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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Οι ακυρωτικές αποφάσεις για τις περικοπές στις συντάξεις 
και το εφάπαξ δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία»
ΗΟργάνωση μας, συνειδητοποιώντας έγκαιρα τους

κινδύνους από την πρωτόγνωρη χρηματοπιστωτική
κρίση,  με σειρά άρθρων που δημοσιεύτηκαν  στο

«Δημόσιο Υπάλληλο» στη διετία 2010-2011,  εναγωνίως ζη-
τούσε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για αντιμετώπιση
της. Στα άρθρα αυτά, χωρίς περιστροφές επισημαίναμε ότι
το αδύνατο σημείο της Κυπριακής Οικονομίας ήταν ο τρα-
πεζικός τομέας και ειδικότερα η έκθεσή του στην Ελληνική
Οικονομία, τόσο λόγω της αγοράς Ομολόγων του Ελληνι-
κού Δημοσίου, όσο και για τα δάνεια που οι Τράπεζες μας
χορήγησαν σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά.  Πα-
ράλληλα με τις προειδοποιήσεις μας επισημαίναμε την
ανάγκη για την υιοθέτηση δίκαιων και ισοζυγισμένων μέ-
τρων για αντιμετώπιση της κρίσης. Μάλιστα  παραπέμπαμε
στα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν το 1974 για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της τούρκικης εισβολής.  

Οι θέσεις και εισηγήσεις μας ατυχώς έπεσαν σε ώτα μη
ακουόντων, ενώ χλευάστηκαν και πολεμήθηκαν από τις ερ-
γοδοτικές Οργανώσεις, οι οποίες ανερυθρίαστα στοχοποι-
ούσαν το δημόσιο τομέα για τις αλλεπάλληλες υποβαθμί-

σεις της Κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης.  Με τις θέσεις των εργοδοτικών Οργανώσεων
συντάχτηκαν τόσο η τότε Κυβέρνηση όσο και τα πολιτικά
κόμματα, η δε κοινή γνώμη είχε πειστεί ότι για τα οικονο-
μικά μας προβλήματα ευθυνόταν ο δημόσιος τομέας.  Επι-
κράτησε επίσης η άποψη ότι η λύση του προβλήματος ήταν
η μείωση των μισθών και των συντάξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συζήτηση των μέτρων που
προωθούνταν ενημερώθηκε τόσο η Κυβέρνηση όσο  και τα
πολιτικά κόμματα ότι σύμφωνα με γνωμάτευση του κ. Αλέ-
κου Μαρκίδη, ημερομηνίας 12.08.2011, «δεν μπορεί να επι-
βληθεί διά νόμου περιορισμός περιουσιακών δικαιωμάτων
για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθότι ένας τέτοιος
νόμος θα είναι αντισυνταγματικός ως προσκρούων στο
Άρθρο 23.3 του Συντάγματος».

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ημερ.
26.08.2011, την ίδια νομική θέση επανέλαβε και ο τότε Γενι-
κός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Πέτρος Κληρίδης.  Ει-
δικότερα ο κ. Κληρίδης ανέφερε τα ακόλουθα:

«Το δικαίωμα σύνταξης είναι περιουσιακό δικαίωμα και
οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτό είναι αντισυνταγματική.
Σύμφωνα με νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δι-
καιώματα που προκύπτουν από νόμο και επακόλουθα απο-
τελούν το αντικείμενο συμβατικών δεσμεύσεων δεν μπορεί
να παραμεριστούν μονομερώς με την κατάργηση ή τον πε-
ριορισμό των σχετικών διατάξεων του νόμου που αποτελούν
πηγή του δικαιώματος.  Εφόσον τα συνταξιοδοτικά δικαιώ-
ματα των υπαλλήλων έχουν καθοριστεί με συγκεκριμένο
νόμο και παρέχονται με βάση την αμοιβή κατά το χρόνο της
αφυπηρέτησης, οποιαδήποτε επέμβαση στο περιουσιακό
αυτό δικαίωμα είναι αντίθετη με το Σύνταγμα».     

Ενόψει των όσων αναφέρονται ανωτέρω είναι φανερό ότι
δεν λήφθηκαν υπόψη ή αγνοήθηκαν οι πιο πάνω γνωματεύ-
σεις.  Και οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν
πλήρως τις θέσεις αυτές.     

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη έκδοση της εφημερί-
δας, με απόφαση της  Νομικής Υπηρεσίας καταχωρίστηκε
έφεση ενάντια την πρωτόδικη απόφαση για τις περικοπές
στις συντάξεις και αίτημα για έκδοση διατάγματος αναστο-
λής της ακυρωτικής απόφασης.  Εξ όσων έχουμε πληροφο-
ρηθεί μελετάται η καταχώρηση έφεσης και ενάντια στην ακυ-
ρωτική απόφαση για τα εφάπαξ.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι έχουμε καταχωρήσει έν-
σταση στο αιτούμενο διάταγμα αναστολής και οι λόγοι της
ένστασης είναι:

(α). Η καταχώρηση Έφεσης δεν αναστέλλει το δικαίωμα
εκτέλεσης, ούτε μειώνει το κύρος της πρωτόδικης απόφα-
σης.

(β). Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που να δικαιολογούν
την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος. 

(γ). Η αίτηση που καταχώρησαν οι Καθ’ ων η Αίτηση/Εφε-
σείοντες συνοδεύεται από ένορκη δήλωση της κας. Ειρήνης
Νεοφύτου, Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α΄.  Στην ένορκη
αυτή δήλωση ουσιαστικά δεν αποκαλύπτεται οποιοσδήπoτε
λόγος που να δικαιολογεί την έκδοση του αιτούμενου δια-
τάγματος, γιατί δεν προβάλλονται γεγονότα που να δεί-
χνουν ότι οι Καθ’ ων η Αίτηση/Εφεσείοντες θα υποστούν
ανεπανόρθωτη ζημιά, αν δεν ανασταλεί η εκτέλεση της ακυ-
ρωτικής απόφασης και/ή ότι θα εξανεμιστεί το δικαίωμα έφε-
σης.  

(δ). Η διασφάλιση της λειτουργίας της πολιτείας μέσα στα
πλαίσια της νομιμότητας, καθιστά την αναστολή πραγμα-
τικά εξαιρετικό μέτρο, δεδομένου ότι μετά την ακύρωση, ο
παραμερισμός της ακυρωθείσας απόφασης συνιστά μορφή
εκτροπής από τη νομιμότητα, που αποδυναμώνει την αρχή
του κράτους δικαίου, στην οποία θεμελιώνεται η κυπριακή
πολιτεία.

(ε). Η διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου ασκείται με εξι-
σορρόπηση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων της διασφά-
λισης του τελεσφόρου της πρωτόδικης απόφασης αφενός,
και της αποτελεσματικότητας του δικαιώματος έφεσης αφε-
τέρου.  Η εξισορρόπησή τους επιβάλλει τη στάθμιση κάθε
γεγονότος που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της αναστολής,
ώστε ο επιτυχών διάδικος να μην αποστερείται τους καρπούς
της επιτυχίας του εκ μόνου του γεγονότος ότι εκκρεμεί η εκ-
δίκαση της έφεσης και η διασφάλιση του δικαιώματος για
άσκηση έφεσης. 

(στ). Η επίκληση της αύξησης των δαπανών για συντάξεις
και η διατήρηση του δημοσιονομικού σχεδιασμού που πρό-
βαλαν οι συνήγοροι των Εφεσειόντων είναι παραπλανητική
και εν πάση περιπτώσει δεν αποτελούν λόγους που να δι-
καιολογούν τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής. n

Σε άτυπο Υπουργικό Συμβού-
λιο στο Προεδρικό Μέγαρο
υπό την Προεδρία του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, ο ίδιος
ο Πρόεδρος και οι Υπουργοί

ενημέρωσαν εκατοντάδες νέους από Λύκεια και Πανεπιστή-
μια για το έργο και στόχους της Κυβέρνησης.   σελ. 12

Ενημέρωση των νέων σε  άτυπο 
Υπουργικό Συμβούλιο

Άρθρο του Γιάννη Καρτάλη στο Αθηναϊκό
ΒΗΜΑ για την ενδεχόμενη επιστροφή
στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου και την
επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της Ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης σε ασφάλεια και
άμυνα.   σελ. 3

Η Βρετανική εφημερίδα
Guardian αναφέρεται στο ενδε-
χόμενο παρατεταμένων διαπραγ-
ματεύσεων ΕΕ - Βρετανίας για το
Brexit με την έναρξη του το 2021

και μέχρι τότε η Βρετανία θα παραμείνει μέλος της Ε.Ε.
σελ. 11

Το Brexit ίσως παραταθεί μέχρι το 2021

Ο νέος Ψυχρός πόλεμος
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Η Φανούλα Χατζηφάνη διορίζεται με δο-

κιμασία στη θέση Νομικού Λειτουργού, Δι-
καστική Υπηρεσία, από την 1η Μαρτίου
2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Μαρίνος Άνιφτος, Λειτουργός Συνερ-
γατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Συνεργατικών
Εταιρειών, προάγεται στη θέση Λειτουργού
Συνεργατικών Εταιρειών Α΄, από τις 15 Φε-
βρουαρίου 2019.

Η Σαβούλλα Πολυβίου, Ανώτερος Εργα-
τικός Λειτουργός, Τμήμα Εργασίας, προ-
άγεται στη θέση Βοηθού Πρώτου Εργατι-
κού Λειτουργού, από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Η Ανδρεούλα Κοκκίνου, Εργατικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, Τμήμα Εργασίας, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Εργατικού Λει-
τουργού, από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Χρίστος Κ. Ιωσήφ, Πολιτικός Μηχανι-
κός, 1ης Τάξης, Υπουργείο Εσωτερικών, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Πολιτικού Μη-
χανικού, από την 1η Φεβρουαρίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιωάννης Χατζηχαραλάμπους, Τελώνης,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου

2019.
Ο Θεόδοτος Χριστοδούλου, Ανώτερος

Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα
Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.

Η Λυσιμάχη Σαββίδου, Ανώτερος Φορο-
θέτης Α' (Φόρου Εισοδήματος), Τμήμα Φο-
ρολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.

Η Γεωργία Κατσουνωτού, Ανώτερος Διοι-
κητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προ-
σωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2019.

Η Ευδοξία Καυκαρίδου, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.

Η Αθηνά Παπαχριστοδούλου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμμα-
τειακό Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η
Φεβρουαρίου 2019.

Η Δέσποινα Χριστοδούλου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προ-
σωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2019.

Η Έλλη Κώστα, Γραμματειακός Λειτουρ-
γός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, αφυ-

πηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου 2019.
Η Ανδρούλα Βασιλείου, Γραμματειακός

Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσω-
πικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Ο Αντώνης Χαραλάμπους, Ανώτερος Επι-
θεωρητής Αερολιμένα, Τμήμα Πολιτικής Αε-
ροπορίας, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.

Ο Γιαννάκης Καρκώτης, Τεχνικός Μηχα-
νικός (Μηχανολογίας), Τμήμα Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από
την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Η Κατερίνα Α. Παναγιώτου, Πρώτη Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτι-
κός Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.

Η Θεονίτσα Κύρρη, Πρώτη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

H Γεωργία Κωνσταντίνου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 4 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Βασίλειος Γιαννηκουρίδης, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Καρδιολογίας), αφυπη-
ρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Η Βαρβάρα Σιαρλή, Πρώτος Οδοντιατρι-
κός Λειτουργός, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Η Τασούλλα Αποστόλου, Βοηθός Οδον-
τιατρείου, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Η Φωτούλα Μούσκου-Στεφάνου, Ανώτε-
ρος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρε-
σίες, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2019.

Η Σταυρούλλα Νησιώτου-Νικολάου, Ανώ-
τερος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπη-
ρεσίες, αφυπηρέτησε από τις 4 Φεβρουαρίου
2019.

O Νικόλας Σωκράτους, Τεχνικός, Τεχνικές
Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2019.

Η Άννα Αργυρού-Πολυκάρπου, Βοηθός
Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέ-
τησε από τις 22 Δεκεμβρίου 2018.

Ο Άκης Πισσαρίδης, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Ακτινολογίας), αφυπηρέτησε από
τις 9 Φεβρουαρίου 2019.  n

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 15ης  Φε-
βρουαρίου προκηρύχθηκαν από τον
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών

Υγείας 35  κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών
διαφόρων ειδικοτήτων με ετήσιο μισθό
57.696.16 ευρώ, 60 κενές θέσεις Νοσηλευτι-
κών Λειτουργών με ετήσιο μισθό 26.541.66
ευρώ, 40 κενές θέσεις Γραφέων με ετήσιο
μισθό 16.305.25 ευρώ και 170 κενές θέσεις
Φροντιστών Υγείας με ετήσιο μισθό 16.368
ευρώ. 

Η πλήρωση των θέσεων τελεί υπό την αί-
ρεση ψήφισης του Προϋπολογισμού του
ΟΚΥΠΥ για το 2019 από τη Βουλή των Αν-
τιπροσώπων. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτή-
σεων είναι η 8η Μαρτίου ώρα 14:30.  

Στην Επίσημη Εφημερίδα της περασμένης
Παρασκευής προκηρύχθηκαν 7 κενές θέσεις
Διοικητικών Λειτουργών για τα Κεντρικά
Γραφεία του ΟΚΥΠΥ με την υποβολή αιτή-
σεων να λήγει στις 15 Μαρτίου.  

Δημοσιεύθηκαν οι αποσπάσεις
Στην Επίσημη Εφημερίδα της περασμένης

Παρασκευής δημοσιεύθηκαν και  οι απο-
σπάσεις δημοσίων υπαλλήλων στον Οργα-
νισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,  οι
οποίες δυνάμει του άρθρου 35 των Νόμων
2017 και 2018 περί ΄Ιδρυσης  Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021. 

Οι αποσπάσεις αφορούν υπαλλήλους  των
Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμη-
θειών, του Γενικού Γραμματειακού Προσωπι-

κού, του Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού,
Ιατρικό Προσωπικό των διαφόρων Κλάδων,
Νοσηλευτικό Προσωπικό του  Γενικού Νο-
σηλευτικού Κλάδου και του  Κλάδου Ψυχι-
κής Υγείας, Τεχνολόγους  Νοσοκομειακών
Εργαστηρίων, Εργαστηριακούς Λειτουργούς
Θαλασσαιμίας, Λειτουργούς  Πυρηνικής Ια-
τρικής, Υγειονομικούς, Φυσιοθεραπευτές,
Ιατροφυσικούς, Ακτινογράφους,   Προσω-
πικό Εργαστηρίων Ισοτόπων, Διαιτολόγους,
Λογοθεραπευτές, Προσωπικό  Ασθενοφό-
ρων, Ψυχολόγους Εργασιοθεραπευτές, Προ-
σωπικό  Φαρμακείων. n

Προκηρύχθηκαν από τον ΟΚΥΠΥ κενές θέσεις 
Ιατρικών  λειτουργών νοσηλευτών και φροντιστών 

ΟΟργανισμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) πληροφορεί το κοινό ότι
πραγματοποιεί δημόσια διαβού-

λευση για το σχέδιο Κανονισμών με τίτλο
«οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντη-
ρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των
21 Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής)
Κανονισμοί του 2019.»

Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος
Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου
Ηλικίας άνω των 21 Ετών και Απόδειξη Συ-
νήθους Διαμονής) Κανονισμών είναι μεταξύ
άλλων ο καθορισμός:

• των τέκνων δικαιούχου ηλικίας άνω των
21 ετών, τα οποία είναι συντηρούμενα από
αυτόν ή τον/την σύζυγο του, καθώς και

• των στοιχείων βάσει των οποίων αποδει-

κνύεται η συνήθης διαμονή εφόσον αμφι-
σβητείται.

Τo σχέδιo των Κανονισμών βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σμού Ασφάλισης Υγείας,
http://www.gesy.org.cy κάτω από τον τίτλο
"Αρχείο Διαβουλεύσεων".

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και
παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν
μέχρι την 8η Μαρτίου 2019:

• στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή

• μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22
875021 ή

• ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου hio@hio.org.cy. n

Διαβούλευση από ΟΑΥ για τέκνα 
συντηρούμενα από τους γονείς

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντι-
σμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων  ενθαρρύνει φορείς αλλά νέους

και νέες να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό
Σώμα Αλληλεγγύης, που αποτελεί τη νέα
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για

άτομα ηλικίας 18 με 30 ετών, να προσφέρουν
εθελοντική εργασία.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.
europa.eu/youth/solidarity_en. n

Εθελοντισμός στους νέους πολίτες

ΗΓενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
ενημερώνει ότι οι καταστάσεις υλο-
ποίησης του ετήσιου Κρατικού Προ-

ϋπολογισμού της Δημοκρατίας για το έτος

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λο-
γιστηρίου της Δημοκρατίας. n

Στην ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου
οι καταστάσεις Προϋπολογισμού 2018

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 κρίση ΗΠΑ - ΕΕ, το ΝΑΤΟ και η Ελλάδα

Η ευρωατλαντική οικογένεια βιώνει τη
βαθύτερη κρίση της ιστορίας της. Σε αντί-

θεση, δε, με άλλες πε-
ριόδους ελεγχόμενων
εντάσεων, το ισχυρό-
τερο μέλος είναι ο κύ-
ριος αμφισβητίας της.
Οι γονείς HΠΑ και
Ευρώπη βρίσκονται σε
συνεχή αντιπαράθεση,

που μέχρι πρότινος φάνταζε αδύνατη αν όχι
απίθανη, και το δημιούργημα τους, που απο-
τελεί και τον κύριο συνεκτικό τους κρίκο,
βιώνει υπαρξιακή αμφισβήτηση με απρόβλε-
πτες συνέπειες.

Στις 4 Απριλίου, οι υπουργοί Εξωτερικών
του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Ουάσιγ-
κτον για να εορτάσουν τη συμπλήρωση 70
ετών από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας. Η ατμόσφαιρα θα είναι περίεργη.

Ο ηγέτης του βασικού πυλώνα αυτής της
συμβίωσης, που υποστηρικτές και επικριτές
αναγνωρίζουν ως αποτελεσματική, δεν κρύ-
βει την περιφρόνηση με την οποία αντιμε-
τωπίζει τον κύριο εταίρο του στην ευρωατ-
λαντική σχέση, την Ε.Ε.

Ήμουν στη σύνοδο κορυφής της Ουάσιγ-
κτον, τον Απρίλιο του ’99, όταν οι ηγέτες του
ΝΑΤΟ είχαν συγκεντρωθεί για να εορτά-
σουν την 50ή επέτειο της ισχυρότερης αμυν-
τικής συμμαχίας στην ιστορία του κόσμου.
Αυτή τη φορά, ακόμη και αν τηρηθούν τα
προσχήματα, το κλίμα στην αμερικανική
πρωτεύουσα θα είναι διαφορετικό.

Υπάρχει άπλετος χώρος για να ασκήσει
κανείς κριτική σε επιμέρους δράσεις του
ΝΑΤΟ. Αυτό, προφανώς, ισχύει και για την
Ελλάδα. Ωστόσο, χωρίς τη Συμμαχία –παρά
τις αμφίσημες θέσεις που συχνά υιοθετεί σε
ευαίσθητα για εμάς ζητήματα και άλλα πα-
ράπονα που μπορεί να έχουμε– η χώρα μας
θα αντιμετώπιζε ένα πολύ πιο δύσκολο πε-
ριβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, η ένταση
στους κόλπους της Συμμαχίας δεν αποτελεί
θετική εξέλιξη.

Στην πρόσφατη Διάσκεψη Ασφαλείας του
Μονάχου φάνηκε περίτρανα η διάσταση
απόψεων μεταξύ Αμερικανών και Ευρω-
παίων. Η κρίση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην

Ε.Ε. είναι υπαρκτή και όλα δείχνουν ότι το
ρήγμα βαθαίνει. Κανείς δεν γνωρίζει αν θα
καταλήξει σε διαζύγιο, αλλά το κλίμα είναι
βαρύ και επιδεινώνεται. Τα διλήμματα που
γεννώνται για όλους, συμπεριλαμβανομένης
φυσικά και της Ελλάδας, είναι πολλά.

Η Αμερική υπό τον Ντόναλντ Τραμπ –ιδι-
αίτερα εάν επανεκλεγεί και έχει άλλα τέσ-
σερα χρόνια να εφαρμόσει σε βάθος χρόνου
τη στρατηγική του– δείχνει αποφασισμένη
να αποστασιοποιηθεί από τη συλλογική
άμυνα και να εστιάσει στις διμερείς συνερ-
γασίες, τόσο στον εμπορικό όσο και στον
αμυντικό τομέα.

Άνθρωποι που είναι σήμερα στον Λευκό
Οίκο βλέπουν το ΝΑΤΟ όχι ως αναγκαίο και
χρήσιμο οικοδόμημα ασφάλειας, αλλά ως
«περιττό έξοδο» που δεν αποφέρει τα ανά-
λογα οφέλη στην Αμερική. Το διαπίστωσα σε
ιδιωτική συζήτηση στην οποία συμμετείχα
τυχαία χθες στην Ουάσιγκτον. Τα επιχειρή-
ματα και η όλη προσέγγιση ήταν σοκαρι-
στικά.

Η μόνη δικλίδα ασφαλείας, με ουσιαστι-
κές θεσμικές δυνατότητες, είναι το Κογ-
κρέσο, όπου οι γνώστες των διεθνών σχέ-
σεων και στα δύο κόμματα κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου.

Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό σε ότι
αφορά τη λειτουργία και την επιρροή του
ΝΑΤΟ είναι απρόβλεπτο. Και για μια χώρα
σαν την Ελλάδα, που λειτουργεί υπό τους
περιορισμούς που απορρέουν από το μέγε-
θός της, αυτή η πορεία αποσύνθεσης είναι
εξαιρετικά ανησυχητική.

Αθανάσιος Έλλις,
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 21.02.2019

l Ίδωμεν. 
?

Ο νέος Ψυχρός πόλεμος
Εβδομήντα χρόνια από την ίδρυση της

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και ενώ αυτοί
που την ίδρυσαν βρίσκονται σε μια πρωτο-
φανή διαμάχη μεταξύ τους, με αποτέλεσμα
να έχει διαρραγεί επικίνδυνα η ενότητα του
δυτικού κόσμου, εμφανίζονται τα πρώτα ση-
μάδια μιας ενδεχόμενης επιστροφής στην
εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Διότι δεν πρέ-

πει να αγνοηθεί η αυ-
στηρή προειδοποίηση
που απηύθυνε ο πρό-
εδρος Πούτιν (με
αφορμή την απόσυρση
των Ηνωμένων Πολι-
τειών από τη συμφω-
νία για την απαγό-
ρευση της εγκατάστα-

σης πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς
στην Ευρώπη) ότι εάν η κυβέρνηση Τραμπ
εγκαταστήσει νέους πυραύλους στην ευρω-
παϊκή ήπειρο, τότε η Ρωσία θα βάλει στο
στόχαστρο όχι μόνο τις χώρες που θα φιλο-
ξενήσουν τα όπλα αυτά, αλλά και τις ίδιες τις
ΗΠΑ. Και δεν είναι τυχαίο ότι η απειλή αυτή
εκτοξεύθηκε την επομένη της Διάσκεψης
Ασφαλείας στο Μονάχο, όπου διαπιστώ-
θηκε, ανοιχτά πλέον, το βαθύτατο ρήγμα
στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα ρήγμα την αποκλειστική ευθύνη του
οποίου φέρει ο ανεκδιήγητος Ντόναλντ
Τραμπ, ο οποίος, πέρα από το γεγονός ότι
έχει βάλει στο στόχαστρο τους ευρωπαίους
υποτιθέμενους συμμάχους του με το σαθρό
επιχείρημα ότι δεν συνεισφέρουν αρκετά
στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά
σφραγίζει έτσι την απέχθειά του σε κάθε
μορφή πολυμερούς συνεργασίας εν ονόματι
του εθνικολαϊκιστικού συνθήματος «Ame-
rica First». Αρκεί να θυμηθούμε ότι οι ΗΠΑ
έχουν ήδη αποσυρθεί από την πολύκροτη
συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν και από
τη δύσκολη συμφωνία για την κλιματική αλ-
λαγή, ενώ έχουν αποφασίσει μονομερώς να
αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη

Συρία. Δεν χάνουν μάλιστα την ευκαιρία να
εκμεταλλεύονται συνεχώς τα προβλήματα
συνεργασίας που έχουν προκύψει στο εσω-
τερικό της ΕΕ με τις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης και τους ακροδεξιούς ηγέτες τους.

Το συμπέρασμα είναι ότι η αμερικανική εγ-
γύηση για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής
ηπείρου, όπως είχε εκφραστεί μεταπολεμικά
μέσω του ΝΑΤΟ, κινδυνεύει να μην ισχύει
πλέον, δημιουργώντας έτσι ένα πρωτόγνωρο
στρατηγικό κενό, το οποίο είναι επόμενο να
εποφθαλμιούν η Ρωσία και η Κίνα. Δεν άρ-
γησε άλλωστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν να δείξει
τις προθέσεις του. Και το ερώτημα είναι τι
περιθώρια αντίδρασης διαθέτει τώρα η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, καθώς βρίσκεται εν μέσω
της μεγαλύτερης εσωτερικής κρίσης που
γνώρισε από την εποχή της ίδρυσής της. Με
την επικείμενη έξοδο της Βρετανίας, τη δια-
μάχη Γαλλίας – Ιταλίας, την άνοδο των εθνι-
κολαϊκιστών, το ρήγμα με τις χώρες του
πρώην ανατολικού μπλοκ, το βραχυκύ-
κλωμα του γαλλογερμανικού άξονα και
τόσα άλλα. Το κυριότερο όμως είναι η απου-
σία ισχυρών ηγετών που θα μπορούσαν να
υλοποιήσουν την επανεκκίνηση σε νέες βά-
σεις του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Διότι
τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι επιτα-
κτικά αναγκαία η ουσιαστική ενίσχυση της
ευρωπαϊκής ενοποίησης στους τομείς της
ασφάλειας και της άμυνας.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 24.02.2019

l Ουδέν σχόλιον.

Στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης
του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, το Κέν-
τρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), σε

συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών (ΤΗΕ), προσφέρει από τον Σε-
πτέμβριο 2017 δωρεάν Εργαστήρια για την
εκμάθηση σημαντικών συστημάτων ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, όπως η Διαδι-
κτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το
Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών
στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
καθώς και προγράμματα κατάρτισης για την
απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στα προγράμματα αυτά καλύπτονται, με-
ταξύ άλλων, η χρήση του διαδικτύου και οι
βασικές εφαρμογές του, η ΜS Word, η MS
Excel και η Ασφάλεια Δεδομένων. Για την
περίοδο 1/9/2017 μέχρι 31/12/2018 έχουν
πραγματοποιηθεί 181 Εργαστήρια Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης διάρκειας 4 ωρών σε
όλες τις πόλεις, στα οποία συμμετείχαν 2513
άτομα. Για την ίδια περίοδο έχουν γίνει 83
προγράμματα εκμάθησης βασικών ψηφια-
κών δεξιοτήτων, διάρκειας 24 ωρών, στα
οποία συμμετείχαν 1013 άτομα. Επιπλέον το
2018 πραγματοποιήθηκαν 24 προγράμματα
κατάρτισης για πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας
(άνω των 65 ετών) σε περιβάλλον Windows,
Android και ΙΟS, στα οποία συμμετείχαν 302
άτομα της ηλικιακής αυτής ομάδας. Επι-

πλέον, το 2018 οργανώθηκαν 14 προγράμ-
ματα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στα
οποία συμμετείχαν 215 άτομα.

Στο πλαίσιο του ιδίου έργου το έτος 2018
προσφέρθηκε συμβουλευτική καθοδήγηση
σε 100 οργανισμούς (επιχειρήσεις, κοινοτικά
συμβούλια, δημαρχεία και άλλους φορείς) με
επιτόπιες επισκέψεις με στόχο την περαιτέρω
αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και γενικότερα του ηλεκτρο-
νικού επιχειρείν. Πραγματοποιήθηκαν επίσης
30 παρουσιάσεις σε Δημαρχεία / Κοινότητες
και άλλους φορείς για το θέμα της Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, τις οποίες παρα-
κολούθησαν 400 άτομα.

Τα Εργαστήρια και Προγράμματα κατάρ-
τισης που προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις
πόλεις από το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε
συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, θα συνεχιστούν καθόλη την διάρ-
κεια του 2019. Τα Προγράμματα/Εργαστή-
ρια απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρή-
σεων όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε
όλους τους συμμετέχοντες που συμπληρώ-
νουν με επιτυχία τα προγράμματα δίνεται πι-
στοποιητικό συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβά-
λουν αίτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσ.
http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/eskills ή στα
τηλ. 24812430, 25873588 και 22806114. n

Ζήσε την αλλαγή της ψηφιακής εποχής!
Δωρεάν προγράμματα σε όλες τις πόλεις 
από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο  και το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών σας προσκαλούν σε Ανοιχτό Διάλογο Πολιτών την Παρασκευή, 
1 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus, Λευκωσία, με τον Επικεφαλής 
Εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά με θέμα:

Ποια Ευρώπη Θέλουμε;
Διάλογος με τους πολίτες από 10:30-11:30 
Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική, την αγγλική και την τουρκική γλώσσα.
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ΗΕυρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συντε-
χνιών Δημόσιας Υπηρεσίας (EPSU)
συγκεντρώνει και αντιπροσωπεύει

τα συμφέροντα περισσότερων από 8 εκα-
τομμύρια δημοσίων υπαλλήλων από 49
χώρες του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου.
Επίσης, η EPSU, μέσω της συμμετοχής της
στην ETUC (European Trade Union Con-
federation) και επειδή αποτελεί το ευρω-
παϊκό κομμάτι της Διεθνούς Δημοσίων Υπη-
ρεσιών (PSI), δεσμεύεται τόσο σε Ευρωπαϊκό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο να παλέψει
για καλύτερη αμοιβή και συνθήκες εργασίας
για τους Δημόσιους Υπαλλήλους. Η ισότητα

των φύλων είναι στο επίκεντρο των εργα-
σιών της EPSU, με την Επιτροπή Γυναικών
και Ισότητας των Φύλων της οργάνωσης να
συγκαλείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα πιο πάνω καθιστούν την EPSU κατάλ-
ληλη για να συνεισφέρει στην 63η συνεδρία
της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Κατά-
σταση των Γυναικών (CSW), η οποία του
χρόνου θα έχει ως κύριο θέμα, μεταξύ
άλλων, την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρε-
σίες. 
Κυρίως μηνύματα

Η ποιότητα στην εργασία στη Δημόσια

Υπηρεσία και η παροχή ποιοτικών, προσβά-
σιμων και οικονομικά προσιτών δημόσιων
υπηρεσιών είναι έννοιες άμεσα συνδεδεμέ-
νες – οι ελλείψεις στο πρώτο έχουν αρνητι-
κές επιπτώσεις στο δεύτερο. Η επένδυση
στις δημόσιες υπηρεσίες με τον κατάλληλο
τρόπο είναι επιτακτικό από την προοπτική
της ισότητας των φύλων και επιπλέον επιφέ-
ρει διπλό κέρδος. 

Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία
του εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς
της δημόσιας υπηρεσίας επομένως η σωστή
εκτίμηση της δουλειάς που γίνεται και των
εργατών σε αυτούς τους τομείς (πράγμα που
αντικατοπτρίζεται στην επαρκή αμοιβή και
στις συνθήκες εργασίας) είναι πολύ σημαν-
τική για να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής ερ-
γασία και η βελτίωση της ευεξίας των γυ-
ναικών (και ανδρών) που εργάζονται στον
δημόσιο τομέα.  

Εάν επιτευχθεί αυτό τότε αυτομάτως βελ-
τιώνεται και η ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχονται (είτε είναι φροντίδα, υγεία κλπ),
επομένως το ίδιο και οι ζωές των ληπτών
δημοσίων υπηρεσιών και των γυναικών που
βρίσκονται στη πρώτη γραμμή

Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω είναι απα-
ραίτητο όπως η ενδυνάμωση των δημοσίων
υπηρεσιών να πραγματοποιηθεί σε συνάρ-
τηση με τις αξίες που αντιπροσωπεύουν 
οι δημόσιες υπηρεσίες: αλληλεγγύη, ισό-
τιμη πρόσβαση και δημοκρατικό έλεγχο.
Μόνο οι δημόσιες επενδύσεις που βασίζον-
ται πάνω στην προοδευτική φορολογία
και όχι σε εναλλακτικές βασισμένες στην
αγορά (για παράδειγμα συνεργασία δημό-
σιου-ιδιωτικού τομέα) μπορούν να συμβά-
λουν στην συνειδητοποίηση ότι αυτή η  ανα-
διαμόρφωση θα ωφελήσει τις γυναίκες, θα

παραγάγει προϊόντα και
υπηρεσίες, θα προσφέρει
αξιοπρεπείς μισθούς και
συνθήκες εργασίες για τις
γυναίκες που εργάζονται σε
αυτό τον τομέα. 
Α) Η Δημόσια υπηρεσία
ως ενεργοποιητής της
ισότητα των φύλων

Προσφέροντας προσβάσι-
μες, οικονομικά προσιτές και υψηλής 
ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί το
κλειδί για να βελτιωθούμε όσο αφορά την
ισότητα των φύλων. Οι τομείς της φροντίδας
και της κοινωνικής εργασίας βοηθούν στην
αναδιαμόρφωση της απλήρωτης εργασίας
και προωθούν μία πιο ασφαλή συμμετοχή
στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες όπως
τονίζεται και σε μία πρόσφατη έκθεση για
τον τομέα της φροντίδας του Διεθνούς 
Οργανισμού Εργασίας (ILO). Ο ρόλος των
δημοσίων υπηρεσιών επεκτείνεται πέρα από
αυτό όμως. Η δημόσια πρόνοια για υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών υγείας, καθαρού 
πόσιμου νερού ή υπηρεσιών δημόσιας διοί-
κησης, και όχι οι εναλλακτικές με βάση την
αγορά, βοηθούν στην διαιώνιση της πολύ-
πλευρης ευημερίας των γυναικών και στην
αντιμετώπιση των περιθωριοποιημένων
φτωχότερων γυναικών. Η καθολική πρό-
σβαση και η καθολική πρόνοια  για τις δη-
μόσιες υπηρεσίες είναι εκ των ων ουκ άνευ
όσον αφορά αυτό το θέμα. Ένας σεβαστός
αριθμός ανθρώπων διαπιστώνει εμπόδια 
στη πρόσβαση στην βασική ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη όπως διαφαίνεται στην τε-
λευταία έκθεση για την Ποιότητα και 
Διαβίωση, του Eurofound, με τα χαμηλόμι-
σθα νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν προβλή-

ματα με την απόσταση, το χρόνο αναμονής
και την δυνατότητα αποπληρωμής οποιου-
δήποτε οικονομικού κόστους προκύπτει από
αυτή. 

Αρκετοί δείκτες ισότητας φύλου ή δείκτες
ευημερίας με βάση το φύλο έχουν εντοπίσει
τον καταλυτικό ρόλο που παίζουν οι δημό-
σιες υπηρεσίες όσον αφορά την ισότητα των
φύλων: για παράδειγμα το EIGE’s Gender
Equality Index μελετά τις διαφορές ανά
φύλο έχοντας ως δείκτη τις περιπτώσεις που
οι ιατρικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν δεν
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του ασθενή
ενώ το OECD’s Better Life Index περιλαμ-
βάνει την ποιότητα του νερού, την μόλυνση
και την ασφάλεια ως δείκτες  κατηγοριοποι-
ώντας τα μετά αναλυτικά ανά φύλο. 

«Διαβεβαίωση ότι γίνονται επαρκείς επεν-
δύσεις για να ενδυναμωθούν οι προσπά-
θειες, μεταξύ άλλων, μέσω της κατανομής
των πόρων που παρέχουν ποιότητα, προ-
σβασιμότητα και οικονομικά προσιτή δημό-
σια υπηρεσία, περιλαμβανομένου της εκπαί-
δευσης, της υγείας και άλλων κοινωνικών
υπηρεσιών οι οποίες ενσωματώνουν την ισό-
τητα των φύλων ως βασική αρχή» (Συμπε-
ράσματα 53ης Σύσκεψης της CSW, 2009).

Ενδυναμώνοντας τη Δημόσια Υπηρεσία - Μία διπλή νίκη για την ισότητα των φύλων

Το διήγημα της Μυρτώς Τσιάρτας, «Το
λαμπρότερο αστέρι», γράφτηκε από
την δεκατριάχρονη τότε Μυρτώς και

σήμερα 16, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου, για να
λάβει μέρος  στο διαγωνισμό  συγγραφής
διηγήματος εις μνήμη της εκπαιδευτικού
Φωτεινής Ιωαννίδου  Πολυβίου από το Κυ-
πριακό Σύνδεσμο Παιδικού - Νεανικού βι-
βλίου. Αφορμή της ιστορίας ήταν το ρεπορ-
τάζ της κ. Κάτιας Σάββα στην εφημερίδα
Πολίτης με ιστορίες παιδιών που νίκησαν
των καρκίνο και βγήκαν νικητές από αυτή
την μάχη.

Ο Μύθος ξεκινά με την γνωριμία των
ηρωίδων στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου όπου
συναντήθηκαν για πρώτη φορά και γίνονται
καρδιακές φίλες από την πρώτη στιγμή.
Άριστες μαθήτριες αλλά και με εξαίρετο
ήθος συνεργάζονται μέχρι που κάποια  μέρα
η Στέλλα δεν παρουσιάζεται στο σχολείο. 
Οι απουσίες συνεχίζονται και η ανησυχία της
Μυρτώς κορυφώνεται! Μένει χωρίς τη νέα
φίλη και έτσι αποφασίζει να την εντοπίσει
από την μια και μόνη περιγραφή που της

έκανε για τον τόπο που κατοικεί με την οι-
κογένεια της αφού μόλις πρόσφατα μετα-
κόμισαν στο νησί και εδώ σε αυτή τη πε-
ριοχή.

Αναγνωρίζει το σπίτι και μπαίνοντας σε
αυτό της αποκαλύπτεται η σκληρή  και σο-
καριστική αλήθεια. Η αγαπημένη φίλη,  της
αποκαλύπτει ότι πάσχει από ένα είδος καρ-
κίνου και  η μάχη για να τον νικήσει έχει αρ-

χίσει!  Φεύγοντας η Μυρτώ αποφασίζει να
βοηθήσει κάνοντας ότι περνά από το χέρι
της. Συζητά το θέμα με την αγαπημένη κα-
θηγήτρια και ενημερώνει τους συμμαθητές
τους και αποφασίζουν για τον τρόπο που θα
βοηθήσουν όλοι μαζί για το πρόβλημα της
Στέλλας τους!

Λαμπρότερο Αστέρι η  πρωταγωνίστρια
Στέλλα που βγαίνει νικήτρια από την μάχη
της λευχαιμίας αλλά και λαμπρότερο αστέρι
η Μυρτώ που «βοηθάει» την  ηρωίδα!  

Ο στόχος της έκδοσης του βιβλίου είναι  η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω
από τις ασθένειες του παιδικού καρκίνου
όπως και η ηρωίδα του διηγήματος, αλλά και
όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του διηγή-
ματος να προσφερθούν για ανακούφιση οι-
κογενειών από  όλο το νησί  που έχουν παι-
διά που πάσχουν από  αυτές.

Το διήγημα προσφέρει στον αναγνώστη
οποιασδήποτε ηλικίας,  αξίες που δίνουν
νόημα στη ζωή, προάγουν πολλαπλώς ιδιαί-
τερα τον σύγχρονο νέο/νέα για να επιβιώσει
και του καλλιεργούν την επιμονή και τη θέ-

ληση για να αντιμετωπίσει τις διάφορες δυ-
σκολίες που τυχόν του παρουσιαστούν, είτε
από κάποια ασθένεια είτε από όποια άλλη
δυσκολία.  Επίσης προβάλλονται  οι  ηρωί-
δες να έχουν  πίστη και  εμπιστοσύνη στο
Θεό που στη δύσκολη στιγμή γίνεται στή-
ριγμα και ελπίδα σωτηρίας.  

Όνειρο  της Μυρτώς πλέον είναι να σπου-
δάσει γιατρός και να υπηρετήσει την επι-
στήμη της Ογκολογίας. Επιθυμεί να βοηθή-
σει να εξαλειφθεί η ασθένεια. Επιθυμεί να
μην θυμόμαστε επετειακά στις παγκόσμιες
μέρες αυτά τα παιδιά αλλά καθημερινά. Ελ-
πίζει ότι ο κόσμος θα αφιερώσει μόνο λίγα
λεπτά και θα μάθει και θα προσφέρει για τα
παιδιά και τις οικογένειες τους. Είναι βαθιά
συγκινημένη γιατί  αυτοί που αγκάλιασαν το
διήγημα της από την πρώτη στιγμή ήταν οι
γονείς και τα παιδιά που ζουν το δικό τους
Γολγοθά και αγώνα!

Διάθεση βιβλίου: Βιβλιοπωλείο Φοίβος
Χαραλάμπους στο Ακάκι και στο
Τηλ.:99307323

Το λαμπρότερο Αστέρι, της Μυρτώς Τσιάρτας

Συνεχίζεται

Σημείωμα της EPSU ενόψει της 63ης Σύσκεψης της Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση (Μ. Καλλίγερου,  ΠΔΔ)
Ο αιτητής αιτείται όπως το Δικαστήριο εκ-

δώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία η
απόφαση των καθ’ ων η αίτηση, η οποία κοι-
νοποιήθηκε στον αιτητή με επιστολή ημερο-
μηνίας 13/2/2014, με την οποία οι καθ’ ων η
αίτηση απέρριψαν το αίτημα του όπως δια-
φοροποιήσουν τον τρόπο υπολογισμού του
ποσού που με βάση τον περί Μείωσης των
Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωμα-
τούχων, Εργοδοτουμένων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα Νόμο (168(Ι) του 2012) αποκόπτουν
κάθε μήνα από τις συντάξιμες απολαβές του
και να του επιστρέψουν όλα τα ποσά που
λανθασμένα του απέκοψαν, είναι άκυρη, πα-
ράνομη και στερημένη οποιουδήποτε έννο-
μου αποτελέσματος. 

Σύμφωνα με τα αναντίλεκτα γεγονότα της
υπόθεσης, ο αιτητής εργάστηκε για 29 χρό-
νια στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες εργα-
σίες και για 10 χρόνια στο δημόσιο τομέα
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ειδικότερα εργάστηκε από το έτος 1974-
1998 στον ιδιωτικό τομέα, από το 1998-2008
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και
από το 2008 έως το 2013 που συνταξιοδοτή-
θηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Ο αιτητής είναι συνταξιούχος του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1/3/2013 και
λάμβανε από τότε σύνταξη με βάση τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Ο αιτητής με επιστολή του προς την Γε-
νική Λογίστρια της Δημοκρατίας διαμαρτυ-
ρήθηκε για την αποκοπή από
τη σύνταξη που λαμβάνει από
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, η οποία αποκοπή βα-
σίζεται στον περί Μείωσης
των Απολαβών και των Συν-
τάξεων των Αξιωματούχων,
Εργοδοτουμένων και Συντα-
ξιούχων της Κρατικής Υπηρε-
σίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Νόμου του 2012 Ν.168(Ι)/2012, ισχυριζόμε-
νος ότι σε καμία περίπτωση ο νόμος δεν επέ-
τρεπε να αποκόπτεται ποσό από τη σύνταξή
του που αποκτήθηκε με δικές του εισφορές
και των εργοδοτών του για την εργασία του
για 20 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.

Η Γενική Λογίστρια με επιστολή της ημε-
ρομηνίας 13/2/2014 επισήμανε ότι με βάση
επεξηγηματική εγκύκλιο του Υπουργείου Οι-
κονομικών η σύνταξη επί της οποίας επιφέ-
ρεται η μείωση περιλαμβάνει και μείωση
συντάξεων που καταβάλλονται από το Τα-
μείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Ο αιτητής υποστήριξε στη γραπτή του

αγόρευση ότι κατά πλάνη περί το νόμο θεω-
ρήθηκε ότι η εφαρμογή του μπορούσε να
αφορά αποκοπές από όλο το ποσό της σύν-
ταξής του, αποδεχόμενος ότι ο νόμος θα
μπορούσε να εφαρμοστεί γι’ αυτόν, αλλά
μόνο για το ποσό της σύνταξης που αναλο-
γούσε στην σύνταξη που αποκτήθηκε με τις
εισφορές του κράτους ως εργοδότη του μόνο
για τα έτη που υπηρέτησε στο δημόσιο και
ειδικότερα στο Υπουργείο Παιδείας, μεταξύ
των ετών 1998-2008. Οι εισφορές του ιδίου
και των εργοδοτών του κατά τα άλλα 20 έτη
που εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα αποτε-
λούσαν το κύριο μέρος της σύνταξής του
που ελάμβανε από το 2013 από το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η απόφαση δε
των καθ’ ων η αίτηση εκτός του ότι βασί-
στηκε σε πεπλανημένη ερμηνεία του Νόμου,
λόγω έλλειψης δέουσας έρευνας ήταν και
αναιτιολόγητη. Η απάντηση δε που δόθηκε
από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε
σχετικό ερώτημα του Γενικού Λογιστηρίου,
ότι τους ήταν δύσκολο, ενόσω εφαρμοζόταν
ο Νόμος, να διαχωρίσουν την κρατική σύν-
ταξη από την ιδιωτική, επειδή κάτι τέτοιο θα
απαιτείτο να γίνει χειρόγραφα, ελλείψει μη-
χανογραφημένης διαφοροποίησης, δεν μπο-
ρεί να αποτελεί νόμιμη αιτιολογία για την
στέρηση του περιουσιακού του δικαιώματος.
Περαιτέρω υποστήριξε ότι η μη διαφοροποί-
ηση δημιουργούσε ανισότητα με τους άλ-
λους συνταξιούχους των οποίων οι εισφορές
προέρχονταν από εργασία στον ιδιωτικό
τομέα, κατά παράβαση του άρθρου 28 του
Συντάγματος.

Οι καθ’ ων η αίτηση υπεραμύνθηκαν της
νομιμότητας της επίδικης απόφασης, επικα-
λούμενοι σχετικές εγκυκλίους του Γενικού
Λογιστηρίου, σύμφωνα με τις οποίες στους
συνταξιούχους του κρατικού τομέα περι-
λαμβάνονταν και όσοι λάμβαναν σύνταξη
από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προέχει η καταγραφή κατωτέρω των επί-
δικων προνοιών του περί της
Μείωσης των Απολαβών και
των Συντάξεων των Αξιωμα-
τούχων, Εργοδοτουμένων και
Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμου του
2012 (Ν.168(Ι)/2012). 

Σύμφωνα με το άρθρο 3
του Νόμου, προβλεπόταν μεί-

ωση ανάμεσα σε άλλα και των συντάξεων,
ως ακολούθως, με τις υπογραμμίσεις και τον
τονισμό να έχουν προστεθεί:

«3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιου-
δήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή διοι-
κητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμί-
ζουν θέματα καταβολής απολαβών και σύν-
ταξης, οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι
συντάξεις των συνταξιούχων, μειώνονται, ως
ακολούθως: 

(α) Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή
και η μηνιαία σύνταξη, που δεν υπερβαίνουν
το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00), δεν
μειώνονται κατά οποιοδήποτε ποσό· 

(β) οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή
και η μηνιαία σύνταξη που υπερβαίνουν το
ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) μειώνον-
ται κλιμακωτά ως ακολούθως: 

(i) για κάθε ευρώ από €1.001,00 και άνω
έως €1.500,00, κατά ποσοστό 6,5%, 

(ii) για κάθε ευρώ από €1.501,00 και άνω
έως €2.000,00, κατά ποσοστό 8,5%, 

(iii) για κάθε ευρώ από €2.001,00 και άνω
έως €3.000,00, κατά ποσοστό 9,5%, 

(iv) για κάθε ευρώ από €3.001,00 και άνω
έως €4.000,00, κατά ποσοστό 11,5%, 

(v) για κάθε ευρώ από €4.001,00 και άνω,
κατά ποσοστό 12,5%. 

(γ) Με ισχύ από την 1η Ια-
νουαρίου, 2014, οι ακαθάρι-
στες μηνιαίες απολαβές ή και
η μηνιαία σύνταξη πέραν του
€1,00 μειώνονται κατά 3%,
επιπρόσθετα από τη μείωση
που προβλέπεται στα εδάφια
3(α) και 3(β)».

Στο άρθρο 2 του Νόμου
προβλέπεται η έννοια των όρων «σύνταξη»,
«συνταξιούχος» και «κρατική υπηρεσία», οι
οποίες ενδιαφέρουν σε σχέση με τα επίδικα
θέματα, ως ακολούθως:

«σύνταξη» σημαίνει τη σύνταξη που κατα-
βάλλεται δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κα-
νονισμών ή συμβάσεων απασχόλησης ή δι-
οικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών σε συν-
ταξιούχο της κρατικής υπηρεσίας, του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών το-
πικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφο-
ρειών, ή αναφορικά με αυτόν, αλλά δεν πε-
ριλαμβάνει φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό». 

«συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο στο
οποίο χορηγείται σύνταξη όπως ορίζεται
στον παρόντα Νόμο».

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία
που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμ-
βάνει τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια εκ-
παιδευτική υπηρεσία, την υπηρεσία στις ένο-
πλες δυνάμεις της Δημοκρατίας ή στις δυνά-
μεις ασφαλείας της Δημοκρατίας, τη
δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την
υπηρεσία στη θέση του Γενικού και Βοηθού
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του
Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας, του Γενικού και Βοηθού Γενι-
κού Λογιστή της Δημοκρατίας, καθώς επί-
σης και την υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση
αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική Ε.Ε.
Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4369, 6.12.2012 168(Ι)/2012
πρόνοια σε νόμο ή Κανονισμούς».

Κρίνω πως ο αιτητής δικαίως παραπονεί-
ται για τον τρόπο που εφαρμόστηκε ο νόμος
με τις επίδικες μειώσεις στην σύνταξή του. Ο
ίδιος θα μπορούσε να θεωρηθεί συνταξιού-
χος της κρατικής υπηρεσίας αλλά εξ αντι-
διαστολής και συνταξιούχος του ιδιωτικού
τομέα, αν όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, λαμ-
βανομένου υπόψη του γεγονότος ότι όταν
συνταξιοδοτήθηκε το 2013 εργαζόταν στον
ιδιωτικό τομέα. 

Ακόμα δηλαδή και αν ήθελε θεωρηθεί, ως
φαίνεται να αποδέχεται ο αιτητής, ότι ο
Νόμος εφαρμοζόταν και για τους εργαζομέ-

νους στον ιδιωτικό τομέα κατά τον χρόνο
της συνταξιοδότησής τους, οι οποίοι διεκδί-
κησαν και έλαβαν σύνταξη από το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως ο αιτητής,
επειδή εργάστηκαν για ένα διάστημα και
στην κρατική υπηρεσία, αυτό προϋποθέτει
ότι κρίθηκαν ως «συνταξιούχοι της κρατικής
υπηρεσίας» και όχι αντίθετα, για την περίοδο
και μόνο γι’ αυτήν για την οποία το κράτος
συνεισέφερε στις εισφορές τους, ενόσω ερ-
γάζονταν στην κρατική υπηρεσία.

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα οδηγούσε
σε παράλογα αποτελέσματα, όπως για πα-

ράδειγμα για τους υπηρετή-
σαντες στο δημόσιο ακόμα
και για ελάχιστο διάστημα
ενός ή δύο ετών στην αρχή
ακόμα της καριέρας τους στο
σύνολο των 35 ή 40 ετών ερ-
γοδότησης τους στον ιδιω-
τικό τομέα, με τέτοια ερμη-
νεία θα θεωρούνταν και εκεί-
νοι συνταξιούχοι κρατικής

σύνταξης.
Η απάντηση που δόθηκε στο αίτημα του

αιτητή κρίνω πως είναι αναιτιολόγητη αλλά
και πεπλανημένη. Έχοντας μάλιστα υπόψη
ότι το ζήτημα απασχόλησε τους καθ’ ων η αί-
τηση και γι’ αυτό αποτάθηκαν στις Υπηρε-
σίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το ερώ-
τημα αν μπορούσαν διαχωρίσουν το μέρος
της σύνταξης του κρατικού τομέα από του
ιδιωτικού ή και για την περίοδο πέραν των
400 μηνών, για τους οποίους το κράτος συ-
νεισέφερε στο αναλογικό μέρος, κρίνω την
απόρριψη του αιτήματος του αιτητή, αλλά
και την εφαρμογή του Νόμου, ότι έγινε καθ’
υπέρβαση εξουσίας και παράνομα. Οι Υπη-
ρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφερό-
μενες στο ερώτημα για την δυνατότητα  αυ-
τόματου διαχωρισμού των συντάξεων των
επηρεαζόμενων, απάντησαν ότι «δεν μπορεί
να γίνει αυτόματος διαχωρισμός, αλλά κατά
περίπτωση, κάτι το οποίο προϋποθέτει
υψηλό διοικητικό κόστος και αυξημένο προ-
σωπικό, το οποίο στο παρόν στάδιο, δεν
μπορούν να διαθέσουν οι Υπηρεσίες μας».  

Θεωρώ πως ούτε οι ανάγκες σε αυξημένο
προσωπικό, ούτε το διοικητικό κόστος, αλλά
ούτε και το χρονοβόρο των διαδικασιών  θα
μπορούσαν να αιτιολογήσουν την συμπερί-
ληψη στην αποκοπή, εκείνου του μέρους της
σύνταξης του αιτητή, που κερδήθηκε με ει-
σφορές από εργασία στον ιδιωτικό τομέα και
της οποίας η καταβολή μετατέθηκε για το
μέλλον, κατά τον χρόνο δηλαδή της συντα-
ξιοδότησης. Ορθά αναφέρει παραπονούμε-
νος ο αιτητής, ότι παραβιάστηκε περιου-
σιακό του δικαίωμα που αποκτήθηκε με ει-
σφορές των ιδιωτών εργοδοτών του και του
ιδίου και δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί
«σύνταξη» «συνταξιούχου της κρατικής υπη-
ρεσίας».

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η προ-
σφυγή επιτυγχάνει και η επίδικη απόφαση
ακυρώνεται, με €1300 έξοδα, πλέον ΦΠΑ, αν
υπάρχει, υπέρ του αιτητή και εναντίον των
καθ’ ων η αίτηση. n

Υπόθεση  Αρ. 496/2014
ΚΡΟΝΗ

v.
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας
4 Φεβρουαρίου, 2019

Οι διάδικοι δεν
μπορούν να προσα-
γάγουν μαρτυρία
χωρίς την άδεια του
Δικαστηρίου.

Η προσαγωγή της
αιτούμενης μαρτυ-
ρίας δεν θα παρά-
σχει οιανδήποτε
πρόσθετη βοήθεια
στο Δικαστήριο.
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Γενική Συνέλευση Κλάδου Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών
Καλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-

τέρα 04 Μαρτίου 2019 και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του καφεστια-
τορίου Grey Terrace στον ισόγειο χώρο του κτηρίου της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία. 

Η Γενική Συνέλευση θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:
1. Λογοδοσία Προέδρου Κλαδικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου.
3. Διάφορα άλλα θέματα που τυχόν θα υποβληθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο δύο

(2) τουλάχιστο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 9 μέλη. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

έχουν όλα τα μέλη του Κλάδου που ανήκουν στη δύναμη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα (12) του-
λάχιστο μήνες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσα μέλη βρίσκονταν
ταμειακά σε τάξη προς την ΠΑΣΥΔΥ και είναι μέλη την 30η Νοεμβρίου που προηγείται
των τακτικών ετήσιων γενικών.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν πάνω σε ειδικό δελτίο υποψηφιότητας (συ-
νημμένο) το οποίο επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε από το Αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ (τηλ.
22844300) ή την ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ (www.pasydy.org). Οι ενδιαφερόμενοι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να παραδώσουν το έντυπο υποβολής υποψη-
φιότητας στον Πρόεδρο (Δρ. Αγαθοκλή Χριστοφίδη agathoklis_christofides@yahoo.gr) ή
τη Γραμματέα (Δρ. Έλενα Παπαμιχαήλ elemar@cytanet.com.cy) του κλάδου ή να το στεί-
λουν στο αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ (Φαξ: 22668639) πέντε (5) μέρες πριν από τη μέρα διεξα-
γωγής των εκλογών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μόνιμο Γραμματέα
της ΠΑΣΥΔΥ, συν. Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη, στο 22844452.

Η παρουσία και συμμετοχή όλων στη Συνέλευση και στις εκλογές είναι απαραίτητη.
(Δρ. Αγαθοκλής Χριστοφίδης), Πρόεδρος 

Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων Κοινωνικών Ασφαλίσεων
H Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί στην καντίνα

των Κεντρικών Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη Λευκωσία την
Παρασκευή, 1/3/2019 και ώρα 14.30 μ.μ. Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.

2. Τα κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
(α) Λογοδοσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του

χρόνου που έληξε.
(β) Συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα και λήψη απόφασης.
(γ) Συζήτηση του θέματος ανάληψης νέων υποχρεώσεων από τις Υπηρεσίες Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων για εφαρμογή νέων Νομοθεσιών/Σχεδίων/Διαδικασιών χωρίς την απα-
ραίτητη και σωστή στελέχωση των Υπηρεσιών.

(δ) Διάφορα άλλα θέματα.
(ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) του-

λάχιστο ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
(στ) Ενημέρωση για τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβου-

λίου του Κλάδου για την επομένη τριετία (Μάρτιος 2019 - Μάρτιος 2022).
3. Με βάση το Καταστατικό της Οργάνωσής μας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλά-

δου μας θα αποτελείται από 16 μέλη ως ακολούθως:
Κλάδος Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Σύνθεση Συμβουλίου Δεκαέξι (16)

μέλη
1. Επιστημονική Πυραμίδα
Πρώτος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κλ. Α14+2), Ανώτεροι Λειτ. Κοιν. Ασφ.

(Κλ. Α13+2), Λειτ. Κοιν. Ασφ. A΄ (Κλ. Α11+2), Λειτ. Κοιν. Ασφ. (Κλ. Α8-10-11).
Εκπρόσωποι στο Κλαδικό Συμβούλιο: Τρεις (3).
2. Τεχνική Πυραμίδα
(α) Πρώτοι Ασφαλιστικοί Λειτουργοί - Κλ. Α11+2
Εκπρόσωποι στο Κλαδικό Συμβούλιο: Ένας(1).
(β) Ανώτεροι Ασφαλιστικοί Λειτουργοί - Κλ. Α10+1 
Εκπρόσωποι στο Κλαδικό Συμβούλιο: Δυο (2)
(γ) Ασφαλιστικοί Λειτουργοί - Κλ. Α8-9+1
Εκπρόσωποι στο Κλαδικό Συμβούλιο: Τέσσερις(4)
(δ) Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί - Κλ. Α2-5-7+1.
Εκπρόσωποι στο Κλαδικό Συμβούλιο: Έξι (6)
- Αντιπρόσωποι Συνεδρίου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.: Πέντε (5) από τα μέλη του Συμβουλίου.
- Γενικοί Σύμβουλοι (Αντιπρόσωποι στο Γενικό Συμβούλιο): Ένα (1) μέλος του Συμ-

βουλίου.
4. Η εκλογή όλων των μελών του Κλαδικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τάξη/βαθμό

είναι καθολική και ενιαία για όλα τα μέλη του Κλάδου.
5. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του Κλάδου που βρίσκονταν ταμειακά σε

τάξη προς την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στις 30 Νοεμβρίου, 2018.
6. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Κλάδου που ανήκουν στη δύναμη

της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες πριν της αρχαιρεσίες και δεν καθυστε-
ρούν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

7. Κάθε υποψήφιος για το Δ.Υ. πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος και να υποστηρί-
ζεται από άλλο γραπτώς. Οι υποψηφιότητες να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο υποψη-
φιότητας.

9. Στη Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε
(15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, θα αποτελέσει απαρτία. 

Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Ο.Γ.Α.
Καλείστε στην Ετήσια Γενική συνέλευση του Κλάδου που θα πραγματοποιηθεί στις 6

Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.30 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Οργα-
νισμού.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Ι) Λογοδοσία πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που πέρασε, από

τον Πρόεδρο του Κλάδου.
II) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε

θέμα της ημερήσιας διάταξης.
III) Μετεξέλιξη του Οργανισμού.
IV) Οποιοδήποτε θέμα που θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστο

μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
V) Αρχαιρεσίες, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου, για την επό-

μενη τριετία.
Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθούν, στο Γραμ-

ματέα του Κλάδου, μέχρι την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα υποψηφιότητας από το Γραμ-

ματέα του Κλάδου.
Οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρεθεί μέσα σε 15 λεπτά από την ώρα έναρξης της

Γενικής Συνέλευσης, θα αποτελέσει απαρτία.
Σπύρος Κουππάρης, Πρόεδρος                Σάββας Χατζήμιχαηλ, Γραμματέας

Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων

Γενική Συνέλευση Κλάδου Τελωνειακών Υπαλλήλων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Τελωνείων καλεί όλα

τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στο κτήριο της
ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία, η ώρα 16:30.

Ημερησία Διάταξη
1. Λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ταμειακή Έκθεση
3. Συζήτηση για τα πιο πάνω
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο

(2) τουλάχιστον μέρες πριν την καθορισθείσα ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευ-
σης.

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα πραγματοποιηθούν στις 7 Μαρτίου 2019.
Η παρουσία όλων των μελών του Κλάδου κρίνεται απαραίτητη. Οποιοσδήποτε αριθ-

μός μελών παρευρίσκεται μετά από την παρέλευση 15 λεπτών, θα αποτελεί απαρτία.

Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων Υπηρεσιών Πληροφορικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Υπηρεσιών

Πληροφορικής καλεί όλα τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Πέμπτη,  7
Μαρτίου 2019 και ώρα 1:30 μμ – 3:30 μμ στις αίθουσες 4160 και 4161 στον 1ο όροφο του
Υπουργείου Οικονομικών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Λογοδοσία της Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ταμειακή Έκθεση.
3. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη δυναμικών μέτρων.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο

(2) τουλάχιστον μέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συ-
νέλευσης.

5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώ-

σουν το συνημμένο έντυπο και το υποβάλουν συμπληρωμένο στη Γραμματέα, Ναϊρή Γιλ-
τιζιάν ή στη συνάδελφο Χαρίκλεια Ολυμπίου τουλάχιστο πέντε μέρες (5) πριν από τη Γε-
νική Συνέλευση (λόγω του ότι εμπίπτει Σαββατοκύριακο θεωρείται ως η τελευταία ημε-
ρομηνία υποβολής η Παρασκευή 1/3/2019 μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι).

Διευκρινίζουμε ότι, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στα 7
και τα 2 μέλη εκλέγονται από την Τεχνική Πυραμίδα ενώ τα υπόλοιπα 5 από την Επι-
στημονική Πυραμίδα του Κλάδου. Όλοι οι ψηφοφόροι θα ψηφίζουν 7 άτομα (όχι λιγότερα,
ούτε περισσότερα) και από τις 2 κατηγορίες (5 από το επιστημονικό και 2 από το τεχνικό
προσωπικό).

Η παρουσία όλων των μελών του Κλάδου κρίνεται απαραίτητη.
Οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρίσκεται μετά από την παρέλευση 15 λεπτών θα

αποτελεί απαρτία.
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Σύμφωνα με εγκύκλιο του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
που εκδόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου

ενόψει της εφαρμογής από 25 Μαΐου, 2018,
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, ο οποίος ενσωματώθηκε
στο εθνικό δίκαιο με τον περί της Προστα-
σίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας
των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 
(Ν. 125(1)/2018), κατέστη ανάγκα ίο όπως
τροποποιηθούν τα Έντυπα συμμετοχής στις
μη Ενδοτμηματικές Εξετάσεις σε τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του συμ-
μετέχοντος όπως τα προσωπικά του στοι-
χεία, που υποβάλλονται με την υπό αναφορά
αίτηση, να μπορούν να τυγχάνουν επεξερ-
γασίας από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού για σκοπούς διεξαγωγής
των πιο πάνω εξετάσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης και της δημοσίευσης των αποτελε-
σμάτων των επιτυχόντων υποψηφίων στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με
βάση τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αντί για τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας,
που ίσχυε μέχρι σήμερα και που συνιστά ιδι-
αίτερα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

Ως εκ τούτου, ετοιμάστηκαν, σε συνεργα-
σία με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, νέα
Έντυπα συμμετοχής, με τα οποία αντικαθί-

στανται τα αντίστοιχα υφιστάμενα Έντυπα,
ως ακολούθως: 

Έντυπο Α', για συμμετοχή στην εξέταση
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονι-
σμούς και στις Γενικές Διατάξεις.

Έντυπο Β΄, για συμμετοχή στην εξέταση
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονι-
σμούς και στις Γενικές Διατάξεις (για Διοι-
κητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), και

Έντυπο Γ΄, για συμμετοχή στην εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδη-
γίες, στους περί Προσφορών του Δημοσίου
Νόμους και (Γενικούς) Κανονισμούς και
στους Κανονισμούς Αποθηκών.

Επισημαίνεται ότι τα νέα Έντυπα συμμε-
τοχής θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω από την
επιλογή «Εξετάσεις» και στη συνέχεια «Εξε-
τάσεις για Δημοσίους Υπαλλήλους» και θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται εφεξής για τη
συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις, περι-
λαμβανομένων και αυτών που θα διεξαχθούν
αρχές Μαΐου, σε ημερομηνία που θα καθορι-
στεί σύντομα.

Οι τροποποιημένες αιτήσεις συμμετοχής
στις εξετάσεις περιλαμβάνουν την ακόλουθη
συγκατάθεση από τον αιτητή.

Συγκατατίθεμαι όπως η Μόνιμη Τριμελής
Επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Υπουργό
Οικονομικών για σκοπούς διεξαγωγής της

πιο πάνω εξέτασης, προβαίνει στην επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων που είναι
αναγκαία για το σκοπό της διεξαγωγής της
πιο πάνω εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων
και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων
της εξέτασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με βάση τον Αριθμό Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων των υποψηφίων και απο-
στολής τους στην Επιτροπή Δημόσιας Υπη-
ρεσίας για σκοπούς ενημέρωσης των προ-
σωπικών τους φακέλων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την

Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), (ΕΕ),
2016/679 και τον Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), (ΕΕ),
2016/679 και τον περί της Προστασίας των
Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργα-
σίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των
Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν.
125(1)/2018), που συμπληρώνει το ΓΚΠΔ,
που συμπληρώνει το (ΓΚΠΔ). n

Τροποποίηση εντύπων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΤΔΔΠ

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

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

Τη συνέλευση θα απασχολήσουν τα πιο κάτω θέματα:
Α. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτρο-

πής
Β. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της τριε-

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

μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Γ. 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.

Χρίστος Χρυσοστομίδης, Πρόεδρος         Μάριος Κωνσταντίνου Γραμματέας

Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας
Προσκαλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας η οποία θα πραγματο-

ποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, ώρα 3:15 μμ στην Αίθουσα Εκπαίδευσης, στο
ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματοςστην οδό Απελλή 12, 1080 Λευκωσία.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
1. Ημερήσια Διάταξη:
α. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε, από

την Πρόεδρο του Κλάδου,
β. Οικονομική Έκθεση / Ταμεία του Κλάδου,
γ. Οποιονδήποτε 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 μέρες πριν την Ετήσια  Γενική  Συνέλευση,

δ. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου για την
επόμενη τριετία.

2. Με βάση τα άρθρα 15(2) και 15(6) του Καταστατικού της Οργάνωσής μας το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Κλάδου μας αποτελείται από 5 μέλη (2από την Επιστημονική Πυ-
ραμίδα και  3 από την ΤεχνικήΠυραμίδα).

3. Κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό 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 στοειδικό δελτίο υποψηφιότητας το
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στον Γραμματέα του Κλάδου συν. Γιάννο
Κουδουνάρη, μέσω email: ykoudounaris@dli.mlsi.gov.cy ή μέσω φαξ (αρ. 22663788),
πέντε (5) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή το αργότερο
μέχρι την3η Μαρτίου 2019 ώρα 12.00 το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 15.5(γ) του
Καταστατικού.Toδελτίο υποψηφιότητας επισυνάπτεται.

4. Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι Συνάδελφοι είναι εγγεγραμμένα μέλη
της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ και περιλαμβάνονται στους καταλόγους μισθοδοσίας του Νοεμβρίου
2018. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας του Κλάδου, οι Καταστατικές Διατάξεις για τη διεξα-
γωγή των αρχαιρεσιών και το Δελτίο Υποψηφιότητας είναι διαθέσιμα από τον Γραμματέα
του Κλάδου.

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

Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Πρόεδρος        Γιάννος Κουδουνάρης, Γραμματέας

Γενική Συνέλευση Πολιτιστικών και Άλλων Υπηρεσιών
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματο-

ποιηθεί την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα εκδηλώ-
σεων στο ισόγειο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην οδό Ιφιγενείας 27.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση είναι:
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του

χρόνου που πέρασε.
2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου.
3. Παρουσίαση θεμάτων που θα υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο 2 (δύο) του-

λάχιστον ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου
Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθούν πάνω σε

ειδικό έντυπο το οποίο επισυνάπτεται και να σταλούν στο Γραμματέα του Κλάδου, κ.
Ζάχο Πολυβίου (τηλ. 99578923) δια χειρός ή μέσω email στο zpolyviou@gmail.com του-
λάχιστον 5 (πέντε) μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, δηλαδή μέχρι τις 24.2.2019 και
ώρα 12 το μεσημέρι.

Ειδικά έντυπα για υποψηφιότητες διατίθενται και από τους αντιπροσώπους του Κλά-
δου.

Πρόεδρος, (Δημήτρης Νικολάου)              Γραμματέας, (Ζάχος Πολυβίου)
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Από το 2010 η EPSU προειδοποιούσε κατά των μειώσεων μισθών και ωφελημάτων
Αναδημοσίευση από το ‘Δ.Υ.’ της 18ης Φεβρουαρίου 2010
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Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
(ΕΕΔ) για το 4ο τρίμηνο του 2018,

το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 440.765
άτομα ή 62,5% του πληθυσμού (άνδρες
68,5%, γυναίκες 57,0%) σε σύγκριση με
428.291 άτομα (61,6%) το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2017 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν
407.382 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης
57,8% (άνδρες 63,3%, γυναίκες 52,7%) σε
σύγκριση με 384.911 άτομα (55,3%) το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2017.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 33.383
άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 7,6% του
εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,5%, γυναί-
κες 7,6%) σε σύγκριση με 43.380 άτομα
(10,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλη-
σης ήταν 74,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες
ήταν 80,2% και για τις γυναίκες 69,3%. Στο
αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 το ποσοστό
ήταν 71,5% (άνδρες 75,8%, γυναίκες 67,6%).
Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης
ήταν 61,1% σε σύγκριση με 57,6% στο αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2017. 

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλη-
σης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό
των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι
Υπηρεσίες με 80,8% και ακολουθούν η Βιο-
μηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,1% και
2,1% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2017
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες
81,1%, Βιομηχανία 16,6% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το
11,2% της συνολικής απασχόλησης ή 45.644
άτομα (άνδρες 8,1%, γυναίκες 14,6%). Το αν-
τίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του
2017 ήταν 12,7% (άνδρες 9,2%, γυναίκες
16,4%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το
86,7% ή 353.001 άτομα ήταν υπάλληλοι, από
τους οποίους το 12,5% (43.944 άτομα) είχε
προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο
του 2017 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το
86,8% του συνόλου της απασχόλησης και
από αυτούς ποσοστό 14,8% είχε προσωρινή
εργασία.
Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσο-
στό ανεργίας ήταν 20,6% του εργατικού δυ-
ναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 25,7%,
γυναίκες 16,0%) σε σύγκριση με 22,9% (άν-
δρες 26,8%, γυναίκες
19,9%) στο αντίστοιχο
τρίμηνο του περασμένου
χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρ-
κεια της ανεργίας, το
53,7% του συνόλου των
ανέργων έψαχνε για εργα-
σία για περίοδο κάτω από
6 μήνες, το 14,2% για πε-
ρίοδο 6-11 μήνες, ενώ πο-
σοστό 32,1% ήταν μακρο-
χρόνια άνεργοι. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά για το 4ο
τρίμηνο του 2017 ήταν
53,5%, 12,8% και 33,7%. n

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: 4ο Τρίμηνο 2018

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2019
αυξήθηκε κατά 2,1%, σε σχέση με

τον Ιανουάριο του 2018, ενώ σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,8%. 

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2018, η
κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη με-
ταβολή με ποσοστό 11,5%. 

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2018, η μεγα-

λύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγο-
ρία Ένδυση και Υπόδηση (-17,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες, σε σχέση με τον Ιανουάριο του
2018 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρό-
φιμα, Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός με πο-
σοστό 4,3%. Συγκριτικά με τον προηγούμενο
μήνα, οι κατηγορίες Ενέργεια και Μη Ενερ-
γειακά Βιομηχανικά Προϊόντα παρουσίασαν
τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσοστά -

4,8% και -4,7% αντίστοιχα.
Συντελεστές στάθμισης των ειδών 

Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών του
ΕνΔΤΚ υπολογίζονται βάσει των καταναλω-
τικών δαπανών (των νοικοκυριών και τουρι-
στών), που πραγματοποιούνται στην οικο-
νομική επικράτεια της χώρας. Μέχρι το 2011
η κύρια πηγή για τις καταναλωτικές δαπά-
νες αποτελούσε η Έρευνα Οικογενειακού
Προϋπολογισμού, ενώ από το 2012 και με
βάση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας (No 1114/2010) αξιοποιούν-
ται κυρίως στοιχεία από τους εθνικούς λο-
γαριασμούς. 
Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του

2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το
2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος
αναφοράς είναι το 2015=100.
Ταξινόμηση                                                                                                                  

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΕνΔΤΚ
υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της
ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κα-
τηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι
τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του
2016, ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύε-
ται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακο-
λουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρω-
παϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τού-
του, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας
για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται
είναι τα πέντε ψηφία. n

Άνοδος δείκτη από Ιανουάριο 2018 μείωση από Ιανουάριο 2019
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Ευρωεκλογές 2019: 
Πρακτικές πληροφορίες

Ανανέωσης των γενεών 
στο γεωργικό τομέα της ΕΕ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζή-
τημα της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα της ΕΕ
«είτε το θέλουν είτε όχι», λένε οι νέοι αγρότες. Για να γίνει
αυτό, λένε, πρέπει πρώτα να υποστηριχθεί ένας ισχυρός προ-
ϋπολογισμός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά
το 2020.

«Δεδομένου ότι η ανανέωση των γενεών είναι ένας από τους εννέα στόχους της ΚΑΠ, τα
κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό είτε τους αρέσει είτε όχι»,
δήλωσε ο Jannes Maes, πρόεδρος της ένωσης νέων γεωργών της ΕΕ (CEJA).

Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ αντιμετωπίζει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού.
Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, θα θέσει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα,
προειδοποιούν οι ειδικοί. Το 2016, μόνο το 11% των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων στην ΕΕ ήταν νέοι αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Η Αυστρία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νέων γεωργών (22,2%), ακολουθούμενη από την
Πολωνία (20,3%) και τη Σλοβακία (19,0%). Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος (3,3% όλων
των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων), η Πορτογαλία (4,2%) και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (5,3%) έχουν το χαμηλότερο ποσοστό νέων γεωργών.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μετά το 2020 έχουν εννέα στόχους, ένας
από τους οποίους είναι να ενθαρρύνουν τους νέους να ενταχθούν στον κλάδο.

Ειδικότερα, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ έχει προτείνει να προβλεφθεί για τους νέους γε-
ωργούς κατ’ελάχιστο το 2% των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε κάθε χώρα της
ΕΕ (Πυλώνας 1), συμπληρωμένο από χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο στόχων αγροτι-
κής ανάπτυξης και μέτρα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε γεωργικές εκτάσεις και
χερσαίες μεταφορές 

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΚΑΠ. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή πρότεινε σημαντική μείωση των γεωργικών δαπανών, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ πρέ-
πει να αξιοποιήσει ορισμένους οικονομικούς πόρους για την αντιμετώπιση νέων προκλή-
σεων όπως η ασφάλεια. Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ανέφερε ότι εναπόκειται στα κράτη
μέλη να καλύψουν αυτό το οικονομικό χάσμα, αυξάνοντας τις εθνικές τους συνεισφορές
στην ΚΑΠ.

Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη είναι απρόθυμα να το κάνουν. Η Γαλλία, μαζί με την Ελλάδα,
την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία, υπέγραψαν κοινή δήλωση εκ-
φράζοντας την απογοήτευσή τους για τον μειωμένο προϋπολογισμό της ΚΑΠ. Η Κύπρος και
η Βουλγαρία προσχώρησαν επίσης σε αυτή την ομάδα χωρών σε μεταγενέστερο στάδιο. n

Στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019 θα ψηφίσουν 27
κράτη, έναντι των 28 που ψήφισαν το 2014 και θα
εκλέξουν 705 ευρωβουλευτές έναντι των 751, πριν
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα κράτη-μέλη διαφοροποιούνται ως προς την
ημέρα ψηφοφορίας (κυμαίνεται από την 23η ως
την 26η Μαίου), ως προς τη δυνατότητα και τον

τρόπο άσκησης της εκλογικής διαδικασίας, ως προς το ελάχιστο ποσοστό που πρέπει να
συγκεντρώσει ένα κόμμα για να εκπροσωπηθεί και βεβαίως ως προς τον αριθμό των ευρω-
βουλευτών που εκλέγει κάθε κράτος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα κάτωθι στοιχεία, σχετικά με τους αριθμούς των
ευρωβουλευτών ανά χώρα, σε παρένθεση η σύγκριση με τις εκλογές του 2014):

Η Γερμανία εκλέγει 96 ευρωβουλευτές (=αριθμός με το 2014), η Γαλλία 79 (+5 έναντι της
εκλογής του 2014), η Ιταλία 76 (+3), η Ισπανία 59 (+5), η Πολωνία 52 (+1), η Ρουμανία 33
(+1), η Ολλανδία 29 (+3), το Βέλγιο 21 (=), η Τσεχία 21 (=), η Ελλάδα 21 (=), η Ουγγαρία
21 (=), η Πορτογαλία 21 (=), η Σουηδία 21 (+1), η Αυστρία 19 (+1), η Βουλγαρία 17 (=), η
Δανία 14 (+1), η Σλοβακία 14 (+1), η Φινλανδία 14 (+1), η Ιρλανδία 13 (+2), η Κροατία 12
(+1), η Λιθουανία 11 (=), η Λετονία 8 (=), η Σλοβενία 8 (=), η Εσθονία 7 (+1), η Κύπρος 6
(=), το Λουξεμβούργο 6 (=), η Μάλτα 6 (=)

Τέσσερις χώρες δεν επιτρέπουν καθόλου τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των ευ-
ρωεκλογών από το εξωτερικό. Είναι η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβακία.

Με επιστολική ψήφο επιτρέπεται η ψηφοφορία στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την
Εσθονία, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυ-
στρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Στις πρεσβείες και προξενεία των χωρών της ΕΕ που κατοικούν μπορούν να ψηφίσουν οι
πολίτες του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας,
της Γαλλίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πο-
λωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Το εκλογικό κατώφλι για την εκλογή ευρωβουλευτή είναι 5% για την Τσεχία, τη Γαλλία,
την Κροατία, την Λιθουανία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη
Σλοβακία.Το 4% ισχύει για την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σουηδία, 3% για την Ελλάδα και
1,8% για την Κύπρο. Οι υπόλοιπες χώρες δεν θέτουν ελάχιστο όριο. n

Διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ 
εκτός Ευρωζώνης

Με 532 ψήφους υπέρ, 22 κατά και 55 αποχές, η ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε τους νέους κανόνες για τον
τερματισμό των διακρίσεων κατά των χρηστών υπηρεσιών πλη-
ρωμών στην ΕΕ εκτός της Ευρωζώνης, καλώντας τις τράπεζες να
ευθυγραμμίσουν με τα τέλη για τις εθνικές πληρωμές που πραγ-
ματοποιούνται στο επίσημο τοπικό νόμισμα (κανόνας «ίδιας επι-

βάρυνσης»), με αυτές στο SEPA, πριν το τέλος του έτους. Η πρόταση αυτή ξεκίνησε από την
Κομισιόν και έχει εγκριθεί σε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο των Κρατών Μελών (ECO-
FIN). Η ψηφοφορία στο ΕΚ ήταν το τελευταίο στάδιο.

Εξίσωση του κόστος διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ και των εγχώριων πληρωμών και
διαφανείς χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Ενώ οι καταναλωτές στην ευρωζώνη επωφελούνται από τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε
ευρώ (ΕΧΠΕ), αυτοί οι οποίοι ζουν εκτός εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλό κόστος για
τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.

Εντός ενός έτους, τα τέλη για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της ΕΕ πρέπει να
συμβαδίζουν με τα τέλη για τις εθνικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στο επίσημο το-
πικό νόμισμα (κανόνας «ίσης επιβάρυνσης»). 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν στις τράπεζες κανόνες για τη χρήση
ίσων τελών στις διασυνοριακές και τις εγχώριες πληρωμές εκτός ευρώ. Διαφανείς μετατρο-
πές νομισμάτων για συναλλαγές που γίνονται μέσω κάρτας και τραπεζικές μεταφορές.

Τα νέα μέτρα θα προστατεύσουν επίσης τους καταναλωτές από την επιβολή αυθαίρετων
χρεώσεων για μετατροπές συναλλάγματος. Σε κάθε συναλλαγή, θα ενημερώνονται για το
ποσό που θα πληρωθεί στο τοπικό νόμισμα και στο νόμισμα του λογαριασμού τους. Για να
καταστούν οι τιμές μετατροπής πιο διαφανείς, θα υπάρχει μια ενιαία βάση για τον υπολογι-
σμό των χρεώσεων μετατροπής συναλλάγματος για πληρωμές σε σημείο πώλησης ή ATM
(επιτόκιο αναφοράς ΕΚΤ + x%, με μέγιστους δείκτες επιτοκίων που ορίζονται ξεχωριστά
από τις τράπεζες).

Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση προώθησης, όπως SMS, e-mail ή
ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας ή την εφαρμογή «web banking» του
πληρωτή σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις μετατροπής νομίσματος. Αυτές οι υπηρεσίες
κοινοποίησης θα προσφέρονται δωρεάν.

Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να αποκαλύπτουν το εκτιμώμενο πλήρες κόστος μετατρο-
πής νομισμάτων σε περιπτώσεις τραπεζικών μεταφορών πριν εκτελεστεί η πληρωμή. n

Πρώτη προβολή εδρών 
για τη σύνθεση του νέου ΕΚ

Το ΕΚ δημοσιοποίησε την πρώτη του προβολή για την
κατανομή των εδρών της επόμενης (9ης) νομοθετικής πε-
ριόδου, συγκεντρώνοντας εθνικές δημοσκοπήσεις.

Το ΕΚ δημοσίευσε μια πρώτη δέσμη προβολών για το πώς
θα μοιάζει η επόμενη σύνθεσή του με βάση δεδομένα από

εθνικές δημοσκοπήσεις που συγκεντρώθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2019. Τα δεδομένα
αυτά προέρχονται από επιλεγμένες, αξιόπιστες δημοσκοπήσεις που διενήργησαν σχετικοί
εθνικοί οργανισμοί και συνδυάστηκαν από την Kantar Public εκ μέρους του Κοινοβουλίου.

Τα κόμματα έχουν ενσωματωθεί σε πολιτικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν ήδη ή με
βάση υπάρχοντες δεσμούς με το σχετικό ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Όλα τα νέα κόμματα
και κινήματα που δεν έχουν εκδηλώσει τις προθέσεις τους κατηγοριοποιήθηκαν ως «άλλα».

Προβάλλοντας τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ επί των εδρών
του κοινοβουλίου μετά το Brexit, παρατηρούμε ότι η επόμενη σύνθεση θα αντικατοπτρίζει
ένα πολιτικό τοπίο πιο κατακερματισμένο από ποτέ. Σημειώνεται ότι το επόμενο ΕΚ θα έχει
λιγότερους ευρωβουλευτές (705) από το απερχόμενο (751).

Όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέσω του δημοσιογραφικού φακέλου σε μορφή Excel,
συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους καταλόγου για δημοσκοπήσεις που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη σε όλα τα κράτη μέλη. Το αρχείο θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες για τα εθνικά κόμ-
ματα, τα ονόματά τους, τους πολιτικούς τους δεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέ-
σματά τους στις τελευταίες ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές, καθώς και το επίπεδο στήριξης
προς αυτά με βάση τις συγκεντρωμένες δημοσκοπήσεις. Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις συμπε-
ριλαμβάνουν στα στοιχεία ταυτότητάς τους τον οργανισμό που συνέλλεξε τα δεδομένα, το
μέγεθος του δείγματος και τις ημερομηνίες συλλογής.

Το ΕΚ θα εκδίδει ανανεωμένες προβολές κάθε δύο εβδομάδες μέχρι το τέλος του Απριλίου
και σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια του Μαΐου μέχρι και το βράδυ των εκλογών. Θα
δημοσιευτούν επίσης παραστάσεις νίκης στις 26 Μαΐου για όποιες χώρες ακολουθούν αυτή
την πρακτική και όπου οι κάλπες έχουν κλείσει, ενώ από τις 18.00 (τοπική ώρα) και κάθε
μία ώρα θα γίνονται διαθέσιμα προσωρινά αποτελέσματα από όλα τα κράτη μέλη.

Οι πρώτες άμεσες ευρωπαϊκές εκλογές πραγματοποιήθηκαν πριν 40 χρόνια, στις 12 Ιου-
νίου 1979. Οι φετινές εκλογές θα είναι οι σημαντικότερες στην ιστορία του ΕΚ, λαμβάνον-
τας υπόψη την πολιτική ατμόσφαιρα, τη διαφαινόμενη αποχώρηση της Βρετανίας και τις
μεγάλης κλίμακας πολιτικές και διασυνοριακές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Οι πολίτες θα κληθούν να ψηφίσουν στις 23 - 26 Μαΐου για να αποφασίσουν για το μέλλον
της Ευρώπης. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Politico: Η Βρετανία χρειάζεται μαθήματα
από τον Θουκυδίδη για το Brexit

«H ιστορία της αρχαίας Ελλάδας προ-
σφέρει χρήσιμα διδάγματα σε κράτη που
ξεκινούν αυτοκτονικές εθνικές περιπέτειες
λόγω ψεμάτων και άρνησης να ακούσουν
τους ειδικούς», γράφει το Politico σχολιά-
ζοντας το ενδεχόμενο άτακτου Brexit χωρίς
συμφωνία.

«Θα ήταν καλό να συμβουλεύσει κανείς
την πρωθυπουργό της Βρετανίας Tερέζα
Μέι να πει στους βουλευτές της (και τους

αξιωματούχους) να διαβάσουν το Θουκυδίδη. Ενδεχομένως να αποδειχθεί η καλύτερη αγορά
που έκαναν ποτέ με 7,95 λίρες», σημειώνει το Politico και αναφέρεται σε δύο αιματηρά επει-
σόδια στον καταστροφικό πόλεμο μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών που δίχασε την Ελ-
λάδα περίπου 2.500 χρόνια πριν: την εκστρατεία στη Σικελία και τη σφαγή των Μηλίων.

Αναφέρει μάλιστα ότι είναι μια σύγκρουση που οι Βρετανοί θα κάνουν καλά να τη μελε-
τήσουν καθώς προσφέρει ένα χρήσιμο μάθημα: Ακόμα και κατά την 11η ώρα, μια συμφωνία
μπορεί να επιτευχθεί.

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει το βιβλίο του Θουκυδίδη ένα αριστούργημα της πολιτικής
ψυχολογίας και στρατηγικής, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ισχυροί παραλληλισμοί με το
Brexit και σημειώνει ότι δυστυχώς ο Θουκυδίδης δεν διαβάζεται ευρέως στη Βρετανία, ενώ
είναι πολύ περισσότερο της μόδας στην Αμερική, όπου είναι υποχρεωτική η ανάγνωση του
βιβλίου του για υψηλόβαθμους αξιωματούχους καθώς θεωρείται γκουρού για την άνοδο και
την πτώση των μεγάλων δυνάμεων.

Αναφερόμενος στη σικελική εκστρατεία και επιχειρώντας τον παραλληλισμό με τη Βρε-
τανία της εποχής του Brexit, αναφέρει ότι οι Βρετανοί το 2016, όπως και οι Αθηναίοι, είχαν
μικρή αίσθηση της κλίμακας της περιπέτειας που είχαν αναλάβει. Τους είχαν υποσχεθεί ότι
κατάκτηση της Σικελίας θα είναι εύκολη και θα τους κάνει πλουσιότερους, ενώ όσοι αντι-
τάχθηκαν στην εισβολή, θεωρήθηκαν εχθροί του λαού και μη πατριώτες.

Ως γνωστόν, η εκστρατεία κατέληξε σε καταστροφή. Οι κρατούμενοι βρήκαν τον θάνατο
σε δύσοσμα λατομεία ή πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Η ήττα ξαφνικά έκανε την Αθήνα να δεί-
χνει περισσότερο ευάλωτη στον πόλεμο με τη Σπάρτη και το δημοκρατικό σύστημα (προ-
σωρινά) ανετράπη δύο χρόνια αργότερα. n

Guardian: Το Brexit ίσως παραταθεί 
ως το 2021, αποκαλύπτουν πηγές της ΕΕ

Το Brexit ενδέχεται να καθυστερήσει
ως το 2021, βάσει των σχεδίων που εξε-
τάζουν ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ,
όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα
Guardian.

Το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης πε-
ριόδου διαπραγματεύσεων φαίνεται να
κερδίζει έδαφος στην ΕΕ στην περίπτωση
που το βρετανικό κοινοβούλιο συνεχίσει
να απορρίπτει τη συμφωνία, στην οποία

κατέληξαν η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και οι Βρυξέλλες, και τελικά ζητήσει την
παράταση των διαπραγματεύσεων.

Η αντικατάσταση της μεταβατικής περιόδου των 21 μηνών μετά το Brexit με αντίστοιχο
χρονικό διάστημα για διαπραγματεύσεις, ενώ η Βρετανία θα παραμένει μέλος της ΕΕ, θα
επιτρέψει σε Λονδίνο και Βρυξέλλες να καταλήξουν σε νέα σχέδια για τη μελλοντική τους
σχέση με στόχο να καταστεί περιττό και το backstop για τα ιρλανδικά σύνορα.

Οι Βρυξέλλες είναι αποφασισμένες να αποφύγουν να προτείνουν μια μικρή παράταση στις
διαπραγματεύσεις απλώς και μόνο για να αναγκαστούν να επανεξετάσουν το θέμα το κα-
λοκαίρι, όταν η Μέι θα έχει και πάλι αποτύχει να λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου, επι-
σημαίνει η Guardian.

«Αν οι αξιωματούχοι θεωρήσουν ότι υπάρχει λόγος παράτασης, το οποίο δεν είναι βέβαιο
με δεδομένη την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, (...) θα το πάνε μακριά για να διασφα-
λίσουν μια αξιοπρεπή περίοδο ώστε να λυθούν τα εκκρεμή ζητήματα ή να εξομαλυνθεί η κα-
τάσταση», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

«Μια παράταση 21 μηνών έχει νόημα καθώς θα καλύπτει το δημοσιονομικό πλαίσιο (την
περίοδο του προϋπολογισμού της ΕΕ) και θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Αν οι αξιωμα-
τούχοι δεν έχουν κουραστεί εντελώς από το Brexit, (...) αναμένω μια παράταση 21 μηνών. Το
ζήτημα συζητιέται στους διαδρόμους των Βρυξελλών. Ο Μάρτιν Σελμάιρ (ο διευθυντής του
γραφείου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), μεταξύ άλλων, στηρίζει την ιδέα», πρό-
σθεσε ο διπλωμάτης. n

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου
- Δεσμεύθηκαν για μια «νέα εποχή»

Περίπου 50 βασιλιάδες και αρχηγοί κρα-
τών και κυβερνήσεων συμμετείχαν στις ερ-
γασίες της πρώτης συνόδου κορυφής ΕΕ και
Αραβικού Συνδέσμου στο αιγυπτιακό θέρε-
τρο Σαρμ ελ Σέιχ, οι εργασίες της οποίας
ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα.

Στην τελική δήλωσή τους οι ηγέτες της ΕE
και του Αραβικού Συνδέσμου ανέφεραν ότι
είναι αποφασισμένοι να ξεκινήσουν μια «νέα

εποχή» συνεργασίας σε διάφορους τομείς.
Στο κλείσιμο της συνόδου ο αλ-Σίσι χαιρέτισε τη διεξαγωγή της συνόδου, αν και παρα-

δέχθηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν προσδιόρισε.
«Είναι φυσικό να έχουμε διαφορετικές απόψεις σε ορισμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά τη

διάγνωση ή την αντιμετώπισή τους», είπε χωρίς να επεκταθεί.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε

πως οι κανόνες στους οποίους βασίζεται η παγκόσμια τάξη «βρίσκονται σαφώς υπό απειλή».
«Οι πολυμερείς λύσεις παραμένουν ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίζουμε απειλές

στην διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια όταν μιλάμε για την κατάσταση στη
Συρία, στη Λιβύη, στην Υεμένη ή στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή», είπε ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε τους Άραβες ηγέτες να υποστηρίξουν
μια «διαδικασία πολιτικής αλλαγής» στη Συρία έτσι ώστε τα έξι εκατομμύρια άνθρωποι που
έφυγαν από τη χώρα να μπορέσουν να επιστρέψουν.

Μιλώντας στη διήμερη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ αλ-Σέιχ, η Μέρκελ είπε πως οι ηγέτες
της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου θα πρέπει να προωθήσουν τη διαδικασία κατάρτισης
ενός συντάγματος και να ξεκινήσουν «περιεκτικές διαβουλεύσεις» για το πώς θα μπορούσε
να είναι το πολιτικό μέλλον της Συρίας.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης από το βήμα της Συνόδου επισήμανε
ότι οι βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού και της προώθησης των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, του σεβασμού της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανε-
ξαρτησίας των κρατών και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι αυτές που υπαγορεύουν μια συλ-
λογική προσπάθεια για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. n

Κοινή πρόταση Γαλλίας – Γερμανίας 
για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν
σε μια λεπτομερή πρόταση για έναν
προϋπολογισμό της ευρωζώνης ώστε να
δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη, να ενισχυ-
θεί ο ανταγωνισμός και να μειωθεί το
αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ μεμονωμέ-
νων κρατών μελών, όπως φάνηκε σή-
μερα από έγγραφο της γερμανικής κυ-
βέρνησης.

Η γαλλογερμανική συμφωνία είναι
πιθανό να ανοίξει τον δρόμο για μια

συμφωνία στην ευρύτερη ομάδα των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, η οποία 
θα συζητήσει τον ερχόμενο μήνα τη δημιουργία του νέου, αλλά αμφισβητούμενου εργα-
λείου.

«Ο λόγος για τη δημιουργία του δημοσιονομικού εργαλείου της ευρωζώνης θα είναι να
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση στην ευρωζώνη…», αναφέρεται στην
κοινή γαλλογερμανική πρόταση, σύμφωνα με το κυβερνητικό έγγραφο που είδε το Ρόιτερ.

Το νέο εργαλείο θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό για χώρες που συμμετέχουν στον ευ-
ρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, γνωστό ως ERM-2, ο οποίος αποτελεί την
αίθουσα διετούς αναμονής για την ένταξη στο ευρώ, αναφέρεται στην πρόταση.

«Όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής, το εργαλείο θα πρέπει να είναι τμήμα του
προϋπολογισμού της ΕΕ. Δεν θα βασίζεται σε πιστώσεις», αναφέρεται.

Αυτό σημαίνει πως το νέο εργαλείο δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από το 2021, όταν θα τεθεί
σε ισχύ ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ. Σημαίνει επίσης πως το μέγεθος του προϋπο-
λογισμού θα καθορίζεται έπειτα από διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της
ΕΕ, που πρόκειται να αρχίσουν αργότερα φέτος.

Στην κοινή πρότασή τους, η Γαλλία και η Γερμανία αναφέρουν πως ο προϋπολογισμός 
της ευρωζώνης θα πρέπει να υποστηρίζει εθνικές μεταρρυθμίσεις που προσδιορίζονται 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο — οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάθε κράτος 
μέλος. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Ενημέρωση/ενεργοποίηση των νέων μας
με συμμετοχή τους σε  Άτυπο Υπουργικό

Η μεγάλη σημασία της συμβολής των
νέων στα κοινά τονίστηκε την Τρίτη 19 Φε-
βρουαρίου στη συνεδρία του Άτυπου Υπουρ-
γικού Συμβουλίου της οποίας προήδρευσε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη
συμμετοχή εκατοντάδων νέων από Λύκεια,
Πανεπιστήμια και Οργανώσεις Νεολαίας,
και η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτο-
βουλία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαν-
νάκη.

Σε ομιλία του ο ΠτΔ είπε ότι με την εκδή-
λωση δίδεται η ευκαιρία «να ακούσουμε τους
νέους, να ακούσουμε τι θα μας πουν, να προ-
βληματιστούμε μαζί και μέσα από τις ειση-
γήσεις που θα ακουστούν βεβαίως θα μπο-
ρεί να χαραχτούν πολιτικές που άπτονται
άμεσα του μέλλοντος, αλλά και γενικότερα
της πολιτικής ζωής του τόπου. Ξέρω, πρό-
σθεσε, ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων
στην πολιτική είναι ίσως το σημαντικότερο
που πρέπει να επιδιώκει κάθε Κυβέρνηση,
προκειμένου να έχει ενεργούς πολίτες. Και
πραγματικά ενεργούς πολίτες οι οποίοι όχι
απλά να ενδιαφέρονται για το δικό τους μέλ-
λον, προσωπικά και ατομικά, αλλά το μέλ-
λον της πατρίδας μας, της πορείας της, των
μειονεξιών των ελλειμμάτων στα θέματα πο-
λιτικής, είτε αφορούν τους νέους είτε αφο-
ρούν τον οποιονδήποτε, και των παραλεί-
ψεων μας διότι κανένας δεν είναι αλάνθα-
στος».

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Εθελον-
τισμού απευθυνόμενος στους νέους, επισή-
μανε ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν τη λειτουργία και τον τρόπο
λήψης αποφάσεων του Υπουργικού Συμβού-
λιου και μετά την ολοκλήρωση της να υπο-
βάλουν ερωτήσεις ή εισηγήσεις, για θέματα
που τους αφορούν.  

Παρουσιάζοντας την εθνική στρατηγική
για την πάταξη της διαφθοράς, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς
Νικολάου είπε, μεταξύ άλλων, ότι «οι νέοι
του σήμερα μεγαλώνοντας στο σύγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον και βιώνοντας τη ση-
μερινή καθημερινότητα στην οποία είναι έκ-
δηλα τα φαινόμενα διαφθοράς, είναι βέβαιο
ότι θα αποτελέσουν τους πολίτες του ‘αύριο’
που δεν θα επιτρέψουν τη διαιώνιση του εν
λόγω φαινομένου.

Είναι παραδεκτό πρόσθεσε ότι το πολυ-
διάστατο κόστος της διαφθοράς πλήττει τη
δημοκρατία, επηρεάζει αρνητικά όλους τους

πολίτες με επίκεντρο τους κοινωνικά ασθε-
νέστερους, αυξάνει τη φτώχεια και εμποδίζει
σημαντικά την ανάπτυξη. 

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονο-
μικών κ. Χάρης Γεωργιάδης μιλώντας για την
οικονομική ανάπτυξη μέσω της στήριξης της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και
της καινοτομίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι αυτό
αποτελεί προτεραιότητα της κυβερνητικής
πολιτικής και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους
νέους αυτή η ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι
προωθείται νέο σύστημα στη διακυβέρνηση
«σε μια προσπάθεια να αξιοποιούμε την εξει-
δικευμένη γνώση. 

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, αναφερόμενος στα σχέδια
του Υπουργείου  για τη  νεανική και τη γυ-
ναικεία επιχειρηματικότητα είπε, μεταξύ
άλλων, ότι είναι πολύ επιτυχημένα και «αφο-
ρούν ουσιαστικά νέους και γυναίκες που θέ-
λουν να αναπτύξουν τη δική τους επιχεί-
ρηση. Το πρώτο σχέδιο προκηρύχθηκε το
2015 όπου είχαμε λάβει 288 αιτήσεις για τη
νεανική επιχειρηματικότητα και 117 αιτήσεις
για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αφορά
σε νέους 20 ως 40 ετών και στην περίπτωση
της γυναικείας επιχειρηματικότητας αφορά
γυναίκες ηλικίας 18 ως 55 ετών.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου
αναφέρθηκε με τη σειρά της στα σχέδια κα-
τάρτισης ή και επιδοτούμενης απασχόλησης

με έμφαση στα προγράμματα που αφορούν
τους νέους.

Όπως είπε η κα Υπουργός αυτά τα σχέδια
«χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο της ΕΕ που αφορά επιδότηση
για προγράμματα για ανέργους. Μέχρι τώρα
έχουν αντληθεί πέραν των 120 εκ. ευρώ για
προγράμματα και σχέδια για νέους και αν-
θρώπινο δυναμικό που δεν είναι στην απα-
σχόληση.

Πρόσφατα η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η
Κύπρος κατατάχθηκε πρώτη μεταξύ των 28
κρατών μελών όσον αφορά την απορρόφηση
ποσών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος αυτών των σχεδίων είναι η βελ-
τίωση της απασχολησιμότητας του ανθρώ-
πινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κα-
τάρτισης ή επιδοτούμενης απασχόλησης.
Δηλαδή το Υπουργείο καλύπτει το 75% του
μισθολογικού κόστους ενός ανέργου που
προσλαμβάνεται σε μια επιχείρηση».

Αναφερόμενος στην εθνική στρατηγική

για τη νεολαία, ο Υπουργός Παιδείας και Πο-
λιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης είπε, με-
ταξύ άλλων, ότι «τόσο το Υπουργείο όσο και
ο Οργανισμός Νεολαίας, παίρνοντας τα μη-
νύματα των καιρών που αφορούν στην εξέ-
λιξη των νέων τεχνολογιών και στον ρόλο
που έχουν να διαδραματίσουν οι νέοι μας,
έχουν προχωρήσει το 2017 στη διαμόρφωση
εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία ηλικίας
14 μέχρι 35 ετών. 

Η στρατηγική αυτή θεσμοθετεί τη συμμε-
τοχή των ίδιων των νέων στον σχεδιασμό,
την υλοποίηση και την παρακολούθηση της
πορείας τους. Το σχέδιο είναι πενταετές και
αφορά το 2017-2022.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Γεωρ-
γίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλον-
τος κ. Κώστας Καδής, αναφερόμενος στις
ευκαιρίες απασχόλησης για νέους στον
αγροτικό τομέα είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η
γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η
ανάγκη ανανέωσής του αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες προκλήσεις στον αγροτικό
τομέα όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλη
την Ευρώπη.

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Ναυ-
τιλίας παρά τω Προέδρω κα Νατάσα Πηλεί-
δου, αναφερόμενη στις προοπτικές των ναυ-
τιλιακών επαγγελμάτων είπε, μεταξύ άλλων,
ότι «η Κύπρος είναι παγκόσμια ναυτιλιακή
δύναμη. Διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο
στόλο στην Ευρώπη και τον εντέκατο στον
κόσμο. Πάνω από 1,000 πλοία φέρουν την
κυπριακή σημαία. Έχουμε ολοκληρωμένο
φάσμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, πέραν
των 200 εταιρειών εντάσσονται στο φορο-
λογικό μας σύστημα και άλλες τόσες σε το-
μείς που συμπληρώνουν τη ναυτιλία. Είμα-
στε το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης
στην Ευρώπη και ανάμεσα στα τρία μεγαλύ-
τερα στον κόσμο».

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης,
αναφερόμενος στην προαγωγή του αθλητι-
σμού στην Εθνική Φρουρά είπε, μεταξύ
άλλων, ότι «ο αθλητισμός στην Εθνική
Φρουρά θα εξυπηρετήσει τον σκοπό της αν-
τιμετώπισης της φυγοστρατίας. Στρατηγικός
μας στόχος είναι η ενίσχυση των διευκολύν-
σεων, αλλά αυτό να αφορά όχι μόνο τους
αθλητές καριέρας, αλλά και τους υπόλοιπους
νέους μας.

Υπάρχουν δράσεις που ακολουθούμε για
στήριξη του στρατιωτικού αθλητισμού, όπως
είναι το Πρωτόκολλο με ΚΟΑ για να δίδεται

η κατεύθυνση για τους αθλητές καριέρας».
Ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σάββας Περ-

δίος, αναφερόμενος στο θέμα του μηχανι-
σμού ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ
πολιτών και Υφυπουργείου Τουρισμού, είπε,
μεταξύ άλλων, ότι «ένα από τα βασικότερα
στοιχεία του τουρισμού είναι η διασφάλιση
της ποιότητας και ο μοναδικός τρόπος γι’
αυτό είναι η συνεχής επικοινωνία με τον επι-
σκέπτη. 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος
Ιωάννου, αναφερόμενος στα θέματα μεταρ-
ρύθμισης στον τομέα της Υγείας είπε, μεταξύ
άλλων, ότι «η Κύπρος είναι η μόνη χώρα
στην ΕΕ και από τις λίγες στον κόσμο που
δεν έχει ΓεΣΥ. Υπάρχει ανισότητα στην πρό-
σβαση στις Υπηρεσίες Υγείας. Σήμερα καθο-
ρίζονται από τις οικονομικές δυνατότητες
του ασθενή και όχι από τις ιατρικές του
ανάγκες.

Με το ΓεΣΥ επιδιώκουμε ακριβώς την ενο-
ποίηση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα
και το ΓεΣΥ βασίζεται στις αρχές της ισότη-
τας, της καθολικότητας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.

Η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων κα Βασιλική Αναστασιάδη, ανα-
φερόμενη στο θέμα της οδικής ασφάλειας
είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η Πολιτεία έχει θε-
σπίσει νομοθεσία για το Συμβούλιο Οδικής
Ασφάλειας στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς και από το οποίο εκ-
πονείται το στρατηγικό σχέδιο που στη συ-
νέχεια υλοποιείται».

Αναφερόμενη στο θέμα της αντιμετώπισης
των τροχαίων ατυχημάτων, η κα Υπουργός
είπε ότι «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε
συγκρίνοντας τα επίπεδα μας με τον μέσο
όρο των κρατών μελών της ΕΕ όπου εξακο-
λουθούμε να υστερούμε. Στόχος μέχρι το
2020 να μειώσουμε τους θανάτους στην
άσφαλτο κατά 50%. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος
Πετρίδης, αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είπε, μεταξύ
άλλων, απευθυνόμενος στους νέους, ότι
«ανεξάρτητα με τον κλάδο σπουδών που θα
επιλέξετε να ακολουθήσετε, την ευτυχία την
καθορίζει η καθημερινότητα και την καθη-
μερινότητα την καθορίζει σε μεγάλο βαθμό η
Τοπική Αρχή στην οποία ζείτε».

Από τους συμμετέχοντες νέους υποβλή-
θηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν συμπληρωμα-
τικές και διευκρινιστικές απαντήσεις. n



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σχετίζεται με την περίοδο της προϊστορίας.
2. Στην πρώτη δεκάδα αυτές – Φιλίπ …: συγγρα-
φέας.
3. … Αζίζ: πρώην Αντιπρόεδρος του Ιράκ – Εργα-
τική κατάκτηση.
4. Η κατάρα (αρχ.) – Επίρρημα – Η αρχή της … κό-
λασης.
5. Σπασμένο … βέλος – Έργο του Νίκολας Γκιλντ.
6. Οριστική αντωνυμία – Λοιμώδης νόσος.
7. Παραπλανητικό τέχνασμα – Πρόθεση.
8. Αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας – Η Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας.
9. … Φλιν: παλιά δόξα του κινηματογράφου – Το σημαντικότερο από τα δέκα μέρη του
λόγου.
10. Αγγλικό σύμφωνο – Το πείσμα – Επιφώνημα.
11. Βραζιλιάνος οδηγός Φόρμουλα 1 – Ξένος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρόσκαιρες, παροδικές.
2. Τίμιες, χρηστές – Πρόθεση.
3. Πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης – Το Γαλλικό εθνικό μουσείο.
4. Οργανισμός δημοσίου δικαίου της Ελλάδας – Πολυπολιτισμική γειτονιά της Νέας Υόρ-
κης.
5. Του δέρματος η πανάδα – Μαθηματικό σύμβολο.
6. Ο αριθμός 16 με γράμματα – Όρος του πόκερ – Μυθικός ήρωας.
7. Προνόμιο των βουλευτών – Λίγο … τυρί.
8. Το όνομα πρωθυπουργού της Ινδίας – …: Μοράν: Αμερικανίδα ηθοποιός.
9. Νησί των Κυκλάδων – Κάτοικος ασιατικής χώρας.
10. Ιερή συλλαβή για την ινδουιστική θρησκεία – Ιδρύθηκε για τη χρηματοδότηση της Αγρο-
τικής Πολιτικής – … Χαϊρενικ: Εθνικός Ύμνος της Αρμενίας.
11. Το σώμα του νεκρού – Η νοητή γραμμή που χωρίζει δύο γειτονικές χώρες.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ανακοίνωση του
Υπουργείου Υγείας
αναφέρει ότι έχει

παραληφθεί η επιπλέον
παρτίδα εμβολίου γρίπης
και είναι διαθέσιμη στα
κρατικά φαρμακεία από
προχθές Δευτέρα, 25 Φε-
βρουαρίου. 

Το εμβόλιο χορηγείται κατά  του πληθυ-
σμού που δεν έχουν μέχρι σήμερα εμβολια-
στεί για την εποχιακή γρίπη 2018-2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού είναι οι ακόλουθες:

1. Άτομα ηλικίας 65 χρόνων και άνω,
2. Ένοικοι γηροκομείων ή άλλων ιδρυμά-

των,
3. Παιδιά και ενήλικες με χρόνιες παθήσεις

των πνευμόνων ή του καρδιαγγειακού συ-
στήματος,

4. Άτομα με χρόνια νεφρική νόσο,
5. Άτομα με χρόνια μεταβολική νόσο, συμ-

περιλαμβανομένου και του σακχαρώδη δια-
βήτη,

6. Άτομα με ΗΙV λοίμωξη,
7. Ανοσοκατασταλμένα άτομα,
8. Άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία ή

άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες,
9. Παιδιά και έφηβοι που χρειάζονται μα-

κροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη,
10. Έγκυες μετά το πρώτο τρίμηνο της εγ-

κυμοσύνης,
11. Άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον

ασθενών που ανήκουν στις προαναφερθεί-
σες ομάδες υψηλού κινδύνου ως ακολούθως:

• ιατρικό, νοσηλευτικό,
παραϊατρικό προσωπικό
και βοηθητικό προσω-
πικό των νοσοκομείων
και άλλων μονάδων
υγείας,

• Προσωπικό σε γηρο-
κομεία και σε άλλα ιδρύ-

ματα με ενοίκους με χρόνιες παθήσεις, και
• Άτομα στο άμεσο οικογενειακό περιβάλ-

λον του ασθενούς, και
12. Λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρε-

σιών και πτηνοτρόφοι.
Σημειώνεται ότι άτομα 65 ετών και άνω,

μπορούν να αποτείνονται για εμβολιασμό
απευθείας στα Κέντρα Εμβολιασμού Ενηλί-
κων των Νοσοκομείων ή στα Αστικά και
Αγροτικά Κέντρα Υγείας, προσκομίζοντας
μόνο την ταυτότητά τους για επιβεβαίωση
της ηλικίας τους.

Στα υπόλοιπα άτομα που είναι δικαιούχοι
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και ανήκουν
στις ομάδες υψηλού κινδύνου, το εμβόλιο
της εποχιακής γρίπης θα χορηγείται δωρεάν,
όπως και τις προηγούμενες χρονιές από τα
πιο πάνω κέντρα, κατόπιν συνταγογράφη-
σης από κυβερνητικό ιατρό.

Οι μη δικαιούχοι που ανήκουν στις ομάδες
ψηλού κινδύνου μπορούν να εγγράφονται
κανονικά σε ιατρό στα κρατικά νοσηλευτή-
ρια (ΟΚΥπΥ), αφού πληρώσουν το αντίτιμο
ή να επισκέπτονται τον ιδιώτη ιατρό τους.

Σημειώνεται ότι τα κρατικά Κέντρα Εμβο-
λιασμών δεν θα εξυπηρετούν μη δικαιούχους
με συνταγές από ιδιώτες ιατρούς. n

Προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες
για εμβολιασμό κατά της γρίπης
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Εξέταση αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

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

σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς
την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που
παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις,
επιδόματα και βοηθήματα.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 7/12/2018.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο
αφορά στην περίοδο ανεργίας Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου 2019.  

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

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 28/11/2018.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου-Αυγού-
στου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου-
Ιουνίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυ-
γούστου 2018.

7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2018.

8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των

οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Σε-
πτέμβριο του 2018.

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

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

σας/σα σύζυγος δεν λάμβανε θεσμοθετη-
μένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2018. 

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

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

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

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη,
δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθη-
μα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο
που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμ-
βρίου 2018.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η
αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ια-
νουαρίου 2019.

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

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου - Δε-
κεμβρίου 2018.

13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 2/1/2019.

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

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 7/1/2019.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί
τα αναγκαία στοιχεία (π.χ. δήλωση τοκετού)
που παραλήφθηκαν Ιανουάριο του 2019.

15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι
14/1/2019.

16. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης,
χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώ-
νονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και
τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
883/04:

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

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

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2017 – Απρι-
λίου 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς.

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

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

Διάλεξη στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη
για το Μηχανισμό των Αντικυθήρων 

ΟΠρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης
προσκαλεί σε διάλεξη στην Αίθουσα

Καστελιώτισσα ση Λευκωσία την ερχόμενη
Τετάρτη,  6 Μαρτίου, στις 7.00 μ.μ. με θέμα
«Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Ο πρώτος
υπολογιστής στην ιστορία. Η λειτουργία, η
χρησιμότητα, η κατασκευή και η ανακατα-

σκευή  του». 
Ομιλητής ο καθηγητής στο Τμήμα Μηχα-

νολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Ευ-
στρατίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ερ-
γαλειομηχανών και Διαμορφωτικής  Μηχα-
νολογίας. n

Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Εργασίας
Καλείστε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου η οποία θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα στα 3.30 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος,
στην οδό Κλήμεντος 9, στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου, στον 6ο όροφο. 

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
Ημερήσια Διάταξη: 
α. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε, από

τον Πρόεδρο του Κλάδου
β. Οικονομική Έκθεση / Ταμεία του Κλάδου
γ. Οποιονδήποτε 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 μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

δ. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου για την
επόμενη τριετία.

Με βάση τα άρθρα 15(2) και 15(6) του Καταστατικού της Οργάνωσής μας το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Κλάδου μας αποτελείται από 6 μέλη (3 Επιστημονικό προσωπικό, 3
Τεχνικό Προσωπικό). 

Κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος και
υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς που να περιλαμβάνει και την ενυπόγραφη συγκατά-
θεση του υποψηφίου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν πάνω σε ειδικό δελτίο
υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
στη Γραμματέα του Κλάδου συν. Σάββια Χουρρέ, τηλ. 25827364, φαξ. 25306526, πέντε (5)
μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τη 2η

Μαρτίου 2019 ώρα 12.00 το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 15.5(γ) του Καταστατικού. 
Κατάλογος των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο τους, θα αναρ-

τήσει σε πίνακα γνωστοποιήσεων τουλάχιστον τέσσερις(4) μέρες πριν από τη σύγκληση
της Γενικής Συνέλευσης.

Επισυνάπτεται επίσης έντυπο με τις Καταστατικές Διατάξεις για τη Διεξαγωγή των
Αρχαιρεσιών. 

Μαριλένα Πελεκάνου, Πρόεδρος                     Σάββια Χουρρέ, Γραμματέας 
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ΟΑΠΟΕΛ φάνηκε απόλυτα συνεπής για ακόμα μια
φορά, στο πιο κρίσιμο ραντεβού του τίτλου! Κέρδισε
μέσα στο Τσίρειο τον Απόλλωνα με 2-1 και ξαναπέ-

ρασε μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 49
βαθμούς, αφήνοντας πίσω του την ομάδα της Λεμεσού, με
46 βαθμούς.

Στην 3η θέση παρέμεινε η άλλη ομάδα της Λεμεσού, η
ΑΕΛ, με 45 βαθμούς, αφού έχασε από την Ομόνοια στο ΓΣΠ
με 2-0 και δεν εκμεταλλεύτηκε την ήττα του συμπολίτη της
Απόλλωνα να τον προσπεράσει βαθμολογικά.

Η ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε στο ‘Αρένα’ την Ένωση Παρα-
λιμνίου με 3-0 και έπιασε τους 39 βαθμούς και τη 4η θέση
στον βαθμολογικό πίνακα. 

Την 5η θέση κατέλαβε τελικά η Ομόνοια με την επιτυχία
της επί της ΑΕΛ που συγκέντρωσε 31 βαθμούς.

Τους ίδιους βαθ-
μούς όσους έχουν οι
‘πράσινοι’, έχει και η
Νέα Σαλαμίνα, που
έφερε ισοπαλία 1-1
με την Αλκή Ορό-
κλινης, όμως πήρε
την 6η θέση, αφού η
Ομόνοια απέκτησε
το πλεονέκτημα
στους μεταξύ τους
αγώνες (1-0 η Νέα
Σαλαμίνα, 3-0 η

Ομόνοια).
Έτσι συμπληρώθηκε και η 22η αγωνιστική που ήταν και η

τελευταία της κανονικής περιόδου, όπου και σχηματίστηκε
και η εξάδα του τίτλου.

Συγκεκριμένα είναι ο ΑΠΟΕΛ (49β.), Απόλλωνας (46β.),
ΑΕΛ (45β.), ΑΕΚ (39β.), Ομόνοια (31β.) και η Νέα Σαλα-
μίνα (31β.).
Β΄ Γκρουπ

Την απόρριψη της έφεσης της Ανόρθωσης, κατά πλει-
οψηφία, αποφάσισε το Εφετείο της ΚΟΠ, ενώ ακύρωσε την
απόφαση του Αθλητικού Δικαστή σε ότι αφορά την ποινή
που είχε επιβάλει στο Νιγηριανό τερματοφύλακα της Ανόρ-
θωσης Φράνσις Ουζόχο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Ανόρ-
θωση να τερματίσει στην 7η θέση (της αφαιρέθηκαν έξι βαθ-
μοί + τρεις η νίκη επί του Απόλλωνα). Παρόλο που κέρδισε
εκτός έδρας τον Ερμή Αραδίππου με 2-3, την προσπέρασαν
στον βαθμολογικό πίνακα η Νέα Σαλαμίνα και η Ομόνοια.

Όχι μόνο έμεινε εκτός α΄γκρουπ για πρώτη φορά από την
θέσπιση της β΄φάσης (2007-08) η Ανόρθωση, τερμάτισε στην
7η θέση για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια. Ήταν η πε-
ρίοδος 1989-90, όταν τερμάτισε στην 7η θέση. Από την αμέ-
σως επόμενη σεζόν, άρχισε η πορεία πρωταθλητισμού της
‘Μεγάλης Κυρίας’ με την προσφυγιά, κυρίως με τις ομάδες
των Ανχελ Ιορντανέσκου (1991-1993), Ανδρέα Μουσκάλη
(1993-1995), Ντούσαν Μιτόσεβιτς (1997-2001), Τιμούρ Κε-
τσπάγια (2004-2009). Στην 8η θέση με 21 βαθμούς είναι η
Πάφος που κέρδισε εντός έδρας της Δόξας Κατωκοπιάς (9η

20β.), με 1-0.
Να θυμίσουμε ότι από την Παφιακή ομάδα αφαιρέθηκαν

από τη Δικαστική Επιτροπή έξι βαθμοί συν ακόμα ένας με
την ισοπαλία (1-1) με την ΑΕΚ, για αντικανονική συμμετοχή
ποδοσφαιριστή της.

Την 10η θέση μοιράζονται με 17 βαθμούς η Ένωση Παρα-
λιμνίου και η Αλκή Ορόκλινης και στην 12η είναι ο Ερμής
Αραδίππου με 10 βαθμούς.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΓΩΝΕΣ
1ος γκρουπ για τίτλο – Ευρώπη

1η αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ, Απόλλων –
Ομόνοια, ΑΕΚ – ΑΕΛ

2η αγωνιστική: Ομόνοια – Ν. Σαλαμίνα, ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ,
ΑΕΛ – Απόλλωνας

3η αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ, Απόλλων –
ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια – ΑΕΛ

4η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια, ΑΕΚ – Απόλλων, Νέα
Σαλαμίνα – ΑΕΛ

5η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ, Απόλλων – Νέα Σαλα-

μίνα, Ομόνοια – ΑΕΚ
2ο γκρουπ – Υποβιβασμός

1η αγωνιστική: Ερμής –
Ανόρθωση, Πάφος – Αλκή,
Ένωση – Δόξα

2η αγωνιστική: Αλκή –
Ερμής, Ανόρθωση – Ένωση,
Δόξα – Πάφος

3η αγωνιστική: Ερμής –
Ένωση, Πάφος – Ανόρθωση,
Αλκή – Δόξα

4η αγωνιστική: Ανόρθωση
– Αλκή, Ένωση – Πάφος, Ερμής – Δόξα

5η αγωνιστική: Δόξα – Ανόρθωση, Αλκή – Ένωση, Πάφος
– Ερμή
Τρίποντο με ανατροπή

Ο ΑΠΟΕΛ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής
κόντρα στον Απόλλωνα στο Τσίρειο, με τους γαλαζοκίτρι-
νους να επικρατούν με 2-1 και να μπαίνουν στη 2η φάση του
πρωταθλήματος ως πρωτοπόροι.

Αν και οι γαλαζοκίτρινοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατά-
φεραν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα και να κα-
τακτήσουν το ‘τρίποντο’ που τους επέστρεψε να σκαρφα-
λώσουν στην κορυφή του πίνακα κατάταξης με 49 βαθμούς,
αφήνοντας τους ‘γαλάζιους’ στο -2 και στην 2η θέση. Επό-
μενος αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ είναι η Νέα Σαλαμίνα στο
‘Αμμόχωστος’. 

Ο Απόλλωνας ήταν γενικά μέτριος και δεν ανταποκρίθηκε
στο δύσκολο ματς, παρόλο που προηγήθηκε στο σκορ και
δίκαια στο τέλος έχασε το παιχνίδι.
Ένα ημίχρονο τρία γκολ η ΑΕΚ

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την ΑΕΚ, που επικράτησε
της Ένωσης με 3-0 στην ‘Αρένα’. Με αυτή την επιτυχία η
ομάδα της Λάρνακας μείωσε τη διαφορά από την 3η στη βαθ-
μολογία ΑΕΛ σε έξι βαθμούς και στο ξεκίνημα της β΄ φάσης
θα έχει την ευκαιρία για περαιτέρω ‘ψαλίδισμα’ της, καθώς
θα φιλοξενήσει τη λεμεσιανή ομάδα. Ως εκ τούτου δημιούρ-
γησε προοπτική στην προσπάθεια της να τερματίσει στην 3η

θέση, η οποία οδηγεί σε έξοδο στην Ευρώπη μέσω του πρω-
ταθλήματος.

Στον αντίποδα, οι ‘βυσσινί’ παρέμειναν στην 10η θέση
καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία της Αλκής και θα δώσουν
‘μάχη’ για παραμονή στην Α΄ Κατηγορία μέχρι τέλους. Προς
το παρόν, πάντως στρέφουν την προσοχή τους στο Κύπελλο
και τον επαναληπτικό σήμερα Τετάρτη με την Πάφο, στο
οποίο θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην ημιτελική φάση,
μετά την ισοπαλία που απέσπασαν εκτός έδρας (2-2).
Άνθισε το ‘τριφύλλι’ μέσα στο… καταχείμωνο

Καλύτερο φινάλε δεν μπορούσε να υπάρχει για την Ομό-
νοια. Και αυτό, καθώς με τη νίκη που σημείωσε επί της ΑΕΛ
(2-0), κατάφερε όχι μόνο να μπει στην πρώτη εξάδα, αλλά
να ανέλθει στην 5η θέση, μετά την ισοπαλία της Νέας Σαλα-
μίνας με την Αλκή (1-1). Το μεγάλο στοίχημα για την ομάδα
του ‘τριφυλλιού’ είναι πλέον να κάνει πράξη στη β΄ φάση και
να μην είναι εύκολη αντίπαλος για κανένα…

Η Ομόνοια αρχίζει τις υποχρεώσεις της στη β΄ φάση με
αντίπαλο τον Απόλλωνα στο Τσίρειο, σε άλλο ένα αγώνα
υψηλών απαιτήσεων. Θα είναι, επίσης, ένα παιχνίδι στο
οποίο το ‘τριφύλλι’ θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει
προοπτική για τη συνέχεια, με κυριότερο στόχο την 4η θέση,
η οποία μπορεί να δώσει, υπό προϋποθέσεις, Ευρωπαϊκό ‘ει-
σιτήριο’.

Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην πρώτη
φάση του πρωταθλήματος στην 3η θέση και στρέφει πλέον
την προσοχή της στη δύσκολη συνέχεια. Η απόφαση της Λε-
μεσιανής ομάδας στο ντέρμπι με την Ομόνοια ήταν κατώ-
τερη των περιστάσεων και μοιραία ήρθε η ήττα που της στέ-
ρησε το δικαίωμα να διεκδικήσει καλύτερο πλασάρισμα.
Ωστόσο η ΑΕΛ παραμένει με αξιώσεις στη διεκδίκηση του
βασικού της στόχου, που είναι η έξοδος στην Ευρώπη και θα
επιδιώξει να τον υλοποιήσει…
Μοιράστηκαν βαθμούς…

Νέα Σαλαμίνα και Αλκή Ορόκλινης εξήλθαν ισόπαλες 
1-1. Ένα αποτέλεσμα που δεν άφησε ικανοποιημένη καμία

από τις δύο ομάδες, κυρίως όμως την Αλκή η οποία καίγεται
για βαθμούς στην προσπάθεια της για παραμονή στην Κα-
τηγορία. Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε τον μεγάλο
της στόχο που ήταν να τερματίσει στη πρώτη εξάδα.
ΚΥΠΕΛΛΟ

Σήμερα Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθούν τέσσερις
αγώνες, με πιο μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που ΑΠΟΕΛ και της
ΑΕΚ στο ΓΣΠ. Τα άλλα παιχνίδια είναι: Καρμιώτισσα –
Απόλλων, Ερμής – ΑΕΛ (0-4) και Ένωση – Πάφος (2-2).
Σειρά εκπροσώπησης στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις
2019-2020

Η ΚΟΠ υπενθυμίζει για το πως είναι καθορισμένη η σειρά
εκπροσώπησης στις διασυλλογικές διοργανώσεις της
ΟΥΕΦΑ (Τσιάμπιον Λιγκ – Γιουρόπα Λιγκ).

α) Η ομάδα που θα κατακτήσει το Πρωτάθλημα θα μας εκ-
προσωπήσει στο Τσιάμπιονς Λιγκ.

β) Η ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο και οι ομάδες
που θα τερματίσουν στην 2η και στην 3η θέση στο Πρωτά-
θλημα θα ας εκπροσωπήσουν στο Γιουρόπα Λιγκ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Κυπελλούχος είναι
και Πρωταθλητής, δεν τον αντικαθιστά στο Γιουρόπα Λιγκ
η ομάδα που θα αγωνιστεί μαζί του στον τελικό του Κυπέλ-
λου, αλλά η επόμενη ομάδα που έχει σειρά στο Πρωτάθλημα,
δηλαδή η ομάδα που θα τερματίσει στην 4η θέση στο Πρω-
τάθλημα. Σε αυτή την περίπτωση, τα προνόμια που τυχόν
προκύπτουν για την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στις
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις ως Κυπελλούχος (όπως για πα-
ράδειγμα ο προκριματικός γύρος που θα αρχίσει τις υποχρε-
ώσεις της στο Γιουρόπα Λιγκ), τα επωφελείται η ομάδα που
θα τερματίσει 2η στο Πρωτάθλημα.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ο Ολυμπιακός παραμένει το αφεντικό για τον τίτλο

Ολυμπιακός, Εθνικός Άχνας και Άρης προχώρησαν με
νίκες στην 21η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγο-
ρίας, με τη λεμεσιανή ομάδα να μένει μόνη στην 3η θέση μετά
τις απώλειες του Οθέλλου Αθηένου. Οι ‘μαυροπράσινοι’ πέ-
ρασαν εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΖ Ζακακίου (4-0) και έφθα-
σαν στους 51 βαθμούς, ενώ ο Εθνικός έφυγε με διπλό στον
αγώνα με τον ΑΣΙΛ Λύσης (1-0) και έπιασε τους 43 βαθμούς,
όσους έχει και ο Άρης που επικράτησε δύσκολα της Ανα-
γέννησης Δερύνειας με 2-1 στο Τσίρειο. Ο Οθέλλος έμεινε
στη ‘λευκή’ ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου στην Αθη-
ένου και στους 41 βαθμούς. ‘Φιλί της ζωής’ για τον Διγενή
Ορόκλινης με την εκτός έδρας νίκη του επί της ΠΑΕΕΚ Κε-
ρύνειας στο ντέρμπι των ουραγών (2-1), αφού ξεκόλλησε
από την τελευταία θέση, όπου έπεσε η ΜΕΑΠ, που γνώρισε
την ήττα με 5-3 από την Καρμιώτισσα. Τη νίκη της αγωνι-
στικής σημείωσε η Αγία Νάπα που συνέτριψε τον Ακρίτα με
5-0 στη Χλώρακα. Ο Ονήσιλλος Σωτήρας κέρδισε εκτός
έδρας το ΘΟΪ Λακατάμιας με 2-4.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ξανά πρώτος ο Διγενής Μόρφου

Ο Διγενής Μόρφου επικράτησε της Ολυμπιάδας Λυμπιών
με 4-1 και επανήλθε στην κορυφή της βαθμολογίας με 44
βαθμούς, αφού υπερτερεί της Ομόνοια Ψευδά στην ισοβαθ-
μία. Η ομάδα του Ψευδά έχασε εκτός έδρας με 2-0 από τον
Π.Ο. Ορμήδειας που είναι στην 5η θέση με 35β. Στην 3η θέση
είναι ο Π.Ο. Ξυλοτύμπου με 41β. που κέρδισε την Ε.Ν.Υ. Δι-
γενή Ύψωνα με 1-0. Στην 4η θέση με 36β. είναι η ΕΝ.Α.Δ.
Πόλης Χρυσοχούς που έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Εθνικό
Άσσιας.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πιο κοντά στον τίτλο ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής Γερολάκκου κέρδισε εκτός έδρας την ΑΠΕΠ
Πιτσιλιάς και με 47 βαθμούς εξασφάλισε άνοδό του, ενώ
έκανε ακόμα ένα βήμα προς τον τίτλο. Η 2η στην βαθμολο-
γία ομάδα της Εληάς Λυθροδόντα (42β.), γνώρισε την ήττα
από τον Ορφέα με 20-1. Στην 3η θέση είναι η ΑΠΟΝΑ με
40β. (πήρε τους βαθμούς χωρίς αγώνα). Μεγάλη μάχη για
τη διαβάθμιση δίνουν τρεις ή ακόμα πέντε ομάδες. Ο Ροτσί-
δης Μάμμαρι κέρδισε τον Φοίνικα με 3-0 (13ος 25β.), ο
ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς (12ος 26β.) έχασε με 2-0 από την ΑΕΚ
Κοράκου (8η 30β.) και η Δόξα Παλιομετόχου (11η 29β.) που
έχασε από την Ασπίς Πύλας με 2-0. n

Ο ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στην κορυφή
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η πραγματοποίηση της ευρωαραβικής διά-
σκεψης ήταν μια από τις ιστορικότερες
στιγμές  στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του
αραβικού κόσμου.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σημαντικός ο ρόλος της Ελλάδας στον διά-

λογο ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η μοίρα της Ε.Ε. εξαρτάται σε σημαντικό
βαθμό από τη μοίρα των χωρών του Αραβι-
κού Συνδέσμου.
Άνγκελα Μέρκελ, 
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Θα είμαι ευθύς. Τα κύρια στοιχεία της διε-
θνούς αρχιτεκτονικής του ελέγχου των εξο-
πλισμών καταρρέουν.
Αντόνιο Γκουτιέρες
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Οι κανόνες στους οποίους βασίζεται η παγ-

κόσμια τάξη βρίσκονται σαφώς υπό απειλή.

Ντόναλντ Τουσκ,

Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εξακολουθεί να είναι εφικτή η αποχώρηση
μας από την ΕΕ με μια συμφωνία στις 29
Μαρτίου κι αυτό είναι που εργαζόμαστε για
να κάνουμε.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί παρά-
δειγμα συμφιλίωσης για την Ευρώπη στο
σύνολό της.
Κορίνα Κρέτσου,
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής.

Χωρίς πυρηνικά η Βόρεια Κορέα μπορεί να
γίνει οικονομική δύναμη.
Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Θέσεις και δράσεις της ΕΟΚΕ
Η Ομάδα Εργαζομένων επικροτεί τη συμφωνία 
για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

Στις 24 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε
συμφωνία επί της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής , δήλωσε η , πρόεδρος
της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ.

Στις 24 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία
επί της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής «Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ένα απτό
βήμα προς τη διευκόλυνση της ζωής των Ευρωπαίων εργαζό-
μενων γονέων και των ατόμων που παρέχουν φροντίδα», δή-
λωσε η Gaby Bischoff, πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων
της ΕΟΚΕ.

Η Ομάδα Εργαζομένων ηγήθηκε της συζήτησης σχετικά
με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με ευ-
θύνες φροντίδας εντός της ΕΟΚΕ καταρτίζοντας γνωμοδό-
τηση σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και τα
άτομα που παρέχουν φροντίδα, δεδομένων των πιέσεων που
ασκούσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για αυτήν την νο-
μοθετική πρωτοβουλία, ως αναπόσπαστο μέρος του ευρω-
παϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, με στόχο να επι-
τευχθεί κοινωνική πρόοδος για τους Ευρωπαίους πολίτες.

«Επικροτούμε αυτήν τη συμφωνία καθώς θα συμβάλει στην
επίτευξη προόδου με την καθιέρωση της άδειας πατρότητας
μετ’ αποδοχών διάρκειας 10 ημερών γύρω από την περίοδο
του τοκετού. Η άδεια αυτή για τον πατέρα ή τον ισοδύναμο
σύντροφο καταβάλλεται όπως αντιστοίχως γίνεται και με την
αναρρωτική άδεια, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον

στόχο της πρότασης για αύξηση της συμμετοχής του πα-
τέρα/συντρόφου. Η μητέρα και ο πατέρας δικαιούνται γονική
άδεια, με «επαρκείς» αποδοχές. Το αίτημα αυτό αποτέλεσε βα-
σικό θέμα της εκστρατείας των συνδικαλιστικών οργανώσεων
με στόχο να διευκολυνθούν οι γονείς να επιτύχουν καλύτερη
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής
ζωής. Επιπλέον, τα άτομα που παρέχουν φροντίδα σε άρρω-
στους συγγενείς θα δύνανται να παίρνουν πενταήμερη άδεια
φροντίδας», δήλωσε η Gaby Bischoff.

«Οι πολιτικές που αφορούν το ζήτημα της ισορροπίας με-
ταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελούν εργα-
λεία που θα επιτρέψουν στις γυναίκες και τους άνδρες να
παίρνουν αποφάσεις ισότιμα», δήλωσε η Erika Koller, ειση-
γήτρια της γνωμοδότησης. «Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί
πανάκεια, αλλά σίγουρα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κα-
τεύθυνση.» n

Η κοινωνία πολιτών στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού

Ολαϊκισμός στην ΕΕ βρίσκεται σήμερα στο υψηλό-
τερο επίπεδο από τη δεκαετία του '30. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» της

ΕΕ εκπόνησε μελέτη με θέμα «Κοινωνίες εκτός μητροπό-
λεων: ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην
αντιμετώπιση του λαϊκισμού», η οποία είναι πλέον διαθέσιμη
στο διαδίκτυο.

Η μελέτη εντοπίζει παράγοντες που επηρεάζουν τις επι-
λογές των πολιτών υπέρ του λαϊκισμού και το ρόλο των ορ-
γανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην αντιμετώπισή τους.
Η μελέτη εξετάζει 8 μη μητροπολιτικές περιοχές με υψηλά
ποσοστά ψήφου σε λαϊκιστές από τέσσερις διαφορετικές
χώρες, μία πάνω και μία κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ για
κάθε περίπτωση:

• Klagenfurt-Villach και Niederösterreich-Süd (Αυστρία)
• Drôme και Aisne (Γαλλία)
• Udine και Reggio di Calabria (Ιταλία)
• Płocki και Nowosądecki (Πολωνία)

Η οικονομική ύφεση, η κοινωνική αστάθεια και το περιο-
ρισμένο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικούς πα-
ράγοντες που εξηγούν την αυξημένη στήριξη σε λαϊκιστές
σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, σημαντικότε-
ροι και αλληλεξαρτώμενοι παράγοντες. Για παράδειγμα, οι
πραγματικές ή αισθητές ανασφάλειες τροφοδοτούνται κα-
θημερινά από την παραπληροφόρηση, ενώ πολλοί νέοι ψη-
φοφόροι προσελκύονται από την ιδέα ότι τα λαϊκιστικά κόμ-
ματα μπορούν να φέρουν θετική αλλαγή σε στάσιμα και ανί-
κανα πολιτικά συστήματα.

Η ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» πιστεύει σθεναρά
πως τα μέλη της ΕΟΚΕ έχουν διπλή ευθύνη: να εντείνουν τις
δραστηριότητές τους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την ενίσχυση των δικτύων, να εξηγήσουν καλύ-
τερα την «Ευρώπη» και να τη φέρουν πιο κοντά στο κοινό.
Εν τέλει, η προστασία και η διατήρηση της φιλελεύθερης δη-
μοκρατίας αφορά τους πάντες! n


