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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Επιφυλάχθηκε η απόφαση για το αίτημα αναστολής 
της ακυρωτικής απόφασης για τη μείωση των συντάξεων
Στις 08.02.2019 έγιναν οι αγορεύσεις και επιφυλάχθηκε

η απόφαση σε σχέση με το αίτημα της Νομικής Υπη-
ρεσίας για έκδοση διατάγματος αναστολής της ακυ-

ρωτικής απόφασης που εξέδωσε το Διοικητικό Δικαστήριο
στις 27.11.2018 και με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγμα-
τική η μείωση των απολαβών των συνταξιούχων της κρατι-
κής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικό-
τερα έκρινε ότι το άρθρο 3(β) των περί της Μείωσης των
Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδο-
τουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2012 και 2013 κα-
ταστρατηγεί το Άρθρο 23 του Συντάγματος και επομένως
είναι αντισυνταγματικό, επειδή με αυτό τίθεται, διά νόμου,
ανεπίτρεπτος (δηλαδή μη προβλεπόμενος) περιορισμός σε
περιουσιακό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα τω ν αιτητών και συγ-
κεκριμένα στο συμβατικό, κεκτημένο και αποκρυσταλλω-
μένο δικαίωμα τους στη σύνταξη, το οποίο πηγάζει από συμ-
πλήρωση υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι στην Έφεση της η Νομική Υπηρεσία
προβάλλει τρεις λόγους ακυρότητας. 
Με τον πρώτο και δεύτερο λόγο έφεσης υποστηρίζουν ότι

το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και υπό πλάνη δεν
αποδέχθηκε την ένσταση των Καθ’ ων η αίτηση/Εφεσειόν-
των περί του εμπροθέσμου των προσφυγών και με τον τρίτο
λόγο ακυρότητας ισχυρίζονται ότι το Πρωτόδικο Δικαστή-
ριο λανθασμένα και  υπό πλάνη αποφάσισε ότι αυτό που
πρωτίστως έπρεπε να εξεταστεί από το Δικαστήριο δεν ήταν
το ουσιώδες του περιορισμού αλλά το επιτρεπτό του περιο-
ρισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 23.3 του Συν-
τάγματος.
Στην ένορκη δήλωση της κας. Ειρήνης Νεοφύτου, Δικη-

γόρου της Δημοκρατίας Α΄, που συνοδεύει την υπό αναφορά
αίτηση για αναστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακό-
λουθα:
(α). Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου οδηγεί σε

αύξηση των δαπανών για συντάξεις, σε σύγκριση με το κό-
στος που έχει προϋπολογιστεί, η οποία υπολογίζεται στα
€98.7 εκ., σωρευτικά για την περίοδο 2019-2023.
(β). Η μη αναστολή της πρωτόδικης απόφασης θα γεννή-

σει μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες για την Κυπριακή
οικονομία, αφού θα πρέπει να γίνει άμεσα η αποκατάσταση
των αιτητών και άμεσος τερματισμός της μείωσης των συν-
τάξεων, ενώ ο κρατικός προγραμματισμός ήταν ο σταδιακός
τερματισμός της μείωσης των συντάξεων μέχρι το 2023.
(γ). Η μη αναστολή της πρωτόδικης απόφασης παραβλά-

πτει από τη μια τη δημόσια τάξη και το δημόσιο συμφέρον,
εφόσον εξωθεί τους καθ’ ων η αίτηση-εφεσείοντες σε μη ηθε-
λημένη παράβαση του Άρθρου 146.5 του Συντάγματος και/ή
σε καταφρόνηση της δικαστικής απόφασης.

Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των αιτητών στην ένσταση τους
στο αίτημα για αναστολή, μεταξύ άλλων, ανέφεραν τα ακό-
λουθα:
(α). Η καταχώρηση Έφεσης δεν αναστέλλει το δικαίωμα

εκτέλεσης, ούτε μειώνει το κύρος της πρωτόδικης απόφα-
σης.
(β). Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που να δικαιολογούν

την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος. 
(γ). Στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση που

καταχώρησαν οι Καθ’ ων η Αίτηση/Εφεσείοντες δεν αποκα-
λύπτεται οποιοσδήπότε λόγος που να δικαιολογεί την έκ-
δοση του αιτούμενου διατάγματος, γιατί δεν προβάλλονται
γεγονότα που να δείχνουν ότι οι Καθ’ ων η Αίτηση/Εφεσεί-
οντες θα υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά, αν δεν ανασταλεί
η εκτέλεση της ακυρωτικής απόφασης και/ή ότι θα εξανεμι-
στεί το δικαίωμα έφεσης. 
(δ). Η διασφάλιση της λειτουργίας της πολιτείας μέσα στα

πλαίσια της νομιμότητας, καθιστά την αναστολή πραγμα-
τικά εξαιρετικό μέτρο, δεδομένου ότι μετά την ακύρωση, ο
παραμερισμός της ακυρωθείσας απόφασης συνιστά μορφή
εκτροπής από τη νομιμότητα, που αποδυναμώνει την αρχή
του κράτους δικαίου, στην οποία θεμελιώνεται η κυπριακή
πολιτεία.
(ε). Η διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου ασκείται με εξι-

σορρόπηση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων της διασφά-
λισης του τελεσφόρου της πρωτόδικης απόφασης αφενός,
και της αποτελεσματικότητας του δικαιώματος έφεσης αφε-
τέρου. Η εξισορρόπησή τους επιβάλλει τη στάθμιση κάθε γε-
γονότος που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της αναστολής, 

Συνέχεια στη σελ. 2

Πραγματοποιήθηκε και πάλι η
Ημερίδα  για  εορτασμό  της
Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνι-
κής Γλώσσας και επανατονί-
σθηκε η σημασία της διαχρο-

νικής παρουσίας και της μεγάλης συμβολής της Ελληνικής
Γλώσσας στον οικουμενικό πολιτισμό.  σελ. 12

Ημερίδα για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Ο Γιάννης Καρτάλης  σχολιάζει  στο Αθη-
ναϊκό ΒΗΜΑ τα αποτελέσματα της επίσκε-
ψης  του  Έλληνα  Πρωθυπουργού  στην
Τουρκία και επισημαίνει τις δυσκολίες για
οριστικές θετικές εξελίξεις λόγω της τερά-
στιας αλλαγής στην κεμαλική Τουρκία με

την εκλογή του Ερντογάν σε απόλυτο άρχοντα.  σελ. 3

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δας Γιάννης Στουρνάρας χαρακτηρίζει
ως σημαντικότερη πρόκληση για την
Ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλ-
λον την επιστροφή του Ελληνικού Δη-
μοσίου στις χρηματοπιστωτικές αγο-

ρές με βιώσιμους όρους.  σελ. 11

Η σημαντικότερη πρόκληση για
την Ελληνική οικονομία

Το πρόβλημα με την Τουρκία
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Μηχανικοί Τεχνικών Υπηρε-

σιών, 1ης Τάξης, Υπουργείο Άμυνας, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Μηχανικού Τε-
χνικών Υπηρεσιών, από τις 15 Ιανουαρίου
2019: Φάνος Συρίμης, Σάββας Χαραλαμπί-
δης.

Ο Χαράλαμπος Χατζηπάκκος, Πρώτος
Λειτουργός Υδάτων, Τμήμα Ανάπτυξης Υδά-
των, προάγεται στη θέση Διευθυντή Τμήμα-
τος Ανάπτυξης Υδάτων , από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων, προάγονται στη θέση
Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από την 1η
Ιανουαρίου 2019: Ανδρέας Γιάγκου, Ιωάννης
Γιωργούδης, Ανδρέας Δημητρίου, Παναγιώ-
της Χατζηπέτρου, Σωτήριος Τοουλάκος.

Η Πηνελόπη Παή, Τεχνικός Μηχανικός,
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από
την 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων, προάγονται στη θέση
Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από την 1η
Ιανουαρίου 2019: Αναστασία Χωματά-
Ζαβού, Μάριος Χατζηκωστής.

Ο Κυριάκος Κακουρής, Ανώτερος Οικο-
νομικός Λειτουργός, Υπουργείο Οικονομι-
κών, προάγεται στη θέση Οικονομικού Διευ-
θυντή, από τις 15 Ιανουαρίου 2019.

Η Ελένη Παπαγαπίου, Διοικητικός Λει-
τουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
προάγεται στη θέση Διοικητικού Λειτουργού

Α', από τις 15 Ιανουαρίου 2019.
Η Μαρία Αθανασίου, Διοικητικός Λει-

τουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
προάγεται στη θέση Διοικητικού Λειτουργού
Α', από τις 15 Ιανουαρίου 2019.

Ο Φραγκίσκος Φραγκόπουλος, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Πνευμονολογίας-
Φυματιολογίας), προάγεται στη θέση Βοη-
θού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ει-
δικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολο-
γίας, από την 1η Φεβρουαρίου 2019.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ-
ΚΗΣΕΩΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 19
κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πολεοδο-
μίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880,
33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215,
40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803,
45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637
και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284,
53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.
cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Πα-
ρασκευή, 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

Για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαι-

τούμενα προσόντα της θέσης βλέπε ανακοί-
νωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 8ης Φε-
βρουαρίου 2019.

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 αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά
με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δη-
λώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση
που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή
του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά
των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να
περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της
αναπηρίας του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συ-
ναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως
πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπο-
ρούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για
βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλή-
λων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην
προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση,
με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων
των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
(1) κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Εσω-
τερικού Ελέγχου, Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετή-
σιος μισθός €57.696 που θα καταβάλλεται σε

δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από
αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη
τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό
και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια
όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρε-
σιών Υγείας. Για λεπτομέρειες για τα καθή-
κοντα και ευθύνες, τα Απαιτούμενα Προ-
σόντα, τη Διάρκεια Απασχόλησης και τις
Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού, βλέπε
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της
8ης Φεβρουαρίου.

Αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβλη-
θούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξα-
σφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμε-
νοι στον Οργανισμό στο τηλέφωνο
22605610- 22605416, θα πρέπει να απευθύ-
νονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρε-
σιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν
τον τίτλο της θέσης Προϊστάμενος Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου, Οργανισμού Κρατι-
κών Υπηρεσιών Υγείας, για την οποία υπο-
βάλλεται η αίτηση.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αν-
τίγραφα των πιστοποιητικών των εκπαιδευ-
τικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων
που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο
Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απα-
σχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα
Γραφεία του Ο.Κ.Υπ.Υ. μεταξύ 8:30 - 14:30
στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος
17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας,
1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλα-
βής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρο-
μείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γε-
νικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από την
1η Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί
υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής
σφραγίδας όπου εφαρμόζεται). nώστε ο επιτυχών διάδικος να μην αποστερεί-

ται τους καρπούς της επιτυχίας του εκ μόνου
του γεγονότος ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της
έφεσης και η διασφάλιση του δικαιώματος
για άσκηση έφεσης. 

(στ). Η επίκληση της αύξησης των δαπα-
νών για συντάξεις και η διατήρηση του δη-
μοσιονομικού σχεδιασμού που πρόβαλαν οι
συνήγοροι των Εφεσειόντων είναι παραπλα-
νητική και εν πάση περιπτώσει δεν αποτε-
λούν λόγους που να δικαιολογούν τη χορή-
γηση της αιτούμενης αναστολής. 

(ζ). Η θέση των ευπαίδευτων συνηγόρων
των Εφεσειόντων ότι η μη αναστολή της
ακυρωτικής απόφασης εξωθεί τους Καθ’ ων
η αίτηση/Εφεσείοντες σε μη ηθελημένη πα-
ράβαση του Άρθρου 146.5 του Συντάγματος
και/ή σε καταφρόνηση της δικαστικής από-
φασης είναι το λιγότερο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ,
αφού παραβιάζει κάθε αρχή δικαίου. 

(η). Οι Καθ’ ων η Αίτηση/Εφεσείοντες ου-
δεμία ορατή δυνατότητα επιτυχίας έχουν
στην έφεσή τους. Οι δύο πρώτοι λόγοι έφε-
σης είναι νομικά αστήρικτοι αφού υπάρχει
πλούσια νομολογία σύμφωνα με την οποία
κάθε μισθοδοτική κατάσταση αποτελεί αυ-
τοτελώς εκτελεστή διοικητική πράξη, ο δε
τρίτος απαντάται από την απόφαση της
Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου, Mαρία Κουτσελίνη-Ιωαννίδου και
Άλλοι, υπ’ αρ, 740/2011 και άλλες, ημερομη-
νίας 7/10/2014.προνοιών του άρθρου 23 του
Συντάγματος είναι αντισυνταγματικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ενόρκους δη-
λώσεις που συνοδεύουν τις ενστάσεις των
ευπαίδευτων συνηγόρων των Αιτητών πα-
ρουσιάζονται στοιχεία που καταρρίπτουν
τους ισχυρισμούς των Καθ’ ων η
Αίτηση/Εφεσειόντων περί αλυσιδωτών συ-
νεπειών για την Κυπριακή οικονομία στην
περίπτωση που δεν θα χορηγηθεί η αιτού-
μενη αναστολή. Ειδικότερα έγινε αναφορά
στην έκδοση του Υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο «Οικονομικές Εξελίξεις 2018 και
Προοπτικές 2019-2021» στην οποία αναφέ-
ρεται ότι το μεν Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυ-
βέρνηση είναι €8.257,4 εκ., το Σύνολο Εξό-
δων Γενικής Κυβέρνησης €7.658.7 εκ., δη-
λαδή υπάρχει πλεόνασμα €598,7 εκ.
Αναφέρεται περαιτέρω ότι μεσοπρόθεσμα, ο
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
κατά την περίοδο 2019-2021 αναμένεται να
κυμανθεί μεταξύ 3,0-3,8% σε πραγματικούς
όρους. 

Αναφορά έγινε επίσης στην Ετήσια Έκ-
θεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας
για το 2019 και ιδιαίτερα στα καθυστερη-
μένα Έσοδα και τις Εκκρεμείς Οφειλές. Πιο
συγκεκριμένα επισημάνθηκε ότι το ποσό
των καθυστερημένων εσόδων στις
31.12.2017 ανερχόταν σε €2.521 εκ., εκ των
οποίων το €1.857 εκ. αφορά σε καθυστερη-
μένα έσοδα του Τμήματος Φορολογίας και
το ποσό των εκκρεμών οφειλών στις
31.12.2017 σε €7.03 εκ., εκ των οποίων τα
€3.34 εκ. αφορούν σε εκκρεμείς οφειλές του
Υπουργείου Υγείας. n

Επιφυλάχθηκε απόφαση 
στο αίτημα αναστολής

Στις εξετάσεις που έγιναν στις 24 Ια-
νουαρίου 2019, σχετικά με τις πρό-
νοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2018 και
όλων των Κανονισμών που απορρέουν από
τους συγκεκριμένους Νόμους, σύμφωνα και

με τα Σχέδια Υπηρεσίας των Μελών του Γρα-
φείου της ΡΑΕΚ, έχουν πετύχει οι πιο κάτω
Λειτουργοί της ΡΑΕΚ, με αλφαβητική σειρά:

1. Ευαγγέλου Χρυσούλα
2. Νεοφύτου Κατερίνα
3. Παπαχρίστου Παντελίτσα

Ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας Κύπρου

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) 

Συνέχεια από σελ. 1
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Aπόψεις και σχόλια
Το πρόβλημα με την Τουρκία

Όπως άλλωστε αναμενόταν, χωρίς θεαμα-
τικές αποφάσεις έληξε η πολυσυζητημένη
επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού στην

Άγκυρα και το μόνο
βέβαιο συμπέρασμα
που μπορεί να εξαχθεί
είναι ότι είναι περισσό-
τερο αναγκαίο παρά
ποτέ να χαραχθεί επι-
τέλους μια συγκροτη-
μένη και σοβαρή στρα-
τηγική απέναντι στην

Τουρκία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλα τα
νέα δεδομένα που έχουν προκύψει την τε-
λευταία περίοδο. Διότι αν κρίνει κανείς από
τα πενιχρά αποτελέσματα της επίσκεψης
αυτής, απλώς ακολουθήθηκε η πεπατημένη
των προηγούμενων ετών, οποία είναι προ-
φανές ότι ουδέν έχει αποδώσει. Επανειλημ-
μένως είχαμε και οδικούς χάρτες και μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αλλεπάλλη-
λες συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα (υπουρ-
γοί Εξωτερικών, γενικοί γραμματείς, εμπει-
ρογνώμονες κ.λπ.), χωρίς τα όσα είχαν συμ-
φωνηθεί να εφαρμόζονται τελικά. Και εδώ
είναι το βασικό πρόβλημα. Η έλλειψη δη-
λαδή ουσιαστικής πολιτικής βούλησης για
την εξεύρεση λύσεων.

Απλούστατα διότι αυτό προϋποθέτει ότι
και οι δύο πλευρές θα υποχρεωθούν σε οδυ-
νηρούς συμβιβασμούς, τους οποίους δεν
μπορούν να αντέξουν πολιτικά. Αυτή όμως
είναι η μία πλευρά του πολύπλοκου αυτού
προβλήματος.

Η άλλη είναι ότι η σημερινή Τουρκία δεν
είναι η Τουρκία που είχαμε να, αντιμετωπί-
σουμε όλα αυτά τα χρόνια, με τις γνωστές
μονομερείς διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και
την επίσης γνωστή πολιτική  της στην
Κύπρο. Και τούτο διότι από τότε που πραγ-
ματοποιήθηκε η συνταγματική αλλαγή, εξέ-
λιπε η ισορροπία μεταξύ του στρατιωτικού
κατεστημένου (θεματοφύλακα της αντιισλα-
μικής κεμαλικής παράδοσης) και των πολι-
τικών κυβερνήσεων, καθιστώντας τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας απόλυτο άρχοντα. 

Δηλαδή σουλτάνο, εφόσον παραμερίστηκε
η κεμαλική Τουρκία και υπό την καθοδή-
γηση του Ταγίπ Ερντογάν οδηγήθηκε στο
ισλαμικό όνειρο της αναβίωσης της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται. Έτσι εγκαταλείφθηκε η πορεία προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε δώσει την
ελπίδα βελτίωσης και των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, μέσω της περιώνυμης συμφωνίας

του Ελσίνκι. Ενώ η Άγκυρα ήλθε σε σύγ-
κρουση ακόμη και με τους παραδοσιακούς
συμμάχους της των Ηνωμένων Πολιτειών,
παίζοντας παιχνίδια με τη Ρωσία. 

Τα είδαμε άλλωστε όλα αυτά με τη στάση
που τηρεί στη Συρία, όπου απειλεί συνεχώς
με μονομερή επέμβαση νια να διώξει (έστω
και χωρίς τους Αμερικανούς) τους Κούρδους
από το μαρτυρικό Μανμπίτζ. Ενώ λόγω των
εκτεταμένων ακτών της στην Ανατολική
Μεσόγειο θεωρεί ότι έχει νόμιμο δικαίωμα
στον διαμοιρασμό της όποιας ενεργειακής
πίτας στην περιοχή αυτή.

Πέραν δηλαδή των γνωστών δικαιωμάτων
που διεκδικεί στο Αιγαίο. Αυτή, πολύ συνο-
πτικά, είναι η εικόνα της «νέας» Τουρκίας,
που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και
που η Ελληνική πλευρά θα πρέπει να λάβει
υπόψη της για να χαράξει, μακριά από τους
εθνικά επιζήμιους λαϊκισμούς, μια πολιτική
που να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα.
Διότι η επανάληψη απλώς μιας πολιτικής
που ουδέν απέδωσε στο παρελθόν είναι βέ-
βαιον ότι είναι καταδικασμένη εκ των προ-
τέρων.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 10.02.2019

l Απρόβλεπτη και επικίνδυνη η Τουρκία.
 

?
Για μια νέα Ευρώπη του Ρομπέρ Σουμάν

Τον Ιανουάριο του 1963, ο Ρομπέρ Σουμάν
βρίσκεται στη γαλλική πόλη Μαντόν, είναι
77 ετών, έχουν περάσει 17 χρόνια από την

περίφημη διακήρυξή
του της 9ης Μαΐου
1950 και έχει αποφα-
σίσει να συγγράψει
ένα περιεκτικό βιβλίο.
Με τίτλο «Για την Ευ-
ρώπη», στο μικρό
αλλά πολύ γόνιμο
αυτό βιβλίο ο συγγρα-

φέας γράφει στον πρόλογό του τα ακό-
λουθα: «Η Ευρώπη δεν θα οικοδομηθεί σε
μια ημέρα, ούτε θα οικοδομηθεί χωρίς δια-
φωνίες. Τίποτα το μόνιμο δεν είναι εύκολο
να γίνει και να ολοκληρωθεί.

Ήδη, όμως, πολλά γεγονότα έχουν πάρει
σάρκα και οστά. Η Κοινή Αγορά είναι μία
πραγματικότητα. Ωστόσο, πάνω απ’ όλα και
πέρα από τους θεσμούς, που βρίσκονται ευ-
θυγραμμισμένοι με το λαϊκό αίσθημα, είναι
σημαντικό το ότι η ευρωπαϊκή ιδέα και το
πνεύμα της αλληλεγγύης άρχισαν να ριζώ-
νουν. Εντούτοις, αποφασιστικός θα είναι ο

ρόλος της ίδιας της Ευρώπης, που είναι η
κοινή βάση του πολιτισμού μας και πρέπει να
γίνει συνδετικός κρίκος όμοιος με αυτόν που
οδήγησε στη δημιουργία των χωρών μας. Ο
δεσμός αυτός θα είναι και η δύναμη η οποία
θα ξεπεράσει τα εμπόδια». 

Πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν
άραγε τον Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλο πρωθυ-
πουργό και στη συνέχεια υπουργό Εξωτερι-
κών, που θεωρείται και κορυφαίος «πατέρας
της Ευρώπης»; Πόσοι πολίτες της Ευρώπης
έχουν συνείδηση ότι η κινητήρια δύναμη για
τη διαδικασία ενοποίησης στην ήπειρό μας
ήταν η μνήμη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου;
Ένα πόλεμος που κατέληξε στον διαμελισμό
της Ευρώπης και της Γερμανίας, με ρωσικά
στρατεύματα να βρίσκονται στο διαιρεμένο
Βερολίνο και την Ευρώπη να βιώνει τον
Ψυχρό Πόλεμο, ο οποίος υπαγόρευε και την
περαιτέρω ολοκλήρωσή της με αμερικανική
βοήθεια.

Αυτή, λοιπόν, η ολοκλήρωση υπήρξε για
μία μακρά περίοδο έργο των ελίτ οι οποίες,
κάθε φορά που η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική
παρουσίαζε προβλήματα, επέλεγαν τη φυγή
προς τα εμπρός για να τα ξεπεράσουν. Τη δε
περίοδο 1957-1989, έτος που αρχίζει και η
κατάρρευση του κομμουνισμού, η Ευρώπη
είχε αρκετά και σοβαρά προβλήματα. Έπρεπε
να προσαρμοσθεί σε ένα νέο θεσμικό καθε-
στώς, μεταφέροντας εξουσίες του παραδο-
σιακού έθνους-κράτους από τις επιμέρους
χώρες-μέλη της σε κεντρικά θεσμικά όρ-
γανα, όπως το Συμβούλιο Υπουργών, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επίσης, ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί
ένας κοινοτικός προϋπολογισμός αρκετά
επαρκής ώστε να χρηματοδοτούνται άνετα
τα διαρθρωτικά σχέδια προσαρμογής και η
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία
για μια μακρά περίοδο απορροφούσε το 60%
και πλέον του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Τελικά, ύστερα από πολύχρονες διαδικα-
σίες, αντιπαραθέσεις και διαπραγματεύσεις
η θεσμική Ευρώπη πήρε σάρκα και οστά -
χωρίς, όμως, ο κοινός Ευρωπαίος πολίτης να
γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Για παρά-
δειγμα, πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν
πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ε.Ε.); Πόσοι πληροφορήθη-
καν πως η κοινοτική διαπραγματευτική λει-
τουργία διαφέρει από την αντίστοιχη των
κρατών-μελών; Πόσο γνωστό είναι ότι οι
αρχές της άμεσης και αυτοδύναμης ισχύος
προκρίνουν την κοινοτική έναντι της εθνι-

κής νομιμότητος; Έχουν αίσθηση, λόγου
χάρη, οι Έλληνες πολίτες ότι η εδαφική
έκταση της Ε.Ε. συμπίπτει κατ’ αρχήν με το
σύνολο των επιμέρους εδαφικών εκτάσεων
των κρατών-μελών, οι υπήκοοι των οποίων
είναι και υπήκοοι της Ε.Ε; Από την άλλη,
πόσοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πόσοι και
ποιοι είναι οι πυλώνες που συνθέτουν την
αρχιτεκτονική της Ε.Ε. και πώς υπονομεύε-
ται η διαδικασία της «κοινοτικοποίησης»
των πυλώνων αυτών ώστε να φαλκιδεύεται
σε μεγάλο βαθμό η πορεία της ευρωπαϊκής
ολοκληρώσεως και της κοινοτικής νομιμό-
τητος;

Οφείλουμε στο επίπεδο αυτό να υπογραμ-
μίσουμε με έμφαση ότι αυτή η πορεία δεν
υπονομεύεται από τους «μεγάλους» της Ε.Ε.,
αλλά κατά κύριο λόγο από τους «μικρομε-
σαίους». Ας ρίξει κανείς μια εμπεριστατω-
μένη ματιά στις καταδικαστικές αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα αντι-
ληφθεί αμέσως ποιες χώρες παραβιάζουν συ-
στηματικά το κοινοτικό δίκαιο και ποιες κα-
θυστερούν να προσαρμόσουν την εσωτερική
τους έννομη τάξη στο κοινοτικό κεκτημένο.
Είναι επίσης ενδιαφέρον να δει κανείς ποιες
χώρες στις αποφάσεις των Συμβουλίων
Υπουργών εμποδίζουν την εξέλιξη και επέ-
κταση της κοινοτικής νομιμότητος, με σκοπό
να παρεμποδιστεί η τελευταία να καλύψει με
τις ρυθμίσεις της ευρύτερα πεδία εφαρμογής.

Έτσι, στην πορεία προς την πολιτική της
ενοποίηση η Ευρώπη διέπραξε και διαπράτ-
τει σοβαρά λάθη γιατί δεν έχει πλέον μία ξε-
κάθαρη ιδέα τού τι η ίδια θέλει. Αδυνατεί σή-
μερα να ανιχνεύσει το μέλλον της στο παγ-
κοσμιοποιημένο περιβάλλον και, ως εκ
τούτου, λαμβάνει σπασμωδικές αποφάσεις -
προς τη σωστή πάντα κατεύθυνση, αλλά όχι
με την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι
περιστάσεις. 

Είναι, λοιπόν, κρίσιμο πλέον να αποφασί-
σει η Ε.Ε. τι θέλει και πώς. Οι περίφημες ελίτ
στη σημερινή φάση θα πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν ότι πέρα από το οικονομικό Μάα-
στριχτ, είναι επείγον να βρεθεί κα ένα αντί-
στοιχο πολιτικό. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε
πλέον περισσότερα κοινά από αυτά που κά-
ποιοι θέλουν να ακυρώσουν. Ας ξαναδιαβά-
σουμε λοιπόν το βιβλίο «Για την Ευρώπη»
του Ρομπέρ Σουμάν. 

Αθανάσιος  Χ. Παπανδρόπουλος,
«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,  11.02.2019

l Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται μια νέα
Ευρώπη.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε την περασμένη Πέμπτη, το Συμ-
βούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστι-

κότητας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.
Τάκης Κληρίδης παρουσίασε στους εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ τις βασικές πτυχές που
αφορούν στη σύσταση, τον τρόπο λειτουρ-
γίας, καθώς και τους στόχους και προτεραι-
ότητες που έχει θέσει το Συμβούλιο, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν
ανατεθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση,
αλλά και του ευρωπαϊκού ρόλου του Συμ-
βουλίου. Παρουσιάστηκε επίσης η μέχρι σή-
μερα πρόοδος των εργασιών του Συμβου-

λίου και απαντήθηκαν σχετικές ερωτήσεις
των δημοσιογράφων.

Ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε στους κύριους
τομείς και θέματα προτεραιότητας στα οποία
επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο οι εργα-
σίες του Συμβουλίου, το οποίο  έχει συνέλ-
θει σε μηνιαία βάση από τη σύστασή του τον
περασμένο Ιούνιο, ενώ έχει πρόσθετα πραγ-
ματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εμπλε-
κόμενους φορείς, κυρίως από τον ιδιωτικό
τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά
και τον ευρύ  δημόσιο τομέα. Όπως εξήγησε,
εντός του Συμβουλίου έχουν δημιουργηθεί
αρμόδιες υπο-επιτροπές οι οποίες μελετούν

επιλεγμένα θέματα προτεραιότητας και ετοι-
μάζουν προτάσεις, για υιοθέτηση  από το
Συμβούλιο, ώστε να υποβληθούν συγκεκρι-
μένες συστάσεις πολιτικής προς την Κυβέρ-
νηση.   

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διάσκεψη
τύπου και στην πρόταση του Συμβουλίου για
ανάπτυξη Μακροχρόνιας Στρατηγικής για
την Κυπριακή Οικονομία με στόχο τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικό-
τητα, για την οποία, κατόπιν της σύμφωνης
γνώμης της Κυβέρνησης, υποβλήθηκε και
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αί-
τημα χρηματοδότησης τεχνικής στήριξης για

εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Το έργο έχει
δρομολογηθεί και η υλοποίησή του αναμέ-
νεται να αρχίσει περί στα τέλη του 1ου εξα-
μήνου 2019.

Τέλος, έτοιμη εντός του 1ου τριμήνου
2019 αναμένεται να είναι η 1η Έκθεση Αντα-
γωνιστικότητας για την Κύπρο, με αντικεί-
μενο την επισκόπηση των επιδόσεων της οι-
κονομίας και τον εντοπισμό των κύριων
προκλήσεων  και απαιτούμενων  μεταρρυθ-
μιστικών μέτρων, την οποία έχει θέσει υπό
την αιγίδα του το Συμβούλιο και συμβάλλει
ενεργώς στην ολοκλήρωσή της. n

Λειτουργία, στόχοι, προτεραιότητες - Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας 
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Οι γυναίκες στην Κύπρο εξακολου-
θούν να αμείβονται κατά 13,9% λι-
γότερο από τους άνδρες, ενώ σε Ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο το χάσμα είναι ακόμη με-
γαλύτερο, αγγίζοντας κατά μέσο όρο το
16,2%.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι γυναίκες
εργάζονται χωρίς καμιά αμοιβή για δύο
μήνες το χρόνο, σε σύγκριση με τους άνδρες
συναδέλφους τους, κάνοντας την ίδια εργα-
σία ή εργασία ίσης αξίας. Την ίδια στιγμή, οι
επιχειρήσεις στην Ισλανδία είναι υποχρεω-
μένες δια νόμου να αποδεικνύουν ότι προ-
σφέρουν ίδιες αμοιβές σε άνδρες και γυναί-
κες, αλλιώς είναι αντιμέτωπες με την επι-
βολή προστίμου.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, το Γραφείο της Επιτρό-
που Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων, διοργάνωσαν σήμερα στη Λευκωσία
το «Φόρουμ για την ίση αμοιβή ανδρών και
γυναικών», με τους ομιλητές να ζητούν διαρ-
θρωτικές αλλαγές καθώς και αλλαγές στην
νοοτροπία για αντιμετώπιση του μισθολογι-
κού χάσματος.

Κατά την έναρξη του φόρουμ, χαιρετισμό
απηύθυνε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλια-
νίδου, τον οποίο ανέγνωσε ο Γενικός Διευ-
θυντής του Υπουργείου Εργασίας Χρίστος
Μαληκκίδης.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η Κύπρος κατέ-
λαβε το 2016 την 9η θέση μεταξύ των κρα-
τών που πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία
μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ
ανδρών και γυναικών για την περίοδο 2013-
2016, παρά την οικονομική κρίση και παρά
την εφαρμογή αυστηρού προγράμματος οι-
κονομικής προσαρμογής κατά την περίοδο

2013-2016.
«Το σημερινό φόρουμ αποτελεί μια ευκαι-

ρία να επαναβεβαιώσουμε την προσήλωσή
μας στην αρχή της ισότητας αμοιβών και
στον πάγιο στόχο εξάλειψης του φαινομένου
του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και
γυναικών» είπε η Υπουργός.

Σημείωσε ότι το φαινόμενο έχει αρνητικές
συνέπειες στην πλήρη αξιοποίηση του γυ-
ναικείου εργατικού δυναμικού, ενώ έκανε
λόγο για αλυσιδωτές επιπτώσεις και κοινω-
νικές προεκτάσεις.

«Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η σημερινή
συνεχιζόμενη διαφορά στις αμοιβές μετα-
φράζεται σε χαμηλότερες συντάξεις για το
γυναικείο πληθυσμό στο μέλλον και διευρύ-
νει τον κίνδυνο φτώχειας» πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι το Τμήμα Εργασιακών Σχέ-
σεων ανέλαβε ουσιαστική δράση για το
θέμα, μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρω-
μένου πακέτου μέτρων, συγχρηματοδοτού-
μενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
ύψους 2 εκ. ευρώ.

Η επιτυχής εφαρμογή του Έργου «Δράσεις
για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών» συνέβαλε, μεταξύ
άλλων, στη σημαντική μείωση του χάσματος
στις αμοιβές των δύο φύλων, είπε.

Η Ζέτας Αιμιλιανίδου, ανέφερε ότι με
βάση τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας για το 2017 το ποσοστό του χά-
σματος στην Κύπρο είναι 13,7% σε σχέση με
14,9% που καταγράφηκε το 2013.

Συνέχισε, λέγοντας ότι το 2010 η Κύπρος
είχε ποσοστό χάσματος υψηλότερο από τον
μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 2016 βρισκόταν
στην 9η θέση και ανάμεσα στις χώρες με το
χαμηλότερο ποσοστό, επιτυγχάνοντας να
βρίσκεται αρκετά πιο κάτω από τον μέσο της
ΕΕ, που ανέρχεται στο 16,2%.

Η Υπουργός Εργασίας έστειλε τέλος μή-
νυμα με την ευκαιρία της Ημέρας Ίσης Αμοι-
βής - που στην Κύπρο είναι η 19η Φεβρουα-
ρίου – λέγοντας πως «η επιδίωξη πλήρους
και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ και
βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας,
αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στην ισό-
τητα θα αποτελεί πάντα μέσο αύξησης της
απασχόλησης, ενίσχυσης της κοινωνικής συ-
νοχής, ανάπτυξης της οικονομίας και ενί-
σχυσης της ανταγωνιστικότητας».

Ο δρόμος για επίτευξη
την έμφυλης ισότητας ου-
δέποτε ήταν εύκολος και
ομαλός, ανέφερε από την
πλευρά της η Επίτροπος
Διοικήσεως και Προστα-
σίας Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων Μαρία Στυλιανού-
Λοττίδη.

«Απαιτούνται διαρθρω-
τικές αλλαγές κι αλλαγές
στην νοοτροπία και στις
αντιλήψεις ως προς τις
ικανότητες των δυο
φύλων και τι είναι αναμε-
νόμενο από μια γυναίκα
και έναν άντρα να πράξει»
είπε.

Ανέφερε εξάλλου ότι παρά την απουσία
καταγγελιών, δεν μπορεί να οδηγηθούμε στο
εύκολο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανισό-
τητα αμοιβής.

Σύμφωνα με την κ. Λοττίδη ο επαγγελμα-
τικός διαχωρισμός εξακολουθεί να υφίστα-
ται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε
εθνικό, παρά το γεγονός ότι πλέον τα ποσο-
στά απασχόλησης των γυναικών είναι αυξη-
μένα.

Πρόσθεσε ότι όσο οι γυναίκες κατά τη
διάρκεια της πιο παραγωγικής περιόδου της
ζωής τους αμείβονται με χαμηλά εισοδή-
ματα, το ίδιο χαμηλά θα αμείβονται και κατά
την τρίτη ηλικία, κατά τρόπο αλυσιδωτό κα-
θιστώντας την ανισότητα αμοιβών σε ανισό-
τητα συντάξεων. Με τον τρόπο αυτό συνε-
χίζεται η διατήρηση σχέσεων πλήρους οικο-
νομικής εξάρτησης της γυναίκας από τους
συζύγους και τους συντρόφους τους, εξή-
γησε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου
είπε ότι οι γυναίκες εργάζονται, χωρίς καμιά
αμοιβή για δύο μήνες το χρόνο σε σύγκριση
με τους άνδρες συναδέλφους τους, κάτι που
οφείλεται στο έμφυλο χάσμα αμοιβών.

«Πρόκειται για μια σκανδαλώδη και απα-
ράδεκτη αδικία στην Ευρώπη του 21ου
αιώνα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε
δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σημεί-
ωσε.

Συνέχισε, λέγοντας ότι σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο και παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες

δεν παρατηρείται μεγάλη πρόοδος στην ισό-
τητα των αμοιβών τα τελευταία 10 χρόνια,
αφού δεν έχει ακόμη γεφυρωθεί αυτό το
χάσμα.

Παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία, η κ.
Ζαννέτου είπε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των
κρατών μελών είναι μεγάλες, και κυμαίνον-
ται από 5% έως 25%.

Ανέφερε επίσης ότι οι γυναίκες εξακολου-
θούν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να κα-
ταλάβουν ανώτερες θέσεις. Αντιπροσω-
πεύουν, κατά μέσο όρο, το 17,8% των μελών
των διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτε-
ρες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες,
το 2,8% των γενικών διευθυντών/ντριών, το
27% των υπουργών και το 27% των μελών
των εθνικών κοινοβουλίων, πρόσθεσε.

Έφερε τέλος το παράδειγμα της Ισλανδίας,
η οποία είναι πρώτη στη λίστα του Παγκό-
σμιου Οικονομικού Φόρουμ για την έμφυλη
ισότητα για εννέα συναπτά έτη.

Εξήγησε ότι με νόμο που τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2018, προβλέπεται ότι
όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλά-
χιστον 25 υπαλλήλους θα πρέπει να αποδει-
κνύουν ότι προσφέρουν τις ίδιες αμοιβές και
στα δύο φύλα για ίδιο αντικείμενο εργασίας,
διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Πρόσθεσε ότι εφόσον αποδεικνύουν κάτι
τέτοιο, οι εταιρείες προμηθεύονται το ανά-
λογο πιστοποιητικό από τις αρχές της
χώρας.  Στόχος του νόμου αυτού είναι μέχρι
το 2022 να έχει εξαλειφθεί το έμφυλο χάσμα
αμοιβών, κατέληξε η κ. Ζαννέτου. n 
Πηγή:(ΚΥΠΕ/ΑΓΚ/ΓΧΡ)

Αγεφύρωτο το χάσμα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, 
13,9% λιγότερο πληρώνονται οι Κύπριες εργαζόμενες 

Υπόμνημα υπέβαλαν στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη
εκπρόσωποι γυναικείων οργανώ-

σεων, οι οποίες τονίζουν την ανάγκη συνά-
σπισης δυνάμεων για σφαιρική παρακολού-
θηση των θεμάτων που αφορούν την ισό-
τητα των φύλων.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δέχθηκε την
περασμένη βδομάδα στο Προεδρικό Μέ-
γαρο εκπροσώπους όλων των γυναικείων
οργανώσεων, με τις οποίες έγινε ανταλλαγή
απόψεων και συμφωνήθηκε όπως στο επό-
μενο διάστημα γίνουν όλες οι απαιτούμενες
δράσεις και διαβουλεύσεις για υλοποίηση

του συνολικού στόχου πλήρους και υγιούς
συμμετοχής των γυναικών σε όλο το φάσμα
των κοινωνικών και πολιτικών δράσεων.

Στη συνάντηση παρέστησαν η Υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Ζέτα Αμιλιανίδου, ο Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικο-
λάου, η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού
Λοττίδου, η Επίτροπος για την Ισότητα των
Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου και η Αναπλη-
ρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Κλέλια
Βασιλείου.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Υπόμνημα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη υπέβαλαν γυναικείες οργανώσεις
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση (Ε. Μιχαήλ ΔΔΔ)
Ο αιτητής με την προσφυγή του ζητεί την

ακύρωση της απόφασης της καθ’ ης η αίτηση
που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας στις 10.7.2015 με την
οποία διορίστηκε το ενδιαφερόμενο μέρος κ.
ΧΧΧ Λάμπρου στη μόνιμη θέση Βοηθού Δι-
ευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην ειδικό-
τητα της νευροχειρουργικής, αντί του αι-
τητή.

Η προκήρυξη της επίδικης θέσης, η οποία
είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής, δη-
μοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 2.9.2011. Κατά την τελευ-
ταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δη-
λαδή την 26.9.2011, υποβλήθηκαν τρεις αι-
τήσεις μεταξύ των οποίων ο αιτητής και το
ενδιαφερόμενο μέρος. Ο διευθυντής Ιατρι-
κών Υπηρεσιών, ως πρόεδρος της συμβου-
λευτικής επιτροπής, υπέβαλε στις 10.2.2012
στην καθ’ ης η αίτηση την έκθεση της επι-
τροπής η οποία είχε αποφασίσει τη διεξα-
γωγή προφορικών συνεντεύξεων.

Το θέμα εξετάστηκε από την καθ’ ης η αί-
τηση στις 11.5.2015 μετά την εξαίρεση της
επίδικης θέσης από την απαγόρευση πλήρω-
σής της. Η καθ’ ης η αίτηση αποφάσισε να
καλέσει σε προφορική συνέντευξη στις
8.6.2015 τον αιτητή και το ενδιαφερόμενο
μέρος αφού ο τρίτος υποψήφιος είχε, στο με-
ταξύ, αφυπηρετήσει.

Ο διευθυντής, σύστησε το ενδιαφερό-
μενο μέρος και η καθ’ ης η αίτηση, ακολού-
θως, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της
στοιχεία αποφάσισε να προσφέρει την επί-
δικη θέση στο ενδιαφερόμενο μέρος από
1.7.2015.

Οι λόγοι ακύρωσης που προβάλλει ο αι-
τητής μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:
παραγνώριση της άποψης του ειδικού του
Τμήματος που κλήθηκε από την καθ’ ης η αί-
τηση να συμμετέχει στις προφορικές συνεν-
τεύξεις, πάσχουσα σύσταση του διευθυντή
και κατ’ επέκταση πάσχουσα κρίση της καθ’
ης η αίτηση και μη τήρηση άρτιου πρακτικού.

Η καθ’ ης η αίτηση στη συνεδρία της ημε-
ρομηνίας 11.5.2015 αποφάσισε «στη συνε-
δρία να κληθεί να παραστεί και ο Διευθυντής
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας, ο οποίος να συνοδεύεται από ανώτερο
λειτουργό με ειδικότητα στη Νευροχειρουρ-
γική, για να βοηθήσει την Επιτροπή κατά την
προφορική εξέταση.»

Η συμμετοχή και συνεισφορά του ανώτε-
ρου λειτουργού, καταγράφεται στο πρακτικό
της συνεδρίας ημερομηνίας 8.6.2015 ως ακο-

λούθως:
«Στη συνεδρία παρευρίσκετο και ο Διευ-

θυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας, ο οποίος ενημερώθηκε για
τις αποφάσεις της Επιτροπής αναφορικά με
την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής
και στη διάθεση του οποίου είχαν τεθεί οι
Προσωπικοί Φάκελοι και οι Φάκελοι των
Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων του υπο-
ψηφίου που είναι δημόσιος υπάλληλος.  Στη
διάθεσή του, επίσης, ο Διευθυντής είχε
επαρκή χρόνο για να μελετήσει τους εν
λόγω Φακέλους. Ο Διευθυντής συνοδευό-
ταν από τον κ. Ανδρέα Χριστόπουλο, Διευ-
θυντή Κλινικής/Τμήματος (Νευροχειρουρ-
γικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, ο οποίος προσήλθε για να
βοηθήσει την Επιτροπή κατά την προφορική
εξέταση.

Κατά την προφορική εξέταση τόσο ο Δι-
ευθυντής και ο κ. Χριστόπουλος όσο και η
Επιτροπή υπέβαλαν στους υποψηφίους
ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, πάνω σε θέματα
που άπτονται των καθηκόντων της υπό
πλήρωση θέσης καθώς και των απαιτήσεων
του Σχεδίου Υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπί-
στωση των γνώσεων, της κρίσης, της προ-
σωπικότητας, της πρωτοβουλίας, της διοι-
κητικής και διευθυντικής ικανότητας των
υποψηφίων, της ικανότητάς τους για επι-
κοινωνία, περιλαμβανομένης της έκφρα-
σης, ολοκλήρωσης σκέψης, σαφήνειας, πει-
στικότητας, και γενικά της ικανότητάς
τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και
τις απαιτήσεις της θέσης.

Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης
ο Διευθυντής αξιολόγησε την απόδοση των
υποψηφίων σ’ αυτήν ως εξής:

1. Λάμπρου ΧΧΧ:  Εξαίρετος
2. Σπύρου ΧΧΧ:  Πολύ καλός
Ακολούθως ο Διευθυντής σύστησε για

επιλογή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Νευροχειρουργικής, τον Λάμπρου ΧΧΧ.

Στο σημείο αυτό ο Διευθυντής και ο κ.
Χριστόπουλος αποχώρησαν από τη συνε-
δρία.»

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της
έκθεσης της συμβουλευτικής επιτροπής ημε-
ρομηνίας 26.1.2012 ο κ. Χριστόπουλος διο-
ρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας ως το τέ-
ταρτο μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Δημοσίας
Υπηρεσίας Νόμου, Ν. 1/1990. 

Η διαδικασία πλήρωσης θέσης πρώτου
διορισμού και προαγωγής, προνοείται στο
άρθρο 34 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας
Νόμου, Ν. 1/1990 (στο εξής ο «Νόμος»).
Συγκεκριμένα, η παράγραφος (9) αυτού προ-
νοεί ότι:

«(9)  Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού λάβει
δεόντως υπόψη της την έκθεση της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, το περιεχόμενο όλων
των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, το περιε-
χόμενο των Προσωπικών Φακέλων και των

Φακέλων των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέ-
σεων όλων των υποψηφίων οι οποίοι είναι
δημόσιοι υπάλληλοι, τις συστάσεις του Προ-
ϊστάμενου του οικείου Τμήματος και την
απόδοση των υποψηφίων κατά την προφο-
ρική εξέταση, προβαίνει στην επιλογή του
καταλληλότερου υποψηφίου:

Νοείται ότι, όταν πρόκειται για την πλή-
ρωση της θέσης του Προϊσταμένου Τμήμα-
τος, στις συστάσεις προβαίνει ο Γενικός Δι-
ευθυντής του οικείου Υπουργείου:

Νοείται περαιτέρω ότι η Επιτροπή μπορεί
να μην επιλέξει κανένα από τους υποψηφί-
ους, αν κατά την κρίση της κανένας από αυ-
τούς δεν είναι κατάλληλος για διορισμό ή
προαγωγή.»

Ο «Προϊστάμενος Τμήματος» ορίζεται στο
άρθρο 2 του Νόμου ως αυτός που κατέχει
την ιεραρχικά ανώτατη θέση στο Τμήμα και
ως «Τμήμα» ορίζεται το Τμήμα, Υπηρεσία ή
Γραφείο που υπάγεται σε Υπουργείο.

Η επίδικη θέση υπάγεται στις Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
των οποίων, δεν αμφισβητείται εξάλλου από
τον αιτητή, προϊστάμενος είναι ο Διευθυν-
τής τους.

Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά στο
πρακτικό της καθ’ ης η αίτηση ο τρόπος που
θα βοηθούσε ο ανώτερος λειτουργός την
καθ’ ης η αίτηση κατά την προφορική εξέ-
ταση προκύπτει, κατά λογική ακολουθία, ότι
θα ήταν μέσω της υποβολής εξειδικευμένων
ερωτήσεων επί της ειδικότητας των ιδίων και
των υποψηφίων έτσι ώστε να διαφανεί στην
καθ’ ης η αίτηση, ως το αποφασίζον όργανο,
ποιος υποψήφιος είναι ο καταλληλότερος.

Δεν συμφωνώ με την άποψη του αιτητή
ότι η καθ’ ης η αίτηση είχε καθήκον να ακού-
σει τις απόψεις ή την κρίση του ανώτερου
λειτουργού. Αν έπραττε κάτι τέτοιο θα βρι-
σκόταν, κατά την άποψη μου, σε παράβαση
της διαδικασίας ως προνοείται στο άρθρο 34
του Νόμου εφόσον αυτό που λαμβάνει
υπόψη η καθ’ ης η αίτηση είναι τη σύσταση
του Προϊστάμενου.

Όσον αφορά την εισήγηση του αιτητή ότι
ο Προϊστάμενος όφειλε να λάβει υπόψη τη
γνώμη του ανώτερου λειτουργού προτού
διατυπώσει τη σύστασή του, επίσης δεν με
βρίσκει σύμφωνη. Όπως ανέφερα και πιο
πάνω με αναφορά στο σχετικό απόσπασμα
από τα πρακτικά της συνεδρίας της καθ’ ης η
αίτηση ημερομηνίας 8.6.2015, ο ανώτερος
λειτουργός κλήθηκε από την καθ’ ης η αί-
τηση να συμμετάσχει «για να βοηθήσει την
Επιτροπή κατά την προφορική εξέταση». Όχι,
δηλαδή, προς υποβοήθηση του Προϊσταμέ-
νου ως εισηγείται ο αιτητής. 

Τα πιο πάνω ισχύουν και σε σχέση με το
επιχείρημα του αιτητή ότι πάσχει η σύσταση
του διευθυντή επειδή δεν έλαβε υπόψη ή δεν
ζήτησε την άποψη του ανώτερου λειτουρ-
γού.

Ο αιτητής εισηγείται, πρόσθετα, σε σχέση
με τη σύσταση του διευθυντή ότι αυτή είναι
αναιτιολόγητη κατά παράβαση του άρθρου

35(4) του Νόμου. Το άρθρο 35(4) του Νόμου
αναφέρεται στη διαδικασία πλήρωσης θέ-
σεων προαγωγής και συνεπώς, δεν τυγχάνει
εφαρμογής. 

Όπως αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην
Παναγή κ.ά. ν. Δημοκρατίας (2011) 3Α
Α.Α.Δ. 163:

«Η νομολογία είναι σαφής. Για θέσεις πρώ-
του διορισμού και προαγωγής, το Άρθρο
34(9) του Νόμου 1/90, δεν απαιτεί όπως η
σύσταση του Προϊσταμένου είναι αιτιολο-
γημένη.»   

Αναφορικά με την κρίση της καθ’ ης η αί-
τηση, ο αιτητής ισχυρίζεται ότι πάσχει
επειδή, αφενός, έλαβε υπόψη τη σύσταση
του διευθυντή που πάσχει για τους λόγους
που έχουν ήδη εξεταστεί και, αφετέρου,
επειδή η ίδια η καθ’ ης η αίτηση δεν είχε
γνώση του αντικειμένου παρέλειψε να λάβει
υπόψη της την κρίση του ειδικού και συνε-
πώς κατέληξε σε αυθαίρετα συμπεράσματα.
Ισχυρίζεται, επίσης, ότι η κρίση της καθ’ ης η
αίτηση βρίσκεται σε αντίθεση με τα στοιχεία
των φακέλων.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του επιχει-
ρήματος του αιτητή, έχω ήδη εξετάσει και
απορρίψει τους ισχυρισμούς του για πά-
σχουσα σύσταση του διευθυντή κατ’ επέ-
κταση, απορρίπτεται και αυτός ο ισχυρισμός.

Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος, όπως έχω
ήδη αναφέρει, ο ρόλος του ανώτερου λει-
τουργού ήταν προς υποβοήθηση της καθ’ ης
η αίτηση κατά τις προφορικές συνεντεύξεις
σε σχέση με ζητήματα της ειδίκευσής του και
της επίδικης θέσης γενικότερα. Αυτό δεν κα-
θιστά την καθ’ ης η αίτηση ανίκανη ή μη ει-
δική στο να διαμορφώσει άποψη και κρίση
σε σχέση με την απόδοση των υποψηφίων
και την εν γένει παρουσία τους στις προφο-
ρικές συνεντεύξεις. Συνεπώς, απορρίπτεται
ως ανεδαφικό το επιχείρημα.

Το σχετικό απόσπασμα από το πρακτικό
της καθ’ ης η αίτηση ημερομηνίας 8.6.2015
αναφέρει τα ακόλουθα:

«Επιλέγοντας τον Λάμπρου, η Επιτροπή
έλαβε υπόψη ότι αυτός αξιολογήθηκε ως
Εξαίρετος, τόσο από τη Συμβουλευτική Επι-
τροπή όσο και από την ίδια την Επιτροπή,
κατά την ενώπιόν της προφορική εξέταση,
στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο αξιολόγη-
σης και των δύο Επιτροπών και σε υψηλό-
τερο επίπεδο σ’ ό,τι αφορά την τελική αξιο-
λόγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και
σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από τον
μη επιλεγέντα κατά την ενώπιον της Επι-
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας προφορική εξέ-
ταση.   Επιπλέον, ο επιλεγείς διαθέτει την
υπέρ του σύσταση του Διευθυντή.

Καταλήγοντας στην απόφασή της για επι-
λογή του Λάμπρου, η Επιτροπή δεν παρέ-
λειψε να λάβει υπόψη ότι ο Σπύρου, που δεν
επιλέγηκε, διαθέτει επιπρόσθετο ακαδη-
μαϊκό προσόν (Διδακτορικό Τίτλο στην 
Ιατρική), το οποίο είναι σχετικό με τα 

Υπόθεση  Αρ. 1005/2015

ΔΡ. ΣΠΥΡΟΥ
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

11.02.2019

Συνέχεια στη σελ. 6
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Αλιείας και Θ.Ε
Καλούντα τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων Αλιείας και Θ.Ε σε Τακτική Γενική Συνέ-

λευση στα κεντρικά κτίρια του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων την
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:30.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Λογοδοσία του απερχόμενου Προέδρου του Δ.Σ. πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου

που έληξε.
2. Συζήτηση στη λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Άλλα θέματα. Τα θέματα θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30 το μεσημέρι. (15.δiii).
4. Αρχαιρεσίες
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
1. Όλες oι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Αλιείας πρέπει να

φθάσουν στο Γραμματέα του Κλάδου πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την μέρα διεξα-
γωγής των εκλογών, δηλαδή στις 17 Φεβρουαρίου ώρα 12.30 (για οποιεσδήποτε διευ-
κρινήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 99492980
aavgousti@dfmr.moa.gov.cy). (Ι5.5.γ)(παράρτημα.3.β.ii) 

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα τουλάχιστον μήνες πριν τις

αρχαιρεσίες (αρθ.9).
2. Κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος

και να υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς.
3. Τέσσερις μέρες πριν από την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή στις

18/02/2019
4. θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που

θα είναι τριετής διάρκειας.
* Η σύνθεση του Συμβουλίου αποτελείται από 6 μέλη (3 Επιθεωρητές ΤΑΘΕ, 2 Λει-

τουργοί ΤΑΘΕ και 1 Καπετάνιος/Μηχανικός από την Ναυτική Υπηρεσία) 
Α. Αυγουστή       Γραμματέας Κλάδου Αλιείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων
Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Λάρνακας

Καλούνται τα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας στην Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση που θα γίνει στο Οίκημα του Επαρχιακού Τμήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. την Τετάρτη
20  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 4.00μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ετήσια ΄Εκθεση Πεπραγμένων 2018
2. Ετήσια ΄Εκθεση 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 και που υποβάλλεται γραπτώς στο Τμηματικό Συμβούλιο δύο του-
λάχιστον 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 στo

πρόεδρο του Τμηματικού Συμβουλίου συν. Ιωάννη Φιλίππου Οίκημα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρ-
νακας, τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή
μέχρι 16.2.2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ειδικά έντυπα για υποψηφιότητες μπορείτε να πάρετε από το Πρόεδρο του τμηματικού
συμβουλίου συν. Ιωάννη Φιλίππου τηλ. 99648845, Οίκημα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρεθεί μέσα σε 15΄ λεπτά από την ώρα που ορί-
στηκε θα αποτελέσει απαρτία. Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε ψηφοφόρος μπορεί
να αναγράψει στο ψηφοδέλτιο το σήμα ( + ) , ( Χ ) ή ( 3 ).

Ιωάννης Φιλίππου, Πρόεδρος              Δημήτρης Στυλιανού, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του

Κλάδου Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, κατά την οποία θα γίνει και η  εκλογή
για την ανάδειξη του νέου Κλαδικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση θα διεξσχθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα
10.30π.μ. στα γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (2ος όροφος, Πoλιτιστικό Κέντρο).

Τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης θα περιλαμβάνουν:
1. Λογοδοσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίόυ πάνω στο πεπραγμένα του

χρόνου που έληξε. 
2. Σύζητηση πάνω στη λογοδοσία της Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε

θέμα της ημερήσιας διάταξης.
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλά-

δου, των διαφόρων σωμάτων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ή όποιουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέ-
πει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστον
ημέρες, πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

4. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Κλαδικού Συμβουλίου (εκλογή 8 ατόμων). Δι-
καίωμα του εγκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Κλάδου που ανήκουν στη δύναμη της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., δώδεκα (12) τουλάχιστο μήνες πριν τις αρχαιρεσίες.

Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να φθάσουν στα Μέλη του
Κλάδου, κ. Αναστασία Ανθούση (e-mall: aanthousi@phs.moh.goy.cy), ή k. Δώρα Μασιά
(αρ. τηλ. 22405153/99487304, fax: 22405155) πέντε (5) τoυλάχιστον ημέρες πριν από την
ημέρα διεξαγωγής των εκλογων. 

Σημειώνεται πως δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσα μέλη βρίσκονται ταμειακά σε τάξη
προς την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και είναι μέλη την 30η Νοεμβρίου, που προηγείται των τακτικών
ετησιων γενικών συνελεύσεων ή/και σύμφωνα με το άρθρο (8) του καταστατικού. Η πα-
ρουσία και συμμετοχή στη Συνέλευση και στις εκλoγές όλων σας είναι απαραίτητη.

Αναστασία Ανθούση, Πρόεδρος        Σταυρούλλα Νικολάου, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Λευκωσίας
Πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της οργάνωσης μας

συγκαλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας, που θα
πραγματοποιηθεί στον 2ον όροφο στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, την Δευτέρα
18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3:00 μμ.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επαρχιακού Συμβουλίου.
2. Ετήσια έκθεση λογαριασμών και προϋπολογισμός.
3. Συζήτηση πάνω στην έκθεση πεπραγμένων, έκθεση λογαριασμών και προϋπολογι-

σμού του Επαρχιακού Συμβουλίου.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στη Γραμματέα του Επαρχιακού

Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
5. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλες οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να φθάσουν στη

Γραμματέα του Συμβουλίου κα. Δέσπω Λεχνού τηλέφωνο 99521178 μέχρι της 13 Φε-
βρουαρίου 2019 και ώρα 12η Μεσημβρινή.

Τάκης Χαμπουρίδης, Πρόεδρος           Δέσπω Λεχνού, Γραμματέας

καθήκοντα της θέσης, αυτό όμως δεν απαι-
τείται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε αποτε-
λεί πλεονέκτημα ή πρόσθετο προσόν.   Εν
πάση περιπτώσει, η Επιτροπή συνεκτίμησε
το προσόν αυτό με τα υπόλοιπα στοιχεία κρί-
σης, αποδίδοντάς του την ανάλογη βαρύ-
τητα, έκρινε όμως ότι το προσόν αυτό από
μόνο του δεν μπορεί να υπερακοντίσει τη
γενική υπεροχή του επιλεγέντος Λάμπρου,
όπως αυτή παρατίθεται αναλυτικά πιο πάνω,
και να κλίνει την πλάστιγγα υπέρ του Σπύ-
ρου.»

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η καθ’ ης η
αίτηση εντόπισε το ακαδημαϊκό προσόν που
κατέχει ο αιτητής αλλά, όπως η ίδια αναφέ-
ρει, συνεκτιμημένο με την καλύτερη από-
δοση του ενδιαφερομένου μέρους στις προ-
φορικές συνεντεύξεις τόσο ενώπιο της όσο
και ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής
αλλά και του γεγονότος ότι το ενδιαφερό-
μενο μέρος είχε υπέρ του τη σύσταση του δι-
ευθυντή, δεν ήταν αρκετό για να εξουδετε-
ρώσει τις διαφορές αυτές.

Όπως έχει αποφασιστεί σε πολλές περι-
πτώσεις τα προσόντα που σχετίζονται με τα
καθήκοντα της θέσης αλλά δεν απαιτούνται
από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης συνεκτι-
μώνται κατά την αξιολόγηση χωρίς, όμως,
ούτε να τους δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα
αλλά ούτε και η σημασία που τους αποδίδε-
ται να είναι εντελώς οριακή. Πρόσθετα, σε
θέσεις ψηλά στην ιεραρχία αναγνωρίζεται
ευρεία διακριτική ευχέρεια στην καθ’ ης η αί-
τηση και είναι επιτρεπτό να αποδοθεί αυξη-
μένη βαρύτητα στην απόδοση των υποψη-
φίων στις προφορικές συνεντεύξεις, όταν η
προσωπικότητα και οι ικανότητες του υπο-

ψηφίου είναι σημαντικές ιδιότητες (βλ., με-
ταξύ άλλων, Πούρος ν. Χατζηστεφάνου κ.ά.
(2001) 3Α Α.Α.Δ. 374).

Στην υπό κρίση υπόθεση, δεν θεωρώ ότι
η καθ’ ης η αίτηση υπερέβη τα όρια της δια-
κριτικής της εξουσίας ή ότι ενήργησε σε
αντίθεση με τα στοιχεία των φακέλων.
Αυτό που, ουσιαστικά, εισηγείται ο αιτητής
είναι ότι η καθ’ ης η αίτηση θα έπρεπε να
παραγνωρίσει και την καλύτερη απόδοση
του ενδιαφερομένου μέρους και την υπέρ
του σύσταση του διευθυντή - στοιχεία
απαιτούμενα από τον Νόμο - επειδή ο αι-
τητής κατέχει επιπλέον σχετικό προσόν.
Καθίσταται, θεωρώ, άμεσα αντιληπτό ότι
δεν θα ήταν επιτρεπτό στην καθ’ ης η αί-
τηση να ενεργήσει κατ’ αυτό τον τρόπο και
συνεπώς, απορρίπτεται ο ισχυρισμός.

Με τον τελευταίο του λόγο ακύρωσης, ο
αιτητής εισηγείται ότι δεν τηρήθηκε άρτιο
πρακτικό επειδή στο πρακτικό της συνεδρίας
της καθ’ ης η αίτηση ημερομηνίας 8.6.2015
καταγράφεται η παρουσία του «Διευθυντή
Ιατρικών Υπηρεσιών» αλλά όχι το όνομα
αυτού. Η σημασία της τήρησης άρτιων πρα-
κτικών συναρτάται με τη δυνατότητα του Δι-
καστηρίου να ελέγξει την νομιμότητα της
απόφασης. Η μη καταγραφή του ονόματος
του διευθυντή, ουδόλως εμποδίζει τον δικα-
στικό έλεγχο εφόσον αυτό που ενδιαφέρει
είναι η συμμετοχή και η διατύπωση της σύ-
στασής του, όπως απαιτεί ο Νόμος. Εξάλλου,
δεν αμφισβητεί ο αιτητής ότι παρέστηκε ο
διευθυντής.

Για τους πιο πάνω λόγους καταλήγω ότι η
προσφυγή απορρίπτεται με €1200 έξοδα
υπέρ της καθ’ ης η αίτηση και εναντίον του
αιτητή. 

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου
Συνέχεια από σελ. 5
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Εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου από το
Υπουργείο Μεταφοράς Επικοινωνιών
και Έργων η εγκύκλιος για την ενοι-

κίαση κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος
για διακοπές το φετινό καλοκαίρι.

Αναφέρει η εγκύκλιος ότι, αριθμός κυβερ-
νητικών κατοικιών στο Τρόοδος θα παρα-
χωρηθεί και φέτος με ενοίκιο, κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού, σε κρατικούς αξιωμα-
τούχους και δημοσίους υπαλλήλους που
επιθυμούν να περάσουν στο Τρόοδος μέρος
των διακοπών τους. Προτεραιότητα θα δίνε-
ται σε όσους, κατά την ημερομηνία εξέτασης
των αιτήσεων, έχουν παιδί ηλικίας μικρότε-
ρης των 16 χρόνων, εφόσον θεωρούνται ισο-
δύναμοι στα κριτήρια με άλλους αιτητές.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει απαραίτητα
να επισυνάπτεται πιστοποιητικό γέννησης
ενός παιδιού μόνο, με τέτοια ηλικία.

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών Επι-
κοινωνιών και Έργων (Πρόεδρο) ή εξουσιο-
δοτημένο αντιπρόσωπό του, και από ένα αν-
τιπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού και της Παγκύπριας
Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ως μέλη.

Οι κατοικίες θα ενοικιάζονται για 7ήμερη
περίοδο, από Παρασκευή σε Παρασκευή, ως
ακολούθως:

1η  περίοδος 14/6 - 21/6/2019
2η » 21/6 - 28/6/2019
3η » 28/6 - 05/7/2019
4η » 05/7 - 12/7/2019
5η » 12/7 - 19/7/2019
6η » 19/7 - 26/7/2019
7η » 26/7 - 02/8/2019
8η » 02/8 - 09/8/2019
9η » 09/8 - 16/8/2019
10η » 16/8 - 23/8/2019
11η » 23/8 - 30/8/2019
12η » 30/8 - 06/9/2019
13η » 06/9 - 13/9/2019
14η » 13/9 - 20/9/2019
15η » 20/9 - 27/9/2019
Το πληρωτέο ενοίκιο ποικίλλει ανάλογα

με την κατοικία από €182,11 - € 307,11 για
κάθε 7ημερη περίοδο. Επιπρόσθετα οι ενοι-
κιαστές θα βαρύνονται με τα ακόλουθα
έξοδα:

(α) κατανάλωση νερού για 7ήμερη πε-
ρίοδο   € 5,00

(β) κατανάλωση υγραερίου για 7ήμερη πε-

ρίοδο   € 8,00
(γ) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 

για 7ήμερη περίοδο (κατανάλωση πέραν 
του ποσού αυτού θα βαρύνει τον ενοικιαστή)
€40,00

(δ) μετακίνηση σκυβάλων   €10,00
(ε) Απρόβλεπτα   € 5,00
(στ) Φ. Π. Α. (όπως καθορίζεται) επί του

συνολικού ποσού   ...........
Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που

υποβάλλονται για κάποιες περιόδους αιχμής
και του μικρού αριθμού διαθέσιμων κατοι-
κιών, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια
να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά κριτήρια
και, σε περιπτώσεις όπου οι αιτητές φαίνεται
να πληρούν ισότιμα τα κριτήρια, να διαθέσει
τις κατοικίες με κλήρωση.

Τονίζεται ότι, προτίμηση για συγκεκριμένη
κατοικία δε θα λαμβάνεται υπόψη. Η κατα-
νομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται
αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με
τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής (random
selection), ανάλογα με το μέγεθος της κα-
τοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας του
κάθε δικαιούχου. Βασικό κριτήριο για παρα-
χώρηση κατοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων
υπνοδωματίων θα είναι ο αριθμός παιδιών
της οικογένειας του δικαιούχου.

Σε όλους τους αιτητές στους οποίους θα
εγκριθεί η παραχώρηση κατοικίας θα σταλεί
επιστολή παραχώρησης της κατοικίας μαζί
με το έντυπο Αποδοχής και Εξουσιοδότησης
για τη διενέργεια αποκοπής του ποσού του
ενοικίου που αναγράφεται στην επιστολή
παραχώρησης της κατοικίας, από το μισθό,
το φιλοδώρημα ή τη σύνταξή του (οποιοδή-
ποτε ισχύει).

Προτρέπονται όλοι οι αιτητές στους οποί-
ους θα εγκριθεί ή παραχώρηση κατοικίας να
την επιθεωρούν μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στην επιστολή, ώστε να αποφα-
σίζουν τελεσίδικα κατά πόσο τους ενδιαφέ-
ρει η συγκεκριμένη κατοικία πριν να προ-
βούν στην υπογραφή του εντύπου Αποδο-
χής και Εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση
ακύρωσης της κράτησης της κατοικίας μετά
την αποστολή του εντύπου αποδοχής θα κα-
τακρατείται το ποσό των €55,00 για σκοπούς
κάλυψης του διοικητικού κόστους που προ-
κύπτει και η κατοικία θα παραχωρείται σε
άλλο δικαιούχο.

(α) Όσοι από τους αιτητές που θα εγκρι-
θούν, αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την

κατοικία που τους παραχωρήθηκε, θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν υπογραμμένο το
έντυπο Αποδοχής και Εξουσιοδότησης για
αποκοπή του ποσού του ενοικίου από το
μισθό, φιλοδώρημα ή τη σύνταξή τους μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχε-
τική επιστολή.

(β) Όσοι από τους αιτητές που θα εγκρι-
θούν, αποφασίσουν να μη χρησιμοποιήσουν
την κατοικία που τους παραχωρήθηκε, θα
πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν υπογραμ-
μένο το έντυπο για μη Αποδοχή της κατοι-
κίας, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται
στη σχετική επιστολή, ώστε η κατοικία να
διατίθεται σε άλλο δικαιούχο.

Για την παραλαβή της κατοικίας είναι απα-
ραίτητο να παρουσιάζεται από τον δικαιούχο
η πολιτική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο
έγγραφο για εξακρίβωση των στοιχείων του.

Στην αίτηση, θα πρέπει να δηλώνονται
δύο επιλογές, πρώτη και δεύτερη προτίμηση.

Οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση κυβερ-
νητικής κατοικίας στο Τρόοδος, κρατικοί
αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι θα
πρέπει να αποταθούν γραπτώς στον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών Επι-
κοινωνιών και Έργων, 1424 Λευκωσία, απο-
στέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το
συνημμένο έντυπο ‘Ά”, επισυνάπτοντας πρό-
σφατη κατάσταση μισθοδοσίας και πιστο-
ποιητικό γέννησης ενός παιδιού ηλικίας μι-
κρότερης των 16 χρόνων, εκεί και όπου
ισχύει, το αργότερο μέχρι τις 12 Απριλίου,

2019. Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι
αιτητές μπορούν να διαβιβάζουν οι ίδιοι
απευθείας τις αιτήσεις τους, οι οποίες μπο-
ρεί αρχικά να αποστέλλονται με τηλεομοι-
ότυπο στον αριθμό 22498910, αλλά μετά να
αποστέλλονται και οι πρωτότυπες με συμ-
πληρωμένα όλα τα στοιχεία. Οι συμπληρω-
μένες πρωτότυπες αιτήσεις μπορούν είτε να
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, είτε να πα-
ραδίδονται με το χέρι στο Αρχείο του Υπουρ-
γείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
ή στο Γραφείο Δημοσίων Έργων. Όσες αιτή-
σεις ληφθούν ή σταλούν μετά τις 12 Απρι-
λίου, 2019 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και
όσες αιτήσεις δεν συνοδεύονται με την κα-
τάσταση μισθοδοσίας δεν θα λαμβάνονται
υπόψην.

Σε ορισμένες περιόδους που υπάρχουν
διαθέσιμες κατοικίες, για να δοθεί η ευκαι-
ρία σε μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλ-
λήλων να περάσουν τις διακοπές τους στο
Τρόοδος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και
από υπαλλήλους που δεν θα πληρούν τα κρι-
τήρια που αναφέρονται πιο πάνω. Οι αιτητές
οι οποίοι θα εγκριθούν για παραχώρηση 
κατοικίας θα ενημερωθούν με προσωπική
επιστολή με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες,
οι δε αριθμοί κοινωνικών ασφαλίσεων τους
θα δημοσιευθούν στο “Δημόσιο Υπάλληλο”
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετα-
φορών Επικοινωνιών και Έργων www.mcw.
gov.cy. Η εγκύκλιος και έντυπα αιτήσεων
βρίσκονται επίσης στην ίδια ιστοσελίδα. n

Μέχρι 12 Απριλίου αιτήσεις για την ενοικίαση 
κατοικιών στο Τρόοδος για το καλοκαίρι

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 Κλάδος Τηλεφωνητών
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου των Τηλεφωνητών της ΠΑΣΥΔΥ στην Ετήσια Γε-

νική και Εκλογική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 02 Μαρτίου 2019 και ώρα 10π.μ.
στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (στο χώρο του καφεστιατορίου «Grey Terrace»).

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
1. Λογοδοσία για τα πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση πάνω στην λογοδοσία και στον οικονομικό απολογισμό.
3. Συζήτηση πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που θα υποβληθεί στον Γραμματέα του Δ.Σ.

δύο (2) μέρες τουλάχιστο πριν την Γενική Συνέλευση.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ. του Κλάδου.
(Όλες οι υποψηφιότητες για εκλογή του νέου Δ.Σ. θα πρέπει να υποβληθούν στον γραμ-

ματέα του Κλάδου Τηλεφωνητών συν. Μιχάλη Χριστοφίδη (e-mail: mihalis.p.hr@cy-
tanet.com.cy, κινητό 99870859), μέχρι την Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
10.00π.μ.).

Αντώνης Πηχίδης, Πρόεδρος       Μιχάλης Χριστοφίδης, Γραμματέας
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Ηδερματοστιξία (τατουάζ), είναι μια
πολύ δημοφιλής πρακτική στις μέρες
μας που δημιουργείται μέσω της έγ-

χυσης έγχρωμου μελανιού κάτω από το
δέρμα ώστε να αποτυπωθεί ένα μόνιμο σχέ-
διο.  Υπολογίζεται ότι περίπου 12 % των Ευ-
ρωπαίων πολιτών έχουν στο σώμα του  κά-
ποιο τατουάζμε το ποσοστό αυτό να είναι
σημαντικά μεγαλύτερο στις μικρότερες ηλι-
κίες (18-35 ετών).

Αφήνοντας κατά μέρος τις όποιες ανησυ-
χίες υπάρχουν από την πιθανή χρήση βρώ-
μικου εξοπλισμού κατά τη διαδικασία εφαρ-
μογής του τατουάζ, κρίθηκε σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο ότι θα πρέπει να εξετασθούν πιο συ-
στηματικά οι πιθανοί κίνδυνοι από τα χρη-
σιμοποιούμενα χημικά προϊόντα. 

Τα μελάνια τατουάζ, καθώς και το μόνιμο
μακιγιάζ, είναι μείγματα διαφόρων χημικών
προϊόντων. Δεδομένου ότι τα χημικά αυτά
μπορούν να παραμείνουν στον οργανισμό
εφ’ όρου ζωής, υπάρχει το ενδεχόμενο μα-
κροχρόνιας έκθεσης στα δυνητικά επιβλαβή
συστατικά τους. Ήδη είναι γνωστό ότι τα χη-
μικά αυτά σκευάσματα μπορούν να προκα-
λέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
αφού είναι πιθανό να περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ή για τις
οποίες υπάρχουν υπόνοιες, ότι προκαλούν
καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις, τοξικές επι-
δράσεις στην αναπαραγωγή, αλλεργίες ή

άλλες δυσμενείς επιδράσεις στα ζώα ή στους
ανθρώπους.

Αρκετές βλάβες στην υγεία έχουν συσχε-
τισθεί με την εφαρμογή τατουάζ με κυριό-
τερα τα δερματικά προβλήματα που κατα-
γράφηκαν σε περίπου 68% των ατόμων που
φέρουν τατουάζ.  Προβληματισμοί υπάρχουν
επίσης για την κυκλοφορία των χημικών ου-
σιών που αποτελούν συστατικά των βαφών
στον οργανισμό και τη εμφάνισή τους σε
διάφορα όργανα όπως είναι οι λεμφαδένες
και το συκώτι.

Λόγω της έλλειψης πληροφοριών, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
(ECHA) να αξιολογήσει τους κινδύνους από
κάποιες από τις ουσίες αυτές και να εξετάσει
την ανάγκη επιβολής περιορισμών στη
χρήση τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική νο-
μοθεσία που να εφαρμόζεται σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ρυθμίζει τη
συγκεκριμένη χρήση/εφαρμογή.  Ωστόσο
επτά Κράτη Μέλη έχουν ήδη αναπτύξει δική
τους νομοθεσία βάσει σχετικών ψηφισμάτων
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφά-
λεια των τατουάζ και του μόνιμου μακιγιάζ.
Επίσης νομοθετικά τα μελάνια τατουάζ κα-

λύπτονται από την Οδηγία για τη Γενική
Ασφάλεια των Προϊόντων όσον αφορά την
υποχρέωση των παρασκευαστών να παρέ-
χουν προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή, από
τον Κανονισμό για την Ταξινόμηση, την Επι-
σήμανση και τη Συσκευασία (CLP) σε ότι
αφορά την επισήμανση προϊόντων που πε-
ριέχουν επικίνδυνες  ουσίες σε συγκέντρωση
που υπερβαίνει τα όρια της ταξινόμησής
τους, καθώς και από τον Κανονισμό REACH
ως προς τις απαιτήσεις παροχής πληροφο-
ριών.

Μια υποχρέωση των εταιρειών που που-
λούν επικίνδυνες ουσίες ή μείγματα σε άλλες
εταιρείες ή επαγγελματίες χρήστεςείναι  να
παρέχουν στον αγοραστή Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας για το προϊόν. Τα Δελτία Δεδο-
μένων Ασφαλείας παρέχουν καθοδήγηση
σχετικά με την ασφαλή χρήση της ουσίας, δί-
νοντας πληροφορίες για τις ιδιότητες και
τους κινδύνους της ουσίας ή του μείγματος,
οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και
τη μεταφορά τους, καθώς και συστάσεις
σχετικά με μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρό-
σβεσης και ελέγχου της έκθεσης.

Ο ECHA και ορισμένα Κράτη Μέλη εξέ-
τασαν τον κίνδυνο που παρουσιάζουν ορι-
σμένες ουσίες που περιέχονται στα μελάνια
τατουάζ και στο μόνιμο μακιγιάζ και κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται η προ-
ώθηση σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και
ειδικότερα η επιβολή περιορισμού στο πε-
ριεχόμενο τους σε συγκεκριμένες χημικές
ουσίες. Η πρόταση υποβλήθηκε τον Οκτώ-
βριο του 2017 και επί του παρόντος αξιολο-
γείται από τις διάφορες αρμόδιες Επιτροπές
του ECHA.Οι Γνώμες που θα διατυπωθούν

σχετικά με την επιβολή ή όχι περιορισμού
στη χρήση των ουσιών, συνοδευόμενες από
τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, θα διαβι-
βασθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα
δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο του
ECHA. Στη συνέχεια, μέσω των προβλεπό-
μενων Ευρωπαϊκών διαδικασιών θα αποφα-
σισθεί αν θα επιβληθεί ή όχι σχετικόςπεριο-
ρισμός. 

Εάν αποφασιστεί ότι είναι αναγκαία η επι-
βολή περιορισμού τότε θα ισχύσουν σημαν-
τικοί περιορισμοί στο περιεχόμενο των
βαφών σε αριθμό χημικών ουσιών. Για αυτό
θα ήταν σκόπιμο, όσοι επιθυμούν να απο-
κτήσουν νέα τατουάζ να συζητήσουν με τον
επαγγελματία που θα τα αναλάβει για να
ενημερωθούν σχετικά με το είδος και τη σύ-
σταση των σκευασμάτων που θα χρησιμο-
ποιηθούν.  Παράλληλα θα πρέπει να δια-
σφαλίζεται ότι τα σκευάσματα αυτά αγορά-
ζονται από προμηθευτή που συμμορφώνεται
με όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κα-
νονισμού REACH. 

Ο επαγγελματίας που θα κάνει το τατουάζ
θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει αναλυ-
τικές πληροφορίες σχετικά με τα μελάνια
που χρησιμοποιεί, τον προμηθευτή του, τους
πιθανούς κινδύνους για την υγεία και τη
συμμόρφωση προς τους σχετικούς νόμους
και κανονισμούς.Βασικός κανόνας λοιπόν
είναι να ενημερώνεστε πλήρως και να μην
φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις! n

Περισσότερες πληροφορίες: https://echa.
europa.eu/-/proposal-to-restrict-hazardous-
substances-in-tattoo-inks-and-permanent-
make-up

Τι ισχύει για τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στο τατουάζ;
Της Δρ Τασούλας Κυπριανίδου-
Λεοντίδου,
Ανώτερης Λειτουργού Επιθεώρησης
Εργασίας , Προϊσταμένης Κλάδου Χη-
μικών Ουσιών, Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων

ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019, έφτασε
τα 30.951 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον
Ιανουάριο 2019 μειώθηκε στα 24.091 πρό-
σωπα σε σύγκριση με 24.333 τον προηγού-
μενο μήνα.        

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018
σημειώθηκε μείωση 5.038 προσώπων ή
14,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς
του εμπορίου (μείωση 1.158 ανέργων), της
δημόσιας διοίκησης (μείωση 583), των δρα-
στηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύ-
ματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 578),
της μεταποίησης (μείωση 537), των κατα-
σκευών (μείωση 526), της εκπαίδευσης (μεί-
ωση 173) και στους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση 1.538). 
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που
αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γρα-
φεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για
εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως
άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι
ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να ανα-
ζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός

των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα
άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε
μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση ερ-
γασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων
δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι,
άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική
απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα
οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη
περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.
Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική
τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της επο-
χικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθι-
στώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο
ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή
ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχι-
κής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρη-
σιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το
οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. 
Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονο-
σειρών γίνεται με τον αλγόριθμo
TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω
της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται
ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνι-
αίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθεν-
ται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα.
Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε
αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προ-
ηγούμενους μήνες. 

Σε δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-

πος ανάφερε σε σχέση με τα στοιχεία για την
ανεργία ότι συνεχίζοντας την αναπτυξιακή
πορεία της, η κυπριακή οικονομία οδηγεί σε
συνεχή βελτίωση τον τομέα της απασχόλη-
σης, με συνεπακόλουθη μείωση της ανερ-
γίας.

Πρόσθεσε ότι αυτή η συνεχής βελτίωση
στον τομέα της απασχόλησης δίνει την ευ-
καιρία να υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλη ση-
μασία έχει η διατήρηση της ισορροπημένης

οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυ-
βέρνηση. Μιας πολιτικής που συνδυάζει τη
συνετή δημοσιονομική διαχείριση με την εν-
θάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας
και η οποία πρέπει να εξελίσσεται μέσα από
τις επιβαλλόμενες αλλαγές και μεταρρυθμί-
σεις, καθώς και την προώθηση νέων δρα-
στηριοτήτων σχετιζόμενων με την τεχνολο-
γία, την έρευνα και την καινοτομία. n

Στις 24.091 πρόσωπα οι άνεργοι τον Ιανουάριο
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Την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου,
2019, πραγματοποιήθηκε στις 11.00 το
πρωί, στο Επαρχιακό Ταχυδρομικό

Γραφείο Λευκωσίας, ο καθιερωμένος αγια-
σμός, με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου
Ζήνωνα του Ταχυδρόμου, προστάτη των Τα-
χυδρομείων.

Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε από τον
Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης
Κύπρου, Α.Μ. κ.κ. Χρυσόστομο τον Β, στην
παρουσία της Υπουργού Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων κας Βασιλικής Ανα-
στασιάδου, του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου κου Σταύρου Μιχαήλ και άλλων
Ανώτερων Λειτουργών, των κ.κ. Αντώνη
Κουτσούλλη και Γλαύκου Χατζηπέτρου,
Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., αντίστοιχα, καθώς και της Δι-
εύθυνσης και προσωπικού των Κυπριακών
Ταχυδρομείων.

Η Υπουργός, σε σύντομο χαιρετισμό της,
αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτε-
λείται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία και στη

συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση του επι-
πέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρο-
μείων κ. Ανδρέας Γρηγορίου, ευχαριστώντας
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο για την 
αποδοχή της πρόσκλησης για τέλεση του
αγιασμού, προσέφερε σε αυτόν ειδικό ανα-
μνηστικό Προσωπικό Γραμματόσημο με το
καράβι της Κερύνειας, σύμβολο της επι-
στροφής στα κατεχόμενα εδάφη μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, αποδε-
χόμενος το Γραμματόσημο, εξήρε το έργο
των ταχυδρομικών υπαλλήλων και ευχήθηκε
κάθε επιτυχία και πρόοδο στα Κυπριακά Τα-
χυδρομεία, στη Διεύθυνση και το προσωπικό
τους. n

Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, 
της γιορτής του προστάτη των Ταχυδρομείων

Την ερχόμενη Τετάρτη στο Αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Καταπολέμηση της παράνομης 
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: στην τελική 
ευθεία για νέους κανόνες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν
την προηγούμενη εδβομάδα σε προσωρινή συμφωνία επί των
προτάσεων που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δε-
κέμβριο του 2015 σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις αγα-
θών και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρε-
σιών. Μετά τον κανονισμό για τον τερματισμό του αδικαιο-
λόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ

τον Δεκέμβριο του 2018, η νέα συμφωνία επί των κανόνων για τις ψηφιακές συμβάσεις απο-
τελεί την τελευταία απόδειξη του πώς η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά οδηγεί
σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά,
και η κ. Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την
ισότητα των φύλων, χαιρέτισαν την επίτευξη της συμφωνίας με την ακόλουθη δήλωση: 

«Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ προσφέρει στους Ευ-
ρωπαίους καταναλωτές είναι ότι τους παρέχει τη δυνατότητα να αγοράζουν, με ένα μόλις κλικ
του ποντικιού τους, αγαθά από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς πρόσθετο κόστος. 

Ωστόσο, η καλή λειτουργία του πλαισίου αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη κανόνων οι οποίοι
θα είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, σαφείς, επίκαιροι και εναρμονισμένοι. Με τη συμφωνία
επί των προτάσεών μας για νέους κανόνες σχετικά με την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
και υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων πραγματοποιείται
ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Οι καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ θα προστατεύονται καλύτερα. Επιπλέον, ο κατανα-
λωτής θα έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να αποδείξει ότι προϊόν που αγόρασε από
το διαδίκτυο ήταν ελαττωματικό κατά τον χρόνο της αγοράς του. Εξάλλου, ως προς τα ελατ-
τωματικά προϊόντα, θα παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες αποζημίωσης σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η σημερινή συμφωνία θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, ως εκ τούτου,
την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εντέλει, η αύξηση της προσφοράς τόσο ψηφιακού περιε-
χομένου όσο και αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη θα προσφέρει περισσότερες επιλογές σε αν-
ταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές, στοιχείο που αποτελεί τον βασικό σκοπό της ψη-
φιακής ενιαίας αγοράς.»

Τα κείμενα πρέπει πλέον να εγκριθούν τυπικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο της ΕΕ. Μετά την τελική έγκρισή τους, οι οδηγίες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. n

Οι εταιρείες πληροφορικής αξιολογούν πλέον το 89 % του επι-
σημασμένου περιεχομένου εντός 24 ωρών, ενώ το 72 % του περιε-
χομένου που θεωρείται παράνομη ρητορική μίσους αφαιρείται, σε
σύγκριση με το 40 % και το 28 % αντίστοιχα, όταν τέθηκε σε ισχύ
ο κώδικας δεοντολογίας το 2016. Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να
βελτιώσουν την παροχή ανατροφοδότησης προς τους χρήστες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή
ενιαία αγορά, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή αξιολόγηση καταδεικνύει ότι η συνεργασία με τις
εταιρείες και την κοινωνία των πολιτών αποφέρει αποτελέσματα. Οι εταιρείες αξιολογούν
πλέον το 89 % του επισημασμένου περιεχομένου εντός 24 ωρών, και ενεργούν άμεσα ώστε να
το αφαιρούν όταν αυτό είναι αναγκαίο. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με το 2016. Το
πιο σημαντικό είναι ότι ο κώδικας δεοντολογίας λειτουργεί αποτελεσματικά επειδή σέβεται
την ελευθερία της έκφρασης. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος στον οποίο οι χρήστες προσέρ-
χονται για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να βρουν πληροφορίες με το πάτημα ενός κουμ-
πιού». 

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, καταναλω-
τών και ισότητας των φύλων, δήλωσε: «Η παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο δεν απο-
τελεί μόνο αξιόποινη πράξη, αλλά και απειλή για την ελευθερία του λόγου και τη συμμετοχή
στις δημοκρατικές διαδικασίες. Τον Μάιο του 2016 δρομολόγησα τον κώδικα δεοντολογίας
για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, διότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο αυτό. Σήμερα, μετά από δυόμιση χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε τη σωστή
προσέγγιση και θεσπίσαμε σε όλη την Ευρώπη ένα πρότυπο για την αντιμετώπιση του σοβα-
ρού αυτού ζητήματος, προστατεύοντας παράλληλα πλήρως την ελευθερία του λόγου». 

Από τη θέσπισή του το 2016 ο κώδικας δεοντολογίας σημειώνει συνεχή πρόοδο, και η
πρόσφατη αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες πληροφορικής παρέχουν ταχεία αντα-
πόκριση στο περιεχόμενο ρατσιστικής και ξενοφοβικής ρητορικής μίσους που τους κοινο-
ποιείται. Πρέπει, ωστόσο, να βελτιώσουν την ανατροφοδότηση προς τους χρήστες που κοι-
νοποιούν σχετικό περιεχόμενο, και να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις κοι-
νοποιήσεις και την αφαίρεση περιεχομένου.

Οι εταιρείες αφαιρούν το παράνομο περιεχόμενο όλο και ταχύτερα, αλλά αυτό δεν οδη-
γεί σε υπερβολική αφαίρεση περιεχομένου: το ποσοστό αφαίρεσης δείχνει ότι ο έλεγχος που
πραγματοποιούν οι εταιρείες εξακολουθεί να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης. Τέλος,
κατά τη διάρκεια του 2018, οι ακόλουθες τέσσερις νέες εταιρείες αποφάσισαν να προσχω-
ρήσουν στον κώδικα δεοντολογίας: Google+, Instagram, Snapchat, Dailymotion. n

Παράθυρο Μέρκελ για 
«δημιουργικό συμβιβασμό» στο Brexit

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ πρότεινε έναν
τρόπο για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με την αποχώ-
ρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας έκ-
κληση για έναν δημιουργικό συμβιβασμό, που θα βοηθήσει
να κατευναστούν οι ανησυχίες για το μέλλον των διευθετή-
σεων που αφορούν τα ιρλανδικά σύνορα.

Η Βρετανία αναμένεται βάσει της βρετανικής και της ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας να αποχωρήσει από την ΕΕ σε 45 ημέ-

ρες, ωστόσο η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι θέλει αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη συμ-
φωνία διαζυγίου, την οποία συμφώνησε με την ΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο, ώστε να την πε-
ράσει από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Η Μέι επιδιώκει νομικά δεσμευτικές αλλαγές στη συμφωνία με αντικατάσταση του βο-
ρειοϊρλανδικού backstop («δίχτυ ασφαλείας»), ώστε να αποφευχθεί η επαναφορά ενός σκλη-
ρού συνόρου ανάμεσα στην Ιρλανδία, που είναι μέλος της ΕΕ, και τη βρετανικής επαρχία
της Βόρειας Ιρλανδίας.

Αν και είπε ότι δεν επιθυμεί την επαναδιαπραγμάτευση της λεγόμενης Συμφωνίας Απο-
χώρησης, η Μέρκελ πρόσθεσε πως τα δύσκολα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με δη-
μιουργικότητα∙ πρόκειται για τον ισχυρότερο μέχρι σήμερα υπαινιγμό πως η πιο ισχυρή ηγέ-
τιδα της ΕΕ θα μπορούσε να είναι έτοιμη για έναν συμβιβασμό.

«Υπάρχουν βέβαια επιλογές προκειμένου να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της ενιαίας
αγοράς, ακόμη και όταν δεν θα είναι μέλος η Βόρεια Ιρλανδία, επειδή είναι τμήμα της Βρε-
τανίας, και την ίδια στιγμή να εκπληρώσουμε την επιθυμία, αν είναι δυνατόν, να μην υπάρ-
χουν συνοριακοί έλεγχοι», είπε η Μέρκελ.

«Για να επιλύσουμε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να ακούμε ο ένας
τον άλλον, και τέτοιες συζητήσεις μπορούν και πρέπει να γίνουν», είπε η Μέρκελ.

Η Μέρκελ είπε πως το θέμα του ιρλανδικού backstop μπορεί να επιλυθεί στο πλαίσιο της
συζήτησης για μια ξεχωριστή συμφωνία για τη μελλοντική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας στη Μέι μια ενδεχόμενη οδό εξόδου από
το αδιέξοδο.

Η στάση της Μέρκελ για το Brexit καθοδηγείται από την επιθυμία να διατηρηθεί η ακε-
ραιότητα της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς της, και ταυτόχρονα να παραμείνει η Βρετανία
κοντά στην Ένωση ακόμη και μετά την αποχώρησή της.

«Μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο, ώστε να φθάσουμε ενδεχομένως σε
μια συμφωνία, αν ο καθένας δείξει καλή θέληση», είπε η Μέρκελ. n

Διαφανείς και προβλέψιμοι 
όροι εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία με σκοπό τη
δημιουργία πιο διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας, ιδίως
για τους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης.

Η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού,
επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Χάρη στην πρωτοβουλία μας να εξασφαλίσουμε διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργα-
σίας, θα προσφέρουμε προστασία σε περισσότερους εργαζομένους ανά την Ευρώπη —και ιδίως
τον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που δραστηριοποιούνται σε νέες μορφές απασχόλησης,
όπως οι “ευέλικτες θέσεις εργασίας”  και οι συμβάσεις κατά παραγγελία, καθώς και τους οι-
κιακούς βοηθούς. 

Όλοι οι εργαζόμενοι —ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασής τους και τις ώρες εργα-
σίας τους— θα γνωρίζουν από την αρχή της απασχόλησής τους ποια είναι τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις τους. Οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν με τον εργοδότη
τους πότε θα είναι διαθέσιμοι, καθώς και σχετικά με την προειδοποίηση που θα πρέπει να τους
δίνεται. Οι κατά παραγγελία εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να απολυθούν εάν αρνηθούν να
εργαστούν εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει πλέον να
επιβεβαιωθεί γρήγορα. Θα έχει πολύ συγκεκριμένο, απτό και θετικό αντίκτυπο σε περίπου 200
εκατομμύρια εργαζομένους ανά την ΕΕ. Αυτό είναι το νόημα της κοινωνικής Ευρώπης.»

Αυτή η προσωρινή συμφωνία πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας απο-
τελεί επικαιροποίηση της αποκαλούμενης «οδηγίας για τη γραπτή δήλωση». Η οδηγία αυτή
χρονολογείται από το 1991, αλλά από τότε ο κόσμος της εργασίας έχει εξελιχθεί σημαντικά.
Η δημογραφική αλλαγή έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλομορφία του ενεργού πληθυ-
σμού, η ψηφιοποίηση έχει διευκολύνει τη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης και έχουν
εμφανιστεί νέες και πιο ευέλικτες σχέσεις εργασίας. 

Τα τελευταία χρόνια, 1 στις 4 συμβάσεις εργασίας αφορούσαν άτυπες μορφές απασχόλη-
σης, δηλαδή όλες τις θέσεις εργασίας που δεν είναι πλήρους απασχόλησης και αόριστου
χρόνου, από την «κλασική» εργασία μερικής απασχόλησης έως την κατά παραγγελία εργα-
σία χωρίς διασφαλισμένο ωράριο. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Γ. Στουρνάρας: Σημαντικότερη 
πρόκληση η επιστροφή στις αγορές 

Η σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική
οικονομία στο άμεσο μέλλον είναι η επιστροφή
του Ελληνικού Δημοσίου στις χρηματοπιστω-
τικές αγορές με βιώσιμους όρους, τόνισε ο 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης
Στουρνάρας, σε διάλεξη που έδωσε στο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, λίγες ώρες μετά την δη-
μοπρασία για το πενταετές ομόλογο του ελληνι-
κού δημόσιου, του οποίου η απόδοση διαμορφώ-
θηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 3,6%.

Για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου σημείωσε ότι ήταν ένα βήμα προς την σωστή κα-
τεύθυνση, πλην όμως μικρό, εξηγώντας ότι οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων συνεχίζουν
επηρεάζονται σημαντικά από τις αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά
και την αβεβαιότητα σχετικά με τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης στην οι-
κονομική πολιτική.

Για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο εσωτερικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο δημο-
σιονομικό πεδίο, ο διοικητής της ΤτΕ επανέλαβε ότι η εφαρμογή των αποφάσεων της Ολο-
μέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέ-
στερες περικοπές στις συντάξεις, δρουν επιβαρυντικά στην ανάλυση βιωσιμότητας του δη-
μόσιου χρέους, καθώς οδηγούν σε προς τα άνω αναθεώρηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης
και αποτελούν το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο μεσοπρόθεσμα. Υπογράμμισε επί-
σης ότι η υψηλή φορολόγηση και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιω-
τικοποιήσεων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επενδυτική εμπιστοσύνη και τις προ-
οπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ακόμα τη σημασία που έχει η αλλαγή στο μίγμα της δημο-
σιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών
και η ανακατανομή της δημόσιας δαπάνης προς εκείνες τις κατηγορίες που επιφέρουν μό-
νιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα οι δημόσιες επενδύσεις, εξηγώντας ότι
συνιστούν προϋποθέσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης και επιστροφής στις αγορές με βιώσιμους
όρους.

Συνοψίζοντας, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις και τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, θα πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα η υλοποίηση
των μεταρρυθμίσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ομαλή δημοσιονομική πορεία, η ταχεία αποκλι-
μάκωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η προσέλκυση ξένων άμε-
σων επενδύσεων. n

Αυξάνονται οι πιθανότητες ύφεσης 
της βρετανικής οικονομίας

Στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2016
προσδιορίζουν οι οικονομολόγοι της πιθανότητες για
μία ύφεση της βρετανικής οικονομίας, την ώρα που
και οι επιχειρήσεις της χώρας προειδοποιούν πως οι
πιθανότητες για ένα άτακτο Brexit, χωρίς συμφωνία
με την Ε.Ε., έχουν αυξηθεί η επικίνδυνα. Η βρετανική
κυβέρνηση ζητεί εναγωνίως διέξοδο, αλλά κανένα
«φως» δεν διαφαίνεται προς το παρόν στο τούνελ
των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες, αλλά και

τους βουλευτές. 
Σε νέα δημοσκόπηση του Bloomberg οικονομολόγοι ανεβάζουν στο 30% τις πιθανότητες

για ύφεση της βρετανικής οικονομίας μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Πρόκειται για
αύξηση 5 μονάδων σε σχέση με την δημοσκόπηση του περασμένου μήνα και τα υψηλότερα
επίπεδα από τα τέλη του 2016, όταν όλοι προσπαθούσαν ακόμη να χωνέχουν την απόφαση
για την έξοδο της χώρας από την κοινότητα. Να σημειωθεί δε πως στο σύνολο του 2018
προσδιόριζαν τις πιθανότητες ύφεσης σε κάτω του 20%. 

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε σε πρόσφατη έκθεσή της ότι η βρετανική οικονο-
μία θα αναπτυχθεί φέτος με τους βραδύτερους ρυθμούς από το 2009, επικαλούμενη την έν-
τονη αβεβαιότητα για τη μορφή, που θα λάβει το Brexit, αλλά και το δυσμενές διεθνές πε-
ριβάλλον εμπορικών αντιπαραθέσεων και γεωπολιτικών εντάσεων. 

Παράλληλα σήμερα η συνομοσπονδία βρετανικών βιομηχανιών (CBI) προειδοποίησε πως
ο κίνδυνος ενός deal έχει αυξηθεί, με την επικεφαλής της να λέει χαρακτηριστικά πως η χώρα
έχει εισέλθει σε «ζώνη κινδύνου». 

Αξίζει να σημειώσουμε πως οι οικονομολόγοι ανέβαζαν τις πιθανότητες για ύφεση κοντά
στο 50% αμέσως μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016, αλλά η βρετανική οικονομία συ-
νέχισε να αναπτύσσεται κόντρα σε αρνητικές προβλέψεις. Παρόλα αυτά ύστερα από 2,5
χρόνια πολιτικού χάους και αδυναμίας της χώρας να καταλήξει σε συμφωνία με την κοινό-
τητα των 27, αλλά και με την παγκόσμια οικονομία να κατεβάζει αισθητά ταχύτητα, οι φόβοι
εντείνονται ότι αυτή τη φορά οι Κασσάνδρες δεν θα διαψευστούν. n

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
προειδοποιεί την Ιταλία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άσκησε
κριτική στο σχέδιο της ιταλικής κυβέρνησης
να μειώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης,
προειδοποιώντας πως θα περιορίσει την ανα-
πτυξιακή δυναμική της χώρας και πως θα αυ-
ξήσει ακόμη περισσότερο τις ήδη υψηλές δα-
πάνες για συντάξεις. Στην έκθεση που δημο-
σίευσε το ΔΝΤ μετά τις διαβουλεύσεις με τις
ιταλικές αρχές, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθε-
σής του, ασκεί επίσης κριτική σε ορισμένες

πτυχές της άλλης μεγάλης μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση, δηλαδή της χορήγη-
σης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αν και υποστήριξε την αναπτυξιακή ώθηση που θα
έχει το μέτρο. 

Οι διευθυντές του ΔΝΤ «υπογράμμισαν την ανάγκη να προστατευθούν οι φτωχοί μέσω
ενός σύγχρονου προγράμματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος, να μειωθούν οι τρέ-
χουσες δαπάνες, να αποφευχθεί η αντιστροφή παλαιότερων μεταρρυθμίσεων του συντα-
ξιοδοτικού και να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις», αναφέρεται στην έκθεση.

Το Ταμείο άφησε αμετάβλητη την πρόβλεψη που είχε κάνει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την
οποία η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί το 2019 με ρυθμό μόλις
0,6% και με ρυθμό 0,9% το 2020. Προειδοποίησε, ωστόσο, πως υπάρχουν πολλές πιθανότη-
τες η ανάπτυξη να αποδειχθεί χαμηλότερη από την πρόβλεψή του. Πλέον, πολλοί οικονο-
μολόγοι προβλέπουν πως η ιταλική οικονομία θα αναπτυχθεί το 2019 με ακόμη χαμηλότερο
ρυθμό, ενώ οι δείκτες για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες επιδεινώ-
θηκαν ακόμη περισσότερο τον Ιανουάριο. 

Χθες, το Γραφείο Προϋπολογισμού του (ιταλικού) Κοινοβουλίου προέβλεψε πως ο ρυθμός
ανάπτυξης το 2019 «δεν θα υπερβεί το 0,4%». Η μείωση του ορίου ηλικίας που έχει προ-
γραμματίσει η κυβέρνηση συνασπισμού του Κινήματος των 5 Αστέρων και της δεξιάς Λέγ-
κας θα «περιορίσει τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και τη δυνητική ανάπτυξη και θα
αυξήσει τον ήδη υψηλό λογαριασμό για συντάξεις», αναφέρει το ΔΝΤ. Το ιταλικό δημόσιο
δαπανά ήδη για συντάξεις το υψηλότερο ποσό, ως ποσοστό του ΑΕΠ, από κάθε άλλη χώρα
της Ευρωζώνης με την εξαίρεση της Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατι-
στικής Υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ιταλικού συνταξιοδοτικού συστήματος, οι εργαζόμε-
νοι θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται στα 62 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπλη-
ρώσει 38 έτη συνταξιοδοτικών εισφορών, ενώ το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ίσχυε
προηγουμένως ήταν σχεδόν 67 έτη. n

Στήριξη παρέχει το Βερολίνο 
σε γερμανικούς κολοσσούς

Το γερμανικό δημόσιο είναι έτοιμο να αγοράσει
μερίδιο σε βασικές βιομηχανίες της χώρας, ώστε
να τις προστατεύσει από ενδεχόμενη εξαγορά
από ξένες εταιρείες, δήλωσε ο υπουργός Οικονο-
μίας της Γερμανίας Πέτερ Αλτμάιερ, παρουσιά-
ζοντας τη νέα βιομηχανική πολιτική της χώρας.
Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, την ώρα που
ενισχύεται παγκοσμίως ο οικονομικός προστα-
τευτισμός ενώ η γερμανική οικονομία βρίσκεται
σε φάση στασιμότητας. Η νέα στρατηγική είναι

ζωτικής σημασίας για την προστασία της ευημερίας της Γερμανίας, είπε ο Αλτμάιερ και άφησε
να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει η δημιουργία επενδυτικού ταμείου, ώστε να υποστηριχ-
θούν σημαντικές εταιρείες, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η Siemens, η ThyssenKrupp και
η Deutsche Bank.

Η αλλαγή πολιτικής και η υιοθέτηση πολύ πιο αμυντικής στάσης οφείλονται, σε μεγάλο
βαθμό, στην ανησυχία του Βερολίνου για τον όλο και πιο σημαντικό ρόλο της Κίνας στην
παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή. Η εξαγορά γερμανικών εταιρειών από ξένες –ιδίως κινε-
ζικές– εταιρείες που αποκτούν την τεχνογνωσία των γερμανικών υπονομεύει τη βιομηχανική
βάση της Γερμανίας και την ευημερία της χώρας. Ο Αλτμάιερ επισήμανε πως ζωτικής σημα-
σίας για τη χώρα είναι οι εξής κλάδοι: χάλυβα και αλουμινίου, χημικών, κατασκευής μηχα-
νημάτων και εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, οπτικών, αυτοκινήτων, ιατρικού εξοπλι-
σμού, «πράσινων» τεχνολογιών, άμυνας, αεροδιαστημικής και τρισδιάστατων εκτυπώσεων.

Παρουσιάζοντας χθες την έκθεση «Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική 2030», ο Γερμανός
υπουργός Οικονομίας προειδοποίησε πως η υπονόμευση της βιομηχανικής βάσης της χώρας
του θα οδηγούσε σε επιδείνωση του επιπέδου της παιδείας, σε υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος και σε πτώση του βιοτικού επιπέδου, ενώ, λέγοντας πως «το μέγεθος έχει σημασία»,
υπογράμμισε τη σημασία δημιουργίας εθνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών-πρωταθλητών.
«Το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί στη Γερμανία σχεδόν καμία εταιρεία αυτού του με-
γέθους για πολλά χρόνια αποτελεί λόγο ανησυχίας», αναφέρεται στην έκθεση. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας
Στο πλαίσιο της προτεραιότητας του

ΥπουργείουΠαιδείαςκαιΠολιτισμούγιατην
καλλιέργειατηςΕλληνικήςΓλώσσαςκαισε
συνέχειατηςκαθιέρωσης,απότησχολική
χρονιά2016-2017,της«ΕβδομάδαςΕλληνι-
κήςΓλώσσας», οιΔιευθύνσειςΔημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτι-
σης τουΥπουργείουΠαιδείας καιΠολιτι-
σμού,τοΠαιδαγωγικόΙνστιτούτοκαιηΠρε-
σβείατηςΕλλάδοςστηνΚύπρο,διοργάνω-
σαν Ημερίδα για τον εορτασμό της
ΠαγκόσμιαςΗμέραςΕλληνικήςΓλώσσας.O
εορτασμόςαυτόςέχειθεσμοθετηθείναγίνε-
ταικάθεχρόνοστις9Φεβρουαρίου(μέρα
θανάτουτουΔιονύσιουΣολωμού)καικατά
τηφετινήσχολικήχρονιά, εντάχθηκεστο
ΔεκαπενθήμεροΕλληνικήςΓλώσσας(25Ια-
νουαρίου2019–9Φεβρουαρίου2019).Η
ημερίδαπραγματοποιήθηκετηνΠαρασκευή,
8Φεβρουαρίου2019,στοΣυνεδριακόΚέν-
τρο«Φιλοξενία»,στηΛευκωσία,απότις8.30
π.μ.μέχριτη1μ.μ.

ΣεχαιρετισμότουστηνεκδήλωσηοΠρέ-
σβυςτηςΕλλάδαςστηνΚύπροκ.ΗλίαςΦω-
τόπουλοςεξήρετηδιαχρονικήπαρουσίακαι
τημεγάλησυμβολήτηςΕλληνικήςΓλώσσας
στον οικουμενικό πολιτισμό. Ανέφερε ότι
όλοιμαςδιακατεχόμαστεαπόδικαιολογη-
μένααισθήματαυπερηφάνειαςκαιθαυμα-
σμού, όταναναφερόμαστεσε μια γλώσσα
πουαπότηναρχήτωνπρώτωνγραπτώνκει-
μένωντηςστάθηκεαμετακίνητηστηνκο-
ρυφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πρό-
σθεσε,επίσης,ότιχιλιάδεςχρόνιακύλησαν
απότότε,αλλάηγλώσσαμαςεξακολουθεί

ναείναιζωντανή,παρούσαστιςπαγκόσμιες
εξελίξειςκαιναομιλείταισυνεχώςκαιχωρίς
διακοπήμέχρισήμερα,ενώστηνπορείατης
προσαρμόστηκε, εμπλουτίστηκε και εμ-
πλούτισεάλλεςγλώσσες.
ΟΥπουργόςΠαιδείαςκαιΠολιτισμούΔρ

ΚώσταςΧαμπιαούρηςστοδικότουχαριετι-
σμότόνισετονθεμελιώδηρόλοπουδιαδρα-
μάτισεηΕλληνικήΓλώσσαστονκόσμοτων
επιστημών,τωνγραμμάτωνκαιτωντεχνών,
καθώςκαιτηνουσιαστικήσυμβολήτηςστην
εδραίωσητουευρωπαϊκούκαιτουπαγκό-
σμιουπολιτισμού.Ανέφερε, επίσης,ότι το
ΥπουργείοΠαιδείας καιΠολιτισμού, ανα-
γνωρίζονταςότιΕλληνικήΓλώσσακαιΕλ-
ληνικήΠαιδείαείναιέννοιεςβαθιάριζωμέ-
νεςστονχρόνοκαιάρρηκτασυνδεδεμένες
μεταξύτους,καιεκτιμώνταςτονρόλοκαι
τηνπροσφοράτουσχολείουστηνεμπέδωση
τηςγλωσσικήςμαςταυτότητας,ακολουθεί
μιαστοχευμένηπολιτικήγιατηναποτελε-
σματικήδιδασκαλίατηςΕλληνικήςΓλώσ-
σας,τηναναβάθμισητηςγλωσσικήςαγωγής

τωνμαθητώνκαιμαθητριώνκάθεβαθμίδας,
καθώςκαιτηνκαλλιέργειατηςορθήςχρή-
σηςτηςΕλληνικήςΓλώσσαςευρύτεραστην
κοινωνία.
Κύριοιομιλητέςστηνημερίδαήτανηκα

Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου,
ΚαθηγήτριαΓλωσσολογίας,Αντιπρόεδρος
τουΤμήματοςΚλασικώνΣπουδώνκαιΦι-
λοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η
οποίαπαρουσίασετηνεισήγηση«Γλώσσα,
ταυτότητα,ηεικόνακαιτομέλλονμου:Θέ-
ματαπροφορικούκαιγραπτούλόγου»καιο
κ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ποιητής, ο
οποίοςπαρουσίασετηνεισήγηση«Τοιτα-
λικόπεζό“Τοαηδόνικαιτογεράκι”τουΔιο-
νύσιουΣολωμούκαιέναεγχείρημαποιητι-
κήςμετάπλασήςτου».
Ηημερίδαδιανθίστηκεκαιαπόκαλλιτε-

χνικόπρόγραμμα(λόγος,μέλοςκαιεικόνα),
τοοποίοπαρουσιάστηκεαπόμαθητέςκαι
μαθήτριεςτωνΔημοτικώνΣχολείωνΑθηέ-
νουΚ.Α΄καιΚ.Β΄,τουΛυκείουΠαραλιμνίου
καιτουΜουσικούΣχολείουΑμμοχώστου.n

Εβδομάδα εκδηλώσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης
με την Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών
Εκδηλώσειςενημέρωσηςκαιευαισθητο-

ποίησηςτωνΚύπριωνπολιτών,πραγματο-
ποιούνταιστοπλαίσιοτηςΠαγκόσμιαςΗμέ-
ραςΣυγγενώνΚαρδιοπαθειώνπουγιορτά-
ζεταικάθεχρόνοστις14Φεβρουαρίου.
ΣηματοδοτώνταςτηνέναρξητηςΕβδομά-

δας ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνου
Ιωάννουεξέφρασεσυγχαρητήριασεόλατα
μέλητουΣυνδέσμουΓονέωνκαιΦίλωνΚαρ-
διοπαθώνΠαιδιώνγιατοδιαχρονικάπολύ-
τιμοεθελοντικότουςέργοκαιτηναμέριστη
προσφοράτουςπροςταπάσχονταπαιδιά,
έφηβους και ενήλικες και τις οικογένειές
τους.
Η Εβδομάδα Συγγενών Καρδιοπαθειών

πουάρχισεστις7Φεβρουαρίου,περιλαμβά-
νεισειράεκδηλώσεωνμεκορύφωσηαύριο
ΠέμπτητηφωταγώγησητουΔημοτικούΜε-
γάρουΛευκωσίαςσεχρώμακόκκινο.
ΟΥπουργόςΥγείαςεξέφρασετηνπεποί-

θησηότιαυτούτουείδουςοιπρωτοβουλίες
πρέπεινατυγχάνουντηςαμέριστηςστήρι-
ξήςτουΥπουργείουτουκαιναενθαρρύνον-
ται, αφού επιβεβαιώνουν την ευαισθησία
πουδιαθέτουμεωςκοινωνία.Ηπροσφορά
τωνοργανωμένωνσυνόλωντηςκοινωνίας
λειτουργείουσιαστικά,δρώνταςεπικουρικά

και υποστηρικτικά στις
προσπάθειεςτουκράτους
για παροχή πιο ολοκλη-
ρωμένων και ποιοτικών
ιατρικώνυπηρεσιώνπρος
το σύνολο του πληθυ-
σμού.
Οκ. Ιωάννουανάφερε

ότισυγγενείςΚαρδιοπάθειεςείναιοιεκγε-
νετής παθήσεις (ανατομική ανωμαλία της
διάπλασηςτηςκαρδιάςκαιτωνπλησίοναγ-
γείων,κατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης),
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να
κάνειλόγογιαπερίπου1-2παιδιάστις100
γεννήσεις.Είναιαξιοσημείωτοότιτοποσο-
στότωνδιαγνωσμένωνενηλίκωνμεσυγγε-
νείςκαρδιοπάθειεςτείνεινααυξάνεταικάθε
χρόνο,προκαλώνταςέτσιαύξησηστηνεμ-
φάνισητηςπάθησηςκατάσχεδόνάλλο1%
στογενικόπληθυσμό.
Υπάρχουν35διαφορετικέςπαθήσειςΣυγ-

γενώνΚαρδιοπαθειώνκαιπαγκόσμιαανέρ-
χονταιστο0,8-2,5%τουπληθυσμού.Ησχε-
τικάμεγάληδιακύμανσηοφείλεταικυρίως
στηβελτίωσητωνδιαγνωστικώνμεθόδων
καιτωνscreeningπουδιενεργούνταιστους
ενδυνάμειευάλωτουςπληθυσμούςτωνεφή-

βων και των νέων, καθώς
καιστηνέγκαιρηδιάγνωση
καιτηβελτίωσητηςτεχνι-
κήςτωνεπεμβατικώνμεθό-
δωνπουέχουναυξήσειση-
μαντικάτοπροσδόκιμοεπι-
βίωσηςτωνπασχόντων.
Στην Κύπρο, εκτιμάται

ότι 10νεογνάστις1,000γεννήσειςδιαγι-
γνώσκονται με μια σοβαρής ή πιο απλής
μορφήςσυγγενήκαρδιοπάθεια.Τομεγαλύ-
τερομέροςτωνπεριστατικών είναιαπλής
μορφής και παρακολουθούνται από τους
καρδιολόγους σε συστηματική βάση, ενώ
περίπου 10% των περιστατικών χρήζουν
επεμβατικήςθεραπείας,κάποιεςφορέςμάλι-
σταμεπολλέςεπαναλήψειςσεβάθοςχρό-
νου.
ΤοΥπουργείοΥγείαςτατελευταίαχρόνια,

στηνπροσπάθειατουναμειώσειτοοικονο-
μικόκόστοςαλλάκαιτησωματικήκαιψυ-
χολογικήταλαιπωρίατωνασθενώνκαιτων
οικείωντους,έχειπροχωρήσειστησύναψη
συμφωνιώνγιααγοράυπηρεσιώναπόομάδα
έμπειρων και εξειδικευμένων χειρουργών,
καιπλέοντομεγαλύτερομέροςτωνπερι-
στατικώνδιεκπεραιώνονταιστηνΚύπρο,με

κόστοςπερίπου12-15χιλιάδωνευρώανά
ασθενή.Τατελευταίαέξιχρόνιαέχουνδιε-
ξαχθείκαθετηριασμοίσεπερίπου150περι-
στατικάόλοιμεεξαιρετικάεπιτυχήαποτελέ-
σματα.
Τα επείγοντα περιστατικά, κυρίως νεο-

γνών,παρακολουθούνταικατάτηνκύηση
στοΝοσοκομείοΑρχιεπίσκοποςΜακάριος
Γ’, γεννιούνται και σταθεροποιούνται στη
ΜονάδαΕντατικήςΘεραπείαςτουΜακά-
ρειουΝοσοκομείουκαιέπειταδιαμετακομί-
ζονταισεΙατρικόΚέντροτουΙσραήλ.
Ηάμεσηκαισωστήπαρέμβασηεπιτρέπει

σε ποσοστό πέραν του 80% των παιδιών
αυτώνναέχουνμιαομαλήενηλικίωση,ικα-
νοποιητικόπροσδόκιμοεπιβίωσηςκαιπλήρη
ένταξηστοκοινωνικόσύνολο.
ΤοΥπουργείοΥγείαςτόνισεοΥπουργός

θασυνεχίσειναείναιστοπλευρότουΣυν-
δέσμου και να στηρίζει τις πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνουν οργανωμένες ομάδες
όπωςοΣύνδεσμόςΓονέωνκαιΦίλωνΚαρ-
κινοπαθώνΠαιδιώνπου συμβάλλουν στη
διαρκή αναβάθμιση των προσφερόμενων
υπηρεσιώνπροςτουςπάσχοντεςσυμπολίτες
μας.n

Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με την έκθεση Χριστόφορου Σάββα
ΆνοιξετηνΠέμπτη31Ιανουα-

ρίουστηνΚρατικήΠινακοθήκη
ΣύγχρονηςΤέχνης–ΣΠΕΛκαι
θα είναι ανοικτήγιατοκοινό
μέχριτην31ηΜαρτίουηέκθεση
έργωντουπρωτοπόρουσυμπα-
τριώτημαςεκλεκτούκαλλιτέχνη
ΧριστόφορουΣάββα.Σεόλητης
διάρκειατηςέκθεσηςδιοργανώ-
νεταιπολυδιάστατοπρόγραμμα
παράλληλων εκδηλώσεων που

αρχίζειειδικέςξεναγήσειςσταελληνικάκαιτααγγλικάτα
Σάββατα16και23Φεβρουαρίουκαι2Μαρτίου.
ΤηνερχόμενηΤρίτη,12ΜαρτίουοδικηγόροςΑχιλλέας

ΔημητριάδηςθαμιλήσεισταΕλληνικάμεθέμα«Τοδικαίωμα
παρακολούθησηςτωνκαλλιτεχνώνστηνΚυπριακήέννομη
τάξη»καιτηνΠαρασκευή15Μαρτίουθαγίνειπαρουσίαση
τουβιβλίου«ΘεοκλήςΚουγιάλης–ΧριστόφοροςΣάββα,
έναςδιάλογος»μεχαιρετισμόαπότοΔιευθυντήΠολιτιστι-
κώνΥπηρεσιώνΠαύλοΠαρασκευάκαιομιλήτριεςτηΔρα
ΕλένηΣ.Νικήτα,ιστορικότέχνηςκαισυγγραφέακαιτονφι-
λόλογοκαικριτικόΚώσταΒασιλείου.ΟηθοποιόςΝεόφυ-

τοςΝεοφύτουθαδιαβάσειποιήματα.Αντιφώνησηαπότον
ΚώσταΧατζηγεωργίουφιλόλογο,μεταφραστή,επιμελητή
έκδοσης.
ΤοΣάββατο16ΜαρτίουδιάλεξηαπότηΔραΕλένηΣ.Νι-

κήταμετίτλο«ΧριστόφοροςΣάββα,ΠάνταΠαρών»και
τηνΠαρασκευή29Μαρτίουσυζήτησημετίτλο«Συνέργειες
Τέχνης καιΑρχιτεκτονικής:Ανάγλυφααπό τσιμέντο του
ΧριστόφορουΣάββασεκτήριατουαρχιτέκτοναΣταύρου
Οικονόμου.ΟμιλητέςοΧάρηςΓρηγορίουαρχιτέκτοναςκαιη
ΜαρίαΧριστοδουλίδου,θεωρητικόςτέχνης.n



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μωρολογίες, φλυαρίες.
2. Ανοιξιάτικος – Πέρασε στη νέα εποχή της ψη-
φιακής τηλεόρασης.
3. Κομμένη … γόπα – Γένος παπαγάλων.
4. Αρπακτικό σαρκοβόρο πουλί – … κρύσταλλος:
διαφανής ποικιλία του χαλαζία.
5. Αυτό το ίδιο (ιδιωμ.) – Οροσειρά της νότιας
Αμερικής.
6. Ποδοσφαιρική ομάδα της Ιταλίας – Άρθρο –
Μεταφορικά, το οδυνηρό ξάφνιασμα.
7. Ελαφρά παράλυση μυός – Λίγο … χρήσιμος.
8. Υιός … μιας παραβολής – … Φαμπιάν: Γαλλίδα τραγουδίστρια.
9. Συντομογραφία Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Νοτιοανατολικός άνεμος.
10. Ανοιξιάτικος μήνας – Σίλβα …: παλιά Ιταλίδα ηθοποιός.
11. Αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα – Διεθνές κωδικοποιημένο σήμα κινδύνου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κακή επίδραση του φεγγαριού.
2. Έγχορδο λαϊκό μουσικό όργανο – Κρατίδιο της Γερμανίας.
3. Αρχή … ηρωισμού – Επιδεικτικός, στομφώδης.
4. Μεγάλη ζημιά – Συντομογραφία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελ-
λάδας –Πρόθεση.
5. Δεν αρρωσταίνουν αυτά – Άγγλος γιατρός που καταπολέμησε την ελονοσία.
6. Θέση ποδοσφαιριστή – Βιτόριο …: παλιός ηθοποιός και σκηνοθέτης (2 λέξεις).  
7. Ο κυριότερος εκπρόσωπος του διδακτικού έπους – Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το
ομώνυμο θεώρημα..  
8. Επιφώνημα ως προσφώνηση προσώπων – Καρφί (αρχ.).
9. Ανυψώσεις – Η αιχμηρή άκρη (αρχ.).
10. Συνήθεια … περίεργων – Αυτό που γίνεται σε ίδιο χρόνο.
11. Πόλη της Δυτικής Γαλιλαίας – Ο έμπορος κρασιού. 
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Τεχνικού
και Επιστημονικού Προσωπικού Υπουργείου Άμυνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου αποφάσισε, τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέ-
λευσης των μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27 Φεβρουαρίου στις 12:30 μμ, στην
αίθουσα του Πολιτιστικού Ομίλου στο 2ο όροφο, του οικήματος της Οργάνωσης μας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 15.15δ του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ κατά την Ετήσια Γενική
Συνέλευση κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

(α) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται λογοδοτεί ο Γραμματέας ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.

(β) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

(γ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα , που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κλάδου , των διαφόρων σωμάτων της ΠΑΣΥΔΥ , ή οποιουδήποτε μέλους του κλάδου
πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον
ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

(δ) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου πρέπει να φθάσουν

στο Γραμματέα του Κλάδου πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από τη μέρα διεξαγωγής
των εκλογών.

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

Η παρουσία όλων των μελών του κλάδου κρίνεται απαραίτητη.
Ευθύμιος Πολυδώρου, Πρόεδρος             Ευγένιος Χατζηπέτρου, Γραμματέας

Το περασμένο Σάββατο 9 Φεβρουα-
ρίου τελέστηκε στις 4.30μ.μ. από τη
Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής

Υγείας, τους ασθενείς του Νοσοκομείου
Αθαλάσσας και την Εκκλησιαστική Επι-
τροπή του Αγίου Χαραλάμπους Νοσοκο-
μείου Αθαλάσσας, εσπερινός στον πανηγυ-
ρίζοντα ναό του Αγίου Χαραλάμπους στο
Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Στο τέλος του εσπερινού τελέστηκε μνη-
μόσυνο των μακαριστών Ιερέων της εκκλη-

σίας Πρωτοπρεσβυτέρους Ηλία Παύλου και
Βασίλειου Κανέλλου, των 33 πεσόντων
ασθενών και 2 Νοσηλευτών, Κώστα Ξενο-
φώντος από τη Δευτερά και Κώστα Χρι-
στοφή από την Αυλώνα, οι οποίοι έπεσαν εν
ώρα καθήκοντος, από τους βομβαρδισμούς
της τουρκικής εισβολής το 1974, καθώς και
το μνημόσυνο όλων των αποβιωσάντων Λει-
τουργών Ψυχικής Υγείας.

Του Μνημοσύνου προΐστατο ο Αρχιμαν-
δρίτης κος Γεώργιος Μουσουρούλλης. 

Εσπερινός στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων
Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Κερύνειας

Καλούνται όλα τα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Κερύνειας στην Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, 2019
και ώρα 7.30 μμ. στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Λευκωσία. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Λογοδοσία του Προέδρου 
2. Ταμειακή Έκθεση
3. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και την Ταμειακή Έκθεση
4. Οποιονδήποτε άλλο θέμα υ ποβληθεί 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 την Γραμματέα του Επαρχιακού Τμήμα-
τος συνάδελφο Ανδρούλα Γρηγορίου (τηλ.99466265) και να παραδοθούν στην ίδια το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, 2019 στις 12.00 το μεσημέρι. Παρα-
καλώ σημειώστε ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων
μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, αποτελεί
απαρτία. 

Κώστας Σιεκκερής, Πρόεδρος        Ανδρούλα Γρηγορίου, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδος Υπαλλήλων ΣΑΛΑ
Προσκαλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας την Τρίτη 19/2/2019

και ώρα 15:00.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1) Λογοδοσία του απερχόμενου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πε-

πραγμένα του χρόνου που έληξε.
2) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημείωση: Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη των μελών πρέπει να συζη-

τηθεί κατά τη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματέα του Κλάδου το
αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 15/2/2019.

Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
1) Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθούν στη Γραμ-

ματέα του Κλάδου πέντε (5) μέρες πριν από την μέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή
μέχρι τις 14/2/2019 και ώρα 15:00. Κατάλογος όλων των υποψηφίων θα αναρτηθεί στον
πίνακα γνωστοποιήσεων τέσσερις (4) μέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα (12) τουλάχιστο μήνες πριν

τις αρχαιρεσίες (άρθρο 9 του καταστατικού). 
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσα μέλη βρίσκονται ταμειακά σε τάξη προς την 

ΠΑΣΥΔΥ και είναι μέλη την 30η Νοεμβρίου 2018 (άρθρο 8 του καταστατικού).
2) Κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος

και να υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και
την ενυπόγραφη συγκατάθεση του υποψηφίου (έντυπα για υποψηφιότητες επισυνά-
πτονται και έχουν αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων).

3) Η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει Πρόεδρο και Γραμματέα καθώς επίσης και τετρα-
μελή Εφορευτική Επιτροπή που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τα μέλη της
οποίας δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι.

4) Ο καταρτισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μπορεί να γίνει το αργό-
τερο μέσα σε τρείς (3) μέρες από την μέρα της εκλογής του Δοικητικού Συμβουλίου.

Δημήτρης Μιχαηλίδης, Πρόεδρος        Παναγιώτα Γεωργίου, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Τμήματος Αρχαιοτήτων
Καλείσθε να παρευρεθείτε, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του επαγγελματι-

κού μας κλάδου που θα γίνει την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 17.30 στη Λευ-
κωσία, στο κτήριο του Τμήματος Αρχαιοτήτων επί της οδού Αιγύπτου.

Ημερήσια Διάταξη:
1. Λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Κλαδικού Συμβουλίου, πάνω στα Πε-

πραγμένα του χρόνου που πέρασε.
2. Συζήτηση στην Λογοδοσία του Προέδρου.
3. Οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί γραπτώς προς το Κλαδικό Συμβούλιο μέχρι την Τε-

τάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι.
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Κλαδικού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-

2021.
Όλες οι υποψηφιότητες για το Κλαδικό Συμβούλιο του Κλάδου θα πρέπει να φθάσουν

στη Γραμματέα κυρία Μαρία Μακρή μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00
το μεσημέρι, είτε στο fax 22303148 υπόψιν της κ. Μακρή, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:
makri81@hotmaiJ.com. 

Πρόεδρος Γ. Γεωργίου              Γραμματέας  Μ. Μακρή 

Σημ.: Μετά την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει δεξίωση σε όλα τα μέλη μας το οποίο
προσφέρει το Κλαδικό Συμβούλιο στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η Συνέλευση (κτίριο
πρώην Αυγυπτιακής Πρεσβείας)

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Δασών
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων  Τμήματος Δασών, στην Ετήσια Γενική

Συνέλευση του Κλάδου, που θα γίνει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, 2019 και ώρα
17:00, στην υπόγεια αίθουσα του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού, στην οδό Ανα-
στάση Σιούκρη (βόρεια του Ζωολογικού Κήπου και νότια των Δικαστηρίων).

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία που πέρασε, από τον Πρό-

εδρο.
2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία και λήψη σχετικών αποφάσεων.
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Διευκρινίζεται ότι, η προβλεπόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου

είναι:
• 1 Θέση από την πυραμίδα των Συντηρητών Δασών
• 8 Θέσεις από την πυραμίδα των Δασικών Λειτουργών
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη του Κλάδου είναι μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. δώ-

δεκα (12) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσοι είναι μέλη της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. την 30η Νοεμβρίου που προηγείται της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Όλοι
πρέπει να βρίσκονται ταμειακά σε τάξη και να μην καθυστερούν οποιαδήποτε μηνιαία
συνδρομή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Κάθε υποψηφιότητα προτείνεται από ένα μέλος και υποστηρίζεται από ένα άλλο μέλος,
γραπτώς πάνω στο συνημμένο Δελτίο Υποψηφιότητας. Κάθε πρόταση πρέπει να περι-
λαμβάνει και την ενυπόγραφη συγκατάθεση του υποψηφίου.

Με βάση το Καταστατικό, όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει
να φθάσουν στο Γραμματέα του Κλάδου πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από τη μέρα
διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της  18ης

Φεβρουαρίου 2019, είτε δια χειρός είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22805551 (ώρες
γραφείου). Για διευθέτηση και επιβεβαίωση της παραλαβής των Δελτίων Υποψηφιότητας
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν οπωσδήποτε με τον Γραμματέα του 
Κλάδου. 

Η παρουσία όλων των μελών του Κλάδου στη Γενική Συνέλευση κρίνεται αναγκαία. 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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ΟΑΠΟΕΛ όχι μόνο κράτησε την κο-
ρυφή, αλλά αύξησε και τη διαφορά
που τον χωρίζει από τους άλλους

μνηστήρες και διεκδικητές του τίτλου, ΑΕΛ
και Απόλλωνα, αφού στο μεταξύ τους παι-
χνίδι συνθηκολόγησαν στη λευκή ισοπαλία.
Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας κέρδισαν
σχετικά εύκολα την Ένωση, στο Παραλίμνι,
με 2-0 και πέρασαν στους 45 βαθμούς. Έτσι ο
ΑΠΟΕΛ μετά από δύο συνεχόμενα αποτυ-
χημένα αποτελέσματα (Αλκή 0-0, Πάφος 
2-1, μάλιστα μέσα στο ΓΣΠ), επανήλθε στις
επιτυχίες και εξακολουθεί για πέμπτη συνε-
χόμενη αγωνιστική να απολαμβάνει μόνος
το ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα.

Αντίθετα τα αισθήματα για τις δύο Λεμε-
σιανές ομάδες που δεν κατάφεραν να πά-
ρουν το τρίποντο στο μεταξύ τους παιχνίδι
και έμειναν, η μεν ΑΕΛ στους 42, ο δε Απόλ-
λωνας στους 41 βαθμούς.

Εντός έδρας νίκη για την ΑΕΚ, που επι-
κράτησε μέσα στο ‘Αρένα’ με 2-0 της Αλκής
Ορόκλινης και πέρασε στην 4η θέση, ενώ
μείωσε τις αποστάσεις από ΑΕΛ και Απόλ-
λωνα. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Λάρνα-
κας, έπιασε τους 35 βαθμούς και εδραιώνεται
στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Ικανοποίηση επικρατεί στην Ανόρθωση
για τα νίκη με 2-0 επί της Νέας Σαλαμίνας
στο ντέρμπι της Αμμοχώστου.

Από την άλλη, φανερή είναι η απογοή-
τευση στη Νέα Σαλαμίνα για την ήττα από
την Ανόρθωση στο ντέρμπι της Αμμοχώ-
στου. Οι ‘Ερυθρόλευκοι’ μετά την ήττα αυτή
έμειναν στους 30 βαθμούς και πλέον θα χρει-
αστεί να δώσουν σκληρή ‘μάχη’ στις δύο
εναπομείνασε αγωνιστικές για να εξασφαλί-
σουν την είσοδό τους στην πρώτη εξάδα της
βαθμολογίας.

Αυτοκαταστροφικές τάσεις επέδειξε σε
άλλο ένα παιχνίδι η Ομόνοια. Εκεί που είχε
την ευκαιρία να μειώσει στο βαθμό από τη
Νέα Σαλαμίνα, έμεινε στην ισοπαλία με τη
Δόξα μέσα στο ΓΣΠ (2-2) και βλέπει τις ελ-
πίδες της για είσοδο στην πρώτη εξάδα να
γίνονται… φτερό στον άνεμο.

Οι ‘πράσινοι’ μάζεψαν μέχρι και την 20η

αγωνιστική μόνο 27 βαθμούς, αρνητικό
ρεκόρ όλων των εποχών.

Ο βαθμός που πήρε η προσφυγική ομάδα
της Κατωκοπιάς είναι πολύ σημαντικός γι’
αυτήν την προσπάθεια που κάνει για απο-
φυγή των περιπετειών το συντομότερο δυ-
νατό, όμως δικαιούνται να αισθάνονται απο-
γοητευμένοι, αφού ισοφαρίστηκε στο φινάλε
του αγώνα τη στιγμή που κρατούσε ένα πο-
λύτιμο τρίποντο.

Η Πάφος κέρδισε τον Ερμή Αραδίππου με
2-1 και ανέβηκε στην 9η θέση με 17 βαθμούς.
Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για την
Παφιακή ομάδα, αφού προηγήθηκε η Ομό-
νοια και το ΑΠΟΕΛ.
Ο ΑΠΟΕΛ πήρε την… ουσία

Σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι κινήθηκε στη
μετριότητα, παρουσίασε τις ίδιες αγωνιστι-
κές αρρυθμίες, με τη διαφορά πως αυτή τη
φορά δεν τις πλήρωσε και συνεχίζει στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας εκμεταλλευόμενος
και την ισοπαλία στο ντέρμπι της Λεμεσού.
Η Ένωση, κυρίως στο β΄ ημίχρονο, προσπά-
θησε να κάνει κάτι, όμως δεν ήταν ούτε αυτή
ιδιαίτερη απειλητική. Δίκαιη η νίκη του
ΑΠΟΕΛ με τα τέρματα των Ζαχίντ (29΄) και

Βιντιγκάλ (87΄).
Παραμένει στα ψηλά η ΑΕΛ

Η εμφάνιση της ΑΕΛ απέναντι στον
Απόλλωνα ήταν καλύτερη σε σχέση με αντί-
παλο την ΑΕΚ κι ας μην κέρδισε και πάλι. Οι
γαλαζοκίτρινοι είχαν διάθεση, πήραν πρω-
τοβουλίες και πάτησαν αρκετές φορές την
αντίπαλη περιοχή, όμως ήταν άστοχοι. Με
τον ένα βαθμό παρέμεινε στη δεύτερη θέση
και δείχνει πως δεν τα βάζει κάτω, παρά το
γεγονός ότι κάποιοι εκφράζουν τις αμφιβο-
λίες τους κατά πόσο είναι ικανή να κυνηγή-
σει κάτι καλύτερο από την έξοδο στην Ευ-
ρώπη.
Επιθετική… αφλογιστία ο Απόλλωνας

Η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα
έπαθε… αφλογιστία! Ο Απόλλωνας για δεύ-
τερο συνεχές παιχνίδι δεν πέτυχε τέρμα
και… έχασε βαθμούς, με αποτέλεσμα να κυ-
νηγά τους πρωτοπόρους, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ.
Την πρώτη φορά ήταν με την Ανόρθωση 
(1-0) και με την ΑΕΛ (0-0). Ο Απόλλων δεν
είχε σπιρτάδα στο παιχνίδι του, δεν δημι-
ούργησε κλασικές ευκαιρίες και μοιραία δεν
κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΛ. Πήρε το
βαθμό της ισοπαλίας και εξακολουθεί να
βρίσκεται στο κυνήγι του τίτλου.
Κλείδωσε την εξάδα και πάει γι’ άλλα

Πολύ καλό θέαμα πρόσφεραν οι ΑΕΚ και
η Αλκή στο ‘Αρένα’, με τους γηπεδούχους να
είναι πιο εύστοχοι και να παίρνουν δίκαια το
τρίποντο (2-0). Η ομάδα της Λάρνακας κρά-
τησε για πέμπτο σερί ματς ανέπαφη την
εστία της και πάει στο ντέρμπι με το
ΑΠΟΕΛ την επόμενη αγωνιστική με την κα-
λύτερη δυνατή ψυχολογία.  Η Αλκή έδειξε
για μια ακόμη φορά ότι είναι ομάδα με ποι-
ότητα και αρετές και είναι ίσως η μοναδική
ομάδα που έφτιαξε τόσες φάσεις σε ένα
45λεπτο στην έδρα της ΑΕΚ (α΄ ημίχρονο).
Κέρδισαν αλλά δεν το χάρηκαν πολύ…

Για 90΄ λεπτά οι ποδοσφαιριστές της
Ανόρθωσης κατάφεραν να κάνουν στην
άκρη τα προβλήματα από την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα και όλα όσα συμβαίνουν με την
περίπτωση Ουζόχο. Οι ποδοσφαιριστές της
‘Κυρίας’ απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα ήταν
συγκεντρωμένοι, αποτελεσματικοί και
πήραν δίκαια τη νίκη. Μια νίκη που έφερε
την ομάδα στους 33 βαθμούς και πλέον πε-
ριμένει τις… εξελίξεις.

Ασυνέπεια σε άλλο ένα ντέρμπι με κύρια
ανταγωνίστριά της έδειξε η Νέα Σαλαμίνα.
Όπως και στο 1-3 από την Ομόνοια στο
ΓΣΠ, έτσι και απέναντι στην Ανόρθωση και
μάλιστα στο ‘Αμμόχωστος’ δέχτηκε δίκαιη

ήττα με 0-2.
Πλέον, η προσπάθεια για εξασφάλιση

θέσης στην πρώτη εξάδα περιπλέκεται και οι
εναπομείναντες δύο αγωνιστικές μετατρέ-
πονται σε… θρίλερ.

Πάλι καλά που η Ομόνοια της… έκανε
δώρο αφού δεν κατάφερε να κερδίσει τη
Δόξα. Πλέον είναι στο +3 από τους πράσι-
νους οι οποίοι όμως υπερισχύουν σε ισοπα-
λία των Ερυθρολεύκων.
Απλά δεν μπορώ

Η Ομόνοια όλη τη χρονιά, οπότε της πα-
ρουσιάζεται η ευκαιρία να βρεθεί σε από-
σταση βολής από την εξάδα, την πετάει στα
σκουπίδια. Το έπραξε και με τη Δόξα (2-2),
σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 80΄  έχανε με 0-
2, τον κακό της δαίμονα τα τελευταία χρό-
νια, αφού για τέταρτη χρονιά μέσα στο ΓΣΠ
δεν μπορεί να την κερδίσει. Γλύτωσαν μάλι-
στα την ήττα στο 90+3΄. Με τον ένα βαθμό
που πήρε έφθασε τους 27 και βρίσκεται στο
-3 από την 6η θέση Νέα Σαλαμίνα και στο -6
από την 5η Ανόρθωση, από την οποία φιλο-
ξενείται την επόμενη αγωνιστική. 

Η Δόξα από την άλλη έδειξε και μετά τον
ΑΠΟΕΛ (2-5), πλησίασε να κερδίσει και την
Ομόνοια μέσα στο ΓΣΠ. Με τον βαθμό που
πήρε έφτασε τους 19.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές πριν πέσει
η αυλαία της κανονικής περιόδου αναμένε-
ται να είναι συναρπαστικές, αφού θα έχουμε
πολλά ντέρμπι και πιθανόν ανακατατάξεις
στο βαθμολογικό πίνακα.

Στην 21η αγωνιστική θα έχουμε το ντέρμπι
μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΚ, ως επίσης
και το Ανόρθωση – Ομόνοια. Η ΑΕΛ θα φι-
λοξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα στο Τσίρειο και
η Αλκή τον Απόλλωνα. Στην επικίνδυνη
ζώνη του υποβιβασμού, η Ένωση θα έχει για
αντίπαλό της την Πάφο και η Δόξα τον
Ερμή.

Στην 22η αγωνιστική τελευταία της κανο-
νικής περιόδου, ο Απόλλωνας θα φιλοξενή-
σει τον ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια την ΑΕΛ και η
ΑΕΚ το Παραλίμνι. Ο ουραγός Ερμής Αρα-
δίππου θα έχει για αντίπαλό του την Ανόρ-
θωση, η Νέα Σαλαμίνα την Αλκή και τέλος η
Πάφος τη Δόξα.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αύξησε τη διαφορά ο Ολυμπιακός

Ο Εθνικός Άχνας προηγήθηκε με 0-2 στο
Τσίρειο, αλλά ο Άρης κατάφερε να ισοφαρί-
σει (2-2) και έτσι κερδισμένος ήταν ο Ολυμ-
πιακός που κέρδισε με 2-0 τον Ονήσιλλο
Σωτήρας στο Μακάρειο Στάδιο και αύξησε

τη διαφορά από την 2η θέση στους πέντε
βαθμούς. Από κει και πέρα, ακολουθούν με
40 βαθμούς Εθνικός Άχνας και Οθέλλος
Αθηένου που συνέτριψε την ΑΕΖ με 5-1.
Στην 4η θέση είναι ο Άρης με 37 βαθμούς.

Στη Λακατάμια η τοπική ομάδα του ΘΟΪ
έμεινε στο 0-0 με την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας. Ο
Ακρίτας Χλώρακας κέρδισε με 2-1 τον ου-
ραγό Διγενή Ορόκλινης, η Καρμιώτισσα με
2-1 την Αγία Νάπα, ο ΑΣΙΛ Λύσης την
ΜΕΑΠ με 3-2 και η Αναγέννηση Δερύνειας
την Ομόνοια Αραδίππου με 2-1.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
‘Αφεντικό’ στο ντέρμπι ο Διγενής Μόρ-
φου

Στο ντέρμπι κορυφής που έγινε στο Μα-
κάρειο Στάδιο ο Διγενής Μόρφου νίκησε με
4-1 την Ομόνοια Ψευδά. Έτσι η προσφυγική
ομάδα πέρασε επικεφαλής στη βαθμολογία
με 41 βαθμούς, όσους και η ομάδα του
Ψευδά. Στην 3η θέση είναι ο Π.Ο. Ξυλοφά-
γου με 37 βαθμούς, που έφερε οδυνηρή ισο-
παλία εντός έδρας με την Ολυμπιάδα Λυμ-
πιών (0-0) και έχασε την ευκαιρία να μειώσει
την διαφορά από την Ομόνοια Ψευδά.

Στην 4η θέση με 31 βαθμούς είναι οι ομά-
δες της ΕΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς που γνώ-
ρισε την ήττα από την Αμαθούς Αγίου Τύ-
χωνα με 1-0, η Ε.Ν.Υ. Διγενή Ύψωνα που την
‘δάμασε’ ο Χαλκάνορας Ιδαλίου με 2-1 και ο
Π.Ο. Ορμήδειας που κέρδισε εκτός έδρας
τον Εθνικό Άσσιας, με 0-2. Ο Εθνικός Λα-
τσιών πήρε το τρίποντο με 2-0 επί του
Κούρρη Ερήμης, ενώ η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
με τον Αχυρώνα Λιοπετρίου εξήλθαν ισόπα-
λοι 1-1.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πάντα μόνος στην κορυφή ο Ηρακλής
Γερολάκκου

Ο Ηρακλής Γερολάκκου συνεχίζει για
ακόμη μιαν αγωνιστική να είναι μόνος στην
κορυφή της βαθμολογίας με 44 βαθμούς, πα-
ρόλο που έφερε ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με
τον Ορφέα. Η Εληά, που ακολουθεί με 39 β.,
έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την κο-
ρυφή, αφού έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Δόξα
Παλιομετόχου. Στην 3η θέση είναι η ΑΠΟΝΑ
Αναγυιών με 37 β. που συνέτριψε με 5-1 την
ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου. Στην 4η θέση είναι ο Κορ-
μακίτης με 33 β. που νίκησε με 2-1 τον ΑΤΛΑ
Αγλαντζιάς. Άλλα δύο παιχνίδια έληξαν ισό-
παλα 1-1 και είναι: ΑΠΕΠ Κυπερούντας –
ΑΕΚ Κοράκου και Ασπίς Πύλας με τον Φοί-
νικα Αγ. Μαρίνας. n

‘Μάχες’ με φόντο τον… τίτλο

‘Πράσινη’ κυριαρχία στο φιλέ
Η Ομόνοια διατήρησε

τα σκήπτρα στο Κύπελλο
Βόλεϊ Ανδρών. Στον τε-
λικό του Φάιναλ Φορ η
ομάδα του ‘τριφυλλιού’
επικράτησε του Παφια-
κού με 3-1 σετ και πανη-
γύρισε την κατάκτηση
του τροπαίου για έκτη
φορά στην ιστορία της
και δεύτερη διαδοχική.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η θετική τ/κ ψήφος για κάθε απόφαση δεν
είναι πολιτική ισότητα, αλλά πολιτική ανι-
σότητα.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αν λύσουμε το Κυπριακό, τα υπόλοιπα ελ-

ληνοτουρκικά θα θεωρηθούν λυμένα.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Θα χρησιμοποιώ τον όρο Βόρεια Μακεδο-
νία. Δεν θα μιλήσω ποτέ για Μακεδόνα
πρωθυπουργό και Μακεδόνα υπουργό.
Ντόρα Μπακογιάννη,
πρώην ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Οι Δημοκρατικοί θα ευθύνονται για μια εν-
δεχόμενη νέα αναστολή λειτουργίας των
ομοσπονδιακών υπηρεσιών.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σχόλια σαν αυτό του Ντόναλντ Τουσκ περί
θέσης στην κόλαση για ορισμένους οπαδούς
του Brexit δεν βοηθούν.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Εξαιρετικά λίγος ο χρόνος για να διευθετη-

θεί η συμφωνία αποχώρησης της Βρετανίας. 

Μισέλ Μπαρνιέ,

Διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit.

Η επιλογή υπέρ του Brexit δεν πρόκειται να

είναι το ίδιο καλή με το να μη γινόταν Brexit.

Κριστίν Λαγκάρντ,

Επικεφαλής του ΔΝΤ.

Η μετανάστευση οδηγεί σε αύξηση της εγ-
κληματικότητας, κυρίως εναντίον των γυ-
ναικών, και επιτρέπει να εισέλθει ο ιός της
τρομοκρατίας.
Βίκτορ Ορμπαν,
Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Δραστηριοποίηση εργοδοτών εν όψει Ευρωεκλογών 
για να αποτραπεί η εκλογή φιλεργατικών βουλευτών 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα και συγκεκρι-
μένα η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
ETUC και η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλ-

ληλικών Συνδικάτων EPSU συνεργάζονται στενά με στόχο
να επηρεάσουν θετικά τις διαπραγματεύσεις για την προτει-
νόμενη Κοινοτική Οδηγία για Διαφάνεια και Προβλέψιμες
Συνθήκες Εργασίας. Η προτεινόμενη Οδηγία κατατέθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητείται από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο και την Ευρωβουλή με στόχο την κατάληξη
σε συμβιβαστική συμφωνία. 

Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων των Κοινοτικών θε-
σμών επιχειρηματικά συμφέροντα ασκούν έντονες πιέσεις
στις κυβερνήσεις των κρατών μελών για να επιτύχουν χα-
λάρωση των προνοιών της Οδηγίας ώστε να περιορίζεται η
προστασία που προσφέρει στους εργαζόμενους. Στην προ-
σπάθεια αυτή ανταποκρίνονται πολλές κυβερνήσεις οι
οποίες υποστηρίζουν τις θέσεις των εργοδοτών για απο-
κλεισμό μεγάλων ομάδων δημοσίων υπαλλήλων από τα
προτεινόμενα με την Οδηγία ελάχιστα πρότυπα διαφάνειας. 

Πιο συγκεκριμένα κράτη μέλη εκφράζουν αντίθεση στην
παραχώρηση πλήρους προστασίας στους εργαζόμενους με
μηδενικές και χαμηλού χρόνου συμβάσεις (zero and low-
hour contracts). Η EPSU ζήτησε από τη δημοσιοϋπαλληλική
οργάνωση της Ρουμανίας (η οποία είναι μέλος της) να προ-
σπαθήσει να επηρεάσει θετικά την Κυβέρνηση της χώρας, η
οποία προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, ώστε να πετύχει θετική κατάληξη στις διαπραγμα-
τεύσεις για την Οδηγία. Στα ίδια πλαίσια κινήθηκαν και οι
δυο κορυφαίες Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
προς όλα τα κράτη μέλη ζητώντας παρεμβάσεις προς τους
διαπραγματευτές της Ευρωβουλής, της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως και τους πρέσβεις
της ΕΕ. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα παραμένει έντονα δραστηριο-
ποιημένο στην προσπάθεια του να πείσει τους Κοινοτικούς
θεσμούς να καταδείξουν ότι είναι σε θέση να προσφέρουν
βελτιωμένη προστασία στους εργαζόμενους και ότι ο Πυλώ-
νας Κοινωνικών Δικαιωμάτων προσφέρει πραγματική ασφά-
λεια; και δεν είναι απλώς ένα χάρτινο ενέχυρο. 

Ενόψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών που προσεγγίζουν η
Ευρωβουλή εργάζεται εντατικά για να ολοκληρώσει την έγ-
κριση μεγάλου αριθμού νομοθεσιών. Ειδικότερα σε ότι
αφορά εργασιακά θέματα η Βουλή συμφώνησε να καθορίσει
νέα όρια για έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνους ου-
σίες, όπως παράγωγα καδμίου, βερυλλίου, αρσενικού οξέος,
φορμαλεϋδης κ.α. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις πυροσβεστών τόνισαν τη ση-
μασία της νομοθεσίας αυτής. Δυστυχώς, όμως ο καθορισμός
ορίων καδμίου θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά από παρέλευση
οκτώ ετών και κατά τη μεσολαβούσα περίοδο η νομοθεσία
προνοεί για βιολογική παρακολούθηση. H Συνδικαλιστική
πλευρά απορρίπτει την πρόνοια για βιολογική παρακολού-
θηση, την οποία χαρακτηρίζει άκαιρη γιατί καταμετρά πι-

θανά αρνητικά στοιχεία μετά τη συγκέντρωση τους.
Γενικά το Συνδικαλιστικό Κίνημα επισημαίνει τις αδυνα-

μίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προχωρήσει σε μέτρα
που θα προάγουν το γενικό συμφέρον των πολιτών υποχω-
ρώντας σε πιέσεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της επιτυχημένης Πρω-
τοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών που ζήτησε Οδηγία για κή-
ρυξη του δικαιώματος στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα, Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αδρανήσει στο θέμα αυτό γιατί
δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρα-
τών μελών οι οποίες παρασύρονται από τις θέσεις των ευ-
ρωσκεπτικιστών και των ακροδεξιών. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ενεργοποιείται με όλα τα μέσα
στη διάθεση του ώστε να επιτύχει την εκλογή Ευρωκοινο-
βουλίου προοδευτικού στην πλειοψηφία του ώστε να είναι
σε θέση να εξαναγκάσει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών
να αποδεχθούν πολιτικές και μέτρα υπέρ των εργαζομένων,
για τα οποία έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πε-
ριλαμβάνονται για παράδειγμα στις πρόνοιες του Ευρωπαϊ-
κού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Είναι γι’ αυτό που οι
Ευρωεκλογές του ερχόμενου Μαίου είναι κρίσιμης σημασίας
για το σύνολο των Ευρωπαίων εργαζομένων, ανδρών και γυ-
ναικών. 

Εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα επι-
σημαίνει ότι αντί να προωθείται ενεργότερη Ευρωπαϊκή συ-
νεργασία και να ζητείται αύξηση στις δημόσιες επενδύσεις
στις δημόσιες υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες, εν όψει
και της επερχόμενης οικονομικής ύφεσης, κυβερνητικοί ηγέ-
τες στην ΕΕ, όπως της Γερμανίας και της Ιταλίας στην πραγ-
ματικότητα ζητούν νέα μέτρα λιτότητας. Οι ηγέτες αυτοί πα-
ραγνωρίζουν το γεγονός ότι η πολιτική της λιτότητας όταν
εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
δεν είχε οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα αλλά στην ουσία
αποδείχθηκε ως η χειρότερη πορεία και θα είναι η χειρότερη
και για το μέλλον γιατί όχι μόνο δεν θα επιλύσει προβλή-
ματα με θετικά αποτελέσματα αλλά θα οδηγήσει σε ακόμη
χειρότερη ύφεση και θα είναι περισσότερο επιβλαβής ιδιαί-
τερα για τους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες αλλά και
για τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η λιτότητα έχει απορριφθεί
από τους πολίτες και δεν πρέπει να αποτελέσει πολιτική
γραμμή των προοδευτικών δυνάμεων που κατέρχονται με
θετικές προοπτικές στις Ευρωεκλογές. n

Σε εκλογή Προεδρείου και Γραμματείας θα προβεί στις
21 – 24 Μαίου το Κογκρέσο της Συνομοσπονδίας Ευ-
ρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC και η Εκτελεστική Επι-

τροπή της Συνομοσπονδίας έχει ήδη αποφασίσει να στηρίξει
την επανεκλογή της Γενικής Γραμματέως της ETUC Luca Vi-
sentini. Δεν ανακοινώθηκε όμως οποιαδήποτε άλλη υποψη-
φιότητα. 

Το Κογκρέσο θα προβεί επίσης στην εκλογή του Προ-
εδρείου της Συνομοσπονδίας το οποίο απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και δυο Αντιπροέδρους, όπως και στην εκλογή της
5μελούς Γενικής Γραμματείας που περιλαμβάνει δύο Ανα-
πληρωτές Γενικούς Γραμματείς. Σχετική πρόσκληση έχει ήδη

σταλεί για υποβολή υποψηφιοτήτων. 
Από πλευράς της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-

παλληλικών Συνδικάτων EPSU μετά από διαβουλεύσεις με
το Προεδρείο της Ομοσπονδίας έχουν κατατεθεί υποψηφιό-
τητες μεταξύ των οποίων και της Ομοσπονδιακής Γραμμα-
τέως Esther Lynch για τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραμ-
ματέα της ETUC. Διενεργούνται επίσης συνεντεύξεις με
υποψηφίους για τις άλλες θέσεις στη Συνομοσπονδία. 

Οι τελικές αποφάσεις της ΕΡSU αναμένεται να ανακοινω-
θούν και συζητηθούν στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επι-
τροπής στις 12 -13 Μαρτίου ή το αργότερο στις 15 Μαίου. n

Υποψηφιότητες της ETUC στις εκλογές 
για Προεδρείο και τη Γραμματεία της ΕTUC




