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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Σημαντική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για το εφάπαξ

ΗΠρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου κα. Μ.
Καλλιγέρου με απόφασή της ημερομηνίας 18 Φε-
βρουαρίου 2019 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις

Κώστας Λάμπρου κ.ά. 6360/2013 κ.ά. αποφάνθηκε ότι οι
πρόνοιες του άρθρου 7(1)(α)(ii) του  Ν.216(Ι)/2012 για το
εφάπαξ, παραβιάζουν το άρθρο 23.3 του Συντάγματος, αλλά
και την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και ασφά-
λειας δικαίου που προστατεύεται από το άρθρο 1Α του Συν-
τάγματος. 

Ειδικότερα έκρινε ότι παραβιάστηκε το συμβατικό και
αποκρυσταλλωμένο δικαίωμα των αιτητών στο συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα στο εφάπαξ φιλοδώρημα, με τους συντελε-
στές που προβλέπονταν κατά την συμπλήρωση ου 60ού
έτους της ηλικίας τους.  Περαιτέρω έκρινε ότι ο τεθείς πε-
ριορισμός ήταν ανεπίτρεπτος, διότι δεν έγινε κατ΄ επίκληση
λόγων που προβλέπονται ως επιτρεπόμενοι στο άρθρο 23.3
του συντάγματος

Στην απόφασή της η Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστη-
ρίου, μεταξύ άλλων, τόνισε και τα ακόλουθα: 

(α) Κατά τον διορισμό των αιτητών, ο περί Συντάξεων
Νόμος (Κεφάλαιο 311) με την τροποποίηση που επήλθε το
έτος 1967 προνοούσε για το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά
ωφελήματα.

(β) Από το έτος 1967 τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των

κρατικών υπαλλήλων διέπονται από τις πρόνοιες του περί
Συντάξεων Νόμου, Ν.97(Ι)/97, το δε άρθρο 4 του Ν.97(Ι)/97,
προέβλεπε για την χορήγηση σε κάθε κρατικό υπάλληλο
σύνταξης και εφάπαξ ποσού, ως ακολούθως:

«4.—(1) Σύνταξη, εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα και άλλα
ωφελήματα χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος Νόμου στους κρατικούς υπαλλήλους της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

(2) Σύνταξη, εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα χορηγούμενο
δυνάμει του Νόμου αυτού υπολογίζεται σύμφωνα με τις πρό-
νοιες που ισχύουν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του κρα-
τικού υπαλλήλου».

(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Συντάξεων Νόμου,
Ν.97(Ι)/97, σε κρατικό υπάλληλο που συμπλήρωνε πέντε ή
περισσότερα έτη υπηρεσίας καταβάλλετο κατά την αφυπη-
ρέτηση του, εκτός από  ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή
ενός οκτακοσιαστού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών
του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης για κάθε συμ-
πληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του (άρθρο
8(α)), και «εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλα-
πλασιαζόμενη επί 14 και διαιρούμενου του ποσού που προ-
κύπτει δια  3.

(δ) Με το Νόμο 69(Ι)/2005, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την
01.07.2005, προστέθηκε η πιο κάτω επιφύλαξη στο άρθρο 8
του βασικού νόμου σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού του
εφάπαξ, ταυτόχρονα με την σταδιακή επέκταση του ορίου
αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων από το 60ό έτος
της ηλικίας τους στο 63ο έτος.  Παρατίθενται κατωτέρω οι
επιφυλάξεις του άρθρου 8:  

«Νοείται περαιτέρω ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλε-
ται σε δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων του Γενικού
Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, δυ-
νάμει του παρόντος Μέρους κατά την αφυπηρέτηση του:

ι) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου έτους
της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρε-
σίας τετρακοσίων δώδεκα ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο
με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα
και μισό και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά
τρία· 

ιι) με τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλι-
κίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τε-
τρακοσίων τριανταέξι  ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με
την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε μισό
και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία· και

ιιι) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου
έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης
υπηρεσίας τετρακοσίων εικοσιτεσσάρων ή περισσότερων
μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη
επί δεκαπέντε και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει
διά τρία.».

(ε) Στις 28.12.2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας, περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων
Κρατικών  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δη-

μόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του
2012 (Ν.216(Ι)/2012), ο οποίος ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από
την 01.01.2013. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.216(Ι)/2012 ,
τα ωφελήματα αφυπηρέτησης υπαλλήλου για υπηρεσία από
την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά υπολογίζονται αθροιστικά,
ως ακολούθως:

ι) ετήσια σύνταξη […] και
ιι) εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασια-

ζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρουμένου του ποσού
που προκύπτει διά τρία (3).

(στ) Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ραφτό-
πουλος  v. Δημοκρατίας, Υπόθεση αρ. 1223/2007, ημερομη-
νίας 22.11.2011 γίνεται αναφορά στην νομοθεσία, καθώς και
το σκεπτικό του νομοθέτη σε σχέση με τις τροποποιήσεις
που θεσπίστηκαν με το Ν.69(Ι)/2005, που ενδιαφέρει για τις
παρούσες προσφυγές.  Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα:

«Αυτό που προσπάθησε να πετύχει η υπό εξέταση νομο-
θεσία είναι να δώσει κίνητρα στους δημόσιους υπαλλήλους
ώστε να παραμείνουν στην υπηρεσία πέραν της ηλικίας των
60 ετών και μέχρι το 63ο, παρέχοντας συντελεστή υπολογι-
σμού του εφάπαξ ποσού ο οποίος αυξάνεται κλιμακωτά».

(ζ) Σχετικό με το κατά πόσο το δικαίωμα στο εφάπαξ είναι
περιουσιακό δικαίωμα είναι το κατωτέρω απόσπασμα από
την απόφαση του ΕΔΑΔ,  Azinas v. Cyprus, Application no.
56679, ημερομηνίας 28.04,2004, στο οποίο η έμφαση προ-
στέθηκε, ως σχετική:

«The applicant submits that pension constitutes an inte-
gral part of the employment contract that the Government
offers to all of its employees, namely the civil servants. A civil
service position is accompanied by a compulsory retirement
scheme, which includes a monthly pension and a lump
sum. This is part of the overall employment package which
the Government undertakes to finance and pay at the end
of one’s employment; civil servants contribute with their
years of service and by having a certain amount cut off
from their salary by way of taxes».

Συνέχεια στη σελ. 3

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφά-
σισε την ενσωμάτωση της διδασκα-
λίας ψηφιακών τεχνολογιών και
στην 5η και 6η τάξη των δημοτικών
σχολείων για αποτελεσματικότερη

εκμάθηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.   σελ. 12

Ψηφιακή διδασκαλία στα δημοτικά

Σε άρθρο του ο Νίκος Κωνσταντάρας στην
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εκφράζει την ελπίδα ότι
με την αναθεώρηση του Συντάγματος οι
Έλληνες θα αποδείξουν ότι έχουν αντιλη-
φθεί ότι το παλιό σύστημα διακυβέρνησης
χρεοκόπησε και χρειάζονται γενναίες, και-

νοτόμες μεταρρυθμίσεις.   σελ. 3

Σύμφωνα με στοιχεία του Διε-
θνούς Γραφείου Εργασίας ήταν
σαρωτικές οι επιπτώσεις της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του
2018 και της κρίσης δημόσιου
χρέους στη μεσαία τάξη της Ευ-

ρώπης της οποίας το εισόδημα υποχώρησε πάνω από δύο
τρίτα.   σελ. 11

«Γκρεμίστηκε» η μεσαία τάξη στην Ευρώπη

Σύνταγμα, καχυποψία και στασιμότητα
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Ανδρέας Πίτσιλλος, Ανώτερος Τεχνικός,

Αναδασμός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας, προάγεται στη θέση Τεχνικού
Επιθεωρητή, Αναδασμός, από τις 15 Ιανουα-
ρίου 2019.

Η Φρόσω Κ. Ιωακείμ, Ανώτερος Τεχνικός,
Αναδασμός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας, προάγεται στη θέση Τεχνικού
Επιθεωρητή, Αναδασμός, από τις 15 Ιανουα-
ρίου 2019.

Η Μικαέλλα Μαλά, Λειτουργός Πολιτικής
Άμυνας, προάγεται στη θέση Λειτουργού
Πολιτικής Άμυνας Α΄, Πολιτική Άμυνα, από
την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Η Μαρία Ντρίτσου, Λειτουργός Πολιτικής
Άμυνας, προάγεται στη θέση Λειτουργού
Πολιτικής Άμυνας Α΄, Πολιτική Άμυνα, από
την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Οι πιο κάτω Γραμματείς Α' ή Πρόξενοι,
Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη θέση
Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Β΄, από τις
15 Ιανουαρίου 2019: Εύα Γιασεμίδου, Στυ-
λιανός Μακρυγιάννης, Αντώνης Σαμμούτης.

Οι πιο κάτω Ακόλουθοι, Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες, προάγονται στη θέση Γραμματέα Β΄ ή
Υποπρόξενου, από τις 15 Ιανουαρίου 2019:
Θεόδωρος Γκότσης, Μελίνα Σάββα, Νεκτά-
ριος Σωτηρίου, Θεόδωρος Φορίδης, Μιχά-
λης Φυρίλλας.

Ο Γεώργιος Νικολάου, Τεχνικός Εργαστη-
ρίου Προσθετικών και Ορθοτικών Βοηθη-
μάτων, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Τεχνικού Εργαστηρίου Προσθετικών
και Ορθοτικών Βοηθημάτων, από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Κώστας Αναστασίου, Λειτουργός Πλη-
ροφορικής (με δοκιμασία), παραιτήθηκε από
την 1η Φεβρουαρίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Μαρία Μ. Παναγή, Βοηθός Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αφυπηρέτησε

από τις 31 Ιανουαρίου 2019.
Ο Κωνσταντίνος Π. Καδής, Ανώτερος

Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 28 Ιανουαρίου 2019.

Ο Αλέκος Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυν-
τής, Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέτησε
από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Αντρέας Παπακωνσταντίνου, Τεχνικός
Μηχανικός, 1ης Τάξης, Υπουργείο Άμυνας,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Ο Στυλιανός Τομάζου, Τεχνικός (Ηλε-
κτρονικής Μηχανικής), Υπουργείο Άμυνας,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Ο Ιωάννης Σελλάς, Επόπτης Α΄ Συμβου-
λίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, Υπουργείο
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλον-
τος, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Ο Μένοικος Σαββίδης, Ανώτερος Κτηνια-
τρικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την
1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Φώτιος Θ. Χριστοδούλου, Τεχνικός Επι-
θεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Μιχάλης Κατσαμπάς, Τεχνικός Επιθεω-
ρητής Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, Υπουρ-
γείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Η Αθηνά Αριστοτέλους-Κληρίδου, Διευ-
θύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οική-
σεως, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2019.

Ο Χριστάκης Καψάλης, Ανώτερος Τεχνι-
κός Μηχανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2019.

Η Άννυ Σιακαλλή, Διευθύντρια Τμήματος
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Ο Μάριος Ιερωνυμίδης, Πρέσβης, Εξωτε-

ρικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από την 1η
Φεβρουαρίου 2019.

Ο Νέαρχος Παλάς, Πληρεξούσιος Υπουρ-
γός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε
από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Βάσος Τσιάμπερλεν, Πληρεξούσιος
Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μό-
νιμες θέσεις Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκρι-
μένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413,
31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748,
39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164,
43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359,
51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080,
49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590,
59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα,
για τις θέσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της
15ης Φεβρουαρίου 2019.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-
νικά, στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ
www.psc.gov.cy, όχι αργότερα από την Πα-
ρασκευή, 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής
επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις σε περισσό-
τερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να

υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κατη-
γορία.

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

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

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να
ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδει-
κτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα
ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αί-
τησή του και, στην περίπτωση που έχει δη-
λώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπη-
ρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θερα-
πόντων ιατρών του στα οποία να
περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της
αναπηρίας του.

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

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

Με το νέο έργο του Νίκου Παναγιώ-
του,  «Μελετήματα γ’» εμπλουτί-
στηκε και πάλι η πλούσια σε θεμα-

τολογία παραγωγή βιβλίων του και ανήλθε
στις 69 εκδόσεις επίλεκτων έργων που περι-
λαμβάνουν παραγωγή εντατικής μελέτης σε
θέματα εκπαιδευτικού αλλά και κοινωνιολο-
γικού ενδιαφέροντος.

Ειδική αναφορά κάνουμε για την έκδοση
του βιβλίου του Νίκου Παναγιώτου το 2013
με στοιχεία για τους αποφοίτους του Παγ-
κυπρίου Γυμνασίου της περιόδου 1917-1972
που διακρίθηκαν κατά τη φοίτηση τους στο
σχολείο, για την εμπεριστατωμένη μελέτη
του για το γενέθλιο του χώρο, την ΄Εγκωμη
Λευκωσίας που εκδόθηκε το 2017 και καλύ-
πτει την τοπι8κή ιστορία  πίσω στο χτες
αλλά και τ’ αχνάρια του σήμερα και τέλος
αναφερόμαστε στην εμπεριστατωμένη με-
λέτη του 2017 για τον επιφανή καθηγητή
του Παγκυπρίου Γυμνασίου Θεόκλητο Σο-
φοκλέους. 

Στη νέα έκδοση του Νίκου Παναγιώτου,
την Τρίτη στη σειρά Μελετήματα βρίσκον-
ται συγκεντρωμένες δεκαεπτά εργασίες. Με
την έκδοση αυτή συνεχίζεται μια σειρά που

άρχισε το 1986 με τα Μελετήματα (α) και
συνεχίστηκε δώδεκα χρόνια αργότερα με τα
Μελετήματα Β. 

΄Ολες οι εργασίες του τρίτου τόμου δημο-
σιεύτηκαν σε διάφορα έντυπα, κυρίως πε-
ριοδικές εκδόσεις., και με αυτή τη διασπορά
κρίθηκε ότι δεν είναι εύκολα προσιτά τα θέ-
ματα σε μη ειδικούς μελετητές για ανεύρεση
και αξιοποίηση. 

Με τη συγκέντρωση των δεκαεπτά θεμά-
των σε μια έκδοση ο συγγραφέας διευκολύ-
νει το έργο των μελετητών να εντοπίσουν
θέματα που ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν
και τούτο να αποτελέσει και το έναυσμα για
παραπέρα διερεύνηση. Η θεματολογία της
νέας έκδοσης περιλαμβάνει  εργασίες σε ένα
τομέα εργασίας του συγγραφέα κατά τη
διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού δια-
στήματος στην οποία καλύπτεται ποικιλία
θεμάτων γλωσσικού περιεχομένου, αναφο-
ρές σε εργασίες άλλων μελετητών, συγγρα-
φέων Και εκπαιδευτικών, όπως και σχόλια σε
τρέχουσας φύσης κοινωνικά και εκφραστικά
αναφυόμενα, όπως πολύ προσφυώς χαρα-
κτηρίζονται από τον ίδιο το Νίκο Παναγιώ-
του. n

Συνεχώς εμπλουτίζεται 
το έργο του Νίκου Παναγιώτου

Οι ενδοτμηματικές εξετάσεις των Υπηρε-
σιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους
Βοηθούς Ασφαλιστικούς Λειτουργούς στις
Νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νομοθεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ’
Απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως,
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδο-
τουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας
του Εργοδότη, Κοινωνικής Σύνταξης, Απο-
ζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων,
Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών
στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής
Ασφάλισης, Ίδρυσης, Δραστηριοτήτων και
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών

Συνταξιοδοτικών Παροχών) και οι διαδικα-
σίες εφαρμογής τους, καθώς επίσης και οι
πρόνοιες του Κανονισμού της Ε.Ε. 883/04
για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινω-
νικής Ασφάλισης, θα διεξαχθούν στα Κεν-
τρικά Γραφεία ΥΚΑ, Λεωφ. Βύρωνος 5 - 7
Λευκωσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο
ισόγειο στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
9.30 π.μ.

Όσοι από τους Βοηθούς Ασφαλιστικούς
Λειτουργούς επιθυμούν να παρακαθίσουν
στην εξέταση θα πρέπει να προσέλθουν στα
Κεντρικά Γραφεία ΥΚΑ στη Λευκωσία, κατά
την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. n

Ενδοτμηματικές εξετάσεις 
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

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

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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 
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Aπόψεις και σχόλια
Η μετέωρη Ελλάδα μπορεί να ελπίζει…

Έπειτα από δέκα χρόνια οικονομικής κρί-
σης, η Ελλάδα παραμένει μετέωρη. Παρά τις

πολλές θυσίες των πο-
λιτών της, κινείται
ακόμη μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας, δεν
καταφέρνει να ξεφύγει
από τον κύκλο της
στασιμοχρεοκοπίας.

Τα δημόσια οικονο-
μικά σταθεροποιήθη-

καν μεν, αλλά με συνταγή καταδυναστευ-
τική, που δεσμεύει αντί να ελευθερώνει την
οικονομική δραστηριότητα.

Οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές
διατηρούνται επί μακρόν στα ύψη, αφαι-
ρώντας πόρους και δυνάμεις από τον  ιδιω-
τικό και τον δημόσιο τομέα της οικονομίας.
Με αποτέλεσμα το εισόδημα για την πλει-
ονότητα των πολιτών να είναι πενιχρό και η
κατανάλωση περιορισμένη, αποθαρρύνον-
τας τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη ακόμη
και υγιών επιχειρήσεων.

Η οικονομία επίσης, παρά την πρωτοφανή
σε καιρό ειρήνης προσαρμογή, δεν μπορεί,
αγκυλωμένη όπως είναι και περικυκλωμένη
από πλήθος πολιτικών κινδύνων και ιδεολο-
γικών αγκυλώσεων, να αξιοποιήσει τα όποια
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η αναγ-
καστική διόρθωση και η περιλάλητη εσωτε-
ρική υποτίμηση διαμόρφωσαν.

Αυτή την ώρα, οι περισσότεροι παραγωγι-
κοί συντελεστές, από την εργασία και τη γη
μέχρι τα ακίνητα και τις λοιπές αξίες, διατη-
ρούνται υποτιμημένοι και λογικά θα έπρεπε
να προσελκύουν επενδυτές κα κεφάλαια.
Παρά ταύτα, η αβεβαιότητα και η καχυπο-
ψία επικρατούν,  εμποδίζοντας τη διεκδικού-
μενη και από πολλούς αναμενόμενη ενενδυ-
τική άνοιξη.

Επιπλέον, το τραπεζικό σύστημα παραμέ-
νει δεσμευμένο από τα βάρη της υπερχρέω-
σης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, μην μπο-
ρώντας να επιτελέσει το έργο του. Η ελλη-
νική οικονομία δεν χρηματοδοτείται
επαρκώς και οι τράπεζες δεν δύνανται να
παίξουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο, παρά
κινδυνεύουν να μετατραπούν σε αμιγώς ει-
σπρακτικές εταιρείες, διαχειριζόμενες προ-
βληματικά δάνεια και εκτελώντας πλειστη-
ριασμούς και μόνο.

Όλες οι έρευνες και οι εκθέσεις των διε-
θνών επενδυτικών οίκων αποδίδουν την
επενδυτική δυσανεξία στην αναξιοπιστία της
πολιτικής και στην αδυναμία των πολιτικών
δυνάμεων να υιοθετήσουν και να «τρέξουν»
με πίστη και επιμονή ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα
καταστήσουν αξιοποιήσιμα τα πλεονεκτή-
ματα της βαθιάς προσαρμογής των τελευ-
ταίων ετών.

Ωστόσο, παρά τον ελληνικό μετεωρισμό
και τη χαρακτηριστική ελληνική αναστολή,
το ποτήρι δεν είναι μισοάδειο. 

Η Ελλάδα, παρά τα «πολεμικού» χαρα-
κτήρα αποτελέσματα της κρίσης, δεν αντι-
μετωπίζει μεταπολεμικές συνθήκες, ούτε
μπορεί να θεωρηθεί πλέον ότι βρίσκεται στα
πρόθυρα μιας επερχόμενης καταστροφής.

Έχει υποστεί ζημίες και συνέπειες όλα αυτά
τα χρόνια, ωστόσο είναι ενταγμένη στον
κύκλο των πιο προηγμένων χωρών του κό-
σμου, διαθέτει σύγχρονες υποδομές, σχετικά
εκσυγχρονισμένα δίκτυα μεταφορών και
επικοινωνιών, καλά εκπαιδευμένο ανενεργό
δυναμικό και βεβαίως η γεωπολιτική της
θέση είναι ζηλευτή και αξιοποιήσιμη.

Επιπλέον, κυβερνάται από μια αριστερή
κυβέρνηση που ασκεί σε μεγάλο βαθμό φι-
λελεύθερη πολιτική και εν αναμονή διακυ-
βέρνησης μια αντιπολίτευση αμιγώς φιλε-
λεύθερη που ευνοεί τις επενδύσεις και δη-
λώνει διατεθειμένη να ευνοήσει και να
ασφαλίσει την τοποθέτηση ξένων κεφα-
λαίων στη χώρα.

Υπό αυτή την έννοια, και οι λεγόμενοι πο-
λιτικοί κίνδυνοι μπορούν να θεωρηθούν εν
πολλοίς ελεγχόμενοι. Κοινώς η χώρα έχει
δρόμο να βαδίσει και οι pροοπτικές της μπο-
ρούν να καταστούν, αν μη τι άλλο, ελπιδο-
φόρες.

Η πρόοδός μας εν τέλει είναι ζήτημα επι-
λογής, επιμονής και σχεδίου.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 17.02.2019

l Υπάρχει ελπίδα! Κι αλίμονο, αν χαθεί.
 

?

Σύνταγμα, καχυποψία και στασιμότητα
Η   αναθεώρηση του Συντάγματος, κορυ-

φαία πράξη της Δημοκρατίας, θα μπορούσε
να δείξει εάν οι Έλληνες έμαθαν κάτι από τα
χρόνια της κρίσης, εάν αποδεχθήκαμε ότι το

παλιό σύστημα διακυ-
βέρνησης χρεοκόπησε,
ότι χρειάζονται γεν-
ναίες και καινοτόμες
μεταρρυθμίσεις για να
μην επαναλαμβάνουμε
τα λάθη του παρελθόν-
τος, να ανταποκρι-

θούμε στις προκλήσεις του καιρού. Τα καμ-
πανάκια χτυπούν: η Ελλάδα πέφτει ολοένα
πιο χαμηλά σε κρίσιμους δείκτες που αφο-
ρούν το κλίμα για ξένες επενδύσεις, τη δια-
φθορά, τους υψηλούς φόρους και τις εισφο-
ρές. Η συνταγματική αναθεώρηση που προ-
έκυψε μετά τόσων χρόνων συζητήσεις, όμως,
απέδειξε ότι η προχειρότητα και οι ιδεολη-
ψίες συνεχίζουν να μας καταδικάζουν. Είτε
αλλάζει το Σύνταγμα είτε όχι.

Χάθηκε για άλλα δέκα χρόνια η ευκαιρία
να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών πανεπι-
στημίων. Ο συμβολισμός είναι ισχυρός,
επειδή αποδείχθηκε ότι η σημερινή κυβέρ-
νηση έχει ως αρχή την ύπαρξη μόνο κρατι-
κών πανεπιστημίων και όμως δεν κάνει όσα
θα έπρεπε για να προικίσει τη δημόσια εκ-
παίδευση με τα εφόδια, με την ποιότητα που
δεν θα άφηνε χώρο για ιδιωτικά, μη κερδο-
σκοπικά πανεπιστήμια. Το επίμονο ξήλωμα
του «Νόμου Διαμαντοπούλου» δεν «αντι-
σταθμίστηκε» με μέτρα ενίσχυσης των πανε-
πιστημίων. Αντιθέτως, ενισχύθηκαν νοοτρο-
πίες και συμπεριφορές που είχαν αποδειχθεί
επιζήμιες στο παρελθόν· λήφθηκαν μέτρα
που υπονόμευσαν όσα είχαν επιτευχθεί.

Το ζήτημα είναι συμβολικό και για έναν
άλλον λόγο: η ζωή δεν περιμένει. Πολλοί
νέοι επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα
για σπουδές, ενώ στη χώρα λειτουργούν
πολλά ιδρύματα που συμβάλλονται με ξένα
πανεπιστήμια, οι απόφοιτοι των οποίων βρί-
σκουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί
που επιμένουν να μην αλλάξει το άρθρο 16,
με άλλα λόγια, επιμένουν στο χάσμα μεταξύ
εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτι-
κού τομέα. Την ίδια ώρα, αποκλείουν το εν-
δεχόμενο να βελτιωθεί η ποιότητα των δη-
μόσιων πανεπιστημίων με τη μεγαλύτερη
«ζύμωση» που θα υπήρχε με τα μη κερδο-
σκοπικά, λόγω της παρουσίας περισσότερων
καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών στη
χώρα (αντί της μετανάστευσής τους). Ούτε
τους ενδιαφέρει ότι με τη σωστή πολιτική η

Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης
για ξένους φοιτητές – αυτό, δηλαδή, που
έχουν πετύχει άλλες χώρες στην περιοχή. Η
ουσία, λοιπόν, δεν είναι τόσο ότι η χώρα έχει
ανάγκη τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά
ότι δεν στηρίζει επαρκώς τα δημόσια (όχι
μόνο με χρήμα αλλά και με την ενθάρρυνση
νοοτροπιών που θα συνέβαλλαν στην ανα-
βάθμισή τους)· την ίδια ώρα, χάνει μια ευ-
καιρία να εκμεταλλευτεί τα προσόντα που
έχει για να εξελιχθεί σε κόμβο εκπαίδευσης.
Αντιθέτως με τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ν.Δ. έχει σαφές
πρόγραμμα που βασίζεται σε τέτοια εξέλιξη.
Το Σύνταγμα, όμως, θα συνεχίσει να την
αποκλείει.

Υπήρξε, όμως, σημαντική πρόοδος σε
άλλο σοβαρό ζήτημα. Ισχυρή πλειοψηφία
ενέκρινε πρόταση που αίρει το αδιέξοδο
στην εκλογή προέδρου, το οποίο χρησιμο-
ποιήθηκε στο παρελθόν για την πρόκληση
βουλευτικών εκλογών. Δεν γνωρίζουμε ποια
θα είναι η τελική πρόταση για το τι θα συμ-
βεί όταν κάποιος υποψήφιος δεν στηριχθεί
από ενισχυμένες πλειοψηφίες· όμως, ούτε
εκλογές θα γίνονται ούτε θα καλείται ο λαός
να ψηφίσει, όπως είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η κατάργηση της παγίδας είναι ήδη ένα θε-
τικό βήμα.

Η συζήτηση και η πορεία της αναθεώρη-
σης δείχνουν για άλλη μια φορά ότι τα κόμ-
ματά μας προτιμούν να παραμένουν στις
μάχες χαρακωμάτων παρά να διακινδυ-
νεύουν να συναντηθούν κάπου στη μέση.
(Αυτό αφορά και τη σχέση Κράτους - Εκ-
κλησίας.) Δεν φταίει ούτε η έλλειψη χρόνου
ούτε η έλλειψη ιδεών. Η πρόταση «Ένα Και-
νοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα» των Ν.
Αλιβιζάτου, Π. Βουρλούμη, Στ. Μάνου και
άλλων, ήταν μια χρήσιμη βάση για συζή-
τηση.

Γνωρίζαμε, όμως, ότι δύσκολα εγκαταλεί-
πονται εμμονές και η καχυποψία ότι η και-
νοτομία και η συναίνεση εξυπηρετούν τα
συμφέροντα «άλλων». Η νοοτροπία αυτή
έχει μακρά ιστορία. Είναι αυτή που μας κα-
ταδικάζει συνεχώς να εμπλεκόμαστε σε πε-
ριττές διενέξεις, να χάνουμε ευκαιρίες, να πι-
στεύουμε ότι κάτι κάνουμε ενώ μένουμε
πίσω.

Νίκος Κωνσταντάρας,
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 17.02.2019

l Ουδέν σχόλιον.

(η) Στην απόφαση της Πλήρους Ολομέ-
λειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις υπο-
θέσεις Κουτσελλίνη και Άλλοι v. Δημοκρα-
τίας, Συνεκδικαζόμενες προσφυγές αρ.
740/11 κ.α., ημερομηνίας 17/10/2014, απο-
φασίστηκε ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώ-
ματα όπως το δικαίωμα σε σύνταξη, είναι
προστατευόμενο περιουσιακό δικαίωμα υπό
ορισμένες περιστάσεις, βάσει του άρθρου 23
του Συντάγματος, το οποίο κρίθηκε ότι πα-
ραβιάστηκε με τον επίδικο εκεί Νόμο, ως
ακολούθως:

«Η πρόνοια του Άρθρου 23.3 ότι το περι-
ουσιακό δικαίωμα μπορεί να περιοριστείι διά

νόμου, για σκοπούς ανάπτυξης και χρησιμο-
ποίησης ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δη-
μόσιας ωφέλειας, δεν ταυτίζεται με τον πε-
ριορισμό περιουσιακού δικαιώματος για λό-
γους δημοσίου συμφέροντος.  Είναι ένα
πράγμα να περιορίζεται το ιδιοκτησιακό δι-
καίωμα κάποιου, για σκοπούς δημοσίου συμ-
φέροντος (που δεν προνοείται στο Άρθρο
23) και άλλο πράγμα να περιορίζεται το δι-
καίωμα του, υπέρ της ανάπτυξης και χρησι-
μοποίησης της ιδιοκτησίας του, προς προ-
αγωγή της δημόσιας ωφέλειας (Δέστε την
απόφαση της πλειοψηφίας της Πλήρους
Ολομέλειας στις Υποθέσεις 1480/11 κ.α.,
Γεώργιος Χαραλάμπους κ.α. ν. Δημοκρα-
τίας, ημερ. 11.6.2014).

(θ) Στην παρούσα υπόθεση  οι αιτητές
είχαν συμπληρώσει τους συντάξιμους μήνες
υπηρεσίας, αλλά δεν αφυπηρέτησαν το έτος
2012 σε ηλικία 60 ετών (και άνω), επιλέγον-
τας να αφυπηρετήσουν με τη συμπλήρωση
είτε του ορίου της υποχρεωτικής αφυπηρέ-
τησης στο 63ο έτος της ηλικίας τους, είτε
μετά την ηλικία των 60 ετών, ως οι προϋπο-
θέσεις και επιδιώξεις του νομοθέτη να δώσει
κίνητρα προς το σκοπό αυτό τους αυξημέ-
νους συντελεστές στον υπολογισμό του
εφάπαξ.

(ι) Θεωρώ πως οι σχετικές  μεταβατικές
διατάξεις, όπως θεσπίστηκαν στο Νόμο
216(Ι)/2016, σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των αιτητών που αποκτήθηκαν

ως προς τους συντελεστές υπολογισμού 
του εφάπαξ που δικαιούντο με τη συνταξιο-
δότησή τους με δεδομένη την παραμονή
τους στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση
του 60ού έτους της ηλικίας τους, παρα-
βιάζουν για τους αιτητές την αρχή της προ-
στατευόμενης εμπιστοσύνης που εφαρμόζε-
ται και σε σχέση με τους εθνικούς νόμους,
λόγω της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου
δυνάμει του άρθρου 1Α του Συντάγματος,
αφού αιφνιδιαστικά ανατράπηκε το νομοθε-
τικό καθεστώς που δημιούργησε τις δικαιο-
λογημένες προσδοκίες τους σε σχέση με
τους συντελεστές υπολογισμού του εφάπαξ
τους. n

Σημαντική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για το εφάπαξ
Συνέχεια από σελ. 1
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Από την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Πολιτι-
στικών Δραστηριοτήτων της  Οργάνωσης μας πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην Αίθουσα

Συνεδρίων  ΠΑΣΥΔΥ «Μιχαλάκης Καραολής» η εκδήλωση
με θέμα «Μύθοι και Πραγματικότητες για τον Καρκίνο του
Μαστού». 

Κύριες ομιλήτριες στην εκδήλωση ήσαν η Παθολόγος –
Ογκολόγος στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου,
Γιόλα Μάρκου, η Κλινική Διαιτολόγος –Συντονίστρια Δια-
τροφής Κύπρου στο Υπουργείο Υγείας Ελίζα  Μαρκίδου και
η Δρ Στέφανη Χριστοδουλίδου, Εγγεγραμμένη Συμβουλευ-
τική Ψυχολόγος – Europa Donna Κύπρου. 

Οι ομιλήτριες μετά την παρουσίαση του θέματος τους
απάντησαν σε απορίες και έδωσαν συμπληρωματικές απαν-
τήσεις σε ερωτήσεις  του κοινού που συμμετείχε στην εκδή-
λωση.  

Εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ καλωσόρισαν τους παρευρισκό-
μενους και ευχαρίστησαν και τις παρουσιάστριες για την
προσφορά τους ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων σ. Γιάννης  Φιλίππου και η Πρόεδρος της
Επιτροπής Γυναικών σ. Τασούλα Χατζηπροδρόμου. Τις ομι-
λήτριες ευχαρίστησε και ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ. 

Η Δρ. Γιόλα Μάρκου, στην
ομιλία της, μας έδωσε μία κατα-
τοπιστικότατη παρουσίαση
όσον αφορά τους μύθους γύρω
από τον καρκίνο. Ανάφερε με-
ταξύ άλλων:

Το 2012 είχαμε παγκόσμια
14.1 εκατομμύρια νέα περιστα-
τικά καρκίνου από τα οποία το
40% ήταν στις λιγότερο ανα-

πτυγμένες χώρες. Τα όργανα τα οποία παρουσιάζουν συ-
χνότερα καρκίνο είναι ο πνεύμονας , ο μαστός, το έντερο και
ο προστάτης.

Γύρω από τον καρκίνο υπάρχει όμως και κάποια έντονη
φημολογία η οποία κάποιες φορές είναι αληθής ενώ τις πλύ-
στες φορές εμπεριέχει ανακρίβειες, κατευθυνόμενα συμφέ-
ροντα και ψεύδη.

Μύθος 1: Ο καρκίνος είναι θανατική καταδίκη; 
ΟΧΙ!

Από το 1990 και μετά είχαμε μία μεγάλη μείωση στον
αριθμό των θανάτων με αιτία τον καρκίνο. Για κάποια ήδη
καρκίνων η επιβίωση είναι πέραν του 90%  ενώ γενικά επι-
βιώνει το 66% των ασθενών.  Το 2012 υπήρχαν 6.3 εκατομ-
μύρια γυναίκες στον πλανήτη που είχαν διαγνωστεί με καρ-
κίνο του μαστού τη προηγούμενη πενταετία. 

Με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουν επέλθει τα τελευταία
χρόνια στη θεραπεία του καρκίνου, η νόσος δεν ισοδυναμεί
πια με θανατική καταδίκη, τονίζει η ογκολόγος, προσθέτον-
τας πως «ιδίως σήμερα έχουμε στα χέρια μας νέες, αποτελε-
σματικές θεραπευτικές επιλογές, που ακόμη και στις περι-
πτώσεις που δεν θεραπεύουν εντελώς τον καρκίνο, παρατεί-
νουν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών και τους
εξασφαλίζουν ικανοποιητική ποιότητα ζωής». 

Μύθος 2: Η ζάχαρη προκαλεί καρκίνο
ΟΧΙ!
Με την διακοπή πρόσληψης ζάχαρης δεν εξαφανίζεται και

ο καρκίνος! 
Ωστόσο, σύμφωνα με τις συστάσεις των ιατρών, για να μει-

ωθεί ο κίνδυνος καρκίνου, οι γυναίκες πρέπει να τρώνε κυ-
ρίως λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής αλέσεως και
να μειώσουν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, επεξεργα-
σμένου κρέατος και γλυκών. 

Η ζάχαρη στη διατροφή δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι πα-
ράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου. Εντούτοις, η
κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ζάχαρης ίσως οδηγή-
σει σε αύξηση του σωματικού βάρους (παχυσαρκία). Το
υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία είναι παράγοντες κιν-
δύνου εμφάνισης καρκίνου στο έντερο, στο συκώτι, στο πάγ-
κρεας, στον οισοφάγο, στο ενδομήτριο (μήτρα), όπως επί-
σης και για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού στις γυναί-
κες μετά την εμμηνόπαυση.

Η παχυσαρκία μπορεί να ευνοεί τον καρκίνο με διάφορους
μηχανισμούς. Ένας είναι ότι αλλάζει τα επίπεδα των λιπο-
διαλυτών ορμονών στο σώμα, γεγονός που εξηγεί τη συσχέ-
τιση με τον καρκίνο του μαστού μετά την εμμηνόπαυση.

Επιπλέον, η παχυσαρκία αυξάνει την ινσουλίνη, τη γλυ-
κόζη (σάκχαρο αίματος) και τους παράγοντες αυξήσεως της
ινσουλίνης. 

Υπάρχουν επίσης μορφές καρκίνου (π.χ. καρκίνος του πα-
χέος εντέρου) που επηρεάζονται από την κακή διατροφή.

Μύθος 3: Οι γλυκαντικές ουσίες προκαλούν καρκίνο; 
ΟΧΙ!
Έχουν γίνει αρκετές μελέτες που εξετάζουν τις επιπτώσεις

της σακχαρίνης και cyclamate οι οποίες δεν οδηγούν σε οποι-
αδήποτε αρνητικά αποτελέσματα. Αν η ζαχαρίνη αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στους ανθρώπους, αυτό συμ-
βαίνει σε δόσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως
καταναλώνονται.

Με την Ασπαρτάμη έχουν γίνει πολλές μελέτες οι οποίες
δεν δείχνουν ιδιαίτερη
σχέση με την καρκινογέ-
νεση.
Μύθος 4: Ο καρκίνος
είναι μεταδοτικός; 

ΟΧΙ! 
Φυσικά και δεν είναι!

Μερικοί άνθρωποι ανησυ-
χούν ότι μπορούν να κολ-
λήσουν καρκίνο από άλ-
λους ανθρώπους, ειδικά εάν
ο καρκίνος είναι γύρω από
τη γεννητική περιοχή, όπως
για παράδειγμα ο καρκίνος
των όρχεων ή ο καρκίνος
της μήτρας. Αλλά αυτό δεν
ισχύει. Ο καρκίνος δεν είναι
μια ασθένεια που μεταδίδε-
ται σε άλλους ανθρώπους.
Μύθος 5: Η ψυχολογία επηρεάζει το καρκίνο; 

ΟΧΙ! 
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν πειστικά επιστημονικά στοι-

χεία που να συνδέουν τη «στάση» ενός ατόμου με τον κίν-
δυνο ανάπτυξης καρκίνου ή με τον θάνατο από καρκίνο. Αν
έχετε καρκίνο, είναι φυσιολογικό τη μία να αισθάνεστε λυ-
πημένος, θυμωμένος ή να αποθαρρύνεστε και την άλλη να
είστε θετικός και αισιόδοξος. Οι άνθρωποι με μια θετική
στάση μπορεί να είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν κοινωνι-
κές σχέσεις και να παραμείνουν ενεργοί σχετικά με τη σω-
ματική τους δραστηριότητα, πράγμα σημαντικό. Έχοντας
επίσης συναισθηματική υποστήριξη, μπορεί να σας βοηθήσει
να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο.
Μύθος 6: Τα καλώδια της ηλεκτρικής προκαλούν καρ-
κίνο; 

ΟΧΙ!
Τα καλώδια εκπέμπουν χαμηλής συχνότητας ηλεκτρική

και μαγνητική ακτινοβολία όπου σύμφωνα με τις ακριβέ-
στερες μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής δεν
οδηγούν στο πιο πάνω συμπέρασμα. Οι γραμμές μεταφοράς
ενέργειας εκπέμπουν ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια. Η

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη η εκδήλωση  
«Μύθοι και Πραγματικότητες για τον Καρκίνο Μαστού» 

Πρόσκληση ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Πάφου για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
Το Επαρχιακό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Πάφου, με την ευκαιρία της παγκόσμιας μέρας της γυναίκας στις 8 Μαρτίου

2019, εύχεται σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Παράλληλα διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 04:30μμ στην καφετέρια «5th FLOOR»

(έναντι κυβερνητικών γραφείων).
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
1. Διάλεξη με θέμα (Ζαχαρώδης Διαβήτης και οι επιπλοκές του) Ομιλητής Δρ. Γιώργος Παπαέττης, ειδικός Παθολό-

γος - Διαβητολόγος.
2. Διάλεξη με θέμα (Ζαχαρώδης Διαβήτης και διατροφή) με ομιλήτρια την κ. Γεωργία Γεωργίου κλινική διαιτολόγο.
Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες συναδέλφους, και η είσοδος είναι ελεύθερη για

όλους.  Θα προσφερθούν ποτά και συνοδευτικά.
Συνέχεια στη σελ. 8
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκήρυξε την

πλήρωση δύο κενών θέσεις Ανώτερου Τε-
χνικού στις Τεχνικές του Υπηρεσίες (εφεξής
η «επίδικη θέση»). Η Στα πλαίσια της πιο
πάνω προκήρυξης, υποβλήθηκαν συνολικά
τέσσερεις (4) αιτήσεις, μεταξύ των οποίων
αυτή του αιτητή και αυτή του ενδιαφερομέ-
νου προσώπου στην παρούσα προσφυγή. Η
Επιτροπή Κανονισμών και Προσωπικού του
Πανεπιστημίου  Κύπρου (εφεξής η «Επι-
τροπή»), σε συνεδρίαση της ημερομηνίας
15.2.2011 αποφάσισε την προαγωγή του αι-
τητή και ενός τρίτου προσώπου. 

Το ενδιαφερόμενο μέρος άσκησε την Προ-
σφυγή Αρ. 581/2012 ΑΡΕΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της από-
φασης και των δύο ανωτέρω προαγωγών,
στην οποία εκδόθηκε ακυρωτική απόφαση
στις 14.4.2014, αφού το Ανώτατο Δικαστή-
ριο διαπίστωσε λόγο ακυρότητας που σχετι-
ζόταν με την απαρτία της Επιτροπής. Η Επι-
τροπή, στα πλαίσια επανεξέτασης, προς συμ-
μόρφωση με το ακυρωτικό
αποτέλεσμα στην προαναφε-
ρόμενη προσφυγή και αφού
έλαβε σχετικές νομικές γνω-
ματεύσεις, αποφάσισε ομό-
φωνα, σε συνεδρία της ημερο-
μηνίας 25.2.2015, την προ-
αγωγή του ενδιαφερομένου
μέρους και του τρίτου προσώ-
που στην επίδικη θέση, ανα-
δρομικά από την 1.3.2012.

Εναντίον της εν λόγω από-
φασης της Επιτροπής, καταχω-
ρήθηκε, στις 23.4.2015, η πα-
ρούσα προσφυγή από τον αι-
τητή, μόνο εναντίον της
προαγωγής του ενδιαφερομέ-
νου προσώπου.

Νομικοί ισχυρισμοί
1. Με την προσβαλλόμενη απόφαση πα-

ραγνωρίστηκε η υπέρτερη αρχαιότητα του
αιτητή έναντι του ενδιαφερομένου μέρους,
η οποία συνίστατο σε ένα χρόνο και 7 μήνες
και η συνακόλουθη, λόγω της αρχαιότητας,
υπεροχή του σε πείρα.

2. Με την προσβαλλόμενη απόφαση πα-
ραγνωρίστηκαν τα πρόσθετα σχετικά προ-
σόντα του αιτητή (πιστοποιητικό ικανότη-
τας εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,

πιστοποιητικό ικανότητας συντηρητή ηλε-
κτροσυσκευών και πιστοποιητικό ικανότη-
τας για μελέτη, συντήρηση, εγκατάσταση
τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομής)
έναντι αυτών του ενδιαφερομένου μέρους
(Δίπλωμα ΑΤΙ (Μηχανολογία/Μηχανική)),
στα οποία δεν δόθηκε καμία βαρύτητα. 

3. Παραβιάστηκε η προκήρυξη και/ή το
σχέδιο υπηρεσίας της επίδικης θέσης, διότι
το σχέδιο υπηρεσίας προέβλεπε ότι, οι υπο-
ψήφιοι θα εξετασθούν προφορικώς και κάτι
τέτοιο δεν έλαβε, κατά την επίδικη επανεξέ-
ταση, χώρα, χωρίς να δοθεί προς τούτο αι-
τιολογία και ενάντια στην υπόδειξη της νο-
μικής συμβούλου του καθ’ ου η αίτηση, στη
γνωμάτευση της ημερομηνίας 10.9.2014.

Η απόφαση του διαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή, μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:
(α). Εξετάζοντας, κατά προτεραιότητα,

τον τρίτο λόγο ακυρώσεως, έκρινα ότι δεν
έπρεπε να διεξαχθούν νέες συνεντεύξεις και
ορθώς δεν διεξήχθησαν. 

Το γεγονός ότι η διεξαγωγή των προφορι-
κών συνεντεύξεων προβλεπόταν στην επί-
δικη προκήρυξη δεν διαφοροποιεί τα δεδο-
μένα. Η προκήρυξη δεν αποτελεί νομοθέ-
τημα και η διενέργεια συνεντεύξεων ήταν
επιτρεπτή, κατά την αρχική διαδικασία πλή-
ρωσης της επίδικης θέσης. Δεν μπορεί, όμως,
στα πλαίσια της επανεξέτασης, η εν λόγω
πρόνοια του οικείου σχεδίου υπηρεσίας να
συνεχίζει να δεσμεύει τη διοίκηση προς διε-
νέργεια συνεντεύξεων, αφού κάτι τέτοιο θα

παραβίαζε τα δεδομένα του
ουσιώδους χρόνου. Συνεπώς,
με βάση τα ανωτέρω, ο τρίτος
λόγος ακύρωσης (ανωτέρω)
απορρίπτεται.

(β). Ούτε ο δεύτερος λόγος
ακυρώσεως (ανωτέρω) ευ-
σταθεί. Η Επιτροπή δεν πα-
ραγνώρισε τα προσόντα του
αιτητή, τα οποία, μάλιστα,
ρητώς καταγράφει στα επί-
δικα πρακτικά της Επιτροπής
ημερομηνίας 25.2.2015. Μά-
λιστα, η Επιτροπή σύγκρινε
αυτά με το Δίπλωμα ΑΤΙ
(Μηχανολογία/ Μηχανική),
το οποίο κατείχε το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος και έφτασε σε
εύρημα υπεροχής του ενδια-

φερομένου μέρους έναντι του αιτητή, σε
σχέση με τα πρόσθετα μη προβλεπόμενα
αλλά συναφή προσόντα τους, συγκρίνοντας
αυτούς, επί τούτου, ξεχωριστά. Το Δικαστή-
ριο δεν επεμβαίνει στην αξιολόγηση του διο-
ρίζοντος οργάνου. 

Το Δικαστήριο, ενεργώντας ως ακυρωτικό,
επεμβαίνει όταν η διοίκηση έχει υπερβεί τα
ακραία όρια της αρμοδιότητας της.  Το αυτό
ισχύει και για την αξιολόγηση και κατοχή

ενός προσόντος.  Το ερώτημα για το Δικα-
στήριο είναι αν από το ενώπιον του οργάνου
υλικό, διαπιστωθέν βεβαίως μετά από δέ-
ουσα έρευνα, η κατάληξη του οργάνου ήταν
εύλογη υπό τις περιστάσεις  (βλ. Δαυΐδ Γε-
ωργίου ν. Δημοκρατίας (2001) 3 Α.Δ.Δ. 696;
Δημοκρατία ν. Παντζιαρή-Ελισσαίου (2003)
3 Α.Α.Δ. 168). 

Το αναθεωρητικό Δικαστή-
ριο γενικά δεν υποκαθιστά με
τη δική του κρίση την πρωτο-
γενή εκτίμηση γεγονότων στα
οποία προβαίνει η διοίκηση,
ούτε και επανεκτιμά το ίδιο τα
γεγονότα με σκοπό να κατα-
λήξει σε διαφορετικό και εξί-
σου, ενδεχομένως, εύλογο
συμπέρασμα.  

Το Δικαστήριο, εκτός όπου
το άρθρο 146 του Συντάγμα-
τος ρητώς προβλέπει, δεν
υπεισέρχεται σε θέματα ου-
σίας, αλλά εκτιμά μόνο ζητή-
ματα νομιμότητας της πράξης.
(βλ. Sigma Radio T.V. Ltd ν.
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύ-
πρου (αρ. 2) (2007) 3 Α.Α.Δ. 291). Δεδομέ-
νου ότι πρόκειται για προσόντα σχετικά με
τα καθήκοντα της θέσης, εναπόκειται στην
αρμόδια αρχή να τα αξιολογήσει, και να
σταθμίσει την κατά περίπτωση σημασία
τους, αποφεύγοντας τα δύο άκρα: να μην
τους προσδοθεί, αφενός, υπερβολική βαρύ-
τητα ώστε να φθάνει σε σημείο απόδοσης
έκδηλης υπεροχής και, αφετέρου, να μην
είναι εντελώς οριακή, όπως θα ήταν σε περί-
πτωση που τα προσόντα δεν ήταν σχετικά με
τα καθήκοντα της θέσης 

Όπως έχει υποδειχθεί σε πληθώρα αποφά-
σεων, πρόσθετα προσόντα που λογίζονται
ως ιδιαίτερης σημασίας για σκοπούς στάθμι-
σης, αποτελούν μόνο πτυχιακά ή μεταπτυ-
χιακά (ακαδημαϊκά) πρόσθετα προσόντα.
Στην παρούσα περίπτωση, κρίνω, ότι δεν πα-
ρατηρείται υπέρβαση της διακριτικής ευχέ-
ρειας της επιτροπής σε σχέση με την αξιολό-
γηση των πρόσθετων συναφών προσόντων
των υποψηφίων και το τελικό εύρημα του
περί τούτου, δηλαδή υπεροχής του ενδιαφε-
ρομένου μέρους έναντι του αιτητή, είναι εύ-
λογα επιτρεπτό. Ως εκ τούτου και ο δεύτε-
ρος λόγος ακυρώσεως απορρίπτεται.

(γ). Ενόψει και του πιο πάνω ευρήματος,
ούτε ο πρώτος λόγος ακυρώσεως δύναται να
ευσταθήσει. Στην παρούσα περίπτωση, η
κρίση του καθ’ ου η αίτηση, κατά τον συνυ-
πολογισμό του συνόλου των νομίμων στοι-
χείων για τους υποψηφίους διαδίκους (αξία,
προσόντα, αρχαιότητα), τα οποία βρίσκον-
ταν ενώπιον του, δεν εκφεύγει των ακραίων
επιτρεπτών ορίων, ώστε να τίθεται θέμα, ότι
δεν ήταν εύλογη η επιλογή του ενδιαφερό-
μενου μέρους έναντι του αιτητή, για να επι-

βάλλεται το Δικαστήριο να επέμβει. Ούτε η
εφαρμογή των σχετικών νομολογιακών
αρχών του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την
διαμόρφωση κρίσης της Επιτροπής επί των
νενομισμένων κριτηρίων επιλογής, προκύ-
πτει να  ήταν λανθασμένη. Το ενδιαφερό-
μενο πρόσωπο υπερτερεί, έστω και ελαφρά,

στον μέσο όρο των τελευ-
ταίων χρόνων σε αξία στις
υπηρεσιακές εκθέσεις του αι-
τητή και ευλόγως επιτρεπτά,
ως προαναφέρθηκε, κρίθηκε
ότι υπερτερούσε και σε πρό-
σθετα συναφή προσόντα του
αιτητή. Υπό αυτά τα δεδο-
μένα, η υπεροχή του αιτητή
μόνο σε αρχαιότητα, συνι-
στώμενη σε ένα χρόνο και
επτά μήνες, η οποία ορθώς
σημειώθηκε από το καθ’ ου η
αίτηση, το οποίο και δεν πλα-
νήθηκε επί τούτου, δεν μπο-
ρεί κατά την κρίση μου, να
ανατρέψει την επίδικη από-
φαση, αφού δεν φανερώνει
συνολική υπεροχή του έναντι

του ενδιαφερομένου προσώπου, πόσο μάλ-
λον έκδηλη, ως επιτάσσει η νομολογία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Η αρχαιότητα σε θέσεις προαγωγής που
βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία, ως είναι η
παρούσα περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη
μόνο, όταν οι υποψήφιοι στα άλλα δυο κρι-
τήρια είναι ίσοι ή περίπου ίσοι.

Ακόμη και να μπορούσε να εντοπισθεί κά-
ποια υπεροχή του αιτητή έναντι του ενδια-
φερομένου μέρους, αυτή σαφώς δεν μπορεί
βασίμως να υποστηριχθεί, στα δεδομένα της
περίπτωσης, ότι είναι έκδηλη και, συνεπώς,
η τυχόν παραγνώριση της δεν θα μπορούσε
να επιφέρει ακυρότητα. 

Ως αναφέρθηκε και στην Χατζηβασιλείου
ν. Αρχής Λιμένων Κύπρου (1998) 3 Α.Α.Δ.
755, 762:

«.Και αν ακόμα θα μπορούσε να εντοπισθεί
κάποια υπεροχή του εφεσείοντα έναντι του
ενδιαφερόμενου αυτή δεν είναι “έκδηλη” και
κατά συνέπεια η τυχόν παραγνώρισή της δεν
επιφέρει ακυρότητα. Βλ.  Κολοκασίδου ν.
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,Υποθ. Αρ.
929/91, ημερ. 23.12.93. Εξάλλου, η Αρχή δεν
είναι υποχρεωμένη να αποδείξει, για να δι-
καιολογήσει την επιλογή της ότι το ενδιαφε-
ρόμενο πρόσωπο ήταν καταφανώς υπέρτερο
του εφεσείοντα.  Βλ. Γεωργίου ν. Δημοκρα-
τίας (1976) 3 C.L.R. 74. Αντίθετα ο αιτητής
πρέπει να αποδείξει όχι μόνο απλή υπεροχή
αλλά έκδηλη υπεροχή έναντι του προαχθέν-
τος.  Βλ. Χατζησάββα ν. Δημοκρατίας (1982)
3 C.L.R. 76,  Χ”Ιωάννου ν. Δημοκρα-
τίας (1983) 3 C.L.R. 1041, Ευαγγελή ν. Δημο-
κρατίας (1990) 3 Α.Α.Δ. 634 και ΡΙΚ ν. Λυ-
γίας Κωνσταντινίδου (1997) 3 Α.Α.Δ. 634.» n

Υπόθεση  Αρ. 527/2015

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ
v.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

06.02.2019

Το Δικαστήριο,
ενεργώντας ως
ακυρωτικό, επεμ-
βαίνει όταν η διοί-
κηση έχει υπερβεί
τα ακραία όρια της
αρμοδιότητας
της.  Το αυτό
ισχύει και για την
αξιολόγηση και
κατοχή ενός προ-
σόντος.

Η αρχαιότητα σε
θέσεις προαγωγής
που βρίσκονται
ψηλά στην ιεραρ-
χία, ως είναι η πα-
ρούσα περίπτωση,
λαμβάνεται υπόψη
μόνο, όταν οι υπο-
ψήφιοι στα άλλα
δυο κριτήρια είναι
ίσοι ή περίπου
ίσοι.
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Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων και Λειτουργών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Τα δύο Κλαδικά Συμβούλια (ΤΕΠ και ΦΠΑ), ενόψει και της ενοποίησης των δύο Τμη-
μάτων/Υπηρεσιών από το 2014 σε Τμήμα Φορολογίας, αποφάσισαν ομόφωνα, όπως προ-
χωρήσουν στην ενοποίηση των δύο Συμβουλίων με τη νέα ονομασία «Κλάδος Υπαλλή-
λων Τμήματος Φορολογίας». Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. σε συνεδρία του στις
29/01/2019 έχει εγκρίνει την ενοποίηση των δύο Συμβουλίων.

Κατόπιν τούτου, καλούνται όλα τα μέλη των δύο Κλάδων στην Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση που θα γίνει την Τρίτη 26/02/2019 στο Οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., στην αίθουσα
πολιτιστικού κέντρου στο 2ο όροφο στη Λευκωσία.

Μετά από έγκριση του Εφόρου Φορολογίας, ειδικά για φέτος, η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες εργασίας, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι
που θέλουν να την παρακολουθήσουν ή/και να ψηφίσουν. Συγκεκριμένα, η Ετήσια Γενική
Συνέλευση θα αρχίσει στις 1.00 μ.μ. και μέχρι τις 2.00 μ.μ. θα ασχοληθεί με τη λογοδοσία
των απερχόμενων Διοικητικών Συμβουλίων, τη συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα και τη
συζήτηση των θεμάτων που θα υποβληθούν γραπτώς στους Γραμματείς των Κλάδων. Από
τις 2.00 μ.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ. θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου του «Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Φορολογίας».

ΘΕΜΑΤΑ: 
1. Λογοδοσία απερχόμενων Διοικητικών Συμβουλίων.
2. Συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα.
3. Παρουσίαση θεμάτων που θα υποβληθούν γραπτώς στους Γραμματείς των Κλάδων

μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3.00 μ.μ..
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του «Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Φορο-

λογίας» για την επόμενη τριετία.
Υποψηφιότητες για το νέο Κλαδικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθούν πάνω σε ειδικό

έντυπο, στους Γραμματείς των Κλάδων μέχρι την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου, 2019 και
ώρα 3.00 μ.μ..

Οποιοσδήποτε αριθμός μελών μέσα σε 15 λεπτά αποτελεί απαρτία.
Το Δ.Σ. του νέου Κλαδικού Συμβουλίου θα αποτελείται από 17 μέλη –
1.  Επαγγελματική Δομή 1 μέλος
2.  Επιστημονική Δομή - ΤΕΠ 6 μέλη
3.  Επιστημονική Δομή - ΦΠΑ 6 μέλη
4.  Τεχνική Μεταβατική Δομή - ΤΕΠ 1 μέλος
5.  Τεχνική Μεταβατική Δομή -  ΦΠΑ 1 μέλος
6.  Βοηθοί Φορολογίας 2 μέλη 
Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με την αναγραφή του σημείου (+) ή του (χ) ή

του (ν) απέναντι από τα ονόματα των υποψηφίων.  Ψηφοδέλτια στα οποία έχουν ψηφι-
στεί λιγότεροι ή περισσότεροι υποψήφιοι από τον προβλεπόμενο αριθμό υποψηφίων για
κάθε Δομή, θεωρούνται άκυρα στο σύνολο τους.

Η παρουσία όλων των μελών των Κλάδων κρίνεται απαραίτητη
Χρ. Καρολίδης, Πρόεδρος ΤΕΠ                        Γ. Ευσταθίου, Πρόεδρος ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέλη των Κλάδων που έχουν τη διαμονή του στην Επαρχία, δικαιούνται,
αν παραστούν  στη Γενική Συνέλευση, το αντίτιμο της θέσης ταξί μετ΄ επιστροφής.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εται-
ρειών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
01.03.2019 και ώρα 12:00μ. στα Γραφεία της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στη
Λευκωσία (αίθουσα συνεδριάσεων, 6ος όροφος).

Ημερήσια Διάταξη
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρό-

νου που έληξε.
2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε

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

φόρων σωμάτων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ή οποιουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζη-
τηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστον μέρες, πριν
από τη Γενική Συνέλευση.

4. Διάφορα.
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Κλάδου συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που μπορούν να προμηθευτούν από
τη Γραμματέα του Κλάδου (τηλ. 22401526). Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβλη-
θούν στη Γραμματέα (στο e-mail: gefstathiou@cssda.gov.cy ή στο φαξ 22401518) πέντε
(5) τουλάχιστο μέρες πριν από τη μέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Σημείωση: Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, με το πέρας δεκαπέντε (15) λε-
πτών από την ώρα που ορίζεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί απαρτία.

Μαρίνος Άνιφτος, Πρόεδρος                       Γεωργία Ευσταθίου, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Τμήματος Δημοσίων Έργων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με
βάση τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Οργάνωσης μας, καλεί όλα τα μέλη
του στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Κλάδου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5
Μαρτίου 2019 και ώρα 4:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο (2ος όροφος) στο οίκημα της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
α) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου πάνω στα πε-

πραγμένα του χρόνου που πέρασε.
β) Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία.
γ). Οποιοδήποτε άλλο θέμα που υποβάλλεται στο Γραμματέα του Κλάδου συνάδελφο

Σάββα Ευσταθίου. δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση
(δηλαδή μέχρι την 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 3:00μ.μ.).

δ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου.
3. Όλες οι υποψηφιότητες των μελών για διεκδίκηση εκλογής στο Νέο Διοικητικό Συμ-

βούλιο, πρέπει να παραδοθούν στον Γραμματέα του Κλάδου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέ-
ρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογων (τελευταία ημέρα υποβολής των
υποψηφιοτήτων η Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3:00μ.μ.).

4. Να σημειωθεί ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συνάδελφοι είναι εγγεγραμμένα μέλη
της ΠΑΣΥΔΥ και περιλαμβάνονται σroυς καταλόγους μισθοδοσίας του Νοεμβρίου 2018.
Κανονισμούς Λειτουργίας του Κλάδου, Καταστατικές Διατάξεις για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών και Δελτίο Yπoψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν
από τον Γραμματέα του Κλάδου.

5.· Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών σε δεκάπέντε (15) λεπτά από την ώρα
που ορίζεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί απαρτία.

(Σ. Ευσταθίου), Γραμματέας              (Α. Κουτσούλλης), Πρόεδρος

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας

Την Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση του Κλάδου στο Οίκημα της Οργάνωσής μας στη Λευκωσία. Όποιος συνάδελφος
επιθυμεί να υποβάλει θέμα προς συζήτηση οφείλει να το πράξει μέχρι την Κυριακή 03
Μαρτίου προς κάποιο μέλος του Δ.Σ. – με τελικό αποδέκτη τον Γραμματέα – για καταρ-
τισμό της Ημερήσιας Διάταξης.

Σύμφωνα και με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, τα θέματα της Ημερήσιας Διά-
ταξης είναι:

(1) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε,

(2) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποι-
ουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Κλάδου. Για διευκόλυνση συναδέλφων μας που θα εργάζονται
εκείνη τη μέρα και θα αδυνατούν να παρευρεθούν, κάλπες θα υπάρχουν και στους χώ-
ρους εργασίας. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 07:30 μέχρι τις 14:00.

Δικαίωμα ψήφου έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, όσα μέλη
βρίσκονται ταμιακά σε τάξη προς την ΠΑΣΥΔΥ και που είναι μέλη την 30ή Νοεμβρίου
2018 και δεν καθυστερούν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά την ημέρα των αρχαιρε-
σιών. Ανάλογη κατάσταση θα υπάρχει την ημέρα των εκλογών.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργά-
νωσής μας, όσα μέλη:

• έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
• δεν είναι αξιωματούχοι άλλης Συντεχνίας
• είναι μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα (12) τουλάχιστο μήνες πριν την 05η Μαρτίου 2019
• δεν οφείλουν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Όποιος συνάδελφος από την Τάξη
• των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας,
• των Λειτουργών Αεροπορικών Κινήσεων,
• των Αερολιμενικών και
• από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος που δεν ανήκει στις προαναφερθείσες τάξεις
επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και πληροί τα πιο πάνω κριτήρια,

οφείλει να συμπληρώσει κατάλληλα το επισυναπτόμενο έντυπο και να το παραδώσει σε
μέλος του Δ.Σ. του Κλάδου - με τελικό αποδέκτη τον Γραμματέα μέχρι και την Πέπμτη
28 Φεβρουαρίου.

Γιώργος Ξερός, Γραμματέας



Ετήσια Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Καλείστε στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου η οποία θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 13.30 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων στη Λευκωσία. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Λογοδοσία Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγ-

μένα της τριετίας.
2. Συζήτηση επί των πεπραγμένων, λήψη σχετικών αποφάσεων.
3. Οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία του Κλάδου.
4. Διάφορα θέματα από Μέλη (να υποβληθούν γραπτώς τουλάχιστο δύο μέρες πριν την

Γενική Συνέλευση).
5. Εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών – Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας-Αμμο-

χώστου.
Εφόσον εκλεγούν τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε επαρχίας θα αναλάβουν

την διεξαγωγή  εκλογής των μελών της Νέας Κλαδικής Επιτροπής σύμφωνα με το κατα-
στατικό της Οργάνωσης μας.

Οι εκλογές θα γίνουν την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία
Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας (καλύπτει και Επαρχιακό Γρ. Αμμοχώστου) καθώς και στα
Κεντρικά Γραφεία μεταξύ των ωρών 7.30-12.00.  Αφού κλείσουν οι κάλπες και γίνει η κα-
ταμέτρηση, τα αποτελέσματα θα υπογραφούν και θα σταλούν με Φαξ, όπου η Εφορευτική
Επιτροπή θα καταγράψει τα συνολικά αποτελέσματα και θα αναδείξει τα νέα μέλη της
Κλαδικής Επιτροπής του Τμήματος.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη την οικονομική τους συνδρομή
και είναι καταγραμμένοι στον κατάλογο του Νοεμβρίου 2018. Δικαίωμα να είναι υποψή-
φιοι έχουν όσοι είναι μέλη της Οργάνωσης τους τελευταίους 12 μήνες.

Τον εκλογικό κατάλογο θα τον έχουν οι Εφορευτικές Επιτροπές και όσοι προσέρχον-
ται να ψηφίσουν πρέπει να γνωρίζουν τον Α.Κ.Α. έτσι που να γίνεται πιο εύκολη η ανεύ-
ρεση τους.

Όσοι από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα στις ανά-
λογες θέσεις ( Επιστημονικό προσωπικό 3, Τεχνικοί Μηχανικοί 3, Τεχνικοί 6, Επιστατικό
προσωπικό 1 ) να το πράξουν το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου και ώρα 12.00 στο Γραμ-
ματέα του Κλάδου Ουράνιο Ευριπίδου (22609275, 99327366).

Μιχάλης Μιχαήλ, Πρόεδρος            Ουράνιος Ευριπίδου, Γραμματέας Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου 
Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού

Το Δ.Σ του Κλάδου Γ.Γ.Π επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 5  Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00
μμ.  στο αμφιθέατρο του Οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ στη Λευκωσία.

Η παρουσία όλων των μελών του κλάδου μας κρίνεται απαραίτητη.  
2. Τα κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
(α) Λογοδοσία  του Διοικητικού Συμβουλίου  πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου  που

έληξε, από την Πρόεδρο του Κλάδου.
(β) Εισήγηση ΔΣ για τροποποίηση της εισφοράς της Οικονομικής Βοήθειας από το Τα-

μείο Ευημερίας του Κλάδου.
(γ) Οποιονδήποτε άλλο θέμα  που  κατά  την άποψη  του Διοικητικού Συμβουλίου ή

οποιουδήποτε  μέλους  του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί  και που  υποβάλλεται στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο δύο(2) τουλάχιστον  μέρες πριν την Ετήσια  Γενική  Συνέλευση.

(γ) Οικονομική Έκθεση / Ταμεία του Κλάδου  
(δ) Συζήτηση
(ε) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου για

την επόμενη τριετία.
3. Με βάση τα άρθρα 15(2) και 15(6) του Καταστατικού της Οργάνωσής μας το νέο Δι-

οικητικό Συμβούλιο του Κλάδου μας αποτελείται από 19 μέλη.
4. Κάθε υποψήφιος για το Κλαδικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος

και υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς που να περιλαμβάνει και την ενυπόγραφη συγκα-
τάθεση του υποψηφίου.  Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν πάνω σε ειδικό δελτίο
υποψηφιότητας το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμμα-
τέα του Κλάδου συν. Μαρία Λεωνίδου, τηλ. 22800106, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων.

5. Οι υποψηφιότητες για το νέο Κλαδικό Συμβούλιο θα πρέπει να παραδοθούν σύμ-
φωνα με το άρθρο 15.5(γ) στη Γραμματέα του Κλάδου, συν. Μαρία Λεωνίδου, τηλ.
22800106, φαξ: 22776248, πέντε (5) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,
δηλαδή το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου ώρα 12.00 το μεσημέρι.  Η Γραμματέας
του Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 15.5 (γ) θα ετοιμάσει κατάλογο των υποψηφίων, με
αλφαβητική σειρά,με βάση το επώνυμο τους, τον οποίο θα υπογράψει και θα τον αναρ-
τήσει στην πινακίδα γνωστοποιήσεων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. τουλάχιστον τέσσερις (4) μέρες
πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων  15 λεπτά μετά την ώρα σύγκλησης της  Γε-
νικής Συνέλευσης αποτελεί απαρτία.

(Παντελίτσα Μουζούρη), Πρόεδρος                    (Μαρία Λεωνίδου), Γραμματέας  
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Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Κοινωνικής Ευημερίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Κοινωνικής Ευημερίας, με βάση το

άρθρο 15 του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ, προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συ-
νέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΑΣΥΔΥ στον 2ο

όροφο στη Λευκωσία, την Δευτέρα 4/3/2019 και ώρα 3.30 μμ.
Ημερήσια Διάταξη
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρό-

νου που έληξε.
2. Συζήτηση επί της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του

Κλάδου δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημείωση: Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν

σε όλες τις επαρχίες στις 4/3/2019 από τις 4.30 μμ. – 5.30 μμ. ως ακολούθως:
Λευκωσία – Αίθουσα συνεδριάσεων 2ος όροφος ΠΑΣΥΔΥ
Λεμεσός – Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ
Λάρνακα – Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ
Πάφος – Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ
Παραλίμνι – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Παραλιμνίου
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του Κλάδου που βρίσκονται ταμειακά σε

τάξη προς την ΠΑΣΥΔΥ την 30η Νοεμβρίου 2018.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Κλάδου που ανήκουν στην δύναμη της

ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες πριν τις αρχαιρεσίες.
Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβληθούν στον

Γραμματέα του Κλάδου, συνάδελφο Μαρία Ευθυμίου, τηλέφωνο 99499079,  μέχρι την Τε-
τάρτη 27/2/2019 και ώρα 12.00 μμ..

Έντυπα υποψηφιότητας δύνανται οι συνάδελφοι να πάρουν από τον Γραμματέα ή τον
Πρόεδρο του Κλάδου.

Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών του Κλάδου, 15 λεπτά από την ώρα που
καθορίζεται πιο πάνω, θα αποτελεί απαρτία.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Γενικών Διοικητικών Υπαλλήλων
Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσήμας που θα πραγματοποιηθεί στις 6

Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο αμφιθέατρο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη
Λευκωσία.

Τη συνέλευση θα απασχολήσουν τα πιο κάτω θέματα:
Α. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της τριε-

τούς θητείας του.
Ι. Συζήτηση επί των πεπραγμένων.
ΙΙ. Καθορισμός στόχων για την επόμενη τριετία.
ΙΙΙ. Οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί στο Γραμματέα του Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον

μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Β. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία. Ση-

μειώνεται πως με βάση τα άρθρα 15.2 και 15.6 του Καταστατικού της Οργάνωσης μας, το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου μας καθορίστηκε να είναι δεκαμελές με την ακό-
λουθη κατανομή εδρών ανά κατηγορία:

α) Έπαρχοι, Πρώτοι Διοικητικοί Λειτουργοί, Πρώτοι Λειτουργοί Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, Ανώτεροι Διοικητικοί Λειτουργοί, Ανώτεροι Λειτουργοί Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού, Ανώτεροι Λειτουργοί Επιμόρφωσης, Διοικητικοί Λειτουργοί
Α΄, Λειτουργοί Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α΄, Λειτουργοί Επιμόρφωσης Α΄. (3
Έδρες)

β) Διοικητικοί Λειτουργοί, Λειτουργοί Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Λειτουρ-
γοί Επιμόρφωσης. (3  Έδρες)

γ) Από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ομάδες. (4  Έδρες)
Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθούν στο Γραμμα-

τέα του Κλάδου, Μάριο Κωνσταντίνου, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, 5 του-
λάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών, δηλαδή μέχρι την 1η

Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Για έντυπα υποψηφιοτήτων καθώς και
για οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση παρακαλώ όπως απευθύνεστε στο Γραμματέα του
Κλάδου (τηλ: 22466538, email: mconstantinou@capa.mof.gov.cy ).

Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών του Κλάδου, 15 λεπτά από την ώρα που
καθορίζεται πιο πάνω, θα αποτελεί απαρτία.



ηλεκτρική ενέργεια που εκπέμπεται από τα ηλεκτροφόρα κα-
λώδια είναι θωρακισμένη και επίσης αποδυναμώνεται από
τοίχους και άλλα αντικείμενα. Η μαγνητική ενέργεια που εκ-
πέμπεται από τις γραμμές ισχύος είναι μια μορφή χαμηλής
συχνότητας της ακτινοβολίας που δεν βλάπτει τα γονίδια.
Μύθος 7: Υπάρχουν ‘θαυματουργές’ τροφές; 

ΟΧΙ! 
Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για θαυμα-

τουργές τροφές στον καρκίνο. Στην πραγματικότητα, ορι-
σμένα φυτικά προϊόντα μπορεί να είναι και επιβλαβή όταν
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας ή ακτι-
νοθεραπείας, επειδή μπορεί να επηρεάσουν το πώς λειτουρ-
γούν αυτές οι θεραπείες. Οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει
να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για οποιαδήποτε συμ-
πληρωματική και εναλλακτική ιατρική προϊόντων, συμπερι-
λαμβανομένων των βιταμινών και των φυτικών συμπληρω-
μάτων που μπορεί να χρησιμοποιούν.
Μύθος 8: Βιταμίνες και αντιοξειδωτικά

ΟΧΙ! 
Οι βιταμίνες A, C, και E είναι όλες αντιοξειδωτικές και

υπάρχουν σε πολλά φρούτα (ειδικά στα μούρα) και στα λα-
χανικά και είναι γνωστά για την ιδιότητά τους να μας προ-
στατεύουν από τον καρκίνο, όχι όμως να θεραπεύουν από
τον καρκίνο.

Σύμφωνα με μελέτες, η υπερβολική κατανάλωση των αν-
τιοξειδωτικών μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια.
Μύθος 9: Το χειρουργείο ή η βιοψίες μπορεί να δια-
σπείρουν τον καρκίνο; 

ΟΧΙ! 
Με σειρά επιστημονικών εργασιών, έχει αποδειχθεί ότι ο

καρκίνος δεν επιδεινώνεται ούτε εξαπλώνεται κατά τη διάρ-
κεια μιας ανοικτής χειρουργικής επέμβασης.
Μύθος 10: Τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν καρκίνο; 

Εδώ το όχι είναι με προϋποθέσεις. 
Αποδεδειγμένα τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν χαμηλής

συχνότητας ραδιοσυχνότητες και όχι ακτινοβολία. Αν και η
χρήση των κινητών έχει αυξηθεί δραματικά δεν έχει καμιά
σχέση με τον καρκίνο του μαστού, εάν για παράδειγμα έχετε
το κινητό τηλέφωνο στη τσέπη του πουκαμίσου κοντά στο
στήθος. Το ίδιο ισχύει για τους φούρνους μικροκυμάτων. 

Παρ’ όλα αυτά η χρήση κινητών τηλεφώνων σε μικρά
παιδία πρέπει να είναι περιορισμένη καθώς τα κύτταρα τους
βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και εξέλιξη έτσι μια εν-
τατική χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει
αλυσιδωτές αρνητικές καταστάσεις στο μέλλον.
Μύθος 11: Οι βαφές των μαλλιών προκαλούν καρκίνο; 

ΟΧΙ σε ατομική χρήση.
Ορισμένες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι κομμωτές/κομ-

μώτριες που έρχονται σε μεγάλη έκθεση μπορεί να παρου-
σιάσουν καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεν υπάρχει καμία
πειστική επιστημονική απόδειξη ότι η χρήση βαφής μαλλιών
αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου. 
Μύθος 12: Οι προσθετικές σιλικόνες προκαλούν καρ-
κίνο του μαστού; 

ΟΧΙ!  

Οι γυναίκες με προσθετικά εμφυτεύματα δεν διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από τη νόσο. 
Μύθος 13: Αν φορώ στηθόδεσμο με σιδεράκια αυξάνει
τον κίνδυνο; 

Και πάλι δεν είναι αποδεδειγμένο και δεν υπάρχει καμιά
επιστημονική απόδειξη για το πιο πάνω επιχείρημα. 

Ο μύθος αυτός βασιζόταν σε μία παλιά θεωρία ότι η μπα-
νέλα του σουτιέν μειώνει την λεμφική παροχέτευση και αυ-
ξάνει τον κίνδυνο καρκίνο του μαστού. Το παραπάνω δεν βα-
σίστηκε σε κανένα δεδομένο. 
Μυθος 14: Είμαι πολύ νέος για να έχω καρκίνο

ΟΧΙ! 
Πιο κάτω θα δείτε ένα πίνακα με τις πιθανότητες παρου-

σίασης καρκίνου ανά δεκαετία ηλικίας. 
20 χρονών 1:1732 30 χρονών 1:228
40      » 1:69 50      » 1:43
60      » 1:29 70      » 1:26

Μύθος 15: Είμαι πολύ μεγάλη για να έχω καρκίνο
ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ!!
Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση καρκίνου

είναι η ηλικία καθώς καρκίνος σημαίνει η καταστροφή των
κυττάρων η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γήρας.
Η πιο πάνω αντίληψη μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερη-
μένη διάγνωση της νόσου με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα
που κάτι τέτοιο μπορεί να συνεπάγεται.

Σε νεαρές ηλικίες ο καρκίνος του μαστού είναι σπάνιος.
Συνήθως τα περιστατικά αρχίζουν να αυξάνουν μετά την ηλι-
κία των 30 ετών, και μετά την εμμηνόπαυση.
Μύθος 16: Τα ανιδρωτικά μπορούν να αυξήσουν τον
κίνδυνο καρκίνου του μαστού

ΟΧΙ 
Μύθος 17: Η μαστογραφία δεν ωφελεί αλλά βλάπτει!

Ο κίνδυνος να επηρεάσει η μαστογραφία την εμφάνιση
καρκίνου είναι πολύ μικρός αλλά την ίδια ώρα είναι και το
μοναδικό εργαλείο που έχουμε για διάγνωση. Επομένως το
καλό που προκαλεί είναι αδιαμφισβήτητα πολύ μεγαλύτερο. 

Η μαστογραφία χρησιμοποιείται σε ευρεία βάση από τα
μέσα της δεκαετίας του 60. Από τότε, η τεχνολογία των μη-
χανημάτων, των φιλμ και των διαφόρων τεχνικών βελτιώ-
θηκαν σημαντικά, γι’ αυτό και η ποσότητα της ακτινοβολίας
που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι χαμηλή και
θεωρείται ακίνδυνη. Έχει υπολογιστεί ότι η δόση της ακτι-
νοβολίας που δέχεται μια γυναίκα σ’ έναν πλήρη μαστογρα-
φικό έλεγχο ( δηλ. για δύο εικόνες από κάθε μαστό) είναι ίση
με την ακτινοβολία που δέχεται από το περιβάλλον σε τρεις
μήνες .

Συμπερασματικά, ο κίνδυνος από την ακτινοβολία δεν
είναι αξιόλογος και δεν αποτελεί εμπόδιο ικανό στην τα-
κτική  χρήση της μαστογραφίας για την έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού.
Μύθος 18: Δεν έχω κληρονομικότητα γιατί η μητέρα
μου δεν είχε καρκίνο του μαστού

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περίπου το 40 τοις
εκατό των ανδρών και των γυναικών θα διαγνωστούν με
καρκίνο κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους. Οι πε-
ρισσότεροι καρκίνοι προκαλούνται από γενετικές αλλαγές
που συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου

ως φυσικό αποτέλεσμα της γήρανσης και της έκθεσης σε πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ο καπνός και η ακτινο-
βολία. Άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι το είδος των τρο-
φίμων που τρώτε, πόσο τρώτε και αν ασκείστε. Τα γονίδια
ευθύνονται για το 5-10% των καρκίνων  και μπορούν να
κληρονομηθούν και από τους 2 γονείς.

Μύθος 19 :Υπάρχει μια κρυμμένη θεραπεία για τον
καρκίνο;

OXI 

Μύθος 20: Δεν υπάρχει πρόληψη για το καρκίνο
ΕΝΤΕΛΩΣ λανθασμένο! 
Η άσκηση, η υγιεινή διατροφή, η καταπολέμηση της πα-

χυσαρκίας, η μείωση της έκθεσης στον ήλιο, η διακοπή του
καπνίσματος και τέλος οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι οι πα-
ράγοντες που αντιστέκονται του καρκίνου και επιφέρουν θε-
τικά αποτελέσματα στη ζωή μας από πλευράς πρόληψης! n

Σε επόμενες εκδόσεις μας θα δημοσιεύσουμε τις πολύ εν-
διαφέρουσες παρουσιάσεις των άλλων ομιλητριών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20198

«Μύθοι και Πραγματικότητες για τον Καρκίνο Μαστού» 

Συνέχεια από σελ. 4

Αριστερά το Προεδρείο και οι παρουσιάστριες με το Γ.Γ. στο βήμα. Δεξιά, συναδέλφισσες και φίλοι παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις.
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 1η
Φεβρουαρίου 2019 στο Εστιατόριο “ΦΙΛΟΘΕΑ”, η
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Κλάδου του Τε-

χνικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Υπουργείου
Άμυνας, η οποία περιλάμβανε και την παραδοσιακή Κοπή
της Βασιλόπιττας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Υπουργείου Άμυνας κ. Γιώργος Γεωργίου, ο
Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ σ. Γλαύκος Χ” Πέτρου  καθώς και ο Μόνιμος
Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ σ. Πέτρος Σαββίδης. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, σε σύντομο χαιρε-
τισμό του, συνεχάρη το Τεχνικό και Επιστημονικό Προσω-
πικό του Υπουργείου Άμυνας για την διαχρονική συνει-
σφορά τους στο ΥΠΑΜ και την Ε.Φ., στην δύσκολη αυτή οι-
κονομική συγκυρία για τον τόπο μας.

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε για
αναβάθμιση και δημιουργία δομής στον Κλάδο, με την δη-
μιουργία νέων θέσεων προαγωγής, έχει ξεκινήσει με τις προ-

αγωγές που προηγήθηκαν πρόσφατα καθώς και αυτές που
θα ακολουθήσουν εντός του Φεβρουαρίου 2019. 

Ο Γ. Γ. σ. Γλαύκος Χ” Πέτρου, σε σύντομο χαιρετισμό του,
εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τις πρόσφατες προαγωγές
στον Κλάδο, οι οποίες μαζί με αυτές που θα ακολουθήσουν
στο σύντομο μέλλον αναμένεται να βοηθήσουν μερικώς
στην άρση της αδικίας που υπέστησαν τα Μέλη του Κλάδου,
με την ανυπαρξία Δομής εδώ και 32 Χρόνια. 

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στις προσπάθειες της Συν-
τεχνίας για άρση των μνημονιακών αποκοπών, στο ΓΕΣΥ,
στην ίδρυση Φαρμακείων κα.

Κλείνοντας και οι δύο Φιλοξενούμενοι ευχήθηκαν στα
Μέλη του Κλάδου κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυ-
χία.

Με το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η καθιε-
ρωμένη Κοπή της Βασιλόπιττας του Κλάδου, με μεγάλο τυ-
χερό τον Συνάδελφο Ανδρέα Οικονομίδη. n

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κλάδου
Τεχνικού και Επιστημονικού Προσωπικού ΥΠΑΜ

ΗΓενική Διευθύντρια του Υπουργείου
Υγείας Δρ Χριστίνα Γιαννάκη την πε-
ρασμένη Πέμπτη παρουσίασε τα

μέτρα τα οποία εφάρμοσε το Υπουργείο
Υγείας στα πλαίσια των στρατηγικών του
επιδιώξεων για ορθολογιστική διαχείριση
της δαπάνης και του ανθρώπινου δυναμικού
στην υπηρεσία δημόσιας υγείας ώστε να δι-
ευρυνθεί το εύρος και η ποιότητα των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών και να μειωθούν οι
λίστες αναμονής στα δημόσια νοσηλευτή-
ρια. Η Γ.Δ. ανάφερε πως στα πλαίσια αυτά
το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε δράσεις
που επιφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στο
κράτος όσο και στον ίδιο τον Κύπριο
ασθενή. 

Η προσπάθεια αυτή συνοψίζεται σε δυο
ευρύτερες δράσεις, την αγορά υπηρεσιών
από τον ιδιωτικό τομέα (με βάση το Σχέδιο
Παροχής Οικονομικής Αγωγής για Υπηρε-
σίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δη-
μόσιο τομέα) και σε χειρουργικές επεμβά-
σεις/εξετάσεις και λειτουργία Εξωτερικών
Ιατρείων εκτός ωρών εργασίας. 

Ειδικότερα για το στόχο της μείωσης των
λιστών αναμονής και της εξυπηρέτησης των
ασθενών αναφέρθηκε ότι με αυτόν καλύπτε-

ται η διενέργεια συγκεκριμένων χειρουργι-
κών επεμβάσεων και εξετάσεων που παρου-
σιάζουν μεγάλο χρόνο αναμονής, καθώς και
λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων και στα
πλαίσια αυτά εφαρμόζεται αγορά υπηρεσιών
υγείας από τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο
της κατ’ επιλογή συμπληρωμής (κουπονιού)
και την εφαρμογή προγράμματος για πα-
ροχή κινήτρων στο προσωπικό των δημό-
σιων νοσηλευτηρίων. Στα πλαίσια αυτού του
στόχου διασφαλίζεται και το δικαίωμα του
ασθενή για επιλογή ιατρικού κέντρου/ιατρού
στον ιδιωτικό τομέας. 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος
για τα έτη 2016 – 2018 ήταν 20,208,238 ευρώ
και καλύφθηκαν συνολικά 63,229 ασθενείς.

Για την περίοδο 2019 – 2020 προϋπολογίζε-
ται δαπάνη 13.845.907,00 ευρώ για κάλυψη
συνολικού αριθμού 114.200 ασθενών, με πα-
ραπομπή σε εξυπηρέτηση στον ιδιωτικό
τομέα με δαπάνη 4.687.100 ευρώ και υπερω-
ριακή απασχόληση προσωπικού με δαπάνη
8.501.319 ευρώ. .

Η πρόσθετη δαπάνη θα καλύπτει ανάγκες
για οφθαλμολογικές επεμβάσεις καταρρά-
κτη με φακοθρυψία, για μαγνητική τομο-
γραφία, υπερηχογραφήματα (κοιλιάς, μα-

στού, θυρεοειδή), γυναικολογικές εξετάσεις
και εξέταση Παπανικολάου, ολική αθροπλα-
στική γόνατος, κολονοσκοπήσεις, λαπαρο-
σκοπήσεις, αξονικό τομογράφο, αθροσκό-
πηση γόνατος κ.α. 

Σε ότι αφορά το Σχέδιο Παροχής Οικονο-
μικής Αρωγής η Γενική Διευθύντρια ανάφερε
ότι σκοπός του δεν είναι μόνο η επικράτηση
της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης
αλλά πρωτίστως η εξυπηρέτηση και η πα-
ροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στους πά-
σχοντες συνανθρώπους μας. 

Το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής
άρχισε τον Απρίλιο του 2015 με στόχο τη συ-
νεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για
υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στα δημό-
σια νοσηλευτήρια ώστε να επιτυγχάνεται
αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών
υγείας προς τους ασθενείς και η διασφάλιση
του δικαιώματος του ασθενή για επιλογή ια-
τρικού κέντρου και ιατρού. 

Στα πλαίσια αυτά καλύφθηκαν μεταξύ
άλλων επεμβάσεις θεραπείας οφθαλμολο-
γίας, καρδιοχειρουργικές και καρδιολογικές
επεμβάσεις, λαπαροσκοπικές και ρομποτικές
προστατεκτομές, διαγνωστικές εξετάσεις
MRI καρδιάς και μαστού, βιοψία FNA FNB

κολονοσκοπήσεις και εξετάσεις PET-SCAN
Σε ότι αφορά το Σχέδιο Παροχής Οικονο-

μικής Αρωγής στο Εξωτερικό για περιστα-
τικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
στην Κύπρο στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα
και απαιτείται άμεση μεταφορά ασθενών σε
εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, την
περίοδο 2015 – 2018 έγινα αποστολές 4.780
ασθενών σε ιατρικά κέντρα και σε ιατρούς
στο εξωτερικό για εξετάσεις PET-Scan μετα-
μοσχεύσεις και εξειδικευμένα παιδιατρικά
περιστατικά όλων των ειδικοτήτων ενώ σε
ότι αφορά την αποστολή ασθενών στον
ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο αυτή κάλυψε
9.318 ασθενείς και αφορούσε οφθαλμολο-
γικά, καρδιοχειρουργικά, θωρακοχειρουρ-
γικά και αγγειοχειρουργικά περιστατικά,
εξετάσεις MRI περιστατικά ακτινολογίας,
γαστρεντερολογικά και περιστατικά ρομπο-
τικής προστατεκτομής. 

Για τις αποστολές στο εξωτερικό κύριες
χώρες αποστολής ήσαν η Ελλάδα με 1692
αποστολές και ποσοστό 35,40% του συνό-
λου, η Γερμανία με 1295 και ποσοστό 27,09%
και το Ηνωμένο Βασίλειο με 987 αποστολές
και ποσοστό 20,65%. n

Μέτρα Βελτίωσης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Συμφωνία ΕΚ και Συμβουλίου 
για έλεγχο του μαύρου χρήματος

Τα σοβαρά οφέλη από την ιατρική
χρήση κάνναβης στηρίζει το ΕΚ

Προτάσεις για τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων στον
τομέα της έρευνας και κάλεσμα προς τα κράτη μέλη να εκμεταλ-
λευτούν τις δυνατότητες των φαρμάκων με βάση την κάνναβη.

Με ψήφισμά στην ολομέλεια του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές καλούν
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τη χρήση της κάν-
ναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς από τις υπόλοιπες χρήσεις. Το ψήφισμα προτρέπει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν νομοθετικά, οικονομικά και πο-
λιτισμικά εμπόδια, τα οποία επιβαρύνουν την επιστημονική έρευνα στον συγκεκριμένο
τομέα, καθώς επίσης και να τη χρηματοδοτήσουν κατάλληλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση στους επαγγελματίες του
ιατρικού κλάδου σχετικά με τη φαρμακευτική χρήση της κάνναβης.

Η ΕΕ επίσης, καλείται να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την έρευνα και να εν-
θαρρύνει την καινοτομία όσον αφορά επιστημονικά προγράμματα για την φαρμακευτική
κάνναβη.

Τα μέλη του ΕΚ καλούν τα κράτη μέλη να αφήσουν στην επαγγελματική κρίση των για-
τρών τη συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση την κάνναβη. Από τη στιγμή που είναι απο-
τελεσματικά, αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα ασφάλειας
υγείας με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και τα υπόλοιπα φάρμακα, αναφέρουν.

Σύμφωνα με την ολομέλεια, η νομοθετική ρύθμιση για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη
θα μεταφραστεί σε πρόσθετα έσοδα για τις δημόσιες αρχές, θα περιορίσει τη μαύρη αγορά
και θα διασφαλίσει την ποιότητα και τη δημιουργία επώνυμων ετικετών. Θα περιορίσει επί-
σης την πρόσβαση των ανηλίκων στη συγκεκριμένη ουσία.

Τα μέλη του ΕΚ αναφέρουν ότι υπάρχουν στοιχεία πως η κάνναβη ή τα κανναβινοειδή
μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της όρεξης και στη μείωση της απώλειας βάρους που
συνδέεται με τον ιό HIV/AIDS. Η φαρμακευτική κάνναβη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών, όπως η ψύχωση και το σύνδρομο To-
urette και να περιορίσει τα συμπτώματα της επιληψίας όπως επίσης και του Αλτσχάιμερ, της
αρθρίτιδας, του άσθματος, του καρκίνου, της νόσου του Crohn και του γλαυκώματος. Βοη-
θούν επίσης στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της παχυσαρκίας και του διαβήτη ενώ δι-
ευκολύνουν και την αντιμετώπιση του πόνου που σχετίζεται με τον έμμηνο κύκλο.

Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προτείνει επισήμως η ένωση κανναβιδιόλη
(CBD) να μην ταξινομείται ως ελεγχόμενη ουσία, η νομοθεσία στο ζήτημα της φαρμακευτι-
κής κάνναβης διαφέρει ευρέως μεταξύ των κρατών μελών. n

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν
σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτρο-
πής για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις
χρηματοοικονομικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του
νόμου. 

Το πλαίσιο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας που εντάσσεται στον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για το διάστημα 2018-2019, εξασφαλίζει ότι με τα νέα μέτρα οι αστυνο-
μικές αρχές θα αποκτούν γρήγορα πρόσβαση σε κρίσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για τη διεξαγωγή ερευνών, ενισχύοντας την απάντηση της ΕΕ στην τρομοκρατία και σε άλλα
σοβαρά εγκλήματα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημή-
τρης Αβραμόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία που επε-
τεύχθη.

Με τη σύγχρονη τεχνολογία, οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες μπορούν να μεταφέρουν
χρήματα μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα σε λίγα λεπτά. Η πρόσβαση των αρχών
επιβολής του νόμου στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι συχνά αργή και δυσκίνητη,
εμποδίζοντας τον ρόλο των αρχών να ολοκληρώσουν τις έρευνες και να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες. Συμπληρώνοντας το πλαίσιο της
ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα
μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα θα επιτρέπουν τα εξής:

- Έγκαιρη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Οι αρχές επιβολής του νόμου
και οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων (AROs) θα έχουν άμεση πρόσβαση σε
πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών εγκληματιών και ατόμων που σχετίζονται με την
τρομοκρατία. Η Europol θα έχει επίσης πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες,

- Βελτίωση της συνεργασίας: Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνι-
κών αρχών, της Europol και των Μονάδων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FIUs),

- Προστασία των προσωπικών δεδομένων: Οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν πρό-
σβαση σε περιορισμένες πληροφορίες και μόνο σχετικά με την ταυτότητα του κατόχου του
τραπεζικού λογαριασμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως σοβαρής εγκληματικής δρα-
στηριότητας ή τρομοκρατίας.

Η οδηγία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Μόλις τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα έχουν 24 μήνες για να εφαρμόσουν τους νέους κα-
νόνες στην εθνική νομοθεσία. n

Το ΕΚ ενισχύει την ικανότητα 
αντίδρασης της ΕΕ σε καταστροφές

Εγκρίθηκε στην ολομέλεια του ΕΚ η αναβάθμιση του
μηχανισμού πολιτικής άμυνας της ΕΕ, τα όρια του
οποίου δοκιμάστηκαν το 2017 και το 2018 από πυρκα-
γιές, καταιγίδες και πλημμύρες. 

Σκοπός της νέας νομοθεσίας, η οποία συμφωνήθηκε
με το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο, είναι να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν ταχύτερα και καλύ-
τερα στις φυσικές και στις ανθρωπογενείς κατασ-

τροφές, κατανέμοντας αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους πολιτικής προ-
στασίας.

Με τη νέα νομοθεσία δημιουργείται, κατόπιν αιτήματος του ΕΚ, το αποθεματικό πόρων
«RescEU», που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυροσβεστικά αεροσκάφη, αντλίες μεγάλης
χωρητικότητας, υπαίθρια νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτη ανάγκης, για να χρησι-
μοποιηθούν σε κάθε είδους σχετική περίσταση. Το RescEU θα παρεμβαίνει, μετά από από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν οι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη
δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν σε κάποια καταστροφή.

Τα μέλη του ΕΚ πέτυχαν επίσης την ενίσχυση του Δικτύου Γνώσεων της ΕΕ για την Πο-
λιτική Προστασία για τη διευκόλυνση της συνεργασίας νέων επαγγελματιών και εθελοντών
πολιτικής προστασίας.

Η εισηγήτρια Elisabetta Gardini (ΕΛΚ, Ιταλία) δήλωσε: «Καταφέραμε να δουλέψουμε γρή-
γορα έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι πριν το επόμενο καλοκαίρι και να αποφύγουμε κι άλλα
συμβάντα όπως αυτό στην Ελλάδα το 2018 και στην Πορτογαλία το 2017. Τέτοιου είδους
αποτελεσματικά μέσα και εργαλεία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να σώσουμε αν-
θρώπινες ζωές. Οι αρχές της αλληλεγγύης και της προστασίας της ασφάλειας των πολιτών
μας, οδήγησαν τις προσπάθειές μας σε επιτυχία».

Το κείμενο εγκρίθηκε με 620 ψήφους υπέρ, έναντι 22 κατά και 35 αποχών. Θα τεθεί σε
ισχύ μετά την τελική του έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών και θα είναι εφαρμόσιμο
πριν το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ βασίζεται αυτή τη στιγμή σε ένα εθελοντικό
σύστημα, μέσω του οποίου η ΕΕ συντονίζει τις προαιρετικές συνεισφορές των συμμετεχόν-
των κρατών μελών προς όποια χώρα αιτείται βοήθεια. 

Τα τελευταία χρόνια, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα φαινόμενα έχουν δυσκολέψει
τη δυνατότητα των κρατών μελών να βοηθούν το ένα το άλλο, ιδιαίτερα όταν διάφορα
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το ίδιο είδος έκτακτης ανάγκης ταυτόχρονα. n

Νέοι κανόνες για την επαναχρησιμοποίηση
του νερού στη γεωργία

Εγκρίθηκαν από το ΕΚ τα σχέδια για την αντιμετώπιση
της λειψυδρίας με τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποί-
ησης επεξεργασμένων λυμάτων για γεωργική άρδευση. 

Ο νέος νόμος ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για
το ανακτημένο νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γε-
ωργική άρδευση. Θέτει επίσης τις υποχρεώσεις για τους
φορείς παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης, καθώς

επίσης και μέτρα διαχείρισης κινδύνου.
Το ανακτημένο νερό (αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σε μονάδα αποκα-

τάστασης) θα χρησιμοποιηθεί για την άρδευση καλλιεργειών τροφίμων, καλλιεργειών με-
ταποιημένων τροφίμων και καλλιεργειών που δεν αφορούν τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα πρέπει να εκτιμήσει εντός πέντε ετών κατά πόσον τα ανακτημένα ύδατα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και με άλλους τρόπους.

Τα μέλη του ΕΚ υποστηρίζουν ότι στο μεσοδιάστημα τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέ-
ψουν τη χρήση ανακτημένου νερού και με άλλους τρόπους, όπως είναι η βιομηχανική επα-
ναχρησιμοποίηση νερού και εκείνη που συνδέεται με την αναψυχή και το περιβάλλον, με
την προϋπόθεση ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων αλλά και γενικότερα το περιβάλλον
προστατεύονται πλήρως.

«Πρέπει να κινηθούμε προς μια κυκλικού τύπου οικονομία, η οποία θα περιλαμβάνει και
τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και επαναχρησιμοποιούμε το νερό» δήλωσε η εισηγήτρια
Simona Bonafè (Σοσιαλιστές, Ιταλία). «Θα μπορούσαμε πιθανώς να φτάσουμε στο σημείο
να επαναχρησιμοποιούμε 6,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κάθε χρόνο μέχρι το 2025,
συγκριτικά με το σημερινό 1,1 δισεκατομμύριο ετησίως» πρόσθεσε.

Οι υδάτινοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται όλο και περισσότερο σε πιέσεις, με
αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητάς τους και τη λειψυδρία. Συγκεκριμένα, η κλιμα-
τική αλλαγή, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και η ξηρασία θέτουν σε κίνδυνο τη διαθε-
σιμότητα των γλυκών υδάτων που απαιτούνται για την αστική ανάπτυξη και την γεωργία.

Η διασφάλιση της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, ειδικά
στην γεωργία, θα μπορούσε να μειώσει την άντληση από τις υδατικές αρχές και τα υπόγεια
ύδατα. 

Η υπερκατανάλωση νερού, ιδίως για άρδευση γεωργικών προϊόντων, αλλά και για βιο-
μηχανική χρήση και αστική ανάπτυξη, αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για το υδάτινο πε-
ριβάλλον της ΕΕ. n
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Σε κλοιό πιέσεων οι αμερικανικοί 
τεχνολογικοί κολοσσοί

Για πρώτη φορά οι τεχνολογικοί γίγαντες της Σί-
λικον Βάλεϊ καλούνται από την Ε.Ε. να καταβάλουν
αντίτιμο για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε
ΜΜΕ, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες, το οποίο
θα πρέπει να αντανακλά τα έσοδα που εξασφαλίζουν
από την εκμετάλλευσή τους.

Ουδέποτε ξανά ελήφθη πρωτοβουλία για τη θω-
ράκιση της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο

πριν από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-
λιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στόχαστρο μπαίνουν, κυρίως, ο ιστότοπος αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού
YouTube, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και η ειδησεογραφική πλατφόρμα
της Google News.

Η απόπειρα της Ε.Ε. να δαμάσει την επιρροή και την ισχύ που ασκούν οι πέντε τεχνολο-
γικοί γίγαντες –Apple, Facebook, Microsoft, Facebook και Alphabet που είναι μητρική της
Google και του ΥουΤube– στο Διαδίκτυο δεν είναι η πρώτη.

Η Ε.Ε. έχει θέσει στο στόχαστρο διάφορες πτυχές του κυρίαρχου ρόλου που παίζουν οι
αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί στο Διαδίκτυο. Πέρυσι το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή επέβαλε πρόστιμο 4,3 δισ. ευρώ στην Google, διότι ασκούσε πιέσεις στους κατα-
σκευαστές κινητών προκειμένου να ενσωματώσουν εκ των προτέρων εφαρμογές του λει-
τουργικού της συστήματος Android. Είχε προηγηθεί η επιβολή προστίμου 2,4 δισ. δολαρίων
ξανά σε βάρος της Google σε διαφορετική υπόθεση. Απόφαση κατά της Apple έχει λάβει η
επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάνγκερ, αναγκάζοντάς την να πληρώσει ανα-
δρομικά φόρους 13 δισ. δολαρίων στο ιρλανδικό κράτος λόγω της ευνοϊκής φορολογικής με-
ταχείρισης που εισέπραττε όλα τα προηγούμενα χρόνια από το Δουβλίνο.

Μεμονωμένες κινήσεις έχουν, επίσης, γίνει από κράτη-μέλη. Η Γαλλία επέβαλε ψηφιακό
φόρο. Η αντιμονοπωλιακή αρχή της Γερμανίας καταδίκασε τις πρακτικές της Facebook σ’ ό,τι
αφορά την παρακολούθηση χρηστών και την εκμετάλλευση των δεδομένων τους.

Οι κολοσσοί του Διαδικτύου «κάνουν κατάχρηση της ισχύος τους», δήλωσε πριν από λίγες
μέρες ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αξελ Βος. «Στόχος μας είναι να υπάρξει
μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη χρήση περιεχομένου που ανήκει σε τρίτους και να μοιρά-
ζονται οι εταιρείες αυτές με δικαιότερους όρους τα έσοδα από την εκμετάλλευσή του», προ-
σθέτει ο ίδιος. n

Σε μία δεκαετία «γκρεμίστηκε» 
η μεσαία τάξη στην Ευρώπη

Σαρωτικές είναι οι επιπτώσεις από τη χρηματοπι-
στωτική κρίση του 2008 και την κρίση δημόσιου χρέους
στην Ευρωζώνη το 2010 στη μεσαία τάξη της Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας (ILO), το διάμεσο εισόδημα της μεσαίας τάξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχωρήσει πάνω από δύο
τρίτα, αντιστρέφοντας την άνοδο που είχε επιτευχθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια της 20ετίας μέχρι το ξέσπασμα

της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ανάλογες τάσεις εμφανίζονται, επίσης, στις ΗΠΑ, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενέστερες

στην Ε.Ε., σχολιάζει δημοσίευμα των «New York Times».
Τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα της Ευρώπης αναλογούν στο 60% των συνολικών νοι-

κοκυριών έναντι λίγο πάνω από το 50% που ισχύει στις ΗΠΑ.
Ωστόσο, η ευρωπαϊκή μεσαία τάξη είναι πολύ πιο ευάλωτη διότι είναι μεγαλύτερος ο κίν-

δυνος περαιτέρω μείωσης των εισοδημάτων της. «Δεν έχει παρατηρηθεί καμία πρόοδος στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης», δηλώνει ο Ντάνιελ Βόγκχαν-Γουάιτχεντ, αξιωματούχος
και οικονομολόγος στο ILO που εδρεύει στη Γενεύη. «Η κατάσταση έχει γίνει πιο ασταθής.

Στην περίπτωση που τα ετήσια εισοδήματα ενός νοικοκυριού μειωθούν, είναι πολύ πιθανό
να μην καταφέρει να τα αναπληρώσει ποτέ», συμπληρώνει ο ίδιος. Το εισοδηματικό χάσμα
έχει διευρυνθεί στην Ευρώπη όχι μόνον λόγω της πτώσης των πραγματικών μισθών, αλλά
και της αποδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογι-
κών υποχρεώσεων ή και την κατάργηση φοροαπαλλαγών.

Σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, το κέντρο ερευνών που λειτουργεί κάτω από την ομ-
πρέλα της Ε.Ε., το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα στην Ε.Ε. μειώθηκε κατά 2,2% την
περίοδο 2009-2013. Στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 25,5%, στην Ισπανία 9,8%, στην Πορ-
τογαλία 7%, στην Κύπρο 16,5% και στην Ιταλία 9,8%. Τονίζεται, μάλιστα, πως μόνον στη Λε-
τονία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και τη Λιθουανία επεκτάθηκε η μεσαία τάξη από το
2009 μέχρι το 2013.

Η μεγαλύτερη συρρίκνωση των εισοδημάτων παρατηρείται στις χώρες-μέλη της περιφέ-
ρειας στην Ευρωζώνη, που πέρασαν από βαθιά κρίση και εφάρμοσαν αυστηρά προγράμ-
ματα δημοσιονομικής λιτότητας. Παράλληλα, όμως, πτώση καταγράφηκε και στις σκανδι-
ναβικές χώρες και στη Γερμανία. n

Προετοιμάζουν το έδαφος για δασμούς
στα Ι.Χ. από την Ευρώπη

Οι εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ απο-
τελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια της
χώρας, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού
υπουργείου Εμπορίου, η οποία ανοίγει τον
δρόμο στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επι-
βάλει αυξημένους δασμούς 25%. 

Η Ε.Ε. ελπίζει πως θα διατηρηθεί η εκεχει-
ρία που είχε συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ τον πε-
ρασμένο Ιούλιο, ωστόσο έχει ετοιμάσει κατά-
λογο με εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα

ύψους 20 δισ. ευρώ στα οποία θα επιβάλει αυξημένους δασμούς αν προχωρήσει ο Τραμπ σε
αύξηση δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δείξει εμμονή ειδικά με τις εισαγωγές αυτοκινήτων από τη Γερμανία, υπο-
στηρίζοντας πως βλάπτουν την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Τραμπ θα έχει περι-
θώριο 90 ημερών ώστε να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών
στις εισαγωγές ξένων αυτοκινήτων. Βέβαια όπως έχει κάνει και στην περίπτωση της Κίνας,
ο Τραμπ θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει την απειλή των επιπλέον δασμών ώστε να πιέσει την
Ε.Ε. και άλλες χώρες να αποδεχθούν αμερικανικές απαιτήσεις στο πλαίσιο εμπορικών δια-
πραγματεύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

Το 2017 οι εισαγωγές γερμανικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ είχαν ανέλθει στα 20,2 δισ. δο-
λάρια, ενώ οι εισαγωγές από το Μεξικό στα 46,9 δισ. δολάρια, από τον Καναδά στα 42,5 δισ.
δολάρια και από την Ιαπωνία στα 39,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία από την Επιτροπή
Διεθνούς Εμπορίου (ITA). 

Η επιβολή επιπλέον δασμών από τις ΗΠΑ θα έπληττε ιδιαίτερα τη γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία και μάλιστα σε περίοδο σημαντικής υποχώρησης των πωλήσεων αυτοκινήτων
στην Ευρώπη (-4,9% τον Ιανουάριο, πτώση για πέμπτο συνεχόμενο μήνα) αλλά και ενδε-
χόμενης μεγάλης αναταραχής που θα μπορούσε να προκληθεί αν υπάρξει σκληρό Brexit.
Ωστόσο η απειλή δεν περιορίζεται εδώ. Τον Δεκέμβριο ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τους επι-
κεφαλής των Daimler, Volkswagen και MBW και τους είχε καλέσει να αυξήσουν τις επεν-
δύσεις σε αμερικανικά εργοστάσια. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες απασχολούν 118
χιλιάδες υπαλλήλους στις ΗΠΑ, όπου το 2018 είχαν κατασκευάσει 750 χιλιάδες αυτοκίνητα.
Το ενδεχόμενο οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής
τους στις ΗΠΑ ώστε αν αποφύγουν επιπλέον δασμούς θα πρέπει να ανησυχεί την Ε.Ε. n

Τέλος στη λιτότητα έχουν αποφασίσει 
οι χώρες της ευρωζώνης 

Το τέλος της οδυνηρής λιτότητας έχουν
αποφασίσει ερήμην της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής πολλές χώρες–μέλη της Ευρωζώνης,
καθώς η οικονομία της επιβραδύνεται και πυ-
κνώνουν οι προειδοποιήσεις για τη διαφαινό-
μενη νέα ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.
Τους τελευταίους μήνες, οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις, από τις παραδοσιακά άσωτες έως τις
δημοσιονομικά συντηρητικές, χαλαρώνουν τη

δημοσιονομική πειθαρχία και αυξάνουν τις δαπάνες. 
Όπως σχολιάζει σχετικό δημοσίευμα των «Financial Times», προ ημερών η Κομισιόν 

υποβάθμισε τις προβλέψεις της για ανάπτυξη της Ευρωζώνης φέτος και το 2020. Εξέφρασε,
ωστόσο, την εκτίμηση πως η Ευρωζώνη θα αποφύγει μάλλον μια νέα ύφεση χάρη «στην 
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική» των κρατών–μελών. Από τα τέλη του 2018 οι τρεις 
μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, σχεδιάζουν να προ-
χωρήσουν φέτος σε αυξήσεις δαπανών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 0,4% των οικο-
νομιών τους. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπό την πίεση των διαδηλώσεων
των «Κίτρινων Γιλέκων»  ανακάλεσε τις αυξήσεις φόρων στα καύσιμα, ένα μέτρο που σε
συνδυασμό με την πρόσθετη οικονομική στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους πρόκειται 
να οδηγήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας πάνω από το όριο του 3% του γαλλι-
κού ΑΕΠ.

Στην Ιταλία, η παρατεταμένη μετωπική σύγκρουση της Ρώμης με την Κομισιόν γύρω από
το σχέδιο του κυβερνητικού συνασπισμού Ντι Μάιο - Σαλβίνι να αυξήσει το δημοσιονομικό
έλλειμμα του 2019 στο 2,4% οδήγησε σε συμβιβασμό για έλλειμμα 2,04%. Εν ολίγοις, τα δύο
κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού έχουν τα περιθώρια να ενισχύσουν τα εισοδήματα
των φτωχότερων στρωμάτων και να τηρήσουν τις προεκλογικές υποσχέσεις τους.  Ακόμη,
όμως, και η Γερμανία του μηδενικού ελλείμματος και της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει
ανακοινώσει φορολογικά μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Κι ενώ συμβαίνουν
όλα αυτά, μερίδα οικονομολόγων καλεί την Κομισιόν να αναγνωρίσει πως η κατάσταση έχει
αλλάξει και χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες της Ευρωζώνης. Ζητούμενο να
έχουν οι χώρες επαρκή περιθώρια ελιγμών για να επωφεληθούν από το χαμηλό κόστος δα-
νεισμού και να εκδώσουν χρέος για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Υπαγωγή ΑΞΙΚ στο Υπουργείο Παιδείας
Την περασμένη Τετάρτη, η Κοι-

νοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας
πραγματοποίησε συνεδρία με
θέμα: «Τα προβλήματα και οι προ-
οπτικές στη λειτουργία του Ανώ-
τερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου
Κύπρου (ΑΞΙΚ), η προσφορά του
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και
η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθ-

μιση του Ινστιτούτου».
Κατά τη συνεδρία έγινε ενημέρωση από τον Γενικό Διευ-

θυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Χρήστο Μαληκκίδη για την προωθούμενη

υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού(ΥΠΠ). Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Μαληκκίδη, η δια-
δικασία βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και πριν το τέλος
Μαρτίου του 2019 θα υποβληθεί πρόταση προς το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο για υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΥΠΠ. Ο κ. Χρή-
στος Μαληκκίδης ανέφερε, επίσης, ότι, μετά την κατάθεση
της πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο και αφού αυτή
εγκριθεί,  το ΑΞΙΚ θα υπάγεται από την 1η Ιανουαρίου του
2020 στο ΥΠΠ.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΠ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης ανέφερε
ότι το Υπουργείο  θα υποδεχθεί το ΑΞΙΚ και θα προσφέρει
την τεχνογνωσία που διαθέτει, ώστε, μαζί με την τεχνογνω-
σία που ήδη διαθέτει το ΑΞΙΚ, να δημιουργηθεί η απαραί-

τητη δυναμική  για την αναβάθμιση  του Ινστιτούτου και την
αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων.

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε, επίσης, ότι μετά την έγ-
κριση της πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο για υπα-
γωγή του ΑΞΙΚ στο ΥΠΠ, θα προωθηθούν οι απαραίτητες
αιτήσεις και διαδικασίες για  πιστοποίηση του Ινστιτούτου
από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότη-
τας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες της πιστο-
ποίησης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο συνεργασίας με-
ταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, του ΥΠΠ και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ιν-
στιτούτου Κύπρου. n

Το ΑΠΚΥ νέο διεθνές ερευνητικό έργο
με θέμα την Κλιματική Αλλαγή

Στο νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «Innovations in Water Education Programs: Enhancing
water security and socio-economic development in the Eastern Mediterranean under Cli-
mate Change» συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Κύριος στόχος του
έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη διαχείριση υδα-
τικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής με προοπτική την ενίσχυση των γνώσεων
και δεξιοτήτων αποφοίτων πανεπιστημίου σε περιβαλλοντικές σπουδές. Στο πλαίσιο του
έργου, θα δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης υδατι-
κών πόρων από δεκατρία (13) πανεπιστήμια και οργανισμούς σε έξι (6) χώρες: Παλαιστίνη,
Ισπανία, Ιορδανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρος. 

Στο δίκτυο και στην ανάπτυξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα προσφέ-
ρονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και σύγ-
χρονο πολυμεσικό υλικό, στην αραβική και την αγγλική γλώσσα, και άρα θα είναι άμεσα
προσβάσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο, θα συμμετάσχουν παραγωγικοί φορείς και επιχει-
ρήσεις. Έτσι, θα διασφαλιστεί για τους συμμετέχοντες φοιτητές η σύνδεση της θεωρίας με
την πράξη, μέσα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης, το οποίο θα ενισχύσει τόσο την απα-
σχολησιμότητά τους όσο και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 800.000 Ευρώ από το πρόγραμμα
Erasmus+ και συγκεκριμένα τη δράση Capability Building in Higher Education. n

Διδασκαλία Ψηφιακών Τεχνολογιών 
στις Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων

Στη συνεδρία του στις 13 Φεβρουαρίου το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε για μετονο-
μασία του μαθήματος «Σχεδιασμός και Τεχνολογία» σε «Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Ψη-
φιακές Τεχνολογίες». Η συγκεκριμένη μετονομασία προβάλλει ευκρινέστερα το περιεχό-
μενο του μαθήματος, όπως έχει διαμορφωθεί με το αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξυπηρετείται μια από τις βασικές προτε-
ραιότητες του ΥΠΠ για ενσωμάτωση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και στη Δημοτική Εκ-
παίδευση. Με την ενσωμάτωση αυτή, οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων: α) θα αποκτήσουν
τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστικών συ-
στημάτων/εφαρμογών και του διαδικτύου, β) θα εμπλακούν σε δραστηριότητες επίλυσης
προβλημάτων, καλλιεργώντας τις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης μέσω του σχεδια-
σμού και της δημιουργίας νέων συστημάτων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων,
γ) θα εφοδιαστούν με τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για απόκτηση
ψηφιακής ικανότητας/κουλτούρας, ώστε να είναι δημιουργικοί, ασφαλείς και υπεύθυνοι χρή-
στες των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου, και δ) θα επιτύχουν την ομαλή μετά-
βασή τους στον γυμνασιακό κύκλο.

Οι δεξιότητες χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και άλλων εφαρμογών, καθώς και η ψη-
φιακή ικανότητα θα εξακολουθήσουν να διδάσκονται διαθετικά σε διάφορα γνωστικά αν-
τικείμενα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Υλοποιώντας την Απόφαση αυτή, το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει αμέσως σε επι-
μόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εν λόγω μάθημα στις Ε’ και Στ’ τάξεις
Δημοτικού και θα εξοπλίσει όλα τα εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής με
σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς. n

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Στατιστικής Υπηρεσίας

Το Κλαδικό Συμβούλιο της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 15, Παρά-
γραφος 15 του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, σας καλεί να παρευρεθείτε στην Ετή-
σια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας που θα γίνει την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019 και ώρα
1:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 4160 στον 1ο όροφο του Υπουργείου Οικονο-
μικών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
• Λογοδοσία της Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρό-

νου που έληξε.
• Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία της Προέδρου.
• Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στον Γραμματέα του Κλαδικού Συμβου-

λίου, δύο (2) τουλάχιστο μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου.
• Εκλογή Κλαδικού Συμβουλίου από την Επιστημονική Δομή εκλέγονται πέντε (5), από

την Τεχνική Δομή εκλέγεται ένας (1), από τη Βοηθητική Δομή εκλέγεται ένας (1)
Όλες οι υποψηφιότητες για το Κλαδικό Συμβούλιο πρέπει να φθάσουν στον Γραμματέα

ή στην Πρόεδρο του Συμβουλίου, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα διεξα-
γωγής των εκλογών.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσοι υποψήφιοι ήταν μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα (12)
τουλάχιστον μήνες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν καθυστερούν οποιαδήποτε μηνιαία συν-
δρομή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών. Ειδικό έντυπο μπορούν να προμηθευτούν οι εν-
διαφερόμενοι από την Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Κλάδου.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσα μέλη βρίσκονται ταμειακά σε τάξη προς την 
ΠΑΣΥΔΥ και ήταν μέλη την 30ή Νοεμβρίου 2018 και δεν καθυστερούν οποιαδήποτε μη-
νιαία συνδρομή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

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

Ε. Μόσσιλα, Πρόεδρος                       Κ. Αλκιβιάδους, Γραμματέας



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. Προβλέπεται και σε σχέδια υπηρεσίας.
2. Ευαίσθητος, συναισθηματικός.
3. Γιόζεφ …: Αυστριακός συγγραφέας και δημοσιο-
γράφος - … άουτ: αθλητικός όρος – Δορυφόροι
του … Ρ.
4. Γαϊδουρινό – Εφεύρε ένα σύστημα τηλεγραφίας.
5. … Τας: πρακτορείο ειδήσεων – Ρινικά σύμφωνα
– Μία … Βίσση.
6. Φίλος, σύντροφος.
7. Ασιάτες και αυτοί – Υπάρξεις, πλάσματα.
8. Ο αριθμός 810 με γράμματα – Ινδιάνικη φυλή -
… αρτ: καλλιτεχνική νοοτροπία των μέσων του 20ού αιώνα.
9. Αρχαίος τραγόμορφος θεός (μυθ.) – Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός.
10. Ενάρετο, χρηστό – … Πιάφ: παλιά Γαλλίδα τραγουδίστρια.
11. Η πατρίδα του Λουκιανού –  Άγιος … χωριού.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Περίφημος.
2. Είδος σαρκοφάγου θηλαστικού – Μελλοντικό μόριο.
3. Σχετικά με την εστία – … Φέρμπεκ: πρώην τεχνικός της Εθνικής Αυστραλίας.
4. Ο αριθμός 79 με γράμματα – Επικίνδυνο κάταγμα.
5. Στρατιωτική συμμαχία – Έλληνας επικός ποιητής.
6. Μοναδικό – Πολ …: Γάλλος συνθέτης.
7. Οικοδόμημα – Αθλητικός Σύλλογος Ελπίδων Τρικάλων.
8. Αρχή βιβλικής εντολής – Πολύ πιθανά … θέματα – Δεικτικό μόριο.
9. Συνεχόμενα στη … θήκη – Μαθηματικό σύμβολο – Ερωτηματική αντωνυμία (αντ.).
10. Ρον …: ηθοποιός – Διδάσκεται στο σχολείο.
11. … Σπίτια: χωριό της Βοιωτίας – Αδιάφορα.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου στην τακτική του συνεδρία στις 11.02.2019 έχει
αποφασίσει όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6  Μαρτίου
2019 στις 9:00 π. μ., στη ΘΕΜΕΑ. 

Στην ετήσια συνέλευση θα γίνει και εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου για την επόμενη τριετία. 

Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου πρέπει να φθάσουν
στον Γραμματέα του Κλάδου, κ. Ξ. Χριστοδουλίδη στη “Γέφυρα” μέχρι την Παρασκευή 1
Μαρτίου 2019 και ώρα 11: 00 π. μ, πέντε (5) τουλάχιστο μέρες δηλαδή πριν από τη μέρα
διεξαγωγής των εκλογών. 

Σύμφωνα με το καταστατικό θα ετοιμαστεί κατάλογος όλων των υποψηφίων και θα
γνωστοποιηθεί τέσσερις (4) μέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

Ενστάσεις εναντίον υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέ-
λευσης που τις εξετάζει πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών (15,5γ) (Π.3.β.ιι). 

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

τις αρχαιρεσίες και δεν καθυστερούν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά την ημέρα των
αρχαιρεσιών.  

Δικαίωμα του εκλέγειν 
Έχουν όσα μέλη βρίσκονται ταμειακά σε τάξη προς την ΠΑΣΥΔΥ και είναι μέλη την

30η Νοεμβρίου 2018.
Απαρτία
Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα

που ορίζεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί απαρτία (15, 15γ.) (Π,4,α). 
Θέματα που θα απασχολήσουν την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου 
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης 
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
3. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου από το Πρόεδρο του για τα πεπραγμένα της

προηγούμενης τριετίας 
4. Συζήτηση για τη λογοδοσία 
5. Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από συναδέλφους 2 μέρες πριν τη Γενική Συνέ-

λευση 
6. Ψηφοφορία για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τόσο

στην Λευκωσία ( ΘΕΜΕΑ ) όσο και στη Λεμεσό ( Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού ) την ίδια
ώρα. Θα αρχίσει στις 11: 00 π μ και θα τελειώσει στις 3: 00 μ. μ 

 Σημείωση: Παρακαλείται η Νοσηλευτική Διεύθυνση όπως παράσχει διευκολύνσεις  στο
Νοσηλευτικό Προσωπικό για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να πάρουν μέρος στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση. 

Ξ. Χριστοδουλίδης, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων
Ετήσια Γενική Συνέλευση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Με βάση το Άρθρο 15 του Καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ, καλείστε σε Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών του Κλάδου που θα γίνει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 3:00
μ.μ., στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών γραφείων του Τμήματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λογοδοσία του Προέδρου στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.
• Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου.
• Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί την εγγραφή θέματος για συζήτηση, θα πρέπει να το

υποβάλει γραπτώς 2 ημέρες πριν από τη Συνέλευση στη Γραμματέα του Κλάδου.
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού (Κλαδικού) Συμβουλίου με την

εκλογή εφορευτικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Η ψηφοφορία για ανάδειξη του νέου Διοικητικού (Κλαδικού) Συμβουλίου για την

επόμενη τριετία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 3:00-4:00μμ, σε 4 ση-
μεία ταυτόχρονα (αμφιθέατρο κεντρικών γραφείων, επαρχιακό γραφείο Πάφου, επαρ-
χιακό γραφείο Λεμεσού, επαρχιακό γραφείο Λάρνακας), για σκοπούς καλύτερης εξυπη-
ρέτησης των συναδέλφων.

3. Όλες οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό (Κλαδικό) Συμβούλιο θα πρέπει να
υποβληθούν πάνω σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στην Γραμματέα του Συμβουλίου
Φρόσω Τρύφωνος, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, από συναδέλφους οι οποίοι είναι μέλη
της ΠΑΣΥΔΥ για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής:
• Επιστημονικό προσωπικό 3.    • Τεχνικό προσωπικό 6.
4. Τα ειδικά έντυπα για υποψηφιότητες διατίθενται από τους αντιπροσώπους του Κλά-

δου.
Φρόσω Τρύφωνος, Γραμματέας       Άγγελος Θεοφάνους, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Τμήματος Γεωργίας

Το Κλαδικό Συμβούλιο των Υπαλλήλων του Τμήματος Γεωργίας, με βάση το άρθρο 15
του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ, προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική εκλογική Γενική Συ-
νέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00μ.μ.
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία.

Ημερήσια διάταξη
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα
2. Συζήτηση επί της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος υποβληθεί στον Γραμματέα του Συμβουλίου

του Κλάδου δυο (2) τουλάχιστο μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
4. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του Κλάδου που βρίσκονται ταμειακά σε

τάξη προς την ΠΑΣΥΔΥ την 30η Νοεμβρίου 2018. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα
τα μέλη του Κλάδου που ανήκουν στην δύναμη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα (12) τουλάχιστο
μήνες πριν τις αρχαιρεσίες.

Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβληθούν στον
Γραμματέα του Κλάδου ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22771385 μέχρι την Παρασκευή
22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00π.μ. Έντυπα υποβολής υποψηφιότητας διατίθενται
από τον Γραμματέα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών 15 λεπτά πριν από την προκαθορισμένη
ώρα σύγκλισης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποτελεί απαρτία. Σημειώνεται ότι με
βάση τα άρθρα 15.2 και 15.6 του Καταστατικού, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλά-
δου καθορίστηκε να έχει την ακόλουθη σύνθεση:

1. Επιστημονικό Προσωπικό - 7μέλη
2. Τεχνικό Προσωπικό - 8 μέλη
Στέφανος Μαραγκός, Αντιπρόεδρος             Φλουρέντζος Παπανικόλας, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων Γενικού Λογιστηρίου
Καλείστε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας, που θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, στις 4.00 μ.μ. στο κτήριο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (καφετέρια).
2. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
(α) Λογοδοσία του Προέδρου του Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του προηγούμε-

νου χρόνου.
(β) Συζήτηση επί των πεπραγμένων και επί της λογοδοσίας και λήψη αποφάσεων.
(γ) Ταμείο ευημερίας.
(δ) Διάφορα (οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγράψει θέματα προς συζήτηση, νοουμέ-

νου ότι αυτά θα υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο τρείς (3)
μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, Παρασκευή 22.2.2019).

(ε) Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριε-
τία.

3. Όσον αφορά τις εκλογές οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στη γραμματέα
του Κλάδου Αμαλία Παυλίδου, τηλ. 22651152 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την διε-
ξαγωγή των εκλογών (20 Φεβρουαρίου η ώρα 2.00 μμ.)

4. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι του Κλάδου που ήταν
μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στις 30 Νοεμβρίου 2018 και δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνι-
μοι και έκτακτοι υπάλληλοι που ήταν μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. δώδεκα τουλάχιστον μήνες
πριν τις αρχαιρεσίες. Έντυπα υποβολής υποψηφιότηιας μπορείτε να παραλάβετε από τη
γραμματέα του Κλάδου.

5. Παρακαλούμε όπως όλοι οι συνάδελφοι παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση 15 λεπτών, από την ώρα που έχει καθοριστεί σαν

ώρα έναρξης της συνέλευσης, οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρίσκεται στην αίθουσα
αποτελεί απαρτία.

Αμαλία Παυλίδου, Γραμματέας          Στράτης Ματθαίου, Πρόεδρος

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 και ώρα 08:30 π.μ.,  στην αίθουσα συ-
νεδριάσεως του Τμήματος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:
1. Λογοδοσία Προέδρου
2. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων
3. Οικονομικός απολογισμός από την ταμεία
4. Διάφορα
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Στην ενότητα 4 εμπίπτουν θέματα που θα εγγράψουν προς συζήτηση τα μέλη του κλά-

δου. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγράψει
θέματα προς συζήτηση, νοουμένου ότι αυτά θα υποβληθούν γραπτώς προς το ΔΣ δύο
τουλάχιστον μέρες πριν την ετήσια γενική συνέλευση, δηλ. μέχρι την Τετάρτη 27 Φε-
βρουαρίου 2019. Η παραλαβή των θεμάτων θα γίνει από το Γραμματέα του Κλάδου συ-
νάδελφο Πάρι lωσήφ.

Στην ενότητα 5 όσοι από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν εκλογή
τους στο ΔΣ του Κλάδου θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις υποψηφιότητες τους στο
γραμματέα του κλάδου, μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 εδάφιο 5(γ) του καταστατικού κάθε υποψήφιος θα πρέπει προ-
τείνετε από ένα έλος και ν υποστηρίζετε από άλλο γραπτώς. Οι προτάσεις θα πρέπει να
υποβληθούν σε πρότυπο έντυπο το οποίο μπορεί να παραληφθεί από το Γραμματέα του
Κλάδου.

Η σύνθεση του ΔΣ του Κλάδου είναι: Δύο (2) μέλη από το επιστημονικό προσωπικό,
τρία  (3) από το τεχνικό και ένα (1) από τους Επιστάτες.
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Ανακοινώθηκε η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή
για την ένσταση του Απόλλωνα κατά του κύρους του
αγώνα με την Ανόρθωση για την υπόθεση του Φράν-

σις Ουζόχο. Αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα που είχε ενώ-
πιον του, κατέληξε στην απόφαση για αφαίρεση επιπλέον έξι
βαθμών από την Ανόρθωση, ενώ ο Απόλλωνας κέρδισε το
παιχνίδι με 3-0. Έτσι μετά τη νίκη του Απόλλωνα στην έν-
σταση κατά του κύρους του αγώνα απέναντι στην Ανόρ-
θωση αλλάζουν και τα βαθμολογικά δεδομένα.

Ο Απόλλωνας ανέβηκε στην κορυφή με 47 βαθμούς, ακο-
λουθούν ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ με 46 και 45 αντίστοιχα,, ενώ η
Ομόνοια μετά το -9 ουσιαστικά στην Ανόρθωση, ανέβηκε
στην 6η θέση με 28 βαθμούς και η ‘Κύρια’ πήγε στην 7η με 25
βαθμούς.

Ο ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα που έχασε βαθμούς στην 21η

αγωνιστική. Έφερε ισοπαλία
2-2 με την ΑΕΚ Λάρνακος
στο ΓΣΠ και μετά και τους
τρεις βαθμούς που πήρε ο
Απόλλωνας, επί της νίκης του
πάνω στην Αλκή με 3-1, αλλά
και το κέρδος της έντασης επί
της Ανόρθωσης ανέβηκε
μόνος στην κορυφή του βαθ-
μολογικού πίνακα.

Η ΑΕΛ στο Τσίρειο Στάδιο
‘δάμασε’ τη Νέα Σαλαμίνα με

3-2 και συνέχισε την ανοδική της πορεία προς τον τίτλο. Στο
‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ η Ανόρθωση και η Ομόνοια έμει-
ναν στη λευκή ισοπαλία (0-0). Η ‘Κυρία’ μετά και την αφαί-
ρεση εννέα βαθμών έπεσε στην 7η θέση με 25β. Αντίθετα η
Ομόνοια πέρασε στην 6η θέση με 28 βαθμούς. Στην τελευ-
ταία αγωνιστική η Ομόνοια θέλει τουλάχιστον τον ένα
βαθμό και μαθηματικά θα μείνει στην πρώτη εξάδα. Ήττα
από την ΑΕΛ, νίκη της Ανόρθωσης επί του Ερμή, τότε οι
δύο ομάδες ισοβαθμούν με 28 βαθμούς. Όμως η ‘Κυρία’ θα
πάρει την 6η θέση, αφού στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι κα-
λύτερη (1-1 ΓΣΠ, 0-0 εντός έδρας).

Η Ένωση στο Παραλίμνι εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Πάφο,
όπως και το παιχνίδι στο Μακάρειο Στάδιο μεταξύ της Δόξας
και του Ουραγού Ερμή.
Στο ντέρμπι στη Λεμεσό σε πρώτο πλάνο

Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να μην υλοποίησε το στόχο της νίκης
στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ (θυμίζουμε έχασε βαθμούς
στο ΓΣΠ από Αλκή και Πάφο), όμως η αντίδραση των παι-
κτών του Πάολο Τραμετσάνι άφησε ικανοποιημένους τους
‘γαλαζοκίτρινους’. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Λευκωσίας
έχανε περίπου 10 λεπτά πριν το τέλος με 2-0 και κατάφερε να
φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ανήκει
στο παρελθόν και άπαντες έχουν επικεντρωθεί στη συνέχεια.
Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου ο ΑΠΟΕΛ
θα έχει για αντίπαλό του τον Απόλλωνα στο Τσίρειο και ανα-
μένεται να κρίνει τα πάντα όσον αφορά το πρόγραμμα της
δεύτερης φάσης.

Από το συγκεκριμένο παιχνίδι θα απουσιάσει ο Μερκής
που αντίκρισε την κίτρινη κάρτα απέναντι στην ΑΕΚ και
συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό. Μοναδικός στόχος για
τους ‘γαλαζοκίτρινους’ της Λευκωσίας είναι η νίκη, ούτως
ώστε να αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα για τον τίτλο. Το
κενό που αφήνει ο Μερκής αναμένεται να το καλύψει ο Βού-
ρος. Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο γύρο ο ΑΠΟΕΛ μέσα στο
ΓΣΠ, συνέτριψε την ομάδα της Λεμεσού με 5-1.

Καιρού επιτρέποντος, ο ΑΠΟΕΛ σήμερα Τετάρτη (20 Φε-
βρουαρίου) έχει και τον επαναληπτικό Κυπέλλου με τη Δόξα
στο Μακάρειο Στάδιο. Δεν θα αγωνιστούν οι τέσσερις παί-
κτες που αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο, όπως και ο τραυμα-
τίας Τόμας ντε Βινσέντι. Το σκορ 2-1 του πρώτου αγώνα, δεν
δίνει ισχυρό προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους.
Γυρίζει σελίδα και στρέφει την προσοχή σε Παραλίμνι

Όταν μια ομάδα κερδίζει για 83 λεπτά με 2-0 και τελικά
φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας, τότε δεν μπορεί να νοι-

ώθει ικανοποιημένη από
το τελικό αποτέλεσμα.
Έστω και αν αγωνίζεται
με την πρωτοπόρο
ομάδα του πρωταθλή-
ματος εκτός έδρας. Έτσι
λοιπόν η ΑΕΚ έφυγε με
στενάχωρο συναίσθημα
από το ΓΣΠ. Ταυτό-
χρονα, έχασε την ευκαι-
ρία να μειώσει τη δια-
φορά από την κορυφή
και με μεγαλύτερες
αξιώσεις να αντικρίσει
τη συνέχεια του πρωτα-
θλήματος.

Τώρα στην ΑΕΚ είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν πίσω
τους την αναμέτρηση με το ΑΠΟΕΛ, την πικρή γεύση που
τους άφησε και να δουν τη συνέχεια με αισιοδοξία. Στη τε-
λευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωτα-
θλήματος η ομάδα της Λάρνακας θα υποδεχθεί το Παραλί-
μνι, με μοναδικό στόχο τη νίκη. Στην ΑΕΚ δεν υποτιμούν
κανέναν αντίπαλο, πόσο μάλλον μια ομάδα που στον πρώτο
γύρο κέρδισε τη μεταξύ τους μάχη. Με νίκη θα μπορέσει η
ΑΕΚ να εκμεταλλευθεί και τις απώλειες που θα υπάρξουν
στο ντέρμπι ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ.
Με τριάρα στο… -2 και Ομόνοια

Το ημερολόγιο ‘έδειχνε’ 5 Ιανουαρίου 2019, όταν η ΑΕΛ
κέρδιζε εντός έδρας την Πάφο (1-0), στο πλαίσιο της 15ης

αγωνιστικής. Από τότε, η ομάδα της Λεμεσού είχε μείνει
χωρίς νίκη στο Τσίρειο και συνάμα ‘άσφαιρη’ κάτι που…
σταμάτησε στις 17 Φεβρουαρίου 2019, αφού κέρδισε τη Νέα
Σαλαμίνα με 3-2 στην 21η αγωνιστική.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως, μία αγωνιστική
πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου, η ΑΕΛ θα ήταν
στη τρίτη θέση και να διεκδικεί ακόμα και τον… τίτλο.

Η συνέχεια για την ΑΕΛ είναι το εκτός έδρας παιχνίδι της
με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Με νίκη οι γαλαζοκίτρινοι και με
πιθανή ισοπαλία του Απόλλωνα με τον ΑΠΟΕΛ, τότε θα
βρεθούν στο πρώτο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα.
Έτσι το παιχνίδι αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού και
η Ομόνοια καίεται για το τρίποντο, που πιθανόν κάτω από
κάποια αποτελέσματα (Σαλαμίνα και Ανόρθωσης), ίσως τη
φέρουν στην πρώτη εξάδα.

Η Νέα Σαλαμίνα θα δώσει στην τελευταία αγωνιστική τη
μεγάλη μάχη, στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Αλκή. Οι
‘Ερυθρόλευκοι’ με νίκη εξασφαλίζουν και μαθηματικά την εί-
σοδο τους στην εξάδα. Με άλλο αποτέλεσμα, θα πρέπει να
περιμένουν το αποτέλεσμα της Ομόνοιας με την ΑΕΛ. Σε
περίπτωση ισοπαλίας η Νέα Σαλαμίνα θα έχει 31 βαθμούς.
Με νίκη η Ομόνοια θα έχει επίσης 31 βαθμούς, όμως οι πρά-
σινοι είναι καλύτεροι στα μεταξύ τους παιχνίδια (1-0 Ν. Σα-
λαμίνα, 3-0 Ομόνοια).
Απόλλων – βλέπει… ΑΠΟΕΛ

Οι κυανόλευκοι στο ‘Αμμόχωστος’ έδωσαν όσα έπρεπε να
δώσουν για να πάρουν το τρίποντο απέναντι στην Αλκή
Ορόκλινης (1-3). Έτσι άφησαν στο παρελθόν το παιχνίδι με
την Αλκή οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και το μυαλό
πλέον έχει στραφεί στο ΑΠΟΕΛ και θα επικεντρωθούν και
αγωνιστικά σε αυτό το παιχνίδι. 

Με τον ΑΠΟΕΛ θα είναι έτοιμος και ο Φοπαλά, πιθανό
να είναι στην αποστολή και ο Μάρκοβιτς με τον Γιούστε. Θα
επιστρέψει και ο Βασιλείου, έτσι, η μοναδική απώλεια θα
είναι αυτή του Μαγκλίτσα, ο οποίος μπροστά στην πρό-
κληση των Κινέζων είπε το ναι. Άλλωστε τα χρήματα ήσαν
πολλά (450.000 ευρώ) και ήταν αδύνατο να αρνηθεί την πρό-
ταση που του έγινε.

Η ‘Αθάνατη’ πάλεψε κόντρα στα προγνωστικά για το βαθ-
μολογικό όφελος, ωστόσο, τούτη τ φορά δεν τα κατάφερε.
Υπέκυψε προ ανωτέρου αντιπάλου. Επόμενος αντίπαλος της
Αλκής η Νέα Σαλαμίνα.

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ερμής
Με ένα εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Ταραλίδη στο τε-

λευταίο λεπτό των καθυστερήσεων (90΄+5΄), ο Ερμής ‘δρα-
πέτευσε’ μέσα από το Μακάρειο Στάδιο με ένα πολύτιμο
βαθμό, καθώς ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 με τη Δόξα Κα-
τωκοπιάς. Για τους πράσινους ήταν το πέμπτο συνεχόμενο
ματς και για τους μαυροκόκκινους το 13ο, χωρίς να γευτούν
το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι έχουν ‘αέρα’ τεσσάρων βαθμών
από τη ζώνη του υποβιβασμού (Αλκή), ωστόσο δεν είναι
ασφαλείς μία αγωνιστική πριν από το τέλος της α΄ φάσης και
ενώ απομένουν 11 ματς. Επόμενος αντίπαλος της προσφυ-
γικής ομάδας είναι η Πάφος, εκτός έδρας. Όσο για τους φι-
λοξενούμενους, παραμένουν σε πολύ δύσκολη θέση και
έχουν πολύ δύσκολο έργο στην προσπάθεια τους να προ-
σπεράσουν δύο ομάδες και να σωθούν. Ο Ερμής, πλέον με-
τράει 10 βαθμούς και βρίσκεται στην τελευταία θέση. Ο
Ερμής στην τελευταία αγωνιστική της α΄ φάσης θα φιλοξε-
νήσει την Ανόρθωση στο ‘Αμμόχωστος’.
Παραμένει σε μπελάδες η Ένωση

Έχασε την ευκαιρία η Ένωση στο παιχνίδι με την Πάφο
για να πάρει σημαντικές ανάσες. Το εντός έδρας 1-1 την κρά-
τησε στη 10η θέση και θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια στη συνέχεια για να παραμείνει στην Α΄ Κατηγο-
ρία. Δύσκολο το επόμενο παιχνίδι για την Ένωση, αφού θα
έχει για αντίπαλό της την ΑΕΚ στο ‘Αρένα’. Προέχει όμως
το πρώτο παιχνίδι Κυπέλλου σήμερα Τετάρτη, με την Πάφο
εκτός έδρας. Μετά από τέσσερις σερί νίκες, τρεις στο πρω-
τάθλημα και μία στο Κύπελλο, η Πάφος έμεινε στην ισοπα-
λία (1-1) με το Παραλίμνι. Οι δέκα βαθμοί που πήρε σε τέσ-
σερα ματς την αφήνουν ικανοποιημένη και όπως φαίνεται,
έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της ενόψει της ακόμη πιο
δύσκολης συνέχειας. Επόμενος αντίπαλος της είναι η Δόξα
Κατωκοπιάς στο Παφιακό.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Νέο τρίποντο για Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του και σε αυτή την
αγωνιστική, στη Β΄ Κατηγορία. Κέρδισε την ΜΕΑΠ Π. Χω-
ρίου με 2-1 και κράτησε τις αποστάσεις με 48 βαθμούς από
τις ομάδες που τον ακολουθούν. Βεβαίως εκκρεμεί και η ανα-
μέτρηση Εθνικού Άχνας (40β.) και Οθέλλου Αθηένου (40β.),
(αναβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή λόγω ακαταλλη-
λότητας του γηπέδου) που τον ακολουθούν στη βαθμολο-
γία.

Σπουδαίας σημασίας εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Άρης. Η
‘ελαφρά ταξιαρχία’ κέρδισε με 1-0 την Ομόνοια Αραδίππου
και βρίσκεται σε τροχιά ανόδου με τους 40 βαθμούς. Η μάχη
για παραμονή στην κατηγορία συνεχίζεται με αμείωτο εν-
διαφέρον. Σημαντικές επιτυχίες στην έδρα τους σημείωσαν η
Αγία Νάπα επί του ΘΟΪ Λακατάμιας με 2-1 και ο Ονήσιλλος
Σωτήρας επί της Καρμιώτισσας με 3-1. Στους 24 βαθμούς
βρίσκεται η ΑΕΖ Ζακακίου, η οποία επιβλήθηκε εντός έδρας
του ΑΣΙΛ Λύσης με 2-1. Στην 6η θέση με 33 βαθμούς είναι η
Αναγέννηση Δερύνειας που νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τον
ουραγό Διγενή Ορόκλινης. Τέλος η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και ο
Ακρίτας Χλώρακας εξήλθαν ισόπαλοι 0-0.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ξανά στην κορυφή η Ομόνοια Ψευδά

Η Ομόνοια Ψευδά νίκησε στην έδρα της με 2-1 την Αμα-
θούς Αγίου Τύχωνα και εκμεταλλευόμενη την ήττα του Δι-
γενή Μόρφου από τον Αχυρώνα με 2-1 ξανάπιασε την κο-
ρυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 β., αφήνοντας πίσω με
41 βαθμούς την προσφυγική ομάδα του Μόρφου. Βαθμούς
έχασε και η 3η στη βαθμολογία ομάδα της Ξυλοτύμπου
(38β.), αφού έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Κούρρη. Νίκη για
την 4η ομάδα της ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς (35 β.) που κέρδισε
την Ορμήδεια με 2-0. Αντίθετα, η ΕΝΥΔ (5η 33 β.), έφερε ισο-
παλία 1-1 με τον Εθνικό Λατσιών. Η Ολυμπιάδα Λυμπιών
κέρδισε την ΑΠΕΑ με 3-0, ο Χαλκάνορας εκτός έδρας την
Πέγεια με 3-1, ενώ η Ελπίδα και ο Εθνικός Άσσιας έμειναν
στο 1-1. n

Το ντέρμπι στη Λεμεσό σε πρώτο… πλάνο!
Ο Αθλητικός Δικαστής δικαίωσε τον Απόλλωνα. Στο -9 η ‘Κυρία’
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι όροι αναφοράς της Τζέιν Χολ Λουτ θα
είναι ελλειμματικοί χωρίς το έγγραφο της
4ης Ιουλίου 2017.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η λύση του Κυπριακού θα παραμείνει πάντα
η πρώτη προτεραιότητα της κυπριακής κυ-
βέρνησης.
Νίκος Χριστοδουλίδης,
Υπουργός Εξωτερικών.

Ο κυπριακός λαός ήταν γενναιόδωρος και
γενναίος στην υποστήριξη του προς τους
Εβραίους. 
Ρέουβεν Ρίβλιν,
Πρόεδρος του Ισραήλ.

Γεωστρατηγικά η Ευρώπη δεν έχει συμφέρον

από τον πολιτικό αποκλεισμό της Ρωσίας.

Άνγκελα Μέρκελ, 

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Ο τρόπος που ενεργούν το Τελ Αβίβ και η
Ουάσιγκτον αυξάνει την προοπτική ενός
πολέμου.
Μοχαμάντ Τζ. Ζαρίφ,
ΥΠΕΞ του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δια-
φορετικές απόψεις για τη συμφωνία με το
Ιράν.
Φεντερίκα Μογκερίνι, 
Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Όλοι αυτοί που προώθησαν το Brexit χωρίς
ίχνος σχεδίου χρειάζονται ειδική θέση στην
κόλαση. 
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρέπει να είσαι δοσμένος σ’ αυτό που κά-
νεις.
Σαρλότ Ράμπλιγκ,

Βρετανή ηθοποιός.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Τερματισμό μέτρων λιτότητας και αύξηση μισθών 
απαιτούν κινητοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή  Ένωση

Επεκτείνονται και διευρύνονται τις τελευταίες βδο-
μάδες οι απεργιακές κινητοποιήσεις των δημοσιοϋ-
παλληλικών συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση με εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίων υπαλ-
λήλων να απαιτούν τον τερματισμό των μερών λιτότητας και
τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν στους
εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες στα πλαίσια της αν-
τιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Οι κινητοποιήσεις ανα-
βαθμίζονται σε έκταση και δυναμισμό λόγω της άρνησης των
κυβερνήσεων να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη για τους
δημοσίους υπαλλήλους. 

Μαζικές και μαχητικές ήσαν οι κινητοποιήσεις των δημο-
σιοϋπαλληλικών οργανώσεων στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την
Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία
και τη Γερμανία στις οποίες πέρα από το γενικότερο αίτημα
για αύξηση απολαβών οι δημόσιοι υπάλληλοι κινητοποι-
ούνται και κατά των κινήσεων των κυβερνήσεων για επιβολή
νέων περιορισμών στα κατοχυρωμένα με διεθνείς συμβάσεις
δικαιώματα των εργαζομένων όπως το δικαίωμα σε απεργία.
Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα με επικεφα-
λής την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικάτων EPSU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συνδι-
καλιστικό Ινστιτούτο ETUI δραστηριοποιείται με προσφυ-
γές και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να διασφαλίσει
το δικαίωμα της απεργίας σε όλους τους υπαλλήλους. 

Συνοπτικά αναφέρουμε κινητοποιήσεις στις διάφορες
χώρες μέλη της ΕΕ. 

Στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε πανεθνική απεργία
δημοσίων υπαλλήλων στις 14 – 15 Φεβρουαρίου με κύριο αί-
τημα τον τερματισμό των μέτρων λιτότητας που έχουν επι-

φέρει βαριές απώλειες στους
δημοσίους υπαλλήλους της
χώρας. Κοινό αίτημα των
συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων των διαφόρων περιφε-
ρειών είναι να τερματισθεί το
πάγωμα των απολαβών και
να παραχωρηθούν αυξήσεις

μισθών σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. ΄Αλλα αιτή-
ματα των οργανώσεων είναι η ταχεία ανέλιξη, η εφαρμογή
προγράμματος κατάρτισης  όπως και μέτρων κατά της αβέ-
βαιης εργασίας. 

Στη Γερμανία οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις έχουν
προαναγγείλει ι μαχητικές κινητοποιήσεις για ενίσχυση της
διαπραγματευτικής τους θέσης εν όψει των διαπραγματεύ-
σεων της 28ης Φεβρουαρίου σε μια νέα προσπάθεια να τερ-
ματισθεί το αδιέξοδο. Κύριο αίτημα της συνδικαλιστικής
πλευράς είναι η άμεση αύξηση 6% στις απολαβές 2,3 εκα-
τομμυρίων δημοσίων υπαλλήλων με ελάχιστη μηνιαία αύ-
ξηση 200 ευρώ.  

Στην Αυστρία το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κί-
νημα δραστηριοποιείται για κινητοποιήσεις σε 150 χώρους

εργασίας ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για αι-
τήματα 100 000 δημοσίων υπαλλήλων στον τομέα της δη-
μόσιας υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Η εργοδοτική
πλευρά έχει αυξήσει την προσφορά της από 2,37% σε 2,5%
και στη συνέχεια σε 2.8%/3.0% αλλά η αύξηση αυτή απορρί-
πτεται γιατί υποτιμά την προσφορά των επηρεαζόμενων
υπαλλήλων. Η Συνδικαλιστική πλευρά εκφράζει οργή και για
την άρνηση της εργοδοτικής πλευράς να διαπραγματευθεί
αιτήματα όπως η εφαρμογή 35άωρης εβδομαδιαίας εργασίας
και η αύξηση της ετήσιας άδειας απουσίας ώστε να διασφα-
λίζεται ικανοποιητική ανάπαυση. 

Στην Ολλανδία αναστάληκαν οι διαπραγματεύσεις με τις
οργανώσεις υπαλλήλων των περιφερειακών κυβερνήσεων
μετά την άρνηση της συνδικαλιστικής πλευράς να αποδεχ-
θεί την τελευταία προσφορά για αύξηση 6% στους επόμε-
νους 24 μήνες. Από τη συνδικαλιστική πλευρά τονίζεται ότι
μετά από την πολυετή ταλαιπωρία των εργαζομένων του δη-
μοσίου ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας  οι υπάλληλοι
αξίζουν μιας ψηλότερης αύξησης απολαβών γιατί δικαιούν-
ται και μερίδιο από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Στόχος των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι η αύξηση
μισθών κατά 7.25% τα επόμενα δυο χρόνια. 

Στη Νορβηγία οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των δημο-
σίων υπαλλήλων συνεχίζουν τις προσπάθειες κατά συμβά-
σεων του ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνει προσφορά υπη-
ρεσιών στο δημόσιο αλλά με τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων
τους οποίους χαρακτηρίζει «συμβούλους» και όχι υπαλλή-
λους με σύμβαση εργασίας, και με τη μέθοδο αυτή οι απα-
σχολούμενοι δεν έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα σε ότι
αφορά υπερωριακή εργασία, στην οποία πολύ συχνά εξα-
ναγκάζονται να απασχολούνται μέχρι και 72 ώρες την εβδο-
μάδα. 

Στην Ιταλία οι τρεις μεγαλύτερες δημοσιοϋπαλληλικές συ-
νομοσπονδίες πραγματοποίησαν στις 9 Φεβρουαρίου κοινή
μαχητική διαδήλωση κατά της πολιτικής της κυβέρνησης με
κύρια αιτήματα τη δημιουργία νέων θέσεων ποιότητας, αυ-
ξημένες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, δίκαιη φορο-
λογική πολιτική, επανεκτίμηση της παραχώρησης ικανοποι-
ητικών συντάξεων και μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών ευη-
μερίας, υγείας, παιδείας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και
υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης για το δημόσιο τομέα.


