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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Στα ψηλά επίπεδα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ
η αξιολόγηση των Κυπριακών Ταχυδρομείων
Ικανοποίηση των πολιτών με τους λειτουργούς εξυπηρέτησης

Πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2018
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «Αξιο-

λόγηση επιπέδων ικανοποίησης πελατών των Κυπριακών 
Ταχυδρομείων για το έτος 2018». Στην παρουσίαση παρευ-
ρεθήκαν η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
κ. Βασιλική Αναστασιάδου, ο Γενικός Διευθυντής και στε-
λέχη του Υπουργείου Μεταφορών, το Πρυτανικό Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Διευθυντής των Κυπριακών
Ταχυδρομείων κ. Ανδρέας Γρηγορίου και στελέχη των Κυ-
πριακών Ταχυδρομείων. Στη παρουσίαση συμμετείχαν επί-
σης τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Πανεπιστη-
μιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Τμήματος
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μετά από μια επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των Κυ-
πριακών Ταχυδρομείων και του Πανεπιστημιακού Κέντρου

Ερευνών Πεδίου για το έτος
2017, τα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία ανέθεσαν εκ νέου
στο ΠΑΚΕΠΕ τη διεξαγωγή
τηλεφωνικής έρευνας για τη
μέτρηση της ικανοποίησης
των πελατών τους για το
έτος 2018. Για την ετοιμασία
του ερωτηματολογίου και
την ανάλυση των αποτελε-
σμάτων αξιοποιήθηκε πέραν
από το προσωπικό του 
ΠΑΚΕΠΕ και η τεχνογνω-
σία προσωπικού από το
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή-
σεων και Δημόσιας Διοίκη-
σης. Κατόπιν προετοιμασίας
και ελέγχου του κατάλλη-
λου ερωτηματολογίου έγινε η συλλογή των δεδομένων από
αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών 18 χρονών και άνω. Συλ-
λέχθηκαν συνολικά 504 ερωτηματολόγια (214 Άνδρες και
290 Γυναίκες).

Όπως και στην περσινή αξιολόγηση, τα αποτελέσματα κα-
τέγραψαν ικανοποίηση σε παρόμοια επίπεδα με αντίστοιχους
οργανισμούς στην ΕΕ και ΗΠΑ, δηλαδή κοντά στο 80%. Για
το έτος 2018, η συνολική ικανοποίηση ανέρχεται στο 76,5%
με τις πλείστες υπηρεσίες να έχουν ικανοποίηση πάνω από
75% και την ικανοποίηση από τον ταχυδρόμο να ανέρχεται
πάνω από 80%.

Η ευγένεια των λειτουργών εξυπηρέτησης πήρε το πιο
ψηλό ποσοστό ικανοποίησης ενώ στοιχεία όπως τα κτήρια,
ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση της υπηρεσίας έλαβαν χαμηλότερα ποσοστά ικα-
νοποίησης.

Επιπλέον, η αξιοπιστία (τήρηση της υπόσχεσης) διαφαίνε-
ται ως εξαιρετικά σημαντική διάσταση της ποιότητας και μά-
λιστα παρουσιάζει συγκριτικά ψηλό επίπεδο ικανοποίησης
σε σχέση με τις άλλες διαστάσεις ικανοποίησης. Ακόμα πιο
σημαντική διάσταση όμως είναι η παροχή της υπηρεσίας
στον προκαθορισμένο χρόνο.

Αναφορικά με τα παράπονα των πελατών, 37% των πελα-
τών έχουν παράπονο, εκ των οποίων ναι μεν πάνω από τους
μισούς το εκφράζουν, όχι όμως στα αρμόδια άτομα, αφού η
μεγάλη πλειοψηφία (59%) το αναφέρει προφορικά στο τα-
χυδρομικό γραφείο. Τα πλείστα παράπονα αφορούν καθυ-
στερήσεις παραλαβής επιστολής/πακέτου.

Σε σχέση με την ηλεκτρονική παρουσία των ΚΥΤΑ και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιστοσελίδα βοηθά μεν αλλά
δεν χαίρει επισκεψιμότητας, ενώ το Facebook δεν προδια-
γράφεται δημοφιλές ίσως λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποιο
κίνητρο στον πελάτη για να ασχοληθεί με αυτό. Τέλος, όσον
αφορά το μέλλον, παρόλο που οι ανταγωνιστές βελτιώνον-
ται ταχύτατα, οι πελάτες των ΚΥΤΑ παρουσιάζουν το αί-
σθημα της πιστότητας αφού αναφέρουν πως χαίρονται που
είναι πελάτες τους και ότι τα ΚΥΤΑ είναι αξιόπιστα και προ-
σφέρον αξία. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι συμφωνούν πως
τα ΚΥΤΑ πρέπει να υιοθετήσουν περισσότερες καινοτομίες,
στοιχείο το οποίο διαφαίνεται και στις εισηγήσεις τους. n

Παρουσίαση αρχιτεκτονικών πρα-
κτικών από Ιάπωνα ειδικό, Κέντρο
Μικροβιολογίας στο Ινστιτούτο Γε-
ωργικών Ερευνών και φροντίδα για
πτηνά που μας επισκέφθηκαν και
προαγωγή του εθελοντισμού από

την Κοινωνία των Πολιτών.   σελ. 12

Επιστημονικές εξελίξεις και 
ανθρωπιστική δράση

Άρθρο του Νίκου Κωνσταντάρα στην ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ για τις προοπτικές στις ΗΠΑ
και τη Βρετανία όπου οι δημοκρατικοί θε-
σμοί δοκιμάζονται όσο ποτέ, ενώ είναι αμ-
φίβολο οτι θα σημειωθεί βελτίωση εφόσον
δεν προωθούνται διαδικασίες αποπομπής

Τραμπ και Μέϊ.   σελ. 3

Η απειλή ενός μεγάλης κλίμακας
παγκόσμιου εμπορικού πολέμου
και οι αυξανόμενες πολιτικές εντά-
σεις μεταξύ των παγκόσμιων δυνά-
μεων αποτελούν τους κυρίαρχους

παγκόσμιους κινδύνους, σύμφωνα με έκθεση του Φόρουμ
στο Νταβός.   σελ. 11

H απειλή παγκόσμιου εμπορικού πολέμου
στο επίκεντρο της συνόδου στο Νταβός

Και τώρα τι, σε ΗΠΑ, Βρετανία;
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Αναστασία Χαραλάμπους, Λειτουργός

Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Α' (Τομέας
Εκδόσεων), Βουλή των Αντιπροσώπων, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (Τομέας
Εκδόσεων), από τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Οι πιο κάτω Στενογράφοι Βουλής, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερης Στενογράφου
Βουλής, από τις 15 Δεκεμβρίου 2018: Μαρία
Ανδρέου-Τσαγγάρη, Ηλέκτρα Καραγιάννη.

Η Έλενα Ιωαννίδου, Επιμετρητής Ποσο-
τήτων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Επιμετρητή Ποσοτήτων,
από τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Αρχιεπιστάτες, Τμήμα
Δημοσίων Έργων, προάγονται στη θέση Αρ-
χιεπιστάτη, από τις 15 Δεκεμβρίου 2018: Αν-
δρέας Καραγιάννης, Γιαννάκης Πιερή.

O Ανδρέας Κελεπέσιης, Λειτουργός Αερο-
πορικών Κινήσεων Α', Τμήμα Πολιτικής Αε-
ροπορίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων, από τις
15 Δεκεμβρίου 2018.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

H Έλλη Κούβαρου, Ασφαλιστικός Λει-
τουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου
2019.

Η Ειρηνούλα Π. Στυλιανού, Βοηθός
Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, αφυπηρέτησε από την
1η Ιανουαρίου 2019.

Η Τούλα Κούλουμου, Διευθύντρια Υπηρε-
σιών Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο Χρήστος Κάρνος, Καθηγητής Γενικών
Σπουδών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστι-
τούτο Κύπρου, αφυπηρέτησε από τις 8 Ια-
νουαρίου 2019.

Η Έλενα Σοφιανού, Ανώτερος Λειτουργός
Πολεοδομίας αφυπηρέτησε από τις 2 Ια-
νουαρίου 2019.

Ο Βασίλειος Χ. Χαριτωνίδης, Ανώτερος
Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας
και Οίκησης, αφυπηρέτησε από την 1η Ια-

νουαρίου 2019.
Η Παρασκευή Κουππάρη, Κτηματολογι-

κός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χαρτογρα-
φίας/Φωτολιθογραφίας), αφυπηρέτησε από
την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Σωτηρούλλα Α. Αλέξη, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χαρτογρα-
φίας/Φωτολιθογραφίας), αφυπηρέτησε από
την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο Αντωνάκης Γρίβας, Πληρεξούσιος
Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Ελένη Προδρόμου, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιανουαρίου 2019.

Η Θεοπίστη Αποστόλου, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Γεωργία Μολέσκη, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Ιανουαρίου 2019.

Η Ανδρούλλα Γρηγοριάδου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2 Ια-
νουαρίου 2019.

Η Μαρία Κυριακίδου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουα-
ρίου 2019.

Ο Κυριάκος Κίκας, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουα-
ρίου 2019.

Η Ευρυδίκη Γεωργίου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 2 Ιανουαρίου
2019.

Η Θάλεια Παπαϊακώβου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ια-
νουαρίου 2019.

Η Σοφία-Τατιάνα Αγαθαγγέλου, Λειτουρ-
γός Πληροφορικής Α΄, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο Λούης Δρουσιώτης, Πρώτος Λογιστής,
Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τις 31
Δεκεμβρίου 2018.

Ο Στέλιος Πιττάκας, Λογιστής, Γενικό Λο-
γιστήριο, αφυπηρέτησε από τις 2 Ιανουαρίου
2019.

Η Μαρία Κυριάκου, Ανώτερος Τεχνικός

Επιθεωρητής, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Βασιλική Κ. Εγγλέζου, Ανώτερος Επιμε-
λητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Γιωργούλα Άσπρου, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Άννα Λοϊζίδου, Διευθύντρια Κέντρου
Επιστημονικών Ερευνών, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιανουαρίου 2019.

H Χρυστάλλα Μαλλούππα, Διευθύντρια
Τμήματος Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο Ελευθερία Σάββα-Καλλή, Ανώτερος Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων
Έργων, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου
2019.

Η Αικατελού Ματθαίου, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο Ανδρέας Παπανικολάου, Επιθεωρητής
Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας, αφυπηρέτησε από την 1η Ια-
νουαρίου 2019.

Η Βαρβάρα Ασημένου, Λειτουργός Αερο-
πορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αερο-
πορίας, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου
2019.

Ο Κυριάκος Κυριακίδης, Διευθυντής Κλι-
νικής/Τμήματος (Τμήμα Πρώτων Βοη-
θειών), αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου
2019.

Η Έλση Κύρκα, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης
Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου
2019.

Η Θάλεια Ιωάννου, Ειδικός Ψυχολόγος,
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε
από τις 3 Ιανουαρίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ,
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο
κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού,
Δικαστική Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλί-
μακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814,
36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081,
48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12:
€44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386,
55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΕΡΟΠΛΟΪ-
ΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟ-
ΠΟΡΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Αεροπλοϊμό-
τητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880,
33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215,
40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803,
45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637
και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284,
53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα,
για τις πιο πάνω θέσεις στις αντίστοιχες
γνωστοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα
της 18ης Ιανουαρίου 2019.

Αιτήσεις να υποβληθούν μόνο ηλεκτρο-
νικά, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 8
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 και, στην περίπτωση που έχει δη-
λώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπη-
ρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θερα-
πόντων ιατρών του στα οποία να
περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της
αναπηρίας του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συ-
ναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως
πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπο-
ρούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται 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

ΗΚυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Δι-
οίκησης, σε συνεργασία με την
Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστα-
σίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διοργανώ-
νουν μονοήμερα εργαστήρια με θέμα τη
διαχείριση του εργασιακού εκφοβισμού στη
δημόσια υπηρεσία. Τα εργαστήρια αυτά γί-
νονται στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμέ-
νου στόχου των Στρατηγικών Σχεδίων Δρά-
σης για την Ισότητα (ΣΣΔΙ) μεταξύ Ανδρών
και Γυναικών 2014 - 2017 και 2019 - 2021
που ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλα τα
στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας και έχουν
ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθη-
τοποίησή τους στο θέμα και στους τρόπους
διαχείρισής του, έτσι ώστε να συμβάλουν
ενεργά στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέ-
τοιων περιστατικών στη Δημόσια Υπηρεσία.
Τα εργαστήρια έχουν προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθούν στην Κυπριακή Ακαδη-

μία Δημόσια Διοίκησης μεταξύ 8.30-14.30
κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 21 Φεβρουαρίου 2019
• 18 Απριλίου 2019
• 9 Μαΐου 2019
• 29 Μαΐου 2019
Σε κάθε εργαστήριο μπορούν να συμμετά-

σχουν 25 λειτουργοί, από οποιοδήποτε
Υπουργείο, Τμήμα, Υπηρεσία ή Ανεξάρτητη
Αρχή. 

Αιτήσεις για συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα
11 Φεβρουαρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να δηλώσουν δυο ημερομηνίες
της επιλογής τους (με σειρά προτεραιότη-
τας). Τα άτομα που τελικά θα επιλεγούν για
να συμμετάσχουν σε κάθε εργαστήρι, θα ει-
δοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλε-
φωνικά όπου δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύ-
θυνση για επιβεβαίωση της συμμετοχής
τους.

Περισσότερες πληροφορίες, από την αρ-
μόδια λειτουργό, Παναγιώτα Χαραλάμπους
στο τηλ. 22466535. n

Εργαστήρια για «Εργασιακό Εκφοβισμό»

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) 
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Aπόψεις και σχόλια
Και τώρα τι, σε ΗΠΑ, Βρετανία;

Είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ
είναι ακατάλληλος για τη θέση στην οποία
βρίσκεται. Είναι επίσης βέβαιο ότι το Brexit

θα φέρει μόνο δυστυ-
χία στον λαό της Βρε-
τανίας. Όμως, στις
ΗΠΑ, παρά τα στοι-
χεία που έχει συλλέξει
ο ειδικός εισαγγελέας
Ρόμπερτ Μιούλερ εις
βάρος ανθρώπων

κοντά στον πρόεδρο (πολλά από τα οποία
σίγουρα εμπλέκουν και τον ίδιο τον Τραμπ),
ακόμη φαίνεται εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα
υπάρξει διαδικασία αποπομπής του προ-
έδρου. Στη Βρετανία, παρά το αδιέξοδο, η
πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και ο αρχηγός
των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δεν τολ-
μούν να παραπέμψουν το πρόβλημα στον
λαό για λύση μέσω δεύτερου δημοψηφίσμα-
τος. Και στις δύο χώρες γίνεται επίκληση του
φόβου αντίδρασης όσων υποστηρίζουν τον
Τραμπ ή όσων υποστηρίζουν το Brexit. Με
άλλα λόγια, οι θεσμοί που επωμίζονται την
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του πο-
λιτεύματος δεν τολμούν να αντισταθούν
στις επιταγές μιας δυναμικής μειοψηφίας. Το
πρόβλημα είναι το αντίθετο του κινδύνου
που επικαλούντο διανοητές στο παρελθόν –
η επιβολή της θέλησης της πλειοψηφίας στο
σύνολο των πολιτών. Τώρα η θέληση των
λίγων δεσμεύει τους πολλούς, στο όνομα της
δημοκρατίας.

Ασφαλώς, και στις δύο χώρες κυριαρχεί η
θεσμική υποχρέωση να παραμείνουν σεβα-
στά τα αποτελέσματα εκλογών. Ομως, οι
ιδρυτές της αμερικανικής δημοκρατίας προ-
έβλεψαν τους κινδύνους που προκύπτουν
από την αρχή ενός ανθρώπου και θέσπισαν
το σύστημα κατά το οποίο το Κογκρέσο, η
Δικαιοσύνη και η εκτελεστική εξουσία επι-
διώκουν μια λειτουργική ισορροπία μεταξύ
τους. Ο Τραμπ, όμως, σε αγαστή συνεργασία
με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έφερε το σύ-
στημα στα όριά του, έχοντας τη στήριξη του
Κογκρέσου (έως τις πρόσφατες «μεσοπρό-
θεσμες» εκλογές για τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων και για τη Γερουσία) και επέλεξε Συν-
τηρητικούς δικαστές για το Ανώτατο Δικα-
στήριο. Τώρα, η Βουλή ελέγχεται από τους
Δημοκρατικούς και ο Τραμπ αντιμετωπίζει
σοβαρότερο έλεγχο από το σώμα αυτό, ενώ
αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας
του Μιούλερ. Το εάν θα ξεκινήσει διαδικα-
σία αποκαθήλωσής του θα εξαρτηθεί από
τρία πράγματα: πρώτον, εάν ο Μιούλερ έχει
βρει στοιχεία που απαιτούν την απομά-
κρυνση του προέδρου· δεύτερον, από τη
ζημία που μπορεί να προκαλέσει ο Τραμπ με
τις πράξεις του (και η συνεχόμενη παράλυση
του ομοσπονδιακού κράτους ίσως να έχει

ολέθριες συνέπειες)· τρίτον, εάν οι θεσμοί,
συμπεριλαμβανομένης της Γερουσίας (η
οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικα-
νούς), θεωρήσουν ότι η ανάγκη απομάκρυν-
σης του Τραμπ υπερέχει της αγωνίας τους
μήπως δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους
του. Αξιοσημείωτη είναι δημοσκόπηση του
NPR-PBS NewsHour-Marist poll, που δημο-
σιεύθηκε χθες: δείχνει ότι μόλις το 30% του
συνόλου λέει ότι θα ψήφιζε τον Τραμπ, ενώ
απ’ αυτούς που τον ψήφισαν το 2016, μόνο
το 75% θα τον ψήφιζε πάλι το 2020. Το γε-
γονός ότι όσο μικραίνει ο πυρήνας των υπο-
στηρικτών του Τραμπ θα αποτελείται από
ολοένα πιο φανατισμένους είναι άλλο ένα
πρόβλημα που περιμένει τις ΗΠΑ σε αυτή
την πρωτοφανή περιπέτεια.

Στη Βρετανία, ο κόμπος έχει φθάσει στο
χτένι. Η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε τη
συμφωνία αποχώρησης από την Ε.Ε. και η
ημερομηνία της εξόδου, 29 Μαρτίου, πλη-
σιάζει. Οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας είναι
ήδη οδυνηρές, οι συνέπειες μιας «άτακτης
εξόδου» θα είναι χειρότερες. Το γεγονός ότι
οι περισσότεροι Σκωτσέζοι θέλουν να παρα-
μείνουν στην Ε.Ε. εγκυμονεί σοβαρότατους
κινδύνους για τη συνοχή του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, ενώ το πρόβλημα που προκύπτει
από το αν θα υπάρξει σύνορο μεταξύ της Βο-
ρείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρ-
λανδίας θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα σε
αυτή την πολύπαθη περιοχή. Επίσης, το οι-
κονομικό και κοινωνικό κόστος της πολιτι-
κής παράλυσης ανοίγει νέες πληγές συνε-
χώς. Η πλειοψηφία φαίνεται να τάσσεται
υπέρ δεύτερου δημοψηφίσματος. Η Βρετα-
νία δεν διαθέτει τους θεσμικούς μηχανι-
σμούς των ΗΠΑ για τη λύση αδιεξόδων. Για
παράδειγμα, για πρώτη φορά τώρα, η νομο-
θετική εξουσία ακύρωσε την πολιτική της
πρωθυπουργού, χωρίς, ωστόσο, να λύνει το
πρόβλημα για το τι θα γίνει με το Brexit. Οι
Βρετανοί, όμως, έχουν να κάνουν με έναν
«συνομιλητή», την Ε.Ε., που δεν δεσμεύεται
από τον φόβο της αντίδρασης μέρους του
βρετανικού πληθυσμού, που μπορεί να χα-
ράξει πολιτική με βάση το συμφέρον των πε-
ρισσότερων μελών της. Αυτό θα αναγκάσει
τη Βρετανία να αναπτύξει νέους θεσμούς και
μηχανισμούς για να λύσει, αφενός, τα εσω-
τερικά της προβλήματα και, αφετέρου, για
να διαχειρίζεται τις σχέσεις της με την Ε.Ε.
Ίσως αναγκαστεί να «καθρεφτίζει» τον ορ-
γανισμό από τον οποίο πάσχει να αποσπα-
στεί.

Και στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, οι δημο-
κρατικοί θεσμοί δοκιμάζονται όσο ποτέ. Οι
απλές λύσεις –αποπομπή Τραμπ, δεύτερο
δημοψήφισμα– δεν προτιμώνται. Το αποτέ-
λεσμα, όσον αφορά τις ΗΠΑ, θα είναι οι δη-
μοκρατικοί θεσμοί να ενισχυθούν, ώστε να
μην επαναληφθεί το φαινόμενο Τραμπ, ή να

υπονομευθούν τόσο ώστε να διαδέχεται ο
ένας Τραμπ τον άλλον. Στη Βρετανία, κυ-
βέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να κατα-
λάβουν ότι ενδίδοντας σε αυτό που απαιτούν
οι πιο άκαμπτοι, οι πιο ανεύθυνοι, υπονο-
μεύουν τα συμφέροντα του συνόλου. Και
στις δύο χώρες το θέαμα είναι συναρπα-
στικό. Οι λύσεις που θα προκύψουν –ή η συ-
νεχόμενη παράλυση– θα αποτελέσουν ση-
μαντικότατα μαθήματα για κάθε χώρα.
Επειδή δημοκρατία σημαίνει αέναη αναζή-
τηση λύσεων προς όφελος του συνόλου.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 19.01.2019

l Ουδέν σχόλιον. 
 

?

Χορεύοντας στις Πρέσπες
Όταν πριν από έναν χρόνο ξανάνοιξε το

εθνικό ζήτημα του ονόματος της πρώην Γι-
ουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδο-

νίας, λίγοι υποψιάζον-
ταν ότι εξελισσόμενο
θα αποδεικνυόταν
ικανό να κουνήσει τις
τεκτονικές πλάκες του
πολιτικού συστήμα-
τος.  Ωστόσο υπήρχαν
σημάδια από τότε.

Το 2018 λογικά, αν
εκπληρώνονταν οι φιλόδοξοι στόχοι της οι-
κονομικής πολιτικής, θα τελείωνε και ο μα-
κρύς κύκλος των βασανιστικών μνημονια-
κών υποχρεώσεων, που είχε φορτώσει με
απίστευτο βάρος τις παραδοσιακές πολιτι-
κές δυνάμεις και απειλούσε να ανατινάξει
και τις νεότερες.

Ο Πρωθυπουργός και οι επιτελείς του,
επειδή ακριβώς ένιωθαν την επερχόμενη
φθορά, έκριναν ότι έπρεπε να διαμορφώ-
σουν τις προϋποθέσεις για να ανοίξουν νέο
πολιτικό κύκλο, ικανό να προσφέρει διεξό-
δους πέρα από τα όποια επιτεύγματα της οι-
κονομίας, τα οποία συνήθως δεν αποτιμών-
ται αναλόγως…

Στις αρχές του 2018 λοιπόν, βοηθούντος
και του διακηρυγμένου πόθου Ευρωπαίων
και Αμερικανών για «πρόσδεση» των Δυτι-
κών Βαλκανίων στο άρμα της Δύσης, συνέ-
λαβαν την ιδέα ενεργοποίησης του τρίτου,
μετά το 2009, πολιτικού κύκλου, ο οποίος θα
επέτρεπε επανατοποθέτηση και μεταμόρ-
φωση του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με αυτή, η χώρα θα έβγαινε από
τα μνημόνια, θα διεκδικούσε την επανένταξή
της στο διεθνές οικονομικό σύστημα και
μαζί, κλείνοντας το θέμα των Σκοπίων, θα
ενίσχυε τη θέση της και τα κέρδη της.

Επιπλέον το ονοματολογικό θα ιδεολογι-
κοποιούσε τις διαφορές, θα τις καθιστούσε
ευκρινέστερες και βεβαίως θα έδινε την ευ-

καιρία ανοίγματος σε άλλες πολιτικές δυνά-
μεις που αντιτίθενται στους «μακεδονομά-
χους».

Η ιδέα μιας σοσιαλδημοκρατικής στροφής
και μεταμόρφωσης του ΣΥΡΙΖΑ σε ΠαΣοΚ
του μέλλοντος πάντα γοήτευε τον κ. Τσίπρα.

Ταυτοχρόνως προέκριναν την ανάδειξη
των σκανδάλων με σκοπό να διατηρήσουν
ζωντανό το μέτωπο των ευθυνών για το πα-
λαιό πολιτικό σύστημα και έτσι συμπίπτει
χρονικά η ανάδειξη του θέματος της Novar-
tis. Μόνο που εκεί υπερέβαλαν και αντί να
επιτρέψουν τη σύνθεση, προκάλεσαν εχθρό-
τητα και όρθωσαν εμπόδια.

Το σχέδιο εξελισσόταν σχετικά ομαλά
μέχρι τα μέσα του 2018, αλλά σκόνταψε σε
μη ελεγχόμενους παράγοντες και σε απρό-
βλεπτα γεγονότα. Αρχικώς το αναπτυχθέν
πανευρωπαϊκά εθνολαϊκιστικό κύμα βρήκε
και εδώ, με αφορμή το Μακεδονικό» πεδίο
δράσης λαμπρό και αργότερα οι φονικές
πυρκαγιές στο Μάτι κλόνισαν έτι περαιτέρω
την όποια δυναμική του.

Ωστόσο, με τον καιρό η κυβέρνηση θεώ-
ρησε ότι απορρόφησε το βάρος εκείνων των
γεγονότων και επανήλθε δριμύτερη. Η συμ-
φωνία των Πρεσπών πέρασε με τη βοήθεια
του διεθνούς παράγοντα στα Σκόπια και εδώ
διαμορφώθηκαν συνθήκες επίσπευσης των
σχετικών διαδικασιών.

Ο κ. Τσίπρας έκρινε ότι είχε έλθει η ώρα να
τελειώνει με τον παράταιρο συνεταίρο του.
Του προσέφερε κάποια ανταλλάγματα, αθέ-
τησε πιθανώς κάποια άλλα, και έτσι το δια-
ζύγιο επήλθε.

Κατόπιν, στο όνομα της απαλλαγής από
τον Καμμένο και στη βάση της συμφωνίας
των Πρεσπών, άρχισε την πολιορκία των
συγγενέστερων προς αυτόν δυνάμεων. Προ-
σεχώς η πίεση προς τις κεντρώες δυνάμεις
θα πολλαπλασιαστεί. Ο κ. Τσίπρας επιδιώκει
τον διπολισμό και φιλοδοξεί να ηγηθεί του
«προοδευτικού» πόλου. Θα κινήσει γη και
ουρανό προκειμένου επιτύχει τον σκοπό του.
Ολα τα μέτρα των επόμενων μηνών θα υπη-
ρετούν αυτόν τον σκοπό. Θα μοιράσει
λεφτά, θα μειώσει τα δάνεια του ΙΜF, θα θε-
λήσει να εμφανιστεί ως δύναμη σταθερότη-
τας, προκειμένου να προσελκύσει τους ψη-
φοφόρους του Κέντρου.

Όλα θα εξαρτηθούν από την αντίδραση
των μικρότερων κομμάτων και βεβαίως από
του κ. Μητσοτάκη την ευελιξία, την έμ-
πνευση και την κινητοποίησή του.

Κακά τα ψέματα, τα παιδιά είναι εκπαι-
δευμένα στο πολιτικό παιχνίδι. Άλλωστε
ασκούνται μια ζωή μόνο σ’ αυτό…

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 20.01.2019

l Συμφωνούμε απόλυτα με το καταληκτικό
σχόλιον. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της περασμέ-
νης Παρασκευής 19ης Ιανουαρίου,
2019, δημοσιεύθηκαν από το Τμήμα

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού τα
αποτελέσματα των πιο κάτω εξετάσεων:

• της εξέτασης στον περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρε-

σίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις,
που διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου 2018, στην
οποία πέτυχαν 220 υποψήφιοι

• της εξέτασης στους περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατά-
ξεις που διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου 2018
στην οποία πέτυχαν δύο υποψήφιοι 

• της εξέτασης στις Δημοσιονομικές και
Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προ-
σφορών του Δημοσίου Νόμους και (Γενι-
κούς) Κανονισμούς Αποθηκών που διεξήχθη
στις 13 Νοεμβρίου 2018 στην οποία πέτυχαν
49 υποψήφιοι 

• και της εξέτασης στην Κυπριακή Νομο-

θεσία για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λει-
τουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού που διεξήχθη στις 5 Δεκεμβρίου 2018
στην οποία πέτυχε ένας υποψήφιος. 

Οι επιτυχόντες αναφέρονται κατά σειρά
επιτυχίας με τον αριθμό του δελτίου ταυτό-
τητας τους. n

Στην Επίσημη Εφημερίδα τα αποτελέσματα των Κυβερνητικών Εξετάσεων
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Μία μεγάλη διάκριση για την Ελλη-
νίδα επιστήμονα Δρ Κατερίνα
Ακάσογλου (Katerina Akassoglou,

Ph.D.), κορυφαία ερευνήτρια των Gladstone
Institutes και του Τμήματος Νευρολογίας
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν
Φρανσίσκο (University of California, San
Francisco), στην οποία θα απονεμηθεί το
«2018 Barancik Prize for Innovation in MS
Research» (Βραβείο Barancik για Καινοτο-
μία στην Ερευνα στην Πολλαπλή Σκλή-
ρυνση -γνωστή ως σκλήρυνση κατά πλάκας-
Multiple Sclerosis, MS).

Η βράβευση και η σχετική ομιλία της Δρα
Ακάσογλου και θα πραγματοποιηθούν στο
ACTRIMS Forum στα τέλη Φεβρουαρίου
του 2019 στο Ντάλας.

Η Δρ. Ακάσογλου ήταν επικεφαλής μιας
σειράς μελετών για να αποκαλυφθεί ο ρόλος
μίας πρωτεΐνης που πήζει το αίμα, με την
ονομασία φιμπρίνη (fibrin), η οποία «διαρ-
ρέεται» από τον κατεστραμμένο αιματοεγ-

κεφαλικό φραγμό και εναποτίθεται στα ση-
μεία βλάβης MS του εγκεφάλου.

Η ομάδα της έδειξε ότι η φιμπρίνη που
αποτίθεται εμποδίζει τη φυσική διόρθωση
του νευρικού συστήματος και μπορεί να
ενεργοποιήσει κύτταρα του ανοσοποιητικού
συστήματος γνωστά ως μικρόγλια (micro-
glia), προκαλώντας φλεγμονή και νευρική
βλάβη.

Χρησιμοποιώντας ένα αντιβιοτικό που
αναστέλλει την φιμπρίνη, η ομάδα της Δρ
Ακάσογλου, κατάφερε να μειώσει την ενερ-
γοποίηση μικρόγλιων και να μειώσει την
προκαλούμενη βλάβη σε νευρικές ίνες πον-
τικιών.

«Νιώθω βαθιά τιμή ως νικήτρια του Baran-
cik Prize και είμαι πραγματικά ευγνώμων
στην επιτροπή για την αναγνώριση της και-
νοτομίας και της προοπτικής του τι μπορεί να
συνεισφέρει η εργασία μας», δήλωσε στο As-
sociated Press η Δρ Ακάσογλου.

«Ερευνώ πως η διαρροή αίματος προκα-
λεί βλάβη στον εγκέφαλο. Τα ευρήματά μας
ρίχνουν νέο φως στους μηχανισμούς της εγ-
κεφαλικής βλάβης στην MS και παρήγαγαν
νέες απεικονιστικές τεχνολογίες για τις δια-
δράσεις του εγκεφάλου, του ανοσοποιητικού
συστήματος και του αγγειακού συστήματος.
Η ‘μετάφραση’ των ευρημάτων σε θεραπείες
είναι το βασικό σημείο του ερευνητικού μας
προγράμματος και έχουμε δεσμευτεί στην
ανάπτυξη νέων θεραπειών για MS», πρό-
σθεσε.

Οι πειραματικές θεραπείες που αναπτύσ-
σει η κ. Ακάσογλου είναι σχεδιασμένες να

αποτρέψουν τη φιμπρίνη από το να προκα-
λέσει βλάβη χωρίς να επηρεάσουν την χρη-
σιμότητα στο να πήζει το αίμα.

Είναι συνιδρύτρια της εταιρείας βιοτεχνο-
λογίας MedaRed, Inc., η οποία πρόσφατα
έλαβε χρηματοδότηση έρευνας από την Na-
tional MS Society μέσω του προγράμματος
«Fast Forward» για να αναπτυχθεί και να
«εξανθρωπιστεί» ένα αντιβιοτικό που στο-
χεύει στη φιμπρίνη, ώστε να είναι πιο όμοια
στα ανθρώπινα αντιβιοτικά και πιο κατάλ-
ληλη για χρήση ως πιθανή θεραπευτική
στρατηγική σε ανθρώπους με MS.

Η στοχοποίηση της φιμπρίνης έχει την
προοπτική να προστατέψει το νευρικό σύ-
στημα σε πρόωρες και προχωρημένες φάσεις
MS, κάτι που είναι μείζονος σημασίας για
όσους ζουν με MS.

«Ενώ άλλοι απέρριψαν την ιδέα ότι παρά-

γοντες στο αίμα μπορεί να εμπλέκονται σε
βλάβη του νευρικού συστήματος σε ασθενείς
με MS, η Δρ Ακάσογλου το είδε ως ένα ση-
μαντικό στοιχείο και μετ’ επιτάσεως το ερεύ-
νησε. Πλέον χρησιμοποιεί τη γνώση ώστε να
μετατραπούν οι ανακαλύψεις της σε πιθανές
θεραπείες για MS», δήλωσε ο κ. Μπρους
Μπέντο (Bruce Bebo, Ph.D.), εκτελεστικός
αντιπρόεδρος της National MS Society.

«Η ακοπίαστη επιδίωξη της σε ένα θεμε-
λιώδες ερώτημα για την MS και η επιμονή
της να μετατραπεί αυτή η γνώση σε πιθανές
θεραπείες αποτελούν τους λόγους της ανα-
γνώρισής της με το φετινό Barancik Prize»,
πρόσθεσε.

Η καθηγήτρια Ακάσογλου κατέχει διδα-
κτορικό στην νευροανοσολογία από το Πα-
νεπιστήμιο της Αθήνας και έχει εκπαιδευτεί
στη Νευροπαθολογία στο Πανεπιστήμιο της
Βιέννης. Εκανε μεταδιδακτορική εργασία
στο The Rockefeller University και στο New
York University. Το 2007 έλαβε το Presiden-
tial Early Career Award, την υψηλότερη διά-
κριση στις ΗΠΑ για νέους ερευνητές, έχει
επίσης λάβει το John J. Abel Award στη Φαρ-
μακολογία, αποτελώντας την τέταρτη γυ-
ναίκα που έλαβε το συγκεκριμένο βραβείο
τα τελευταία 60 χρόνια.

Η Δρ Ακάσογλου έχει ακόμα τιμηθεί, με-
ταξύ άλλων διακρίσεων, με το «Προεδρικό
Βραβείο Πρόωρης Καριέρας Επιστημόνων
και Μηχανικών», την υψηλότερη διάκριση
των ΗΠΑ για νέους ερευνητές. n 
Πηγή: made in Greece.news

Κατερίνα Ακάσογλου: Η κορυφαία ερευνήτρια τιμάται με το «Barancik Prize» 
για την καινοτομία της στην πολλαπλή σκλήρυνση

Τη δεκάδα των μεγαλύτερων προκλήσεων για τη δη-
μόσια υγεία, που θα αντιμετωπίσει ο πλανήτης το
2019, έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας (ΠΟΥ). 
Πέρα από τις ασθένειες, τις επιδημίες και τα ελλιπή μέτρα

προστασίας, στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας του
ΠΟΥ φιγουράρει η αντιεμβολιαστική «φρενίτιδα». 

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι το λεγόμενο αντιεμβολια-
στικό κίνημα «απειλεί
να αντιστρέψει την πρό-
οδο που έχει επιτευχθεί
στην αντιμετώπιση
ασθενειών που προλαμ-
βάνονται με τα εμβόλια.
Οι εμβολιασμοί είναι μια
από τις λιγότερο δαπα-
νηρές και αποδοτικές με-
θόδους, που κάθε χρόνο
σώζουν 2 με 3 εκατομμύ-

ρια ζωές. Αν υπήρχε παγκόσμια κάλυψη τότε θα σώζονταν
επιπλέον 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι» τονίζει ο ΠΟΥ. 

Στη λίστα ακολουθεί η Ατμοσφαιρική Ρύπανση και η Κλι-
ματική Αλλαγή. 

«Εννιά στους δέκα ανθρώπους αναπνέουν ρύπους κάθε
μέρα. Ο Οργανισμός μας κατατάσσει την ατμοσφαιρική ρύ-
πανση στις μεγαλύτερες προκλήσεις για το 2019. Τα ρυπο-
γόνα στοιχεία μπορούν να διαπεράσουν το αναπνευστικό

και κυκλοφορικό σύστημα, ζημιώνοντας τους πνεύμονες,
την καρδιά και τον εγκέφαλο, “σκοτώνοντας” 7 εκατομμύρια
ανθρώπους ετησίως» σημειώνεται σχετικά. 

Στην τρίτη θέση της λίστας του ΠΟΥ είναι οι χρόνιες πα-
θήσεις, όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες,
στις οποίες αποδίδεται το 70% του συνόλου των θανάτων
παγκοσμίως. 

Το ποσοστό των θανάτων από χρόνιες παθήσεις είναι υψη-
λότερο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, σε χώρες με μικρά και μεσαία
εισοδήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψιν
και οι ψυχικές ασθένειες, με την αυτοκτονία να αποτελεί τη
δεύτερη αιτία θανάτου στις ηλικίες των 15 με 19 ετών. 

Στη λίστα του ΠΟΥ περιλαμβάνονται επίσης:
- το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας επιδημίας γρίπης,
- οι τραγικές συνθήκες (φτώχεια, εμπόλεμες συγκρούσεις,

ξηρασία κ.ά.) στις οποίες ζει το 22% του παγκόσμιου πλη-

θυσμού
- η αυξανόμενη ανοχή μικροβίων (λόγω αυξημένης χρή-

σης αντιβιοτικών)
- ο Εμπολα και άλλα παθογόνα υψηλού κινδύνου,
- o HIV
- ο Ιός του Δάγκειου Πυρετού και
- η αδυναμία των συστημάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Τα 12 tips υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
για το 2019

Οι 12 συμβουλές υγείας που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας για μακροημέρευση και καλή ποιότητα ζωής
είναι τα εξής:

1. Ακολούθησε υγιεινή διατροφή
2. Να είσαι σωματικά δραστήριος
3. Κάνε τα εμβόλια που ορίζει το πρόγραμμα εμβολιασμών

ανάλογα με την ηλικία σου
4. Μην καπνίζεις οτιδήποτε
5. Περιόρισε την κατανάλωση αλκοόλ
6. Διαχειρίσου το στρες για τη σωματική και ψυχική σου

υγεία
7. Ακολούθησε υγιεινές πρακτικές στη ζωή σου
8. Οδήγα με ασφάλεια
9. Φόρα ζώνη ασφαλείας ή κράνος
10. Ακολούθησε ασφαλείς πρακτικές στο σεξ
11. Κάνε τακτικά τσεκ απ
12. Υποστήριξε τον θηλασμό. n 

Πηγή:  | iefimerida.gr

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: 
Αυτοί είναι οι δέκα μεγάλοι κίνδυνοι του 2019
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με τις πιο πάνω προσφυγές αμφισβητή-

θηκε η νομιμότητα της διοικητικής πράξης
και/ή απόφασης με την οποία  το ενδιαφε-
ρόμενο πρόσωπο Αζίνα, προήχθη στη μό-
νιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Παθολογίας, από την 1.7.2015.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής στην Προσφυγή Αρ. 917/2015

(ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ) επικαλέστηκε, σχετικά,
δεσμευτικό προηγούμενο για τη Συμβου-
λευτική Επιτροπή και την καθ’ ης η αίτηση
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΔΥ) από δύο
ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου σε ισάριθμες προσφυγές του ιδίου,
που αφορούσαν σε διορισμούς στην ίδια
θέση, όπως στην επίδικη, άλλων μεν προσώ-
πων, αλλά με τα ίδια συγκριτικά στοιχεία,
όπως την παρούσα υπόθεση, αν όχι και ευ-
νοϊκότερα για τον αιτητή στην παρούσα πε-
ρίπτωση (βλ. απόφαση ημερομηνίας
2.11.2012 του τότε Δικαστή του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Κραμβή στην Προσφυγή
237/2011 ... ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ και απόφαση ημερομηνίας
2.11.2012 του ίδιου Δικαστή στην Προσφυγή
Αρ. 786/2010 ...... ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ). Κατά τον αι-
τητή στην Προσφυγή Αρ.
917/2015, αυτός υπερτερούσε,
στην υπό εξέταση περίπτωση,
του ενδιαφερομένου μέρους σε
προσόντα και κατά δέκα χρό-
νια σε αρχαιότητα και πείρα
(λόγω αυτής του της αρχαιότη-
τας), ενώ υστερούσε του ενδια-
φερομένου μέρους μόνο στην
προφορική εξέταση ενώπιον
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, η οποία λειτούργησε ως
υπερκριτήριο ή μοναδικό κρι-
τήριο επιλογής του ενδιαφερο-
μένου μέρους έναντι του αι-
τητή. Στην παρούσα περί-
πτωση, η τελική αξιολόγηση του αιτητή από
την Συμβουλευτική Επιτροπή («πάρα πολύ
καλός») ήταν, λόγω του διδακτορικού τίτλου
του, υψηλότερη από την αξιολόγηση του
στην προφορική συνέντευξη («σχεδόν πάρα
πολύ καλός»), ενώ αυτή του ενδιαφερομέ-
νου μέρους παρέμεινε η ίδια με την αξιολό-
γηση που έλαβε στην προφορική συνέντευξη
(«εξαίρετη»). Κατά τον αιτητή, η περίπτωση

αυτή προσμοιάζει με την απόφαση στην
Προσφυγή Αρ. 786/2010, ανωτέρω, αλλά και
με την απόφαση στην Προσφυγή 237/2011,
οι οποίες είχαν, ως προαναφέρθηκε, ακυρω-
τικό αποτέλεσμα. Κατά τον αιτητή, η εισή-
γηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής έπασχε
ως προς την αιτιολογία της και την έρευνα
που διεξήχθη, διότι η Συμβουλευτική Επι-
τροπή δεν συνέκρινε με εύλογο τρόπο την
υπεροχή του αιτητή σε προσόντα, αρχαι-
ότητα και πείρα, σε σχέση με τη χαμηλότερη
απόδοση του στη προφορική συνέντευξη
και, άρα, το κριτήριο των συνεντεύξεων, από
υποκειμενικό και συμπληρωματικό, κατέστη
υπερκριτήριο επιλογής. Κατά τον αιτητή,
αυτός δεν υπερείχε μόνο του ενδιαφερομέ-
νου μέρους σε αρχαιότητα, πείρα και προ-
σόντα, αλλά γενικά όλων των υποψηφίων
που συστήθηκαν από την Συμβουλευτική
(πλην του Παπακυριακού στα προσόντα,
αφού και αυτός κατείχε διδακτορικό τίτλο,
αν και  υστερούσε του αιτητή 13 χρόνια στην
αρχαιότητα). Η Συμβουλευτική Επιτροπή,
πάντα κατά τον αιτητή, παρέλειψε να αξιο-
λογήσει τα πρόσθετα προσόντα του ιδίου
και των άλλων υποψηφίων, αν αυτά ήταν
σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης και, ιδι-
αίτερα, παρέλειψε να πράξει τούτο σε σχέση
με τη δεύτερη ειδικότητα του αιτητή που κα-
τείχε στη Γενική Ιατρική. Επίσης, η Συμβου-
λευτική Επιτροπή δεν έδωσε συγκεκριμένη
αναφορά, ούτε συγκεκριμενοποίησε, ποια
ακριβώς βαρύτητα δόθηκε στα μεταπτυ-
χιακά του αιτητή και των άλλων υποψηφίων.
Ως εκ των ανωτέρω, κατά τον αιτητή στην
Προσφυγή Αρ. 917/2015, η προσβαλλόμενη
απόφαση έπρεπε να ακυρωθεί.

Ο αιτητής στην Προσφυγή Αρ. 1206/2015
(ΚΟΥΡΙΔΗΣ) επίσης καταφέρθηκε εναντίον
της νομιμότητας της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, ισχυριζόμενος ότι, η προφορική συ-

νέντευξη ενώπιον της κατέ-
στη το αποφασιστικό ή μονα-
δικό κριτήριο για τη σύσταση
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής και, συνακόλουθα, για
την πλήρωση της επίδικης
θέσης. Κατά τον αιτητή, ικα-
νότατοι υποψήφιοι, όπως ο
ίδιος με μεγαλύτερη αρχαι-
ότητα, πολύ μεγάλη πείρα και
υπέρτερα προσόντα από το
ενδιαφερόμενο μέρος, παρα-
μερίστηκαν βάσει του μονα-
δικού κριτηρίου που λήφθηκε
υπόψη, δηλαδή της απόδοσης
στην προφορική συνέντευξη,
που για τον αιτητή στην Προ-

σφυγή Αρ. 1206/2015 η βαθμολογία ήταν
«Σχεδόν Εξαίρετος», τόσο στην προφορική
συνέντευξη, όσο και στην γενική αξιολό-
γηση. Πρόσθετα, ο αιτητής στην Προσφυγή
Αρ. 1206/2015 καταφέρθηκε και εναντίον
της απόφασης της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, ότι για να λογιστεί στους υποψηφίους
επιπρόσθετο προσόν, θα πρέπει αυτοί να
είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού

διπλώματος Μάστερ ή και διδακτορικού δι-
πλώματος, θεωρώντας αυτή την απόφαση
πολύ περιοριστική για την κρίση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, η οποία στερείτο, με
αυτό τον τρόπο, της μελέτης και πραγματι-
κής εικόνας των υποψηφίων, στο κριτήριο
των προσόντων. Επίσης, κατά τον αιτητή
στην Προσφυγή Αρ. 1206/2015, τόσο η Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, όσο και
η καθ’ ης η αίτηση παραγνώρι-
σαν τα πολλά και σημαντικά
προσόντα του αιτητή, τα οποία
παραθέτει στη γραπτή αγό-
ρευση του και τα οποία, κατά
τον ίδιο, του προσέδιδαν έκ-
δηλη υπεροχή σε επαγγελμα-
τικά προσόντα έναντι του εν-
διαφερομένου μέρους. Παρα-
γνωρίστηκε, επίσης, η
υπέρτερη αρχαιότητα και πείρα
του αιτητή στην αμέσως προ-
ηγούμενη της επίδικης θέση,
έναντι του ενδιαφερομένου μέ-
ρους. Κατά τον αιτητή στην
Προσφυγή Αρ. 1206/2015, αρκεί η πιθανο-
λόγηση πλάνης, για ακύρωση της προσβαλ-
λόμενης απόφασης. Ο εν λόγω αιτητής ει-
σηγήθηκε, εν τέλει, ότι η απόφαση της καθ’
ης η αίτηση (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΔΥ),
η οποία υιοθέτησε την παράνομη έκθεση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής χωρίς δέουσα
έρευνα, όπως ισχυρίστηκε, οδηγεί σε ακύ-
ρωση την τελική απόφαση.

Στον αντίποδα, η πλευρά της καθ’ ης η αί-
τηση απέρριψε τους πιο πάνω ισχυρισμούς,
εισηγούμενη ότι, η έκθεση της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής ήταν απολύτως νόμιμη. Συ-
ναφώς υποστήριξε, ότι όσον αφορά την αξία,
όλοι οι υποψήφιοι ήταν ισοδύναμοι τα τε-
λευταία πέντε έτη, κάτι που ρητώς σημει-
ώθηκε στην έκθεση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Όσον αφορά το κριτήριο των
πρόσθετων προσόντων, σημείωσε ότι αυτά
λήφθηκαν υπόψη από την Συμβουλευτική
Επιτροπή, εξ’ ου και ο αιτητής στην Προ-
σφυγή Αρ. 917/2015 αναβαθμίστηκε στην
τελική του αξιολόγηση σε σχέση με την βαθ-
μολογία του στην προφορική συνέντευξη
(βλ. ανωτέρω), ένεκα της κατοχής από αυτόν
διδακτορικού τίτλου, σε αντίθεση με αυτή
του αιτητή στην Προσφυγή Αρ. 1206/2015,
ο οποίος δεν κατείχε τέτοιο προσόν. Περαι-
τέρω, στον κατάλογο αιτητών για την πλή-
ρωση της επίδικης θέσης, αναλύθηκαν όλα
τα προσόντα και η πείρα των υποψηφίων.
Διαφώνησε, επίσης, με τον ισχυρισμό ότι ο
καθορισμός από τη Συμβουλευτική Επι-
τροπή ότι για να λογιστεί στους υποψηφίους
επιπρόσθετο προσόν, θα έπρεπε να ήταν κά-
τοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού διπλώμα-
τος Μάστερ ή και διδακτορικού διπλώματος,
ήταν περιοριστικός. Η πλευρά της καθ’ ης η
αίτηση υπέδειξε, περαιτέρω, ότι όλα τα στοι-
χεία όλων των υποψηφίων, συμπεριλαμβα-
νομένου και της αρχαιότητας τους ήταν ενώ-
πιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής και λή-
φθηκαν υπόψη. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απεδέχθη τις δύο προσφυ-

γές και ακύρωσε την επίδικη διοικητική
πράξη τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα ακό-
λουθα: 

α. Συμφωνώ, καταρχήν, με την πλευρά της
καθ’ ης η αίτηση ότι, η έκθεση της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής αβίαστα φανερώνει κα-

ταγραφή των στοιχείων των
υποψηφίων, όσον αφορά
στην βαθμολογημένη αξία,
σταδιοδρομία (θέσεις που 
κατείχαν και από πότε) και τα
προσόντα τους, καθώς και
αναλυτική αιτιολογία για την
βαθμολόγηση της προφορι-
κής τους συνέντευξης.
Ωστόσο, είναι, ταυτόχρονα,
προφανές, ότι δεν υπήρξε
οποιαδήποτε έκφραση επαρ-
κούς εξατομικευμένης κρίσης
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής για σκοπούς απόδοσης
γενικής (και, εν τέλει, συγκρι-

τικής μεταξύ των υποψηφίων) βαθμολόγη-
σης, σε σχέση με το σύνολο του περιεχομέ-
νου και των δεδομένων των υποψηφίων
ενώπιον της, συμπεριλαμβανομένου του αι-
τητή και του ενδιαφερομένου μέρους. 

β. Η νομολογία επιτάσσει την επιμέτρηση
και στάθμιση, για σκοπούς βαθμολόγησης
των υποψηφίων και, εν τέλει, υποβολής αι-
τιολογημένης σύστασης της Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής, στα πλαίσια εκπλήρωσης του
καθήκοντος της με βάση το άρθρο 34(6) του
Νόμου, του συνόλου των δεδομένων των
υποψηφίων (αξία, προσόντα, αρχαιότητα),
με βάση τα ενώπιον του οργάνου στοιχεία.
Τέτοια επιμέτρηση και στάθμιση ή, εν πάση
περιπτώσει, επαρκής αιτιολογία που να φα-
νερώνει τέτοια επιμέτρηση και στάθμιση, δεν
προκύπτει να έχει δοθεί και, κατά την κρίση
μου, δεν αρκεί, προς τούτο, απλά η κατα-
γραφή των δεδομένων των υποψηφίων.

γ. Εκ των πραγμάτων, η εισήγηση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής για τους υποψηφί-
ους προς την καθ’ ης η αίτηση, πρέπει να πε-
ριέχει και να φανερώνει το στοιχείο της σύγ-
κρισης των υποψηφίων και όλων των
δεδομένων τους, κάτι που δεν θεωρώ ότι επι-
τεύχθηκε στην παρούσα περίπτωση, από την
οποία απουσιάζει η σύγκριση και η στάθμιση
όλων των δεδομένων των υποψηφίων σε όλα
και όλο το φάσμα των θεσμοθετημένων κρι-
τηρίων (αρχαιότητα, προσόντα, αξία), μαζί
και με τα αποτελέσματα της προφορικής συ-
νέντευξης. Και, βέβαια, δεν εναπόκειται στο
Δικαστήριο να πράξει αυτό πρωτογενώς. 

δ. Με βάση τα ανωτέρω, κρίνω, ότι η γε-
νική βαθμολόγηση των διαδίκων από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή και η βάση αυτής
υποβληθείσα εισήγηση προς την καθ’ ης η
αίτηση πάσχει ως μη δεόντως αιτιολογημένη
και, συνακόλουθα, η αποδοχή αυτής της ει-
σήγησης από την καθ’ ης η αίτηση, συμπα-
ρασύρει την επίδικη απόφαση προαγωγής
του ενδιαφερόμενου μέρους σε ακυρότητα.n

Υπόθεση αρ. 917 & 1206/2015

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
ν.  

Δημοκρατίας μέσω ΕΔΥ 
ΚΟΥΡΙΔΗΣ

ν.  
Δημοκρατίας μέσω ΕΔΥ

9 Ιανουαρίου, 2018

Η έκθεση της Συμ-
βουλευτικής Επι-
τροπής αβίαστα
φανερώνει κατα-
γραφή των στοι-
χείων των υποψη-
φίων, όσον αφορά
στην βαθμολογη-
μένη αξία, σταδιο-
δρομία και τα προ-
σόντα τους.

Η γενική βαθμολό-
γηση των διαδίκων
από τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή και
η βάση αυτής υπο-
βληθείσα εισήγηση
προς την καθ’ ης η
αίτηση πάσχει ως
μη δεόντως αιτιο-
λογημένη.
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Εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Δι-
οίκησης και Προσωπικού καλεί τις
κρατικές υπηρεσίες να ανταποκριθούν

έγκαιρα και αποτελεσματικά στις υποχρεώ-
σεις τους για υλοποίηση της σύμβασης για
το Κέντρο Εξυπηρέτησης για τη Δημόσια
Υπηρεσία.

Αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 18
Δεκεμβρίου ενημερώθηκε για την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα καθώς και
τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουν
εντοπιστεί, σε σχέση με το πιο πάνω Έργο
και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομι-
κών να κυκλοφορήσει νέα Εγκύκλιο, μέσω
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού, στην οποία να περιγράφονται εκ
νέου οι υποχρεώσεις των Υπουργείων/Τμη-
μάτων/Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης
του αναφερόμενου έργου και να τονίζεται η
αναγκαιότητα έγκαιρης και αποτελεσματι-
κής ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από αυτό.

Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της Απόφα-
σης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 28 Ια-
νουαρίου 2015, με την οποία εξουσιοδοτή-
θηκε ο τέως Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
να προωθήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για
τη λειτoυργία Κέντρου Τηλε- εξυπηρέτησης
του Πολίτη, έχει αρχίσει η υλοποίηση του
Έργου που αφορά την παροχή Κέντρου
Τηλε-εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) για τη Δημόσια
Διοίκηση από Ανάδοχο. Αναθέτουσα Αρχή
για το εν λόγω Έργο είναι το Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η σχετική Σύμβαση ανατέ-
θηκε, έπειτα από τη διεξαγωγή ανοιχτού δια-
γωνισμού, στην Εταιρεία Omnitouch Cyprus
Ltd. Έχει διάρκεια 28 μηνών στους οποίους
περιλαμβάνεται παροχή υπηρεσιών διάρ-
κειας 24 μηνών και τέσσερις μήνες προετοι-
μασίας.

Το ΚΤΕ μέσω Αναδόχου λειτουργεί χρησι-
μοποιώντας τον κεντρικό αριθμό 1434, με
ωράριο από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ.,
επτά μέρες την εβδομάδα και έχει απορρο-
φήσει μετά τη λειτουργία του, δύο ΚΤΕ που
λειτουργούσαν με Ανάδοχο την ίδια Εταιρεία
και εξυπηρετούσαν τις Υπηρεσίες Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) και την Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ),
του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Το ΚΤΕ λειτούργησε
αρχικά από τις 15/10/2018 εξυπηρετώντας
σε κανονική βάση τις δύο πιο πάνω Υπηρε-
σίες και σε πιλοτική βάση όλες τις υπόλοι-
πες. Από τις 29/10/2018 έχει αρχίσει η κανο-
νική λειτουργία του. 

Κρίσιμο για την επιτυχία του έργου παρά-
γοντα αποτελεί η αποτελεσματική συνεργα-
σία και άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων
Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών για:

i. Τη συνεχή επικαιροποίηση των διαδικα-
σιών που τους αφορούν στην Κεντρική Δια-
δικτυακή Δίοδο Ασφάλειας «Αριάδνη», οι
οποίες αξιοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο για
την πληροφόρηση που θα παρέχει στους πο-
λίτες, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι τηλε-
φωνητές του ΚΤΕ να έχουν πρόσβαση στην
ορθή πληροφόρηση.

Σε σχέση με την Αριάδνη, από δειγματο-
ληπτικό έλεγχο που διεξήχθη από τα ΚΕΠ
στις διαδικασίες των Υπηρεσιών που παρέ-
χουν, διαπιστώθηκε ότι, ενώ υπάρχουν αλ-
λαγές στις διαδικασίες που αναρτήθηκαν,
αυτές δεν επικαιροποιήθηκαν ενώ, παράλ-
ληλα, η ενημέρωσή της με νέες διαδικασίες
φαίνεται να έχει περιέλθει σε στασιμότητα.

ii. τον εμπλουτισμό της Αριάδνης με νέες
διαδικασίες, ώστε να αυξάνεται η διαθέσιμη
πληροφόρηση και να μπορεί ο Ανάδοχος να
ανταποκρίνεται σε κάθε ερώτημα των πολι-
τών,

iii. την ενημέρωση του Συστήματος της
Αριάδνης σε σχέση με την πρόοδο των αιτη-
μάτων των πολιτών, ώστε να μπορεί ο Ανά-
δοχος να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση
στους καλούντες που είναι εγγεγραμμένοι
χρήστες της Αριάδνης (στο παρόν στάδιο
πληροφόρηση στην Αριάδνη υπάρχει για τη
φοιτητική χορηγία (Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού) και τις χορηγίες/ επιδόματα /
βοηθήματα/ συντάξεις κτλ των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και του
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατό-
μων με Αναπηρίες).

iv. τη χρήση του Συστήματος ticketing, το
οποίο αναπτύχθηκε από τον Ανάδοχο, στο
πλαίσιο των υποχρεώσεών του, ώστε να δια-
σφαλίζεται η εξυπηρέτηση του πολίτη που
καλεί το ΚΤΕ στις περιπτώσεις/κλήσεις που
αυτή δεν δύναται να ολοκληρωθεί στο επί-
πεδο του ΚΤΕ, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος
δεν έχει πρόσβαση στην αναγκαία πληρο-
φόρηση.

Συγκεκριμένα, τα αρμόδια Υπουργεία/
Τμήματα/Υπηρεσίες θα πρέπει να ανταπο-
κρίνονται έγκαιρα και εντός των δύο ημερών
που αναφέρεται στον πολίτη ότι θα τύχει
ενημέρωσης, στα ερωτήματα που υποβάλ-
λονται μέσω του Συστήματος ticketing, ώστε
να εξυπηρετούνται και οι κλήσεις που δεν
μπορούν να ολοκληρωθούν σε επίπεδο Ανα-
δόχου.

Η λειτουργία του Συστήματος αυτού και
οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους
αρμόδιους λειτουργούς όπου έχουν οριστεί
ως σύνδεσμοι και έχουν εκπαιδευτεί από τον
Ανάδοχο για τη χρήση του Συστήματος κα-
ταγράφονται αναλυτικά πιο κάτω.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που διαπι-
στώνεται ότι επανειλημμένα διαβιβάζονται
tickets τα οποία κρίνεται ότι θα έπρεπε να
αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΚΤΕ και δεν θα
έπρεπε να διαβιβαστούν στο αρμόδιο
Τμήμα/Υπηρεσία ή προκύπτει ότι η πληρο-
φόρηση που δόθηκε από το ΚΤΕ δεν ήταν η
ορθή, παρακαλείστε όπως θέτετε το όλο
θέμα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού με εισηγήσεις αντιμετώπισης
του, όπως Π.χ. η παροχή εξειδικευμένης εκ-
παίδευσης στους τηλεφωνητές του ΚΤΕ ή η
παροχή πρόσθετου βοηθητικού πληροφο-
ριακού υλικού στον Ανάδοχο, μέσω του
ΤΔΔΠ κτλ.

Υπό το φως των πιο πάνω, με την Εγκύ-
κλιο του ΤΔΔΠ, επαναλαμβάνεται ότι η έγ-
καιρη και αποτελεσματική ανταπόκρισή σας
στις υποχρεώσεις που περιγράφηκαν πιο
πάνω, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για

την επιτυχία του Έργου και ως εκ τούτου,
παρακαλείστε όπως δοθούν οδηγίες να λαμ-
βάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέρ-
γειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Με ωράριο 8:00 π.μ. - 8:00 μ.μ., παρέχει
επτά μέρες την εβδομάδα, μεταξύ άλλων, τις
εξής υπηρεσίες στο κοινό:

• Τηλεφωνική πληροφόρηση και πληρο-
φόρηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για
τις διαδικασίες του δημοσίου που αφορούν
σε πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίες είναι
αναρτημένες στην Κυβερνητική Διαδι-
κτυακή Δίοδο Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) και
περιλαμβάνουν Γενικής Φύσεως Πληροφό-
ρηση ως ακολούθως:

1. Ποιοι είναι δικαιούχοι
2. Προϋποθέσεις διαδικασίας
3. Βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο

πολίτης για να αιτηθεί (ροή εργασίας)
4. Έντυπο/α που οφείλει να συμπληρώσει
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέ-

πει να επισυνάψει
6. Υπεύθυνος Φορέας
7. Φορείς που παρέχουν την εν λόγω υπη-

ρεσία
8. Κόστος υπηρεσίας (καταβολή τελών

κτλ)
9. Προθεσμία υποβολής και επιπτώσεις μη

τήρησης των προθεσμιών
10. Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης
11. Αποστολή εντύπων και οδηγιών με

ηλεκτρονικό μήνυμα / τηλεομοιότυπο
(emaiI/sms/fax) ή/και καθοδήγηση για επι-
γραμμική (online) πρόσβαση σ' αυτά σε
ιστοτόπους του δημοσίου, εφόσον οι σχετι-
κοί σύνδεσμοι (Iinks) περιλαμβάνονται στις
διαδικασίες που είναι αναρτημένες στην
Αριάδνη.

• Τηλεφωνική πληροφόρηση και πληρο-
φόρηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για
την πρόοδο των αιτημάτων των πολιτών
(ολοκληρώθηκε, εκκρεμεί, εγκρίθηκε κτλ)
για τις υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει σχε-
τική πληροφόρηση στην ΑΡΙΑΔΝΗ, νοου-
μένου ότι οι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι
χρήστες στην Αριάδνη. Στο παρόν στάδιο,
αυτή αφορά στη φοιτητική χορηγία (Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού), καθώς και σε
χορηγίες/ επιδόματα/ βοηθήματα/ συντάξεις
κτλ των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομά-
των Προνοίας και του Τμήματος Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

• Καταγραφή ή/και διαχείριση Παραπόνων
πολιτών εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητα
από το λειτουργό του ΚΤΕ: πχ Καταγραφή
παραπόνων πολιτών στο σύστημα διαχείρι-
σης αιτημάτων (σύστημα ticketing) του ΚΤΕ
και προώθηση του στο αρμόδιο Κυβερνητικό
Τμήμα για επίλυση καθώς και στην Αναθέ-
τουσα Αρχή για ενημέρωση.

• Καταγραφή/ προώθηση στα αρμόδια
Τμήματα ερωτημάτων/ πληροφόρησης μέσω
του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (σύ-
στημα ticketing) του ΚΤΕ (ερωτήματα, πρό-
οδος αίτησης κτλ), για τα οποία ο Ανάδοχος
δεν έχει στη διάθεσή του την απαραίτητη
πληροφόρηση για εξυπηρέτηση του πολίτη
και πρέπει να διαβιβαστούν για χειρισμό στο
αρμόδιο Τμήμα, μέσω του Συστήματος Δια-

χείρισης Αιτημάτων (Σύστημα Ticketing):
Το Σύστημα αυτό αφορά αποκλειστικά τις

περιπτώσεις/κλήσεις που η εξυπηρέτηση του
πολίτη που καλεί το ΚΤΕ δεν δύναται να
ολοκληρωθεί στο επίπεδο του ΚΤΕ, δεδομέ-
νου ότι ο Ανάδοχος δεν έχει πρόσβαση στην
αναγκαία πληροφόρηση.

Κάθε μοναδική επαφή του πολίτη θα κα-
ταγράφεται και θα αριθμείται (α/α δραστη-
ριότητα ticket nο). Ο αριθμός (ticket nο) που
αντιστοιχεί στην κάθε δραστηριότητα θα
προωθείται από τον Ανάδοχο στο αρμόδιο
τμήμα υπό μορφή συνδέσμου (Iink) για να
μπορέσει να τύχει διεκπεραίωσης και να ενη-
μερωθεί το σύστημα σχετικά.

Στο αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία
θα στέλλεται αυτόματα σχετικό notification,
το οποίο θα το ενημερώνει (προκαθορι-
σμένα Άτομα Επικοινωνίας) ότι υπάρχει σχε-
τικό αίτημα σε αναμονή.

Οι καθορισμένοι Λειτουργοί - Σύνδεσμοι
οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από τον Ανά-
δοχο, θα διασυνδέονται μέσω Διαδικτύου με
συγκεκριμένο user name/ password (τα
οποία δόθηκαν από τον Ανάδοχο) στις δρα-
στηριότητες σε αναμονή που τους αφορούν
(θα υπάρχουν τα στοιχεία του πολίτη και το
αντίστοιχο αίτημα /παράπονο), για να ανα-
λάβουν τη διεκπεραίωσή τους, ήτοι να διε-
ρευνήσουν το θέμα και να τηλεφωνήσουν
στον πολίτη για να απαντήσουν στο ερώ-
τημά του.

Για σκοπούς παρακολούθησης και κεντρι-
κού συντονισμού, έχουν οριστεί Λειτουργοί
και εκ μέρους της Διοίκησης κάθε Υπουρ-
γείου, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση μέσω
Διαδικτύου με συγκεκριμένο user name/
password, σε όλα τα αιτήματα που υπάρχουν
στο Σύστημα και αφορούν τα Τμήματα/Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει πρόσβαση σε
όλα τα αιτήματα που υπάρχουν στο σύστημα
είτε είναι σε αναμονή είτε έχουν διεκπεραι-
ωθεί.

Αφού ολοκληρώσουν τις ενέργειες τους τα
διάφορα Τμήματα θα έχουν τη δυνατότητα
αλλαγής της κατάστασης της δραστηριότη-
τας (ticket) σε «κλειστό» ή «ολοκληρωμένο»,
καταγράφοντας τις σχετικές ενέργειες στις
οποίες έχουν προβεί στο πεδίο «Reply» (π.χ.
ο πολίτης ενημερώθηκε σχετικά), ώστε να
υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό ελέγχου.
Αν ο πολίτης ξανακαλέσει τότε οι τηλεφω-
νητές του ΚΤΕ θα αναγνωρίζουν ότι πρόκει-
ται για νέα κατάσταση της δραστηριότητας
του πολίτη.

Στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων υπάρ-
χει πεδίο το οποίο θα συμπληρώνεται από το
αρμόδιο Τμήμα που θα απαντά στον πολίτη
και στη συνέχεια θα κλείνει το «ticket» που
θα του αποστέλλεται, με πληροφόρηση κατά
πόσο η πληροφορία που ζήτησε ο πολίτης
από το ΚΤΕ και διαβιβάστηκε από το ΚΤΕ
στο αρμόδιο Τμήμα για διεκπεραίωση ήταν
διαθέσιμη στον Ανάδοχο ή όχι.

Ο Ανάδοχος φυλάει τα στοιχεία / δεδο-
μένα στο σύστημα ticketing σε σχέση με το
είδος ερωτήματος, αρμόδιο Φορέα στον

Να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι υπηρεσίες
για τη λειτουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης στη Δημόσια Υπηρεσία

Συνέχεια στη σελ. 7
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Εξέταση Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα

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

δουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως
προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτή-
σεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε
Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις
14/11/2018.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο
αφορά την περίοδο ανεργίας Δεκεμβρίου
2018 – Ιανουαρίου του 2019.  

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2018. Σημειώνεται
ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για
τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί
η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν απο-
στείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζη-
τηθεί.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 26/10/2018.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου - Ιουνίου
2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό
Συμβούλιο.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου-
Ιουνίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιου-
νίου 2018.

7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Μαΐου - Ιουνίου 2018.

8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύ-
γουστο – Σεπτέμβριο του 2018.

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αι-
τητές αποκτούν δικαίωμα Οκτώβριο του
2018.

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

σας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αι-
τήσεις Ιουλίου - Αυγούστου 2018. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αι-
τήσεις Αυγούστου 2018.

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

σας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου
2018.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη,
δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα
κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2018.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η
αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νο-
εμβρίου 2018.

• Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε
σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συντα-
ξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα
αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν
αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Αυγούστου 2018.

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου - Αυγού-
στου 2018.

13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 03/12/2018.

14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 04/12/2018.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί
τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού)
που παραλήφθηκαν Δεκέμβριο του 2018.

15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι

14/12/2018.
16. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης,

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

• Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι
αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομη-
νία γεννήσεως το 1953–1955.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου του
2019.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου του 2016 –
Μαρτίου του 2017 για τις οποίες έχουν πα-
ραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοι-
χεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λο-
γαριασμούς από άλλους φορείς.

• Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι πα-
ραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου του 2016
– Μαρτίου του 2017 για τις οποίες έχουν πα-
ραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοι-
χεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λο-
γαριασμούς από άλλους φορείς.

17. Ποινικές Υποθέσεις: Τον Δεκέμβριο
του 2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν
4159 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι
1718 αφορούν εργοδότες και οι 2441 αφο-
ρούν αυτοτελώς εργαζόμενους. n

Ηκρίση του 2008 αντιμετωπίστηκε
παγκοσμίως με μια πρωτόγνωρη μεί-
ωση επιτοκίων και παροχή ρευστό-

τητας από τις κεντρικές τράπεζες, αλλά από
το 2015 ξεκίνησε ένας περιορισμός της ρευ-
στότητας, ενώ το πόσο γρήγορα θα αυξη-
θούν τα επιτόκια και θα συρρικνωθούν οι
ισολογισμοί τους θα παίξει καθοριστικό
ρόλο στην πορεία των οικονομιών και των
αγορών.

Ετσι, όταν ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πά-
ουελ δήλωσε πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ θα επιδείξει υπομονή και ευαισθη-
σία στους κινδύνους των αγορών, οδήγησε
ορισμένους αναλυτές στην εκτίμηση πως
μάλλον η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να
υιοθετήσει μια πιο συντηρητική στάση.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προβλέ-
πουν πάντως πως η Fed, που από το 2015
έως σήμερα έχει μειώσει την κυκλοφορία
χρήματος κατά 45% και έχει αυξήσει το επι-
τόκιο δανεισμού προς τις εμπορικές τράπε-

ζες από 0,25% σε 2,5%, θα συνεχίσει με δύο
ακόμη αυξήσεις το 2019, οδηγώντας τα επι-
τόκια αναφοράς στο 3%, επίπεδο που ιστο-
ρικά πιέζει τις αγορές μετοχών και ομολό-
γων. Υστερα όμως και από την τελευταία δη-
μοσιοποίηση των πρακτικών της από τη
συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ορισμένοι προ-
βλέπουν πλέον μια παύση στις αυξήσεις στο
πρώτο μισό του έτους και συνολικά μια
ακόμη αύξηση επιτοκίων στο σύνολο του
έτους.

Ωστόσο, το βέβαιο είναι πως έπειτα από 10
χρόνια χαμηλών επιτοκίων, οι κεντρικές τρά-
πεζες έχουν αρχίσει την εξισορρόπηση των
διογκωμένων ισολογισμών έτσι ώστε να
είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν και την επό-
μενη κρίση που αναπόφευκτα θα έρθει κά-

ποια στιγμή.
Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα, ενώ και το πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων, που ολοκληρώθηκε στο τέλος
του 2018, οδήγησε στην αύξηση του ισολο-
γισμού της κατά 2,6 τρισ. ευρώ, η επανεπέν-
δυση των λήξεων των ομολόγων (για το
2019 εκτιμώνται στα 215 δισ. ευρώ) θα συ-
νεχιστεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο
και μετά την έναρξη των αυξήσεων των επι-
τοκίων.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν
πως το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και η ΕΚΤ
θα αυξήσει τα αρνητικά επιτόκια αποδοχής
καταθέσεων, που σήμερα βρίσκονται στο -
0,4%, στο 0 ως το τέλος του έτους. n

Αυξήσεις επιτοκίων από Fed και ΕΚΤ το 2019

οποίο προωθήθηκε το αίτημα/ ερώτημα, ημερομηνία προ-
ώθησης, το αίτημα/ ερώτημα ολοκληρώθηκε (ναι/ όχι), ημε-
ρομηνία ολοκλήρωσης της δραστηριότητας/εξυπηρέτησης
του πολίτη από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία/ Φορέα (εάν
αυτή έχει ολοκληρωθεί) κτλ.

Αν οι Υπηρεσίες κρίνουν ότι κάποια ειδοποίηση που τους
αποστάλθηκε δεν τους αφορά, τότε οι ειδοποιήσεις να απο-
στέλλονται πίσω στον Ανάδοχο μέσω του συστήματος, με
τον ακόλουθο τρόπο:

Στα δεξιά της σελίδας, κάτω από την αναγραφή Details,
ανοίγετε την λίστα αποδεκτών στο πεδίο Category, επιλέ-
γετε Omnitouch Team Supervisor και στη συνέχεια ΟΚ. Πα-
ράλληλα, να καταγράφεται στο πεδίο Reply το λόγο για τον
οποίο η ειδοποίηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο (π.χ. το θέμα
δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματός μας). Σχετικό

είναι το ηλεκτρομήνυμα του ΤΔΔΠ προς όλους τους Λει-
τουργούς - Συνδέσμους που είναι χρήστες του Συστήματος
ημερ. 14/12/2018.

Το Σύστημα έχει δυνατότητα κλιμάκωσης της ενημέρωσης
της αρμόδιας Υπηρεσίας για τους χρόνους υπέρβασης των
προθεσμιών εξυπηρέτησης του πολίτη και για το σκοπό αυτό
θα αποστέλλονται από τον Ανάδοχο καταστάσεις υπέρβα-
σης με βάση τους χρόνους που θα του δοθούν στην Αναθέ-
τουσα Αρχή ή/και στην αρμόδια Υπηρεσία. Το Σύστημα έχει
προγραμματιστεί ώστε να δίνει προθεσμία 48 ωρών (περι-
λαμβάνοντας μόνο εργάσιμες μέρες) για λήψη ενέργειας και
μετά τη συμπλήρωση 72 ωρών αρχίζει να στέλλει ειδοποι-
ήσεις.

Ο Ανάδοχος έχει ετοιμάσει εγχειρίδια χρήσης του συστή-
ματος ticketing για τους χρήστες και παρείχε την απαραίτητη
εκπαίδευση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας ανα-
φορικά με το σύστημα και την όλη διαδικασία που αφορά τη

λειτουργία του. Η εκπαίδευση αυτή διενεργήθηκε το Σε-
πτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2018 και έχουν εκπαιδευτεί
180 περίπου Λειτουργοί. n

Λειτουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης
Συνέχεια από σελ. 6

Νέες τιμές-στόχοι για τις μετοχές
H Deutsche Bank δίνει νέες τιμές-στό-
χους για τις μετοχές της Εθνικής στα 1,40
ευρώ, της Alpha Bank στα 1,50 ευρώ και
της Πειραιώς στα 0,70 ευρώ, ενώ και η
KBW έδωσε νέες τιμές-στόχους στα 0,80
ευρώ για την Εθνική, στα 0,70 ευρώ για
τη Eurobank και στα 0,70 ευρώ για την
Πειραιώς.
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ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) το Δεκέμβριο
2018 αυξήθηκε κατά 1,0%, σε σχέση

με τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,9%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου
2018, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,8% σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2017, η
κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη με-
ταβολή με ποσοστό 14,1%. 

Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2018, η μεγα-
λύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγο-

ρία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 
(-3,2%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου
2018, η μεγαλύτερη μεταβολή σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρατη-
ρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,9%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομι-
κές κατηγορίες, συγκριτικά τόσο με τον Δε-
κέμβριο του 2017 όσο και με τον προηγού-
μενο μήνα, παρατηρήθηκε στην κατηγορία
Ενέργεια, με ποσοστά 8,2% και -5,1% αντί-
στοιχα. n

1,0% το 2018 καταγράφει ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών

Ηγιορτή της βασιλόπιτας των συντα-
ξιούχων και των φίλων θαμώνων του
εντευκτηρίου της Οργάνωσης μας

στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
15 Ιανουαρίου στο καφεστιατόριο μας Grey
Terrace. 

Η εκδήλωση, η οποία έχει καθιερωθεί ως
ετήσιος θεσμός, προσφέρει στους συμμετέ-

χοντες ευκαιρία να συναντήσουν σε εορτα-
στικό περιβάλλον παλιούς συναδέλφους να
ανταλλάξουν ευχές και πληροφορίες για τα
δικά τους και για κοινούς συναδέλφους και
φίλους και να απολαύσουν τις γαστριμαργι-
κές λιχουδιές που ετοιμάζονται από το προ-
σωπικό του καφεστιατορίου. 

Τους συναδέλφους χαιρέτισαν ο Πρό-

εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμή-
ματος Λευκωσίας σ. Τάκης Χαμπουρίδης, ο
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ορ-
γάνωσης μας σ. Στράτης Ματθαίου και ο Γε-
νικός Γραμματέας σ. Γλαύκος Χατζηπέτρου. 

Ευχήθηκαν στους συμμετέχοντες υγεία και
οικογενειακή ευτυχία για το νέο χρόνο και ο
Αν. Γ.Γ. όσο και ο Γ.Γ. ενημέρωσαν και για
τις εξελίξεις και για τις δράσεις της Οργά-
νωσης μας  στα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέ-
ροντος για τους συνταξιούχους συναδέλ-
φους. 

Πλήρη ικανοποίηση εξέφρασαν όλοι οι συ-

νάδελφοι και φίλοι που συμμετείχαν στη συ-
νεστίαση και ευχαρίστησαν τους διοργανω-
τές όπως και το προσωπικό του καφεστιατο-
ρίου για την εξαιρετική περιποίηση και την
εκλεκτή ποιότητα των εδεσμάτων και των
γλυκών του μπουφέ που προσφέρθηκαν.
Πλήρη ικανοποίηση εκφράστηκε και για το
εκλεκτό μουσικό πρόγραμμα που έδωσε ευ-
καιρία για συμμετοχή σε τραγούδια και χορό
αφήνοντας την όλη διοργάνωση χωρίς οποι-
οδήποτε κενό. Κόπηκε και διανεμήθηκε η
βασιλόπιτα και έγινε και κλήρωση πλούσιων
δώρων. n

Με επιτυχία η βασιλόπιτα των συνταξιούχων 
και άλλων θαμώνων του εντευκτηρίου μας 

Σημείωση: Ο ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται σε εκτίμηση της EUROSTAT (flash
estimate). 

Σημείωση: Οι επιμέρους συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύον-
ται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Η διαφορά στο άθροισμα είναι λόγω σφάλματος στρογγυ-
λοποίησης.    
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Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνη-
σης τον Δεκέμβριο του 2018 αυξήθηκε
κατά 1.107 άτομα (2,2%) σε σχέση με

τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα
51.846 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρα-
τηρείται μείωση κατά 780 άτομα (-2,2%). Στο
έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση

(12,6%) φθάνοντας τις 16.867 σε σχέση με
τις 14.980 άτομα τον Δεκέμβριο του 2017. 

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός
της Δημόσιας Υπηρεσίας, υπάρχει αύξηση σε

σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 με τη με-
γαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρεί-
ται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (11,1%) και
πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό
με ποσοστό 121,9% (992 άτομα).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 παρα-
τηρείται αύξηση 0,6% στο προσωπικό της

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (87 άτομα) και μεί-
ωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρε-
σίας -0,1% (-9 άτομα), των Δυνάμεων Ασφα-
λείας -0,2% (-24 άτομα) και στο Ωρομίσθιο

Προσωπικό -0,6% (-53 άτομα).
Μεθοδολογικές πληροφορίες
Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δη-
μόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία,
οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι
Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρε-
σία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι
υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και

Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία πε-
ριλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαι-
δευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχο-
λικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του
Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτε-
ρου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνά-
μεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνο-
μία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική
Φρουρά. n

51.846 άτομα το Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης το 2018
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Εκδήλωση Πανεπιστημίου Κύπρου 
στη Γιορτή των Γραμμάτων

Κριτική αναδρομή
στην έννοια της παι-
δείας στην ελληνική

πνευματική παράδοση από
την κλασική αρχαιότητα έως
τον εικοστό αιώνα και ανα-
φορά στα διλήμματα τα
οποία θέτει η παρακαταθήκη
αυτή σήμερα, θα αναπτυχ-
θούν στην εκδήλωση που
πραγματοποιεί το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου αφιερωμένη
στη Γιορτή των Γραμμάτων
την ερχόμενη Τετάρτη.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, θα είναι
ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστή-
μης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Πασχάλης Κιτρομηλίδης,
ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ελληνική
παιδεία. Ιδέα και ιστορία».

Ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης γεννήθηκε στη
Λευκωσία και αποφοίτησε με άριστα από το
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Με υποτροφία Fulbri-
ght σπούδασε πολιτική επιστήμη στα Πανε-
πιστήμια Wesleyan (B. A. with Highest Ho-
nors in Government, 1972) και Harvard (M.
A., 1975, Ph.D., 1979) στις ΗΠΑ. Δίδαξε ως
Lecturer on Government στο Harvard Uni-
versity και εν συνεχεία στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εξελέγη
Αναπληρωτής Καθηγητής (1983) και Καθη-
γητής της Πολιτικής Επιστήμης (1987). Από
το 1980 διευθύνει ως Διευθυντής και Γενικός
Γραμματεύς του Δ.Σ. το ιστορικό επιστημο-

νικό ίδρυμα της Μέλπως
Μερλιέ, Κέντρο Μικρασια-
τικών Σπουδών. Υπηρέτησε
ως Διευθυντής του Ινστι-
τούτου Νεοελληνικών Ερευ-
νών του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών (2000-2011). Είναι
μέλος του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Βουλής των
Ελλήνων από το 2004.

Είναι Επίτιμος Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου του
Βουκουρεστίου και του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου

Θράκης, Επίτιμος Εταίρος του Ινστιτούτου
Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης της
Ρουμανικής Ακαδημίας και Chevalier des
Palmes Académiques της Γαλλικής Δημο-
κρατίας. Στις 16 Ιανουαρίου 2015 τιμήθηκε
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας με το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγ-
ματος της Τιμής. Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 του
επιδόθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας το βραβείο Εξαίρετης Πανεπι-
στημιακής Διδασκαλίας, το οποίο απονέμε-
ται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στις 22 Μαρτίου
2018 του απονεμήθηκε το Αριστείον Ιστορι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδη-
μίας Αθηνών. Είναι συγγραφέας ή επιμελη-
τής πέραν των 40 αυτοτελών εκδόσεων στα
ελληνικά και τα αγγλικά, ενώ βιβλία του
έχουν δημοσιευθεί και στα ρωσικά, ρουμα-
νικά, βουλγαρικά και σερβικά. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Κοινωνική Ευρώπη: 
ποια η κοινωνική πολιτική της ΕΕ;

DiscoverEU: 14.500 18χρονοι 
θα εξερευνήσουν την Ευρώπη

Πάνω από 14.500 νέοι ηλικίας 18 ετών επελέγησαν μεταξύ
περίπου 80.000 αιτήσεων για να λάβουν την ταξιδιωτική
κάρτα  DiscoverEU, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όσες και όσοι τελικά συμμετάσχουν θα μπορέσουν να ταξι-
δέψουν μεταξύ 15 Απριλίου και 31 Οκτωβρίου 2019 για διά-
στημα έως και 30 ημερών.

Κατά τις δύο βδομάδες της προθεσμίας υποβολής αιτή-
σεων, περίπου 80.000 νέοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκδήλωσαν την επιθυμία τους να
συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας Discover EU της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και την ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της
ΕΕ, επελέγησαν 14.536 νέοι Ευρωπαίοι.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μεγάλο ενδιαφέρον συμμε-
τοχής και ως εκ τούτου η «γκρίνια» όσων δεν τα καταφέρνουν είναι μεγάλη, όπως και η ικα-
νοποίηση όσων εντάσσονται. Στους δύο κύκλους του προγράμματος για τους οποίους
έχουμε εικόνα, σχεδόν ένας στους έξι νέους εντάχθηκε τελικά.

Ο Eπίτροπος κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νε-
ολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε: «Με ικανοποιεί ιδιαίτερα η ανταπόκριση των νέων Ευρω-
παίων στην πρωτοβουλία DiscoverEU, προκειμένου να γνωρίσουν την ήπειρό τους. Συνολικά,
περίπου 180.000 νέοι από ολόκληρη την Ευρώπη εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στο πλαίσιο
των δύο γύρων το 2018· χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, δώσαμε μέχρι στιγμής σε περίπου
30.000 νέες και νέους την ευκαιρία να εξερευνήσουν τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις της
Ευρώπης και να αναπτύξουν επαφές με άλλους ταξιδιώτες, καθώς και με τις κοινότητες τις
οποίες επισκέπτονται. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που οι νέοι εξερευνούν την Ευρώπη ακο-
λουθώντας ο καθένας την προσωπική του διαδρομή. Το DiscoverEU τους επιτρέπει να σχε-
διάσουν το δικό τους ταξίδι, να μοιραστούν τις ιστορίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και να κάνουν νέους φίλους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα έρθει τώρα σε επαφή με τους νικητές του δεύ-
τερου γύρου ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις κρατήσεις των ταξιδιών τους. Οι νικητές θα
μπορέσουν να ταξιδέψουν, μόνοι τους ή σε ομάδες το πολύ πέντε ατόμων, μεταξύ 15 Απρι-
λίου και 31 Οκτωβρίου 2019 για διάστημα έως και 30 ημερών. 

Μαζί με την ταξιδιωτική κάρτα, οι νέοι θα λάβουν οδηγίες πριν από την αναχώρησή τους
και θα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. n

Οι κοινωνικές πολιτικές είναι σημαντικές σε όλα τα στά-
δια της ζωής μας, από την παιδική ηλικία μέχρι και τη συν-
ταξιοδότηση. Το ΕΚ πιέζει για πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή
κοινωνική πολιτική.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης εξακολουθούν να
είναι αισθητές σε κάποια κράτη μέλη και η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά πο-
σοστά σε ορισμένες περιοχές. Η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ έχει ως συνέπεια να δημι-
ουργούνται ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των συστημάτων ασφάλισης και προστασίας, ενώ
ο τομέας της απασχόλησης υφίσταται βαθιές αλλαγές εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου,
της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας. 

Οι κοινωνικές πολιτικές στην ΕΕ, όπως αυτές που αφορούν την απασχόληση, ψηφίζονται
και εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της ελάχι-
στο εγγυημένο εισόδημα, την ηλικία συνταξιοδότησης ή τα επιδόματα ανεργίας.

Ωστόσο, σήμερα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός
των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών και οι χώρες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους
πρακτικές για τη μείωση των ανισοτήτων, την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινω-
νική ένταξη.

Η τόνωση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας βρίσκονται στην κορυφή
της ατζέντας της ΕΕ. Για αυτό η Ένωση λαμβάνει μέτρα,  όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020»,
μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση με στόχο την αύ-
ξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στο 75%. Επίσης η ΕΕ
βοηθά στην ανεύρεση εργασίας σε όλη την Ευρώπη μέσα από την ευρωπαϊκή πύλη για την
επαγγελματική κινητικότητα EURES.

Με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η ΕΕ προσπαθεί να βοηθήσει τους πολίτες να εργα-
στούν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας των
επιχειρήσεων που κλείνουν ή μετακινούν την παραγωγή τους εκτός ΕΕ.

Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας στους νέους που εισέρχονται στην
αγορά εργασίας. Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων δημιουργήθηκε με σκοπό
την στήριξη των νέων που ζουν σε περιφέρειες όπου το 2012 η ανεργία των νέων ήταν υψη-
λότερη από 25%. 

Επίσης,  τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών
θα λαμβάνουν ποιοτική προσφορά εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική
άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από
την επίσημη εκπαίδευση. n

Στηρίζοντας το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα 

Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει μέτρα για να προωθήσει τη δη-
μοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
σε όλα τα κράτη μέλη, αναλαμβάνοντας και τη στήριξη
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η ολομέλεια υιοθέτησε τις θέσεις της Επιτροπής του ΕΚ
για τα Πολιτικά Δικαιώματα για τον τριπλασιασμό των
πόρων του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ
(2021 - 2027) για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες»
με έως και 1,834 δισ. ευρώ (ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

είχε προτείνε 642 εκατομμύρια).
Το ΕΚ έλαβε εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους υπουργούς της ΕΕ με 426

ψήφους υπέρ, 152 κατά και 45 αποχές.
Έχοντας ως γενικό στόχο την προάσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων και αξιών

που καθιερώνει το Άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ, στηρίζοντας τις οργανώσεις της κοινω-
νίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, το πρόγραμμα επι-
διώκει να ενισχύσει την ισότητα και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις, να ενθαρρύνει τους πο-
λίτες στην ενασχόλησή τους με τα κοινά και να καταπολεμήσει τη βία.

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να κάνουν ειδική μνεία στους σημαντικότερους στόχους
του προγράμματος, δηλαδή στην προστασία και την προώθηση της δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου. Το κείμενο αναφέρει ότι αυτά τα δύο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης
μεταξύ των κρατών μελών και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ΕΕ.

Όσον αφορά τις δράσεις που θα λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το ΕΚ προτείνει ενη-
μερωτικές εκστρατείες για τις βασικές αξίες της Ένωσης και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις
των πολιτών της ΕΕ. Προτάθηκαν επίσης πρωτοβουλίες που θα αναφέρονται στις παραμέ-
τρους που οδηγούν στην επικράτηση του ολοκληρωτισμού και στα θύματα των καθεστώτων
αυτών. Το ΕΚ θέλει επίσης να υποστηρίξει προγράμματα αδελφοποίησης πόλεων, όσους
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, μέτρα
εναντίον της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης, καθώς και την προστασία των
θυμάτων της βίας, μεταξύ άλλων.

Η ολομέλεια αποφάσισε ότι, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν διαπιστώνεται σοβαρή και
ταχεία επιδείνωση της κατάστασης σε κάποιο κράτος μέλος και οι θεμελιώδεις αρχές απει-
λούνται, η Επιτροπή θα μπορεί να θέσει σε κίνηση την ταχεία διαδικασία υποβολής προτά-
σεων για την οικονομική ενίσχυση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διευ-
κολύνει και να υποστηρίξει το δημοκρατικό διάλογο στην εν λόγω χώρα. n

Πολύ σύντομα αυτόνομα αυτοκίνητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα αυτόνομα οχήματα αναμένεται να διατεθούν στην αγορά της
ΕΕ το 2020. Χάρη στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της ψηφιακής τε-
χνολογίας, όπως είναι η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και οι
υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, τα αυτόνομα αυτοκίνητα που κά-
ποτε βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν θα αργή-

σουν να γίνουν πραγματικότητα.
Στο 95% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ υπεισέρχεται σε κάποιο επίπεδο αν-

θρώπινο σφάλμα, κοστίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Η έλευση μη
επανδρωμένων αυτοκίνητων και φορτηγών μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό
των ατυχημάτων και να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν
επίσης να περιορίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, αλλά και να αυξήσουν την πρόσβαση στην κινητικότητα
για άτομα που δεν μπορούν να οδηγήσουν.

Επιπλέον, η αγορά των αυτόνομων οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά δημιουρ-
γώντας νέες θέσεις εργασίας και αποκομίζοντας κέρδη 620 δις ευρώ για την αυτοκινητο-
βιομηχανία της ΕΕ μέχρι το 2025 και 180 δις ευρώ για τον κλάδο της ηλεκτρονικής.

Τι προκλήσεις επιφέρει η αυτόνομη οδήγηση στην ΕΕ;
- Οδική ασφάλεια: εφόσον τα μη επανδρωμένα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ίδι-

ους δρόμους που χρησιμοποιούν τα μη αυτόνομα οχήματα, οι πεζοί και οι ποδηλάτες, είναι
αναγκαία η επιβολή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και η εναρμόνιση των κανόνων οδικής
κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ.

- Ζητήματα ευθύνης: η μεταβίβαση των καθηκόντων οδήγησης από τους οδηγούς σε αυ-
τόνομες τεχνολογίες απαιτεί την προσαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων περί
ευθύνης που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος:
ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;

- Ηθικά ζητήματα: τα αυτόνομα οχήματα πρέπει να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και την ελευθερία επιλογής. 

- Υποδομές: είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου
να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνολογία και υποδομή.

Τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα θα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες, ενσωματωμένες
κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα GPS υψηλής ευκρίνειας, δορυφορικούς
δέκτες και ραντάρ μικρής εμβέλειας. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

H απειλή ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου
στο επίκεντρο της συνόδου στο Νταβός

Η απειλή ενός μεγάλης κλίμακας παγκόσμιου εμ-
πορικού πολέμου και οι αυξανόμενες πολιτικές εντά-
σεις μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων αποτελούν
τους κυρίαρχους παγκόσμιους κινδύνους, σύμφωνα
με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
(World Economic Forum) εν όψει της ετήσιας συνό-
δου του στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδο-
μάδα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Wall Street Journal», οι κυβερνοεπιθέσεις και η κλιματική
αλλαγή εμφανίζονται, επίσης, ψηλά στη λίστα των πιθανών απειλών, η οποία καταρτίσθηκε
με βάση τα αποτελέσματα έρευνας μεταξύ περίπου 1.000 πολιτικών, ακαδημαϊκών και επι-
χειρηματικών ηγετών για λογαριασμό του ομίλου που διοργανώνει τη σύνοδο του Νταβός.

Η έκθεση, που αναλύει τους παγκόσμιους κινδύνους και τις παγκόσμιες τάσεις σε έναν
10ετή ορίζοντα, αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας φαίνεται να
έχει φθάσει στο υψηλότερο σημείο του και ότι η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας είναι
λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. «Απλά δεν έχουμε τα πυρομαχικά να αντιμετωπίσουμε τη μορφή
της επιβράδυνσης που μπορεί να έχουμε με βάση τη σημερινή δυναμική», δήλωσε ο πρό-
εδρος του WEF, Μπέργκε Μπρέντε.

Η οικονομική πολιτική, που ήταν κάποτε ένας τρόπος για αμοιβαίο όφελος στις εμπορι-
κές σχέσεις μεταξύ αντιπάλων, «θεωρείται τώρα συχνά ως μέσο στρατηγικού ανταγωνι-
σμού», σημειώνει η έκθεση.

Η χαλαρή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που οδηγεί σε μαζικές απάτες και κλοπές δεδο-
μένων θεωρείται, επίσης, σημαντικός παγκόσμιος κίνδυνος από τους συμμετέχοντες στην
έρευνα. Οι παραβιάσεις δεδομένων επηρέασαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλα-
νήτη το 2018. «Η πιθανή αδυναμία σημαντικών τεχνολογικών υποδομών έχει γίνει όλο και
περισσότερο πηγή ανησυχίας για την εθνική ασφάλεια», καθώς οι χάκερ αποκτούν πρό-
σβαση σε συστήματα κρατικών εταιρειών κοινής ωφέλειας, σημειώνει η έκθεση.

Η έκθεση θα διαμορφώσει την ατζέντα της συνόδου του Νταβός, στην οποία θα συμμε-
τάσχουν παγκόσμιοι επιχειρηματικοί και πολιτικοί ηγέτες. Οι γεωπολιτικές διαιρέσεις «θα πε-
ριπλέξουν κάθε προσπάθεια να υπάρξει συναίνεση σε θαρραλέες προσπάθειες για αναθεώ-
ρηση του παγκόσμιου καπιταλισμού», σημειώνεται. n

Plan B ή δεύτερο δημοψήφισμα 
μετά την πανωλεθρία Μέι

Ηταν η πιο συντριπτική στα χρονικά κυβερνητική ήττα που
γνώρισε ποτέ πρωθυπουργός στη Βρετανία – με 230 ψήφους
διαφορά – αυτή της ψηφοφορίας επί της συμφωνίας του Bre-
xit, που επετεύχθη στις 25 Νοεμβρίου μεταξύ των 27 εταίρων
και της κυβέρνησης του Λονδίνου. Αν και αναμενόμενο, το
αποτέλεσμα ήταν τόσο ταπεινωτικό για την Τερέζα Μέι που
σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να παραιτηθεί από την

πρωθυπουργία. Η ίδια επέλεξε να μην εγκαταλείψει το καράβι στην τρικυμία.
Εξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων οι φιλοευρωπαίοι ζητωκραύγαζαν, ζητώντας να στα-

ματήσει η διαδικασία εξόδου, ενώ οπαδοί του σκληρού Brexit αξίωναν αποχώρηση δίχως
συμφωνία, σε ένα ξεκάθαρο δείγμα ότι αυτό που κυριαρχεί σήμερα στο πολιτικό σκηνικό
του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο με μία λέξη μπορεί να περιγραφεί: χάος.

Μία ημέρα αργότερα η βρετανίδα πρωθυπουργός επιβίωνε οριακά με 325 ψήφους υπέρ και
306 κατά από την πρόταση μομφής που υπέβαλε το Εργατικό Κόμμα εναντίον της και το
οποίο ζητούσε μέσω του ηγέτη του Τζέρεμι Κόρμπιν εκλογές εδώ και τώρα. Οπως ο ίδιος τής
τόνιζε, το να είναι «επικεφαλής μιας κυβέρνησης-ζόμπι» απλώς δεν μπορεί να προχωρήσει
και να πάει τη χώρα παρακάτω.

Η πλειονότητα των Βρετανών πλέον σήμερα έχει αντιληφθεί ότι η προοπτική μη συντε-
ταγμένης εξόδου βρίσκεται όλο και πιο κοντά, δηλαδή ένα Brexit κατά το οποίο η χώρα θα
βγει εκτός Ενωσης χωρίς μαξιλάρι ασφαλείας, οδηγώντας σε μια περίοδο τεράστιας πολιτι-
κής αστάθειας και μια σκληρή δοκιμασία της οικονομίας της και ευρύτερα της υπόλοιπης
Ευρώπης.

Υπάρχει – αναρωτιούνται παρατηρητές – καλή πρόταση για το πώς να μη γίνει κάτι τέτοιο;
Μάλλον όχι. Και το χειρότερο; Δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία άλλη συμφωνία που να
μπορεί να είναι αποδεκτή από τις Βρυξέλλες, κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα το οποίο
να έχει κάποιες πιθανότητες να ψηφιστεί από τη βρετανική Βουλή.

Πολεμώντας για την πολιτική της επιβίωση μετά και την απόρριψη της πρότασης μομφής
η Μέι, μολονότι υπέστη ταπεινωτική ήττα, επιδίδεται αυτές τις ώρες σε πυρετό διαβουλεύ-
σεων με όλα τα κόμματα. Στόχος της είναι να παρουσιάσει εναλλακτικό σχέδιο, μια ουδέτερη
πρόταση αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ μέχρι αύριο το πρωί της Δευτέρας ενώ-
πιον της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, προκειμένου η Βουλή να την υπερψηφίσει.

Ποιες παραχωρήσεις θα κάνει για να βρεθεί χρυσή τομή και να εξασφαλίσει κοινοβου-
λευτική συναίνεση είναι άγνωστο. Εντούτοις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το
κλίμα είναι θετικό, οι μέχρι τώρα συναντήσεις της με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα χαρα-
κτηρίζονται «εποικοδομητικές». n

Ευρωπαϊκή ταυτότητα σε 133.000 
ξένους που επένδυσαν στην Ε.Ε.

Στις 133.000 έχουν φθάσει τα τελευταία 10 χρόνια
οι νέοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέκτη-
σαν διαβατήριο και ιθαγένεια επειδή επένδυσαν συγ-
κεκριμένα ποσά σε χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Εν ολίγοις, στις 133.000 ανέρχονται τα διαβατήρια
που έδωσαν χώρες-μέλη της Ε.Ε. σε Ρώσους, Κινέ-
ζους, Άραβες, αλλά και Τούρκους, Λιβανέζους, Βρα-
ζιλιάνους, Βενεζουελανούς και Νοτιοαφρικανούς.

Σύμφωνα, όμως, με στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας και της Global Witness, η πολιτική
αυτή της άντλησης δυσθεώρητων κεφαλαίων εφαρμόζεται σε πολλές χώρες πολύ πέραν των
συνόρων της Ε.Ε. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται πως οδηγεί, έτσι, σε ετήσιες επενδύσεις
ύψους τουλάχιστον 11 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ της ιταλικής οικονομικής εφημερίδας «Il Sole 24 Ore»,
οι καινούργιοι πολίτες της Ε.Ε. έχουν επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια στις χώρες που
τους «υιοθέτησαν». Μόνον σε τέσσερις χώρες, Κύπρο, Ιρλανδία, Μάλτα και Πορτογαλία,
έχουν επενδύσει συνολικά 10,6 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να έχει τοποθετηθεί σε
ακίνητα.

Η Πορτογαλία ειδικότερα έχει ήδη παραχωρήσει 17.000 άδειες παραμονής σε ξένους που
έχουν φέρει στη χώρα επενδύσεις συνολικού ύψους τεσσάρων δισεκ. ευρώ, αντλεί δηλαδή
κατά μέσον όρο 670 εκατ. ευρώ ετησίως. Στη χώρα έχουν εγκατασταθεί 4.000 Κινέζοι, Βρα-
ζιλιάνοι και Νοτιοαφρικανοί και οι άδειες παραμονής τους είναι το πρώτο βήμα για την από-
κτηση πορτογαλικού διαβατηρίου. Η Πορτογαλία δεν είναι η μόνη στην Ιβηρική που έχει
επωφεληθεί εις το έπακρον από το «εμπόριο» διαβατηρίων.

Η Ισπανία προσελκύει κατά μέσον όρο ένα δισ. ευρώ ετησίως εκδίδοντας ισπανικά δια-
βατήρια σε πλούσιους αλλοδαπούς. Έχει, έτσι, προσφέρει ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε τουλάχι-
στον 7.000 Κινέζους, σχεδόν 5.000 Ρώσους, περίπου 3.200 Ινδούς και 3.000 Βενεζουελανούς.
Και το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως περίπου 4.300 Αμερικανοί έχουν γίνει «Ευ-
ρωπαίοι» χάρη στις επενδύσεις τους στην Ισπανία.

Ειδική περίπτωση αποτελεί η Μάλτα που, όπως τονίζει η «Il Sole», «διώχνει τους πολίτες
τρίτων χωρών όταν καταφθάνουν στις ακτές της με βάρκες αλλά τους υποδέχεται με ανοι-
κτές αγκάλες όταν έρχονται με γιοτ ή με ιδιωτικό αεροσκάφος». n

Η Ιρλανδία θεσπίζει νομοθετικά μέτρα
εκτάκτου ανάγκης

Πυρετώδεις είναι και οι προετοιμασίες για το Brexit στο
Δουβλίνο, όπου όπως γράφει χαρακτηριστικά το πρακτο-
ρείο Blooomberg «τα νεύρα είναι τεντωμένα». Βασικός εμ-
πορικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου εντός της Ενω-
σης, εδώ και μερικές εβδομάδες η Ιρλανδία θεσπίζει νομο-
θετικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης, καθώς ένα άτακτο Brexit
θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες, πλήττοντας το εμπόριο,
την αγορά εργασίας, τη γεωργία, την αλιεία, τα φαρμακευ-
τικά και χημικά προϊόντα.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η αγορά γης κοντά στα λιμάνια της πρω-
τεύουσας και του Ρόσλερ ή και η αγορά αποθηκών δίπλα στη μεθόριο ώστε να αντιμετωπι-
στεί η πιθανότητα κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας των νέων τελωνειακών δεδομένων
που θα υπάρχουν, αλλά και η δέσμευση ότι η συνεργασία με τη γειτονική βρετανική επαρ-
χία της Βόρειας Ιρλανδίας θα παραμείνει στενή. Στο μεγάλο αγκάθι των σκληρών συνόρων
αναφέρθηκε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ λέγοντας ότι «θα πρέ-
πει να παραμείνει η ασφαλιστική δικλίδα για την αποφυγή σκληρών συνόρων μεταξύ Βό-
ρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας», ο οποίος με ρεαλισμό αναγνώρισε τον κίν-
δυνο μιας ασύντακτης εξόδου.

«Η πολιτική ρευστότητα στο Γουεστμίνστερ δεν μας επιτρέπει παρά να είμαστε σε εγρή-
γορση» δήλωσε ο ιρλανδός υπουργός Γεωργίας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTE, ενώ η
κυβέρνηση του Δουβλίνου παροτρύνει το Λονδίνο να ορίσει λεπτομερώς πώς θα κινηθεί
εφεξής».

Ολα παραμένουν θολά, πλην ενός πράγματος. Οτι στα τέλη Μαΐου η Ευρώπη οδεύει προς
τις ευρωεκλογές χωρίς τις σταθεροποιητικές εγγυήσεις που προβλέπονταν πέρυσι τέτοια
εποχή. Η πρόταση Μακρόν για μεταρρύθμιση της ευρωζώνης στη βάση της γαλλογερμανι-
κής συνεργασίας έχει ναυαγήσει και η βρετανική «εκκρεμότητα» πριν από την καταλυτική
ημερομηνία της 29ης Μαρτίου θα είχε λήξει. Καθώς η μέρα αυτή πλησιάζει, έρχεται και η
ώρα των αποφάσεων. Σήμερα, με δεδομένο ότι οι Βρυξέλλες αρνούνται να διαπραγματευ-
θούν κάτι διαφορετικό, το σενάριο αναβολής του Brexit είναι το πιθανότερο, δεδομένου και
του ευρύτερου – χωρίς συνοχή – ευρωπαϊκού πλαισίου. Από τη μια η Γερμανία βλέπει το πο-
λιτικό της σύστημα να κλονίζεται, στη Γαλλία ο Μακρόν προσπαθεί απλώς να επιζήσει και
η Ιταλία θέτει συνεχώς προβλήματα.

Μέσα σε αυτό το χαοτικό σκηνικό άπαντες ομολογούν ότι το Brexit υπήρξε μια κατα-
στροφική πολιτική αποτυχία. Μια άτσαλη συμφωνία, η πιο αντιδημοφιλής κυβερνητική πο-
λιτική που μπορεί να θυμηθεί κανείς στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Διεθνές συνέδριο 
«Κυριάκου Χαραλαμπίδη Επίσκεψις» 
με αφορμή τα ογδοντάχρονα του ποιητή

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτι-
σμό» (ΕΛΠΟΛ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου (ΑΠΚΥ), το Σωματείο Φοιτητών και Αποφοί-
των ΕΛΠΟΛ, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο
Δήμος Αγλαντζιάς και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συνδιοργανώ-
νουν Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Κυριάκου Χαρα-
λαμπίδη Επίσκεψις: O ποιητής των ευρέων ελληνικών οριζόντων».

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα από τις 31 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2019 στην αί-
θουσα «Διαλεκτική» (Πολιτιστικό Κέντρο ΣΠΕ Αγλαντζιάς – Παλιά πλατεία) και διεξάγε-
ται με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης και με χορηγό επικοινωνίας το
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή
Έλληνες ποιητές, προταθείς για βραβείο Νόμπελ από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, κάτοχος του Κρατικού Βραβείου Ποίησης της Κύπρου (τρεις φορές), της Ελλάδας
(μία) και της Ακαδημίας Αθηνών (δύο φορές, τη δεύτερη για το σύνολο του ποιητικού του
έργου), αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, συμπληρώνει ογδόντα χρόνια ζωής
(1940-) και σχεδόν εξήντα χρόνια δημιουργικού βίου (1961-). Παρότι η πνευματική του πα-
ραγωγικότητα συνεχίζεται ακάθεκτη (η τελευταία του συλλογή δημοσιεύτηκε το 2017, ενώ
μία ακόμη είναι σχεδόν έτοιμη για το τυπογραφείο), τα δύο αυτά μεγάλα ορόσημα, σε συ-
νάρτηση και με την κυκλοφορία της συγκεντρωτικής έκδοσης των ποιημάτων του εντός του
2019, επιβάλλουν και επιτρέπουν μια συνολική θεώρηση-ρετροσπεκτίβα στο έργο του με τη
μορφή διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου.

Το συνέδριο «Κυριάκου Χαραλαμπίδη Επίσκεψις» σχεδιάζεται πολυήμερο, πολυπρόσωπο
και πολυθεματικό, ανάλογο του μεγέθους του ποιητή. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο που
αφιερώνεται στον ποιητή και ένα από τα μεγαλύτερα που αφιερώθηκαν ποτέ σε εν ζωή Κύ-
πριο δημιουργό. Ενδεικτική της διεθνούς καταξίωσης που χαίρει ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης
είναι η αθρόα συμμετοχή ενός εύρους διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα,
την Αγγλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. n

Κέντρο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Υπογράφηκε, την περασμένη Τετάρτη,
η σύμβαση για τη δημιουργία στο Ινστι-
τούτο Γεωργικών Ερευνών, Κέντρου Πε-
ριβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιο-
τεχνολογίας και την εγκατάσταση της
πρώτης τράπεζας μικροοργανισμών της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για
το πρώτο ανταγωνιστικό στρατηγικό
πρόγραμμα υποδομής του ΙΠΕ που εξα-
σφαλίζει δημόσιος φορέας της Κύπρου.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η
δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντι-
κής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών αναμένεται να
αποκαλύψει τον κρυμμένο μικροβιόκοσμο των κυπριακών εδαφών με σύγχρονες τεχνολο-
γίες μεταγωνιδιωματικής και βιοστατιστικής. Μέσω του έργου θα δημιουργηθεί η πρώτη
βάση δεδομένων για το μικροβιακό γενετικό υλικό των χερσαίων οικοσυστημάτων της Κύ-
πρου και θα απομονωθούν, χαρακτηριστούν και αποθηκευθούν στις εγκαταστάσεις του Κέν-
τρου μικροοργανισμοί, οι οποίοι θα έχουν όφελος για τη γεωργία και το περιβάλλον της
χώρας.

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της προκήρυξης των ανταγωνιστικών προγραμμά-
των RESTART 2016-2020 για τη δημιουργία νέων υποδομών από Νέους Ερευνητές. Οι δα-
πάνες για τη δημιουργία της νέας Εθνικής Υποδομής ανέρχονται στις €900.000. Επικεφαλής
εταίρος είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με συντονιστή του έργου τον δρα Μιχάλη
Ομήρου και ερευνητές τους δρ Ιωάννη Μ. Ιωαννίδη, δρ Διονυσία Φασούλα, δρ Δαμιανό Νε-
οκλέους και δρ Παναγιώτη Ντάλια. Εταίροι στο έργο είναι το Ινστιτούτο Κύπρου με τη συμ-
μετοχή του δρα Γιώργου Τσουλούπα επικεφαλής της Μονάδας Υπερυπολογιστή καθώς επί-
σης και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής με τη συμμετοχή του δρος Γιώργου Σπύ-
ρου, επικεφαλής της Ομάδας Βιοπληροφορικής. n

Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 
θα ασχοληθεί με τον εθελοντισμό σήμερα

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), δέχεται δηλώσεις συμμε-
τοχής για την 8η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, την οποία θα διοργανώ-
σει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Μαρτίου 2019.

Το θέμα το οποίο θα απασχολήσει τις εργασίες της φετινής Συνόδου είναι «Ο εθελοντισμός
σήμερα: ρόλοι, ευθύνες, προοπτικές».

Η Σύνοδος, αποτελεί μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» στις
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Σύνο-
δος δίνει την ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που θα επιλε-
γούν να συμμετάσχουν, να έχουν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ και να κάνουν παρεμβάσεις και
τοποθετήσεις στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους.

Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εκπρόσωπο τους στη Σύνοδο,
μπορούν να βρουν πληροφορίες και το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην
ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: 31/1/2019. n

Ιάπωνας Αρχιτέκτονας ανέλυσε Αρχιτεκτονικές πρακτικές και συμπεριφορές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διάλεξη στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Ιάπωνα Αρ-
χιτέκτονα, Yoshiharu Tsukamoto του Atelier

Bow-Wow, με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Θεώ-
ρηση Συμπεριφορών: Δημιουργώντας καλύ-
τερη προσβασιμότητα σε τοπικούς όρους».
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε
μια κατάμεστη αίθουσα του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στις 14 Ιανουαρίου, ο αρχιτέκτονας
Tsukamoto εξήγησε τη φιλοσοφία του Αρχι-
τεκτονικού Γραφείου Atelier Bow-Wow και
ανέλυσε τις συμπεριφορές που έχουν φέρει
διάφοροι φορείς στην Αρχιτεκτονική, αλλά
και τις αρχιτεκτονικές πρακτικές που βασί-
ζονται στα όρια μεταξύ ανθρώπων και τοπι-
κών πόρων.

Η παρουσία του κ. Tsukamoto στην Κύπρο
αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για επαγ-
γελματίες τόσο του δημόσιου, όσο και του

ιδιωτικού τομέα, να αφουγκραστούν την
άποψη ενός διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα,
για τους τρόπους συγκερασμού του παρα-
δοσιακού και του σύγχρονου στην τέχνη της
αρχιτεκτονικής. Ένας συγκερασμός που να
γίνεται κατά τρόπο λειτουργικό, ώστε να 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανθρώπων
που διαβαίνουν ή εργάζονται σε ένα κτίριο,
το οποίο να μην είναι ξένο προς αυτούς, ούτε
οι ίδιοι να νιώθουν ένα ξένο σώμα. Μέσα
από το παράδειγμα της συνεχούς αναπτυσ-
σόμενης μητρόπολης του Τόκυο, που κατά-
φερε να αξιοποιήσει ακόμη και τους μικρό-
τερους χώρους, ο Yoshiharu Tsukamoto κα-
τέδειξε πως το εθνογραφικό στοιχείο,
δηλαδή η παράδοση μιας χώρας και η έκ-

φρασή της στην αρχιτεκτονική μπορεί να 
συνυπάρξει αρμονικά με τη βιομηχανοποί-
ηση σε ένα λειτουργικό περιβάλλον, το
οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες. Και το κυριότερο, ο άνθρωπος, να
αξιοποιήσει τους τοπικούς, κυρίως δημόσι-
ους πόρους, ώστε να δημιουργήσει μια κοι-
νωνία, ένα κτιριακό ορίζοντα, ο οποίος να
είναι συμβατός με την κουλτούρα αλλά και
την ανάγκη ανάπτυξης. Το λεγόμενο υβρι-
δικό κτίριο. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η
αναφορά του Ιάπωνα Αρχιτέκτονα στην
ανάγκη συμβολής και του ιδιωτικού τομέα,
εταιρειών με αυξημένο αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης. n

Περιέθαλψε και απελευθέρωσε πελεκάνους
η Υπηρεσία Θήρας στο Ακρωτήρι

Την περασμένη Παρασκευή η Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας απελευθέρωσε δύο πελε-
κάνους στην Αλυκή Ακρωτηρίου.  Τα πουλιά,
πριν από την απελευθέρωσή τους, δακτυλιώ-
θηκαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέ-
ρωσης, στο Ακρωτήρι.

Οι δύο πελεκάνοι εντοπίστηκαν εξασθενη-
μένοι στην περιοχή του αεροδρομίου Ακρωτη-
ρίου αρχές Νοεμβρίου 2018 και αφού έτυχαν
της απαραίτητης περίθαλψης στο Κέντρο Πε-
ρίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας είναι
έτοιμοι να απελευθερωθούν σε κατάλληλο υγρότοπο, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν
αρχικά.

Ο πελεκάνος Pelecanus onocrotalus είναι μεταναστευτικό είδος που διέρχεται της Κύπρου
σε μικρούς συνήθως αριθμούς, αφού τα μεγάλα κοπάδια αποφεύγουν να διασχίζουν μεγά-
λες θαλάσσιες επιφάνειες και κινούνται στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς
Αφρική μέσω της Μέσης Ανατολής. 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

Γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικρασίας
το 1909. Βίωσε και κατέγραψε την
ανάπτυξη αλλά και την ανείπωτη κα-

ταστροφή του Ελληνισμού της Ιωνίας και η
ζωή της μέχρι το 2004 που πέθανε σε ηλικία
95 ετών κάλυψε ουσιαστικά ολόκληρο τον
20ό αιώνα. Ανεπανάληπτες εμπειρίες από
την παιδική της ηλικία στα δύσκολα χρόνια
της μεγάλης Μικρασιατικής τραγωδίας του
Ελληνισμού και η ενεργός συνέχεια στην μη-
τροπολιτική Ελλάδα πρόσφεραν και προ-
σφέρουν ανεπανάληπτη τροφή στους μελε-
τητές της Ελληνικής ιστορίας. 

Στην Ιωνία η Διδώ Σωτηρίου βίωσε ευτυ-
χισμένα παιδικά χρόνια αλλά και τη μεγάλη
εθνική τραγωδία και στην Αθήνα ως δημο-
σιογράφος, μέλος του ΚΚΕ και γυναικείων
οργανώσεων στον παράνομο τύπο στη διάρ-
κεια της κατοχής λειτούργησαν ως πηγή
πλούσιας συγκομιδής σε υλικό για ετοιμασία
πολλών βιβλίων σε συνέχεια του πολυδιαβα-
σμένου και πάντα επίκαιρου έργου της «Μα-
τωμένα Χώματα» που διαβάστηκε και διαβά-
ζεται πέρα από τα σύνορα του Ελληνισμού
ακόμη και στην Τουρκία. 

Με την προσφυγοποίηση του Ελληνισμού
της Μικρασίας και τη μεταφορά στην Αθήνα
η Διδώ Σωτηρίου προσχώρησε στο Κομμου-
νιστικό Κόμμα Ελλάδας, γνωρίστηκε με αρι-
στερούς διανοούμενους της εποχής της,
συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναι-
κών στη Μόσχα το 1963, ταξίδεψε και
έγραψε πολλά. 

Όμως άφησε αναξιοποίητη κληρονομιά
ένα αρχείο σε πολύτιμο υλικό από τις εμπει-
ρίες και τα βιώματα της. Το αρχείο της Διδώς
Σωτηρίου στο Ελληνικό Λογοτεχνικό Αρ-
χείο περιλαμβάνει 62 αρχειακούς φακέλους
τρία κιβώτια και ένα μεγάλο συρτάρι με

υλικό που ταξινομείται και συνεχώς εμπλου-
τίζεται. Μεταξύ άλλων είναι και κείμενα που
δίδουν την εικόνα νέου βιβλίου εν τη γενέ-
σει. 

Ιδιαίτερα συγκινητικά τα σημειώματα που
περιλαμβάνονται στο υλικό που η συγγρα-
φέας κληροδότησε στους επερχόμενους.
Μεταξύ άλλων και η ανησυχία του πνευμα-
τικού ανθρώπου μπροστά στα γηρατειά:
«Γερνάς. Συμβιβάζεσαι με υπονοούμενα.
Σκοτεινιάζει, χειμωνιάζει. Συρρίκνωση που
αρχίζει από το δέρμα και απλώνεται σιχα-
μερά» Δεν φοβάται το θάνατο αλλά τα «σκο-
τάδια της φθοράς» και την παράδοση στην
ύπνωση της τηλεόρασης. Στα σημειώματα
της η Διδώ Σωτηρίου επανέρχεται στο καίριο
αυτό θέμα. Η αγωνία της διατυπώνεται με
τον πιο εμφαντικό τρόπο: «Όλα μέσα μου
είναι ανάκατα… Φυσιολογική πνευματική
γέννα δεν περιμένω πια. Η γονιμοποίηση
δεν μπορεί να γίνει όπως τότε που τα ωάρια
του νου δέχονταν το καυτό σπέρμα από
στητό, δυναμικό πέος και έβγαινε η δημιουρ-
γία ως θεϊκή κραυγή αβάσταχτου, λυτρωτι-
κού πόθου». n

Βιώματα καταστροφής αλλά και 
ανθρώπινες ανησυχίες καταγράφονται 
από την πολυκύμαντη ζωή ενός αιώνα

Μέχρι 31 Ιανουαρίου γίνονται δε-
κτές αιτήσεις για εγγραφή σε όλα
τα τμήματα των Νηπιαγωγείων

ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, Αγλαντζιάς και Λα-
τσιών για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020
από 14 – 31 Ιανουαρίου 2018.

Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία που φιλοξε-
νούν παιδιά σε εγκεκριμένα Τμήματα Δημό-
σιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου για τα
Τμήματα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα:

• Τμήματα Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Οι γονείς παιδιών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρο-

νών δικαιούνται, αν το επιθυμούν, να υπο-
βάλουν αίτηση και για εγγραφή σε Κοινο-
τικό Τμήμα των νηπιαγωγείων μας. Επιση-
μαίνεται ότι οι εγκρίσεις θα ανακοινωθούν
από το Υπουργείο Παιδείας βάσει συγκεκρι-
μένων κριτηρίων. 

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι οι αιτήσεις
των παιδιών που δεν θα εγκριθούν για το
Κοινοτικό Τμήμα θα εξεταστούν για τα υπό-
λοιπα τμήματα για παιδιά 3 - 4 χρονών μέχρι
πλήρωσης 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 Σε-
πτεμβρίου 2019. Οι εγγραφές θα γίνουν από
21 μέχρι 23 Ιανουαρίου 2019, μεταξύ των
ωρών 07.45 π.μ. – 13.00 μ.μ.. Αίτηση εγγρα-
φής στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορεί να
υποβληθεί και για παιδιά μικρότερης ηλικίας,
σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέ-
σεις.

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

Τα δίδακτρα για τη σχολική χρονιά 2018 –
2019 έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: 

Για τα παιδιά μελών που θα φοιτήσουν στο
Νηπιαγωγείο τα δίδακτρα είναι €190, ενώ
για τα παιδιά μη μελών τα δίδακτρα 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 νηπιαγωγείων στα
τηλέφωνα:

• Βρεφοκομικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο
ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας: 22345513 

• Βρεφοκομικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο
ΠΑΣΥΔΥ Αθαλάσσας: 22756111 

• Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Πλατύ Αγλαν-
τζιάς: 22333766 

• Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λατσιών:
22488609 

• Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ «Butterflies»:
22757755. n

Αιτήσεις για εγγραφές 
στα Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Έτσι χαρακτηριζόταν στην αρχαία Ρώμη ο πολί-
της που δεν ανήκε σε καμιά αναγνωρισμένη τάξη.
2. Το όπλο του Ηρακλή (μυθ.) – Ενίοτε αποτελούν
αιτία συνοριακής διαφοράς.
3. Μανιτάρια – Αγγλικό σύμφωνο.
4. Ο αριθμός 61 με γράμματα – Παρακινεί – Αρχή
… λιτανείας.
5. Πρωτοπόρος του παγκόσμιου κινηματογράφου
– Η χώρα του Αιήτη (μυθ.) – Αναμόρφωσε την Ια-
πωνία.
6. Αντικείμενα αξίας που έθαβαν μαζί με το νεκρό.
7. Λίμνη της Στερεάς Ελλάδας – Ομάδα του ΝΒΑ.
8. … Μακάρντι: ένας από τα θρυλικά «σκαθάρια» – Κλοντ …: Αμερικανός μαθηματικός
γνωστός ως «ο πατέρας της θεωρίας της πληροφορίας».
9. Από τα επτά … δύο – Τύπος πολεμικού αεροπλάνου.
10. Μαζί – … Ντάνκαν: παλιά Αμερικανίδα χορεύτρια.
11. Ανοργάνωτο. 
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σύνηθες φαινόμενο στη Γουϊνέα.
2. Μυθιστόρημα – Πρόθεση.
3. Επιφώνημα κεφιού – Καρλ Βίλχελμ …: Σουηδός χημικός.
4. … Τάρνερ: παλιά ηθοποιός – Όμοια … υγρά – Μπράντ …: γνωστός ηθοποιός.
5. Βιβλικό πρόσωπο – Ζώα … χωριού.
6. Οργάνωση στη ναζιστική Γερμανία – Μία από τις 12 φυλές του Ισραήλ.
7. Έλαβε μέρος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές – Πόλη της Γαλλίας.
8. Βαλεντίνο …: Ιταλός επαγγελματίας οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων – Ομοιόχρωμος.
9. Το χημικό σύμβολο ενός ευγενούς μετάλλου – Γιγάντιος.
10. Κοσμοπολίτικο θέρετρο της Σαντορίνης – Λέξη από σπαρτιατική φράση – Ραδιοτηλεο-
πτικά αρχικά.
11. Προσωνύμιο του Τσάρλι Τσάπλιν – Ματίλντε …: μυθιστοριογράφος.

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

Στα πλαίσια της κορυφαίας εκκλησια-
στικής λειτουργίας των Θεοφανίων
στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωρ-

γίου στο Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη
στις 6 Ιανουαρίου ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης κ.κ. Βαρθολομαίος παρέδωσε στον Μη-
τροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας
Επιφάνειο τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας στην
Εκκλησία της Ουκρανίας. 

Ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας είναι η επί-
σημη εκείνη γραπτή πράξη με την οποία 
δίδεται από τη Μητέρα Εκκλησία σε μια εδα-
φική περιφέρεια (η οποία έως τότε εκκλη-
σιαστικώς της ανήκε) διοικητική αυτοδυ-
ναμία σε τρόπο ώστε παραμένοντας δογμα-
τικά ενωμένη με τη Μητέρα Εκκλησία να
αποκτήσει δίκη της διοικητική δομή και 
ηγεσία. 

Αυτοδυναμία είχε χορηγηθεί στις 29 Ιου-
νίου 1850 και στην Εκκλησία της Ελλάδας
με εκκλησιαστική κυριαρχία στα τότε εδα-
φικά όρια του Βασιλείου της Ελλάδας.

Σε άρθρο του στο ΒΗΜΑ Αθηνών ο κα-
θηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Ι. Μ. Κονιδάρης αναφέρει
ότι οι προϋποθέσεις χορηγήσεως Αυτοκεφα-
λίας δεν ορίζονται στους Ιερούς Κανόνες και
συνεπώς έχουν διαμορφωθεί εθιμικώς, ως εκ
της επαναλήψεως τους, ιδίως από τη στιγμή
της δημιουργίας από το 19ο αιώνα και μετά
εθνικών κρατών και κατ’ ακολουθίαν και των
λεγομένων εθνικών Εκκλησιών. 

Μέχρι τότε από τις Οικουμενικές Συνό-

δους είχαν ιδρυθεί τα τέσσερα πρεσβυγενή
Πατριαρχεία της Ανατολής με ιεραρχική
σειρά της Κωνσταντινουπόλεως, της Αλε-
ξανδρείας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολύ-
μων και η πρώτη Αυτοκέφαλος Εκκλησία
της Κύπρου, η οποία είναι η αρχαιοτέρα 
Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ορθοδοξίας.
Υπενθυμίζουμε ότι το Πατραρχειο Αντιο-
χείας είχε επιζητήσει να υποτάξει την Εκκλη-
σία της Κύπρου στην εκκλησιαστική του 
κυριαρχία του αλλά απέτυχε όταν η Τρίτη
Οικουμενική Σύνοδος επαναβεβαίωσε το
αυτοκέφαλο της όπως και άλλα δικαιώματα
που είχαν αναγνωρισθεί στην Εκκλησία της
Κύπρου από τον Αυτοκράτορα του Βυζαν-
τίου Ζήνωνα όταν το 478 μ.Χ. ο Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου Ανθέμιος παρέδωσε στην αυτο-
κράτορα το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το
οποίο ανευρέθη επί του λειψάνου του Απο-
στόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και πρώτου Επι-
σκόπου της Κύπρου. Ο Τάφος βρέθηκε στην
περιοχή τη Σαλαμίνας μετά από ενύπνιο
όραμα του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος είχε την
έδρα του στη Σαλαμίνα. 

Από τη μέχρι σήμερα ιστορία της χορήγη-
σης αυτοκεφαλίας προκύπτει ότι οι προϋπο-
θέσεις γι’ αυτή είναι αφενός η βούληση του
επηρεαζόμενου κλήρου και λαού και αφετέ-
ρου η διαπίστωση πως με τη χορήγηση αυ-
τοκεφαλίας η Εκκλησία στην οποία παρα-
χωρείται καθίσταται αποτελεσματική και
στην άσκηση εκκλησιαστικής διοικήσεως
στη συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. 

Στις εξελίξεις που καταγράφηκαν στην όλη
ιστορία της αυτοκεφαλίας υπήρξαν και επα-
κόλουθες δυσχέρειες μετά τη χορήγηση της.
Στην περίπτωση της Εκκλησίας της Ρωσίας,
η οποία απέκτησε από τις πρώτες αυτοκε-
φαλία χορηγήθηκε στη συνέχεια και Πα-
τριαρχική Αξία ενώ αντίστοιχες εξελίξεις ση-
μειώθηκαν και στις Εκκλησίες της Ελλάδας
και της Βουλγαρίας. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως η πρωτό-
θρονη Εκκλησία είχε προτείνει για συζήτηση
στην Πανορθόδοξη Σύνοδο το θέμα των
όρων για χορήγηση Αυτοκέφαλου και Αυτό-
νομου. Στις προσυνεδριακές διασκέψεις που
προηγήθηκαν συμφωνήθηκαν οι όροι με
μόνη τη διαφωνία της Ρωσικής Εκκλησίας
κυρίως για τον τρόπο υπογραφής του Τόμου
της Αυτοικεφαλίας και τελικά το θέμα απε-
σύρθη από την ημερήσια διάταξη. 

Η αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας εν-
τάθηκε και τελικά επέλεξε να μην παραστεί
στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στην Κρήτη
και παρέσυρε σε παρόμοια στάση και δορυ-
φόρους Εκκλησίες με αρνητικά επακόλουθα
για την Πανορθόδοξη Σύνοδο. 

Το θέμα της χορήγησης Αυτοκεφαλίας
στην Εκκλησία της Ουκρανίας ηγέρθη μετά
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την
απόκτηση κρατικής οντότητας από την Ου-
κρανία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ακο-
λούθησε την εθιμική διαδικασία που ίσχυε
μέχρι τότε για νέα κράτη και οδηγήθηκε στη
χορήγηση του σχετικού τόμου με στόχο την

ένωση των τριών αντιμαχομένων ορθοδό-
ξων ομάδων που δρούσαν στο έδαφος του
ουκρανικού κράτους. 

Η Ρωσική Εκκλησία, όπως και το επίσημο
Ρωσικό κράτος όχι μόνο αγνόησαν τις εξελί-
ξεις σε σχέση με την Αυτοκεφαλία της Εκ-
κλησίας της Ουκρανίας αλλά και επιτέθηκαν
και κατά του Οικουμενικού Πατριάρχου με
τον Πατριάρχη Μόσχας να αφαιρει το όνομα
του από τον κατάλογο των ιεραρχών που
μνημονεύει η Ρωσική Εκκλησία. Από πλευ-
ράς του Ρωσικού κράτους ο Ρώσος Πρό-
εδρος, ο οποίος παρουσιάζεται ως πιστός
στην Ορθοδοξία αποκάλεσε τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη «Τούρκο Πατριάρχη» 

Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν ακολούθησε
την ενέργεια του Οικουμενικού Πατριάρχη
και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών μάλιστα 
δεν μνημόνευσε τον νέο Προκαθήμενο της
Εκκλησίας της Ουκρανίας κατά τη Λειτουρ-
γία των Θεεοφανίων προώθησε όμως το
θέμα στη Διαρκή Σύνοδο της Ιεραρχίας η
οποία συνέρχεται τακτικώς κάθε Οκτώβρη.
Αναμένονται τώρα οι εξελίξεις στο θέμα
εφόσον η Διαρκής Σύνοδος έχει δικαίωμα να
προκαλέσει έκτακτη σύγκληση της Ιεραρ-
χίας και οι παρατηρούντες τα της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος εκφράζουν την άποψη ότι
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ίσως επιθυμεί να
κερδίσει χρόνο αν στόχος τους δεν είναι να
παραπέμψει το θέμα στις ελληνικές καλέν-
δες. n

Τι σημαίνει η Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία 

Μια ενδιαφέρουσα άποψη στην Ελλάδα για τα εργατικά ατυχήματα

Στις 20 Νοεμβρίου του 2018, ο 65χρονος οικοδόμος
Διονύσης Καπριζιάνης έπεσε από την ταράτσα του
υπό ανακαίνιση κτιρίου των οδών Αγίας Σοφίας και

Ερμού στη Θεσσαλονίκη, το γνωστό στου Θεσσαλονικείς
ως "κόκκινο σπίτι".

Ηταν ένα κλασικό εργατικό ατύχημα από τα εκατοντάδες
που συμβαίνουν, δυστυχώς, στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Οι-
κοδόμος, μεγάλης ηλικίας, λίγο πριν τη σύνταξη. Ελα όμως
που για το επίσημο κράτος αυτό δεν είναι εργατικό ατύ-
χημα...

Ο 65χρονος είχε την ατυχία να δουλεύει στην εν λόγω οι-
κοδομή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Συμβαίνει πλέον με
πολλούς και σε πολλές οικοδομές. Η εταιρία που έχει ανα-
λάβει την ανακαίνιση του εν λόγω κτιρίου "έσπασε" το έργο
σε μικρότερες εργολαβίες, μία πρακτική εξαιρετικά συνηθι-
σμένη πλέον και -ευτυχώς ή δυστυχώς-απολύτως σύννομη.

Ο Καπριζιάνης ανέλαβε λοιπόν ένα τμήμα του έργου μαζί
με 2-3 άτομα δικό του προσωπικό. Στο κράτος εμφανιζόταν
ως "ελεύθερος επαγγελματίας" έχοντας ακολουθήσει και τη

γνωστή διαδικασία της έναρξης του επαγγέλματος. "Αφεν-
τικό" με άλλα λόγια, χωρίς να είναι αφεντικό.

Εκείνη την ημέρα κλήθηκε να διορθώσει μία ατέλεια στο
έργο που είχε αναλάβει. Φόρεσε κανονικά τον ιμάντα προ-
στασίας, ανέβηκε στο πόστο του, ήταν μόνος, έπεσε, σκο-
τώθηκε. Με τον ιμάντα εργασίας φορεμένο. Δεν ήταν δυνα-
τόν να τον προστατέψει.

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ασχολήθηκε με την υπό-
θεση ως όφειλε. Αλλά οι προσπάθειες σταμάτησαν στον
τίτλο "ελεύθερος επαγγελματίας". Δεν μπορούν να επέμβουν
οι επιθεωρητές σε υποθέσεις που δεν έχουν να κάνουν με
εξαρτημένη εργασία έστω και αν είναι ξεκάθαρο ότι η δήθεν
"ελευθερία" υποκρύπτει σαφώς σχέση εξαρτημένης εργασίας,
τουλάχιστον ως προς την ουσία.

Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό, πρόκειται για πρακτική
που βολεύει ιδιαίτερα τις μεγάλες οικοδομικές εταιρίες. Μει-
ώνουν το εργασιακό κόστος (μισθούς και ασφαλιστικές ει-
σφορές), απαλλάσσονται από την ευθύνη της ασφάλειας,
τουλάχιστον για κάποια πρόσωπα, και η δουλειά γίνεται εύ-
κολα, γρήγορα και φθηνά. Κυρίως φθηνά, έστω και αν το
αίμα συχνά ρέει.

Προφανέστατα χρειάζεται αλλαγή του νομοθετικού πλαι-
σίου. Να δοθεί η δυνατότητα στους επιθεωρητές να επεμ-
βαίνουν αποφασιστικά και σ' αυτές τις περιπτώσεις. Σε δια-
φορετική περίπτωση το αίμα εργαζόμενων στην οικοδομή
θα συνεχίσει να ρέει. Και όμως, έχουμε 2019 και όχι 1950... n
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ΟΑΠΟΕΛ ήταν συνεπής στο ραντεβού του… τίτλου!
Φώναξε ‘παρών’ στο παιχνίδι με την ΑΕΛ (0-1) και
οδεύει προς τον έβδομο συνεχόμενο τίτλο στην ιστο-

ρία του. Με 28 πρωταθλήματα στη βιτρίνα του ΑΠΟΕΛ είναι
ο απόλυτος πρωταθλητής της χώρας. 

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας πήραν το ντέρμπι στη
Λεμεσό και άνοιξαν την ψαλίδα που τους χωρίζει από τους
δεύτερους πλέον, ΑΕΛ και Απόλλωνα, στο +4 βαθμούς.  Ο
ΑΠΟΕΛ πέρασε στους 41 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση
την μοιράζονται ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ με 37 βαθμούς.

Ο Απόλλων με τη νίκη του στο ‘Αμμόχωστος’ επί του
Ερμή Αραδίππου (0-3), έπιασε για πρώτη φορά φέτος την
συμπολίτισσα του ΑΕΛ στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας,
επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα και τη θέληση
του για να κόψει το σερί στις κατακτήσεις τίτλων από τους
γαλαζοκίτρινους.

Η Ανόρθωση επανήλθε στις νίκες, κέρδισε την Ένωση Πα-
ραλιμνίου με 2-0 στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ στην προ-
σπάθεια που κάνει για μια όσο γίνεται πιο πετυχημένη σεζόν
που θα έχει ως αντίκρισμα την έξοδο στην Ευρώπη. Στην
προσπάθεια της αυτή όμως, θα βρει σκληρούς και αποφασι-
στικούς  αντιπάλους. Πρώτη και καλύτερη την ΑΕΚ και
ακόμα πιο κοντά η Νέα Σαλαμίνα, που θέλει να επιβεβαιώσει
όσο πιο πειστικά γίνεται πως δικαίως βρίσκεται στην εξάδα
και θα διεκδικήσει κι αυτή το δικό της κομμάτι από την πίττα.

Η ‘Κυρία’ είναι στους 27 βαθμούς, η ΑΕΚ στους 28 και η
Νέα Σαλαμίνα στους 26 βαθμούς.

Να μην ξεγράψουμε την Ομόνοια που με τη νίκη της στο
ΓΣΠ επί της Νέας Σαλαμίνας
(3-1), παρέμεινε ‘ζωντανή’ για
να προλάβει το τρένο της εξά-
δας. Οι ‘πράσινοι’ είναι στην 7η

θέση με 23 βαθμούς, πέντε αγω-
νιστικές πριν πέσει η αυλαία της
κανονικής περιόδου και ποιοι
θα προλάβουν και ποιοι δεν θα
προλάβουν δεν το γνωρίζουμε.
Γνωρίζουμε όμως ότι θα γίνει
‘μάχη’ για μια θέση στην εξάδα
από την Ανόρθωση, ΑΕΚ, Νέα

Σαλαμίνα και Ομόνοια.
Στον πυθμένα η Πάφος. Μετά την απόφαση της Δικαστι-

κής Επιτροπής για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή
της στον αγώνα της με την ΑΕΚ (1-1), της αφαίρεσαν έξι
βαθμούς, συν τον έναν που πήρε (σύνολο 7), έπεσε στην τε-
λευταία θέση με οκτώ βαθμούς.

Στο ντέρμπι με την Αλκή η Παφιακή ομάδα κρατούσε το
τρίποντο μέχρι και το 90΄+3΄, όμως, η ‘Αθάνατη’ ισοφάρισε
σε 3-3. Αποτέλεσμα οδυνηρό στην προσπάθεια της Πάφου
να αποφύγει την διαβάθμιση, ενώ αντίθετα τα αισθήματα για
την ομάδα της Ορόκλινης που πήρε τον ένα βαθμό και δια-
τηρήθηκε στην 9η θέση με 15 βαθμούς.

Ένωση Παραλιμνίου και Ερμής Αραδίππου όπως αναφέ-
ραμε και πιο πάνω δέχθηκαν τις ήττες και παρέμειναν στην
10η θέση με 13 βαθμούς και ο Ερμής στην 11η με εννέα βαθ-
μούς αντίστοιχα. Στην επιστροφή του Ιμανόλ Ιντιάκεθ στον
πάγκο της ΑΕΚ, η ομάδα της Λάρνακας δεν αντιμετώπισε
το παραμικρό πρόβλημα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη
Δόξα, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-0. Ανεβαίνει στην 4η

θέση η ΑΕΚ με 28 βαθμούς στο -9 από την 3η ΑΕΛ και Απόλ-
λωνα. Η Δόξα παραμένει στους 17 βαθμούς και την 8η θέση.

Τρία τέρματα πέτυχε ο Τρισκόφσκι.
Υπό τον έλεγχό του

Την κατάσταση στα χέρια του, με μία σημαντική διαφορά
από ΑΕΛ και Απόλλωνα, κρατά πλέον ο ΑΠΟΕΛ. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι της Λευκωσίας απέδρασαν με διπλό από το Τσί-
ρειο σε βάρος της ΑΕΛ και άφησαν, τόσο αυτή όσο και τον
συμπολίτη της στο +4. Το τρίποντο ήλθε χάρη σ’ ένα εύ-
στοχο πέναλτι του Μοραϊς στο 57΄. Το ντέρμπι γενικά ήταν
καλό από πλευράς ποιότητας, ιδιαίτερα στο β΄ ημίχρονο και
απέκτησε ενδιαφέρον μετά το γκολ και την ταυτόχρονη απο-
βολή του Τεζέιρα για την ΑΕΛ, ενώ μετά από 20 λεπτά και
ο ΑΠΟΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής
του Ιωάννου. Ο ΑΠΟΕΛ πήρε σπουδαία νίκη, ενισχύοντας

τη δυναμική του προς την
κατάκτηση του τίτλου, στα
μισά περίπου του δρόμου.
Η αντεπίθεση συνεχίζε-
ται…

Ο μήνας Ιανουάριος
ήταν δύσκολος και καθο-
ριστικός για τον Απόλ-
λωνα, ο οποίος είχε μαζε-
μένα δύσκολα παιχνίδια
σε πρωτάθλημα και κύ-
πελλο. Όλα πάνε καλά
όμως καθώς προσπερνά
ένα, ένα τους αντιπάλους
του. Καθάρισε την πρό-
κριση στους διπλούς αγώ-
νες με την Ομόνοια στο
Κύπελλο (0-1, 1-1) και
έδειξε αλώβητος στο πρωτάθλημα. Κέρδισε τον Ερμή με 
0-3. Με τα τόσα προβλήματα που κουβαλούσε ήταν και πάλι
ένα δείγμα του αξιόμαχου έμψυχου δυναμικού που διαθέτει.
Ήταν ουσιαστικός και πήρε δίκαια τη νίκη. Τώρα, με λιγό-
τερα παιχνίδια, θα μπορέσει να ακολουθήσει ένα κανονικό
ρυθμό και να κυνηγήσει τον στόχο του με πιο καθαρό μυαλό.
Επιτέλους χαμόγελα

Την πρώτη της νίκη εντός του 2019 πανηγύρισε η Ανόρ-
θωση σε βάρος της Ένωσης Παραλιμνίου (2-0) στο ‘Αντώ-
νης Παπαδόπουλος’ και έστειλε ηχηρό μήνυμα για τη συνέ-
χιση της διεκδίκησης εισόδου στην πρώτη εξάδα. Τέσσερις
μέρες μετά την εντός έδρας ήττα από τους Παραλιμνίτες στο
Κύπελλο (2-3), η ‘Κυρία’ πήρε το αίμα της πίσω ανεβαίνον-
τας στην 4η θέση της βαθμολογίας. Πέρα από τους βαθμούς,
είναι και νίκη ψυχολογίας για την Ανόρθωση, η οποία ‘βλέ-
πει’ τώρα τον επαναληπτικό Κυπέλλου και πάλι με το Πα-
ραλίμνι, εκεί όπου θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή,
να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά και να προκριθεί.

Η Ένωση παραμένει στα χαμηλά στρώματα της βαθμολο-
γίας και σήμερα Τετάρτη θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει
την έκπληξη, θέτοντας εκτός Κυπέλλου την Ανόρθωση.
Ελπίδα να είναι η αρχή στην Ομόνοια

Παρούσα φώναξε στο κρίσιμο τεστ με τη Νέα Σαλαμίνα η
Ομόνοια. Οι ‘πράσινοι’ πήραν τη νίκη με 3-1 επί της ομάδας
της Αμμοχώστου και πλέον έχουν μπει για τα καλά στη διεκ-
δίκηση μιας θέσης στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας. Ήταν
με την πλάτη στον τοίχο, ήταν ματς δίχως αύριο και η Ομό-
νοια έκανε αυτό που επιβαλλόταν. Το κέρδισε δίκαια, καρ-
πώθηκε τρεις βαθμούς και τώρα έχει κάθε δικαίωμα να ελπί-
ζει σε παρουσία της στην εξάδα. Αντίθετα τα αισθήματα για
τη Νέα Σαλαμίνα που έφερε απογοήτευση η ήττα. Όμως η
εξάδα είναι ακόμα στα δικά της πόδια και άπαντες παρου-
σιάζονται αισιόδοξοι ότι μπορούν να τα καταφέρουν.
Θέαμα και… γκολ

Τα… ρέστα τους κτύπησαν στο ‘Αμμόχωστος’ Αλκή Ορό-
κλινης και Πάφος, προσφέροντας άφθονο θέαμα, γκολ 
(3-3) και αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.
Περισσότερο χαρούμενη μπορεί να αισθάνεται ωστόσο η γη-
πεδούχος, όχι μόνο επειδή ισοφάρισε στο τρίτο λεπτό της
καθυστέρησης με τον Φλόρες. Πιο πολύ επειδή απομακρύν-
θηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού κατά έξι βαθμούς
(Ερμής) και παρέμεινε στους εφτά από την ουραγό Πάφο.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στη 18η αγωνιστική το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται πε-
ρισσότερο στις ομάδες που δίνουν ‘μάχη’ για παραμονή,
αφού οι πρωτοπόροι εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να πά-
ρουν το τρίποντο. Το Σάββατο η Νέα Σαλαμίνα θα φιλοξε-
νήσει τον Ερμή, ο Απόλλωνας τη Δόξα και η Πάφος την
Ομόνοια. Την Κυριακή (27/1) η ΑΕΚ θα έχει για αντίπαλό
της την Ανόρθωση και η Ένωση στο Παραλίμνι την ΑΕΛ.  Η
αυλαία της 18ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα με τον
αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Αλκή Ορόκλινης.
ΚΥΠΕΛΛΟ – Τετάρτη 23/1

Καρμιώτισσα – Εθνικός Άχνας
Πάφος – Άρης (1-2)
Ένωση – Ανόρθωση (3-2)

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιγνίδι μεταξύ του
Παραλιμνίου και της Ανόρθωσης, αφού στον πρώτο γύρο η
Ένωση κέρδισε μέσα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ με 3-0
και η ‘Κυρία’ θέλει δύο γκολ διαφορά για να περάσει στον
επόμενο γύρο. Στο άλλο παιχνίδι ο Άρης κέρδισε στο Τσί-
ρειο την Πάφο με 2-1 και η Παφιακή ομάδα θέλει τη νίκη με
1-0 για να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Η
Καρμιώτισσα κι ο Εθνικός Άχνας θα δώσουν το πρώτο παι-
χνίδι μεταξύ τους.

Να θυμίσουμε και τους αγώνες που έγιναν στις 2 Ιανουα-
ρίου.  ΑΠΟΕΛ – Δόξα 2-1, Απόλλων – Ομόνοια 1-0, Ερμής
– ΑΣΙΛ 3-0. Στις 16 Ιανουαρίου και στο πρώτο παιχνίδι η
Νέα Σαλαμίνα έχασε στο ‘Αμμόχωστος’ με 1-2 από την ΑΕΚ.
Ο επαναληπτικός θα διεξαχθείς τις 30 Ιανουαρίου.

Το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου
στο Μακάρειο με τη Δόξα.

Οι αγώνες των επαναληπτικών στις 16 Ιανουαρίου ήταν:
Ομόνοια – Απόλλων 1-1 και ΑΣΙΛ – Ερμής 0-3. Πέρασαν
στην επόμενη φάση, ο Απόλλωνας και ο Ερμής.

Στις 30 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν τα πιο κάτω παιχνίδια:
ΑΕΛ – ΘΟΪ Λακατάμιας και ΑΕΚ – Νέα Σαλαμίνας επανα-
ληπτικός, ενώ της ΑΕΛ με ΘΟΪ στις 13 Φεβρουαρίου.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τρένο ο Ολυμπιακός

Στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄
Κατηγορίας ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός (36β.) συνέτριψε με
4-1 εκτός έδρας τον Ακρίτα Χλώρακας και συνέχισε την ανο-
δική του πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου και φυσικά
επιστροφή στην Α΄ Κατηγορία. Στραβοπάτησε ο Οθέλλος
(3ος 31β.), αφού έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Αγία
Νάπα. Το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Εθνι-
κός Άχνας που κέρδισε εκτός έδρας τον Διγενή Ορόκλινης
με 1-3 και πέρασε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με
33 βαθμούς.

Στην 4η θέση με 30 βαθμούς είναι ο Άρης που νίκησε  και
αυτός εκτός έδρας τον Ονήσιλλο Σωτήρας με 1-0.  Σπου-
δαίες βαθμολογικές νίκες πέτυχαν οι ΑΕΖ επί της Ομόνοιας
Αραδίππου με 2-1, ο ΑΣΙΛ εκτός έδρας πάνω στην ΠΑΕΕΚ
με 3-1, το ΘΟΪ εντός έδρας δάμασε την Καρμιώτισσα με 
2-1 και τέλος η Αναγέννηση Δερύνειας στο Πέρα Χωριό την
τοπική ΜΕΑΠ με 2-0. Στον πυθμένα με 12 βαθμούς είναι ο
Διγενής Ορόκλινης και η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και με δύο βαθ-
μούς πιο πάνω είναι η ΜΕΑΠ Π. Χωριού.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανέβηκε στην κορυφή η Ομόνοια Ψευδά

Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν η Ομόνοια Ψευδά ανέ-
βηκε μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 38
βαθμούς, αφού κέρδισε εντός έδρας τον Εθνικό Λατσιών με
2-1. Αντίθετα, η μέχρι πρωτοπόρος στη βαθμολογία ομάδα
του Διγενή Μόρφου, δέχθηκε την ήττα από τον Διγενή
Ακρίτα Ύψωνα με 1-0 και πέρασε στην 2η θέση με 37 βαθ-
μούς. Στην 3η θέση με 32 β. είναι ο Π.Ο. Ξυλοτύμπου που νί-
κησε  εκτός έδρας την Ε.Ν.Α.Δ. Π. Χρυσοχούς στο ντέρμπι
της αγωνιστικής με 2-0. Το σκορ της αγωνιστικής το πέτυχε
ο Π.Ο. Ορμήδειας αφού συνέτριψε με 6-2 την ΑΠΕΑ Ακρω-
τηρίου. Η Ε.Ν.Υ. Διγενή Ύψωνα κέρδισε με 2-0 τον Εθνικό
Άσσιας, ο Κούρρης Ερήμης την Πέγεια με 2-0 και η Ελπίδα
Αστρομερίτη την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 0-1. Τέλος ο Αχυ-
ρώνας Λιοπετρίου και ο Χαλκάνορας Ιδαλίου εξήλθαν ισό-
παλοι 1-1.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΤΟΚ
Ισόπαλο το ντέρμπι κορυφής

Το μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής μεταξύ του Ηρα-
κλή Γερολάκκου και της Εληάς Λυθροδόντα έληξε ισόπαλο
2-2 και διατήρησαν τις θέσεις τους στο βαθμολογικό πίνακα
με 37 β. και 35 β. αντίστοιχα και οδηγούν την κούρσα του
πρωταθλήματος. Στην 3η θέση είναι η ΑΠΟΝΑ Αναγυιών
που κέρδισε με 2-0 την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς και ανέβηκε στους
34 βαθμούς. Πολύ σημαντικές νίκες πέτυχαν ο Κορμακίτης
επί τους Φοίνικα με 0-1, η ΑΣΠΙΣ Πύλας πάνω στην ΑΕΚ
Κοράκου με 0-3, η ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου και ο Ορφέας Λευκω-
σίας εξήλθαν ισόπαλοι 2-2. Στο ντέρμπι τον πυθμένα ο
ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς και ο Ροτσίδης Μάμμαρι εξήλθαν ισό-
παλοι 1-1. n

Εδραιώθηκε στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Την περασμένη σεζόν το ματς στο
Τσίρειο για την πρώτη φάση έληξε
0-0 και στα πλέι οφ ‘απέδρασε’ ο
ΑΠΟΕΛ από τη Λεμεσό με 2-1.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των τριών εξου-
σιών.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Θα τιμήσουμε την εντολή του βρετανικού
λαού και  θα αποχωρήσουμε από την ΕΕ
κατά τρόπο που θα είναι επωφελής για κάθε
πολίτη της χώρας.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για ένα

σκληρό Brexit.

Σεμπάστιαν Κουρτς,

Καγκελάριος της Αυστρίας

Χρέος της Βρετανίας να βρει λύση με το 

Brexit.

Χάικο Μάας,

ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί

μια απειλή για τη διεθνή οικονομία.

Ματτέο Σαλβίνι,

Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας.

Αυξήθηκε ο κίνδυνος μεγαλύτερης επιβρά-

δυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Κριστίν Λαγκάρντ,

Επικεφαλής του ΔΝΤ.

Θα πλήξουμε οποιονδήποτε προσπαθεί να
μας βλάψει. Οποιοσδήποτε απειλεί να μας
εξαλείψει, φέρει πλήρη ευθύνη.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου,
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να πάρει τον έλεγχο
της ασφάλειας στην πόλη Μανμπίτζ της Συ-
ρίας χωρίς καθυστέρηση. 
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρόεδρος της Τουρκία.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Απεργιακή κινητοποίηση στο δημόσιο στην Ελλάδα 
την περασμένη Πέμπτη με απόφαση της ΑΔΕΔΥ

ΗΕκτελεστική Επιτροπή της
ΑΔΕΔΥ αφού έλαβε υπόψη τις
αποφάσεις των Εκπαιδευτικών

Οργανώσεων ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αλλά
και τη μαζική συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών στις απεργίες της 11ης και
της 14ης του Γενάρη όπως και σε  συλ-
λαλητήρια διαμαρτυρίας αποφάσισε
ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης κινητο-
ποίησης την περασμένη Πέμπτη για
όλο το Δημόσιο με αίτημα την άμεση
απόσυρση του συστήματος διορισμών
στην εκπαίδευση το ποίο προωθείται
από την Ελληνική κυβέρνηση στη
Βουλή για ψήφιση. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΔΕΔΥ κάλεσε επίσης όλους τους ερ-
γαζόμενους στο δημόσιο να δώσουν
το παρών τους στη συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στις 11 π.μ.  την
περασμένη Πέμπτη 17 Ιανουαρίου στο
χώρο έξω από τη Βουλή. n

Οδηγίες ΑΔΕΔΥ στα μέλη της
Πώς να διεκδικήσουν επιστροφή 13ου και 14ου μισθού

Να καταθέσουν αγωγές όλοι οι εργαζόμενοι στο Δη-
μόσιο για τα αναδρομικά του 13ου και του 14ου μι-
σθού μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019 - χρόνος που εκτι-

μάται ότι θα απαιτηθεί για να δημοσιευθεί η σχετική από-
φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας -
προτείνει σε γνωμοδότησή της η νομική υπηρεσία της
ΑΔΕΔΥ. 

Συστήνεται στις αγωγές αυτές ότι θα πρέπει να διεκδικη-
θούν, ανεξαρτήτως διετούς παραγραφής, όλα τα δώρα, όλων
των ετών από 1-1-2013 και εφεξής. 

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 
«Μετά την επίσπευση της εκδίκασης, στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, της υπόθεσης για τη συνταγματικότητα ή μη
του Ν. 4093/2012 που κατάργησε εντελώς τα δώρα και το
επίδομα αδείας (500 + 250 + 250 €), ζητήσαμε από τη Νο-
μική σύμβουλο, σχετική Γνωμοδότηση.

Επειδή πέραν της συνταγματικότητας θα κριθεί επιπλέον
και η αναδρομικότητα των απαιτήσεων, σας κοινοποιούμε
τη σχετική Γνωμοδότηση προκειμένου να την αξιοποιήσετε
για την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων των εργα-
ζομένων που εκπροσωπείτε.Εξυπακούεται ότι η επαναφορά
του συνόλου του 13ου και 14ου μισθού είναι στην προμετω-

πίδα των αιτημάτων μας και θα αποτελέσει αντικείμενο διεκ-
δίκησης και στην επικείμενη συνάντηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με
τον Υπουργό Οικονομικών».

Η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων των εορτών και του
επιδόματος αδείας (τα 1000 ευρώ δηλαδή, 500+250+250)που
έγινε με τον Νόμο 4093/12 κρίθηκε αντισυνταγματική από
το ΣτΕ.

Το αν η απόφαση για τους εν ενεργεία εργαζόμενους στο
Δημόσιο θα ισχύει αναδρομικά θα κριθεί από τη δίκη που θα
γίνει στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 1η Φεβρουαρίου 2019. 

Όπως, τονίζουν κύκλοι της ΑΔΕΔΥ, η κυβέρνηση οφείλει
να επανανομοθετήσει άμεσα τα δώρα και να χορηγήσει τα
αναδρομικά σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως
έκανε πρόσφατα με τους ένστολους, τους πανεπιστημιακούς
και τους γιατρούς. 

Τέλος, η απόφαση για τους εν ενεγεία δημόσιους υπαλλή-
λους θα επηρεάσει και τους συνταξιούχους. Υπενθυμίζεται,
ότι οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια
πριν από την απόφαση του ΣτΕ, 10 Ιουνίου 2015, μπορούν να
διεκδικήσουν ποσά από την 1η Ιανουαρίου 2012 και έως
πέντε χρόνια, καθώς μετά προβλέπεται παραγραφή. n

Πλούσιο μπουφέ κάθε Κυριακή στο Grey Terrace
Στο Grey Terrace κάθε μεσημέρι Κυριακής
σας περιμένουμε, σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον και ένα πλούσιο μπουφέ, 
με €12.90 το άτομο.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέ-
φωνο 22667985
Για τις υπηρεσίες του καφεστιατόριου μας
και τις διάφορες προσφορές του προς τα
μέλη, πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/GreyTerrace/

Μαχητική αντίδραση 
στις τροποποιήσεις για το
σύστημα των διορισμών


