
4. Το τετράγωνο – Μόριο όρκων – Τραγωδία του Ευριπίδη.
5. Αγγλικό σύμφωνο – Δεν δίνει τόκο.
6. Το σχετικό με την κιμωλία.
7. … Καρέρε: ηθοποιός και τραγουδίστρια – Τώρα (αρχ.) – … Πεν: ηθοποιός.
8. Αιγυπτιακή θεότητα – Πιατέλα (αρχ.) – Σύνδεσμος.
9. … Βεντούρα: τραγουδίστρια – Μπας …: παρακατιανός.
10. Καρύκευμα ινδικής προέλευσης – Μπόνι και …: γνωστό εγκληματικό δίδυμο.
11. Δεν καλύπτεται από ασφάλεια.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Μέχρι 31 Ιανουαρίου γίνονται δεκτές αιτήσεις για
εγγραφή σε όλα τα τμήματα των Νηπιαγωγείων
ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, Αγλαντζιάς και Λατσιών για

τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 από 14 – 31 Ιανουαρίου 2018.
Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία που φιλοξενούν παιδιά σε εγ-

κεκριμένα Τμήματα Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου
για τα Τμήματα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα:

• Τμήματα Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Οι γονείς παιδιών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών δικαιούνται,

αν το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση και για εγγραφή σε
Κοινοτικό Τμήμα των νηπιαγωγείων μας.  Επισημαίνεται ότι
οι εγκρίσεις θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι οι αιτήσεις των παιδιών που
δεν θα εγκριθούν για το Κοινοτικό Τμήμα θα εξεταστούν για

τα υπόλοιπα τμήματα για παιδιά 3 - 4 χρονών μέχρι πλήρω-
σης των θέσεων. 

• Τμήματα Δημόσιου Νηπιαγωγείου (Προδημοτική
τάξη) 

Δεκτά για εγγραφή σε Προδημοτική τάξη γίνονται παιδιά
που θα έχουν συμπληρώσει τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019.  Οι εγγραφές θα γίνουν από 21
μέχρι 23 Ιανουαρίου 2019, μεταξύ των ωρών 07.45 π.μ. –
13.00 μ.μ.. Αίτηση εγγραφής στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπο-
ρεί να υποβληθεί και για παιδιά μικρότερης ηλικίας, σε περί-
πτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι αιτήσεις για εγγραφή σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα θα
παραλαμβάνονται από τις  07.45 π.μ. – 15.30 μ.μ. 

Τα δίδακτρα για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 έχουν κα-
θοριστεί ως ακολούθως: 

Για τα παιδιά μελών που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο
τα δίδακτρα είναι €190, ενώ για τα παιδιά μη μελών τα δί-
δακτρα είναι €250. Για τους Βρεφοκομικούς Σταθμούς τα
μέλη θα καταβάλλουν το ποσό των €300 και τα μη μέλη
€340.  Για δεύτερο παιδί μέλους παραχωρείται έκπτωση €40.

Περισσότερες πληροφορίες για αιτήσεις εγγραφής και τα
αναγκαία δικαιολογητικά από τις διευθύνσεις των νηπιαγω-
γείων στα τηλέφωνα:

• Βρεφοκομικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λευκω-
σίας: 22345513 

• Βρεφοκομικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Αθα-
λάσσας: 22756111 

• Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Πλατύ Αγλαντζιάς: 22333766 
• Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λατσιών: 22488609 
• Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ «Butterflies»: 22757755. n

Αιτήσεις για εγγραφές στα Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ

Μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

Τα πιο κάτω προϊόντα που κοινοποι-
ήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία

και την ασφάλεια των καταναλωτών. 
1. Παιχνίδι τουβλάκια συναρμολόγησης,

μάρκας Universe of imagination, με άγνωστη
χώρα κατασκευής. Κίνδυ-
νος πνιγμού ή ασφυξίας
σε περίπτωση κατάποσης
ή αναρρόφησης από την
μύτη των μικρών κομμα-
τιών που αποσπώνται από

το παιχνίδι.
2. Παιχνίδι σε μορφές ζώων, μάρκας JJA,

με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού ή
ασφυξίας σε
π ε ρ ί π τ ω σ η
κατάποσης ή
αν αρ ρ ό φ η -
σης από τη

μύτη των μικρών κομματιών που αποσπών-
ται από το παιχνίδι.

3. Παιχνίδι σετ τσα-
γιού, μάρκας Panritos,
με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος
τραυματισμού από την
παρουσία αιχμηρών

ακμών στο παιχνίδι. 
4. Παιδικά μποτάκια,

μάρκας Camelot, με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίν-
δυνος πνιγμού από πιθανή
κατάποση μικρών διακο-
σμητικών αντικειμένων που
αποσπώνται από τα παπού-

τσια.
5. Ξαπλώστρες, μάρκας Crespo, με χώρα

κατασκευής
την Κίνα.
Κ ί ν δ υ ν ο ς
τραυματι-
σμού του

χρήστη λόγω απουσίας μηχανισμού ασφάλι-
σης της ξαπλώστρας.

6. Μαγνητικό παιχνίδι σε
μορφή τζελ, άγνωστης
μάρκας, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Χημικός
κίνδυνος από την παρουσία
υψηλής συγκέντρωσης βό-
ριου στο παιχνίδι.

7. Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Super Juguete,
με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού ή ασφυξίας σε
περίπτωση κατάποσης
ή αναρρόφησης από
την μύτη των μικρών

κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.
8. Μαλακό παραγεμι-

σμένο αρκουδάκι, άγνωστης
μάρκας, με άγνωστη χώρα
κατασκευής. Κίνδυνος πνιγ-
μού από πιθανή κατάποση
των ματιών και της βεντού-
ζας που αποσπώνται από το

αρκουδάκι.
9. Μαλακό παραγεμι-

σμένο παιχνίδι, μάρκας AU-
RORA, με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού
από πιθανή κατάποση της

βεντούζας που αποσπάται από το παιχνίδι.
10. Απομιμήσεις γλυκών με μαγνήτη, μάρ-

κας Εn Shrine, με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγ-
μού γιατί λόγω των χα-
ρακτηριστικών τους
μπορεί να εκγληφθούν
ως τρόφιμα από τα
παιδιά. Γνωστοποιήθη-
καν στο σύστημα από
την Κύπρο. Εντοπίστη-
καν στην εταιρεία
P.A.S. TOYS LTD και

έχουν αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
παιδιών.

11. Παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας Marcos
Toys, με
χώρα κα-
τασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος

τραυματισμού από την πα-
ρουσία αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι.

12. Απομιμήσεις γλυκών με μαγνήτη, μάρ-
κας JUMBO SQUISNY, με χώρα κατασκευής

την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού γιατί λόγω
των χαρακτηριστικών
τους μπορεί να εκγλη-
φθούν ως τρόφιμα από
τα παιδιά. Γνωστοποι-

ήθηκαν στο σύστημα από την Κύπρο. Εντο-
πίστηκαν στην εταιρεία MEGA TOYS LTD
και έχουν αποσυρθεί από την αγορά έτσι
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια
των παιδιών.

13. Κεριά, μάρκας Depesche, με χώρα κα-
τασκευής την
Κίνα. Κίνδυ-
νος πυρκα-
γιάς λόγω
υψηλής ευ-
φλεκτότητας

της συσκευασίας του κεριού.
14. Μαλακό παραγεμι-

σμένο πιθηκάκι άγνωστης
μάρκας, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση της μύτης που απο-
σπάται από το πιθηκάκι.

15. Μαλακό παραγεμι-
σμένο αρκουδάκι μάρκας
Best all με άγνωστη χώρα
κατασκευής. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση των ματιών που απο-
σπώνται από το αρκουδάκι.

16. Παιχνίδια οδοντοφυΐας μάρκας
JANOD, με χώρα
κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πι-
θανή κατάποση

των χαντρών που αποσπώνται από τα παι-
χνίδια.

17. Παιχνίδι εξωτερικού χώρου μάρκας
PILSAN, με χώρα κατα-
σκευής την Τουρκία. Χη-
μικός κίνδυνος από την
παρουσία υψηλής συγ-
κέντρωσης μόλυβδου
στο παιχνίδι. n
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Για τρίτη διαδοχική αγωνιστική ο
ΑΠΟΕΛ έμεινε μόνος στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα, αφού συνέ-

τριψε μέσα στο ΓΣΠ την Ανόρθωση, με 4-0
και συνέχισε την ανοδική του πορεία προς
την κατάκτηση του 7ου συνεχούς τίτλου στην
ιστορία του. Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ της Λευκω-
σίας πέρασαν στους 38 βαθμούς, έξι στροφές
πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης του πρωταθλήματος. Αυτή ήταν μά-
λιστα η έκτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα και
δικαίως τους έφερε μόνους στην κορυφή. 

Η ‘Κυρία’ έμεινε στις εντυπώσεις και
στους 24 βαθμούς, σε ένα παιχνίδι που είχε
την υπεροχή (Α΄ μέρος), όμως της έλειπε η
ουσία και ήδη το γκολ.

Ήταν η πρώτη ήττα που δέχθηκε η ομάδα
της Αμμοχώστου με τέσσερα τέρματα, σπά-
ζοντας συνάμα την αήττητη πορεία της, μα-
κριά από το ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’.

Δύσκολη αλλά υπερπολύτιμη νίκη για την
ΑΕΛ. Η Λεμεσιανή ομάδα αντιμετώπισε
εκτός έδρας την Αλκή Ορόκλινης και επε-
κράτησε με 3-1, επιστρέφοντας στην 2η θέση
με το -1 από την κορυφή. Καλύτερη η ΑΕΛ
στο πρώτο μέρος, σκόραρε με τους Μακρή
και Άλεξ, ενώ είχε ευκαιρίες για περισσότερα
γκολ. Αντίθετο το σκηνικό στο β΄ μέρος, με
την Αλκή να είναι καλύτερη, να μειώνει με
τον Μπελαμεϊρί, να έχει ευκαιρίες για ισοφά-
ριση, αλλά να μην τα καταφέρνει και τους φι-
λοξενούμενους να σκοράρουν στις καθυστε-
ρήσεις με τον Μαρκόσκι για το τελικό 3-1.

Ο Απόλλωνας κέρδισε πολύ δύσκολα την
Ομόνοια, με 2-1 μέσα στο Τσίρειο και παρέ-
μεινε στο κυνήγι του τίτλου που είναι ο με-
γάλος στόχος του. Είναι στην 3η θέση με 34
βαθμούς και βλέπει με αισιοδοξία τη συνέ-
χεια του πρωταθλήματος. Η νίκη αποκτά ιδι-
αίτερη σημασία, διότι επιτεύχθηκε επί ενός
πολύ καλού αντιπάλου, αφού οι πράσινοι
στην προηγούμενη αγωνιστική κέρδισαν την
ΑΕΚ με 1-0.

Η Ομόνοια έκανε πολύ μεγάλη προσπά-
θεια, μάλιστα προηγήθηκε στο ημίχρονο και
έδειξε πως θα είναι πιο αποφασιστική στη
συνέχεια, ειδικότερα στον σημερινό επανα-
ληπτικό του Κυπέλλου με τον Απόλλωνα
στο ΓΣΠ (έχασε εκτός με 1-0).

Η Νέα Σαλαμίνα δεν καταλαβαίνει από
έδρες και από αντιπάλους. Με πολύ καλή εμ-
φάνιση στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’ πήρε τη
νίκη, κερδίζοντας την Πάφο με 3-1. Ουσια-
στικοί και κυρίως αποτελεσματικοί, οι ‘Ερυ-
θρόλευκοι’ επέστρεψαν στις επιτυχίες και
παραμένουν στα ψηλά της βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα είναι στην 4η θέση με 26 βαθ-
μούς και πολύ κοντά στον στόχο τους
(πρώτη εξάδα). Τη δεδομένη στιγμή κρατά
τη τύχη στα χέρια της. Είναι πιο πάνω από
Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΚ και ξέρει πολύ
καλά πως αν συνεχίσει, στο ίδιο μοτίβο, θα
καταφέρει να κάνει αυτό που όταν ξεκινούσε
το πρωτάθλημα, ακόμα και φίλοι της ομά-
δας, δεν πίστευαν. Απομένοντας λοιπόν έξι
στροφές πριν από την εκπνοή της α΄ φάσης,
παρουσιάζεται ικανή να υπερασπιστεί την
απόσταση που τη χωρίζει από τις άλλες τρεις
ομάδες που διεκδικούν μια θέση στην πρώτη
εξάδα.

Ούτε τον ουραγό Ερμή δεν μπορεί να κερ-
δίσει στο ‘Αρένα’ η αποκαρδιωτική ΑΕΚ
(2-2). Οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς
νίκη για τους περσινούς Κυπελλούχους, οι

οποίοι συνεχίζουν
να απογοητεύουν
και να προβληματί-
ζουν, μένοντας πολύ
πίσω από τους αρχι-
κούς, υψηλούς τους
στόχους. Αντίθετα
τα αισθήματα για
τους παίκτες του
Ερμή που κατέθεσαν ψυχή και πήραν παλι-
καρίσια έναν πολύτιμο βαθμό. Η ΑΕΚ είναι
στην 6η θέση με 23 βαθμούς και η ομάδα της
Αραδίππου στην 12η με 9 βαθμούς.

Να θυμίσουμε ότι στο εξ αναβολής παι-
χνίδι που έγινε την περασμένη Τετάρτη, η
ΑΕΚ και ο Απόλλωνας έμειναν στην λευκή
ισοπαλία (0-0).

Η Δόξα Κατωκοπιάς, με μια μεστή εμφά-
νιση κατάφερε να δαμάσει, μέσα στο Παρα-
λίμνι, την τοπική Ένωση με 0-1 και να φύγει
με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς και πλέον
ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδο-
ξία. Η προσφυγική ομάδα είναι στην 8η θέση
με 17 βαθμούς  και ουσιαστικά είναι η κερ-
δισμένη της αγωνιστικής όσον αφορά τα χα-
μηλά διαζώματα της βαθμολογίας, επιστρέ-
φοντας στο δρόμο των επιτυχιών μετά από
πέντε αγωνιστικές. Παράλληλα επανήλθε
και η ηρεμία στις τάξεις της ομάδας.

Στο άλλο στρατόπεδο της Ένωσης, έντο-
νος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί
στο Παραλίμνι μετά την οδυνηρή ήττα και
μάλιστα εντός έδρας. Η Ένωση ‘κόλλησε’
στην προτελευταία θέση με 13 βαθμούς.
Είχε ουσία ο ΑΠΟΕΛ και πήρε το τρί-
ποντο

Το ΑΠΟΕΛ έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες
και εδραιώθηκε στην κορυφή της βαθμολο-
γίας, Μπορεί να μην εντυπωσίασε στον
αγώνα με την Ανόρθωση, όμως είχε την
ουσία και πήρε δίκαια τη νίκη με 4-0. Η
Ανόρθωση έχασε καλές ευκαιρίες τόσο για
να πάρει προβάδισμα στο σκορ όσο και για
να ισοφαρίσει όταν το σκορ ήταν στο 1-0. Η
‘τύχη’, η αστοχία των ποδοσφαιριστών της
‘Κυρίας’ ήταν παράγοντες που ήταν με το
μέρος του ΑΠΟΕΛ… Στο 17’ έγινε το 1-0 με
εκτέλεση φάουλ του Νατέλ, το 2-0 το πέτυχε
στο 66΄ με πέναλτι ο Μοραΐς, το 3-0 στο 71΄
με τον Ιωάννου και το 4-0 στο 93΄ ο Σόουζα.
Ανέβασε στροφές στο β΄ ημίχρονο

Με αντεπίθεση διαρκείας στο β΄ ημίχρονο,
ο Απόλλων έφτασε στην σπουδαία νίκη με
2-1 επί της Ομόνοιας. Η ομάδα της Λεμεσού
βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 23΄ από το
γκολ του Τζιωνή, όμως στο β΄ ημίχρονο, με
τέρματα του Μπρου στο 56΄ και του Ζελά-
για στο 72΄ κατάφερε να πάρει το τρίποντο
και να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ισο-
παλία με την ΑΕΚ. Οι παίκτες του Απόλ-
λωνα κατέθεσαν πάθος στο δεύτερο ημί-
χρονο και επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους.
Ήταν η πρώτη φετινή ανατροπή των κυανό-
λευκων που ήρθε χάρη στη βελτιωμένη ει-
κόνα της ομάδας και των κινήσεων του Σο-
φρώνη Αυγουστή. Οι πράσινοι είχαν πολύ
καλή παρουσία στο πρώτο μέρος και δικαίως
πήραν προβάδισμα με τον νεαρό Τζιωνή.
Κατρακύλα χωρίς τέλος για την ΑΕΚ

Για όγδοο σερί παιχνίδι η ΑΕΚ δεν κατά-
φερε να κερδίσει, μένοντας μοιραία μακριά
από τους στόχους της. Ο Ουραγός Ερμής
πάλεψε παλικαρίσια και πήρε τον βαθμό της
ισοπαλίας μέσα στο ‘Αρένα’ (2-2), όπως

έκανε και πέρσι. Η ομάδα της Λάρνακας,
χωρίς ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, χωρίς
φυσικές δυνάμεις και χωρίς τις κατάλληλες
επιλογές, πληγωμένη από τα πολλά αγωνι-
στικά προβλήματα, δεν κατάφερε ούτε και
στην 16η αγωνιστική να γευθεί το τρίποντο.
Συνεχίζει το… βιολί της η Νέα Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα έδειξε… χαρακτήρα στο
εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφο και με τη
νίκη της (1-3) έκανε σημαντικό βήμα για μια
θέση στην πρώτη εξάδα. Οι ‘Ερυθρόλευκοι’
δεν έφτασαν σε υψηλό επίπεδο απόδοσης,
όμως ήταν εύστοχοι σε κρίσιμα σημεία της
αναμέτρησης και πρόσθεσαν τρεις σημαντι-
κούς βαθμούς στο ‘σακούλι’ τους. Η Πάφος
έχασε για όγδοη φορά στο πρωτάθλημα και
έμεινε πίσω στη βαθμολογία με 14 βαθμούς.
Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή νίκη

Αποφασιστική σημασίας διπλό πέτυχε
εκτός έδρας η Δόξα, επικρατώντας με 1-0
της Ένωσης Παραλιμνίου. Την κατάλληλη
στιγμή, οι πράσινοι της Κατωκοπιάς έβαλαν
στοπ στο αρνητικό σερί των τεσσάρων
ηττών, παίρνοντας το παιχνίδι… έξι βαθμών.
Έτσι, απέκτησαν βαθμολογικό και ψυχολο-
γικό προβάδισμα έναντι της αντιπάλου τους
στη μάχη της παραμονής, που αναμένεται
μεγάλη συνέχεια.
ΚΥΠΕΛΛΟ (Τετάρτη 16/01)
Πρώτοι αγώνες
Ένωση Παραλιμνίου – Ανόρθωση (16.00)
Άρης – Πάφο (17.00)
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ (16.30)
Επαναληπτικοί
Άρης – Ερμής (0-3)   (17.00)
Ομόνοια – Απόλλων (0-1)   (17.00)
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στην 17η αγωνιστική, όλα τα βλέμματα
συγκεντρώνονται στο ντέρμπι των πρωτο-
πόρων, που θα διεξαχθεί στο Τσίρειο την Κυ-
ριακή 20 Ιανουαρίου και δεν είναι άλλο από
το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΛ και του
ΑΠΟΕΛ. Στο ‘Αμμόχωστος’ ο Ερμής θα φι-
λοξενήσει τον Απόλλωνα και η Ομόνοια τη
Νέα Σαλαμίνα. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα
διεξαχθούν το Σάββατο 19 Ιανουαρίου. Την
Κυριακή η Αλκή Ορόκλινης θα έχει για αντί-
παλό της την Πάφο και η Ανόρθωση την
Ένωση Παραλιμνίου. Η αυλαία της 17ης αγω-
νιστικής θα πέσει τη Δευτέρα με τον αγώνα
Δόξας Κατωκοπιάς με την ΑΕΚ.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Ανακατατάξει στη βαθμολογία και νέο
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα
Β΄ Κατηγορίας, μετά τα αποτελέσματα της
15ης αγωνιστικής και τελευταία του πρώτου
γύρου.

Ο Ολυμπιακός και ο Οθέλλος Αθηένου
ήταν οι ομάδες που κέρδισαν τους αντιπά-
λους τους, ΘΟΪ και ΠΑΕΕΚ αντίστοιχα και
διατήρησαν τις θέσεις τους στο βαθμολογικό
πίνακα. Αντίθετα Εθνικός Άχνας και Άρης
γνώρισαν τις ήττες από Αγία Νάπα και ΑΕΖ
αντίστοιχα και περιορίστηκαν στην 3η και 4η

θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Βαθμολογικό άλμα πέτυχε η Αναγέννηση

Δερύνειας, αφού πήρε το τρίποντο με 2-0
εκτός έδρας από τον Ονήσιλλο Σωτήρας,
όπως επίσης και η Καρμιώτισσα επί του Δι-
γενή Ορόκλινης με 2-1.

Άλλα δύο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα (0-0)
και είναι αυτό της ΜΕΑΠ Π. Χωριού με την
Ομόνοια Αραδίππου και του Ακρίτα Χλώρα-

κας με τον ΑΣΙΛ Λύσης.
Στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός είναι πρώ-

τος με 33 β. και τον ακολουθεί ο Οθέλλος
Αθηένου με 30 β. Στην 3η θέση με 30 β. είναι
ο Εθνικός Άχνας που γνώρισε την πρώτη
του ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Άρης στην 4η

θέση με 27 β. Αυτή η ήττα που γνώρισε η
ομάδα της Λεμεσού είχε σαν αποτέλεσμα ο
Χρύσης Μιχαήλ να υποβάλει και την παραί-
τησή του από την τεχνική ηγεσία του Άρη.
Τον αντικατέστησε ο Νικόλας Μαρτίδης.
Στην 5η θέση είναι ο ΑΣΙΛ με 22 βαθμούς.

Στον πυθμένα παραμένει η προσφυγική
ομάδα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας με 12 β.,
όσους έχει και ο Διγενής Ορόκλινης (15ος).
Στην 14η θέση είναι η ΜΕΑΠ με 14 β. και
στην 13η το ΘΟΪ Λακατάμιας με 17 β. Δύο
ομάδες έχουν από 18 β. και είναι η ΑΕΖ Ζα-
κακίου και η Αγία Νάπα. Η Ομόνοια Αρα-
δίππου, Ονήσιλλος Σωτήρας και ο Ακρίτας
Χλώρακας με 19 β. Στην 7η θέση πέρασε για
πρώτη φορά η Αναγέννηση Δερύνειας με 21
βαθμούς και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω βρί-
σκουμε με 22 β. την Καρμιώτισσα.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι Μορφίτες έχασαν, κράτησαν όμως
την πρωτιά

Ο Διγενής Μόρφου έχασε από τον Εθνικό
Άσσιας με 3-2, αλλά παραμένει πρώτος 
(37 β.), καθώς η Ομόνοια Ψευδά δεν κατά-
φερε να κερδίσει, αφού έφερε ισοπαλία 1-1
με τον Χαλκάνορα Ιδαλίου και πέρασε στους
35 βαθμούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η προ-
σφυγική ομάδα του Εθνικού Άσσιας είναι
αήττητη για επτά συνεχόμενες αγωνιστικές
και είχε σαν αποτέλεσμα να ξεφύγει οριστικά
από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού
με τους 23 βαθμούς που μάζεψε.

Την 3η θέση μοιράζονται με 29 β., ο Π.Ο.
Ξυλοτύμπου που κέρδισε με 2-0 την Ορμή-
δεια και η ΕΝ.Α.Δ. Π. Χρυσοχούς που γνώ-
ρισε την ήττα με 1-0 από τον Εθνικό Λα-
τσιών κάνοντας έτσι ένα βήμα προς τη σω-
τηρία του.

Σπουδαία βαθμολογική εκτός έδρας νίκη
πέτυχε η Ολυμπιάς Λυμπιών πάνω στην Πέ-
γεια με 0-1, που είχε σαν αποτέλεσμα να πε-
ράσει για πρώτη φορά φέτος στην 5η θέση με
24 βαθμούς. Η Ε.Ν.Υ. Διγενή Ύψωνα με τον
Κούρρη Ερήμης έμειναν στη λευκή ισοπαλία
(0-0) και η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με την Αμα-
θούς στο ισόπαλο (2-2). Αντίθετα η Ελπίδα
Αστρομερίτη κέρδισε τον Αχυρώνα Λιοπε-
τρίου με 2-1 και ανάπνευσε βαθμολογικά.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πάντα πρώτος ο Ηρακλής Γερολάκκου

Η πρωτοπόρος στο βαθμολογικό πίνακα
ομάδα του Ηρακλή Γερολάκκου κέρδισε
εκτός έδρας τον Φοίνικα με 1-3 και διατηρή-
θηκε στην κορυφή με 36 βαθμούς. Η Εληά
Λυθροδόντα ακολουθεί με 34 β. (πήρε το
τρίποντο χωρίς αγώνα), ενώ στην 3η θέση
είναι η ΑΠΟΝΑ Αναγιών με 31 β. που νίκησε
εκτός έδρας τον Ροτσίδη Μάμμαρι με 1-4.
Ακολουθεί η ΑΕΝ με 27 β., που γνώρισε την
ήττα από την Ασπίς Πύλας με 1-0. Σπουδαίες
βαθμολογικές νίκες πέτυχαν ο Κορμακίτης
επί της ΑΠΕΠ με 2-1 και ο Ορφέας πάνω
στον ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς με 3-0 και βελτίω-
σαν τις βαθμολογικές τους θέσεις. Το παι-
χνίδι μεταξύ της Δόξας Παλιομετόχου και
της ΑΕΚ Κοράκου, διακόπηκε μετά από συ-
νεχόμενη βροχή και την ακαταλληλότητα
του γηπέδου. n

Οι πρωταγωνιστές του τίτλου ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ στο ντέρμπι της Κυριακής
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Κέρδισα τις εκλογές και υποσχέθηκα ασφά-
λεια για τον αμερικανικό λαό. Μέρος αυτής
της υπόσχεσης ήταν ένα Τείχος στα νότια
σύνορα.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κρατάει ομήρους
τους Αμερικανούς με το shutdown, το οποίο
παραλύει εν μέρει το ομοσπονδιακό κράτος. 
Νάνση Πελόζι,
Πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ.

Η Ευρώπη έχει καθήκον να συμβάλει στην
επίλυση του κυπριακού προβλήματος
που αποτελεί ανοικτή πληγή στο δικό της
σώμα.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι προοπτικές για συνολική διευθέτηση στο

Κυπριακό παραμένουν ζωντανές.

Αντόνιο Γκουτιέρες

Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Το κλειδί είναι να αναβαθμίσουμε το Κυ-
πριακό ως κορυφαίο ευρωπαϊκό ζήτημα.
Μάνφρεντ Βέμπερ,
Υποψήφιος για την Προεδρία 
της Κομισιόν.

Η καταψήφιση της συμφωνίας για το Brexit

θα ήταν καταστροφή.

Τερέζα Μέι,

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Θα εμποδίσουμε την ιρανική στρατιωτική

εμφύτευση.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Δεν πρόκειται ποτέ να υποδυθώ σε κάποια

ταινία τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ρόμπερ Ντε Νίρο,

Αμερικανός ηθοποιός.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Σύσκεψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
για θέματα που εγείρονται στην εφαρμογή ΓεΣΥ

Συνήλθαν σήμερα σε σύσκεψη στα Γραφεία της 
ΠΑΣΥΔΥ οι ηγεσίες της ΠΑΣΥΔΥ, των Οργανώσεων
των Εκπαιδευτικών, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ και

του Συνδέσμου Αστυνομίας και ασχολήθηκαν με το θέμα της
συνεισφοράς των μελών τους στο ΓεΣΥ. 

Τη σύσκεψη απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της επιβολής
στους υπαλλήλους του δημοσίου πρόσθετης εισφοράς και
αποφασίσθηκε όπως ζητηθεί επειγόντως συνάντηση με τον
Υπουργό Οικονομικών για συζήτηση και επίλυση του. Στό-

χος των Οργανώσεων είναι η διασφάλιση δίκαιου και λει-
τουργικού Γενικού Συστήματος Συστήματος Υγείας που θα
εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους πολίτες. 

Εάν στη σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών δεν επι-
τευχθεί η προσδοκώμενη ρύθμιση οι Οργανώσεις θα συνέλ-
θουν και πάλιν για λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων. n

(Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,
ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, και το Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου)

Αλλαγές σε 11 πεδία στο Ελληνικό Δημόσιο

Ανατροπές σε έντεκα πεδία της δημόσιας διοίκησης
φέρνει νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε στις 9 Ιανουα-
ρίου στη Βουλή, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγ-

κρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου     .
Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες αλλαγές, ανά πεδίο,

προβλέπουν τα ακόλουθα:
1) Προσλήψεις: Θα συντελούνται βάσει πολυετούς προ-

γραμματισμού
Από 1/1/2019 οι προσλήψεις τόσο του τακτικού, όσο και

του εποχικού προσωπικού στο δημόσιο θα διενεργούνται
βάσει πολυετούς προγραμματισμού. Από 1/1/2020, μάλιστα,
για την έγκριση αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπι-
κού από φορείς της γενικής κυβέρνησης θα απαιτείται προ-
ηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό
Οργανόγραμμα του δημοσίου.

2) ΑΣΕΠ: Υπερωρίες των υπαλλήλων του για να "ενδυνα-
μωθεί" ο ρόλος του

Προκειμένου να "ενδυναμωθεί" ο ρόλος του ΑΣΕΠ (σ..σ.
για παράδειγμα, να "τρέχουν" ταχύτερα οι αποφάσεις του για
προσλήψεις, επιλογές προϊσταμένων κλπ) καθιερώνεται
αποκλειστικά για τα έτη 2019 και 2020 απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν το
πενθημέρου. Το μέτρο αυτό αφορά υπαλλήλους της Γραμ-
ματείας του ΑΣΕΠ και το Ειδικευμένο Προσωπικό του, το
προσωπικό που υποστηρίζει το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής
Διοικήσεων και το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμέ-
νων, ανεξάρτητα αν πρόκειται
για υπαλλήλους του Υπ. Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης ή του
ΑΣΕΠ.

3) Διοικητική ανασυγκρότηση:
Νέα ειδική γραμματεία και Πα-
ρατηρητήριο

Συνιστώνται στο Υπ. Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοι-
κητική Ανασυγκρότηση και Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης
Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητη-
ρίου Δημοσίας Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον αρμό-
διο Υπουργό, καθώς και θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα.
Μάλιστα, για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας συνι-
στώνται 10 θέσεις μόνιμου προσωπικού, 20 θέσεις κλάδου
συμβούλων –εμπειρογνωμόνων και 5 θέσεις επιστημονικών
συνεργατών.

4) Συγκροτείται "Κλάδος" για Συμβούλους και Εμπειρο-
γνώμονες του Δημοσίου

Συνιστάται "Κλάδος Συμβούλων –Εμπειρογνωμόνων" ως
ειδικός κλάδος προσωπικού, ο οποίος στελεχώνεται με απο-
σπάσεις τακτικών υπαλλήλων μονίμων ή Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου και λοιπών φορέων δημοσίου τομέα.

Δημιουργείται, επίσης, στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης 5μελής Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι
αρμόδια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της
επάρκειας του προσωπικού του δημοσίου που επιθυμεί να
ενταχθεί στον Κλάδο Συμβούλων –Εμπειρογνωμόνων και
την επιλογή των επιστημονικών συνεργατών της Ειδικής
Γραμματείας

5) Με ευρωπαϊκή ή διεθνή χρηματοδότηση η "αναβάθ-
μιση" της διοικητικής ικανότητας

Ορίζεται πως τα Προγράμματα Αναβάθμισης και Υποστή-
ριξης Διοικητικής Ικανότητας χρηματοδοτούνται από εθνι-
κούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

6) Αλλαγές στην απόλυση για πειθαρχικούς λόγους
Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόλυσης υπαλλήλου για

πειθαρχικούς λόγους και προβλέπεται η υποβολή υπεύθυ-
νης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο για τη διαπίστωση του
παραπάνω σχετικού κωλύματος διορισμού.

7) Άδεια 3 μηνών για όσους υιοθετούν τέκνο
Χορηγείται άδεια τρεις μηνών με πλήρεις αποδοχές, πέραν

των ισχυουσών διευκολύνσεων (μείωση ωραρίου κλπ) σε
υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο,
γίνονται ανάδοχοι γονείς και απο-
κτούν τέκνο με τη διαδικασία της
παρένθετης μητρότητας.

8) Αύξηση "εξεταστικών" αδειών
για τους υπαλλήλους που σπουδά-
ζουν

Αυξάνεται κατά τέσσερις εργάσι-
μες μέρες (δηλ. φτάνει στις 14 έναντι 10) η άδεια των εξετά-
σεων με αποδοχές που χορηγείται σε υπαλλήλους που είναι
μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυ-
χιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκ-
παίδευσης. Αυξάνεται κατά μία ημέρα (σ.σ. φτάνει σε δύο
έναντι μίας) άδεια που χορηγείται για κάθε μέρα εξετάσεων.

9) Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για τους υπαλλή-
λους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους
μονίμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης που είναι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλλη-
λοι.

10) Αξιολόγηση προσωπικού: Επιπλέον ένας μήνας προ-
θεσμία

Αυξάνονται κατά ένα μήνα τα χρονικά διαστήματα και οι
οριζόμενες προθεσμίες της διαδικασίας αξιολόγησης των δη-
μοσίων υπαλλήλων.

11) Νέες οργανικές θέσεις στο δημόσιο
Συνιστώνται στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 31 ορ-

γανικές θέσεις μονίμου προσωπικού. n

• Προσλήψεις στη βάση πολυετούς
προγραμματισμού των αναγκών

• Συγκρότηση Κλάδου Συμβούλων
και Εμπειρογνωμόνων δημοσίου


