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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ο κατά Δημοσίων Υπαλλήλων ‘‘Φιλιππικός’’ 
του Δικηγόρου Α. Παπαχαραλάμπους
Οδικηγόρος, κ. Αντρέας Παπαχαραλάμπους, με

άρθρο του στο ‘’Φιλελεύθερο, την Κυριακή,
27.1.2019, σε ρόλο τιμητή των δημοσίων υπαλλήλων

και με αλαζονεία και ύφος που συνήθως διακρίνει άτομα που
νομίζουν ότι είναι παντογνώστες και κάτοχοι της απόλυτης
αλήθειας, εξαπέλυσε μύδρους κατά του Γενικού Γραμματέα
και των μελών της ΠΑΣΥΔΥ, με αφορμή το θέμα της εισφο-
ράς των κρατικών υπαλλήλων (δημοσίων υπαλλήλων, εκ-
παιδευτικών, αστυνομικών και στρατιωτικών) στο ΓεΣΥ.
Φαίνεται πως διέλαθε της μνήμης του ότι οι πρώτοι που αν-
τέδρασαν στην ιδέα για διατήρηση της εισφοράς των 1,5%,
επιπρόσθετα από την εισφορά των 1,7%, ήταν οι οργανώ-
σεις των εκπαιδευτικών. Έτσι δεν τους στόλισε με τα επίθετα
και χαρακτηρισμούς που αποδίδει στους δημοσίους υπαλ-
λήλους.

Η απάντηση στην ελεεινολογία του κ. Παπαχαραλάμπους,
θα πρέπει να δοθεί από την ΠΑΣΥΔΥ και τις ανεξάρτητες
συντεχνίες των κυβερνητικών γιατρών και των νοσηλευτών.
Εγώ θα σχολιάσω μόνο δύο από τις αναφορές του: η μια
αφορά το δικαίωμα για ιατρική περίθαλψη και την εισφορά
στο ΓεΣΥ και η άλλη τις συντάξεις των κρατικών υπαλλή-
λων.

Οι ενεργεία και αφυπηρετήσαντες κρατικοί υπάλληλοι δι-
καιούνταν τους, μέχρι τον Ιούλιο του 2013, με βάση τους

όρους υπηρεσίας τους, δωρεάν πε-
ρίθαλψη παρεχόμενη από τις δημό-
σιες υπηρεσίας υγείας, χωρίς ει-
σφορά. Από τον Αύγουστο του 2013
επιβλήθηκε εισφορά υγείας ύψους
1,5% πάνω στις ακαθάριστες απο-
λαβές τους. Δικαιούχοι περίθαλψης
από τις δημόσιες υπηρεσίας υγείας,
αλλά χωρίς εισφορά, είναι επίσης -

(α) άτομα με ετήσιο εισόδημα
μέχρι €15.400˙ 

(β) ζευγάρια με ετήσιο εισόδημα
€30.750, αυξανόμενο κατά €1.700
για κάθε εξαρτώμενο παιδί˙

(γ)  άτομα πάσχοντα από καθορισμένη χρόνια σοβαρή
ασθένεια

(δ)  πολύτεκνοι.
Ως νομικός, ο κ. Παπαχαραλάμπους, οφείλει να μας απαν-

τήσει, με βάση ποιές αρχές δικαίου θεωρεί ορθό και δίκαιο
κρατικοί υπάλληλοι που πληρούν τα ανωτέρω εισοδηματικά
κριτήρια να καταβάλλουν εισφορά  για να δικαιούνται τα
ίδιες παροχές υγείας και με τους ίδιους όρους, ενώ η οικο-
νομική τους κατάσταση μπορεί να είναι χειρότερη των
άλλων κατηγοριών δικαιούχων που δεν πληρώνουν εισφορά;
Γιατί ο πολύτεκνος κρατικός υπάλληλος με ετήσιο εισόδημα
π.χ. €36.000 να εισφέρει 1.5% του μισθού του, ενώ οποιοσ-
δήποτε πολύτεκνος μη κρατικός υπάλληλος, έστω και αν
είναι εκατομμυριούχος, να είναι δικαιούχος χωρίς εισφορά;
Γιατί ο συνταξιούχος κρατικός υπάλληλος ή χήρα συνταξι-
ούχου, με σύνταξη που δεν υπερβαίνει τα εν λόγω εισοδη-
ματικά όρια να πληρώνει εισφορά, σε αντίθεση με άλλους
πολίτες  που εμπίπτουν στα ίδια κριτήρια; Γιατί ο καρκινο-
παθής ή μυοπαθής κρατικός υπάλληλος να πληρώνει ει-
σφορά λόγω και μόνο του εργασιακού του καθεστώτος, ενώ
ο ομοιοπαθής του δικηγόρος, τραπεζικός υπάλληλος, έμπο-
ρος κλπ. δεν πληρώνει; Που είναι οι αρχές της ισότητας  με-
ταχείρισης,  της ισονομίας, της δίκαιης κατανομής των φο-
ρολογικών βαρών, που  κατοχυρώνει το Σύνταγμα μας;

Και το χειρότερο, η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη εξελίχτηκε σε κατ’ επίφαση δικαίωμα, με την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι κρατικές υπηρεσίες υγείας
την τελευταία δεκαετία. Πολλοί εν ενεργεία κρατικοί υπάλ-
ληλοι έλυσαν μερικώς το πρόβλημα με την αγορά ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας. Οι  συνταξιούχοι είτε πληρώνουν από την
τσέπη τους για περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα, αν έχουν τη
δυνατότητα, είτε μπαίνουν τις λίστες αναμονής προσευχό-
μενοι να επιβιώσουν μέχρι να έλθει η σειρά τους για εξέταση
και θεραπεία.

Με το ΓεΣΥ αλλάζει ριζικά, τόσο η χρηματοδότηση όσο
και η οργάνωση της παροχής υπηρεσιών υγείας, με κύρια χα-

ρακτηριστικά την καθολικότητα προστασίας, την ελευθερία
επιλογής γιατρού και νοσηλευτηρίου και την απρόσκοπτη
πρόσβαση στις υπηρεσίες για όλους με μόνο κριτήριο την
ιδιότητα του πολίτη κατοίκου της Δημοκρατίας. Εν ολίγοις
το ΓεΣΥ απεγκλωβίζει τους δικαιούχους ασθενείς από τις δη-
μόσιες υπηρεσίες υγείας, στις οποίες ο κομματικός λαϊκισμός
φόρτωσε δικαιούχους (75%, του πληθυσμού) με τη χαλά-
ρωση των κριτηρίων, αγνοώντας τα όρια των δυνατοτήτων
των υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα γνωστά: οι από καθέδρας
κριτές και λαϊκιστές χρεώνουν όλα τα κακώς έχοντα στο
προσωπικό των νοσοκομείων.

Το ΓεΣΥ θα χρηματοδοτείται από εισφορές από όλους ανε-
ξαίρετα τους πολίτες, οι οποίοι έχουν εισόδημα από εργασία
ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, τους εργοδότες και το κράτος.
(Για τα ποσοστά εισφοράς για μισθωτούς και συνταξιούχους
όπως έχουν οριστεί, βλέπε πίνακα στη σελίδα 6).

Η εισφορά του κράτους στην πρώτη φάση (1. 3. 2019 -
28.2.2020) είναι δυσανάλογα χαμηλή (32% των εσόδων) σε
σχέση με την τελική εισφορά (45% των εσόδων). Η κατα-
νομή κατά τη μεταβατική περίοδο θα έπρεπε να ήταν 1,35%
(μισθωτοί), 1,50% (εργοδότες) και 2,35% (κράτος). Είναι κα-
τανοητή αυτή η προσωρινή διαφοροποίηση, δεδομένου ότι
η υποχρέωση  του κράτους για παροχή ενδονοσοκομειακής
περίθαλψης στους σημερινούς δικαιούχους θα συνεχίσει
κατά τη μεταβατική περίοδο από 1.7.2019  μέχρι 30.6.2020.
Ωστόσο, αν η εισφορά των 1,5% συνεχίσει να καταβάλλεται
από τους  κρατικούς υπαλλήλους, παράλληλα με την ει-
σφορά των 1,7% στο ΓεΣΥ, η εισφορά της Κυβέρνησης ως
εργοδότη (1,85%), στην πράξη θα αναληφθεί εξολοκλήρου
από τους υπαλλήλους (3,2% - 1,35%). Έτσι, καταργείται,
έστω και το θεωρητικό χωρίς εισφορά δικαίωμα των κρατι-
κών υπαλλήλων για νοσοκομειακή περίθαλψη, πριν από την
ανάληψη της από τον ΟΑΥ τον Ιούλιο του 2020. Άραγε θα
μιμηθούν την Κυβέρνηση και οι μεγάλοι οργανισμοί του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρή-
σεις (όπως οι τράπεζες), που εφαρμόζουν σχέδια υγείας για
το προσωπικό τους;

Συνέχεια στη σελ. 6

Η σημασία της Έρευνας και
Καινοτομίας για σταθερή ανά-
πτυξη της οικονομίας επιση-
μάνθηκε στην τελετή διαβε-
βαίωσης του Επικεφαλής
Επιστήμονα για την Έρευνα και
Καινοτομία.   σελ. 12

Δραστηριοποίηση για  Έρευνα και Καινοτομία

Δεν αποφασίζουν οι αγορές το χρόνο εκλο-
γών, αντίθετα ο χρόνος των εκλογών δια-
μορφώνει το κλίμα στις αγορές. Αναφορές
και αναλύσεις για το ενδεχόμενο πρόωρων
εκλογών στην Ελλάδα.   σελ. 3

Η μοναδική συμφωνία που δέ-
χονται οι σκληροπυρηνικοί της
Τερέζα Μέι για το Brexit είναι να
μην περιλαμβάνει το backstop.
σελ. 11

Οι θέσεις “ανταρτών” της Μέι για το Brexit

Η οικονομία και οι εκλογές

Του Παναγιώτη Δ. Γιάλλου-
ρου
Συνταξιούχου Δημοσίου 
Υπαλλήλου
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Δασικού Λειτουργού, από τις 15 Ια-
νουαρίου 2019: Δήμητρα Γιασίτη, Σάββας
Κάσιας, Ανδρέας Κυπριανού, Αβραάμ Μαλ-
τέζος, Αναστασία Μουμούρη, Ηλίας Παπάς,
Σάββας Χαραλάμπους, Μιχαήλ Χριστοφί-
δης, Γεωργία Χρυσοστόμου.

Ο Νικόλαος Κουβέλης, διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, από τις 15 Ιανουαρίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Έλλη Θεράποντος, Πρώτη Στενογρά-
φος Δικαστηρίου, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερης Πρώτης Στενογράφου Δικαστηρίου,
από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι πιο κάτω Ανώτερες Στενογράφοι Δικα-
στηρίου, προάγονται στη θέση Πρώτης Στε-
νογράφου Δικαστηρίου, από την 1η Ιανουα-
ρίου 2019: Μαρία Α. Αργυριάδου,  Άντρη
Λαζαρίδου-Νικολάτου.

Οι πιο κάτω Στενογράφοι Δικαστηρίου,
προάγονται στη θέση Ανώτερης Στενογρά-
φου Δικαστηρίου, από την 1η Ιανουαρίου
2019: Ελένη Παπαζαχαρίου, Χρύσω Α. Θεο-
δούλου, Φωτούλα Κωνσταντίνου, Στέλλα
Χρ. Τσαγγάρη, Κλειώ Ι. Τζιαούρη, Έλενα
Παπασάββα.

Οι πιο κάτω Ασφαλιστικοί Λειτουργοί,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προ-

άγονται στη θέση Ανώτερου Ασφαλιστικού
Λειτουργού, από την 1η Ιανουαρίου 2019:
Ροδούλα Παπαλαμπριανού-Αλεξίου, Γεωρ-
γία Ιωάννου, Έλενα Π. Κωνσταντινίδου,
Αφροδίτη Νίκα.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Οδικών Μεταφο-
ρών, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, προάγον-
ται στη θέση Λειτουργού Οδικών Μεταφο-
ρών Α΄, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από
την 1η Ιανουαρίου 2019, ως εξής: Τομέας
Ρύθμισης και Τομέας Δημόσιων Επιβατικών
Μεταφορών: Λευτέρης Κυριάκου,  Κυριάκος
Κυπριανίδης. Τεχνικός Τομέας και Τομέας
Προδιαγραφών Οχημάτων: Ρένος Βενέζης,
Ανδρέας Νικηφόρου.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Εκτελεστικοί Μη-
χανικοί, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώ-
του Εκτελεστικού Μηχανικού, από τις 15 Ια-
νουαρίου 2019: Γιαννάκης Χατζηιωσήφ, Αν-
τώνιος Κ. Κουτσούλλης.

Η Ελένη Κασκίρη, Ανώτερος Εκτελεστι-
κός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
προάγεται στη θέση Πρώτου Εκτελεστικού
Μηχανικού, από τις 15 Ιανουαρίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗ-
ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
οκτώ κενές θέσεις Λειτουργού Επιθεώρησης
Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκρι-

μένη 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. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής 
Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eser-
vices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
14:00.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, της θέσης και τα απαιτούμενα προ-
σόντα, στην Επίσημη Εφημερίδα της 1ης Φε-
βρουαρίου.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις
πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με
Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009
(Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, το δηλώ-
σουν στην ηλεκτρονική αίτηση.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται
μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο πιο πάνω, όχι αργότερα από την
Παρασκευή, 22 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 
δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του ανα-
πηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θε-
ραπόντων ιατρών του στα οποία να περι-
γράφεται το είδος και η κατάσταση της ανα-
πηρίας 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

Σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του περί
Αναγνώρισης της Προσφοράς, της
Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και

Τιμής και την Παροχή Ωφελημάτων προς
τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και
προς τους Εξαρτώμενους τους Νόμου
(120(Ι)/2008), ο Υπουργός Εσωτερικών
τηρεί μητρώο στο οποίο αναγράφονται τα
ονόματα όλων των μη στρατεύσιμων/άμα-
χων προσώπων που διετέλεσαν όμηροι.

Η ερμηνεία του όρου «Όμηρος Πολέμου»
επεξηγείται στο άρθρο 2 του πιο πάνω
Νόμου και σημαίνει κάθε Ελληλοκύπριο που
συνελήφθη και κρατήθηκε κατά ή μετά την
τούρκικη εισβολή του 1974 και είναι κάτοχος
πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του
Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυ-

ρού ή της Εθνικής Φρουράς.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε

όλες τις αναγκαίες διεργασίες για την ετοι-
μασία του Μητρώου Μη Στρατεύσιμων/
Άμαχων Προσώπων που διετέλεσαν όμηροι
πολέμου το 1974 και καλεί άτομα που διετέ-
λεσαν όμηροι να επισκεφτούν την ιστοσε-
λίδα του www.moi.gov.cy και να συμπληρώ-
σουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι τις 31
Μαρτίου 2019, για συμπερίληψη τους στο εν
λόγω Μητρώο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου οι αι-
τητές δεν είναι σε θέση να υποβάλουν την
αίτηση ηλεκτρονικά, μπορούν να την προ-
σκομίσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών ή να
την αποστείλουν στη διεύθυνση: Υπουργείο
Εσωτερικών, 1453, Λευκωσία. n

Κατάρτιση Μητρώου Μη Στρατεύσιμων/
Άμαχων Προσώπων που διετέλεσαν όμηροι
πολέμου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού ανακοινώνει ότι η Κυβέρνηση
της Ινδίας παραχωρεί δύο (2) μετα-

πτυχιακές υποτροφίες επιπέδου μάστερ και
διδακτορικού σε Κύπριους πολίτες, για φοί-
τηση σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέν-
τρα της Ινδίας κατά το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υπο-
βάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πύλη του
Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων
(ICCR) www.a2ascholarships.iccr.gov.in
όπου βρίσκονται δημοσιευμένες πληροφο-

ρίες σχετικά με την προεγγραφή στην πύλη
του ICCR, τη διαδικασία υποβολής αίτησης,
τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων, τα
ιδρύματα υποδοχής, κ.ά. 

Για σκοπούς συντονισμού, η Ύπατη Αρμο-
στεία (ΥΑ) της Ινδίας στη Λευκωσία καλεί
τους ενδιαφερόμενους/ες που θα υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους, όπως παράλ-
ληλα ενημερώσουν την ΥΑ της Ινδίας στη
Λευκωσία.  Για διευκρινιστικά ερωτήματα, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην ΥΑ της Ινδίας, στο τηλέφωνο
22351170. n

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ινδίας
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδια-
σμού της Διεύθυνσης του Τμήματος
Φυλακών για ανταλλαγή βέλτιστων

πρακτικών των σωφρονιστικών υπηρεσιών,
το Τμήμα συμμετέχει σε περισσότερα από 16
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, συμμετέχει στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα  «Ready…..Go» το
οποίο είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
αφού έχει ως θέμα τον αθλητισμό εντός των
Φυλακών. Στα πλαίσια των τελικών εργα-
σιών του Προγράμματος, οι εταίροι του προ-
γράμματος από άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες
– από τη Γαλλία, τη Λετονία, τη ΦιNλανδία,
τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Μάλτα –
επισκέφθηκαν το Τμήμα Φυλακών, όπου
ενημερώθηκαν για τη φιλοσοφία και το μον-
τέλο σωφρονισμού που εφαρμόζεται, για τα

προγράμματα άθλησης, ψυχαγωγίας και επα-
νένταξης και για τις καινοτόμες αλλαγές
στις οποίες έχει προβεί το Τμήμα.

Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα από τους
εταίρους του «Ready…..Go» που υλοποίησε
αθλητικά προγράμματα στις Φυλακές σε
ευάλωτες ομάδες, όπως ψυχικά ασθενείς και
οι ανήλικοι και ομάδες κρατουμένων, όπως
είναι οι σεξουαλικά αδικοπραγούντες κατά
των ανηλίκων.

Οι εταίροι του προγράμματος μαζί με το
προσωπικό του Τμήματος Φυλακών που
έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα, συμμετείχαν
μαζί με κρατούμενους σε ποδοσφαιρικό
αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο των Φυλα-
κών, έκαναν αεροβική γυμναστική με τις γυ-
ναίκες κρατούμενες και έπαιξαν αντισφαί-
ριση και μπάτμιντον. n

Επίσκεψη στο Τμήμα Φυλακών 
του προγράμματος «Ready…..Go»

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
Η οικονομία και οι εκλογές

Δεν αποφασίζουν οι αγορές για τον χρόνο
των εκλογών. Όμως ο χρόνος των εκλογών

ενίοτε διαμορφώνει το
κλίμα στις αγορές.
Διεθνείς αναλυτές δεν
περιορίζονται πλέον
σε απλές αναφορές ως
προς το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών
στην Ελλάδα. Προ-

βαίνουν και στην επεξήγηση ότι πιθανότατα
θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Η εκτίμηση αυτή
έχει δύο σκέλη.

Πρώτον, μετά τη μερική διάσπαση στον
κυβερνητικό συνασπισμό και την ολοκλή-
ρωση συμβολικών παρεμβάσεων της κυβέρ-
νησης, η χώρα έχει ήδη εισέλθει σε μια άτυπη
προεκλογική περίοδο. Δεδομένων των υψη-
λών τόνων της πολιτικής αντιπαράθεσης
αλλά και τη ροπή της κυβέρνησης σε πολιτι-
κές με το βλέμμα στην κάλπη, όσο αργούν οι
εκλογές τόσο θα μένει πίσω η οικονομία.

Δεύτερον, αν επιβεβαιωθούν οι τάσεις στις
δημοσκοπήσεις, ένα κυβερνητικό σχήμα υπό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρείται ότι θα
ήταν πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα και
τις επενδύσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την αναπτυξιακή προοπτική και την πιστο-
ληπτική δυνατότητα της Ελλάδας.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι η κυβέρ-
νηση και η Ευρωζώνη κήρυξαν τον επιτυχή
τερματισμό του τρίτου προγράμματος, το
κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου
παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τεκμηριώνον-
τας το γεγονός ότι οι πολιτικές που εφαρμό-
στηκαν, με τον τρόπο που εφαρμόστηκαν,
δεν έπεισαν τη διεθνή επενδυτική κοινό-
τητα, η οποία ακόμη θεωρεί ότι στην Ελλάδα
τα ρίσκα είναι μεγαλύτερα από τις ευκαιρίες.
Η διενέργεια εκλογών θα προκαλούσε από
μόνη της μεταβολή δεδομένων σε μια βασα-
νιστικά στάσιμη οικονομία όπως η ελληνική.

Τρία σενάρια προβάλλουν ως προς τον
χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Τα δύο
είναι ήδη γνωστά και αφορούν είτε τριπλές
κάλπες -μαζί με τις ευρωεκλογές και τις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές- τον Μάιο, είτε την
εξάντληση της 4ετίας και εκλογές τον Οκτώ-

βριο. Το νέο στοιχείο στην εξίσωση αποτελεί
το σενάριο του εκλογικού αιφνιδιασμού τον
Απρίλιο.

Η ανάλυση στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η
λήξη της θητείας για τον Αλέξη Τσίπρα δεν
είναι ημερολογιακή. Από τη στιγμή που θα
έχει ολοκληρώσει τις πρωτοβουλίες τις
οποίες είχε προγραμματίσει με στόχο το νέο
του εκλογικό αφήγημα, δεν έχει λόγο να πε-
ριμένει, εκθέτοντας μάλιστα την κυβέρνηση
σε τυχόν απρογραμμάτιστα γεγονότα που
θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την εικόνα
της.

Η «έξοδος από τα μνημόνια», η «επίλυση
του ονοματολογικού και η διεθνής αναβάθ-
μιση της χώρας», οι «μεταμνημονιακές πα-
ρεμβάσεις: αύξηση κατώτατου μισθού, δια-
σφάλιση προστασίας της α’ κατοικίας, ρύθ-
μιση οφειλών σε δόσεις» και ο «διαχωρισμός
Κράτους - Εκκλησίας» αναμένεται να έχουν
ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο, οπότε και θα
ήταν δυνατή η προκήρυξη εκλογών τον
Απρίλιο.

Η χώρα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική πε-
ρίοδο. Το ερώτημα είναι αν θα αποδειχθεί
μακρά ή σύντομη. Οι αγορές παρακολου-
θούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις σε ένα σκη-
νικό που συντηρεί τη στασιμότητα αλλά και
το ρίσκο στη χώρα. 

Βασίλης Κωστούλα,
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 29.01.2019

l Ίδωμεν.
 

?

Με το παράπονο ή με στόχους;
Βρισκόμαστε σε έτος εκλογών, έχοντας

βγει τυπικά από το τρίτο από τα προγράμ-
ματα στήριξης με τα
οποία η Ελλάδα κατά-
φερε να παραμείνει
στην Ευρωζώνη. Η
συμμετοχή στην Ε.Ε.
και στο ΝΑΤΟ αποτε-
λούν το πλαίσιο της
εξωτερικής πολιτικής

μας, το οποίο, όμως, αφήνει πολύ χώρο για
την ανάπτυξη διμερών σχέσεων με άλλες
χώρες. Πέρα από ένα κλίμα συνεχούς εγρή-

γορσης που προκαλεί η Τουρκία, δεν υπάρ-
χει κάποια άμεση απειλή στον ορίζοντα. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται στο κατώφλι μιας νέας εποχής, όχι τόσο
επειδή αφήσαμε την κρίση πίσω μας αλλά
επειδή ίσως ακουμπήσαμε τον πάτο και άρ-
χισε μια αργή ανάκαμψη. Αυτό, όμως, δεν
αρκεί, εάν θέλουμε να ξεφύγουμε από το
τέλμα.

Άμεσος κίνδυνος είναι ότι οι ίδιοι παρά-
γοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην ανόρθωση της χώρας ίσως οδηγήσουν
στη διαιώνιση μιας κατάστασης κατά την
οποία η οικονομική ανάπτυξη παραμένει
αναιμική ενώ σε όλους τους τομείς η Ελλάδα
δεν εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της
προσφέρονται. Οι εκλογές, που μπορούν να
φέρουν στην εξουσία μια κυβέρνηση που θα
έχει το βλέμμα στο μέλλον, ήδη προκαλούν
τέτοιο κλίμα διχασμού, που οι επόμενοι ίσως
δυσκολευθούν να κυβερνήσουν. Δεν είναι
μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ προκάλε-
σαν και τροφοδοτούσαν συνεχώς ένα κλίμα
σύγκρουσης στην πολιτική, παρασύροντας
σε μεγάλο βαθμό την αντιπολίτευση και
τους οπαδούς όλων των κομμάτων, αλλά και
η ελευθερία κινήσεων που δόθηκε σε ομάδες
«αντιεξουσιαστών» συνέτεινε στη «νομιμο-
ποίηση» κάθε λογής επιθετικότητας. Το
κλίμα θα επιδεινωθεί με τις τοπικές, ευρω-
παϊκές και εθνικές εκλογές (όποτε διεξαχ-
θούν οι τελευταίες). Τα πάθη που άναψε η
συμφωνία των Πρεσπών δεν θα καταλαγιά-
σουν εύκολα· κάθε «πρόκληση» γειτονικής
χώρας θα ρίχνει λάδι στις φλόγες της οργής.
Αυτό εγείρει τον κίνδυνο η επόμενη κυβέρ-
νηση να επιλέξει την παραπλανητική αί-
σθηση ασφαλείας που προσφέρει η αδράνεια
– καθώς η όποια αντιπολίτευση θα επενδύει
και αυτή σε κάθε δυσκολία των κυβερνών-
των.

Στην οικονομία, η Ελλάδα βγήκε στις αγο-
ρές αλλά με υψηλό επιτόκιο για μικρής διάρ-
κειας ομόλογο. Όμως, το μέγεθος του δημό-
σιου και ιδιωτικού χρέους, η ολοένα χαμη-
λότερη κατάταξη της χώρας σε σημαντικούς
δείκτες, όπως του Doing Business της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας (72η θέση το 2018 από
την 67η το 2017) ή της αξιολόγησης του επι-

πέδου διαφθοράς, οι υψηλοί φόροι και
ασφαλιστικές εισφορές, η απαίτηση των δα-
νειστών για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα
συμβάλλουν σε εξαιρετικά χαμηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης. Η χώρα έχει απόλυτη
ανάγκη ξένων άμεσων επενδύσεων για να
προκαλέσουν αλυσίδα εξελίξεων, χρησιμο-
ποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, την τε-
χνογνωσία και τις υποδομές που ήδη υπάρ-
χουν. Κοινός τόπος όσων έχουν εμπειρία από
συνεργασία με Έλληνες εργαζομένους είναι
ότι διαθέτουν την τεχνογνωσία, αλλά οι
προοπτικές παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Η μελέτη «Η Ελλάδα σε Γρήγορη Ανά-
πτυξη» της IHS Markit, για λογαριασμό του
ιδρύματος Global Citizen Fund, είναι ένα πο-
λύτιμο εργαλείο για να διαπιστώσουμε τις
ευκαιρίες που υπάρχουν και για να θέσουμε
στόχους για την επόμενη δεκαετία. Η μελέτη
βρήκε ότι, με τη σωστή προετοιμασία του
επενδυτικού κλίματος (με μεταρρυθμίσεις
στη φορολογία και στο συνταξιοδοτικό σύ-
στημα), η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελ-
κύσει επενδύσεις στους κλάδους της κατα-
σκευής αεροσκαφών και διαστημοπλοίων,
ναυπηγείων και μηχανημάτων και μεταποί-
ησης. Και στους τρεις κλάδους η Ευρώπη
έχει ισχυρή θέση στις παγκόσμιες αγορές·
έτσι, τέτοιες επενδύσεις θα αύξαναν τις εξα-
γωγές, βοηθώντας την απασχόληση αλλά
και σειρά άλλων προμηθευτών στην Ελ-
λάδα. Εάν αυτά ακούγονται εξωπραγματικά,
ας αναλογιστούμε ότι τα τελευταία χρόνια ο
αεροναυπηγικός τομέας στο Μαρόκο και
στην Τυνησία ανθεί – με πελάτες και συνερ-
γάτες όπως Boeing, Airbus, Bombardier κ.ά.

Ας αναρωτηθούν οι πολιτικοί και οι πολί-
τες εάν ο τουρισμός και τα αγροτικά προ-
ϊόντα αρκούν για να πατήσουμε γερά στο
μέλλον, για να επιστρέψουν οι καλά εκπαι-
δευμένοι Έλληνες που ξενιτεύτηκαν. Παγι-
δευμένοι στους αέναους διχασμούς και στις
βολικές, μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ξεχά-
σαμε πώς να θέτουμε στόχους· έτσι δεν ξέ-
ρουμε πού πάμε.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 03.02.2019

l Ουδέν σχόλιον.

Με την υγεία τους πληρώνουν οι 
Ευρωπαίοι εργαζόμενοι την υπο-
βάθμιση της ποιότητας ζωής που

συντελέστηκε στα χρόνια της οικονομικής
κρίσης και ως συνέπεια των μέτρων λιτότη-
τας που εφαρμόστηκαν εν πολλοίς αυθαί-
ρετα.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι άνδρες έχουν
χάσει 2,3 υγιή έτη ζωής και οι γυναίκες 3 έτη
την περίοδο 2010 – 2016, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της Eurostat, για προσδό-
κιμο ζωής στην Ευρώπη, τα οποία προκα-
λούν ανησυχία για τα επόμενα χρόνια, ειδι-
κότερα σε ότι αφορά το υγιή έτη ζωής.

Υγιή έτη ζωής χαρακτηρίζονται τα χρόνια
(από τη γέννηση) κατά τα οποία άνδρες και
γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην καθημερινή ζωή εξαιτίας συγκεκριμέ-

νων παθήσεων.
Η μέση Ελληνίδα, ζει 64,7 υγιή έτη (στοι-

χεία 2016), έναντι 67,7 ετών το 2010 (μείωση
3 έτη).

Ο μέσος Έλληνας, ζει 63,8 υγιή έτη, έναντι
66,1 ετών το 2010 (μείωση 2,3 έτη).

Η πτωτική αυτή τάση “κρύβεται” πίσω
από το συνολικό προσδόκιμο επιβίωσης, το
οποίο δεν εμφανίζει αξιόλογες μεταβολές

στα χρόνια της κρίσης.
Συγκεκριμένα, το 2010 η μέση Ελληνίδα

αναμενόταν να ζήσει συνολικά (με ή χωρίς
προβλήματα) 83,3 έτη, ενώ το 2016 το προσ-
δόκιμο ανέβηκε στα 84 έτη (αύξηση 0,7 έτη).

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στους
άνδρες, οι οποίοι είχαν το 2010 συνολικό
προσδόκιμο στα 78 έτη και το 2016 στα 78,9
(αύξηση 0,9 έτη).

Η αλήθεια είναι πως (και) στην περίπτωση
αυτή ισχύει η ρήση των αρχαίων Ελλήνων
“ουκ εν τω πολλώ το ευ”, καθώς η συνολική
αύξηση συνοδεύεται από μείωση των υγιών
ετών ζωής.
Πρώτοι

Πρώτος ευρωπαϊκός λαός σε υγιές προσ-
δόκιμο επιβίωσης είναι (σε άνδρες και γυ-
ναίκες) οι Σουηδοί, με 73 και 73,3 έτη αντί-

στοιχα. Στην τελευταία βρίσκονται οι Λετο-
νοί, με 52,3 υγιή χρόνια για τους άνδρες και
54,9 για τις γυναίκες.

Σε υψηλότερη θέση από την Ελλάδα βρί-
σκεται η Κύπρος, με 67,8 υγιή έτη για τους
άνδρες και 68,8 για τις γυναίκες. Υψηλότερα
από την Ελλάδα βρίσκονται η Ιταλία και η
Ισπανία, με την Πορτογαλία ωστόσο να βρί-
σκεται αρκετά πιο κάτω στην ευρωπαϊκή κα-
τάταξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως υψηλότερο προσ-
δόκιμο υγιούς διαβίωσης έχει και η Βουλγα-
ρία (67,5 έτη για τις γυναίκες και 64 έτη για
τους άνδρες).

Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος βρίσκεται στα
63,5 υγιή έτη για τους άνδρες και στα 64,2
έτη για τις γυναίκες. n

Μείωση στα υγιή έτη ζωής και το προσδόκιμο 
έχει προκαλέσει η οικονομική  κρίση



ΣΕλIΔΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20194

Τo Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών (ΚΛΓ)
για έβδομη συνεχή χρονιά διοργανώ-
νει την εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάν-

τια στη βία κατά των γυναικών One Billion
Rising 2019, συμμετέχοντας έτσι στο παγκό-
σμιο κίνημα 1 Billion Rising που πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο παγκόσμια. Η εκδή-
λωση στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί υπό
την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως την Κυριακή 10 Φε-
βρουαρίου στις 11:00π.μ. Πλατεία Φανε-
ρωμένης.

Ας κάνουμε την επανάσταση τρόπο ζωής.
Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση One Bil-

lion Rising Revolution ενισχύει τη φωνή  μας
για να δοθεί ένα τέλος στη βία ενάντια στις
γυναίκες από συζύγους και συντρόφους.

Τα τελευταία 15 χρόνια στην Κύπρο,
υπήρξαν πέραν των 30 δολοφονιών γυναι-
κών από συντρόφους ή πρώην συντρόφους.

Σύμφωνα με στοιχεία
του Συνδέσμου για
την Πρόληψη και Αν-
τιμετώπιση της Βίας
στην Οικογένεια
(ΣΠΑΒΟ), το 89%
των περιστατικών εν-
δοοικογενειακής βίας
κατά τη διάρκεια του
2017 ήταν γυναίκες.
Η τηλεφωνική
γραμμή στήριξης θυ-
μάτων 1440 για το
έτος 2018 δέχθηκε
συνολικά 14.404 κλή-
σεις, με τον αριθμό
να σημειώνει αύξηση, αφού το 2017 η συγ-
κεκριμένη γραμμή δέχθηκε 12.833 κλήσεις.

1 στις 3 γυναίκες στον πλανήτη μας συμ-
περιλαμβανομένου και της Κύπρου κάποια

στιγμή στη ζωή της
θα αντιμετωπίσει
ΒΙΑ: σωματική,
ψυχολογική ή σε-
ξουαλική. Αυτό ση-
μαίνει ΕΝΑ ΔΙΣΕ-
ΚΑΤΟΜΜ ΥΡΙΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Το ΚΛΓ σας
καλεί μέσα στο
πνεύμα της αλλη-
λεγγύης να δρά-
σετε, όχι μια μέρα
αλλά κάθε μέρα.
Να κάνετε την επα-

νάσταση τρόπο ζωής. Να είστε γενναίοι/ες
να αντιδράσετε, να στηρίξετε, να αντιστα-
θείτε, να ρωτήσετε τις δύσκολες ερωτήσεις.
«Σας καλούμε να δεσμευθείτε για συνεχή αν-

τίσταση και αλληλεγγύη. Η συμμετοχή σας
στην εκδήλωση One Billion Rising Revolu-
tion ενισχύει τη φωνή μας για να δοθεί ένα
τέλος στην βία ενάντια στις γυναίκες από
συζύγους και συντρόφους». 

Φέτος ξεσηκωνόμαστε, επαναστατούμε
και διαμαρτυρόμαστε ενάντια στη βία κατά
των γυναικών από συζύγους και συντρό-
φους. Για να σταματήσουμε να αγνοούμε τις
μελανιές, ορατές και μη, και να στηρίξουμε
τις γυναίκες που υπόκεινται σε οποιασδή-
ποτε μορφής βία. Για να διεκδικήσουμε από
το κράτος άμεση υλοποίηση της υποχρέω-
σης του να παρέχει ασφάλεια σε κάθε γυ-
ναίκα που κακοποιείται.

ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΙ. ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ.
ΕΝΩΝΩ.
Στήριξε την εκστρατεία χρησιμοποιώντας:
#OneBillionRising #OBR19CY #RiseResistU-
nite #RiseInSolidarity. n 

One Billion Rising Revolution 2019 - Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών
Επανάσταση: Από Εκστρατεία σε Τρόπο Ζωής

Ηδυσκοιλιότητα αποτελεί σύμπτωμα
και όχι ασθένεια…

Τι είναι η δυσκοιλιότητα;
• Λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδομάδα
• Ξηρά & σκληρά κόπρανα
• Δυσκολία & πόνος στην αφόδευση
• Ατελής κένωση
Είναι φυσιολογικό να έχετε δυσκοιλιότητα

κατά καιρούς και αυτό πιθανόν να οφείλεται
σε λανθασμένες διατροφικές συνήθειες.
Τι μπορεί να προκαλέσει την δυσκοιλιό-
τητα; 

Αφυδάτωση: μειωμένη πρόσληψη υγρών. 
Διατροφή: μειωμένη πρόσληψη φυτικών

ινών, οσπρίων, φρούτων & λαχανικών. 
Τρόπος ζωής: έλλειψη άσκησης.
Φαρμακευτική αγωγή: οπιοειδή αναλγη-

τικά & τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά.
Προυπάρχουσα νόσος: Σύνδρομο Ευερέ-

θιστου Εντέρου, Φλεγμονώδης νόσοι του εν-
τέρου & Σκλήρυνση κατα πλάκας.
Πρόληψη  & Aντιμετώπιση 

• Αυξημένη πρόσληψη:
3 νερού (6-8 ποτήρια /ημέρα)
3 φυτικών ινών (π.χ. ψωμί & ζυμαρικά ολι-

κής αλέσεως, αναποφλοίωτο ρύζι κλπ.) 

Συστήνεται πρόσληψη τουλάχιστον
25γρ/ημέρα 

3 φρούτων & λαχανικών (συνιστώνται 5
μερίδες/ημέρα). Είναι προτιμότερο τα
φρούτα να καταναλώνονται με τη φλούδα &
τα λαχανικά ωμά ή ελάχιστα βρασμένα

• Προσθέστε στη διατροφή σας:
3 ξηρούς καρπούς
3 όσπρια (2-3 φορές/εβδομάδα)& σπόρια

(π.χ. φακές, λουβί ή λιναρόσπορος)
3 αφέψημα-τσάι βοτάνων (π.χ. φύλλα

Αλεξάνδρειας)
3 τρόφιμα με προβιοτικά ή συμπληρώματα

(βελτιώνουν την υφή των κοπράνων & τη
συχνότητα των κενώσεων)

• Εντάξτε τη φυσική δραστηριότητα
στην καθημερινότητά σας 

3 Τουλάχιστον 30-45 λεπτά/ημέρα
• Να μην αναβάλλεται η αφόδευση 

3 Προτιμότερο να επισκέπτεστε τη τουα-
λέτα το πρωί ή περίπου 30 λεπτά μετά την
κατανάλωση γεύματος.
Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας & φυτικές
ίνες

Οι φυτικές ίνες αποτελούν το άπεπτο
μέρος των τροφίμων που έχουν υδατάνθρα-
κες. Διαπερνούν το παχύ έντερο ανέπαφες &
αποβάλλονται μέσω των κοπράνων, καθι-
στώντας έτσι την αφόδευση ευκολότερη.

Χωρίζονται σε 2 είδη: 
3 Διαλυτές: απορροφώνται από το γα-

στρεντερικό σύστημα χρησιμοποιώντας
νερό και επιταχύνουν τη διέλευση των κο-
πράνων. 

3 Αδιάλυτες: δεν απορροφώνται από τον
ανθρώπινο οργανισμό, ενώ επιταχύνουν την
κίνηση της τροφής μέσω του εντέρου.

Ευεργετικές επιδράσεις των φυτικών
ινών:

3 Βοηθούν στην καλή λειτουργία του εν-
τέρου.

3 Βοηθούν στη βραδύτερη απορρόφηση
γλυκόζης, έτσι στα άτομα με υπεργλυκαιμίες
ή Σακχαρώδη Διαβήτη είναι απαραίτητες.

3 Μειώνουν τη χοληστερόλη (κυρίως την
LDL) & τα τριγλυκερίδια, έτσι βοηθούν στην
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

3 Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης δια-

φόρων μορφών καρκίνου (π.χ. του παχέος
εντέρου).

3 Αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού βοη-
θώντας έτσι στο αδυνάτισμα.

Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες που
πρέπει να καταναλώνται συχνά και με
μέτρο
Φρούτα:
3 Αχλάδι ή μήλο με φλούδα
3 Αποξηραμένα φρούτα (π.χ δαμάσκηνα)
Λαχανικά: 
3 Μπρόκολο
3 Φασολάκι
3 Καλαμπόκι
Όσπρια:
3 Φασόλια
3 Μπιζέλι
3 Φακές
Δημητριακά-Αμυλούχα:
3 Δημητριακά ολικής αλέσεως
3 Πατάτα
3 Αναποφλοίωτο ρύζι
Ξηροί Καρποί:
3 Φυστίκια
3 Αμύγδαλα

Πρέπει να αποφεύγονται τροφές πλού-
σιες σε λιπαρά & με χαμηλή περιεκτικότητα
σε φυτικές ίνες όπως τα τηγανητά, το κόκ-
κινο κρέας, κ.α. n 

«Υγεία πάνω απ’ όλα» με χρήσιμες συμβουλές από ειδικούς
Διατροφή & Δυσκοιλιότητα
Της Ιωάννας Κουτσόφτα, 
Κλινική & Αθλητική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος 
(BSc, MSc).    ioannakoutsofta@outlook.com.gr

ΗΕπιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ, το Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γραφείο Επι-
τρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων διοργανώνουν Φόρουμ με θέμα την ίση αμοιβή με-
ταξύ ανδρών και γυναικών.

Το Φόρουμ θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου
2019, στην Αίθουσα Ευρώπη, στο ισόγειο του κτηρίου της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (οδός Κλήμεν-

τος 17-19) μεταξύ των ωρών 9.00-13.00. 
Η έναρξη του φόρουμ θα γίνει με την προβολή οπτικοα-

κουστικού υλικού και θα ακολουθήσει καλωσόρισμα της
Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απα-
σχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση κας Λουΐζας
Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου.

Το φόρουμ θα χαιρετίσουν η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία Στυλια-
νού-Λοττίδη και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου. n 

Φόρουμ για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή, ο αιτητής

προσέβαλε την νομιμότητα της απόφαση
της ΕΔΥ, η οποία δημοσιεύθηκε στις
23/10/2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, και με την οποία διορίστηκε,
κατόπιν επανεξέτασης, το Ε/Μ Ανδρέας
Μαρδαπήττας στη μόνιμη θέση Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολο-
γικών Υπηρεσιών, αναδρομικά από την
1/11/2010.  Σε συντομία τα πραγματικά γε-
γονότα της περίπτωσης, έχουν ως ακολού-
θως:

Εναντίον της απόφασης της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (εφεξής “Ε.Δ.Υ.”), με
ημερομηνία 20/9/2010, να διορίσει το Ε/Μ
Ανδρέα Μαρδαπήττα στη μόνιμη θέση Ηλε-
κτρολόγου Μηχανικού, στο Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (θέση Πρώ-
του Διορισμού), από την 1/11/2010, ο αιτη-
τής καταχώρησε την προσφυγή με αρ.
1627/2010. Το Ανώτατο Δικαστήριο με την
απόφαση του στην Θεοφάνης Λάμπρου και
Ε.Δ.Υ., υπόθεση αρ. 1627/2010, ημερομηνίας
2/9/2014, έκανε αποδεκτή την προσφυγή
του αιτητή.

Υπό το φως της πιο πάνω
απόφασης του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου, και για σκοπούς
επανεξέτασης, η Ε.Δ.Υ. απο-
φάσισε να αποστείλει το θέμα
στη Συμβουλευτική Επιτροπή
για τα δέοντα, προς συμμόρ-
φωση με το δεδικασμένο.
Στις 6/7/2015, ο Διευθυντής
του αρμόδιου Τμήματος, υπέ-
βαλε την έκθεση της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής προς την
Πρόεδρο της Ε.Δ.Υ., την
οποία η Ε.Δ.Υ. υιοθέτησε στη
συνεδρία της με ημερομηνία
30/9/2015.

Ακολούθησε η συνεδρία
της Ε.Δ.Υ. με ημερομηνία
2/10/2015, στην οποία απο-
φασίστηκε και πάλιν ο διορισμός του Ε/Μ
Ανδρέα Μαρδαπήττα στην επίδικη θέση από
1/11/2010. Ο πιο πάνω διορισμός, δημοσιεύ-
θηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας ημερομηνίας 23/10/2015.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο ευπαίδευτος συνήγορος του αιτητή

προέβαλε τους ακόλουθους λόγους ακυρό-
τητας:  

1. Κατά την επανεξέταση παραβιάστηκε το
δεδικασμένο λόγω ελλιπούς αιτιολογίας της
επιλογής του Ε/Μ.

2 Παρακάμφθηκε το σημαντικότερο αντι-
κειμενικό κριτήριο και ο ασφαλής δείκτης
της αξίας των υποψηφίων, η γραπτή εξέταση,
στην οποία ο αιτητής πρώτευσε.

3. Αγνοήθηκε η πολύπλευρη και πολυσχι-
δής πείρα του αιτητή, καθώς και τα προ-
σόντα του.

4. Προβλήθηκε επίσης η θέση, ότι ο τίτλος
σπουδών του ΑΤΙ που κατέχει το Ε/Μ, είναι
δίπλωμα τριετούς διάρκειας και δεν είναι
ισότιμο με πτυχίο Πανεπιστημίου. Επίσης,
προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι το Ε/Μ δεν
κατέχει μεταπτυχιακή πείρα, αφού η πείρα
του ήταν σε θέση τεχνικού και όχι επιστή-
μονα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Συνεπώς,
υπό πλάνη οι καθ’ ων η αίτηση πίστωσαν το
Ε/Μ με πείρα, και κατ’ επέκταση το Ε/Μ δεν
κατέχει το πλεονέκτημα που επιζητεί το Σχέ-
διο Υπηρεσίας.

5. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα του ΜΙΜ
(Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης) που
κατέχει το Ε/Μ, δεν είναι σχετικό με την επί-
δικη θέση και δεν έχει αναγνωρισθεί ως με-
ταπτυχιακός τίτλος από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

6. Η συνέντευξη ενώπιον της Ε.Δ.Υ., κατέ-
στη το μοναδικό κριτήριο επιλογής του Ε/Μ,
παραγνωρίζοντας όλα τα άλλα αντικειμε-
νικά κριτήρια, στα όποια ο αιτητής υπερείχε
έκδηλα.

7. Η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε
με υπέρμετρη καθυστέρηση και στερείται
επαρκούς αιτιολογίας και δέουσας έρευνας.

Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι για τους καθ’
ων η αίτηση και το Ε/Μ, και σε συνάρτηση
με τον λόγο περί παραβίασης του δεδικα-

σμένου, αντέτειναν ότι ο αιτη-
τής επιχειρεί την διεύρυνση
του αντικειμένου της δίκης,
προβάλλοντας λόγους που εκ-
φεύγουν του πλαισίου της
προηγηθείσας απόφασης του
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όπως
υποστήριξαν, η Ε.Δ.Υ. συμμορ-
φώθηκε πλήρως με το δεδικα-
σμένο, προέβη σε δέουσα και
επαρκή έρευνα και αιτιολό-
γησε με επάρκεια την επιλογή
του Ε/Μ στην επίδικη θέση.

Η απόφαση του δικαστη-
ρίου

Το δικαστήριο απορρίπτον-
τας την προσφυγή, μεταξύ
άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:

α). Κατά την επανεξέταση, η
οποία άρχισε από το στάδιο της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, και αφού αναλύθηκαν τα
στοιχεία της πείρας του αιτητή με βάση τις
βεβαιώσεις στην αίτηση του, διαπιστώθηκε
ότι το όλο ζήτημα έχριζε διευκρινίσεων, και
ζητήθηκαν από τον αιτητή επιπρόσθετα δι-
ευκρινιστικά στοιχεία. Αφού μελετήθηκαν
όλα τα σχετικά, η Συμβουλευτική Επιτροπή
έκρινε ότι ο αιτητής διαθέτει διετή πείρα
σχετική με τα καθήκοντα της θέσης και προ-
έβη σε αναθεώρηση του πίνακα που είχε κα-
ταρτίσει κατά την αρχική διαδικασία. Τόσο ο
κατάλογος τελικής αξιολόγησης, όσο και ο

προκαταρκτικός κατάλογος των υποψηφίων
στην αρχική έκθεση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής ημερομηνίας 3/6/2010, δεν δια-
φοροποιήθηκε, αφού ο αιτητής είχε και κατά
την αρχική διαδικασία χαρακτηριστεί ως
«Εξαίρετος» από την Συμβουλευτική Επι-
τροπή στην τελική αξιολόγηση.

β). Τα πιο πάνω, υιοθετήθη-
καν και από την Ε.Δ.Υ., η
οποία συμφώνησε ότι ο αιτη-
τής διαθέτει την σχετική
διετή πείρα, η οποία πιστώ-
θηκε στον αιτητή ως πλεονέ-
κτημα. Η Ε.Δ.Υ. σημείωσε
επίσης, ότι ο αιτητής διαθέτει
και μεταπτυχιακό τίτλο, ο
οποίος του πιστώθηκε ως
πρόσθετο προσόν.

γ). Μετά από εξέταση όλων
των στοιχείων που αφορούν
την διαδικασία που ακολου-
θήθηκε, κρίνω ότι τόσον η
Συμβουλευτική Επιτροπή, όσο και η Ε.Δ.Υ.,
συμμορφώθηκαν πλήρως με το δεδικασμένο
της ακυρωτικής απόφασης, το οποίο είχε πε-
ριοριστεί στο ζήτημα της κατοχής από τον
αιτητή της διετούς πείρας, της προβλεπόμε-
νης ως πλεονέκτημα από το Σχέδιο Υπηρε-
σίας της επίδικης θέσης.

Όπως κρίθηκε από την Πλήρη Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Ναζίρης v.
Ρ.Ι.Κ. (2007) 3 Α.Α.Δ. 38 και επαναβεβαι-
ώθηκε στην απόφαση της Ολομέλειας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Μιχάλη Φραν-
τζή και Α.Η.Κ, Α.Ε. αρ. 70/2011, ημερομη-
νίας 10/1/2017, η επανεξέταση διενεργείται
στη βάση του ακυρωτικού αποτελέσματος
και όχι εφ’ όλης της ύλης, χωρίς βέβαια να
επηρεάζεται η δυνατότητα του διοικητικού
οργάνου να επαναδιερευνά όταν διαπιστώ-
νεται λόγος. Κατά συνέπεια, απορρίπτεται
ως αβάσιμος ο ισχυρισμός του αιτητή, που
αφορά την παραβίαση του δεδικασμένου,
αφού έχει διερευνηθεί με επάρκεια το ζήτημα
της κατοχής από τον αιτητή, της προβλεπό-
μενης ως πλεονέκτημα, διετούς σχετικής
πείρας.

δ). Σε σχέση με τους υπόλοιπους ισχυρι-
σμούς που ο αιτητής προέβαλε, έχω παρατη-
ρήσει, στη βάση του περιεχομένου της προ-
ηγηθείσας απόφασης του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου, ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είχαν
εγερθεί κατά την αρχική διαδικασία, πλην
όμως δεν εξετάστηκαν, λόγω της αποδοχής
από το Δικαστήριο του ισχυρισμού του αι-
τητή που αφορούσε το ζήτημα της διερεύ-
νησης της πείρας του αιτητή, της προβλεπό-
μενης ως πλεονέκτημα από το Σχέδιο Υπη-
ρεσίας της επίδικης θέσης.

Επομένως, ο αιτητής πέτυχε σε ακυρωτικό
αποτέλεσμα στη βάση του πιο πάνω λόγου,
ενώ οι άλλοι λόγοι, με ιδιαίτερη αναφορά
στον ισχυρισμό του αιτητή τον σχετικό με
την πείρα που είχε πιστωθεί στο Ε/Μ, ως ικα-
νοποιούσα το πλεονέκτημα του Σχεδίου
Υπηρεσίας, να μην είχαν τύχει εξέτασης από
το Ανώτατο Δικαστήριο.

ε). Σύμφωνα με την νομολογία, όταν πα-
ραμένουν ζητήματα προς ζημία του αιτητή,
αυτός νομιμοποιείται να ασκήσει έφεση ως
επιτυχών διάδικος, και εφόσον για το ζήτημα
αυτό δεν άσκησε έφεση, τότε δεν μπορεί να
εγείρει τέτοιο θέμα στην προσφυγή του που
ακολούθησε.

Στ). Όπως προκύπτει από το
σύνολο των στοιχείων των
φακέλων, στην γραπτή εξέ-
ταση, ο αιτητής κατετάγη
πρώτος με 93 βαθμούς, και το
Ε/Μ δεύτερος, με 92 βαθμούς.
Στην τελική αξιολόγηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι
διάδικοι χαρακτηρίστηκαν
«Eξαίρετοι» και πιστώθηκε και
στους δύο το πλεονέκτημα
της πείρας του Σχεδίου Υπηρε-
σίας, καθώς και το μεταπτυ-
χιακό τους προσόν, ως πρό-
σθετο προσόν. Στην δε προφο-

ρική εξέταση ενώπιον της Ε.Δ.Υ., ο αιτητής
χαρακτηρίστηκε ως «Πάρα Πολύ Καλός»,
ενώ το Ε/Μ ως «Εξαίρετος».. Συνεπώς, δεν
διαπιστώνεται οποιαδήποτε έκδηλη υπεροχή
του αιτητή έναντι του Ε/Μ.

ζ). Ο ισχυρισμός του αιτητή περί πλάνης
του διορίζοντο οργάνου σε σχέση με την
διετή πείρα του Ε/Μ, τη σχετική με τα κα-
θήκοντα της θέσης, ή την αναγνωρισιμότητα
του πτυχίου και μεταπτυχιακού προσόντος
του Ε/Μ, δεν ευσταθεί.

Το Ε/Μ κατέχει Δίπλωμα Ανώτερου Τε-
χνολογικού Ινστιτούτου (Α.Τ.Ι.) στην Ηλε-
κτρονική Μηχανική, δηλαδή ισότιμο προσόν
με πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ηλεκτρο-
νική Μηχανική. Κατέχει επίσης δίπλωμα
ΜΙΜ (Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης),
το οποίο αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες
αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

η). Δεν έχει δε προσκομιστεί οτιδήποτε
βάσιμο από τον αιτητή, ικανό να ανατρέψει
το τεκμήριο της κανονικότητας των ενερ-
γειών της διοίκησης, σε σχέση με την κρίση
της να πιστώσει στο Ε/Μ την διετή πείρα τη
σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. Στο ση-
μείο αυτό αναφέρεται, ότι τα δεδομένα της
εξεταζόμενης υπόθεσης, διαφέρουν από
αυτά της απόφασης στην Α.Ε. αρ. 188/2012,
Παη v. Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας
23/10/2018, στην οποία ο συνήγορος του αι-
τητή παρέπεμψε για να υποστηρίξει τον
ισχυρισμό του, ότι η πείρα του Ε/Μ ως Τε-
χνικού, δεν είναι σχετική με τα καθήκοντα
του Σχεδίου Υπηρεσίας. Πρόκειται για δια-
φορετικές θέσεις, σε διαφορετικά τμήματα
της Κυβέρνησης και με διαφορετικά Σχέδια
Υπηρεσίας. Ελλείψει δε επαρκούς τεκμηρίω-
σης, δεν μπορεί να ανατραπεί το εύλογο της
κρίσης του διορίζοντος οργάνου.

Είναι δε πάγια η θέση της νομολογίας, ότι
η ερμηνεία και εφαρμογή των Σχεδίων Υπη-
ρεσίας, ανήκει στο διορίζον όργανο και ότι
το Δικαστήριο δεν επεμβαίνει εάν ασκήθηκε
εύλογα η εξουσία αυτή (βλ. Μάρκου κ.ά v.
Δημοκρατία). n

Υπόθεση αρ. 1443/2015

ΛΑΜΠΡΟΥ 
ν.  

Δημοκρατίας μέσω ΕΔΥ 
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Η επανεξέταση
διενεργείται στη
βάση του ακυρωτι-
κού αποτελέσμα-
τος και όχι εφ’
όλης της ύλης,
χωρίς βέβαια να
επηρεάζεται η δυ-
νατότητα του διοι-
κητικού οργάνου
να επαναδιερευνά
όταν διαπιστώνε-
ται λόγος. 

Η ερμηνεία και
εφαρμογή των Σχε-
δίων Υπηρεσίας,
ανήκει στο διορί-
ζον όργανο και ότι
το Δικαστήριο δεν
επεμβαίνει εάν
ασκήθηκε εύλογα
η εξουσία αυτή.



Προσωπικά είμαι διατεθειμένος να αυ-
ξήσω την εισφορά μου προς το κράτος στο
2,65% από την 1.3.2019, νοουμένου ότι θα
έχω το δικαίωμα, και την κάλυψη, ελεύθερης
πρόσβασης σε οποιοδήποτε νοσηλευτήριο
(ιδιωτικό ή δημόσιο), όπως το έχουν όλοι οι
εργαζόμενοι που καλύπτονται από εργοδο-
τικά σχέδια υγείας. 

Οκ. Παπαχαραλάμπους, σε κατάσταση
σύγχυσης λόγω της άγνοιας του, διερωτάται
«…γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην πλη-
ρώνουν 3,2%; Θα παίρνουν δεύτερης τάξης
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Θα παίρ-
νουν φάρμακα από τα κατεχόμενα γιατί είναι
πιο φτηνά; Και γιατί ο καλουψιής ο οικοδό-
μος, ο υδραυλικός, ο εργάτης, το γκαρσόνι
και τόσοι άλλοι να πληρώνουν τα μαλλοκέ-
φαλά τους για το ΓεΣΥ;» και εισηγείται ει-
ρωνικά «..στον φίλτατό (του) Γλαύκο, ν’
αξιώσει για τους δημόσιους υπαλλήλους επί-
δομα ΓεΣΥ, και να είναι γενναιόδωρο.» Αν
διαβάσει τη νομοθεσία περί ΓεΣΥ και κάνει
μερικές πράξεις αριθμητικής επιπέδου δημο-
τικού σχολείου, ίσως αντιληφθεί ότι αρ-
λουμπολογεί.

Ο κ Παπαχαραλάπους παρομοιάζει  το
ΓεΣΥ  με «..τον ποξιά με δέκα πούζες..» την
αφαίρεση των οποίων εμποδίζει η ΠΑΣΥΔΥ
και μαζί την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Του δια-
φεύγει ότι τον ποξιά όρμησαν να τον ξεσκί-
σουν με τα σπαθιά τους οι ιππότες της ‘’ποι-
οτικής ιατρικής’’ και οι θιασώτες του
πολυασφαλιστικού και του Medicaid των
ΗΠΑ. Μαζί τους είναι κάποιοι κομματάρχες,
ένας που επαίρεται ότι έχουν επιβεβαιωθεί οι
προβλέψεις του για προβληματικό ΓεΣΥ και
μια άλλη που το βάφτισε κομμουνιστικό
(φαίνεται ότι  μετά από πέντε χρόνια θητείας
στην Ευρωβουλή δεν έχει αντιληφθεί ότι
όλες οι χώρες της ΕΕ, πλην της Κύπρου,
εφαρμόζουν, άλλες λίγο και άλλες πολύ,
‘’κομμουνιστικά’’ συστήματα υγείας).  

Σε ότι αφορά τις συντάξεις, ο κ Παπαχα-

ραλάπους αναφέρει ότι «… έγινε το σώσε να
συνεισφέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στις
κοινωνικές ασφαλίσεις, να μην παίρνουν δύο
συντάξεις, ..».  Και εδώ πιάνεται αδιάβαστος.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι εισφέρουν στο Σχέ-
διο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την
ίδρυση του, το 1957. Προφανώς, δεν είναι
καλά πληροφορημένος για τους κανόνες
συμψηφισμού των επαγγελματικών συντά-
ξεων με το αναλογικό μέρος της σύνταξης
κοινωνικών ασφαλίσεων, οι οποίοι ισχύουν
για όλους ανεξαίρετα τους εργαζομένους
(κρατικούς, ημικρατικούς, ιδιωτικούς) που
καλύπτονται από σχέδια συντάξεων, παρό-
μοια με αυτό των κρατικών υπαλλήλων. Η
ένταξη των κρατικών υπαλλήλων στο ανα-
λογικό μέρος του Σχεδίου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων έγινε για λόγους αλληλεγγύης
και βιωσιμότητας. Η διευθέτηση προβλέπει
για πληρωμή από τον εργοδότη του μέρους
της προσωπικής εισφοράς του υπαλλήλου,
το οποίο αναλογεί στη χρηματοδότηση του
αναλογικού μέρους της σύνταξης κοινωνι-
κών ασφαλίσεων, με αντάλλαγμα την εφ’
όρου ζωής του υπαλλήλου και της χήρας του
αφαίρεση του μέρους αυτού της σύνταξης
από την εργοδοτική επαγγελματική σύν-
ταξη. Μάλιστα, οι όροι συμψηφισμού είναι
τέτοιοι που οι υπάλληλοι, και ιδιαίτερα αυτοί
οι οποίοι αφυπηρέτησαν τα πρώτα 20 - 25
χρόνια μετά την εισαγωγή του αναλογικού

σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων το 1980,
επιστρέφουν στην Κυβέρνηση ποσά πολλα-
πλάσια της αναλογικής εισφοράς που πλή-
ρωσε για αυτούς. Π.χ.  Στην περίπτωση μου
η αναλογική εισφορά της Κυβέρνησης, μέχρι
την αφυπηρέτηση μου, ήταν συνολικά
€5.807. Με ένα επιτόκιο 5% μέχρι την αφυ-
πηρέτηση μου το ποσό αυξάνεται στα
€8.580. Μέχρι την 31.12.2018  έχει αφαιρε-
θεί από την Κυβερνητική σύνταξη μου ποσό
€69.500, οκταπλάσιο της εισφοράς που πλή-
ρωσε η Κυβέρνηση για μένα και θα συνεχι-
στεί η αφαίρεση €4.320 το χρόνο εφ’ όρου
ζωής μου. Με εισφορές 47 χρόνων στο πλή-
ρες ύψος, παίρνω στην πράξη από το Σχέδιο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων μόνο τη βασική
σύνταξη και ένα μέρος αναλογικής για ει-
σφορές που πλήρωσα ως ιδιώτης. Δεν
θεωρώ λανθασμένη τη διευθέτηση αυτή,
γιατί λειτουργεί στα πλαίσια ενός σχεδίου
που έχει έντονο το στοιχείο της αλληλεγ-
γύης μεταξύ γενεών. Αναφέρθηκα σ’ αυτήν
την πτυχή των δικαιωμάτων των κρατικών
υπαλλήλων,  απλώς για να διαλύσω κάποι-
ους μύθους σχετικά με το όλο θέμα.

Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των κρατι-
κών υπαλλήλων έχει αλλάξει ριζικά. Καταρ-
γήθηκε η επαγγελματική σύνταξη για υπαλ-
λήλους που προσλήφθηκαν την 1.10.2011
και μετά, για δε τους υπηρετούντες πριν από
την ημερομηνία αυτή, που δεν είχαν συμ-

πληρώσει υπηρεσία 400 μηνών μέχρι την
30.9.2011, τα ωφελήματα μειώνονται μέχρι
και 30%  ανάλογα με τη μισθολογική κλί-
μακα και το διάστημα που μεσολαβεί από
την 1.1.2013 και την ημερομηνία αφυπηρέ-
τησης του υπαλλήλου. Φορολογήθηκε επί-
σης το εφάπαξ αφυπηρέτησης και ταυτό-
χρονα επιβλήθηκε εισφορά συντάξεων 5%.
Ο κ. Παπαχαραλάμπους φαντάζομαι να
γνωρίζει ότι οι δικηγόροι παίρνουν δύο συν-
τάξεις: σύνταξη κοινωνικών ασφαλίσεων και
σύνταξη από το νομοθετημένο ταμείο συν-
τάξεων δικηγόρων. Το τελευταίο μάλιστα
χρηματοδοτείται κατά 75% με τα λεγόμενα
δικηγορόσημα, την αξία των οποίων πληρώ-
νουν οι πελάτες των δικηγόρων. Αφού ο κ.
Παπαχαραλάμπους θεωρεί κακό τις διπλές
συντάξεις, γιατί δεν εισηγήθηκε και την κα-
τάργηση του ταμείου των δικηγόρων μετά
την κατάργηση του σχεδίου συντάξεων των
κρατικών υπαλλήλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
με σειρά οδηγιών της, ενθαρρύνει τα κράτη
μέλη της, όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά και
να βελτιώσουν, το δεύτερο πυλώνα συντα-
ξιοδοτικών παροχών, επιπρόσθετα από τα
εθνικά συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων.
Στην περίπτωση της Κύπρου, με αφορμή την
κρίση και την Τρόϊκα, και με νοοτροπίες Πα-
παχαραλάμους, πήγαμε πίσω στη δεκαετία
του 1940, για να παραπονιόμαστε σε μερικά
χρόνια ότι οι συντάξεις μας είναι ανεπαρκείς.

Υ.Γ.  Ελπίζω το άρθρο αυτό να το διαβά-
σουν ο κ. Πανίκος Χαραλαμπους και η κα.
Θεανώ Θειοπούλου, που με τα άρθρα τους
στην ίδια έκδοση του ‘’Φιλελευθέρου’’ υπο-
στηρίζουν θέσεις παρόμοιες με αυτές του κ.
Παπαχαραλάμπους. Η τελευταία μάλιστα
θεωρεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παύ-
σουν να είναι ‘’κακομαθημένα παιδιά’’, όταν
χάσουν τη μονιμότητα τους και μειωθούν ή
καταργηθούν τα ωφελήματα τους.  Θα είναι
φαίνεται ευτυχής, αν μετά κατεδαφίσουμε
και την ΠΑΣΥΔΥ για να την μετατρέψουμε
σε πλατεία κλαυθμώνος! n

Συνέχεια από σελ. 1
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Τηρουμένης της συνταγματικής πρό-
νοιας ότι κάθε δικαστής οφείλει να
επιδεικνύει κατά πάντα χρόνο συμπε-

ριφορά που αρμόζει στο λειτούργημά του
όπως αυτή έχει επεξηγηθεί μέσα από σημαν-
τικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
στην τελευταία του συνεδρία ημερομηνίας
28.1.2019, το Ανώτατο Δικαστήριο προέβη
στην υιοθέτηση Οδηγού Δικαστικής Συμπε-
ριφοράς όπως ήταν η ειλημμένη απόφασή
του από 18.9.2018 και 15.11.2018.

Ο Οδηγός Δικαστικής Συμπεριφοράς συν-
τάχθηκε κατά τα πρότυπα των Αρχών Ban-
galore (Bangalore Principles of Judicial Con-
duct) οι οποίες υιοθετήθηκαν από τις χώρες
του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν κα-
τοχυρωθεί στην 59η συνεδρία της Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελώντας
αρχές οικουμενικής εμβέλειας. Έχει δε ακο-
λουθηθεί και το πνεύμα του Οδηγού Δικα-
στικής Συμπεριφοράς που ισχύει στην Αγ-
γλία (Guide to Judicial Conduct).

Οι Αρχές Bangalore και συνεπακόλουθα ο
Οδηγός Δικαστικής Συμπεριφοράς εμπεριέ-
χουν πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία απο-
τελούν μέρος της μακράς δικαστικής παρά-
δοσης και έχουν αναγνωριστεί από σειρά
αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η
συστηματοποίηση των Αρχών αναμφίβολα
θα υποβοηθήσει και θα καθοδηγήσει τους δι-
καστές στις αποφάσεις τους σε σχέση με τις
δραστηριότητες ή τη συμπεριφορά τους, για
τις οποίες διατηρούν την ευθύνη.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η τροποποί-
ηση της Δικαστικής Πρακτικής που ρυθμίζει
τις εμφανίσεις δικηγόρων οι οποίοι διατη-
ρούν συγγενικές σχέσεις με δικαστή ενώπιον
Δικαστηρίου στο οποίο ο δικαστής μετέχει.
Για το ζήτημα αυτό είχε εκδοθεί περιοριστική
Δικαστική Πρακτική ήδη πριν από 30 και
πλέον χρόνια, από το 1988, η οποία τροπο-
ποιήθηκε κατά καιρούς.

Γνώμονας ήταν, πάντοτε, η ανάγκη για
επίδειξη της απαιτούμενης αντικειμενικής

αμεροληψίας, αλλά, από την άλλη, λαμβά-
νονταν υπόψη οι σοβαρές πρακτικές δυσκο-
λίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από
μια απόλυτη ρύθμιση, λόγω των συχνών
εξαιρέσεων των δικαστών. Οι δυσκολίες
αυτές έχουν αναγνωριστεί και από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των στην υπόθεση Nicholas v. Cyprus, 
Application no. 63246/10, 9 January 2018. 

Εξισορροπώντας τους παραπάνω παρά-
γοντες και προκειμένου να διασφαλιστεί
κατά τρόπο απόλυτο η αντικειμενική αμερο-
ληψία των δικαστών, ως απαραίτητη προ-
ϋπόθεση της δικαστικής λειτουργίας, κρί-
θηκε στο παρόν στάδιο ότι οι ανησυχίες για
τις πρακτικές δυσκολίες, ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, θα πρέπει να υποχωρήσουν μπροστά
στην ανάγκη για υιοθέτηση ενός απόλυτου
αποκλεισμού, προσέγγιση η οποία είναι αυ-
στηρότερη από όσα διαλαμβάνονται στην
παραπάνω υπόθεση Nicholas και από ό,τι

προέβλεπε η μέχρι σήμερα Δικαστική Πρα-
κτική. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση και χαιρέτισε την από πλευράς του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου υιοθέτηση της τροπο-
ποιημένης Δικαστικής Πρακτικής, καθώς και
του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς κατά
τα πρότυπα των αρχών Bangalore και άλλων
σχετικών διατάξεων, μέσα από τον οποίον
διασφαλίζεται η ανεπηρέαστη, αμερόληπτη,
αλλά και διαφανής διαδικασία αντικειμενι-
κής απόδοσης της δικαιοσύνης.

Τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της
Προεδρίας της Δημοκρατίας ότι με την πιο
πάνω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
και τη δρομολογούμενη μεταρρύθμιση του
δικαστικού συστήματος αποκαθίστανται η
αξιοπιστία και το κύρος που διαχρονικά
έχαιρε η Δικαιοσύνη στην κυπριακή κοινω-
νία. n

Υιοθέτηση Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς από το Ανώτατο Δικαστήριο
Χαιρετίζεται η απόφαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο κατά Δημοσίων Υπαλλήλων ‘‘Φιλιππικός’’ του Δικηγόρου Α. Παπαχαραλάμπους
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Το Υπουργείο Υγείας με την πολύτιμη
συνεργασία του εθελοντικού-φιλαν-
θρωπικού Οργανισμού «Γκολ στη

Ζωή» προχωρά στην ανέγερση της πτέρυγας
«Γκολ στη Ζωή», η οποία θα στεγάσει το
Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περι-
στατικών (ΤΑΕΠ) του Νοσ. Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Γ’. Το έργο, που έχει κοστολογη-
θεί στα €2.737.000, θα συγχρηματοδοτηθεί
από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου

Υγείας και τον Οργανισμό «Γκολ στη Ζωή».
Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν

εντός του 2019 και να διαρκέσουν περίπου
18 μήνες. Η πτέρυγα θα είναι σε δύο επίπεδα,
συνολικού εμβαδού 1,000 τετραγωνικών μέ-
τρων και θα πληροί όλες τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές, έτσι ώστε να παρέχει τη δυ-
νατότητα στέγασης του ΤΑΕΠ για την ποι-
οτική και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθε-
νών του Μακάρειου Νοσοκομείου. n

Πτέρυγα «Γκολ στη Ζωή» στο Μακάρειο 

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας σε ό,τι αφορά δημοσίευμα της
εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» ημερο-

μηνίας 2 Φεβρουαρίου 2019, στο οποίο πε-
ριέχονται αναφορές για εύνοια, διασπάθιση
δημοσίου χρήματος, παρατυπίες κ.ά., ανα-
κοινώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν συμμε-
ρίζεται τέτοια απαξιωτικά δημοσιεύματα, τα
οποία έχουν ως αποτέλεσμα μόνο την κακό-
πιστη και ατεκμηρίωτη κριτική εκ μέρους
των καταγγελλόντων. Ο Διευθυντής του
Τμήματος με την υπόλοιπη διευθυντική
ομάδα των κεντρικών Γραφείων, καθώς και
τους επικεφαλής των κατά τόπους Επαρχια-
κών Κτηματολογικών Γραφείων δηλώνουν
απερίφραστα ότι τέτοια αρνητικά φαινόμενα
δεν αγγίζουν και ουδεμία σχέση έχουν με το
Τμήμα.

Η Διεύθυνση, κάτω από αντίξοες συνθή-
κες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα να παραμεί-
νουν εκτός Τμήματος.  Με πλήρη επαγγελ-
ματισμό, συντονισμένη στρατηγική και
όραμα, η σημερινή Διεύθυνση του Τμήματος
έχει θέσει τις βάσεις αντιμετώπισης όλων
των διαχρονικών προβλημάτων του Τμήμα-
τος.  Ταυτόχρονα, μέσα από τον πολυδιά-
στατο ρόλο του, το Τμήμα έχει κατορθώσει
να καινοτομεί και να αριστεύει σε ένα δύ-
σκολο, ασταθές και ολοένα εναλλασσόμενο
εξωτερικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια,
ένεκα και της οικονομικής κρίσης. Καθημε-
ρινά, οι Λειτουργοί του Τμήματος είναι ταγ-
μένοι και καταβάλλουν όλες τις απαιτούμε-
νες προσπάθειες, ώστε να ανταποκρίνονται
στο μέγιστο βαθμό υλοποιώντας την απο-

στολή τους, που δεν είναι άλλη από την εξυ-
πηρέτηση  των πολιτών με τρόπο δίκαιο,
αμερόληπτο και πάντα στο πλαίσιο των
αρχών της χρηστής διοίκησης.

Στην προσπάθεια αυτή, η Διεύθυνση του
Τμήματος είναι αντιμέτωπη με την τεράστια
έλλειψη προσωπικού (173 κενές θέσεις σύμ-
φωνα με την πρόσφατη έκθεση του Γενικού
Ελεγκτή), τη διαχρονική συσσώρευση μη
διεκπεραιωθείσας εργασίας (πολλές δεκάδες
χιλιάδες υποθέσεις), καθώς και την πρό-
σθετη πολλαπλάσια εργασία, την οποία το
Τμήμα κλήθηκε και καλείται να διεκπεραι-
ώσει στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρε-
ώσεων του Κράτους για ανάκαμψη της οι-
κονομίας.  Ως εκ τούτου, το Τμήμα έχει υλο-
ποιήσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα έργα
(παίρνοντας τα εύσημα, τόσο από την
Τρόικα όσο και από σωρεία ξένων εμπειρο-
γνωμόνων), όπως νέες Γενικές Εκτιμήσεις,
έκδοση και μεταβίβαση δεκάδων χιλιάδων
νέων τίτλων ιδιοκτησίας, ετοιμασία και
εφαρμογή νέων νομοθεσιών, τροποποίηση
διαδικασιών, εκπαίδευση προσωπικού, εφαρ-
μογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκ-
συγχρονισμό του Συστήματος Πληροφο-
ριών Γης μέσα από την υλοποίηση τεράστιων
στρατηγικών έργων πληροφορικής.

Το Τμήμα παράλληλα, έχει καταστεί βασι-
κός συντελεστής προόδου και ανάπτυξης,
συνδράμοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη
του τομέα ακινήτων, αντιμετωπίζοντας θε-
τικά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προτεραι-
ότητες και απαιτήσεις της αγοράς, τα νέα
είδη αιτήσεων που παρουσιάζονται ένεκα
των διαφόρων ποικιλόμορφων αναπτύξεων,

των νέων τρόπων αδειοδοτήσεων και των
αλλαγών του ρυθμιστικού πλαισίου.

Η σημερινή Διεύθυνση, σε αυτή την προ-
σπάθεια, έχει επενδύσει και δώσει τεράστια
έμφαση στον παράγοντα «άνθρωπος», ως
κύριο συντελεστή ισχύος.  Χωρίς την απα-
ραίτητη στήριξη του προσωπικού του Τμή-
ματος, μέσα από διάφανες διαδικασίες,
καθώς και τη συνεχή και αμφίδρομη επικοι-
νωνία μαζί του, δεν θα μπορούσε να δοθεί
καθημερινά η μάχη για να μπορέσει το
Τμήμα να ανταποκριθεί σε όλα τα πιο πάνω.
Οι επιτυχίες του Τμήματος τα τελευταία
χρόνια αποδίδουν μια συνολική, πέρα για
πέρα, θετική αποτίμηση.  Σε καμία περί-
πτωση δεν αγνοούμε το γεγονός ότι υπάρ-
χουν μεμονωμένα προβλήματα και θα ήταν
παντελώς ουτοπικό να ισχυριστούμε ότι ο
δρόμος είναι πάντα ρόδινος.  Η σημερινή Δι-
εύθυνση όμως έχει αναγνωρίσει τα συγκε-
κριμένα προβλήματα που υπάρχουν και στο-
χευμένα έχουν τεθεί συγκεκριμένοι τρόποι
παρακολούθησης και επίλυσης στη ρίζα
τους.  Η αλλαγή επιχειρηματικής κουλτού-
ρας με έμφαση τον πολίτη, μέσα από σύγ-
χρονες επανασχεδιασμένες και πιστοποιημέ-
νες διαδικασίες, αποτελεί για εμάς τη μέγι-
στη προτεραιότητα.  Τέτοιες τεράστιες
αλλαγές και προκλήσεις σίγουρα πρέπει να
πιστώνονται με τον απαιτούμενο χρόνο υλο-
ποίησής τους, ειδικότερα σε οργανισμούς
του δημοσίου τομέα, τέτοιου μεγέθους όπως
είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-

τρίας.
Η αρνητική, ατεκμηρίωτη και ταυτόχρονα

μονόπλευρη εικόνα της επιστολής του συ-
ναδέλφου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο Λεμεσού που είδε το φως της δημο-
σιότητας και απευθύνεται σε σειρά αξιωμα-
τούχων, χωρίς καν να λάβει γνώση η Διεύ-
θυνση του Τμήματος, αδικεί παντελώς την
τεράστια «οικογένεια» αυτού του Τμήματος.
Η εύκολη και εκ του ασφαλούς μη εποικο-
δομητική κριτική, αγνοεί παντελώς τη θε-
τική προσπάθεια εκ μέρους της Διεύθυνσης
και όλων των υπολοίπων συναδέλφων του
Τμήματος για  ένα Τμήμα σύγχρονο, αποτε-
λεσματικό στην υπηρεσία του Κράτους και
του πολίτη, πάντα στο πλαίσιο του Νόμου
και των Κανονισμών.  Τονίζουμε εμφαντικά
ότι η Διεύθυνση του Τμήματος έχει δώσει
πάγιες και ρητές οδηγίες και όπου παρατη-
ρούνται φαινόμενα έλλειψης χρηστής διοί-
κησης από συναδέλφους, άμεσα να παίρ-
νονται αυστηρά μέτρα σύμφωνα με τις πρό-
νοιες και τους κανονισμούς λειτουργίας της
Δημόσιας Υπηρεσίας.

Τελειώνοντας, το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας διαβεβαιώνει όλους και το-
νίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι σέβεται και
εφαρμόζει τις αρχές δικαίου, θα συνεχίσει να
καλλιεργεί το περί δικαίου αίσθημα και θα
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για μέ-
γιστη και πλήρη εξυπηρέτηση όλων των πο-
λιτών. n

Το Κτηματολόγιο σέβεται και εφαρμόζει τις αρχές δικαίου
Απάντηση του Τμήματος σε δημοσίευμα

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ
Το Επαρχιακό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο ΤΡΟΟ-

ΔΟΣ το Σάββατο 02/03/2019 και Κυριακή 03/03/2019.
Η τιμή έχει καθοριστεί στα 50 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει, διαμονή με πρόγευμα

και δύο γεύματα με απεριόριστο ποτό δωρεάν, και με ζωντανή μουσική το βράδυ του Σαβ-
βάτου, και το πρώτο ποτό στο γεύμα της Κυριακής. Παιδιά κάτω των 12 ετών 50% έκ-
πτωση, και 12 ετών και άνω 20% έκπτωση. Το μονόκλινο είναι 70 ευρώ.

Η μεταφορά με τα λεωφορεία είναι επιχορηγημένη από το Επαρχιακό Συμβούλιο της
Συντεχνίας  μας.

Πρόγραμμα Εκδρομής:
Σάββατο 02/03/2019
08.30 π.μ. Αναχώρηση από τη CYTA.
Πρώτος σταθμός για προσκύνημα στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην κοινότητα

Ομόδους, με ενάμιση (1,5) ώρα διάλειμμα για καφέ στα παραδοσιακά καφενεία του χω-
ριού.

11.00 π.μ. Αναχώρηση για την πλατεία Τροόδους όπου θα παραμείνουμε μέχρι τις
13.00μ.μ. Στις 13.30 μ.μ. θα προσφερθεί μεσημεριανό μπουφέ με κόστος €10,00 (δέκα
ευρώ) το άτομο μαζί με το πρώτο (1ο) ποτό, στο εστιατόριο Βυζάντιο Προδρόμου. Τα
€10,00 (δέκα ευρώ) θα εισπραχθούν στο λεωφορείο από τον υπεύθυνο συνοδό της
ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.

15.30 μ.μ. Άφιξη στο ξενοδοχείο RHODON HOTEL στον Αγρό και τακτοποίηση στα
δωμάτια.

7.00 μ.μ Θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τόμπολα στο χώρο του εστιατορίου του
ξενοδοχείου. 

8.00 μ.μ. Ακολουθεί γεύμα με μουσική. Τα ποτά που συμπεριλαμβάνει το πακέτο είναι
μπύρες, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, χωριάτικο κρασί χύμα και ζιβανία.

Κυριακή 03/03/2019
10.00 π.μ. Μετά το πρόγευμα θα πραγματοποιηθεί προσκύνημα στη Παναγία του

Άρακα και στο φράγμα Ξυλιάτου. 
13.00 μ.μ. Γεύμα στο ξενοδοχείο.
15.00 μ.μ. Αναχώρηση για Πάφο.
Προκρατήσεις:
1. Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 2. Σκεύη Κουππάρη 99131837
3. Γιαννάκης Ιωάννου 99647286 4. Νίκος Στυλιανού 99416276
5. Γεώργιος Σάββα 99675647 6. Ευριπίδης Καλός 99423283
7. Αντώνης Ευριπίδου 99655235

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Πάφου
Καλούνται όλα τα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Πάφου στην Ετήσια Τα-

κτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 2019 και
ώρα 3.30 μμ. στο Αμφιθέατρο του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Πάφο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ταμειακή Έκθεση
3. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και την Ταμειακή Έκθεση
4. Οποιονδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο δύο

μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό  δελτίο  υποψηφιότητας  το οποίο

οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  εξασφαλίσουν από τον Γραμματέα του Επαρχιακού Τμή-
ματος συνάδελφο Γιαννάκη Ιωάννου (τηλ.99647286) και να παραδοθούν  στον ίδιο το
αργότερο μέχρι  την Παρασκευή 15  Φεβρουαρίου, 2019 στις 12.00 το μεσημέρι.

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός των πα-
ρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, απο-
τελεί απαρτία.

Νεόφυτος Νεοφύτου, Πρόεδρος                       Γιαννάκης Ιωάννου, Γραμματέας  
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Οκ. Frans Timmermans, Πρώτος Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε σχετικά με το κρά-
τος δικαίου και μια βιώσιμη Ευρώπη κατά τη σύνοδο

ολομέλειας της ΕΟΚΕ του Δεκεμβρίου.
«Πρέπει να παλέψουμε για να οικοδομήσουμε ένα νέο μέλ-

λον για την Ευρώπη - ή για να επιτύχουμε μια «rEUnaissance»
(ΑναγΕΕννηση), όπως την ονομάζουμε. Προκειμένου να κερ-
δίσουμε την υποστήριξη των πολιτών μας, είναι ζωτικής ση-
μασίας να επικεντρωθούμε στις ευκαιρίες που μας δίνονται
και όχι στους κινδύνους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ
Luca Jahier κατά την έναρξη της συζήτησης.

Στην ομιλία του ο κ. Timmermans τόνισε ότι το κράτος
δικαίου αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και προειδοποίησε για τον κίνδυνο διάβρωσης αυτού. «Πα-
ρατηρούνται αυταρχικές τάσεις στο πλαίσιο των οποίων η δη-
μοκρατία στρέφεται εναντίον του κράτους δικαίου και οι κυ-
βερνήσεις χρησιμοποιούν την πλειοψηφία που είχαν κερδίσει
σε πρόσφατες εκλογές για να υπονομεύουν την ανεξαρτησία
της δικαστικής εξουσίας», δήλωσε ο κ. Timmermans. Κατα-
δίκασε τον νόμο που ψηφίστηκε προσφάτως στην Ουγγα-
ρία χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει διαβούλευση με τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τον οποίο οι ερ-
γαζόμενοι μπορεί να κληθούν να εργάζονται έως και 400
ώρες υπερωριακής εργασίας ανά έτος. Εξέφρασε επίσης

βαθιά ανησυχία σχετικά με την προσπάθεια της Πολωνίας
να απαγορεύσει στους δικηγόρους της χώρας να ζητούν σε
περίπτωση αμφιβολίας καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο.
Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικα-
σία μετάβασης προς μια βιώσιμη Ευρώπη

Όσον αφορά το ζήτημα της βιωσιμότητας, ο κ. Timmer-
mans ευχαρίστησε την ΕΟΚΕ για τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει στην πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη
βιωσιμότητα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο
για τη μελλοντική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,-

π.χ. σε πλατφόρμες για την ενεργειακή μετάβαση, τις πλα-
στικές ύλες, τη φορολόγηση, την κοινωνική προστασία, τις
ανισότητες - κάθε φορά όταν υφίσταται ανάγκη εντατικο-
ποίησης του διαλόγου. «Έχουμε επιτύχει συναίνεση και ση-
μειώσει επιτυχία στο έργο μας. Χρειάζεται, ωστόσο, να κά-
νουμε ακόμη πολλά», κατέληξε ο κ. Timmermans.
Φορολόγηση και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών
δικαιωμάτων - τα κύρια μέσα για να επιτευχθεί κοινω-
νική βιωσιμότητα

Η προσεχής Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρου-
σιάσει ένα ακριβές πρόγραμμα μέσω του οποίου θα διασφα-
λίζεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν τους φό-
ρους τους στον τόπο που πραγματοποιούν τα κέρδη τους,
καθώς και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

«Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την κοινωνική βιωσιμό-
τητα», τόνισε ο κ. Timmermans. «Εξαιτίας των ολοένα αυ-
ξανόμενων ανισοτήτων, πάρα πολλοί άνθρωποι πορεύονται
με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν. Κι ενώ το παρελθόν
μπορεί να μας διδάξει πολλά, δεν μπορεί να αποτελέσει προ-
ορισμό για το μέλλον», δήλωσε, καταλήγοντας με μια φράση
του Jean Jaurès: «Κυλώντας προς τη θάλασσα παραμένει το
ποτάμι πιστό στην πηγή του (C’est en allant vers la mer que le
fleuve reste fidèle à sa source)». n

Εισηγήσεις στην ολομέλεια της ΕΟΚΕ
Στόχος μια βιώσιμη δίκαιη Ευρώπη με τη στήριξη και των πολιτών της

Δώδεκα ομιλητές, συμπεριλαμβανο-
μένων δημοσιογράφων και ακαδη-
μαϊκών, από 12 χώρες της ΕΕ συμμε-

τείχαν στο 12ο Σεμινάριο της κοινωνίας των
πολιτών της ΕΟΚΕ με θέμα Επιβεβαίωση
των αξιών της Ευρώπης που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα στις 22-23 Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier υπεν-
θύμισε στους συμμετέχοντες τη σημασία των
αξιών της Ευρώπης για τους απλούς πολίτες
- εργοδότες και εργαζομένους, νέους και ηλι-
κιωμένους, ανέργους και άτομα με ειδικές
ανάγκες, μετανάστες και άλλες μειονότητες.
«Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι αξίες
της Ευρώπης πρέπει να υπερισχύσουν του αν-
τιφιλελευθερισμού και άλλων διαβρωτικών
παραγόντων, καθώς χάρη στις αξίες μας φτιά-
ξαμε μια καλύτερη Ευρώπη». Για την προ-
εδρία του, ο κ. Jahier επέλεξε το σύνθημα
«rEUnaissance» (ΑναγΕΕννηση), καθώς
«πρέπει να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας
στην Ευρώπη - δεν υπάρχει καλύτερη λύση
από τη συνεργασία για μια βιώσιμη και ευη-
μερούσα Ευρώπη», όπως ανέφερε.

Η Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ
Isabel Cano, που παρέθεσε την εκδήλωση,
αναφέρθηκε στις αξίες της Ευρώπης, που κα-
τοχυρώνονται στις Συνθήκες, δηλώνοντας,

«Στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση της ει-
ρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των
πολιτών της. Πρέπει ωστόσο να αναρωτη-
θούμε εάν αναλάβαμε αυτές τις υποχρεώσεις
με τη δέουσα σοβαρότητα. Κάνουμε αρκετά
για την κοινωνική και την ευρωπαϊκή συνοχή;
Κάνουμε αρκετά για να προωθήσουμε την
ισότητα, να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι έχουν
πραγματικές προοπτικές για το μέλλον και
για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα
των ανθρώπων; Είναι αρκετά ισχυρή η αλλη-
λεγγύη μεταξύ των κρατών μελών; Καθώς τα
περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα δεν
μπορούν να απαντηθούν με ένα κατηγορη-
ματικό «ναι», πρέπει επίσης να αναρωτη-
θούμε εάν έχουμε πάντοτε επίγνωση και λαμ-
βάνουμε πάντα υπόψη αυτές τις αξίες στις
πολιτικές μας διεργασίες και αποφάσεις».

Ο κ. Κατρούγκαλος, Έλληνας Αναπληρω-
τής Υπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος για τις
ευρωπαϊκές υποθέσεις, αναφέρθηκε στους
μετανάστες, που αποτελούν τον σύγχρονο
αποδιοπομπαίο τράγο για τους δημαγωγούς
που επιθυμούν να αποπροσανατολίσουν 
το κοινό από τα πραγματικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η σημερινή ευρωπαϊκή

Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στην προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών που απειλούνται  
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Τα Κυπριακά
Ταχυδρομεία θέ-
τουν σε κυκλο-

φορία την Τρίτη 20
Φεβρουαρίου δύο
αναμνηστικά γραμμα-
τόσημα για το καρνα-
βάλι που φέτος γιορ-
τάζεται από τις 28 Φε-
βρουαρίου μέχρι τις 10 Μαρτίου.

Τα δύο αναμνηστικά γραμματόσημα συνολικής αξίας 91
σεντ (50 και 41 σεντ) φέρουν καρναβαλίστικες μορφές.

Το καρναβάλι είναι η παλαιότερη και δημοφιλέστερη
λαϊκή γιορτή της ανθρωπότητας. Ιστορικά η παράδοση του
καρναβαλιού παραπέμπει στις Διονυσιακές γιορτές των Ελ-
λήνων, όπου οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, χόρευαν και τρα-
γουδούσαν, πίνοντας κρασί προς τιμή του Θεού Διόνυσου.

Επίσημη μέρα έναρξης του Καρναβαλιού είναι η τσικνο-
πέμπτη με την αναβίωση παραδοσιακών εθίμων. Στην Κύπρο

τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του
καρναβαλιού γιορτάζεται σε όλες
τις πόλεις, όμως παραδοσιακά
ταυτίζεται με την πόλη της Λεμε-
σού και αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ιδιαίτερης της ταυτό-
τητας.

Κατά την περίοδο του καρναβα-
λιού στη Λεμεσό διοργανώνονται διάφορες γιορταστικές εκ-
δηλώσεις όπου κυριαρχεί το ποτό, η σάτιρα, ο χορός, το τρα-
γούδι, οι μασκαράδες και οι μεταμφιέσεις. Αποκορύφωμα

των εκδηλώσεων είναι η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση
με τη συμμετοχή χιλιάδων καρναβαλιστών ντόπιων και
ξένων. n

Αναμνηστικά γραμματόσημα για το καρναβάλι
θέτουν σε κυκλοφορία τα Κυπριακά Ταχυδρομεία

ΗΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο
στον συντονισμό και τη χρηματοδό-
τηση των εθνικών και των περιφερει-

ακών προσπαθειών για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής. Παρότι η ΕΕ υπο-
στηρίζει κλιματικές δράσεις που αναλαμβά-
νονται από τη βάση προς την κορυφή σε

παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη υπάρχει
ακόμη δυνατότητα να γίνουν πολύ περισσό-
τερα. Σε γνωμοδότηση με τίτλο Διευκόλυνση
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για το
κλίμα για τους μη κρατικούς φορείς, η οποία
καταρτίστηκε από τον κ. Cillian Lohan, η
ΕΟΚΕ εντοπίζει τα ποικιλόμορφα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες
στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν
χρηματοδότηση για έργα κλιματικής δράσης
και προτείνει πιθανές λύσεις.

Είναι βέβαιο ότι η καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής δεν μπορεί να επιτευχθεί

εάν από τη μια πλευρά παρέχεται χρηματο-
δότηση για το κλίμα, ενώ από την άλλη
πλευρά εξακολουθούν να υποστηρίζονται
δραστηριότητες επιζήμιες για το περιβάλ-
λον, όπως οι επιδοτήσεις προς όφελος των
ορυκτών πηγών ενέργειας. Ο διεξοδικός
έλεγχος των κλιματικών επιπτώσεων του συ-
νόλου τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιω-
τικών επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας.

Ως πρώτο βήμα, η ΕΟΚΕ προτείνει ένα
Φόρουμ για τη χρηματοδότηση για το κλίμα,
με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμε-
νων φορέων που είναι σε θέση να εντοπί-
σουν εμπόδια, να εξεύρουν λύσεις και να 
προτείνουν τους αποτελεσματικότερους δυ-
νατούς μηχανισμούς με σκοπό τη βελτίωση
της κατανομής της χρηματοδότησης για
έργα μικρής κλίμακας από τη βάση προς την
κορυφή. «Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η
χρηματοδότηση για το κλίμα γίνεται αντιλη-
πτή ως μέσο με το οποίο επιδιώκεται να τε-
θούν στη διάθεση των απλών πολιτών οικο-
νομικά προσιτές και προσβάσιμες λύσεις χα-
μηλών ανθρακούχων εκπομπών», εξηγεί ο κ.
Lohan.

«Όμως το σημαντικότερο όλων είναι να
διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση για το
κλίμα χρησιμοποιείται για την παροχή εναλ-
λακτικών δυνατοτήτων και επιλογών στους
πολίτες προκειμένου να μπορέσει ο απλός κό-
σμος να καρπωθεί τα οφέλη μιας κοινωνίας
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών χωρίς να

υποχρεωθεί να καταβάλει το κόστος της
απαιτούμενης μετάβασης», τονίζει ο κ.
Lohan. Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκ-
κλησή της για τη διάθεση ποσοστού τουλά-

χιστον 40% των δαπανών της ΕΕ ως συμ-
βολή στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα
και στη σταδιακή κατάργηση των επιδοτή-
σεων για τα ορυκτά καύσιμα. n

Η ΕΟΚΕ προκρίνει ένα Φόρουμ για τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα, απευθυνόμενο στους μη κρατικούς φορείς

κοινωνία, και συγκεκριμένα τις πολιτικές λι-
τότητας και την αυξανόμενη ανισότητα,
όπου οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και
οι φτωχοί φτωχότεροι. «Ο υψηλότερος συν-
τελεστής φορολόγησης για εισοδήματα άνω
του 1 εκατομμυρίου ευρώ τη δεκαετία του ‘60

ήταν 60%, ενώ σήμερα είναι 30%. Αυτό πλήτ-
τει την ικανότητα του κράτους πρόνοιας να
διατηρήσει τις κοινωνικές δομές του», ανέ-
φερε ο κ. Κατρούγκαλος.

Έκθεση με τα κύρια συμπεράσματα της εκ-
δήλωσης θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδο-
μάδες και θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο
της ΕΟΚΕ. n

Συνέχεια από σελ. 8

Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στην προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών που απειλούνται
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Πρωτοβουλία για ισορροπία 
επαγγελματικής - προσωπικής ζωής

Μεγαλύτερη συνοχή στην ΕΕ 
ζητά ο Ντράγκι

Την ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής για την ολοκλήρωση
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και την
αύξηση της επιρροής του κοινού νομίσματος στο εξωτερικό,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Στην τελευταία του εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής Οι-
κονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου πριν από τις εκλογές του Μαΐου, ο κ. Ντράγκι υποστήριξε ότι «μια ενιαία θέση
εντός της Ευρωζώνης δεν θα συμβάλει μόνο στην αύξηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ,
αλλά θα συνεισφέρει εξίσου στη διατήρηση της επιρροής μας».

«Η στάση μας στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μάς επέτρεψε να
διατηρήσουμε την κυριαρχία που διαφορετικά θα χάνονταν από μεμονωμένες χώρες σε μια
εξαιρετικά ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

Εξετάζοντας τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Τραπεζική Ένωση και την ένωση των
κεφαλαιαγορών για την ενίσχυση της Ευρωζώνης, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι
«η ενότητά μας αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πρέπει να
επωφεληθούμε από αυτό».

Τα κράτη μέλη παρουσιάζουν διαφοροποίηση απόψεων περισσότερο όσον αφορά την ει-
σαγωγή ενός κοινού προϋπολογισμού της Ευρωζώνης.

Ο κ. Ντράγκι υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας σειράς μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση
της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού φορολογικού μέσου για την άμβλυνση
ξαφνικών οικονομικών σοκ, δεν θα είναι «ιδεαλιστική ή ουτοπική εάν συνεργαστούμε».

Ωστόσο, προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση, πρότεινε να καταστεί το πλαίσιο αποτελεσματικότερο για τη διασφάλιση της ορθής
χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Τα σχόλιά του αφορούσαν και άλλες προτάσεις, όπως ενίσχυση της εφαρμογής του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ κτλ. Στην ομι-
λία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου με την ευκαιρία της 20ής επετείου του ευρώ,
κύριο μήνυμα του κ. Ντράγκι ήταν η σημασία της ενίσχυσης της ενότητας στην Ένωση.

«Σήμερα οι περισσότερες προκλήσεις είναι παγκόσμιες και μπορούν να αντιμετωπιστούν
μόνο συλλογικά. Πρόκειται για αυτή τη «συνύπαρξη» που μεγεθύνει την ικανότητα των με-
μονωμένων χωρών να διατηρούν την κυριαρχία επί των σχετικών θεμάτων, μια κυριαρχία
που σε αντίθετη περίπτωση θα χάνονταν στο διεθνές περιβάλλον». n

Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδη-
γία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελμα-
τικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές, κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε
προτείνει τον Απρίλιο του 2017 τη συγκεκριμένη
πρωτοβουλία.

Η οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής προβλέπει ορι-

σμένα νέα ή υψηλότερα πρότυπα για τη γονική άδεια, την άδεια πατρότητας και την άδεια
φροντίδας, καθώς για το δικαίωμα να ζητά κανείς ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Σύμφωνα
με την Κομισιόν, η οδηγία λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων και διασφαλίζει ότι δεν θίγονται κατά τρόπο δυσανάλογο.

Η νέα οδηγία συμπληρώνεται με μέτρα πολιτικής και χρηματοδότησης, παρέχοντας στή-
ριξη στα κράτη μέλη για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία από τις
απολύσεις, αναπτύσσοντας επίσημες υπηρεσίες φροντίδας και αντιμετωπίζοντας τα οικο-
νομικά αντικίνητρα για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι Μαριάν Τίσεν και
Βιέρα Γιούροβα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία, τονίζοντας ότι παρέχει
στις οικογένειες εργαζόμενων γονέων και φροντιστών/-τριών μια πραγματική επιλογή για
το πώς να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

Όπως ανέφεραν, η συμφωνία καθορίζει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο
πρότυπο 10 ημερών άδειας πατρότητας για τους πατέρες, μετά τη γέννηση του παιδιού τους,
η οποία θα πρέπει να αποζημιώνεται στο ύψος του επιδόματος ασθενείας.

Παράλληλα, ενισχύει το υφιστάμενο δικαίωμα γονικής άδειας διάρκειας τεσσάρων μηνών,
καθιστώντας τους δύο μήνες μη μεταβιβάσιμους μεταξύ των γονέων και θεσπίζοντας απο-
ζημίωση για τους εν λόγω δύο μήνες σε επίπεδο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Συμφωνήθηκε επίσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές διατάξεις για την άδεια φροντιστή/-τριας
με την ανάθεση πέντε ημερών ανά εργαζόμενο/-η ανά έτος ως νέο ευρωπαϊκό δικαίωμα για
τους/τις εργαζομένους/-ες.

Τέλος, όπως συμπλήρωσαν, οι νέοι κανόνες ενισχύουν το δικαίωμα όλων των γονέων και
των φροντιστών/-τριών να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Αυτή η προσωρινή συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο. n

Προβληματισμός ΕΕ για μια 
πιο βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης,
που ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 1ης
Μαρτίου 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο προ-
βληματισμού για μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030.

Δίνοντας συνέχεια στην ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ
για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, το σημερινό έγ-

γραφο αποτελεί μέρος της σθεναρής δέσμευσης της ΕΕ να παρουσιάσει αποτελέσματα ως
προς τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και της συμφω-
νίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Επανεξετάζοντας το εύρος των προκλήσεων
για την Ευρώπη και παρουσιάζοντας ενδεικτικά σενάρια για το μέλλον, το έγγραφο αυτό
επιδιώκει να πυροδοτήσει τη συζήτηση για το πώς θα επιτευχθούν καλύτερα αυτοί οι στό-
χοι και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο έως το 2030. 

Με βάση όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, αυτά τα σενάρια υπογραμμίζουν ότι
πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες εάν η ΕΕ και ο κόσμος θέλουν να εξασφαλίσουν
ένα βιώσιμο μέλλον για την ευημερία των πολιτών.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς δήλωσε τα εξής: «Η
βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά από τα άτομα και καταλήγει σε αυτά. Σημαίνει ότι φροντίζουμε ώστε
η οικονομία και η κοινωνία μας να είναι βιώσιμες και ταυτόχρονα να ευημερούν. Έτσι θα μπο-
ρέσουμε να διατηρήσουμε τον τρόπο ζωής μας και να βελτιώσουμε την ευημερία των μελλον-
τικών γενεών μέσα από την ισότητα, ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, και μια ευημερούσα, πρά-
σινη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία..»

Το έγγραφο προβληματισμού προτείνει τρία σενάρια που θα τονώσουν τη συζήτηση για
το πώς θα δοθεί συνέχεια στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο εσωτερικό της ΕΕ. Τα σε-
νάρια αυτά είναι ενδεικτικά: σκοπός τους είναι να παρουσιάσουν διαφορετικές ιδέες και να
πυροδοτήσουν τη συζήτηση και τον προβληματισμό. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι
ένας συνδυασμός ορισμένων στοιχείων από κάθε σενάριο. Τα τρία σενάρια είναι τα εξής:

- Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ για τους ΣΒΑ που θα διέπει τις δράσεις της ΕΕ και των
κρατών μελών·

- Συνεχής ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ από την Επιτροπή,
χωρίς την απαίτηση για ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη·

- Ενισχυμένη εστίαση στην εξωτερική δράση με παράλληλη εδραίωση των σημερινών φι-
λοδοξιών για βιωσιμότητα σε επίπεδο ΕΕ.

Το σημερινό έγγραφο προβληματισμού συνοδεύεται από ένα λεπτομερές σύνολο παραρ-
τημάτων που αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων καθώς και των πρόσφατων μέτρων
που έλαβε η ΕΕ σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. n

Brexit: επείγοντα μέτρα για Erasmus+
και κοινωνική ασφάλιση 

Λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του
τρέχοντος έτους χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης
χωρίς συμφωνία»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την
τελική δέσμη προτάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα
του προγράμματος Erasmus+, του συντονισμού των συ-

στημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Οι εν λόγω προτάσεις ακολουθούν τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50)

του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2018 να ενταθούν οι εργασίες ετοιμότητας σε όλα τα
επίπεδα, και την έγκριση στις 19 Δεκεμβρίου 2018 του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης της
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων νομοθετικών μέτρων. Οι προτάσεις αυτές
προστίθενται στις εκτενείς εργασίες ετοιμότητας που ανάλαβε η Επιτροπή από τον Δεκέμ-
βριο του 2017, όπως ορίστηκε στις προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικά με την ετοιμότητα.

Τα σημερινά μέτρα θα διασφαλίσουν ότι στην περίπτωση «αποχώρησης χωρίς συμφωνία»:
- οι νέοι από την ΕΕ και το ΗΒ που στις 30 Μαρτίου 2019 συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα Erasmus+ μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαμονή τους χωρίς διακοπή·
- οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη περιόδους ασφά-

λισης, μισθωτής και μη μισθωτής εργασίας ή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την
αποχώρηση, κατά τον υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι συντάξεις·

- οι δικαιούχοι του ΗΒ που τυγχάνουν χρηματοδότησης της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμ-
βάνουν πληρωμές βάσει των τρεχουσών συμβάσεών τους, υπό τον όρο ότι το Ηνωμένο Βα-
σίλειο θα εξακολουθήσει να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ζήτημα αυτό διαχωρίζεται από τον οικονομικό διακανονισμό
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν θα μετριάσουν –και ούτε μπορούν να μετριά-
σουν– τον συνολικό αντίκτυπο του σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία, ούτε αντισταθ-
μίζουν κατά κανένα τρόπο την έλλειψη ετοιμότητας, ούτε αναπαράγουν τα πλήρη οφέλη
που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ ή τους ευνοϊκούς όρους ενδεχόμενης
μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης.

Οι σημερινές προτάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και
θα εγκριθούν μονομερώς από την ΕΕ. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τις συζητήσεις με τα κράτη
μέλη. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ιαπωνίας

Σε ισχύ τέθηκε την 1η Φεβρουαρίου, η συμ-
φωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ
της ΕΕ και της Ιαπωνίας, με βάση την οποία οι 
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές σε ολόκληρη
την Ευρώπη και την Ιαπωνία μπορούν πλέον 
να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ζώνη
ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών στον
κόσμο.

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας θα εξαλείψει

σχεδόν όλους τους τελωνειακούς δασμούς - ποσόν που αντιπροσωπεύει ετησίως 1 δισ. ευρώ
για εταιρείες της ΕΕ, ενώ οι ευαίσθητοι τομείς της ΕΕ, όπως η παραγωγή ρυζιού, προστα-
τεύονται, το κρασί, το τυρί, το χοιρινό κρέας, τα ζυμαρικά, η σοκολάτα και τα μπισκότα θα
έχουν μηδενικό συντελεστή, είτε αμέσως, είτε μετά από μια μεταβατική περίοδο. Θα προ-
στατευθούν 205 προϊόντα με ευρωπαϊκή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ώστε να βοη-
θηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 78% των εξαγωγών προς την
Ιαπωνία, όπως είχε μεταδώσει με τηλεγράφημά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την ιαπωνική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γι-
ούνκερ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία υποστηρίζει το ελεύθερο εμπόριο και προκρίνει τους
ίσους όρους στον ανταγωνισμό. «Με αυτή τη συμφωνία θέλουμε να δείξουμε ότι το εμπό-
ριο δεν είναι μόνον δασμοί και εμπόδια. Αφορά αξίες, αρχές και την προσπάθεια για την εύ-
ρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων», δήλωσε ο κ. Γιούνκερ, ο οποίος ταξίδεψε στην Ιαπωνία
μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. 

Μιλώντας περαιτέρω για τη σημασία της συμφωνίας, ο κ. Γιούνκερ είπε πως η νέα συμ-
φωνία θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές: Θα
προστατεύσει σημαντικά ευρωπαϊκά προϊόντα στην Ιαπωνία και αντίστροφα. Θα δώσει στις
μικρές επιχειρήσεις και των δύο μερών την ευκαιρία να επεκταθούν σε μια εντελώς νέα
αγορά.

Στο ίδιο μήκος κύματος η επίτροπος αρμόδια για τα θέματα εμπορίου, Σεσίλια Μάλμστρομ
δήλωσε πως η συμφωνία αυτή τα περιλαμβάνει όλα: «καταργεί τους δασμούς και συμβάλ-
λει στο παγκόσμιο εγχειρίδιο κανόνων, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει στον κόσμο ότι αμφό-
τεροι εξακολουθούμε να πιστεύουμε στα οφέλη του ανοικτού εμπορίου». n

Συμφωνία χωρίς backstop, η μοναδική
που δέχονται οι «αντάρτες» της Μέι

Η μοναδική συμφωνία που προτίθενται να δε-
χτούν, προκειμένου να βγει η Βρετανία από το
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται δύο μήνες πριν
από το οριστικό Brexit, είναι η συμφωνία που
δεν θα περιλαμβάνει το backstop, διαμηνύουν
οι σκληροπυρηνικοί Brexiters στην Τερέζα Μέι.

Σε ευθεία αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες, οι
οποίες επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι το
backstop, το λεγόμενο δίχτυ ασφαλείας για την
αποφυγή των σκληρών συνόρων στα ιρλανδικά

σύνορα, δεν είναι διαπραγματεύσιμο, οι ευρωσκεπτικιστές του Συντηρητικού Κόμματος το-
νίζουν ότι δεν θα στηρίξουν την «εναλλακτική λύση» της Βρετανίδας πρωθυπουργού.

Η Τερέζα Μέι, έπειτα από τη μεγάλη ήττα στο βρετανικό κοινοβούλιο, το οποίο απέρριψε
με συντριπτική πλειοψηφία τη συμφωνία Λονδίνου – Βρυξελλών, πήρε τελικά το «πράσινο
φως» από τους Βρετανούς βουλευτές να επαναδιαπραγματευτεί. Δίχως πολλά περιθώρια
από την Ε.Ε. ωστόσο, η Μέι εκτιμάται ότι θα αναζητήσει τη «χρυσή τομή» με μία προσθήκη
στην ήδη υπάρχουσα συμφωνία αποχώρησης.

Τις προθέσεις των Συντηρητικών ευρωσκεπτικιστών ξεκαθάρισε ο πρώην υφυπουργός αρ-
μόδιος για το Brexit Στιβ Μπέικερ, λίγο πριν από την πρώτη συνάντηση σήμερα με τον νυν
υπουργό για το Brexit Στιβ Μπέρκλεϊ, προκειμένου να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, κυ-
ρίως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων (καμερών και υπολογιστικών συστημάτων) που θα
μπορούσαν να περιορίσουν τη λύση του backstop.

Καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά έως τις 29 Μαρτίου, και η Βρετανίδα πρωθυπουργός δη-
λώνει αποφασισμένη ότι θα είναι συνεπής στην ημερομηνία αυτή της εξόδου τη χώρα από
την Ένωση, ο υπουργός Εσωτερικών της Σαγίντ Ντέιβιντ καθησυχάζει τους πολίτες ότι η
Βρετανία θα παραμείνει «μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο», έστω και χωρίς συμ-
φωνία.

«Οι εκλογές είναι το λιγότερο που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή», τόνισε μιλώντας
στο BBC, απαντώντας στις συνεχείς εκκλήσεις για εκλογές από τον ηγέτη της αντιπολίτευ-
σης Τζέρεμι Κόρμπιν. n

Ριζική αλλαγή στη φορολόγηση των 
πολυεθνικών εταιρειών προτείνουν οι ΗΠΑ

Όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη από κυ-
βερνήσεις ανά τον κόσμο συγκεντρώνει η αμε-
ρικανική πρόταση για ριζική αλλαγή του τρό-
που με τον οποίον φορολογούνται παγκο-
σμίως οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με την αμερικανική πρόταση, οι
εταιρείες θα καταβάλλουν φόρους με βάση τη

χώρα όπου πραγματοποιούν πωλήσεις. Μια τέτοια μεταρρύθμιση θα οδηγούσε σε μεταφορά
φορολογικών εσόδων από φορολογικούς παραδείσους και χώρες με υψηλές εξαγωγές σε
χώρες με μεγάλο αριθμό καταναλωτών, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Πρόκειται για πολύ ση-
μαντική αλλαγή σε σχέση με το σημερινό σύστημα όπου οι εταιρείες καταβάλλουν φόρο
στη χώρα όπου βρίσκονται οι υπάλληλοί τους, τα γραφεία τους και άλλα περιουσιακά τους
στοιχεία. 

Ο ΟΟΣΑ ηγείται της διεθνούς προσπάθειας για αλλαγή των διεθνών συμφωνιών στις
οποίες βασίζεται η φορολογία εταιρειών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της μεταφοράς
των κερδών σε φορολογικούς παραδείσους ή σε χώρες με πολύ χαμηλή εταιρική φορολογία.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ηγεσία της Γαλλίας, ζητούν αλλαγή του τρόπου
φορολόγησης των εταιρειών έχοντας κατά νουν κυρίως τις αμερικανικές τεχνολογικές εται-
ρείες. 

Το Σάββατο, ο ΟΟΣΑ παρουσίασε τέσσερις προτάσεις για αλλαγή των κανόνων φορο-
λογίας επιχειρήσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η όλο και μεγαλύτερη ψηφιακή οικονομία.
Μεταξύ των τεσσάρων προτάσεων, είπε στους «Financial Times» ο Πασκάλ Σεν Αμάν επι-
κεφαλής φορολογίας στον ΟΟΣΑ, η αμερικανική πρόταση είναι η πλέον «δυνατή» και θα άλ-
λαζε ριζικά τον τρόπο με τον οποίον μοιράζονται οι διάφορες χώρες το δικαίωμα να φορο-
λογούν πολυεθνικές εταιρείες. «Θα πρέπει να βελτιωθεί (η πρόταση), ωστόσο η φιλοσοφία
(που διέπει την) αμερικανική πρόταση είναι αρκετά ισχυρή. Υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, τη
Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία και άλλες αναδυόμενες οικονομίες», προσθέτει ο Σεν Αμάν. Το
νέο φορολογικό καθεστώς θα περιόριζε, αν υιοθετούνταν, τις ευκαιρίες που έχουν οι πο-
λυεθνικές εταιρείες να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε χώρες με χαμηλή φορολογία και θα
αφορούσε όλους τους πολυεθνικούς ομίλους και όχι μόνο τις ψηφιακές εταιρείες. n

Αποκλεισμό κινεζικών εταιρειών 
από δίκτυα 5G εξετάζει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο
να απαγορεύσει ντε φάκτο την προμήθεια εξο-
πλισμού για τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 5ης
γενιάς από κινεζικούς ομίλους, άρα και από τη
Huawei Technolοgies. Τα σχετικά μεταδίδει
κατ’ αποκλειστικότητα το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Ρόιτερς, επικαλούμενο υψηλόβαθ-
μους αξιωματούχους των Βρυξελλών. Η εξέλιξη
αυτή εντείνει τις πιέσεις στη Huawei, η οποία
είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο στην κατα-

σκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και η δεύτερη στην κατασκευή έξυπνων κινητών τηλε-
φώνων, ενώ το ήμισυ των εσόδων της το αποκομίζει από τη διεθνή αγορά. Αυτήν την πε-
ρίοδο βρίσκεται στο στόχαστρο της Δύσης, θεωρούμενη ύποπτη για κατασκοπεία εκ μέρους
της κινεζικής κυβέρνησης, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς. Ο Αμερικανός πρέσβης
στις Βρυξέλλες, Γκόρντον Σόντλαντ, δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι πρόθεση της κυβέρνη-
σής του είναι να στρέψει τους ανθρώπους σε δυτικά προϊόντα τεχνολογίας και όχι σε εκείνα
της Huawei.

Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί πως ακόμα οι κινήσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων
βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο. Επιπλέον, ενδεχομένως το να επιβληθεί αποκλεισμός
των κινεζικών εταιρειών από την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τα δίκτυα
5ης γενιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι κάτι απλό. Πάντως, δείχνει τη μεταστροφή
των Βρυξελλών, ενόσω το θέμα του ρόλου της Huawei αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες δια-
στάσεις. Οι ΗΠΑ, πάλι, διαμέσου του πρέσβη Γκόρντον Σόντλαντ διαμηνύουν πως υπάρχουν
αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ότι η Huawei κάνει κατασκοπεία εις βάρος της Δύσης, κάτι το
οποίο η ίδια θεωρεί αβάσιμο.

Εκπρόσωπος του κινεζικού κολοσσού, απαντώντας στα σχόλια Σόντλαντ, τόνισε ότι η
Huawei έχει αποδεδειγμένα δείξει πως ενδιαφέρεται για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και
δεν αγοράζει όλα της τα υλικά από την Κίνα, παρά μόνον το ένα τρίτο επί των συνολικών.
Τέλoς, αναφέρεται ότι η Huawei αποκλείστηκε από διαγωνισμό στην Τσεχία για ψηφιακή
φορολογική πύλη λόγω ανησυχιών για θέματα ασφαλείας. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Τελετή διαβεβαίωσης του Επικεφαλής Επιστήμονα 
για την Έρευνα και την Καινοτομία
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμ-

πτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή δια-
βεβαίωσης του Επικεφαλής Επιστήμονα για
την Έρευνα και την Καινοτομία κ. Κυριάκου
Κόκκινου.
Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ανά-
φερε ότι «αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη σημα-
σία του τομέα της Έρευνας και της Καινοτο-
μίας και η παραγωγική δυναμική που μπορεί
να προσδώσει στην οικονομία του τόπου η
ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρω-
μένου συστήματος έρευνας και καινοτομίας
και στα πλαίσια αυτά το Υπουργικό Συμβού-
λιο τον περασμένο Οκτώβριο αποφάσισε τη
νέα δομή του Συστήματος Διακυβέρνησης
Έρευνας, βασισμένης στο πρότυπο καλών
πρακτικών άλλων χωρών.
Με την απόφαση προωθείται η δημιουρ-

γία αφενός του  Εθνικού Συμβουλίου Έρευ-
νας και Καινοτομίας ως το κατ’ εξοχήν συμ-
βουλευτικό όργανο για τον καθορισμό σχε-
τικής  στρατηγικής  με  επικεφαλής  τον  κ.
Φίλιππο Πατσαλή, και η υιοθέτηση του θε-
σμού του Επικεφαλής Επιστήμονα για την
Έρευνα και την Καινοτομία με επικεφαλής
τον  κ. Κόκκινο  και  με  όρους  εντολής  την
προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας και τε-
χνολογίας σε εθνικό επίπεδο, αναμφίβολα
θα ενισχύσουν και θα επιτρέψουν τη συνέ-
χεια της ευρύτερης στρατηγικής κατεύθυν-
σης που υιοθετήσαμε.

Επισήμανε ο ΠτΔ ότι ο κ. Κόκκινος έχει
μακρόχρονη πείρα στον ιδιωτικό τομέα σε
εταιρείες  που  προωθούν  την  καινοτομία
αλλά παράλληλα διετέλεσε και τα τελευταία
χρόνια  ως  αντιπρόεδρος  του  Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας.
Συνεπώς,  βάσει  των  πιο  πάνω,  είναι  σε

θέση να γνωρίζει τις προκλήσεις τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα και
την τεχνογνωσία να προωθήσει δράσεις που
θα δημιουργήσουν συνέργειες για την προ-
ώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας και καινοτομίας και την όλη διεύ-
ρυνση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος.
Συνέργειες  βασισμένες  στη  διασύνδεση

και την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων που
παράγουν  τη  γνώση  και  εφαρμόζουν  τις
απαραίτητες πολιτικές υλοποίησής της, όπως
είναι η Δημόσια Διοίκηση, τα Πανεπιστήμια,
τα Κέντρα Ερευνών, και βεβαίως οι επιχει-

ρήσεις.
Αποδεχόμενος το διορισμό, ο κ. Κόκκινος

είπε ότι πρόκειται για νέο θεσμό για τα δε-
δομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα
προωθήσει οικονομική ανάπτυξη και κοινω-
νική ευημερία.
Η σημασία που αποκτούν η έρευνα, η τε-

χνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία, ως
βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, είναι στις μέρες
μας μεγαλύτερη από ποτέ. Οι διεθνείς τάσεις
καταδεικνύουν  ότι  βρισκόμαστε  στην
έναρξη μιας νέας εποχής, η οποία χαρακτη-
ρίζεται από ανατρεπτικές και μετασχηματι-
στικές καινοτομίες, καθώς και από την εν-
σωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην
καθημερινή  ζωή, αναδιαμορφώνοντας τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αλλη-
λοεπιδρούν  οι  άνθρωποι,  επιχειρήσεις,  τα
κράτη και οι κοινωνίες. Όλο και περισσότερο
η  λήψη  αποφάσεων  από  την  Κυβέρνηση
απαιτεί επιστημονική συμβολή και στοιχει-
οθέτηση με βάση επιστημονική γνώση. Ταυ-
τόχρονα, οι δυνατότητες των επιχειρήσεών
μας να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν,
προϋποθέτουν τη γεφύρωση του χάσματος
με την επιστημονική και ερευνητική κοινό-
τητα, καθώς και την ύπαρξη κατάλληλων δε-
ξιοτήτων και ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού

περιβάλλοντος. Είναι εμφανής σε όλα τα επί-
πεδα της κοινωνίας η στροφή γύρω από την
ενίσχυση  της  δημιουργικής  σκέψης  και  η
προσπάθεια  ανάδειξης  της  καινοτόμου
φύσης του ανθρώπου.
Τόνισε ο κ. Κόκκινος ότι η Κοινωνική Και-

νοτομία είναι το όχημα και η ελπίδα για ένα
βιώσιμο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
ξεκάθαρο  ρόλο  και  στόχους  για  την  ενί-
σχυση της κοινωνικής καινοτομίας καθώς
αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπο-
λέμηση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως,
για παράδειγμα, της δημογραφικής αλλαγής,
αστικοποίησης,  καταπολέμησης  της  φτώ-
χειας και άλλων προβλημάτων.
Με τη συνεργασία του Εθνικού Συμβου-

λίου Έρευνας και Καινοτομίας θα κτιστεί η
Εθνική μας Στρατηγική Έρευνας και Καινο-
τομίας, υιοθετώντας το φιλόδοξο όραμα για
ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κόμβο
επιστημονικής  αριστείας  και  καινοτομίας.
Ένα όραμα που θα λειτουργήσει ως οδηγός
και έμπνευση για την ανάπτυξη στοχευμέ-
νων και αποτελεσματικών μέτρων και πρω-
τοβουλιών, και την ευθυγράμμιση των πολι-
τικών μας σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας
και καινοτομίας. n

Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Καταναλωτών

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής διοργανώνει, την ερχόμενη
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Καταναλωτών,  την
6η διάλεξη με θέμα:

«Ο Ρόλος του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου: Πρόσφατες Δράσεις»
Η διάλεξη θα δοθεί στο οίκημα της Ένωσης Καταναλωτών στις 5:30μμ, στη Λεωφόρο Προ-
δρόμου 26, στο Στρόβολο.

Το θέμα θα παρουσιάσει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κ. Παύλος Ιωάννου.
Είσοδος ελεύθερη – Θέσεις περιορισμένες. Δηλώσεις συμμετοχής: 99499987. 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.

 
 

 
 

                                                                                   
                                                                

 
 
 
 
 
 

   4   1   

 4   3   8  

2  1 6   3   

      2  5 

 5   8   1  

1  7       

  6   4 5  7 

 8   7   9  

  2   1    

 
 

 
 

                                                                                   
                                                                

 
 
 
 
 
 

 1 3     7  

4   6     9 

    3    6 

   2    6  

  2  1  7   

 9    4    

7    8     

5     2   3 

 3     1 5  

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 13

ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Συνδαιτυμόνας.
2. Διοικητικό όργανο που έχει την ευθύνη  υλοποί-
ησης συγκεκριμένων στόχων – Κορεάτικος αρχιτε-
κτονικός ρυθμός.
3. Συσσωρεύσεις άμμου σε παραλίες – Όνομα
τριών βασιλέων της Περσίας
4. … Φόλμαν: Ισραηλινός σκηνοθέτης – Ποτάμι
της Βουλγαρίας – Κομμένο … κερί.
5. … Τρότσκι: θεωρητικός του Μαρξισμού –
Κουτά, άμυαλα.
6.  Άφωνη … μις – Βοηθητικό ρήμα (αρχ.) – Πίτερ
…: Άγγλος σκηνοθέτης.
7. Κάκοσμο.
8. Έδεσμα που γίνεται και από πατάτες – Μπορεί, πιθανόν.
9. Αυτοί οι ίδιοι (ιδιωμ.) – Επιφώνημα κεφιού – Τα έχει το … άχτι.
10. Ο αριθμός 305 με γράμματα – Πρόθεση – Κλητικό επιφώνημα.
11. Ρωμαίος αυτοκράτορας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Απάτη για … τα μάτια.
2. Χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας – Ξένο … ξενοδοχείο.
3. Σαρκοβόρο πτηνό – Ο πρώτος ζυγός αριθμός.
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Ένα σύστημα του οργανισμού μας.
5. Ένδυμα κληρικών – Πόλη της Ιαπωνίας – Δορυφόροι του … Β.
6.  Μόριο προτροπής – Η πατρίδα του Λουκιανού.
7. Ράτσα σκύλων – … Φιλντ: πόλη του Ντάλας.
8. Η πρώτη σημασία μιας λέξης – Μοναδική.
9. Ζαν Μισέλ …: Γάλλος συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής – Κάθε τι που ακούμε – Παρα-
πέμπει.
10. Πόλη και λιμάνι της Πορτογαλίας – Υποκίτρινο.
11. Δεν τα πάνε καλά … με τους καπιταλίστες.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Σχολικών Υπαλλήλων
Προσκαλείστε στην ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ που θα

γίνει την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3.30 μ.μ. στη "Αίθουσα Συνεδριά-
σεων", στην Καφετέρια της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λευκωσίας.

ΘΕΜΑΤΑ:
α. Λογοδοσία του Κλαδικού Συμβουλίου δια του Προέδρου πάνω στα πεπραγμένα της

χρονιάς που έληξε.
β. Συζήτηση πάνω στο πιο πάνω και σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
γ. Έγκριση Εφορευτικών Επιτροπών ανά Επαρχία για τις εκλογές.
δ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα υποβληθεί από μέλη του Κλάδου και που θα

αποσταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

Οι εκλογές για ανάδειξη του νέου Συμβουλίου θα διεξαχθούν Επαρχιακά την Τε-
τάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 ως ακολούθως:

Λευκωσία, Λεμεσός-Πάφος και Λάρνακα-Αμμόχωστος.
Λεπτομέρειες θα σας ανακοινωθούν με νέα εγκύκλιο.
Οι συνάδελφοι/σες που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να αποστεί-

λουν το σχετικό έντυπο, κατάλληλα συμπληρωμένο, στη Γραμματέα του Κλάδου το αρ-
γότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 2.30μ.μ. στο φαξ 22491759.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο όσοι/όσες είναι μέλη της ΠΑΣγΔΥ
κατά την 30 η Νοεμβρίου 2018 και δεν καθυστερούν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά
την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Σας αποστέλλονται τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας.
Σημ.: Σε κάθε Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών μέσα σε 15

λεπτά από την ορισθείσα ώρα, αποτελεί απαρτία.
Πάρης Κληρίδης, Πρόεδρος                  Ευγενία Λαγού - Κωνσταντίνου, Γραμματέας
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Αύξηση στην προσβολή από την εποχιακή γρίπη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Υγείας η δραστηριότητα της γρί-
πης στον κυπριακό πληθυσμό εφέτος

παρουσίασε αύξηση την τρίτη εβδομάδα Δε-
κεμβρίου 2018. Από την δεύτερη εβδομάδα
Ιανουαρίου 2019 μέχρι και σήμερα η δρα-
στηριότητα της γρίπης παραμένει αρκετά
αυξημένη.

Την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2018
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, έχουν κατα-
γραφεί 25 σοβαρά περιστατικά σε όλη την
Κύπρο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη
γρίπη. Τα 10 από τα 25 σοβαρά περιστατικά
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Νοση-
λείας, ενώ 18 από τους 25 αυτούς ασθενείς
είχαν προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου
όπως σακχαρώδη διαβήτη, άσθμα, χρόνια
αναπνευστική ή αιματολογική νόσο. Οι ηλι-
κίες των σοβαρών περιστατικών κυμαίνον-
ται από 20 μηνών έως και 91 ετών με διάμεση
ηλικία 59 ετών.

Σημειώνεται επίσης ότι τέσσερα από τα 25
σοβαρά περιστατικά κατέληξαν. Οι τρείς από
τους τέσσερεις θανάτους συνέβησαν σε
ασθενείς με υποκείμενα χρόνια προβλήματα
υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν από τη
γρίπη Α , ενώ στην τέταρτη περίπτωση, η
γρίπη Α επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη κλι-
νική κατάσταση του ασθενή.

Η αντιμετώπιση της γρίπης περιλαμβάνει
μέτρα προσωπικής υγιεινής που θα πρέπει να

εφαρμόζονται από όλο τον πληθυσμό και
κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυ-
σμού (βρέφη, παιδιά, χρόνιοι πάσχοντες, εγ-
κυμονούσες, κτλ) και είναι:

- Να φροντίζουμε για τον καλό αερισμό
των χώρων όπου ζούμε.

- Όταν ένα άτομο βήχει ή φταρνίζεται να
χρησιμοποιεί χάρτινο μαντηλάκι το οποίο να
βάζει μπροστά στο πρόσωπο του και το
οποίο αμέσως μετά πετάει στα σκουπίδια και
πλένει τα χέρια του.

- Να πλένουμε καλά και συχνά τα χέρια
μας με σαπούνι και νερό και να αποφεύγουμε
να αγγίζουμε το πρόσωπο με ακάθαρτα
χέρια.

- Να αποφεύγουμε τη στενή επαφή (πρό-
σωπο με πρόσωπο) με άτομο που παρουσιά-
ζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού.

- Το παιδί ή μέλος του προσωπικού που
παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του ανα-
πνευστικού δεν πρέπει να πάει στο σχολείο
μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων και
να ακολουθεί τις οδηγίες του θεράποντα ια-
τρού του.

- Υγιεινή διατροφή (φρούτα και λαχανικά)
και άσκηση.

Ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από την
νόσο ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, είναι το εμβόλιο κατά της γρί-
πης σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα
ιατρού και του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαί-

τερα, σε ό,τι αφορά στα παιδιά με παράγον-
τες κινδύνου για σοβαρή γρίπη και συγκε-
κριμένα τα πάσχοντα με χρόνια νοσήματα
του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού 
συστήματος, των νεφρών, καθώς και ανοσο-
κατασταλμένα παιδιά, θα πρέπει να εμβο-
λιάζονται ακόμα και τώρα είτε στον παιδία-
τρό τους, είτε, εφόσον πρόκειται για δι-
καιούχους, στα Κέντρα Μητρότητας και
Παιδιού μετά από συνταγογράφηση από
παιδίατρο.

Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό ενηλίκων,
αυτός μπορεί να γίνει στα Κέντρα Εμβολια-
σμού κάθε επαρχίας. Στις επαρχίες Λευκω-
σίας, Λεμεσού και Λάρνακας τα Κέντρα Εμ-
βολιασμού βρίσκονται στα αντίστοιχα πα-
λαιά νοσοκομεία. Στις επαρχίες Πάφου και
Αμμοχώστου τα Κέντρα Εμβολιασμού βρί-
σκονται στα Γενικά Νοσοκομεία των πό-
λεων.

Ο εμβολιασμός συστήνεται στις πιο κάτω
ομάδες αυξημένου κινδύνου:

1. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω
2. Παιδιά >6 μηνών και ενήλικες που πα-

ρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή
χρόνια νοσήματα:

- Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
- Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμι-

κές διαταραχές
- Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επί-

κτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
- Μεταμόσχευση οργάνων
- Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αι-

μοσφαιρινοπάθειες)
- Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο με-

ταβολικό νόσημα
- Χρόνια νεφροπάθεια
- Νευρολογικά ή Νευρομυϊκά νοσήματα
3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας

κύησης.
4. Λεχωίδες
5. Θηλάζουσες
6. Παχύσαρκα άτομα
7. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακρο-

χρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή
αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο
εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.

8. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή
με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντί-
ζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών
από τη γρίπη.

9. Οι κλειστοί πληθυσμοί (όπως τρόφιμοι
γηροκομείων)

10. Επαγγελματίες που ασχολούνται με
ζώα, όπως κτηνίατροι

11. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπη-
ρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό και λοιποί εργαζόμενοι). n

Ετήσια Γενική Συνέλευση Τμήματος Λεμεσού
Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού έχει καθορίσει συμφώνα με το καταστα-

τικό της οργάνωσης μας όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της επαρχίας μας
πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ την 20η  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γενική Συνέλευση είναι:
1. Λογοδοσία του προέδρου του Τμηματικού Συμβουλίου.
2. Ταμειακή Κατάσταση.
3. Συζήτηση στα θέματα (1) και (2).
4. Οποιοδήποτε θέμα που κατά την άποψη του Τμηματικού Συμβουλίου, των διαφό-

ρων Σωμάτων της ΠΑΣΥΔΥ ή οποιουδήποτε μέλους του Επαρχιακού Τμήματος πρέπει να
συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση και που έχει αποσταλεί στο Τμηματικό Συμβούλιο  δυο
(2) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της.  

5. Αρχαιρεσίες
Υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματέα του Τμηματικού Συμβουλίου,

Μαρία Νικολάου, τηλ 99865483. Κάθε υποψήφιος να προτείνεται από ένα μέλος και να
υποστηρίζεται από άλλο με την ενυπόγραφη συγκατάθεση του υποψηφίου τουλάχιστο 5
μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες πρέπει να παραδοθούν όχι αρ-
γότερα από τις 15/02/2019 και ώρα 18:00.

Σημ. Έντυπα για υποβολή υποψηφιοτήτων διατίθενται από την Γραμματέα του Τμημα-
τικού Συμβουλίου.   

Πρόεδρος,  Πανίκος Πιτσιλλίδης Γραμματέας, Μαρία Νικολάου    

Ετήσια Γενική Συνέλευση Τμήματος Αμμοχώστου
Καλούνται τα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος Αμμοχώστου στην Ετήσια Γενική Συνέ-

λευση που θα γίνει στο Οίκημα του Επαρχιακού Τμήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας τη
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2018
2. Ετήσια Έκθεση Λογαριασμών
3. Συζήτηση πάνω στα πιο πάνω θέματα
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμή-

ματος, των διαφόρων Σωμάτων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ή οποιουδήποτε μέλους του Τμήματος
πρέπει να συζητηθεί υποβάλλεται γραπτώς στο Τμηματικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστον
μέρες πριν την καθορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Εκλογή νέου Τμηματικού Συμβουλίου
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν πάνω σε ειδικό έντυπο και να φθάσουν στον

πρόεδρο του Τμηματικού Συμβουλίου συν. Ζαννέτο lωάννου, τουλάχιστον πέντε μέρες
πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι 06.02.2019 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12η μεσημβρινή.

Ειδικά έντυπα για υποψηφιότητες μπορείτε να πάρετε από το Πρόεδρο του τμηματικού
συμβουλίου συν. Ζαννέτο lωάννου τηλ. 99495709.

Οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρεθεί μέσα σε 15' λεπτά από την ώρα που ορίστηκε
θα αποτελέσει απαρτία.

Ζαννέτος lωάννου, Πρόεδρος
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Ήττα σοκ του ΑΠΟΕΛ και μάλιστα μέσα στο ΓΣΠ
από την Πάφο με 1-2, οδυνηρή ήττα του Απόλλωνα
από την Ανόρθωση στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’

με 1-0 και ο συμβιβασμός της ΑΕΛ με την ΑΕΚ στο Τσίρειο
με 0-0, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της 19ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος.

Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε; Σίγουρα ο ΑΠΟΕΛ, που
δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο παίζοντας στην έδρα του
με την Πάφο και να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του
Απόλλωνα αυξάνοντας τη μεταξύ τους διαφορά, έχασε. Χα-
μένος της αγωνιστικής και ο Απόλλωνας, αφού γνώριζε το
αποτέλεσμα του πρωτοπόρου ΑΠΟΕΛ (έπαιξε νωρίς το
Σάββατο) και δύο ώρες μετά είχε την ευκαιρία, που του δό-
θηκε από την Παφιακή ομάδα, να κερδίσει και να ξεπεράσει
τους γαλαζοκίτρινους βαθμολογικά. Η ‘Κυρία’ όμως είχε αν-
τίθετη άποψη. Όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι και στον β΄
γύρο, έγινε η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής που τον κέρ-
δισε δύο φορές, τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας και του στέ-
ρησε τη χαρά να ανέβει στην κορυφή του βαθμολογικού πί-
νακα.

Μια μέρα μετά (Κυριακή) μπήκε στον αγώνα και η ΑΕΛ.
Γνώριζε τα αποτελέσματα των άλλων δύο διεκδικητών του
τίτλου και είχε την ευκαιρία της να κερδίσει στο Τσίρειο την
ΑΕΚ και να ξαναπιάσει την κορυφή μετά από δύο περίπου
μήνες. Πάλεψε, μόχθησε στον αγωνιστικό χώρο, όμως στο
τέλος συμβιβάστηκε με τη λευκή ισοπαλία (0-0). Μείωσε
όμως στον ένα το βαθμό που την χωρίζει από το ΑΠΟΕΛ και
αύξησε στον ένα βαθμό από τον συμπολίτη του Απόλλωνα.

Μεγάλο κέρδος για την Ανόρθωση, που με την επιτυχία
της και τρεις αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία της κανονικής
περιόδου, έχει κάνει πολύ σημαντικό άλμα να σταθεροποι-
ηθεί στην πρώτη εξάδα. Μάλιστα οι άλλοι διεκδικητές, ΑΕΚ
και Νέα Σαλαμίνα έφεραν ισοπαλία και το εκμεταλλεύτηκε
με τον καλύτερο τρόπο.

Η Νέα Σαλαμίνα ήθελε πολύ το τρίποντο επί της Δόξας
Κατωκοπιάς, αφού αν κέρδιζε θα ήταν σίγουρα στην πρώτη
εξάδα, εκτός αν έχει τάση για… αυτοκτονία! Έφερε ισοπαλία
1-1 στο Μακάρειο Στάδιο και θέλει ακόμα τουλάχιστον
πέντε βαθμούς για να το πετύχει στη συνέχεια του πρωτα-
θλήματος.

Σημαντική νίκη που τη διατηρεί… ζωντανή στη μάχη για
την εξάδα για την Ομόνοια. Οι ‘πράσινοι’ επικράτησαν με
2-0 του Ερμή στο ‘Αμμόχωστος’ και μείωσαν τη διαφορά
από την 6η θέση στους τέσσερις βαθμούς.

Ντεμπούτο με ήττα στο πάγκο του Ερμή για τον Χρύση
Μιχαήλ, με τους ‘φτεροπόδαρους’ να παραμένουν καθηλω-
μένοι στην τελευταία θέση.

Πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Ένωση Παραλι-
μνίου. Πρώτη της στο φετινό πρωτάθλημα, δάμασε την
Αλκή Ορόκλινης με 2-1 και ανάπνευσε βαθμολογικά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στο βαθμολογικό πίνακα ο ΑΠΟΕΛ, αν και γνώρισε την
ήττα, διατηρήθηκε για ακόμη μίαν αγωνιστική (5η συνεχό-
μενη) μόνος στην κορυφή με 42 βαθμούς. Ήταν η 4η ήττα για
τους γαλαζοκίτρινους, που σημείωσαν 39 γκολ υπέρ και 17
κατά. Στην επόμενη αγωνιστική (20η), ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει
εκτός με την Ένωση Παραλιμνίου, στη συνέχεια έχει δύο
ντέρμπι. Εντός με την ΑΕΚ και εκτός με τον Απόλλωνα. Έτσι
καταλαβαίνουμε τη σημασία της οδυνηρής ήττας από την
Πάφο, πόσο μετρά.

Στην 2η θέση πέρασε η ΑΕΛ με 41 βαθμούς. Στη συνέχεια
έχει το μεγάλο ντέρμπι με το συμπολίτη της Απόλλωνα.
Μετά εντός με τη Νέα Σαλαμίνα και τέλος, στην 22η αγωνι-
στική, την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμε-
σού, δέχθηκαν την ήττα τέσσερις φορές και έχουν πετύχει 32
γκολ και δέχθηκαν 21.

Ένα σκαλί πιο κάτω είναι ο Απόλλωνας με 40 βαθμούς.
Έχει την καλύτερη επίθεση (43 γκολ) και τη δεύτερη καλύ-
τερη άμυνα στο πρωτάθλημα (15). Κάνει αρχή στην 20η αγω-
νιστική με το ντέρμπι με την ΑΕΛ και μετά εκτός με την
Αλκή Ορόκλινης. Στην τελευταία αγωνιστική της κανονι-
κής διάρκειας του πρωταθλήματος θα έχει για αντίπαλό του

στο Τσίρειο τον ΑΠΟΕΛ.
Στην 4η θέση βρίσκουμε την

ΑΕΚ Λάρνακας με 31 βαθμούς.
Έχει την καλύτερη άμυνα στο πρω-
τάθλημα (14), ενώ θα λέγαμε υστε-
ρεί στο επιθετικό κομμάτι (30
γκολ) και ίσως ήταν και ένας από
τους λόγους που έμεινε μακριά από
τους πρωτοπόρους και τώρα τρέ-
χει να τους… προλάβει. Στην επό-
μενη αγωνιστική, θα φιλοξενήσει
την Αλκή Ορόκλινης και μετά πη-
γαίνει στο ΓΣΠ με αντίπαλό της
τον ΑΠΟΕΛ. Στην 22η αγωνιστική
θα κλείσει με τον εντός έδρας
αγώνα με την Ένωση Παραλιμνίου.

Την 5η θέση μοιράζονται οι δύο ομάδες της Αμμοχώστου,
με 30 βαθμούς, Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα.  Η ‘Κυρία’
έχει καλή αμυντική διάταξη (21 δέχθηκε γκολ), όμως επιθε-
τικά υστερεί, μόνο 23 τέρματα πέτυχε. Έχασε πέντε φορές
και μόνο μία φορά στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’. Επόμενος
αντίπαλος της Ανόρθωσης είναι, εκτός έδρας η συμπολί-
τισσα της Νέα Σαλαμίνα. Στη συνέχεια έχει εντός την Ομό-
νοια, που ίσως κρίνει και την παραμονή της στην πρώτη
εξάδα, τόσο για την ‘Κυρία’, όσο και για τους ‘πράσινους’ της
Λευκωσίας. Τελευταία αγωνιστική του β΄ γύρου θα έχει αν-
τίπαλό του τον Ερμή Αραδίππου στο ‘Αμμόχωστος’.

Η Νέα Σαλαμίνα θα έχει για αντίπαλό της στο ‘Αμμόχω-
στος’ την Ανόρθωση, εκτός στη συνέχεια την ΑΕΛ στο Τσί-
ρειο και τέλος εντός έδρας την Αλκή Ορόκλινης. Η ομάδα
της Αμμοχώστου πέτυχε 25 τέρματα και δέχθηκε 24 και έχει
επτά ήττες.

Στην 7η θέση είναι η Ομόνοια με 26 βαθμούς που με τη
νίκη της επί του Ερμή διατήρησε τις όποιες ελπίδες έχει για
την εξάδα. Επόμενος αντίπαλός της η Δόξα Κατωκοπιάς στο
ΓΣΠ, εκτός με την Ανόρθωση και τέλος με την ΑΕΛ στη
Λευκωσία. Η μεγάλη αδυναμία της Ομόνοιας είναι στο επι-
θετικό κομμάτι, αφού για 19 αγωνιστικές πέτυχε μόνο 21
γκολ και δέχθηκε 22. Επίσης έχει τις περισσότερες μέχρι
στιγμής ήττες από την πρώτη εξάδα (σύνολο 9).

Στην 8η θέση είναι η Δόξα Κατωκοπιάς με 18 βαθμούς. Η
μεγάλη της αδυναμία είναι η άμυνά της, αφού δέχθηκε 35
γκολ και είναι η δεύτερη χειρότερη στο πρωτάθλημα. Πρώτη
είναι η Αλκή με 37 τέρματα. Έχει όμως την καλύτερη επίθεση
αρχίζοντας από την 7η θέση και πιο κάτω με 25 γκολ που ση-
μείωσε. Επόμενος αντίπαλος της προσφυγικής ομάδας είναι
η Ομόνοια στο ΓΣΠ και ακολουθεί, εντός έδρας ο Ερμής.
Τελευταία αγωνιστική εκτός με την Πάφο.

Στην 9η θέση βρίσκουμε την Αλκή Ορόκλινης με 16 βαθ-
μούς. Οδυνηρή ήταν η ήττα που γνώρισε εντός έδρας από
την Ένωση που της στέρησε τις ελπίδες της να βελτιώσει
ακόμα καλύτερη τη βαθμολογική της θέση. Η ‘Αθάνατη’ έχει
τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα (37 γκολ) και μόνο από
τον ΑΠΟΕΛ δεν δέχθηκε τέρμα, που είναι η δεύτερη καλύ-
τερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Θα έχει για αντίπαλό της την
ΑΕΚ εκτός, τον Απόλλωνα εντός και Νέα Σαλαμίνα εκτός.

Στη 10η θέση, μετά το νικηφόρο πέρασμά του από το ‘Αμ-
μόχωστος’ βρίσκουμε την Ένωση Παραλιμνίου με 16 βαθ-
μούς. Κάνει αρχή εντός έδρας με τον ΑΠΟΕΛ και Πάφο στη
συνέχεια και τέλος εκτός με την ΑΕΚ.

Στην 11η θέση είναι η Πάφος, με 14 βαθμούς. Πέτυχε δύο
συνεχόμενες νίκης (Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ) και ανέβηκε βαθ-
μολογικά. Να θυμίσουμε ότι από την Παφιακή ομάδα αφαι-
ρέθηκαν έξι βαθμοί από τη Δικαστική Επιτροπή για αντικα-
νονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της. Θα φιλοξενήσει τον
Ερμή Αραδίππου, στη συνέχεια και εκτός την Ένωση στο
Παραλίμνι. Τέλος στην 22η αγωνιστική θα παίξει εντός έδρας
με τη Δόξα Κατωκοπιάς.

Τέλος στην 12η θέση είναι ο Ερμής Αραδίππου με 9 βαθ-
μούς. Επόμενος αντίπαλος είναι η Πάφος εκτός, όπως και
με τη Δόξα και στην 22η αγωνιστική, εντός με την Ανόρ-
θωση.

ΚΥΠΕΛΛΟ
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης

του Κυπέλλου. Αν το ΑΠΟΕΛ περάσει σήμερα το εμπόδιο
της Δόξας Κατωκοπιάς (κέρδισε στο ΓΣΠ 2-1), τότε θα βρει
μπροστά του την ΑΕΚ Λάρνακας. Στα… μαλακά ο Απόλ-
λωνας, θα αγωνιστεί με το νικητή του ζευγαριού, Εθνικού
Άχνα – Καρμιώτισσα (2-1), ενώ καλά κρίνεται και η κλήρωση
για την ΑΕΛ που θα έχει για αντίπαλό του τον Ερμή Αρα-
δίππου. Ευκαιρία για την Πάφο και Ένωση Παραλιμνίου να
προχωρήσει, μια εκ των δύο στο θεσμό και φυσικά στα ημι-
τελικά του Κυπέλλου.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ο Ολυμπιακός το βιολί του

Με ανατροπή ο Ολυμπιακός ξεπέρασε και το δύσκολο
εκτός έδρας εμπόδιο της Αγίας Νάπας με 2-1 και εξακολου-
θεί να είναι μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
με 42 β. κάνοντας έτσι άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση
του τίτλου, αλλά και ανόδου στην Α΄  Κατηγορία. Χαρα-
κτηριστικό της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ Κα-
τηγορίας είναι ότι οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδό τους
κέρδισαν και έτσι η ‘μάχη’ της ανόδου αποκτά ακόμη μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον, αφού η διαφορά μεταξύ τους είναι πολύ
μικρή.

Στην 2η θέση είναι ο Εθνικός Άχνας με 39 β., που κέρδισε
στο Δασάκι την Αναγέννηση Δερύνειας με 1-0. Νίκη εκτός
έδρας πέτυχε και η 3η στη βαθμολογία, ομάδα του Ουθέλ-
λου Αθηαίνου με 3-1 επί της ΜΕΑΠ Π. Χωριού και έφθασε
τους 37 β.. Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω είναι ο Άρης με 36 β.,
που κέρδισε την ΑΕΖ Ζακακίου με 3-2. Η ΠΑΕΕΚ με ανα-
τροπή νίκησε εντός έδρας την Καρμιώτισσα με 3-1 και ανά-
πνευσε βαθμολογικά. Ο Ονήσιλος Σωτήρας κέρδισε με 2-1
τον ΑΣΙΛ Λύσης, ως επίσης και το ΘΟΪ Λακατάμιας εκτός
έδρας τον Ακρίτα Χλώρακα με 2-1 και βελτίωσαν σημαντικά
τις βαθμολογικές τους θέσεις, αφού τώρα ξεπέρασαν ορι-
στικά τον κίνδυνο του υποβιβασμού. Νέα ήττα δέχθηκε ο Δι-
γενής Ορόκλινης που είναι ο ουραγός στη βαθμολογία με
13β., αφού τον κέρδισε η Ομόνοια Αραδίππου με 0-2.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έπιασε κορυφή η Ομόνοια Ψευδά

Ο Διγενής Μόρφου δέχθηκε την οδυνηρή ήττα από τη 
ΕΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς με 2-1 και είχε σαν αποτέλεσμα
να απολέσει την κορυφή της βαθμολογίας. Η προσφυγική
ομάδα είναι στην 2η θέση με 38 β., ενώ η Πόλης Χρυσοχούς
είναι στην 4η θέση με 32 β. και κυνηγά την άνοδό της.

Την ήττα του Διγενή Μόρφου την εκμεταλλεύτηκε με τον
καλύτερο τρόπο η Ομόνοια Ψευδά που κέρδισε δύσκολα την
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 1-0 και πέρασε μόνη στην κορυφή με
41 β.. Στην 3η θέση είναι ο Π.Ο. Ξυλοτύμπου με 36 β. που
έφερε εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) με τον Αχυρώνα Λιοπε-
τρίου και έχασε την ευκαιρία να πιάσει την προσφυγική
ομάδα στην 2η θέση. Ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε εκτός
έδρας την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 2-1 και συνεχίζει με αι-
σιοδοξία την προσπάθεια του να κρατηθεί στην Γ΄ Κατηγο-
ρία. Η Ε.Ν.Υ. Διγενή Ύψωνα κέρδισε με 3-0 την Ελπίδα
Αστρομερίτη, ο Κούρρης τον Χαλκάνορα Ιδαλίου με 2-1,
όπως επίσης και ο Π.Ο. Ορμήδειας την Αμαθούς με 1-0.
Τέλος η Πέγεια έφερε ισοπαλία με τον Εθνικό Άσσιας (1-1).
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΤΟΚ
Όλο και πιο κοντά στην άνοδο ο Ηρακλής Γερολάκκου

Η προσφυγική ομάδα του Ηρακλή Γερολάκκου κέρδισε
την Ασπίς Πύλας με 2-1 και συνέχισε την ανοδική της πο-
ρεία προς την κατάκτηση του τίτλου και της ανόδου στην Γ΄
Κατηγορίας. Είναι στους 43 β.. Στην 23η θέση έμεινε για
ακόμη μίαν αγωνιστική μόνη η Εληά Λυθροδόντα με 38 β..
Κέρδισε τον Κορμακίτη με 3-0 και εκμεταλλεύτηκε και την
ήττα της Τρίτης ΑΠΟΝΑΣ Αναγυιών (34 β.), από τον ΑΤΛΑ
Αγλαντζιάς με 1-0 και αύξησε την μεταξύ τους διαφορά. Στην
4η θέση με 31 β. είναι η ΑΕΝ που συνέτριψε την ΑΠΕΠ Πι-
τσιλιάς με 4-1. Κέρδισε ο Φοίνικας τη Δόξα Παλιομετόχου με
1-0 και ανέβηκε βαθμολογικά. Στον πυθμένα είναι ο Ροτσί-
δης Μάμμαρι που έφερε ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ Κοράκου
και παρέμεινε στην 13η θέση. n

Πρωτάθλημα χωρίς …ανάσα! Οι ‘μικροί’ τους ‘σακάτεψαν’…
ΑΠΟΕΛ – ΠΑΦΟΣ 1-2, Ανόρθωση – Απόλλων 1-0, ΑΕΛ – ΑΕΚ ‘Χ’



ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201916

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να ξε-
κινήσει ακόμη και σήμερα τη συζήτηση για
το Κυπριακό.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρώτα συμφωνία επί των όρων αναφοράς

και μετά επανάληψη συνομιλιών.

Νίκος Χριστοδουλίδης,

Υπουργός Εξωτερικών.

Η αποστολή στρατευμάτων στη Βενε-

ζουέλα αποτελεί μια επιλογή.

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο ΟΗΕ δεν θα συμμετάσχει σε καμία ομάδα

για την κρίση της Βενεζουέλας.

Αντόνιο Γκουτιέρες

Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Η θέση της ΕΕ είναι η ειρηνική και δημο-
κρατική επίλυση της κατάστασης στη Βενε-
ζουέλα.
Φεντερίκα Μογκερίνι,
Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ξαναθέσει υπό
συζήτηση τη συμφωνία αποχώρησης του
Brexit, ούτε και το επίμαχο ιρλανδικό back-
stop.
Μισέλ Μπαρνιέ,
Διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit.

Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης να αρνηθεί να ανοίξει και πάλι
τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εξό-
δου της Βρετανίας από την Ε.Ε.
Λάιαμ Φοξ,
Υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κάθε άλλο παρά είναι
έτοιμο να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή
Ένωση σε λιγότερο από δύο μήνες.
Νίκολα Στέρτζον,
Πρωθυπουργός της Σκωτίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Στην Άγκυρα αντιπροσωπεία της EPSU δραστηριοποιείται
για στήριξη των ταλαιπωρούμενων Τούρκων εργαζομένων 

Οι μαζικές συλλήψεις
και απολύσεις από την
εργασία εργαζομένων,

κυρίως μελών συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων περιλαμβά-
νοντα στα μέτρα που λήφθη-
καν από την Τουρκική κυβέρ-
νηση μετά το αποτυχόν
πραξικόπημα κατά του Προ-
έδρου Ερντογάν τον Ιούλιο
του 2016. Συνολικά 150.000
δημόσιοι υπάλληλοι απολύθη-
καν και πολλοί από αυτούς
οδηγήθηκαν στη φυλακή με
την κατηγορία της εμπλοκής
τους σε τρομοκρατικές δρα-
στηριότητες. Μεταξύ των συλ-
ληφθέντων ήσαν και ηγετικά
στελέχη της Δημοσιοϋπαλλη-
λικής Συνδικαλιστικής Οργά-
νωσης ΚΕΣΚ και Οργανώ-
σεων μελών της.

Η αντίδραση του Ευρωπαϊ-
κού και του διεθνούς Συνδικαλιστικού Κινήματος στα αυ-
θαίρετα μέτρα κατά των συνδικαλιστών ηγετών ήταν άμεση
και εξακολουθεί συνεχώς να αναβαθμίζεται. 

Είναι στα πλαίσια αυτής της ενεργού συμπαράστασης με
τους Τούρκους εργαζόμενους που αντιπροσωπεία της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων
EPSU πήγε στην ΄Αγκυρα στις 23 Ιανουαρίου και παρακο-
λούθησε τη διαδικασία των δημόσιων ακροάσεων που άρ-
χισε στο Τουρκικό Δικαστήριο κατά 72 συνδικαλιστών που
κατηγορούνται για εμπλοκή σε συνδικαλιστική δραστηριό-
τητα η οποία έχει κηρυχθεί αυθαίρετα από τις Τουρκικές
αρχές παράνομη και τρομοκρατική. Με την ευκαιρία της
έναρξης της δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας το Ευρω-
παϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα διακήρυξε και πάλι τη θέση
ότι δεν στοιχειοθετούνται τέτοιες κατηγορίες και οι κατη-
γορούμενοι συνδικαλιστές πρέπει να αθωωθούν. 

Στην ακροαματική διαδικασία η Τουρκική αστυνομία και η
κατηγορούσα αρχή κατηγόρησαν τους συνδικαλιστές ότι εμ-
πλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες και ότι υποστήρι-
ζαν τρομοκρατική οργάνωση. Οι κατηγορούμενοι αντι-
δρώντας στις κατηγορίες του δημόσιου κατηγόρου τις απέρ-
ριψαν και τόνισαν ότι η συνδικαλιστική τους δραστηριότητα
δεν συνιστά εγκληματική ενέργεια και ότι η κατηγορούσα
αρχή δεν προέβαλε στοιχεία στήριξης της κατηγορίας. Η
συνδικαλιστική μας δραστηριότητα δεν είναι παράνομη, δια-
κήρυξαν και οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις είναι νόμι-
μες και αναγνωρισμένες. 

Πριν από τη δημόσια ακρόαση κατά των 72 συνδικαλι-
στών ηγετών πραγματοποιήθηκε ακρόαση στη διαδικασία
κατά 15 γυναικών που είχαν συλληφθεί το Φεβρουάριο του
2012. Η όλη διαδικασία διήρκεσε μόνο 20 λεπτά και ασχο-
λήθηκε με αίτημα για παράταση στην προθεσμία για κατά-
θεση νέων τεκμηρίων. 

Η αντιπροσωπεία της ΕΡSU είχε στην ΄Αγκυρα συναντή-
σεις με τους Πρέσβεις της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της
Σουηδίας με τους οποίους έγιναν εποικοδομητικές και ανοι-
κτές συζητήσεις για η δικαστική διαδικασία στη χώρα για
διερεύνηση των απολύσεων των 150 χιλιάδων δημοσίων
υπαλλήλων και γενικά για την πολιτική, οικονομική και κοι-
νωνική κατάσταση στην Τουρκία και τις πιθανές επερχόμε-
νες εξελίξεις. Η αντιπροσωπεία ευχαρίστησε τους εκπροσώ-
πους που συνεχίζουν να μεταδίδουν τις ειδήσεις για τις εξε-
λίξεις στην πορεία απόδοση δικαιοσύνης στη σημερινή
Τουρκία. 

Συναντήσεις είχε η αντιπροσωπεία με εκπροσώπους της
ΚΕΣΚ και Οργανώσεων μελών της οι οποίοι την πληροφό-
ρησαν για τις συνεχιζόμενες συλλήψεις συνδικαλιστών λόγω
συμμετοχής τους σε διαδηλώσεις και σε δημοσιογραφικές

διασκέψεις των συνδικάτων. Σε πολλούς συνδικαλιστές ηγέ-
τες έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις. Επικρίθηκε επίσης η
όλη πορεία της δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας από την
Επιτροπή Διερεύνησης η οποία ήταν η αντίδραση των Τουρ-
κικών αρχών μετά την αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το πρώτο κύμα των απολύ-
σεων των εργαζομένων από τις Τουρκικές αρχές. Χαρακτη-
ριστικά αναφέρθηκε ότι είναι εμφανέστατες ήδη οι ελλείψεις
στη διαδικασία ης Επιτροπής όπως άλλωστε έχει επισημαν-
θεί και από διεθνείς οργανώσεις 

Η ομάδα της EPSU συναντήθηκε και με την αντιπροσω-
πεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στην ΄Αγκυρα από την
οποία ζήτησε υποβολή στο ΔΓΟ στη Γενεύη έκθεσης η οποία
να τεκμηριώνει ότι είναι πλήρως αστήρικτες οι κατηγορίες
κατά των Τούρκων συνδικαλιστών. 

Στις συναντήσεις της αντιπροσωπείας συζητήθηκαν και
γενικότερα θέματα όπως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
η οργάνωση των εργαζομένων στις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις και θέματα αντίδρασης στα καταπιεστικά μέτρα που
επιβάλλονται στην Τουρκία. Οι περισσότεροι συνομιλητές
εξέφρασαν ανησυχίες για τις δημοτικές εκλογές στα τέλη
Μαρτίου και αναφέρθηκαν στις προηγούμενες εμπειρίες
τους και στις εκθέσεις της διεθνούς κοινότητας και των διε-
θνών παρατηρητών στις Τουρκικές εκλογές που δικαιολο-
γούν την έλλειψη εμπιστοσύνης ότι η διαδικασία των εκλο-
γών του Μαρτίου θα είναι δημοκρατική και ελεύθερη ιδιαί-
τερα στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Τουρκίας. 

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΡSU ήταν η Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας και συμμετείχαν επίσης ηγετικά στε-
λέχη όπως η Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής για θέματα
εθνικών και ευρωπαϊκών διοικήσεων, μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της EPSU από τις Οργανώσεις Σουηδίας και Ολ-
λανδίας και οι Γενικός Γραμματέας. 

Εν τω μεταξύ η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
ETUC και η Ευρωπαϊκή Δημοσιοϋπαλληλική Ομοσπονδία
EPSU κάλεσαν τις Οργανώσεις μέλη τους να μην αποδεχ-
θούν την πρόσκληση σε διάσκεψη με θέμα «το Μέλλον της
Εργασίας» της Τουρκικής Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας
Memur-Sen συμβάλλοντας με τη συμμετοχή τους στη νομι-
μοποίηση της Συνομοσπονδίας και των Οργανώσεων μελών
της. 

Η ETUC επισημαίνει ότι η Memur-Sen δεν είναι συνδε-
μένη με την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Συνομοσπονδία και η
αίτηση της για να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής οργάνω-
σης απερρίφθη προ ετών επειδή δεν είναι ανεξάρτητη από
τον Τούρκο Πρόεδρο και το κόμμα του, και η όλη κατάσταση
επιδεινώθηκε μετά τα μέτρα που επιβλήθηκαν μετά το απο-
τυχόν πραξικόπημα του Ιουλίου 2016. n

Η αντιπροσωπεία της EPSU μπροστά από το Δικαστήριο στην Άγκυρα όπου έγινε η δημόσια 
ακρόαση.




