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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Πόρισμα  A. Παπαχαραλάμπους: Η οικονομία της Κύπρου 
καταστράφηκε από τους δημοσίους υπαλλήλους!
Οκ. Αντρέας Παπαχαραλάμπους, με άρθρο του στον

“Πολίτη’’, της 21ης Φεβρουαρίου, με τον τίτλο “Το ξύ-
πνημα του μεταξοσκώληκα’’  απάντησε στα σχόλια

μου σχετικά με προηγούμενο άρθρο του  “για τα κακώς  κεί-
μενα στη δημόσια υπηρεσία’’.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους χαρακτηρίζει το άρθρο μου ως έκ-
θεση ιδεών, την οποία έγραψε κάποιος άλλος (εννοώντας
προφανώς τον ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ κ. Γλαύκο Χατζηπέτρου)
που κρύφτηκε πίσω από την υπογραφή μου. Κύριε Παπαχα-
ραλάμπους,  ούτε φερέφωνο ούτε κολαούζος είμαι οποιου-
δήποτε. Οι απόψεις που εκφράζω απηχούν τις δικές μου θέ-
σεις, μακριά από ιδεοληψίες, δογματισμούς και λαϊκισμούς.
Συνδικαλιστής, όπως εικάζετε, δεν είμαι (και τι το κακό αν
ήμουν). Είμαι απλό μέλος του κλάδου συνταξιούχων. Και
ενώ δηλώνετε ότι σέβεστε “ …πάντοτε τον γράφοντα’’, εμένα
δηλαδή, αντλώντας από τις παροιμιακές γνώσεις σας και την
αρχαιογνωσία σας, αναλώσατε μεγάλο μέρος του άρθρου
σας για να με μειώσετε και να με χλευάσετε, αντί να απαν-
τήσετε επί της ουσίας του άρθρου μου, στο οποίο παρέθεσα
στοιχεία σχετικά με την εισφορά στο ΓεΣΥ και το συνταξιο-
δοτικό καθεστώς των κρατικών υπαλλήλων. Προφανώς δεν
σας αρέσουν οι αριθμοί. Γιατί οι αριθμοί λεν αλήθειες και οι

αλήθειες δεν αρέσουν σ’ αυτούς που
δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο,
παρά μόνο ατάκες και κουβέντες του
καφενέ. Ως μεγάλος πατριώτης,
συμβουλεύετε ότι “τις σκέψεις και
ενέργειες μας πρέπει να διέπουν η
φιλοπατρία, η δικαιοσύνη, η τιμιό-
τητα, η αυτοσυγκράτηση και η φι-
λαλληλία’’ και  αποτεινόμενος σε
μένα, καταλήγετε με τη φράση “Δυ-
στυχώς η πατρίδα κινδυνεύει από
εσάς και δεν το καταλαβαίνετε’’. Μην
ανησυχείτε, γιατί ενόσω υπάρχουν
πατριώτες και ανιδιοτελείς πολίτες σαν και σας, η πατρίδα
θα ζει και θα βασιλεύει. Μόνο που πρέπει να είμαστε φειδω-
λοί στην επίκληση της αρετής του πατριωτισμού, γιατί υπάρ-
χουν διάφοροι ορισμοί του πατριωτισμού και μπορεί να πα-
ρεξηγηθούμε.

O κ. Παπαχαραλάμπους γράφει ότι είχε “… κάποιες από-
ψεις, θέσεις και  τις  μοιράστηκ(ε) με τον απλό αναγνώστη.’’
Αυτά που έγραψε δεν είναι παρά μια συλλογή υβριστικών
και υποτιμητικών αφορισμών, χαρακτηριστικό ατόμου που
αρέσκεται στην εντυπωσιοθηρία, για να εισπράττει παλα-
μάκια από το ακροατήριο. Ιδού μερικές από τις “θέσεις’’ του
για τους κρατικούς υπαλλήλους:

“Μιας τάξης που με ελάχιστες εξαιρέσεις, ακριβοπληρώ-
νεται χωρίς να παράγει, οικουρεί χωρίς να είναι άρρωστη,
παίρνει παχυλή σύνταξη χωρίς να συνεισφέρει, οι δε μέρες

που δούλεψε μετριούνται στα δάχτυλά μας.’’
“Δεν φτάνουν όλα αυτά, κάποιοι απ’ αυτούς φτάνουν και

στον βαθμό του διευθυντή και του γενικού διευθυντή. Και
δεν είναι ότι φτάνουν στα ψηλά δόματα(sic) και δη του γε-
νικού διευθυντή, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι γενικοί διευθυν-
τές προέρχονται από τις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.’’

Όσο για τα δεδομένα της σύνταξης μου και τα σχόλια του
για μένα – ακόμη ένα δείγμα των “θεσεων’’ του- έκανε ένα
λάθος λέγοντας μάλιστα και μερικά ψέματα. Σκεφτήκατε
άραγε, κύριε Παπαχαραλάμπους, ότι μπορεί να παρανομείτε
αποκαλύπτοντας προσωπικά μου δεδομένα; Εν πάση περι-
πτώσει, θα σας ενημερώσω για να μην χρειαστείτε ξανά τις
υπηρεσίες του ανεπαρκούς πληροφοριοδότη σας. Αφυπηρέ-
τησα στην κλίμακα Α.15, και όχι στην Α.14. Το εφάπαξ που
πήρα ήταν €106.907 και όχι €200.000. Έτσι, το ψέμα σας τι-
μολογείται €93.093. Δεν χάνετε, όμως, τίποτε, αφού τα ψέ-
ματα δεν φορολογούνται. Η ακαθάριστη δημοσιοϋπαλλη-
λική σύνταξη μου είναι €3.271,35 μετά την αφαίρεση φόρου
εισοδήματος, μνημονιακών αποκοπών και εισφορών, μένουν
€1.968,50. Από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παίρνω
€1.140,41. Για την τελευταία αυτή σύνταξη πλήρωσα από το
1957 μέχρι σήμερα εισφορές συμποσούμενες σε €88.200 και
θα πληρώνω εφ’ όρου ζωής €332 το μήνα. Το σύνολο των
δυο συντάξεων μου είναι €3.110 και όχι €4.000, όπως γρά-
φετε (ακόμη ένα ψέμα). Δεν χαρακτηρίζω τον εαυτό μου ως
“φτωχό’’ συνταξιούχο, όπως με αποκαλείτε ειρωνικά. Πέστε 

Συνέχεια στη σελ. 3

Περισσότερες από 500 φωτο-
γραφίες από τις δραστηριότη-
τες του Υπουργείου Εξωτερι-
κών από την ίδρυση του
προσφέρουν ένα οπτικό, ιστο-

ρικό ταξίδι μέσα από σταθμούς της ιστορίας του.   σελ. 12

Το Υπουργείο Εξωτερικών διά μέσου των ετών

Ο Αλέξης Παπαχελάς στην ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ απορρίπτει τις εκτιμήσεις των κατά
καιρούς Πρωθυπουργών ότι προβλήματα
της Ελλάδας οφείλονται στο ότι δεν μπο-
ρεί να πετύχει περισσότερα, και τονίζει ότι
παραδείγματα επιτυχιών των Ελλήνων
αποδεικνύουν το αντίθετο.    σελ. 3

Σε Β1 από Β3 αναβάθμισε ο οίκος
Moody’s το ελληνικό αξιόχρεο
και πλησίασε τις αξιολογήσεις
άλλων διεθνών οίκων όπως ο
Fitch και ο S&P. Η Ελληνική οικο-

νομία έγινε πιο ανοικτή και έχει βελτιωθεί η ανταγωνιστικό-
τητα της.    σελ. 11

Αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου

Αυτή είναι η Ελλάδα

Του Παναγιώτη Δ. 
Γιάλλουρου
Συνταξιούχου Δημοσίου 
Υπαλλήλου

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα για τη Μέρα της Γυναίκας

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Μέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρ-
τίου  απευθύνω προς όλες τις γυ-

ναίκες της Κύπρου  εγκάρδιο  χαιρετισμό
και μήνυμα βαθειάς εκτίμησης και ευγνω-
μοσύνης για όσα προσέφεραν και προσφέ-
ρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Ασφαλώς, η σημασία της μέρας αυτής δεν
πρέπει να εξαντλείται στη θεωρητική της
ανάδειξη, γιατί δεν είναι απλά και μόνο μια
μέρα γιορτής.  Αποτελεί ευκαιρία για προ-
βληματισμό και σκέψη για τον πολυδιάστατο ρόλο της γυ-
ναίκας σε όλα τα πεδία της ζωής και πέραν από τα μηνύματα
απαιτούνται πράξεις και πολιτικές που να διασφαλίζουν
πλήρη ισοπολιτεία ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία για
ένα καλύτερο κόσμο, που ζητά και το διεθνές μήνυμα.

Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της ισότητας μεταξύ των
δύο φύλων έχει αναδειχθεί παγκοσμίως σε θέμα πρώτης προ-
τεραιότητας και η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία

χρόνια είναι σημαντική, αφού οι διαφορές
μεταξύ των δύο φύλων και οι διακρίσεις σε
βάρος των γυναικών έχουν μειωθεί αισθητά.

Ωστόσο, παρά τους αγώνες των ίδιων των
γυναικών αλλά και των συνδικάτων και
παρά τις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν,
οι γυναίκες παραμένουν σε μειονεκτική
θέση σε αρκετούς τομείς δραστηριότητας
και, ολοφάνερα, υποεκπροσωπούνται στα
κέντρα λήψης απόφασης.

Η ΠΑΣΥΔΥ αντιμετωπίζει τα θέματα γυ-
ναικών στις προτεραιότητές της και δεσμεύεται να εργαστεί
μεθοδικά για την άρση των όποιων διακρίσεων και την εξά-
λειψη των δομικών αιτίων διαιώνισης των ανισοτήτων λόγω
φύλου, ώστε να πετύχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία. 

Οι γυναίκες μέλη της ΠΑΣΥΔΥ καλούνται να αναλάβουν
το δικό τους ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων ενι-
σχύοντας την Οργάνωση τους στα διάφορα όργανα και τις
δραστηριότητες της. n
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Ναυσικά Λέπουρα διορίζεται με δοκι-

μασία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Γυναικολογίας-Μαιευτικής, από την 1η Φε-
βρουαρίου 2019.

Ο Χρίστος Ευτυχίου διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, ΙατρικέςΥπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Καρδιολογίας, από τις 15 Φεβρουαρίου
2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Άμυνας, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, από
τις 15 Φεβρουαρίου 2019: Ευγένιος Χατζη-
πέτρου, Μάριος Αγαθοκλέους, Νίκος Γα-
βριήλ, Ανδρέας Πολυκάρπου, Σπύρος Σπύ-
ρου, Μιχαλάκης Παπαδόπουλος, Ανδρέας
Χατζηπέτρου, Χριστάκης Χρίστου.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Τεχνικοί, Υπουργείο
Άμυνας, προάγονται στη θέση Τεχνικού Επι-
θεωρητή, από τις 15 Φεβρουαρίου 2019:
Αναστάσιος Καηλίδης, Μάριος Χατζηπέ-
τρου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Πολεοδομίας, 1ης
Τάξης, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Πολεοδομίας (Πολεοδομικός Κλάδος), από

τις 15 Φεβρουαρίου 2019: Κωνσταντίνος
Αλκείδης, Ειρήνη Χατζησάββα.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Αρχείων και Επι-
κοινωνιών, 1ης Τάξης, Υπουργείο Εξωτερι-
κών, προάγονται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, από τις
15 Φεβρουαρίου 2019: Ελένη Κωνσταντίνου,
Λάζαρος Ελευθερίου.

Η Αντρούλλα Νεοφυτίδου, Ανώτερος Τε-
λωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία, προάγεται
στη θέση Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού,
από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Ανδρέας Τρύφωνος, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Καρδιολογίας), προάγεται
στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Καρδιο-
λογίας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H Κλεανθία Κωνσταντή, Επιθεωρητής
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπη-
ρέτησε από τις 19 Φεβρουαρίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πε-
ριβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697
26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682,

32.879, 34.076, 35.273, 36.470 37.667, Α10:
€34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840,
42.479, 44.118, 45.757, 47.396, και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081,
48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.
cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Πα-
ρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 1ης
Μαρτίου, 2019.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙ-
ΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του
Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθ-
μισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων
Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου
Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του
2016 [Ν. 70(I)/2016, εφεξής «ο νόμος»], γί-
νονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση
τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρό-

νου για παρακολούθηση της υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Μονάδα
Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση efu@moi.gov.cy. 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟ-
ΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια
(1) κενή θέση Προϊσταμένου Νοσηλευτικού
Λειτουργού, υπό την αίρεση ψήφισης του
Προϋπολογισμού 2019 του Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων, ως ακολούθως:

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος
ακαθάριστος μισθός €70.105,75 (Ακαθάρι-
στος Ετήσιος Μισθός 13 μηνών) που θα κα-
ταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δό-
σεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα
και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέ-
κατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση
κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι-
σμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Πληροφορίες στη γνωστοποίηση στην
Επίσημη Εφημερίδα της 1ης Μαρτίου. Υπο-
βολή αιτήσεων μέχρι 21η Μαρτίου 2019. n

ΗΕιδική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύ-
θυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών
Εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία,

σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολό-
γησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημό-
σια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018,
γνωστοποίησε τον κατάλογο των επιτυχόν-
των κατά σειρά επιτυχίας στη Γραπτή Εξέ-
ταση που είχε διεξαχθεί την 1.12.2018 ανα-
φορικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπη-
ρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν

υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητι-
κού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτεί-
ται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό Δί-
πλωμα ή ισότιμο προσόν. Ο κατάλογος επι-
τυχόντων δημοσιεύθηκε μόνο με τον αριθμό
υποψηφίου και το βαθμό επιτυχίας.

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση είναι
όποιος έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 50%
τουλάχιστον στην εξέταση και σύμφωνα με
τα αποτελέσματα συνολικά συγκέντρωσαν
τέτοια βαθμολογία 2251 πρόσωπα. n

Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης της 1.12.2018,
σύμφωνα με τους περί αξιολόγησης Υποψηφίων 
για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων πληροφορούν τους συνταξιού-
χους ότι σύμφωνα με τον περί Γενι-

κού Συστήματος Υγείας Νόμο Ν.89(Ι)/2001,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, προκύπτει
υποχρέωση για καταβολή εισφοράς των
συνταξιούχων του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καθώς και των δικαιούχων κοι-
νωνικής σύνταξης από την 1 Μαρτίου 2019.

Για τον σκοπό αυτό, αναφορικά με την 1η
φάση υλοποίησης του ΓεΣΥ, οι Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα παρακρατούν
από τη μηνιαία σύνταξή τους ποσοστό 1,7%
αρχίζοντας από τη σύνταξη του Μαρτίου
2019. Επισημαίνεται ότι, αναφορικά με τη 2η
φάση υλοποίησης του ΓεΣΥ, από 1.3.2020 το
ποσοστό που θα  παρακρατείται από τη μη-
νιαία σύνταξή τους θα ισούται με 2,65%. n

Εισφορές συνταξιούχων στο ΓεΣΥ

Το Μουσείο Αγώνος, αποσκοπώντας
στην ανάδειξη ιστορικών τεκμηρίων
που δεν είχαν παρουσιαστεί μέχρι σή-

μερα στο κοινό, ανακοίνωσε την έκθεση
τριών τετραδίων με ποιήματα που συνέθεσε
ο ήρωας της ΕΟΚΑ 1955-1959 Ευαγόρας
Παλληκαρίδης. Η περιοδική αυτή έκθεση
πραγματοποιείται εξ αφορμής της συμπλή-

ρωσης 62 χρόνων από τον απαγχονισμό του
ήρωα από τις Βρετανικές αποικιακές Αρχές
(14 Μαρτίου 1957). Η έκθεση θα διαρκέσει
μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι το Μουσείο είναι ανοι-
χτό για το κοινό Δευτέρα-Παρασκευή,
08:00-14:30 και η είσοδος είναι δωρεάν. n

Ποιήματα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη
εκτίθενται στο Μουσείο Αγώνος

Για επίσκεψη στην Κύπρο βρίσκονται
από τις 4 μέχρι τις 7 Μαρτίου οι Εμπει-
ρογνώμονες οι οποίοι ανέλαβαν την

αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικο-
νομίας και θα έχουν συναντήσεις με το Ανώ-
τατο Δικαστήριο, την Επιτροπή Θεσμών, την
Επιτροπή Μεταρρύθμισης και τον Παγκύ-
πριο Δικηγορικό Σύλλογο. 

Επίκεντρο των επαφών τους θα είναι κυ-
ρίως η ανασκόπηση με την Επιτροπή Θε-
σμών της μέχρι σήμερα πορείας του Έργου,
καθώς και οι μελλοντικές ενέργειες που θα
πρέπει να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση και
παράδοση στο Ανώτατο Δικαστήριο της τε-
λικής τους Έκθεσης. n

Επίσκεψη στην Κύπρο Εμπειρογνωμόνων
για τη Μεταρρύθμιση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμημα-
τος Φορολογίας τα Επαρχιακά Γρα-
φεία Λάρνακας Άμεσης Φορολογίας

(πρώην ΤΕΠ) και Έμμεσης Φορολογίας
ΦΠΑ, μεταστεγάστηκαν σε νέο κτήριο επί
της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού 50, Μέ-

γαρο Ίριδα 3, δίπλα από το Κέντρο Εξυπη-
ρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας παραμένουν
ως έχουν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού. n

Μεταστεγάστηκαν σε νέο κτήριο
Γραφεία Φορολογίας Λάρνακας

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
Αυτή μπορεί να είναι η Ελλάδα!»

«Αυτή είναι η Ελλάδα». Η περίφημη αυτή
φράση, πραγματικά, μου «τη δίνει». Ζητώ
συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτήν την έκ-

φραση αλλά δεν βρί-
σκω άλλη, δόκιμη. Κα-
ταλαβαίνω πόσο δύ-
σκολο είναι να
κυβερνηθεί αυτός ο
τόπος. Δεν ζω κάπου
αλλού. Όποιος τολμη-
ρός αναλαμβάνει τα
ηνία της χώρας έρχε-
ται πολύ γρήγορα αν-

τιμέτωπος με μία τρέλα. Ο Σημίτης μπορεί
να διηγηθεί τι τράβηξε για να μπει μπροστά
το Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Καραμανλής
το ίδιο για το ΚΠΙΣΝ. Σήμερα καμαρώνουμε
για τα δύο αυτά έργα. Πίσω από την ολο-
κλήρωσή τους, όμως, κρυβόταν πολύς
κόπος, πολιτικό κεφάλαιο και συστηματικός
επαγγελματισμός.

Το «αυτή είναι η Ελλάδα» έχει καταστεί η
απόλυτη εκλογίκευση της αδράνειας.

Η ατολμία, η αδυναμία ρήξης με συνδικα-
λιστικά και κομματικά κατεστημένα, η απο-
φυγή συγκρούσεων με σημαίνοντες ολιγάρ-
χες μπορούν πολύ εύκολα να δικαιολογη-
θούν έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει
την ατυχία να καταλαβαίνει ή να υποψιάζε-
ται τι γίνεται «πίσω από τον μπερντέ» μπορεί
να γίνει οπαδός τού εν λόγω δόγματος. Αν
όμως το ενστερνιστούμε, θα τελειώσουμε ως
χώρα. Θα συνεχίσουμε να κατρακυλάμε στις
διάφορες παγκόσμιες λίστες και θα μας προ-
σπερνούν οι γείτονές μας που ήταν πολύ
πίσω από εμάς πριν από μερικά χρόνια.

Γι’ αυτό έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε
στις δυνατότητές μας και να ανακτήσουμε

την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Εμείς εδώ
στην «Κ» έχουμε αποκτήσει μία... εμμονή με
τα θετικά παραδείγματα. Μη κυβερνητικές
οργανώσεις που κάνουν τη διαφορά, δημό-
σια σχολεία που προωθούν την αριστεία, επι-
χειρηματίες που τολμούν και τα καταφέρ-
νουν στην Ελλάδα, επιστήμονες που προχω-
ρούν την έρευνά τους, εταιρείες που
ξεχωρίζουν, δήμαρχοι που τολμούν. Αρχικά
ακούγαμε πολλή γκρίνια γιατί υποτίθεται ότι
τα καλά νέα δεν πουλάνε. Και βέβαια επειδή
«έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα», βρίσκονταν
πάντοτε 2-3 αργόσχολοι που δεν ρίσκαραν
ποτέ τίποτα –εκτός από την κριτική– για να
ισχυρισθούν ότι πίσω από αυτό που για εμάς
είναι θετικό πρότυπο κρύβεται κάποια σκο-
τεινή ιστορία. Η εσωστρεφής μιζέρια και το
σύνδρομο της κατσίκας του γείτονα παρα-
μονεύουν πάντοτε! Τους παραδίνουμε ση-
μασία και συχνά παραδιδόμαστε σε αυτά τα
σύνδρομα αμαχητί.

Υπάρχουν γύρω μας δεκάδες, εκατοντάδες
παραδείγματα που μας δείχνουν ότι μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε όταν θέλουμε. Ο
Έλληνας είναι δημιουργικός, δουλευταράς
και παίρνει ρίσκα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να
προβάλλουμε με πάθος και με πείσμα θετικά
πρότυπα. Ακόμη και εκείνα που προσπαθούν
και αποτυγχάνουν, γιατί και κανείς δεν πε-
τυχαίνει χωρίς να περάσει από κάποιες απο-
τυχίες. Έχει σημασία να πιστέψουμε –όσο γί-
νεται περισσότεροι– πως «αυτή μπορεί να
είναι η Ελλάδα!» και να θάψουμε για τα
καλά το «αυτή είναι η Ελλάδα» μαζί με τους
πολιτικούς και όσους άλλους το ευαγγελί-
ζονται.

Αλέξης Παπαχελάς,
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 03.03.2019

l Ναι, η Ελλάδα μπορεί!

Το βατερλό του Τραμπ
H χειρότερη εβδομάδα της προεδρίας του

Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτή που πέρασε,
καθώς ανέδειξε σε πολλά επίπεδα ταυτό-

χρονα όχι μόνο την
ανεπάρκειά του νια το
αξίωμα που κατέχει,
καθώς και τον αλλο-
πρόσαλλο χαρακτήρα
του, αλλά και τις σκο-
τεινές και παράνομες
δοσοληψίες του κατά
την προεκλογική πε-

ρίοδο, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν
ακόμα και νομικές επιπτώσεις εις βάρος του.
Και το ερώτημα είναι τώρα το πού θα οδη-
γήσουν όλα αυτά, τη στιγμή που τις προσε-
χείς ημέρες αναμένεται και η πολύκροτη έκ-
θεση Μιούλερ, η οποία θα αναφέρεται με
κάθε λεπτομέρεια στις γνωστές κατηγορίες
που έχουν απαγγελθεί εναντίον του και κυ-
ρίως στο αν υπήρξε συνεργασία με τους Ρώ-
σους εις βάρος της προεκλογικής εκστρα-
τείας της Χίλαρι Κλίντον. Παραμένει έτσι
ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν φυσικά τεκμη-
ριωθούν οι κατηγορίες αυτές, να κινηθεί η
διαδικασία της παραπομπής του σε δίκη, το
γνωστό κατά την περίοδο Νίξον impeach-
ment.

Ανεξάρτητα πάντως από το αν θα υπάρξει
τελικά ίmpeachment ή όχι (μια διαδικασία
εξαιρετικά πολύπλοκη όπου απαιτείται η
συμφωνία της πλειοψηφίας των δύο τρίτων
του Κογκρέσσου, που υπό τις παρούσες συν-
θήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχ-
θεί) το γεγονός είναι ότι από ‘δω και πέρα τα
πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τον
Ντόναλντ Τραμπ, το κύρος του οποίου έχει
τρωθεί ανεπανόρθωτα. Πρώτον, από το φιά-
σκο με τη Βόρεια Κορέα, την απόλυτη ευ-

θύνη για το οποίο φέρει αποκλειστικά ο
ίδιος, καθώς είχε καλλιεργήσει την εντύ-
πωση ότι στο Ανόι θα υπέγραφε συμφωνία
για τα πυρηνικά, παρά τις αμφιβολίες των
συνεργατών του. Δεύτερον, από τις απίστευ-
τες απoκαλύψεις του δικηγόρου που είχε για
τις διάφορες βρωμοδουλειές του, ο οποίος
δεν δίστασε να τον αποκαλέσει ρατσιστή,
ψεύτη και απατεώνα. Και, τρίτον, από την
απόφαση της Βουλής να τερματιστεί η επί-
κληση εθνικής έκτακτης ανάγκης για την
κατασκευή του περιώνυμου τείχους.

Θα έχουμε δηλαδή έναν αποδυναμωμένο
πρόεδρο στην αμερικανική εσωτερική
σκηνή, ο οποίος με τον συγκρουσιακό χαρα-
κτήρα που διαθέτει μπορεί να κάνει τα πράγ-
ματα ακόμα χειρότερα, τη στιγμή που είναι
ανοιχτά όλα τα γνωστά μέτωπα διεθνώς. Ας
μην ξεχνάμε ότι ο ανεκδιήγητος αυτός πρό-
εδρος έχει έλθει σε σύγκρουση με τους πα-
ραδοσιακούς του συμμάχους, λαμβάνοντας
συνεχώς μονομερείς αποφάσεις στα διεθνή
ζητήματα, εν ονόματι του περίφημου «Amer-
ica First», και αποφεύγοντας να διαβουλευ-
θεί μαζί τους. Πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο
για την παγκόσμια ειρήνη, ιδιαίτερα την πε-
ρίοδο αυτή. Για πρώτη φορά μάλιστα από το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε
ταυτόχρονα και μια αντίστοιχη τεράστια
εσωτερική κρίση στην Ευρώπη, με τα γνω-
στά προβλήματα της ΕΕ και την έλλειψη ικα-
νών ηγετών που θα μπορούσαν να τα λύ-
σουν. Διότι μόνο μια ισχυρή, σε όλα τα επί-
πεδα, Ενωμένη Ευρώπη θα ήταν σε θέση να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το σημερινό
επικίνδυνο αδιέξοδο.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 03.03.2019

l Ουδέν σχόλιον.

μας και εσείς το ποσό των δυο συντάξεων σας για να δούμε
σε ποιά κατηγορία συνταξιούχων ανήκετε. Και πόσα “μαλ-
λοκέφαλα’’, όπως αναφέρετε, πληρώσατε στο Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων. 

Επί της ουσίας του άρθρου μου αποφύγατε να απαντήσετε,
προφανώς γιατί δεν είστε άνθρωπος του διαλόγου. Σας είχα
ερωτήσει - και αναμένω την απάντηση σας - αν θεωρείτε
ορθό και δίκαιο κρατικοί υπάλληλοι να καταβάλλουν ει-
σφορά 1,5%, παρότι πληρούν τα εισοδηματικά ή άλλα κρι-
τήρια, με βάση τα οποία παρέχεται στους πολίτες δωρεάν
περίθαλψη χωρίς εισφορά. Συγκεκριμένα, σας ερώτησα
“Γιατί ο πολύτεκνος κρατικός υπάλληλος ... να εισφέρει 1.5%
του μισθού του, ενώ οποιοσδήποτε πολύτεκνος μη κρατικός
υπάλληλος, έστω και αν είναι εκατομμυριούχος, να είναι δι-
καιούχος χωρίς εισφορά; Γιατί ο συνταξιούχος κρατικός
υπάλληλος ή χήρα συνταξιούχου, με σύνταξη που δεν υπερ-
βαίνει τα … εισοδηματικά όρια να πληρώνει εισφορά, σε αν-
τίθεση με άλλους πολίτες που εμπίπτουν στα ίδια κριτήρια;
Γιατί ο καρκινοπαθής ή μυοπαθής κρατικός υπάλληλος να
πληρώνει εισφορά λόγω και μόνο του εργασιακού του καθε-
στώτος, ενώ ο ομοιοπαθής του δικηγόρος, τραπεζικός υπάλ-
ληλος, έμπορος κλπ. δεν πληρώνει;’’ Σας ερώτησα επίσης,
μια και θεωρείτε κακό να παίρνουν οι εργαζόμενοι δυο συν-
τάξεις, γιατί δεν εισηγηθήκατε την κατάργηση του ταμείου
συντάξεων σας για τους νέους δικηγόρους, μετά την κατάρ-
γηση το 2011 του σχεδίου συντάξεων για τους νέους κρατι-

κούς υπαλλήλους. Επειδή “εν της παπαδκιάς τα ξύλα’’ κατα-
φεύγετε σε σοφιστείες για να υποστηρίξετε ότι οι δικηγόροι
αξίζουν δύο συντάξεις. 

Στο άρθρο σας δηλώνετε ότι “Η οικονομία της Κύπρου
έφθασε εδώ που έφθασε γιατί γεμίσαμε μέχρι και τις σπουρ-
γιτοφωλιές με δημόσιους υπαλλήλους’’. Αυτό έχετε καταλά-
βει κύριε Παπαχαραλάμπους από όσα δηλώνονται και
ακούονται, επισήμως και ανεπισήμως και στα Δικαστήρια
και τις ερευνητικές επιτροπές από το 2013; Δεν έχετε ακού-
σει πώς και γιατί οδηγηθήκαμε σε μνημόνια και κουρέματα;
Εύχεστε να είχαμε κι΄εμείς δύο πλατείες Κλαυθμώνος και όχι
μια, για να “… απελευθερωθούμε από τα χέρια (των) συντα-
ξιούχων και μη’’ κρατικών υπαλλήλων. Η πλατεία Κλαυθ-
μώνος στην Αθήνα ξέρετε τι συμβολίζει; Την αθλιότητα της
χειρότερης μορφής κομματοκρατίας: την απόλυση των δη-
μοσίων υπαλλήλων με κάθε αλλαγή κυβέρνησης για να διο-
ρίζονται οι ημέτεροι, μέχρι που το 1909 ο Βενιζέλος θέσπισε
τη μονιμότητα στη δημόσια υπηρεσία.

Κλείνετε το άρθρο σας με την παραίνεση σε μένα “Τεθνά-
ναι κρείττον ή ζην εν αισχύνη’’. Υπηρέτησα για πάνω από 41
χρόνια σε δυο κοινωνικά Υπουργεία. Για την υπηρεσία αυτή
μου δεν έχω τίποτε να ντραπώ, γι’ αυτό δεν θα σας κάνω το
χατίρι να αυτοκτονήσω. Εγώ σας συμβουλεύω, αφού το παί-
ζετε κριτής, να διαβάζετε, κάθε αφορά που αποφασίζετε να
κρίνετε τους άλλους, τον Αισώπειο μύθο περί δύο πηρών.
Πάντως, είτε απαντήσετε στο άρθρο μου είτε όχι, δεν πρό-
κειται να επανέλθω, γιατί πείσθηκα  ότι δεν μπορώ να σας
παραβγώ στη γνώση και το λόγο! n

Ο Παναγιώτης Γιάλλουρος καταρρίπτει ισχυρισμούς

Από τους Γραμματείς όλων των Επαγγελματικών Κλά-
δων και Επαρχιακών Τμημάτων ζητήθηκε όπως για
την οριστικοποίηση της Ημερήσιας Διάταξης, του

56ου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων υποβάλουν γραπτώς
στην Εκτελεστική Επιτροπή, οποιοδήποτε θέμα τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την 3η Απριλίου ημερομη-
νία σύγκλησης του Συνεδρίου.  Στην προκειμένη περί-
πτωση τα θέματα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην
Εκτελεστική Επιτροπή, μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου, 2019,
το αργότερο.  Σύμφωνα με το Καταστατικό τα θέματα που
υποβάλλονται από τα Συμβούλια των Κλάδων/Τμημάτων,
πρέπει να συνοδεύονται με σχετικά επεξηγηματικά σημει-
ώματα.

Ενόψει των πιο πάνω ζητείται να τηρηθούν οι προβλεπό-
μενες από το Καταστατικό χρονικές προθεσμίες για την εγ-
γραφή των θεμάτων που Κλάδοι και Τμήματα επιθυμούν να
συζητηθούν στο Συνέδριο, τα οποία στο πλαίσιο της πάγια
ακολουθητέας πολιτικής θα πρέπει να αφορούν σε ζητή-
ματα γενικής πολιτικής και όχι να αποτελούν μεμονωμένα
κλαδικά θέματα ή αιτήματα. n

Μέχρι τις 19 Μαρτίου 
στην Εκτελεστική
θέματα για το Συνέδριο
από Κλάδους/Τμήματα

Συνέχεια από σελ. 1
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Συνέχεια από προηγούμενη έκδοση

Β) Η Δημόσια Υπηρεσία ως ένας αξιο-
πρεπής χώρος εργασίας για τις γυναίκες

Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία
των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία. Η
εργασία όμως σε γυναικοκρατούμενους το-
μείς εργασίας και επαγγέλματα συχνά υπο-
τιμάται, και αυτό αντανακλάται στους χαμη-
λούς μισθούς (με αποτέλεσμα το χάσμα
αμοιβών και το χάσμα στις συντάξεις), φτω-
χικές και ανασφαλείς συνθήκες εργασίας (με
αποτέλεσμα διαφορές στη πρόσβαση στην
κοινωνική προστασία, στην εκπαίδευση και
στην επαγγελματική αναβάθμιση), περιορι-
σμένη αντιπροσώπευση και απουσία έκφρα-
σης της δικής τους άποψης.  Εξ’ αιτίας της
υπερεκπροσώπησης μεταξύ των δημοσίων
υπαλλήλων οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που
«χτυπήθηκαν» από τα μέτρα λιτότητας σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με περικοπές μι-
σθών, παγοποιήσεις ή μειώσεις προσωπικού,
με τα αποτελέσματα να είναι αισθητά χρόνια
μετά την οικονομική κρίση. 

Βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας
στη Δημόσια Υπηρεσία διαβεβαιώνεται ότι η
δουλειά που φέρουν εις πέρας οι γυναίκες
στον τομέα εκτιμάται και συμβάλει στην οι-
κονομική ανεξαρτησία των εργατών. Αυτό
πρέπει να συνεπάγεται και να είναι προφα-
νές στην διασφάλιση ίσης αμοιβής για ερ-
γασία ίσης αξίας, στην αντιμετώπιση της
αδήλωτης εργασίας στις γυναίκες δημόσι-
ους υπαλλήλους, στη σωστή αξιολόγηση
των ικανοτήτων και της δουλείας των γυ-

ναικών και στη διασφάλιση ότι θα έχουν δι-
καίωμα στην αντιπροσώπευση και στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

«(…) Οι γυναίκες αποτελούν τη πλειοψη-
φία αυτών που εργάζονται στους τομείς της
υγείας και της κοινωνικής ευημερίας και οι
οποίες μέσω της δουλειάς τους συνεισφέ-
ρουν σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και
οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς θα ενι-
σχύσουν την οικονομική ενδυνάμωση των
γυναικών και θα αναδιαμορφώσουν τις
απλήρωτες και ανεπίσημες θέσεις φροντίδας
σε αξιοπρεπή εργασία βελτιώνοντας τις συν-
θήκες εργασίας και μισθούς και δημιουρ-
γώντας ευκαιρίες για την οικονομική ενδυ-
νάμωση τους μέσω της ανάπτυξης των ικα-
νοτήτων τους και την αναβάθμιση της
καριέρας τους.» (Συμπεράσματα 61ης Σύσκε-
ψης του CSW, 2017)
Γ) Δημόσια Υπηρεσία = Δημόσια Επέν-
δυση 

Η Ενδυνάμωση της Δημόσιας Υπηρεσίας
όμως θα μας οδηγήσει σε ποιοτικές συνθή-
κες τόσο για τους δέκτες όσο και για τους
εργαζόμενους μόνο εάν υπάρχει δέσμευση
να πραγματοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης,
σωστού σχεδιασμού και παρακολούθησης
των δημοσίων υπηρεσιών. 

Το φαινόμενο της εξισορρόπησης στη Δη-
μόσια Υπηρεσία πρέπει να ενδυναμωθεί (και
όχι να αντισταθμιστεί) από τον τρόπο που
αυτές οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται: μέσω
μίας δίκαιης και προοδευτικής φορολογίας η
οποία θα περιλαμβάνει φορολογία επί των
κερδών, φορολογία επί της ζημιάς που γίνε-

ται στο περιβάλλον και θα πρέπει να περι-
λαμβάνει τη μάχη ενάντια στη διαφθορά και
τη φοροδιαφυγή, για να αυξηθούν οι διαθέ-
σιμοι δημοσιονομικοί χώροι προς χρηματο-
δότηση υψηλής ποιότητας, οικονομικά προ-
σιτών και προσβάσιμων δημόσιων υπηρε-
σιών. 

Μεγάλες έρευνες δείχνουν πως οι υπηρε-
σίες που παρέχονται από δημόσιους παρά-
γοντες οδηγούν σε καλύτερα κοινωνικά
αποτελέσματα παρά όταν παρέχονται από
ιδιωτικές εταιρείες και ότι η εξωτερική ανά-
θεση ή ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών
δεν συνεπάγεται και με παραγωγικά κέρδη.
Το 2018 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
δημοσιοποίησε μια συγκεκριμένη έκθεση για
τις συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα
στην ΕΕ υποδεικνύοντας ελλείψεις στην
αποδοτικότητα, αύξηση κοστών και εισηγή-
θηκε όπως οι συμπράξεις αυτές να μην προ-
ωθηθούν μέχρι να απαντηθούν επαρκώς μία
σειρά από ανησυχίες. 

Ο ειδικός ανταποκριτής των Ηνωμένων
Εθνών σε θέματα φτώχειας και ανθρωπινών
δικαιωμάτων σε μία πρόσφατη έκθεση του,
έστρεψε τη προσοχή στην επιζήμια επίπτωση
των ιδιωτικοποιήσεων βασικών αγαθών και
υπηρεσιών στα ανθρώπινα δικαιώματα και
επίκρινε τους υπεύθυνους  που τις προ-
ωθούσαν σθεναρά χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη τους φτωχούς και τους περιθωριο-
ποιημένους.

Η αξιολόγηση των επενδύσεων στις υπη-
ρεσίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα εύρος
παραγόντων και όχι να εστιάζει σε σύντομης

διάρκειας οικονομική αποτελεσματικότητα
η οποία μειώνει την ποιότητα, τη προσβασι-
μότητα, την αμοιβή και τις συνθήκες εργα-
σίας στη Δημόσια Υπηρεσία. Οι άνθρωποι
και οι αξίες που αντιπροσωπεύουν οι δημό-
σιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και
της ισότητας των φύλων δεν κοστολογούν-
ται και δεν είναι αναλώσιμα.
Εισηγήσεις 

Εισηγούμαστε όπως  τα συμφωνηθέντα
συμπεράσματα της 63ης Σύσκεψης της CSW,
αναγνωρίσουν:

Τον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει
η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στο
Δημόσιο Τομέα όσον αφορά τη βελτίωση της
ισότητας  των φύλων και τη σύνδεση μεταξύ
της ποιότητας στην εργασία στη Δημόσια
Υπηρεσία και την ποιότητα στις δημόσιες
υπηρεσίες που παρέχονται.

Τα πρόσφατα μέτρα λιτότητας  είχαν επι-
βλαβή αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων
λόγω του ότι χειροτέρευσαν την ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχονται και την ερ-
γασία στη Δημόσια Υπηρεσία. 

Την ανάγκη για αντιμετώπιση της χαμη-
λής αμοιβής και των συνθηκών εργασίας
στους τομείς  της Δημόσιας Υπηρεσίας οι
οποίοι είναι γυναικοκρατούμενοι και τις συ-
νέπειες στο χάσμα αμοιβών και στο χάσμα
συντάξεων, και τέλος

Το ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων και του κοινωνικού διαλόγου στη δια-
μόρφωση των πιο πάνω. n  

Ενδυναμώνοντας τη Δημόσια Υπηρεσία - Μία διπλή νίκη για την ισότητα των φύλων
Σημείωμα της EPSU ενόψει της 63ης Σύσκεψης της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κατάσταση των Γυναικών

Αγαπητές Συναδέλφισσες,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας, η Επιτροπή
Γυναικών του Γενικού Συμβουλίου

της Οργάνωσής μας στέλνει  τις ευχές όλων
μας στη γυναίκα, την κόρη, την αδελφή, τη
φίλη και ειδικότερα στην Κύπρια μάνα, που
μέσα στις δύσκολες συνθήκες της ζωής που
βιώνουμε, αγωνίζεται για να εξασφαλίσει
στους γύρω της ένα χαμόγελο και έναν κα-
λύτερο κόσμο.  Ένα θερμό χαιρετισμό ευ-
γνωμοσύνης και εκτίμησης προς όλες τις γυ-
ναίκες εργαζόμενες και μη, προς όλες τις γυ-
ναίκες του πλανήτη, με την ευχή όλες οι
γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να επιλέ-
γουν οι ίδιες τη ζωή που θέλουν. Η γυναίκα
παρά το γεγονός ότι έχει επιφορτιστεί με
πολλαπλούς ρόλους καταφέρνει να ανταπο-
κρίνεται σε όλους, συνεισφέροντας πια σε
όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, παρα-
μένοντας παράλληλα τροφός, ζωοδότρα και
παιδαγωγός. Μια ημέρα δεν είναι αρκετή για
να εκφραστεί η αγάπη και ο θαυμασμός στη
γυναίκα. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει

τουλάχιστον μια
ημέρα αφιερω-
μένη στη γυναίκα.
Η ισότητα των
δυο φίλων αποτε-
λεί θεμέλιο λίθο
της δημοκρατίας.
Είναι υποχρέωση
όλων, να διαφυ-
λάσσεται ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και
στοιχείο του πολιτισμού μας. Η ισόρροπη
συμμετοχή των γυναικών στη διαμόρφωση
των αποφάσεων ενισχύει τους ευρύτερους
στόχους της ανάπτυξης, της κοινωνικής συ-
νοχής αλλά και της πλήρους κατοχύρωσης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Την 8η Μαρτίου, Διεθνή Ημέρα της Γυναί-
κας, τιμούμε τη γυναίκα μάνα, τη γυναίκα
σύζυγο και την εργαζόμενη γυναίκα.  Γιορ-
τάζουμε τα οικονομικά, πολιτικά και κοινω-
νικά κατορθώματά της και ταυτόχρονα τι-
μούμε τη ζωή, την ανιδιοτελή προσφορά και
τους αγώνες της.  Από το 1857, το χρόνο της
πρώτης κινητοποίησης των γυναικών για ίσα
δικαιώματα, με θυσίες και σκληρούς αγώνες,
επιτεύχθηκαν πολλά για καλύτερες συνθή-
κες εργασίας, αλλά ακόμη και σήμερα υπάρ-
χουν πολλά που πρέπει να γίνουν.  Η γυ-
ναίκα της Κύπρου έχει αγωνιστεί σκληρά
πριν και μετά από την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, επιζητώντας την αναγνώριση
των ίσων δικαιωμάτων της καθώς και την

προσφορά της
σε όλους τους
τομείς της κοι-
νωνίας.  Η απα-
σχόληση στη
Δημόσια Υπηρε-
σία πατροπαρά-
δοτα εθεωρείτο
προνόμιο των

ανδρών.  Αυτό δεν ήταν μόνο ο κανόνας για
τη στελέχωση της Δημόσιας Υπηρεσίας,
ήταν και η επικρατούσα αντίληψη.

Η Επιτροπή Γυναικών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. έχει ένα
ενεργό ρόλο να διαδραματίσει στην προ-
ώθηση των δικαιωμάτων της γυναίκας τού
σήμερα με πολλούς τρόπους και με τη συμ-
μετοχή μας στο Κεντρικό Συμβούλιο του
Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας.  Σημειώνεται ότι ο αριθμός των
γυναικών στην Εκτελεστική Επιτροπή ΠΑ-
ΣΥΔΥ έχει αυξηθεί στις πέντε (5) και στην
Κεντρική Γραμματεία ΠΑΣΥΔΥ στις τρεις
(3).  Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης  για την ισότητα των φύλων
σε όλους τους τομείς, αλλά και για ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων τής σύγχρονης κοι-
νωνίας, η εφαρμογή της ισότητας των φύλων
αποτελεί χρέος όλων μας.  Σήμερα γιορτά-
ζουμε όσα ήδη κατακτήσαμε και μαζί σχε-
διάζουμε τα όσα θα κατακτήσουμε στο μέλ-
λον.  Αυτή η μέρα της διεθνούς αναγνώρισης
των δικαιωμάτων της γυναίκας καλούμαστε

όλες και όλοι να μη μείνουμε απαθείς!  Να
αντιδράσουμε και να απαιτήσουμε όλα όσα
μας ανήκουν.  Αυτή τη διεθνή μέρα να την
κάνουμε μέρα αφύπνισης και επαγρύπνησης
και πάνω από όλα μέρα διεκδίκησης για
νέους αγώνες.

Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβουμε δράσεις
τώρα, να επιμείνουμε και να επαγρυπνούμε
με ρεαλισμό και ευελιξία για να μην απομα-
κρυνθούμε από τον τελικό στόχο.  Στην πε-
ρίπτωση της Δημόσιας Υπηρεσίας ο στόχος
μας να συνεχίζει να είναι ένας:

“Η στήριξη της γυναίκας και η λήψη άμε-
σων θετικών μέτρων, μέσα από διάλογο επί
των θέσεων και προτάσεων του Συνδικαλι-
στικού Κινήματος”.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη:
• εξισορρόπηση της εργασιακής και προ-

σωπικής ζωής
• δημιουργία των κατάλληλων υποδομών
• εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών
• διάσταση του φύλου στη μεταρρύθμιση

και ίση συμμετοχή των γυναικών στα διά-
φορα Κέντρα Λήψεων Αποφάσεων

• νέες μορφές εργασίας με ευέλικτα ωρά-
ρια. 

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Να
θυμάστε: Η ευτυχία, η χαρά, η καλοσύνη, η
αγάπη, η ελπίδα, η επιτυχία, όλες είναι γέ-
νους θηλυκού!  Χρόνια πολλά στην κάθε μια
ξεχωριστά και σε όλες τις γυναίκες μαζί.

Με τους συναδελφικούς χαιρετισμούς μου.

Μήνυμα της Προέδρου Επιτροπής Γυναικών για την Ημέρα της Γυναίκας
Της Τασούλας Χατζηπροδρόμου
Προέδρου Επιτροπής 
Γυναικών, Γενικού Συμβουλίου
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Οι αιτητές στις προσφυγές αρ. 6360/13,

6361/2013, 6362/2013 και 38/2015, οι οποίες
συνεκδικάστηκαν με σχετικό διάταγμα του
Δικαστηρίου, λόγω κοινών νομικών ισχυρι-
σμών αλλά και επίδικων θεμάτων, ζήτησαν
την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου ότι
οι αντίστοιχες αποφάσεις των καθ’ ων η αί-
τηση, οι οποίες τους κοινοποιήθηκαν με ξε-
χωριστές για τον καθ’ ένα από αυτούς επι-
στολές του Γενικού Λογιστηρίου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και με τις οποίες οι
καθ’ ων η αίτηση εφάρμοσαν τις πρόνοιες
του άρθρου 7 του περί Συνταξιοδοτικών
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμο-
γής) Νόμου του 2012 (216(Ι)/2012) και δυ-
νάμει του οποίου το εφάπαξ ποσό το οποίο
δικαιούντο να λάβουν κατά την αφυπηρέ-
τηση τους μειώθηκε αντίστοιχα για τον καθ’
ένα από αυτούς κατά €4.086,29, €4.222,90,
€4.178,20  και €7.228,15, ήταν
παράνομες και/ή άκυρες και/ή
στερούντο οποιουδήποτε εν-
νόμου αποτελέσματος, ως
στηριζόμενες σε Νόμο ο
οποίος μεταξύ άλλων προσέ-
κρουε στο Σύνταγμα, στην
αρχή της αναλογικότητας και
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τον διορισμό των αι-
τητών, ο περί Συντάξεων
Νόμος (Κεφάλαιο 311) με την
τροποποίηση που επήλθε το
έτος 1967 με τον τροποποι-
ητικό Νόμο 9 /67 προνοούσε
για το δικαίωμα σε συνταξιο-
δοτικά ωφελήματα.

Από το έτος 1997 τα συντα-
ξιοδοτικά δικαιώματα των
κρατικών υπαλλήλων διέπον-
ται από τις πρόνοιες του περί Συντάξεων
Νόμου, Ν.97(Ι)/97, (και όπως τροποποι-
ήθηκε αργότερα). Το άρθρο 4 του βασικού
Νόμου 97(Ι)/97, προέβλεπε για την χορή-
γηση σε κάθε κρατικό υπάλληλο σύνταξης
και εφάπαξ ποσού, ως ακολούθως:

4.-(1) Σύνταξη, εφάπαξ ποσό ή φιλοδώ-
ρημα και άλλα ωφελήματα χορηγούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου στους κρατικούς υπαλλήλους της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Σύνταξη, εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα
χορηγούμενο δυνάμει του Νόμου αυτού
υπολογίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες που
ισχύουν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του
κρατικού υπαλλήλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Συντά-
ξεων Νόμου, σε κρατικό υπάλληλο που είχε
συμπληρώσει πέντε ή περισσότερα έτη υπη-
ρεσίας καταβάλλετο κατά την αφυπηρέτηση
του, εκτός από ετήσια σύνταξη με βάση συν-
τελεστή εντός οκτακοσιοστού των ετήσιων
συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερο-
μηνία της αφυπηρέτησης του για κάθε συμ-
πληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας
του, (άρθρο 8(α)), και «εφάπαξ ποσό ίσο με
την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί
δεκατέσσερα και διαιρούμενου του ποσού
που προκύπτει δια τρία».

Με τον Τροποποιητικό του πιο πάνω
Νόμου, Νόμο αρ. 69(Ι)/2005, ο οποίος τέ-
θηκε σε ισχύ την 1/7/2005, προστέθηκε η πιο
κάτω επιφύλαξη στο άρθρο 8 του βασικού
νόμου σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού
του εφάπαξ, ταυτόχρονα με την σταδιακή
επέκταση του ορίου ηλικίας για υποχρεωτική
αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων
από το 60° έτος της ηλικίας τους στο 63°
έτος που έγινε με τον ίδιο Νόμο στο άρθρο
12 με την προσθήκη της παραγράφου 4Α.
Παρατίθενται κατωτέρω οι επιφυλάξεις του
άρθρου 8:

«Νοείται περαιτέρω ότι το εφάπαξ ποσό
που καταβάλλεται σε δημόσιο υπάλληλο πε-
ριλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή και

του Γενικού Λογιστή και των
Βοηθών τους, δυνάμει του
παρόντος Μέρους κατά την
αφυπηρέτηση του: 

(α) με ή μετά τη συμπλή-
ρωση του εξηκοστού πρώτου
έτους της ηλικίας του και με
τη συμπλήρωση συντάξιμης
υπηρεσίας τετρακοσίων δώ-
δεκα ή περισσότερων μηνών,
είναι ίσο με την ετήσια σύν-
ταξη πολλαπλασιαζόμενη επί
δεκατέσσερα και μισό και δι-
αιρουμένου του ποσού που
προκύπτει διά τρία· 

(β) με ή μετά τη συμπλή-
ρωση του εξηκοστού δεύτε-
ρου έτους της ηλικίας του και
με τη συμπλήρωση συντάξι-
μης υπηρεσίας τετρακοσίων
εικοσιτεσσάρων ή περισσότε-
ρων μηνών, είναι ίσο με την

ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δε-
καπέντε και διαιρουμένου του ποσού που
προκύπτει διά τρία· και 

(γ) με τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρί-
του έτους της ηλικίας του και με τη συμπλή-
ρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων
τριανταέξι ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο
με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη
επί δεκαπέντε και μισό και διαιρουμένου του
ποσού που προκύπτει διά τρία».

Στις 28/12/2012, δημοσιεύτηκε στην Επί-

σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο περί
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις
Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012
(Ν.216(Ι)/2012), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από 1/1/2013. 

Στο Νόμο αυτό, ο οποίος κατήργησε και
αντικατέστησε τους περί Συνταξιοδοτικών
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γε-
νικής Εφαρμογής) Νόμους
του 2011 (Ν.113(Ι)/2011 και
Ν.191(Ι)/2011), συμπεριλή-
φθηκαν το πρώτον και οι πρό-
νοιες που αφορούσαν στον
τρόπο υπολογισμού των ωφε-
λημάτων αφυπηρέτησης
υπαλλήλου για την υπηρεσία
πριν και μετά την 1/1/2013,
αλλά και σταδιακή επέκταση
του ορίου αφυπηρέτησης των
δημοσίων υπαλλήλων από το
63° έτος της ηλικίας τους στο
65° έτος. 

Το άρθρο 7 του Ν. 126(Ι)/2012 προνοεί για
το συντελεστή της σύνταξης και του εφάπαξ
ποσού. Σύμφωνα με το άρθρο 7 ο υπολογι-
σμός του εφάπαξ ποσού για την υπηρεσία
του υπαλλήλου πριν από την 1/1/2013 θα γι-
νόταν πλέον με τον προ του 2005 ισχύοντα
συντελεστή του 14/3, με συγκεκριμένες επι-
φυλάξεις. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Οι αιτητές πρόβαλαν διάφορους λόγους

αντισυνταγματικότητας του Νόμου
(Ν.216(Ι)/2012) και ειδικότερα του άρθρου
7. Υποστήριξαν ειδικότερα, ότι οι προσβαλ-
λόμενες αποφάσεις είναι παράνομες και αν-
τισυνταγματικές, ως στηριζόμενες στο Νόμο
216(Ι)/2012, ο οποίος προσκρούει στο Σύν-
ταγμα, οι πρόνοιες του αντίκεινται στα
Άρθρα 1Α, 23, 24, 26 και 28 του Συντάγμα-
τος, ως επίσης και στο Άρθρο 14 της Ευρω-
παϊκής Συνθήκης περί Προασπίσεως Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, στο Άρθρο 1 του Πρώ-
του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής
Συνθήκης περί Προασπίσεως των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και στο Δωδέκατο Πρω-
τόκολλο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί
Προασπίσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των. 

Αναπτύσσοντας τον λόγο ακυρώσεως περί
αντισυνταγματικότητας του Νόμου, υπο-
στήριξαν ότι το άρθρο 7 του Νόμου 216(Ι)/
2012, παραβιάζει το ατομικό δικαίωμα από-
κτησης, κατοχής, απόλαυσης ή διάθεσης της
ιδιοκτησίας των αιτητών, που προστατεύε-
ται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος σε
σχέση με το εφάπαξ ποσό το οποίο δι-
καιούνταν να λάβουν κατά την αφυπηρέ-
τηση τους από τη Δημόσια Υπηρεσία, με
βάση τη συμπληρωμένη υπηρεσία τους και
την κλίμακα στην οποία βρισκόταν κατά τον

χρόνο της αφυπηρέτησης τους.
Ο ευπαίδευτος συνήγορος των αιτητών

ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι με την επίδικη
νομοθεσία παραβιάστηκε με την επίδικη νο-
μοθεσία η αρχή της δικαιολογημένης εμπι-
στοσύνης, που εντάσσεται στις θεμελιώδεις
αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και απο-
βλέπει να διασφαλίσει τον πολίτη από την
απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων και εν-
νόμων σχέσεων, που διέπει το κοινοτικό δί-
καιο.

Η απόφαση του διαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη την προ-
σφυγή, μεταξύ άλλων, τόνισε
τα ακόλουθα:

(α). Στην παρούσα υπόθεση
οι αιτητές είχαν συμπληρώσει
τους συντάξιμους μήνες υπη-
ρεσίας, αλλά δεν αφυπηρέτη-
σαν το έτος 2012 σε ηλικία 60
ετών (και άνω), επιλέγοντας
να αφυπηρετήσουν με την
συμπλήρωση είτε του ορίου
της υποχρεωτικής αφυπηρέ-
τησης στο 63ο έτος της ηλι-
κίας τους, είτε μετά την ηλι-

κία των 60 ετών, ως οι προθέσεις και επιδιώ-
ξεις του νομοθέτη να δώσει κίνητρα προς
τον σκοπό αυτό τους αυξημένους συντελε-
στές στον υπολογισμό του εφάπαξ.

(β). Για τους ίδιους λόγους με την από-
φαση της Πλήρους Ολομέλειας στην από-
φαση Κουτσελίνη, θεωρώ ότι παραβιάστηκε
το συμβατικό και αποκρυσταλλωμένο δι-
καίωμα των αιτητών στο συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα στο εφάπαξ φιλοδώρημα, με τους
συντελεστές που προβλέπονταν κατά την
συμπλήρωση της υπηρεσίας σε συντάξιμη
θέση κατά την συμπλήρωση του 60ου έτους
της ηλικίας τους. 

(γ). Ο περιορισμός κρίνεται ανεπίτρεπτος,
διότι δεν έγινε κατ’ επίκληση λόγων που
προβλέπονται ως επιτρεπόμενοι στο άρθρο
23.3 του Συντάγματος (βλ. και Αυγουστής
και άλλοι ν. Δημοκρατίας, συνεκδικαζόμενες
υποθέσεις αρ. 898/2013 κ.ά., ημερομηνίας
27/11/2018). 

(δ). Οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπί-
στηκαν στο Νόμο 216(Ι)/2016, σε σχέση με
τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των αιτητών
που αποκτήθηκαν ως προς τους συντελεστές
υπολογισμού του εφάπαξ που δικαιούντο με
την συνταξιοδότησή τους με δεδομένη την
παραμονή τους στην υπηρεσία   μετά την
συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας
τους, παραβιάζουν για τους αιτητές την αρχή
της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που
εφαρμόζεται και σε σχέση με τους εθνικούς
νόμους, λόγω της υπεροχής του κοινοτικού
δικαίου δυνάμει του άρθρου 1Α του Συντάγ-
ματος, αφού αιφνιδιαστικά, ανατράπηκε το
νομοθετικό καθεστώς που δημιούργησε τις
δικαιολογημένες προσδοκίες τους σε σχέση
με τους συντελεστές υπολογισμού του εφά-
παξ τους. n

Υπόθεση  Αρ. 6360/2013 κ.ά.

ΛΑΜΠΡΟΥ κ.ά.
v.

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΣΩ
1.  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2.  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

18.02.2019

Για τους ίδιους λό-
γους με την από-
φαση της Πλήρους
Ολομέλειας στην
απόφαση Κουτσε-
λίνη, θεωρώ ότι πα-
ραβιάστηκε το συμ-
βατικό και αποκρυ-
σταλλωμένο
δικαίωμα των αιτη-
τών στο συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα
στο εφάπαξ φιλο-
δώρημα.

Ανατράπηκε το νο-
μοθετικό καθεστώς
που δημιούργησε
τις δικαιολογημέ-
νες προσδοκίες
τους σε σχέση με
τους συντελεστές
υπολογισμού του
εφάπαξ τους.
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Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημο-

κρατίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 12.3.2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 8.30 πμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Υπηρεσίας μας.

Στη Γενική Συνέλευση θα κληθούν να παραστούν ο Γενικός Ελεγκτής και ο Γενικός
Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ για να προσφωνήσουν την Συνέλευση αλλά και να τοποθετη-
θούν επί θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο, την Υπηρεσία μας, αλλά και τη Δημόσια
Υπηρεσία ευρύτερα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΜΕΡΟΣ Α
(α) Κήρυξη εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
(β) Προσφώνηση Γενικού Ελεγκτή
(γ) Προσφώνηση/Ομιλία Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ
(δ) Υποβολή Ερωτήσεων για θέματα που απασχολούν τον Κλάδο/Υπαλλήλους 
Αποχώρηση των προσκλημένων και μη μελών του Κλάδου
ΜΕΡΟΣ Β
(α) Λογοδοσία Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου
(β) Συζήτηση αναφορικά με τα θέματα της λογοδοσίας
(γ) Ετήσια έκθεση λογαριασμών Ταμείου Ευημερίας
(δ) Έγκριση των λογαριασμών του Ταμείου Ευημερίας
(ε) Συζήτηση επί των πιο κάτω θεμάτων:
• Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας
• Νέα Σχέδια Υπηρεσίας θέσεις «Ελεγκτή» και «Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου»
• Πρόσληψη Εκτάκτων (Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου)
(στ) Διάφορα (Σύμφωνα με το άρθρο 15 Παρ. (δ)(iii) οποιοδήποτε μέλος μπορεί να

υποβάλει θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον 2 μέρες πριν
τη Γενική Συνέλευση)

(ζ) Εκλογή νέου Κλαδικού Συμβούλιου (Σύμφωνα με το άρθρο 15.5.(γ) Παρ. 3(β)(ii)
του Καταστατικού υποψηφιότητες για το Κλαδικό Συμβούλιο πρέπει να φθάσουν στο
Γραμματέα του Κλάδου πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα διεξαγωγής των εκλο-
γών - επισυνάπτεται δελτίο υποψηφιότητας).

Η σύνθεση του Κλαδικού Συμβουλίου του Κλάδου έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Χριστάκης Χατζηιωσήφ, Πρόεδρος           Χριστιάνα Κεττένη, Γραμματέας

Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων Βοηθών Γραφείου ΠΑΣΥΔΥ
Σας καλούμε στη Γενική Συνέλευση του Κλάδου Βοηθών Γραφείου της ΠΑΣΥΔΥ την

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑ-
ΣΥΔΥ στη Λευκωσία.

Δια δηλώσεις Υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 08 Μαρτίου στις 12.00 το μεσημέρι.
Ανδρέας Νικολάου, Πρόεδρος      Σωκράτης Σωκράτους, Γραμματέας

Γενική Συνέλευση Ταχυδρομικών Υπαλλήλων
Το Διοικητικό Συμβούλιο(ΔΣ) του ΚΤΥ, σας ενημερώνει ότι η Τακτική Ετήσια Γενική

Συνέλευση των μελών του Κλάδου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Μαρτίου,
2019 και ώρα 16:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., στη Λευκωσία. Το ΔΣ
καλεί όλα τα μέλη του ΚΤΥ να παρευρεθούν στη Συνέλευση.

2. Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει καταρτισθεί, ως
ακολούθως:

(α) Λογοδοσία του Προέδρου του ΔΣ πάνω στα πεπραγμένα για την τριετία που έληξε.
(β) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων.
(γ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Γραμματέα του ΔΣ δύο(2) τουλάχι-

στον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
(δ) Εκλογή νέου ΔΣ για την περίοδο 2019 - 2021.
Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ του ΚΤΥ, θα πραγματοποιηθούν, ταυτόχρονα,

τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, 2019 σε Επαρχιακό επίπεδο, κατά Τάξη/ Βαθμό, ως επεξηγεί-
ται στην Παράγραφο τρία(3) κατωτέρω.

Οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρεθεί 15 λεπτά μετά την καθορισμένη ώρα της Τα-
κτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα αποτελεί απαρτία.

3. Εκλογική Διαδικασία.
3.1 Η σύνθεση του νέου ΔΣ του ΚΤΥ, θα αποτελείται από 15 μέλη, ως ακολούθως:
(α) Πρώτοι Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές, Ανώτεροι Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές και Τα -

χυδρομικοί Επιθεωρητές. Κλίμακες: Α13+2, Α11+2, Α10+1  1
(β) Ανώτεροι Ταχυδρομικοί Λειτουργοί. Κλίμακες: Α8-9+1 3
(γ)Ταχυδρομικοί Λειτουργοί, Μόνιμοι και Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου(ΕΑΧ).

Κλίμακες: A2-A5-A7+2 6
(δ) Ταχυδρομικοί Διανομείς,Μόνιμοι και Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου(ΕΑΧ).

Κλίμακες: Α1-Α2-Α5+2 5
3.2. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του Κ.Τ.Υ. που βρίσκονται ταμιακά σε

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

της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες πριν τις αρχαιρεσίες, έχουν συμπλη-
ρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, δεν είναι αξιωμα-
τούχοι άλλης Συντεχνίας και δεν καθυστερούν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά την
ημέρα των αρχαιρεσιών.

3.4. Κάθε υποψήφιος για το ΔΣ του ΚΤΥ, θα πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος και
υποστηρίζεται από ένα άλλο γραπτώς. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και
την ενυπόγραφη συγκατάθεση του υποψηφίου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβλη-
θούν πάνω σε ειδικό δελτίο υποψηφιότητας, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξα-
σφαλίζουν από το Γραμματέα του ΚΤΥ συνάδελφο Τουμάζο Ορφανίδη, τηλέφωνα
24802450/ 24802444 και 99692517.

3.5. Οι υποψηφιότητες για το νέο ΔΣ του ΚΤΥ, θα πρέπει να παραδοθούν ή να στα-
λούν με τηλεομοιότυπο στο Γραμματέα του ΚΤΥ, Επαρχιακό Ταχυδρομείο Λάρνακας,
τηλεομοιότυπο:24802460, τουλάχιστον μέχρι πέντε (5) μέρες πριν την ημερομηνία διε-
ξαγωγής των εκλογών, δηλαδή το αργότερο, μέχρι την Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2019 και
ώρα 14:00. Ο Γραμματέας του Κλάδου θα ετοιμάσει κατάλογο των υποψηφίων με αλφα-
βητική σειρά, τον οποίο θα υπογράψει και θα τον αναρτήσει στην πινακίδα γνωστοποι-
ήσεων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., όλων των Επαρχιών, πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3.6.Η εκλογή όλων των μελών του ΔΣ, ως προαναφέρθηκε, μετά και από έγκριση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ως προβλέπεται πλέον και στο Καταστατικό,
θα γίνει κατά Τάξη/Βαθμό, δηλαδή οι Ταχυδρομικοί Διανομείς(Μόνιμοι/ΕΑΧ),Ταχυδρο-
μικοί Λειτουργοί(Μόνιμοι/ΕΑΧ), Ανώτεροι Ταχυδρομικοί Λειτουργοί, Ανώτεροι Ταχυ-
δρομικοί Επιθεωρητές/Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές/Πρώτοι Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές,
θα ψηφίσουν μόνο για την αντίστοιχη Τάξη/Βαθμό στην οποία ανήκουν για εκλογή
των αντιπροσώπων που τους αναλογεί, ως φαίνεται στην υποπαράγραφο 3.1. Τα μέλη
είναι απαραίτητα να γνωρίζουν τον αριθμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους για να
μπορούν να ψηφίσουν πιο γρήγορα.

3.7. Για διευκόλυνση των μελών του ΚΤΥ, έχει ληφθεί έγκριση από την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και οι εκλογές θα διεξαχθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Τα-
χυδρομικά Γραφεία, τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου, 2019 από τις 12:00 μέχρι τις 16:30 ως
ακολούθως:

(α) Λευκωσία ΕΤΓ Λευκωσίας
(β) Λεμεσός ΕΤΓ Λεμεσού
(γ) Λάρνακα/Αμμόχωστος ΕΤΓ Λάρνακας     
(δ) Πάφος ΕΤΓ Πάφου
Μετά το κλείσιμο των καλπών, τα μέλη των Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών, οι

οποίες θα οριστούν από την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα προηγηθεί, θα προ-
βούν στην καταμέτρηση των ψήφων. Ακολούθως, θα καταγράψουν το αποτέλεσμα σε ει-
δικό έντυπο, το οποίο θα στείλουν με τηλεομοιότυπο στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέ-
λευσης για τη συμπερίληψή του στο παγκύπριο συνολικό αποτέλεσμα. 

3.8. Οι υποψήφιοι δικαιούνται κατά την ημέρα εκλογής να παρίστανται οι ίδιοι στην
εκλογική διαδικασία ή διά αντιπροσώπου, με σχετική ενημέρωση του Προέδρου της κάθε
Επαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής.

Σωφρόνης Τσιάρτας, Πρόεδρος          Τουμάζος Ορφανίδης, Γραμματέας

Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων

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

της γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2019, εύχεται σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους κάθε προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Παράλληλα διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 04:30μμ
στην καφετέρια «5th FLOOR» (έναντι κυβερνητικών γραφείων).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
1. Διάλεξη με θέμα (Ζαχαρώδης Διαβήτης και οι επιπλοκές του) Ομιλητής Δρ. Γιώργος

Παπαέττης, ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος.
2. Διάλεξη με θέμα (Ζαχαρώδης Διαβήτης και διατροφή) με ομιλήτρια την κ. Γεωργία Γε-

ωργίου κλινική διαιτολόγο.
Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες συναδέλφους, και

η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.  Θα προσφερθούν ποτά και συνοδευτικά.
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Εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία θα διεξαγάγει το Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον μήνα Μάρτιο
2019, σε υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή/και αποθη-
κεύονται επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις:
• σε υποστατικά όπου διεξάγονται δραστηριότητες παρα-

γωγής ή αποθήκευσης διαφόρων χημικών προϊόντων, όπως
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, βερνικιών, γομών, βαφών, μο-
νωτικών υλικών, πλαστικών υλικών, σφουγγαριών, καλλυν-
τικών, σαπουνιών, φαρμάκων κ.ά.,

• σε εισαγωγείς/εμπόρους σημαντικών ποσοτήτων χημι-
κών ουσιών,

• σε χώρους όπου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται/αποθη-
κεύονται σχετικά σημαντικές ποσότητες χημικών ουσιών,

• σε μεγάλα χημικά εργαστήρια,
• σε υποστατικά που εμπίπτουν στους περί Ασφάλειας και

Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων
Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες)
Κανονισμούς του 2015 (εγκαταστάσεις / μονάδες SEVESO),

• σε υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή/και αποθη-
κεύονται εκρηκτικές ουσίες (πυρίτιδα) ή / και πυροτεχνή-
ματα,

• σε χώρους παραγωγής και χρήσης σημαντικών ποσοτή-
των βιοαερίου.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων
των εμπλεκομένων στις πιο πάνω οικονομικές δραστηριό-
τητες, καθώς και η λήψη προστατευτικών και προληπτικών
μέτρων σε σχέση με την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων,
επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που
σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης
των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για
την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον
καθορισμό, και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση
των κινδύνων, μέτρων για τους κινδύνους που προέρχονται
από την αποθήκευση, χρήση και παραγωγή επικίνδυνων χη-
μικών ουσιών στους χώρους των υποστατικών.

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στα
υποστατικά, εκτός από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η φε-
τινή εκστρατεία θα ελέγχονται παράλληλα και άλλες πρό-
νοιες της Νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρα-
τεία διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ
www.mlsi.gov.cy/dli, όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγ-
χου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύ-
νων και μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoν αρμόδιο Λειτουργό στα
τηλέφωνα 22405634 ή 22405623, ή με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο στη διεύθυνση: ckokkofitis@dli.mlsi.gov.cy. n

Επιθεωρήσεις ασφάλειας και υγείας 
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει Δίκτυο Πα-
ρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα το οποίο πε-
ριλαμβάνει εννέα (9) Σταθμούς Παρακολούθησης. Τα

αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται επιγραμμικά
(on line) στη ιστοσελίδα του Τμήματος και σε εφαρμογές
(applications) κινητών τηλεφώνων με λειτουργικό Android
και iOS. Μέσω της εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί
να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση για την ποιότητα του
αέρα, με τα χρώματα επιπέδου ρύπανσης σε χάρτη της Κύ-
πρου, καθώς και με συγκεντρώσεις των ρύπων ανά σταθμό
μέτρησης.

To Τμήμα έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση των λογισμι-
κών της εφαρμογής “Air Quality Cyprus”. Στο παρόν στάδιο
η εν λόγω εφαρμογή έχει αναβαθμιστεί για κινητά τηλέφωνα
με λειτουργικό Android και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η
αναβάθμιση σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό iOS. Μπο-
ρείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή δωρεάν από τον ακό-
λουθο σύνδεσμο https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=cy.com.spectrum.airqualitycy στο Google Play.

Οι χρήστες της παλαιάς εφαρμογής θα πρέπει να διαγρά-
ψουν την προηγούμενη και να εγκαταστήσουν τη νέα έκ-
δοση της εφαρμογής. Η επαναλειτουργία των αναβαθμι-
σμένων εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό iOs
θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο. n

Λειτουργικό Android 
για έλεγχο παρακολούθησης
ποιότητας Αέρα

Έχει περάσει ήδη μια δεκαετία από
τότε που ο τρόπος διαχείρισης και
ελέγχου των χημικών προϊόντων άλ-

λαξε ριζικά. Νέες προσεγγίσεις υιοθετήθη-
καν και επαναπροσδιορίσθηκαν όλες οι καθ΄
ομολογία περίπλοκες Ευρωπαϊκές διαδικα-
σίες που ίσχυαν για περισσότερα από 50
χρόνια.

Οι νέες πρακτικές που πλέον εισήχθησαν
με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονι-
σμού REACH (Ευρωπαϊκός Κανονισμός
1907/2006), ενός Κανονισμού που αντικατέ-
στησε πέραν των 60 Ευρωπαϊκών Οδηγιών
που αποτελούσαν την παλαιότερη νομοθε-
σία, βασίζονται στην αρχή του ο «παραγω-
γός πληρώνει» κατά αντιστοιχία με το «ο ρυ-
παίνων πληρώνει» της νομοθεσίας για τα
απόβλητα. Με τις νέες νομοθετικές ρυθμί-
σεις του Κανονισμού REACHπροβλέπεται
μεταφορά της υποχρέωσης για αναγνώριση
των κινδύνων από τα χημικά προϊόντα σε
αυτόν που έχει την ευθύνη της παραγωγής ή
διάθεσής τους στην αγορά. Αυτή η νέα προ-
σέγγιση είχε ως στόχο την επιτάχυνση των
διαδικασιών αναγνώρισης του κινδύνου από
τις πέραν των 100,000 χημικές ουσίες που
κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά και
κατά συνέπεια την καλύτερη προστασία του
εργαζόμενου, του καταναλωτή και του περι-
βάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Το 2018 και μετά από πάροδο δέκα ετών
από την έναρξη της ισχύος του, ο Κανονι-
σμός REACHαξιολογήθηκε για να εντοπι-
σθούν οι αδυναμίες και τα τυχόν προβλή-
ματα στην εφαρμογή του.  Από την αξιολό-

γηση αυτή προέκυψε ότι δεν υπάρχει ανάγκη
τροποποίηση του κυρίως κειμένου του Κα-
νονισμού, εντοπίσθηκαν όμως 16 κύρια ση-
μεία που χρήζουν βελτίωσης και για τα οποία
απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις από την
Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη, τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
και τη βιομηχανία. Τα κυριότερα θέματα που
κρίθηκε ότι χρήζουν άμεσης δράσης είναι τα
ακόλουθα:

(α) Έχουν εντοπισθεί αρκετά κενά στους
φακέλους καταχώρισης των χημικών ουσιών
και απουσία μελετών που να εντοπίζουν ει-
δικούς κινδύνους από την κυκλοφορία τους
στην αγορά. Κρίθηκε αναγκαίο να τροχιο-
δρομηθεί διαδικασία για γρήγορη επικαιρο-
ποίηση των φακέλων και για να υποδειχθεί
στους καταχωρίζοντες η σχετική υποχρέωσή
τους. Σημειώνεται ότι γύρω στις 150 Κυ-
πριακές εταιρείες έχουν υποβάλει φακέλους
καταχώρισης που πιθανώς μετά από αξιολό-
γηση να διαπιστωθεί ότι χρειάζονται επικαι-
ροποίηση. 

(β) Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των
Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας(ΔΔΑ). Τα
ΔΔΑ αποτελούν ίσως το κυριότερο εργαλείο
μεταφοράς πληροφόρησης προς τον χρή-
στηγια την επικινδυνότητα των χρησιμοποι-
ούμενων χημικών προϊόντων. Σε παλαιότε-
ρες Ευρωπαϊκές εκστρατείες εντοπίσθηκαν
σημαντικά κενά στη δομή και το περιεχό-
μενό τους και ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι
η νέα μορφή των Εκτεταμένων Δελτίων Δε-
δομένων Ασφαλείας (εΔΔΑ) προκαλεί αρ-
κετά προβλήματα στις Μικρομεσαίες Επιχει-
ρήσεις που τα βρίσκουν υπερβολικά τεχνικά
και δύσκολα στη χρήση.

(γ) Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες
στον εντοπισμό των Ουσιών Μεγάλης Ανη-
συχίας (SVHC) στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Θεωρείται ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι

υπάρχουσες πληροφορίες για SVHC σε
υλικά και προϊόντα, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η ανακύκλωση και να βελτιωθεί η
αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών.
Στην προσπάθεια αυτή θα συνεισφέρει ση-
μαντικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών
Προϊόντων με τη δημιουργία ειδικής Βάσης
Δεδομένων με πληροφορίες για τα SVHCσε
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

(δ) Η αδειοδότηση χημικής ουσίας αποτε-
λεί διαδικασία που έχει εισαχθεί από τον Κα-
νονισμό REACH και προβλέπει την παρα-
χώρηση άδειας για χρήση πολύ επικίνδυνης
χημικής ουσίας όταν κάποιος χρήστης απο-
δείξει ότι τα θετικά οφέλη της χρήσης είναι
περισσότερα από τις βλαπτικές συνέπειες.
Στην εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότη-
σης φάνηκε ότι υπάρχουν προβλήματα που
πρέπει να επιλυθούν για να μην επηρεάζουν
αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της βιο-
μηχανίας αλλά παράλληλα να περιορίζουν
και τις βλαπτικές επιδράσεις των αδειοδοτη-
μένων χημικών ουσιών στον άνθρωπο και το
περιβάλλον.

(δ) Η εισαγωγή νέων περιορισμών στη
χρήση χημικών ουσιών είναι περίπλοκη και
χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτείται βελτίωση
της διαδικασίας για τροποποίηση ισχυόντων
περιορισμών, για επιβολή αναγκαίωννέων
περιορισμών και για ενίσχυση της συμμετο-
χής των Κρατών Μελών στην προσπάθεια
αυτή. 

(ε) Χρήζει βελτίωσης ο τρόπος που εφαρ-
μόζεται και ελέγχεται η εφαρμογή της νομο-
θεσίας.Σε πρώτη φάση κρίθηκε αναγκαίο να
διευκρινιστεί και να αναβαθμιστεί ο ρόλος
των εποπτικών και ειδικά των τελωνειακών
αρχών στην εφαρμογή του REACH, καθώς
και η προώθηση συγκρίσιμων παραμέτρων
για τον έλεγχο της εφαρμογής σε όλα τα
Κράτη Μέλη. Έχει διαπιστωθεί ότι το κόστος

για συμμόρφωση με τον Κανονισμό REACH
είναι υψηλό και πολλές φορές υπάρχει αθέ-
μιτος ανταγωνισμός από εισαγωγές μη-συμ-
μορφούμενων προϊόντων από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εμπλοκή των
τελωνείων στους ελέγχους αυτούς αναμένε-
ται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η εικόνα της
αγοράς αφού ακατάλληλα προϊόντα θα
ελέγχονται και θα αποσύρονται πριν τη διά-
θεσή τους στην αγορά. 

(στ) Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη
σύγκλιση της νομοθεσίας για χημικές ουσίες
με τη νομοθεσία για Ασφάλεια και Υγεία
στην εργασία και ειδικότερα τη νομοθεσίας
που ρυθμίζει τις χημικές ουσίες στον χώρο
εργασίας. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν προ-
βλήματα στις διαδικασίες και τον τρόπο κα-
θορισμού των ορίων έκθεσης σε επικίνδυνες
χημικές ουσίες.

(ζ) Διαπιστώθηκε ότι οι Μικρομεσαίες Επι-
χειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν πληγεί περισσότερο
από την εφαρμογή των νέων προνοιών της
νομοθεσίας. Χρειάζονται δράσεις για καλύ-
τερη στήριξή τους αφού οι ΜΜΕ εξακολου-
θούν να είναι περισσότερο ευάλωτες στις
επιπτώσεις του REACH απ’ ότι οι μεγάλες
επιχειρήσεις. Απαιτούνται δράσεις για πα-
ροχή περισσότερης και απλοποιημένης Κα-
θοδήγησης.

Όλα τα απορρέοντα της μελέτης αξιολο-
γούνται και συζητούνται σε όλα τα επίπεδα
από τα Κράτη Μέλη, την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημι-
κών Προϊόντων. Στόχος είναι να βελτιωθούν
οι διαδικασίες, να ελαχιστοποιηθούν οι αρ-
νητικές επιπτώσεις και να επιτευχθούν στον
μέγιστο δυνατό βαθμό οι στόχοι της νομο-
θεσίας που δεν είναι άλλοι από την καλύτερη
προστασία του εργαζομένου, του κατανα-
λωτή, του κοινού και του περιβάλλοντος
από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. n

Διαχείριση χημικών προϊόντων – Μια δεκαετία αλλαγών!
Της Δρ Τασούλας Κυπριανίδου-
Λεοντίδου,
Ανώτερης Λειτουργού Επιθεώρησης
Εργασίας , Προϊσταμένης Κλάδου Χη-
μικών Ουσιών, Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας
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Συμμετείχαν στα καρναβάλια τα παιδιά των Νηπιαγωγείων μας
Με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γονέων των Νηπιαγωγείων ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας τα
παιδιά των Νηπιαγωγείων Λευκωσίας, Αθαλάσσας και Αγλαντζιάς συμμετείχαν στην Παι-
δική Καρναβαλίστικη Παρέλαση. Δημοσιεύουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συμ-
μετοχή των καρναβαλιστών παιδιών μας.

Τα έθιμα της Τυροφάγου (Τυρινής) γιόρτασαν με πουρέκια και άλλα παραδοσιακά γλυκά
οι γιαγιάδες και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου της ΠΑΣΥΔΥ στην Αθαλάσσα.
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Τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων 
τα παιδιά των Νηπιαγωγείων ΠΑΣΥΔΥ Αθαλάσσας και Αγλαντζιάς

«Η 28η Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια
Ημέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων. Μέλη
του Παγκύπριου Συνδέσμου Σπάνιων Γενε-
τικών Παθήσεων επισκέφθηκαν τα νηπια-
γωγεία της ΠΑΣΥΔΥ στην Αθαλάσσα και

στην Αγλαντζιά.
Φορώντας άσπρες φανέλες και παντελό-

νια jeans (ως συμβολισμό των γονιδίων-
GENES), τα παιδιά των νηπιαγωγείων σή-
κωσαν τα χέρια ψηλά, χαμογέλασαν μονα-

Δικά και φωτογραφήθηκαν, συμμετέχοντας
έτσι για στην παγκόσμια εκστρατεία ευαι-
σθητοποίησης για τα άτομα με Σπάνιες Γε-
νετικές Παθήσεις. Στόχος τους είναι να ενώ-
σουν τις προσπάθειές τους ώστε να ‘σπά-

σουν’ τη μοναξιά του σπάνιου, να αγκαλιά-
σουν όλους όσους το έχουν ανάγκη και να
στείλουν το μήνυμα πώς όλοι έχουμε τα ίδια
δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Χειμερινή δέσμη 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Υποχρεωτική χρήση στα οχήματα 
τεχνολογιών που σώζουν ζωές

Σε μια προσπάθεια μείωσης των θανάτων και τραυματισμών
στους ευρωπαϊκούς δρόμους, οι ευρωβουλευτές της Επιτρο-
πής Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ ενέκριναν νέους κανόνες οι
οποίοι μετατρέπουν κάποια εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφα-
λείας σε στάνταρ εξοπλισμό για τα οχήματα που πωλούνται
στην ευρωπαϊκή αγορά. Η νομοθετική πρόταση προσαρμόζει
τους υπάρχοντες κανόνες στις νέες παραμέτρους οδικής συμ-

περιφοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται από κοινωνικές τάσεις (π.χ. η αύξηση των ποδη-
λατών και των πεζών, η γήρανση του πληθυσμού) και τεχνολογικές εξελίξεις.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας υποχρεωτικά εγκατεστημένα στα οχήματα:
- η «έξυπνη» υποβοήθηση ταχύτητας
- η διευκόλυνση (μέσω συστημάτων αλληλεπίδρασης) της εγκατάστασης μηχανισμών δια-

θέσιμων στο εμπόριο για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος
- τα συστήματα παρακολούθησης υπνηλίας και προσοχής του οδηγού/αναγνώρισης της

διάσπασης της προσοχής
- τα σήματα επείγουσας στάθμευσης
- οι ανιχνευτές οπισθοπορίας
- τα συστήματα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος.
Θα είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση εξελιγμένων συστημάτων πέδησης έκτακτης ανάγ-

κης και προειδοποίησης απόκλισης στα επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα,
τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη στα φορτηγά και τα λεωφορεία υπό τον υφιστάμενο Κανο-
νισμό για τη Γενική Ασφάλεια των Οχημάτων.

Η προτεινόμενη νομοθεσία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων υποχρεώ-
σεων για τη χρήση συστημάτων καταγραφής πίεσης των ελαστικών από τα επιβατικά οχή-
ματα σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Τα ημιφορτηγά και τα αυτοκίνητα τύπου «SUV» επι-
προσθέτως θα πάψουν να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις για σειρά χαρακτηριστικών
ασφαλείας που μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτικά μόνο για τα συνηθισμένα επιβατικά οχήματα.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με
τρόπο που θα καθιστά άμεσα ορατούς στον οδηγό τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων,
όπως π.χ. ποδηλάτες και πεζούς. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, «αυτές οι προδιαγρα-
φές θα εξαλείψουν τα ‘τυφλά σημεία’ μπροστά από τον οδηγό, ενώ θα τα μειώσουν επίσης
σημαντικά όσον αφορά τα πλευρικά παράθυρα». Τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών
τύπων οχημάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά περίσταση, προσέθεσαν. n

Η παρούσα επισκόπηση των ειδικών ανά χώρα προ-
κλήσεων δημοσιεύεται σε μια χρονική στιγμή που η ευ-
ρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη
για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019, αλλά με πιο συγκρα-
τημένο ρυθμό. Η απασχόληση έχει φτάσει σε πρωτοφανή
υψηλά επίπεδα και η ανεργία βρίσκεται στο ιστορικά χα-
μηλότερο επίπεδό της. Τα δημόσια οικονομικά έχουν επί-
σης βελτιωθεί σε όλες τις χώρες, αν και ορισμένες εξακο-

λουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα χρέους. 
Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η παραγωγικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, 

η γήρανση του πληθυσμού εντείνεται και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σημαν-
τικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας. Το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμέ-
νει σε χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ανεργία των νέων
έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη
μέλη. 

Μετά τη δημοσίευση, τον Νοέμβριο, της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και της σύ-
στασης σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, στις οποίες καθορίζονται
οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 28 ανά χώρα εκθέσεις που δημοσιεύονται σή-
μερα επικεντρώνονται στην εθνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι εκθέσεις παρέ-
χουν λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων σε κάθε χώρα. 

Θα χρησιμεύσουν ως βάση των συζητήσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με τις εθνικές επι-
λογές πολιτικής τους πριν από την έκδοση των εθνικών προγραμμάτων τους τον Απρίλιο,
και θα οδηγήσουν στη διατύπωση των ετήσιων ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο τέλος της
άνοιξης.

Αυτός ο νέος προσανατολισμός αντανακλάται στο περιεχόμενο των εκθέσεων ανά χώρα,
ενώ σε κάθε έκθεση επισυνάπτεται ένα νέο παράρτημα σχετικά με την πιθανή χρήση των
μελλοντικών κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Συνοπτικά, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις καταλήγουν στα εξής:
– η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η

Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές ανισορροπίες.
– η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει τις εξελίξεις και τα μέτρα πολιτικής που λαμ-

βάνουν όλα τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορ-
ροπίες μέσω ειδικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. n

Η Ευρώπη να ξεσηκωθεί 
κατά του ακροδεξιού εξτρεμισμού

«Η Ευρώπη είχε την πιο τρομερή εμπειρία από τους ακρο-
δεξιούς εξτρεμιστές. Πρέπει να ξεσηκωθεί ενάντια σε αυτούς»
προειδοποιεί ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Rheinische Post.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν εύλογες ερωτήσεις
σχετικά με την Ευρώπη, οι οποίοι μπορεί να μην κατανοούν
τις διαδικασίες. Δεν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε αυτούς
τους ανθρώπους τρελούς. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη

οι επικρίσεις τους» τονίζει ο Γιούνκερ, σημειώνοντας ωστόσο ότι «εκείνοι που απορρίπτουν
τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επειδή δεν τους αρέσουν όσα έρχονται από
το εξωτερικό, επειδή δεν τους αρέσουν οι γείτονές τους, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, ει-
δικά αν εμπνέονται από την άκρα δεξιά».

«Είναι πάντα απαραίτητο να εξηγήσουμε στους ανθρώπους, ειδικά στους νεότερους, γιατί
οι σοφοί πολιτικοί άνοιξαν τον δρόμο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά τον Δεύτερο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Αυτό έχει να κάνει με την ιδέα του Pax Europaea (ευρωπαϊκή ειρήνη). Αυτό
είναι το κίνητρο της ευρωπαϊκής δράσης και δεν έχει χάσει τίποτα από τη σημασία του. Όποτε
παρουσιάζω αυτήν την παλιά ειρηνευτική διακήρυξη σε αίθουσες, όπου παρακολουθούν και
πολλοί νέοι άνθρωποι, η προσοχή είναι μεγάλη. Πιστεύω ότι οι νέοι, ακόμη και αν έχουν
λάβει την ειρήνη ως κάτι δεδομένο, εξακολουθούν να ενθουσιάζονται με αυτό το θέμα. Είναι
ακριβώς στα γονίδια της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τόσες οικογένειες έχουν υποστεί τόσο
φοβερές ανθρώπινες απώλειες» υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Κομισιόν.

Ερωτηθείς για την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, ο κ. Γιούνκερ αναφέρει: «Υπάρ-
χουν θέματα όπως η ενιαία αγορά, η νομισματική ένωση, η κατάργηση των εμποδίων. Αυτό
που ορίζει την Ευρώπη μπορεί να βιωθεί και να εξηγηθεί, όχι μόνο από το παρελθόν, αλλά
και από την ιδέα της μελλοντικής προοπτικής. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι Ευρωπαίοι
είχαν το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τώρα είμαστε στο 7%, μέχρι το τέλος του αιώνα
θα είμαστε πολύ πιο κάτω. Το μερίδιό μας στην παγκόσμια οικονομική παραγωγή μειώνεται
σταθερά. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα βρίσκεται στην ομάδα των επτά μεγαλύτερων οι-
κονομιών στο άμεσο μέλλον. Για αυτό λέω: Όσοι λαϊκιστές λένε ότι το εθνικό κράτος είναι
η σωστή αναφορά, κάνουν ένα σοβαρό λάθος».

Ο Γιούνκερ απορρίπτει, πάντως, την προοπτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης,
λέγοντας: «Δεν είμαι κάποιος που περιφρονεί τη σημασία των εθνικών κρατών και την πλού-
σια περιφερειακή ποικιλομορφία τους. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συμψηφιστεί σε ένα έθνος.
Δεν είμαι οπαδός των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». n

Κάλεσμα για ίδρυση ευρωπαϊκής 
οικονομικής αστυνομίας

Η ειδική επιτροπή του ΕΚ υιοθέτησε λεπτομερές σχέδιο για
πιο δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία, καθώς και για την
αντιμετώπιση του φορολογικού εγκλήματος. 

Οι συστάσεις που υιοθέτησε η ειδική επιτροπή για το οικο-
νομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
(TAX3) καλύπτουν σειρά ζητημάτων, από την αναθεώρηση
του συστήματος αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήμα-

τος, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μέχρι τη σύσταση νέων οργάνων σε επίπεδο
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο.

Στη μεγάλη λίστα ευρημάτων και συστάσεων γίνεται αναφορά σε:
- κάλεσμα προς την Κομισιόν να ετοιμάσει πρόταση για μια ευρωπαϊκή οικονομική αστυ-

νομία
- πρόταση για εποπτικού μηχανισμού εναντίον του «ξεπλύματος χρήματος»
- παρότρυνση για δημιουργία παγκόσμιου φορολογικού οργάνου στο πλαίσιο του ΟΗΕ
- έντονη ανησυχία για έλλειψη πολιτικής βούλησης από κράτη μέλη στο Συμβούλιο για αν-

τιμετώπιση της φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής και οικονομικού εγκλήματος
- επτά χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και

Ολλανδία) παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «φορολογικών παραδείσων» και διευκολύνουν
επιθετικές πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού

- προγράμματα «χρυσής βίζας» και διαβατηρίων, να καταργηθούν σταδιακά
- εμπορικά συστήματα τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πολυπλοκότητα των φορολογι-

κών συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται νομικά «παραθυράκια» 
- αντίμετρα που θα πρέπει να εξεταστούν εναντίον των ΗΠΑ σε περίπτωση που δε δια-

σφαλιστεί η αμοιβαιότητα της νομοθεσίας «FATCA»
- ανάγκη κατάλληλης εκτίμησης από το Συμβούλιο της κατάστασης στην Ελβετία για να

διασφαλιστεί ότι δεν υιοθετούνται επιζήμια φορολογικά συστήματα
- ρήτρες «χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης» ο οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβά-

νονται συστηματικά στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες
- μάρτυρες δημοσίους συμφέροντος και ερευνητές δημοσιογράφους που θα πρέπει να προ-

στατεύονται και την πιθανή αναπαραγωγή στην ΕΕ του συστήματος επιβράβευσης των ΗΠΑ
για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος

Το κείμενο υπερψηφίστηκε με 34 ψήφους έναντι τεσσάρων και τριών αποχών. Αναμένεται
να κατατεθεί προς έγκριση στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου (25 - 28) στο Στρασβούργο.n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Moody’s: Αναβάθμιση του ελληνικού
αξιόχρεου σε Β1 από Β3

Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου κατά δύο
βαθμίδες, σε Β1 από Β3, προχώρησε το βράδυ της Πα-
ρασκευής ο οίκος Moody’s, θέτοντας σταθερό out-
look, από θετικό.

Ο οίκος κατέτασσε την Ελλάδα τρεις βαθμίδες χα-
μηλότερα από τη Fitch, που πρόσφατα διατήρησε την
αξιολόγηση ΒΒ, με σταθερό outlook, και δύο βαθμίδες

κάτω από την S&P, η οποία στις 20 Ιουλίου είχε προχωρήσει στην αναθεώρηση της προ-
οπτικής της ελληνικής οικονομίας σε «θετική», επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση B+. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του για την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου,  ένας
βασικός παράγοντας για τη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας τα τελευταία
χρόνια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε στις μεταρρυθμίσεις βάσει του προγράμματος προ-
σαρμογής, οι οποίες συμφωνήθηκαν με τους επίσημους πιστωτές της Ελλάδας.

Η ελληνική οικονομία, αναφέρει, έχει γίνει σημαντικά πιο ανοικτή τα τελευταία χρόνια, με
τις εξαγωγές να ανέρχονται τώρα στο 37% του ονομαστικού ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο του
2018 από 22% το 2010.

Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά, λόγω της σημαντικής μείωσης του κό-
στους εργασίας και οι εξαγωγές τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών επιταχύνθη-
καν γοργά το 2018.

Ο οίκος αναφέρει ακόμη ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αρχίζουν να αντα-
νακλώνται σε ισχυρή αύξηση της απασχόλησης, με ρυθμό 2% ή παραπάνω τα τελευταία τρία
χρόνια. Για τις μεταρρυθμίσεις, ο Moody’s σημειώνει ότι ενισχύονται το τελευταίο διάστημα
και αποτελούν θετικό βήμα για να φέρουν ξένη τεχνογνωσία, κεφάλαια και επενδύσεις
καθώς και για να βελτιώσουν τον ανταγωνισμό στις εγχώριες αγορές.

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν, συνεχίζει ο Moody’s, έχουν επιτρέψει στην Ελλάδα να επι-
τύχει σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή τα τελευταία λίγα χρόνια, με υψηλά πρωτο-
γενή πλεονάσματα και πλεονάσματα στο σύνολο του προϋπολογισμού τα τρία τελευταία
χρόνια.

«Υπήρχε υπέρβαση και με μεγάλο περιθώριο των στόχων που είχαν συμφωνηθεί με τους
πιστωτές της Ελλάδας στην Ευρωζώνη από το 2015. Ένα σημαντικό μέρος της δημοσιονο-
μικής βελτίωσης οφείλεται σε διαρθρωτικά μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του τρί-
του προγράμματος προσαρμογής που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018, περιλαμβα-
νομένων σημαντικών μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη καθώς
και προσπάθειες να συγκρατηθούν οι μισθολογικές δαπάνες και η απασχόληση του δημο-
σίου». n

Χένκελ: Το μεγάλο πρόβλημα 
της Ευρώπης είναι σήμερα η Ιταλία

Το πραγματικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
αυτή τη στιγμή η Ιταλία, δήλωσε ο καθηγητής Χανς-
Όλαφ Χένκελ και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε ομιλία του στο οικονομικό συμπόσιο με τίτλο «Η Ελ-
λάδα, το Ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση», που διοργανώ-
θηκε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και τον καθηγητή
και ευρωβουλευτή, Γιόαχιμ Σταρμπάτι, στο Ζάππειο Μέ-
γαρο. Ο Γερμανός καθηγητής εκτίμησε ότι θα πρέπει να

γίνει διαγραφή του ελληνικού χρέους και η Ελλάδα να αποχωρήσει από την ευρωζώνη. Ανα-
φέρθηκε, επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία και είπε ότι το Βrexit είναι η μεγαλύτερη καταστροφή
για την Ευρωπαϊκή Ένωση των τελευταίων 40 ετών.

Αναφερόμενος στην Ιταλία, ο καθηγητής Χένκελ δήλωσε ότι πρόκειται για την ίδια κα-
τάσταση με την Ελλάδα, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, με πολύ μεγαλύτερους κινδύνους. Η
ιταλική κυβέρνηση, συνέχισε, κάνει το ακριβώς αντίθετο από την ελληνική: λένε ότι θέλουν
το ευρώ χωρίς μεταρρυθμίσεις και ξοδεύουν πολλά χρήματα. Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα,
εκτίμησε ο καθηγητής. Όσοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα είναι η λιτότητα και όχι το ευρώ, θε-
ωρούν ότι θα πετύχει. Τόνισε, όμως, ότι αυτό δεν ισχύει. Η Ιταλία θα καθορίσει τι θα γίνει
με το ευρώ και θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα, είπε.

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο καθηγητής που είναι γνωστός για τις ευρωσκεπτικιστικές του
ιδέες, δήλωσε ότι πρέπει να της προσφερθεί μια συμφωνία για διαγραφή χρέους της και να
της δοθούν εγγυήσεις για να φύγει από την ευρωζώνη και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Δεν
είμαι πεπεισμένος, είπε, από τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, ούτε ότι η οικονομική κατά-
σταση είναι σταθερή. 

Πολλοί λένε ότι το ευρώ είναι ο λόγος που έχουμε ειρήνη στην Ευρώπη, σημείωσε ο κ.
Χένκελ, χαρακτηρίζοντας την άποψη αυτή υπερβολική. Ο λόγος που έχουμε ειρήνη, συνέ-
χισε, είναι ότι έχουμε δημοκρατία. Ο Γερμανός καθηγητής παρομοίασε το ευρώ με ένα κα-
τάστημα ρούχων όπου διατίθεται μόνο ένα νούμερο πουκαμίσου. Σε κάποιους ταιριάζει και
σε άλλους όχι, είπε. Έτσι είναι το ευρώ, και αυτό έχει διαφανεί. Είναι αδύναμο για τη Γερμα-
νία και πολύ σκληρό για την Ελλάδα, εξήγησε, προσθέτοντας ότι είναι ο λόγος για τη μεγάλη
ανεργία στην Ελλάδα και που γερμανικά προϊόντα πλημμυρίζουν την Ευρώπη. n

Νέος «Ψυχρός Πόλεμος» 
με πολλούς αντιπάλους

Το διεθνές σύστημα και οι φιλελεύθερες αξίες,
που αυτό ενσωματώνει, βρίσκονται υπό αμφισβή-
τηση - ορισμένοι φοβούνται ότι είναι ακόμη και υπό
διάλυση. Και η Ευρώπη αναζητεί ρόλο στη νέα
πραγματικότητα που διαμορφώνεται και που θέλει
ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία να συγκρούονται σε πολλα-
πλά μέτωπα. 

Οι προκλήσεις προέρχονται από αναδυόμενα, αυ-
ταρχικά ή ρεβανσιστικά καθεστώτα, αλλά και από

δυσαρεστημένα εκλογικά σώματα, που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. Και
επιτείνονται από τις οικονομικές κρίσεις και τις ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές. Η δυ-
σφορία δεν είναι νέα. Υπήρχε για πολλά χρόνια μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά παρέμενε
υπό έλεγχο. Ήταν η παγκόσμια κρίση του 2008 και οι επιπτώσεις της που φανέρωσαν αδυ-
ναμίες και αδικίες και έθεσαν υπό αμφισβήτηση τα βασικά συστατικά του συστήματος. Δέκα
χρόνια μετά έχει πια σημάνει συναγερμός - ειδικά στην Ευρώπη, που ετοιμάζεται να «μι-
κρύνει» και βλέπει εθνικιστικά και λαϊκιστικά κινήματα να κερδίζουν ψήφους και την εμπι-
στοσύνη των πολιτών. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η αμηχανία της Ε.Ε., η πολυφωνία ή και κακοφωνία, τα αργά
αντανακλαστικά και η αδυναμία συντονισμού -χαρακτηριστικά που πάντοτε ταλάνιζαν την
κοινότητα- γίνονται πιο ορατά από ποτέ. 

Απέναντι στην Κίνα η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη ανάμεσα σε εκείνους που επιζητούν
να επωφεληθούν από τις τεράστιες οικονομικές δυνατότητές της και εκείνους, που θεωρούν
ότι η «επέλασή» της μέσω επιχειρηματικών συμφωνιών εξελίσσεται σε απειλή για την εθνική
ασφάλεια. Απέναντι στη Ρωσία τα κράτη- μέλη, αν και έχουν αποφασίσει ομόφωνα κυρώ-
σεις για την προσάρτηση της Κριμαία, εμφανίζουν επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις  ανά-
μεσα σε εκείνους, που τους δένουν στενά ενεργειακά και ευρύτερα οικονομικά συμφέροντα
με τη Μόσχα και όσους πιστεύουν ότι πρέπει με κάθε τρόπο και κόστος να μπει τέλος στη
ρωσική επιρροή.

Ωστόσο δεν είναι μόνο οι δύο μεγάλες αυτές δυνάμεις που προκαλούν διχογνωμίες και δι-
λήμματα. Πιο πρόσφατα η Ε.Ε. απέτυχε να υιοθετήσει κοινή στάση στο θέμα της Βενεζουέ-
λας, ύστερα από ιταλικό βέτο στην αναγνώριση του Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικού προ-
έδρου. Την ίδια ημέρα υπήρξε αδυναμία συμφωνίας σε κοινή απάντηση στην απόφαση των
ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη διεθνή σύμβαση για τα πυρηνικά, INF, ενώ σε ναυάγιο οδη-
γήθηκε και η προσπάθειά έκδοσης κοινού ανακοινωθέντος από τους υπουργούς Εξωτερικών
της Ε.Ε. και του Αραβικού Συνδέσμου  για την ασφάλεια και τη μετανάστευση. n

Οι υπεράνω πάσης υποψίας τράπεζες
που «ξέπλεναν» βρώμικο χρήμα

Δύο λαμπερές τράπεζες δύο πλούσιων χωρών του ευρω-
παϊκού Βορρά, της Δανίας και της Σουηδίας, βρέθηκαν στη
δίνη ενός σκανδάλου «ξεπλύματος» χρήματος που τις σπί-
λωσε ανεπανόρθωτα και υπονόμευσε τη φήμη των αδιάφθο-
ρων σκανδιναβικών χωρών. Αιτίες ήταν, όπως συνήθως συμ-
βαίνει, η απληστία και η αναζήτηση του εύκολου κέρδους. Η
τράπεζα Danske της Δανίας και η Swedbank της Σουηδίας

διατήρησαν την καλή τους φήμη έως την ημέρα που κατηγορήθηκαν για συναλλαγές με
ισχυρούς επιχειρηματίες χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, με εμπόρους όπλων από τη Βό-
ρεια Κορέα και με Ρώσους ολιγάρχες. Τότε κυριολεκτικά έκαναν φτερά δισεκατομμύρια δο-
λάρια που αφαιρέθηκαν από τη χρηματιστηριακή αξία τόσο της μιας όσο και της άλλης.

Η Danske ήταν η αγαπημένη των επενδυτών, καθώς το 2017 είχε ανακοινώσει κέρδη-
ρεκόρ. Από τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο, όμως, έχασε το 50% της χρηματιστηρια-
κής αξίας της. Το περασμένο έτος βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου «ξεπλύματος»
230 δισ. δολαρίων βρώμικου χρήματος και την περασμένη εβδομάδα ενεπλάκη στην υπόθεση
και η Swedbank. Κοινή κατηγορία κατά των δύο σκανδιναβικών τραπεζών ήταν πως διευ-
κόλυναν το «ξέπλυμα» χρήματος μέσω των θυγατρικών τους στις γειτονικές χώρες της Βαλ-
τικής, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, μετά την ένταξή τους στην Ε.Ε.

Σε ότι αφορά τη Swedbank, οι μετοχές της υποχώρησαν πάνω από 20% σε μία εβδομάδα.
Η σουηδική τράπεζα κατηγορήθηκε πως διευκόλυνε, μεταξύ άλλων, τον πρώην πρόεδρο της
Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, που έχει καταφύγει στη Ρωσία για να αποφύγει τη δίωξή του
όχι μόνον για οικονομικά εγκλήματα αλλά και για εσχάτη προδοσία κατά της χώρας του. Τα
δεινά της σουηδικής τράπεζας δεν τελειώνουν εδώ. Αμφισβητήθηκε επίσης η ακρίβεια των
αποτελεσμάτων που ανακοίνωνε. Και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εναντίον της έρευνες στο
εσωτερικό της χώρας, την Πέμπτη ζήτησε συνεργασία με τις σουηδικές αρχές η αμερικανική
πρεσβεία.

Στο μεταξύ, διεξάγονται έρευνες στη μεγαλύτερη σκανδιναβική τράπεζα Nordea. Την ενο-
χοποιούν τα λεγόμενα Panama Papers, καθώς την αναφέρουν μεταξύ των τραπεζών που δι-
ευκόλυναν πελάτες τους να φοροδιαφύγουν, κρύβοντας κεφάλαιά τους σε φορολογικούς
παραδείσους. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Το Υπουργείο Εξωτερικών δια μέσου των ετών

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης τέ-
λεσε στο κτήριο του Υπουργείου Εξωτερικών
τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης για
την ιστορία του Υπουργείου με τον «Το
Υπουργείο Εξωτερικών δια μέσου των ετών». 

Παρόντες στην εκδήλωση πλην του
Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδου-
λίδη, ο οποίος και προσφώνησε τους παρόν-
τες, ήσαν και οι πρώην ΥπΕξ Νίκος Ρολάν-
δης, Γιώργος Ιακώβου, Ιωάννης Κασουλίδης,
Γιώργος Λιλλήκας, Ερατώ Κοζάκου-Μαρ-
κουλλή και Μάρκος Κυπριανού. Παρέστη-
σαν επίσης πλήθος επισήμων και ξένοι και
Κύπριοι διπλωμάτες. 

Στην έκθεση εκτίθενται περισσότερες από
500 φωτογραφίες από δραστηριότητες του
Υπουργείου Εξωτερικών από το χρόνο της
Ανεξαρτησίας το 1960 μέχρι το τέλος του
2017. Πρόκειται, όπως ανέφερε και ο κ. Χρι-
στοδουλίδης για ένα οπτικό, ιστορικό ταξίδι
μέσα από τις χρονολογίες σταθμούς της
ιστορίας του Υπουργείου Εξωτερικών που

καλύπτουν την περίοδο από της εγκαθίδρυ-
σης του, τις δράσεις για στήριξη της κυριαρ-
χίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρί-
δας μας στο διεθνές πεδίο, τις δραστηριότη-
τες σε σχέση με την ένταξη μας στην ΕΕ και
τις τελευταίες εξελίξεις στην προσπάθεια
εδραίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότη-
τας στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και ως
γέφυρα μεταξύ του χώρου αυτού με την Ευ-
ρώπη. 

Στην ιστορική πορεία του Υπουργείου πε-
ριλαμβάνεται η διαπίστευση των πρώτων
επτά Κύπριων Πρέσβεων το 1961 μέχρι την
επέκταση των διπλωματικών μας αποστο-
λών σε 55, η πρώτη διαπίστευση Γυναίκας
Πρέσβη το 1993 μέχρι τη σημερινή διαπί-
στευση δεκάδων γυναικών διπλωματών. 

Ο ΥπΕξ ευχαρίστησε όχι μόνο τους προ-
κατόχους του αλλά και το προσωπικό του
Υπουργείου για την αξιοπρέπεια και την
αφοσίωση του στο καθήκον. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι το υλικό της

έκθεσης παρουσιάζει μέρος της Ιστορίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο έχει συν-
δεθεί με την κρατική οντότητα και τη διεθνή
αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι αποτελεί απόδοση τιμής
προς όλους όσοι υπηρέτησαν στο Υπουρ-
γείο, σημειώνοντας ότι χωρίς την ηγεσία του
Υπουργείου και το εξαίρετο προσωπικό του
οι μεγάλες επιτυχίες της πατρίδας μας δεν θα
υλοποιούνταν ποτέ.

Είπε ακόμη ο ΠτΔ ότι η Κύπρος αποτελεί
μια από τις λιγοστές περιπτώσεις όπου ένα
μικρό κράτος έχει αντιμετωπίσει τόσο με-
γάλα προβλήματα και έχει χρησιμοποιήσει
το διεθνές δίκαιο τόσο αποτελεσματικά ως
ένα μηχανισμό για να στηρίξει και να επιχει-
ρηματολογήσει υπέρ των θέσεών του, προ-
σθέτοντας ότι το γεγονός ότι η διεθνής κοι-
νότητα στηρίζει τις νόμιμες ενέργειες της
Δημοκρατίας αποτελεί τιμή για όλους τους
διπλωμάτες που βρίσκονται σε άλλες χώρες
και υπερασπίζονται τα συμφέροντα της πα-
τρίδας μας και μάλιστα κάτω από αντίξοες
συνθήκες, είτε λόγω του ολιγάριθμου προ-
σωπικού του Υπουργείου είτε λόγω μικρού
προϋπολογισμού συγκρινόμενα με αυτά
άλλων χωρών. 

Αναφερόμενος σε επιτυχίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης επεσήμανε την ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ, την ανάληψη της Προεδρίας της Κύπρου
στην ΕΕ το 2012, επιτυχίες που αποτυπώ-
νονται στη φωτογραφική έκθεση.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι σήμερα το
Υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει τα
μέγιστα, τονίζοντας ότι η αναβάθμισή του,
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την αποτελεσματικό-
τητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξω-
τερικό.

Ανέφερε ακόμη ότι, ανάμεσα σε άλλες, μια
σημαντική αναβάθμιση αποτελεί η δημιουρ-
γία της Γενικής Γραμματείας για Ευρωπαϊκές
Υποθέσεις που συστάθηκε στο Υπουργείο με
την πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερι-
κών, η ενεργοποίηση της Οικονομικής Δι-
πλωματίας, η αναβάθμιση του Τμήματος
Επικοινωνιακής Διπλωματίας, καθώς και ο
διορισμός της κας Τζόζι Χριστοδούλου ως
Συμβούλου για θέματα ισότητας των φύλων.

Τέλος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι
καμιά Προεδρία δεν θα μπορούσε να κάνει
βήμα έξω από τη χώρα χωρίς την υποστήριξη
του Υπουργείου Εξωτερικών και των διπλω-
ματών όλων των βαθμίδων, και εξήρε το
έργο της ηγεσίας του Υπουργείου διαχρο-
νικά. n

Στα πλαίσια των νομοθεσιών της ΕΕ
ημερίδα για διατροφική ασφάλεια
φρούτων και λαχανικών

Την περασμένη Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου,
διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωργίας ημε-
ρίδα για τη διατροφική ασφάλεια και ποι-
ότητα των φρούτων και των λαχανικών, στα
πλαίσια της πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Γεωργίας, για την ασφάλεια και ποιότητα
των αγροδιατροφικών προϊόντων, η οποία
άρχισε με τη σύσταση της επιτροπής ταχείας
ενημέρωσης των κρατικών Υπηρεσιών που
εμπλέκονται στον έλεγχο και στην παρακο-
λούθηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στον πρωτογενή τομέα παραγω-
γής. Στην επιτροπή συμμετέχουν το Τμήμα
Γεωργίας, το Κρατικό Χημείο και οι Υγειονο-
μικές Υπηρεσίες. Στόχος της πρωτοβουλίας
είναι να αντιμετωπίζονται αμέσως και απο-
τελεσματικά οι περιπτώσεις εντοπισμού υπο-
λειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα
των γεωργικών προϊόντων που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Γεωργίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
επισήμανε ότι το πρόβλημα των υπολειμμά-
των που προκύπτει από τη μη ορθολογική
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη και αφορά
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και η Ευρω-
παϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει αυστηρότατες
νομοθεσίες σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
στην κατάρτιση και εκπαίδευση των παρα-
γωγών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν μετα-
φερθεί και στο εθνικό μας δίκαιο και προνο-
ούν την ετοιμασία και υλοποίηση σειράς
δράσεων, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δρά-
σης, για την ορθολογική χρήση των φυτο-
προστατευτικών προϊόντων.

Στο πιο πάνω πλαίσιο:
- έχουν ήδη καταρτιστεί 25.000 περίπου

άτομα στην ασφαλή χρήση των φυτοπρο-

στατευτικών προϊόντων
- έχουν εκδοθεί συστάσεις και πραγματο-

ποιούνται αυστηρότατοι έλεγχοι στο επί-
πεδο του παραγωγού

- έχει τεθεί σε λειτουργία το πρότυπο ερ-
γαστήριο ελέγχου και βαθμονόμησης ψεκα-
στήρων

- έχουν απαγορευθεί οι αεροψεκασμοί
- έχουν τεθεί περιορισμοί σε ό,τι αφορά

στις χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόν-
των σε ευαίσθητες περιοχές όπως πάρκα, νο-
σοκομεία, σχολεία, γηροκομεία κ.ά.

- υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που
χρησιμοποιούνται για ύδρευση και άρδευση,
για ανίχνευση δραστικών ουσιών φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων.

Προς την κατεύθυνση της ασφάλειας στην
κατανάλωση γεωργικών προϊόντων κινείται
και η νέα νομοθεσία που ετοιμάζεται για να
διέπει τις διαδικασίες εφαρμογής εμπορικών
προδιαγραφών, δηλαδή ποιοτικών προτύ-
πων φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Η
νέα αυτή νομοθεσία, στοχεύει στη βελτίωση
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με
σκοπό την ιχνηλασιμότητα των φρέσκων
φρούτων και λαχανικών καθ’ όλη τη διατρο-
φική αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι και
τον καταναλωτή.

Ο Υπουργός τόνισε τέλος, στο πλαίσιο της
περαιτέρω θωράκισης της διατροφικής αλυ-
σίδας, το Υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται σε
συνεχή επαγρύπνηση και επιδιώκει συνερ-
γασία με όλους τους φορείς του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα. Η ασφάλεια της γε-
ωργικής μας παραγωγής είναι υπόθεση όλων
μας είπε και απευθύνθηκε σε όλους τους εμ-
πλεκομένους για ενίσχυση της συνεργασίας
αυτής. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση
της προστασίας του καταναλωτή, του φυσι-
κού περιβάλλοντος και της αγροτικής οικο-
νομίας του τόπου μας. n

Μέχρι τις 3 Απριλίου εκδηλώσεις 
του Διεθνούς Μήνα Γαλλοφωνίας 

Εκδηλώσεις μορφωτικής και ψυχαγωγικής αξίας περιλαμβάνονται στις διοργανώσεις του
Μήνα Γαλλοφωνίας 2019 που άρχισε την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Απριλίου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνισμούς, διαλέξεις, συζητήσεις, εργαστήρια, κινηματο-
γράφο, μουσική, κονσέρτα, εκθέσεις ζωγραφικής και κεραμικής όπως και γαστρονομία. Συμ-
μετέχουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και οι Πρέσβεις των χωρών μελών του Διε-
θνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. 

Πιο συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις οργανώνονται από τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό
Ινστιτούτο σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο
Εξωτερικών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις Πρεσβείες και τα Προξενεία τα χωρών μελών
του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. 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.

 
 

 
 

                                                                                   
                                                                

 
 
 
 
 
 

5 1      2 4 

   8  7    

  4    6   

 5      6  

4  6  5  2  8 

 8      9  

  1    9   

   2  3    

6 4      8 2 

 
 

 
 

                                                                                   
                                                                

 
 
 
 
 
 

8        4 

 1 2    3 6  

  7  1  5   

 6  5  4  9  

         

 5  3  2  8  

  3  8  2   

 8 1    6 7  

7        1 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 13

ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είδος χοντρού χαρτιού που χρησιμοποιούν οι
κρεοπώλες.
2. Κεντρίζω, μπολιάζω.
3. … Τας: πρακτορείο ειδήσεων – Σελίν …: σκηνο-
θέτις.
4. Μυθικός Ελευσίνιος ήρωας – Γαϊδουρινά (αρχ.).
5. Ντροπή – Γαλλική πόλη.
6. Αδελφός των Υάδων στη μυθολογία – Αρχή βι-
βλικών εντολών – Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
7. Ο αριθμός 120 με γράμματα – Ευγενές το ήλιον
– Μισή … πυρά.
8. Περιοχή στην Κωπαΐδα – Τα «νερά» του πλοίου.
9. Ανοιξιάτικος – Ποιητικό … άλογο.
10. Δημιουργήματα … αραχνών – Φυσικό αγκυροβόλιο.
11. Μέρος του ΟΗΕ – Λάστιχο για … αλλαγή.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ειδική αίθουσα σε νοσοκομείο.
2. Επιστροφή ακτίνων που προσκρούουν σε επιφάνεια.
3. Πορτογάλλος πολιτικός – Οπ …: καλλιτεχνική τεχνοτροπία των μέσων του 20ού αιώνα.
4. Βγαίνουν … από θυμωμένο – Νυκτόβιο πουλί.
5. Σιωπηλά … πάθη – Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ελλάδας – … Κέιβ:
τραγουδοποιός.
6. Ξένος … άγιος (αντ.) – Ευνοϊκό, αίσιο.
7. Χλιαρός – Αρχαία πόλη της Κιλικίας.
8. Ξέσπασμα … Ανατολίτη – Οργανισμός δημοσίου δικαίου – Άφωνο … ρήμα.
9. Πόλη της Ιταλίας – Γυαλιστερό ύφασμα.
10. Παραστιά – Αμερικανός στρατηγός.
11. Ομόηχα φωνήεντα – Κλεινόν … η Αθήνα – Ψάλτης το … κρατά.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Σε μαζική διανομή τροφίμων στους
πολίτες έχει αναδείξει την προεκλο-
γική εκστρατεία ο Τούρκος Πρόεδρος

Ερντογάν ενόψει των τοπικών εκλογών
στην Τουρκία την 31η Μαρτίου. Οι αρνητι-
κές οικονομικές εξελίξεις και ιδίως ο  πληθω-
ρισμός ο οποίος ανέρχεται συνεχώς σε νέα
ύψη κυριαρχούν στις ανησυχίες των Τούρ-
κων πολιτών και αναδεικνύονται ως κεν-
τρικό ζήτημα των τοπικών εκλογών. Ο πλη-
θωρισμός στις τιμές των τροφίμων ανήλθε
τον Ιανουάριο στο 31%, το ψηλότερο σημείο
από το 2004 σύμφωνα με την Τουρκική Στα-
τιστική Υπηρεσία (TurkStat) και είναι ο ψη-
λότερος από το 2004. 

H απάντηση του Ερντογάν στον πληθω-
ρισμό, τον οποίο ο ίδιος αποδίδει όχι σε εσω-
τερικά προβλήματα της χώρας αλλά σε έξω-
θεν υπονομεύσεις, και στην προσπάθεια του
να ανταποκριθεί σα παράπονα των λαϊκών

κυρίως μαζών από τις 11 Φεβρουαρίου η κυ-
βέρνηση παραλαμβάνει απευθείας από τους
παραγωγούς τα προϊόντα τους, κυρίως
όσπρια που αποτελούν κύρια τροφή της λαϊ-
κής τάξης και τα διαθέτει σε πολύ χαμηλές
τιμές στις λαϊκές αγορές των μεγάλων πό-
λεων. 

Σε κάθε αγοραστή παραχωρείται ποσό-
τητα 2 κιλών σε ρεβίθια και φακές και 5
κιλών σε ρύζι και αποφεύγεται η έκθεση των
αγοραστών στις πολύ ψηλές τιμές που χρε-
ώνουν οι υπεραγορές. 

Ολόκληρη η ποσότητα στις λαϊκές αγορές
εξαφανίζεται σε λίγο μόνο χρόνο από το
άνοιγμα τους είναι δε χαρακτηριστική η εί-
δηση του Τουρκικού ειδησεογραφικού πρα-
κτορείου Anadolu ότι την 1η βδομάδα του
μέτρου στις λαϊκές αγορές της Κωνσταντι-
νούπολης πωλήθηκαν σε λίγη μόνο ώρα συ-
νολικά 2500 τόνοι οσπρίων. n

Οι λαϊκές αγορές μεγάλων Τουρκικών πόλεων 
στην προεκλογική εκστρατεία του Ερντογάν

Στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου δι-
καίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες
της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών

και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους
στην Κύπρο και οι πολίτες άλλων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
επιθυμούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη
των Κυπρίων Ευρωβουλευτών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβά-
λουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον
εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να
ψηφίσουν. Για σκοπούς των Ευρωεκλογών,
δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατά-

λογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώ-
σουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και
την 26η Μαΐου, 2019.

Σημειώνεται ότι, μετά από τις 2 Απριλίου
2019 καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν
μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο. Γι’
αυτό, καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβά-
λουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλι-
στούν από τα κατά τόπους Γραφεία των
Επαρχιακών Διοικήσεων και των ΚΕΠ, από
την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. n

Ευρωεκλογές 2019
Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄)
Β. (i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ

ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄), και
(ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄)
Δυνάμει των Κανονισμών 18 και 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2017

Tο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ανακοινώνει ότι οι επόμενες

εξετάσεις στα πιο κάτω θέματα θα γίνουν τη
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 και την Παρα-
σκευή, 3 Μαΐου 2019, αντίστοιχα, ως ακο-
λούθως:

ΕΞΕΤΑΣΗ Α
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 9.00 π.μ. –

10.15 π. μ. Εξέταση στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονι-
σμούς και Κανονισμούς Αποθηκών.

10.15 π.μ. – 10.30 π.μ. Διάλειμμα.
10.30 π.μ. – 12.00 μ. Εξέταση στις Δημο-

σιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες.
ΕΞΕΤΑΣΗ Β
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019, 10.00 π.μ. –

11.30 π.μ. Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρε-
σίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
ή Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω

Εξετάσεις έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι οργανισμών δημοσίου δικαίου,
κάτοχοι μόνιμης ή προσωρινής θέσης, καθώς
και εργοδοτούμενοι αορίστου ή ορισμένου
χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρε-
σία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, το
Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπη-
ρετούν απαιτεί επιτυχία στην εξέταση αυτή.

3. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα
είναι στη Λευκωσία για τους υποψηφίους
των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου, και στη Λεμεσό για τους υπο-
ψηφίους των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν αρ-
γότερα, με προσωπική επιστολή προς τους
αιτητές.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
πιο πάνω εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς το Διευθυντή του Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
με αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα ή Ανε-
ξάρτητο Γραφείο στο οποίο υπηρετούν, μέχρι
και την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019. Επι-

σημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβλη-
θεί πάνω στο νέο Ειδικό Έντυπο το οποίο
διανεμήθηκε σ΄ όλες τις Υπηρεσίες με την
Εγκύκλιο του Τμήματος μας με αρ. 1587 και
ημερ. 20.2.2019 και είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω
από την επιλογή «Εξετάσεις» και στη συνέ-
χεια «Εξετάσεις για Δημοσίους Υπαλλή-
λους». Οι αιτήσεις είτε παραδίδονται στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, είτε αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου
ή τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στους αριθ-
μούς 22602761 και 22602763.

5. Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Α, είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού
Λογιστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.treasury.gov.cy.

Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Β είναι δια-
θέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mof.gov.

cy/papd κάτω από την επιλογή «Νομοθεσία»
και, στη συνέχεια «Νόμοι» / «Κανονισμοί».

6. (α) Κατά την Εξέταση Α επιτρέπεται
όπως οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται το
Νόμο που προβλέπει περί της Λογιστικής
και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημο-
κρατίας, τις Δημοσιονομικές Διατάξεις του
Συντάγματος (ΜΕΡΟΣ ΧΙ), τις Δημοσιονο-
μικές και Λογιστικές Οδηγίες, το βιβλίο των
Κανονισμών Αποθηκών, τους Νόμους και
Κανονισμούς περί της Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων και τις εκάστοτε ισχύουσες τρο-
ποποιήσεις τούτων μόνο.

(β) Κατά την Εξέταση Β επιτρέπεται όπως
οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται τους περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, τους περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και τις Γενι-
κές Διατάξεις και τις εκάστοτε ισχύουσες
τροποποιήσεις τούτων.

7. Επισημαίνεται, ότι καμιά εκπρόθεσμη
αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη
της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n

Υπογράφηκε προχθές η συμφωνία
για την ανέγερση του νέου Κυπρια-
κού Μουσείου, το οποίο η Υπουργός

Μεταφορών κ. Βασιλική Αναστασιάδου χα-
ρακτήρισε ένα μεγαλεπήβολο έργο, το οποίο
θα στεγάσει τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό
πλούτο του τόπου μας. 

Πρόκειται, είπε η Υπουργός, για ένα ση-
μαντικότατο βήμα προς την υλοποίηση ενός
ονείρου δεκαετιών. Στόχος μας είναι να απο-
κτήσει η χώρα μας ένα μουσείο αντάξιο των
αρχαιοτήτων που διαθέτει. Ένα μουσείο, για
το οποίο να αισθανόμαστε περήφανοι. Οι
μουσειακοί χώροι, άλλωστε, είναι κτήρια
που προστατεύουν τη μνήμη, διερμηνεύουν
το παρελθόν και καλλιεργούν την παιδεία.

Το συμβόλαιο υπογράφηκε από τον Ανα-
πληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Δημο-

σίων Έργων Σωκράτη Ζαπίτη και την Αρχι-
τέκτονα Θεώνη Ξάνθη που κέρδισε το
πρώτο βραβείο στον Διεθνή Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό. Το έργο αφορά στη μελέτη και
επίβλεψη της πρώτης φάσης του νέου Κυ-
πριακού Μουσείου.

Η Υπουργός συγχάρηκε θερμά την κα
Θεώνη Ξάνθη για την εξαιρετική δουλειά και
τον εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,
ο οποίος της εξασφάλισε άλλωστε, το 1ο
βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα
θα είναι εξίσου εντυπωσιακό.

Η δημιουργία του νέου Μουσείου θα βα-
σίζεται σε μία σύγχρονη καινοτόμα πρό-
ταση. Μια πρόταση που θα αναδεικνύει ένα
μοντέρνο, διαχρονικό, δημόσιο κτήριο-μνη-
μείο, το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς,

διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες τεχνικές
εγκαταστάσεις που θα ανταποκρίνονται στη
συντήρηση των ανεκτίμητων έργων της κυ-
πριακής τέχνης

Το Μουσείο, είναι διαχωρισμένο σε τρεις
χωρικές και νοηματικές ενότητες και αναμέ-
νεται να αναβαθμίσει τον μουσειακό χάρτη
της χώρας, διασώζοντας και διαδίδοντας την
ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού του
τόπου μας. Πρόκειται για τρεις όγκους, οι
οποίοι είναι ψηλά από το έδαφος και οι
οποίοι ονομάζονται τόπος, θάλασσα και κό-
σμος. Θα διηγούνται τις συλλογές και την
χρονολογική εξέλιξη της ιστορίας της αρ-
χαιολογίας.

Το Έργο θα κατασκευαστεί στο τεμάχιο
του χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας, που περικλείεται από τις Λεωφό-

ρους Τζιαβαχαρλάλ Νεχρού και Χείλωνος
και από τον ποταμό Πεδιαίο. Βρίσκεται
κοντά στο υφιστάμενο Αρχαιολογικό Μου-
σείο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Έργο θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις.
Η πρώτη, θα περιλαμβάνει τους μόνιμους
και περιοδικούς εκθεσιακούς χώρους, εργα-
στήρια, αποθηκευτικούς χώρους για τις αρ-
χαιότητες, γραφεία διοίκησης, εστιατόριο
και καφετέρια, κατάστημα αναμνηστικών
δώρων και διάφορους βοηθητικούς χώρους.
Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει Βιβλιο-
θήκη, Αίθουσα Διασκέψεων και τα γραφεία
του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Η εκτιμώμενη αξία του καθαρού ποσού
της κατασκευής του Έργου ανέρχεται στα
€83 εκατομμύρια, μη περιλαμβανομένου του
ΦΠΑ. n

Υπογράφικε η συμφωνία ανέγερσης νέου Κυπριακού Αρχαιολογικού Μουσείου
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Πρεμιέρα των πλέι-οφ και ο ΑΠΟΕΛ
στραβοπάτησε μέσα στο ‘Αμμόχω-
στος’ από τη Νέα Σαλαμίνα (1-1).

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το εκμεταλ-
λευτεί ο Απόλλωνας, που κέρδισε την Ομό-
νοια στο Τσίρειο (3-1) και τώρα συγκατοι-
κούν στην κορυφή του βαθμολογικού πί-
νακα με 50 βαθμούς. 

Την ήττα γνώρισε και η ΑΕΛ, που μέσα
στο ‘Αρένα’ έχασε από την ΑΕΚ με 1-0 και
παρέμεινε στην 3η θέση με 45 βαθμούς, όμως
την πλησίασε απειλητικά η ομάδα της Λάρ-
νακας με 42 βαθμούς, που είναι στην 4η θέση.

Στην 5η θέση πέρασε η ομάδα της Αμμο-
χώστου με 32 βαθμούς, αφού πήρε τον ένα
βαθμό από τον ΑΠΟΕΛ. Στην 6η θέση έπεσε
η Ομόνοια (31 βαθμούς), μετά την ήττα από
τον Απόλλωνα στο Τσίρειο.

Πρεμιέρα είχαμε και στο β΄ Όμιλο όπου
παλεύουν για την παραμονή τους στην Α΄
Κατηγορία.

Εντυπωσιακή, εκτός έδρας νίκη, πέτυχε η
Αλκή Ορόκλινης επί της Πάφου με 3-0 και
βελτίωσε σημαντικά τη βαθμολογική της
θέση. Μεγάλη εντός έδρας επιτυχία για τον
Ερμή Αραδίππου που ‘δάμασε’ την Ανόρ-
θωση με 2-1 και αισιοδοξεί για τη συνέχεια
του πρωταθλήματος, (αφού είναι η ομάδα
που είναι και το πρώτο φαβορί για υποβιβα-
σμό) ώστε να ανατρέψει  τα εις βάρος της δε-
δομένα. 

Η Ένωση Παραλιμνίου κέρδισε τη Δόξα
Κατωκοπιάς με 1-0. Η ‘Κυρία’ είναι στην 7η

θέση με 28 βαθμούς και ακολουθούν η Δόξα,
η Αλκή και το Παραλίμνι.
Οδυνηρή πικρία το ‘Χ’

Προβληματισμός και πικρία είναι τα συ-
ναισθήματα που επικρατούν στις τάξεις του
ΑΠΟΕΛ μετά την απώλεια δύο σημαντικών
βαθμών απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, στην
πρεμιέρα μάλιστα των πλέι-οφ.

Όμως αυτό ανήκει στο… παρελθόν και οι
γαλαζοκίτρινοι γνωρίζουν ότι πρέπει να
υπάρξει άμεση αντίδραση, αφού έδωσαν την
ευκαιρία στον Απόλλωνα να τους πιάσει στη
βαθμολογία, όμως το σημαντικό είναι ότι
κρατάνε την τύχη τους στα δικά τους χέρια.
Και η αντίδραση επιβάλλεται να έρθει από
το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο
‘Αρένα’ για τον επαναληπτικό του Κυπέλ-
λου. Μετά το 1-1 στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ κα-
λείται να δείξει πνεύμα νικητή και να ανα-
τρέψει τα εις βάρος του δεδομένα που δημι-
ουργήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι ώστε να
προκριθεί στην τετράδα.

Οι δύο ομάδες θα τα πουν ξανά σε τέσσε-
ρις ημέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή,
για την 2η αγωνιστική των πλέι-οφ στο ΓΣΠ.

Για πολλούς υπήρχε ερωτηματικό πως θα
παρουσιαστεί η Νέα Σαλαμίνα στα πλέι-οφ.
Η Βαρωσιώτικη ομάδα με το καλημέρα
έδωσε τη δική της απάντηση. Θα συνεχίσει
να κάνει αυτό που έκανε πολύ καλά στην Α΄
φάση του πρωταθλήματος. Να βλέπει δη-
λαδή κάθε αντίπαλο στα μάτια και να πα-
λεύει για τη νίκη.

Άλλωστε, μετά από 17 σερί ήττες από
τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας σε
ματς πρωταθλήματος, ήρθε το πρώτο βαθ-
μολογικό όφελος απέναντί τους. Οι Ερυ-

θρόλευκοι όμως βάζουν  τελεία στον απόηχο
του παιχνιδιού με τον ΑΠΟΕΛ και θα επι-
κεντρωθούν στο επικείμενο με την Ομόνοια,
που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στο
ΓΣΠ, σαφώς πιο δυνατά, αφού επιστρέψουν
οι Τιάγκο, Άντερσον, Κύπρου και Ρομάν.
Μια ανάσα από την τρίτη θέση η ΑΕΚ

Αγχώθηκε, έπαιξε με τη φωτιά, αλλά στο
τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη η ΑΕΚ με
1-0 κόντρα στην ΑΕΛ και να μειώσει τη δια-
φορά από την τρίτη θέση στο -3. Άπαντες
στο στρατόπεδο της ομάδας της Λάρνακας
ήθελαν πάρα πολύ το τρίποντο, καθώς ήταν
η ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν σε θέση
Ευρώπης. Η ΑΕΚ πλέον έχει στα χέρια της
την εξασφάλιση θέση στο Γιουρόπα Λιγκ
μέσω του πρωταθλήματος. Αν καταφέρει να
τερματίσει στην τρίτη θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα, που τη δεδομένη στιγμή είναι ο
στόχος στο πρωτάθλημα, θα έχει σίγουρο ει-
σιτήριο για την Ευρώπη. Με το τρίποντο που
πήρε η ΑΕΚ από την ΑΕΛ έχει μειώσει και
τη διαφορά από την πρώτη θέση στο -8.

Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ η προσοχή
της ΑΕΚ έχει στραφεί αποκλειστικά στο ση-
μερινό επαναληπτικό της προημιτελικής
φάσης του κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ. Το 1-
1 δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην ΑΕΚ,
όμως θέλει νίκη και πρόκριση για να υπερα-
σπιστεί τον τίτλο της και να συνεχίσει στα
ημιτελικά. Η ομάδα της Λάρνακας βρίσκεται
σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική
κατάσταση και γνωρίζει πολύ καλά ότι αν
κρατήσει το μηδέν παθητικό θα πάρει την
πρόκριση.
Προβληματισμός στην ΑΕΛ για την ήττα

Ότι έκτισε με πολύ κόπο και μόχθο πάει να
χαλάσει η ΑΕΛ. Η ήττα από την ΑΕΚ έχει
πλέξει η Λεμεσιανή ομάδα σε περιπέτειες σ’
ότι αφορά την κατάληψη της 3ης προνομιού-
χας θέσης (οδηγεί απευθείας στις Ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις). Η διαφορά μεταξύ των
δύο ομάδων έχει μειωθεί πλέον στους τρεις
βαθμούς και παρά το ότι η ΑΕΛ έχει το πάνω
χέρι ακόμα, εντούτοις όλα μπορούν ν’ ανα-
τραπούν.

Η ήττα ανήκει ήδη στο παρελθόν για τη
Λεμεσιανή ομάδα  η οποία θα προετοιμαστεί
για το τοπικό ντέρμπι του ερχόμενο Σαββά-
του με τον Απόλλωνα. Στόχος όλων η επι-
στροφή της ομάδας στις επιτυχίες ώστε να
αξιοποιηθούν τυχόν απώλειες που θα προ-
κύψουν από τις ομάδες που βρίσκονται στον
α΄ όμιλο.
Η κορυφή άλλαξε την ψυχολογία στον
Απόλλωνα

Χωρίς να δυσκολεύει ιδιαίτερα ο Απόλ-
λωνας, έχοντας ουσία έβαλε άλλους τρεις
βαθμούς στη μέχρι τώρα συγκομιδή του,
κερδίζοντας την Ομόνοια. Οι ‘γαλάζιοι’ με
τη νίκη τους αξιοποίησαν πλήρως τις απώ-
λειες του ΑΠΟΕΛ και πλέον συγκατοικούν
στην κορυφή έχοντας από 50 βαθμούς.

Η ψυχολογία στην ομάδα πλέον βρίσκεται
στο καλύτερο δυνατό σημείο αφού αναπνέει
αέρα κορυφής. Πλέον στη Λεμεσιανή ομάδα
έχουν στρέψει την προσοχή τους στο τοπικό
ντέρμπι του Σαββάτου με αντίπαλο την
ΑΕΛ.

Ο στόχος ξεκάθαρος για τους ‘γαλάζιους’.

Νίκη για να διατηρηθούν στην κορυφή, γνω-
ρίζοντας όμως ότι απέναντί τους θα έχουν
τη συμπολίτισσα που και αυτή χρειάζεται
τους τρεις βαθμούς.

Στο μεταξύ ο Απόλλωνας σήμερα έχει και
την επαναληπτική αναμέτρηση του Κυπέλ-
λου με την Καρμιώτισσα. Η πρόκριση έχει
ήδη εξασφαλιστεί από τον πρώτο αγώνα 
(5-1) και έτσι αναμένεται ότι θα γίνουν πολ-
λές αλλαγές από τον Σωφρόνη Αυγουστή.
Μια από τα ίδια…

Μια από τα ίδια για την Ομόνοια. Οι
καλές εμφανίσει με την Ανόρθωση και την
ΑΕΛ, δεν είχαν συνέχεια απέναντι στον
Απόλλωνα. Η ομάδα του Γιάννη Αναστα-
σίου παρουσίασε και πάλι τα φετινά της
προβλήματα, επιστρέφοντας στις κακές εμ-
φανίσεις. Η ομάδα έχει μπροστά της άλλα
εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος. Χωρίς στό-
χους και χωρίς κίνητρο. Τι μπορεί να κάνει
από δω και πέρα δεν χρειάζεται να είναι κά-
ποιος μάντης του ποδοσφαίρου για να το
αντιληφθεί…

Τα αμέσως επόμενα δύο παιχνίδια δίνουν
τη δυνατότητα για έξι βαθμούς, αφού είναι
στο ΓΣΠ με Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΛ. Με δύο
νίκες η Ομόνοια μπορεί να δει ξανά αν έχει
τη δυνατότητα να κυνηγήσει κάτι… καλό.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Όντως… ‘Αθάνατη’

Η Αλκή απέδειξε για άλλη μια φορά πως
δεν είναι διατεθειμένη να παρατήσει εύκολα
τα όπλα. Η ‘Αθάνατη’, πήγε με αυτοπεποί-
θηση στην Πάφο, την οποία ουσιαστικά
άλωσε, αφού επιβλήθηκε της τοπικής ομά-
δας με 3-0 και επέστρεψε στη Λάρνακα με
τους τρεις βαθμούς στις αποσκευές της. Η
Ορόκλινη έφτασε στους 20 βαθμούς και
μπορεί να βλέπει με περισσότερη αισιοδοξία
το μέλλον. Από την άλλη η Πάφος έμεινε
πίσω από τον καλό της εαυτό της και δέχ-
θηκε την πρώτη της ήττα μετά από καιρό
τερματίζοντας το αήττητο σερί της (έξι αγώ-
νες) στο πρωταθλήματα. Παρέμεινε στους 21
βαθμούς και πλέον έχει μπει σε περιπτώσεις.

Ακόμα να θυμίσουμε ότι αποκλείστηκε και
από τον θεσμό του Κυπέλλου, αφού έφερε
ισοπαλία (1-1) στο Παραλίμνι με την τοπική
ομάδα (πρώτος αγώνας 2-2).

Επόμενο παιχνίδι για την Αλκή είναι ο
Ερμής και της Πάφου η Δόξα στο Μακάρειο
Στάδιο.
Τρίποντο ελπίδας για τον Ερμή

Σημαντική εντός έδρας νίκη για τον Ερμή
Αραδίππου, οποίος ξεκίνησε με το δεξί τις
υποχρεώσεις του στη β΄ φάση των πλέι-οφ,
αφού επικράτησε στην έδρα του με 2-1 της
Ανόρθωσης. Γεύθηκε το τρίποντο μετά από
σχεδόν τέσσερις μήνες στο πρωτάθλημα και
έμεινε ζωντανός στην προσπάθεια για παρα-
μονή στην Κατηγορία.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ανέρχεται απειλητικά ο Εθνικός

Τα βαθμολογικά δεδομένα με την ολοκλή-
ρωση της 22ης αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγο-
ρία έχουν διαφοροποιηθεί. Πλέον ο πρωτο-
πόρος Ολυμπιακός (51 βαθμούς) νιώθει
καυτή την ανάσα του Εθνικού ο οποίος τον
κέρδισε με 2-1, μειώνοντας τη διαφορά
στους πέντε βαθμούς. Η ομάδα της  Άχνας
έχει και παιχνίδι λιγότερο.

Στην 3η θέση με 46 βαθμούς, όσους έχει και
ο Εθνικός, είναι ο Άρης που νίκησε εκτός
έδρας τον Διγενή Ορόκλινης με 4-1, ενώ ο
Οθέλλος Αθηένου (4ος 42 βαθμούς) στην
έξοδο του στη Δερύνεια έφερε ισοπαλία 2-2
με την τοπική Αναγέννηση που προηγήθηκε
με 2-0.

Εντυπωσιακό το 10-1 που πέτυχε η
ΜΕΑΠ Π. Χωριού σε βάρος του ΘΟΪ Λακα-
τάμιας και ανέβηκε μια θέση (15η 17 βαθ-
μούς), ενώ το ΘΟΪ  είναι (13ο 25 βαθμούς)
Στην 14η θέση με 18 βαθμούς είναι η ΠΑΕΕΚ
Κερύνειας που έχασε με 3-2 από την Αγία
Νάπα. Η ΑΕΖ Ζακακίου κέρδισε την Καρ-
μιώτισσα Πολεμιδιών με 2-0, η Ομόνοια
Αραδίππου τον ΑΣΙΛ Λύσης με 3-0 και ο
Ακρίτας Χλώρακας εκτός έδρας τον Ονή-
σιλλο Σωτήρας με 2-1. n

Συγκάτοικοι στο ρετιρέ… ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας
Χρυσός ο Τραΐκοβιτς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Χρυσός Πρωταθλητής ο Τραΐκοβιτς στη Γλασκώβη
Ναι, είναι αλήθεια…  Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς

έγραψε ιστορία! Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στα 60 μέτρα με εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Κλειστού Στίβου, στη Γλασκώβη. Έγινε
ο πρώτος Κύπριος αθλητής που ανέβηκε στο
υψηλότερο βάθρο, ξεπερνώντας τους Άννινο
Μαρκουλλίδη και Κυριάκο Ιωάννου που είχαν
κατακτήσει Αργυρό, στα 200 μέτρα και στο ύψος
αντίστοιχα. Ο πρώτος στην Βαλένθια το 1998
και ο δεύτερος στο Τορίνο το 2009. Ο Τραΐκο-
βιτς το 2017 ήταν 6ος στο Βελιγράδι με την ίδια
φετινή επίδοση, η οποία ήταν αρκετή για να τον
φέρει στο πιο ψηλό σκαλοπάτι του βάθρου. Πρό-
κειται για μια ξεχωριστή επιτυχία για το Κυ-
πριακό αθλητισμό, εκ των κορυφαίων στην Ιστο-
ρία.

Η κούρσα ήταν συγκλονιστική και ο Τραΐκο-
βιτς, που ήταν συγκλονιστικός, κέρδισε στο νήμα τους αντιπάλους του με επίδοση 7.60.
Ο Κύπριος πρωταθλητής άφησε στη δεύτερη θέση τον Γάλλο Πασκάλ (7.61) και στην
Τρίτη θέση τον επίσης Γάλλο Ορελ (7.63). Τέταρτος ήταν ο Ισπανός Ορλάντο (7.64) και
πέμπτος ο Έλληνας Κώστας Δουβαλίδης (7.65). n
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή του Πομ-
πέο στην τετραμερή Ελλάδας – Κύπρου - 
Ισραήλ – ΗΠΑ.
Νίκος Χριστοδουλίδης,
Υπουργός Εξωτερικών.

Η αβεβαιότητα της παρούσας κατάστασης
δεν θα πρέπει να επισκιάζει τις προοπτικές,
αλλά ούτε και τα οφέλη ενός επανενωμένου
μέλλοντος. 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ,
Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ.

Το 2018 ήταν η χρονιά που η Ελλάδα ξεμ-
πέρδεψε με το μνημόνιο. Το 2019 θα είναι η
χρονιά που θα ξεμπερδέψει με το κακό της
παρελθόν.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Κανένα οικονομικό μέλλον η Βόρεια Κορέα

αν έχει  πυρηνικά όπλα 

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινοβουλευτική
πλειοψηφία για την επιλογή της μη συμφω-
νίας.
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Οι πολίτες της Βενεζουέλας και μόνο έχουν
το δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον
τους.
Σεργκέι Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Κάθε μέτρο που θα θέσει σε κίνδυνο τον

Γκουάιδο θα δεκτεί ισχυρή καταδίκη.

Φεντερίκα Μονγκερίνι,

Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Η αντιπολίτευση περπατάει δίπλα δίπλα όχι
μόνο με τους γκιουλενιστές, αλλά και με
τους Ελληνοκύπριους.
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρόεδρος της Τουρκίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Απάντηση Κλαδικών Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
σε ισχυρισμούς για χρηματισμό και 
μεροληπτική άσκηση καθηκόντων των υπαλλήλων 

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που προβλήθηκαν
τις τελευταίες μέρες από τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης (ΜΜΕ), καθώς επίσης και τις διάφορες δηλώ-

σεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Π.Σ.Α και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις
21.02.2019, τα δύο Κλαδικά Συμβούλια του Τμήματος Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) δηλώνουν τα ακό-
λουθα:

Μετά λύπης παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα
αμαυρώνεται με τον χείριστο και
ατεκμηρίωτο τρόπο, η τεράστια και
πολύχρονη ιστορία και προσφορά
του Τμήματος μας από μερίδα των
Μ.Μ.Ε. Ακούοντας και παραμένον-
τας φειδωλοί, ταγμένοι στο καθή-
κον της καθημερινής εξυπηρέτησης
των πολιτών και στην υλοποίηση
των στόχων που η ίδια η πολιτεία
μας έχει αναθέσει, η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα της μαζικής προβολής
ειδήσεων για σκοπούς δημοσιότη-
τας έχει αγγίξει πλέον τα όρια της δικής μας ανοχής και αν-
τοχής.

Εμείς πρώτοι απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση όλων των
καταγγελιών και απόδοση όλων των απαιτούμενων ευθυ-
νών, εκεί και όπου αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι
υφίστανται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου και Κανονισμών. 

Τονίζεται ότι ο Δημόσιος υπάλληλος δεν ενεργεί αυτό-
βουλα και κατά το δοκούν, αλλά οι οποιεσδήποτε ενέργειες
του διέπονται από σχετικές νομοθεσίες, οι οποίες καθορί-
ζουν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των δη-
μόσιων υπαλλήλων και τον Πειθαρχικό Κώδικα.  Σε καμία
περίπτωση, τα ΜΜΕ, καθώς επίσης και άλλοι θεσμοί του
Κράτους δεν είναι τα αρμόδια όργανα/φορείς για την εξέ-
ταση και απονομή δικαιοσύνης αναφορικά με τυχόν παρα-
πτώματα δημόσιου υπαλλήλου.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να εί-
μαστε αμέτοχοι στην ευρεία λασπολογία και τον διασυρμό
που υφίσταται καθημερινά το Τμήμα, αμαυρώνοντας την
κάθε προσφορά και προσπάθεια που καταβάλλουν καθημε-
ρινά οι υπάλληλοι αυτού του Τμήματος για την άρτια εξυ-
πηρέτηση του πολίτη. 

Το Τμήμα, παρά το γεγονός της τεράστιας έλλειψης αν-
θρώπινου δυναμικού τα τελευταία χρόνια, έχει επιτύχει με
πλήρη επαγγελματισμό, συντονισμένη στρατηγική και

όραμα, να θέσει τις βάσεις για τη
λειτουργία ενός σύγχρονου και
πλήρως αυτοματοποιημένου Κτη-
ματολογίου. Η αμφίδρομη επικοι-
νωνία και συμμετοχική διοίκηση
σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας
αποτελεί για εμάς κουλτούρα, η
οποία επιβεβαιώνεται και πιστο-
ποιείται έμπρακτα από τους ξέ-
νους εμπειρογνώμονες, δίδοντας
μας μόλις πρόσφατα (Φεβρουάριο
2019), τη νέα πιστοποίηση του τε-

λευταίου προτύπου «ISO 9001:2015». Επίσης, υλοποιήσαμε
την μεγαλύτερη καινοτομία στο Διαδίκτυο, εγκαθιστώντας
το “DLSPORTAL” (με 25 διαφορετικές η-εφαρμογές) και θέ-
τοντας το όραμα μας για πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων
των πολιτών μέσα από την οθόνη του σπιτιού τους. Ενόψει
τούτου, έχουμε βραβευθεί με το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ
2018 και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεράστια στρατη-
γικά έργα πληροφορικής.

Συνεπώς, καλούμε όλους όπως παραμένουν φειδωλοί στις
δηλώσεις τους, καθώς η δημοσιοποίηση ισχυρισμών και κα-
τηγοριών που δεν έχουν τεκμηριωθεί, μόνο επιζήμια μπορεί
να αποβεί όχι μόνο για τους θεσμούς της χώρας μας, αλλά
και την κυπριακή κτηματαγορά και οικονομία γενικότερα. n

Οι Πρόεδροι των Κλαδικών Συμβουλίων Κτηματολογικών
και Χωρομετρικών Υπαλλήλων

Απογοήτευση και ανησυχία του Νοσηλευτικού Προσωπικού
για τη διαδικασία Αυτονόμησης των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων

Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Κλάδου
Γενικού Νοσηλευτι-

κού Προσωπικού με ανα-
κοίνωση του  εκφράζει έν-
τονη απογοήτευση και
ανησυχία για τον τρόπο με
τον οποίο εξελίσσεται η
διαδικασία της Αυτονόμη-
σης των Δημόσιων Νοση-
λευτηρίων.

Οι προσδοκίες που
υπήρχαν, για καλύτερη δια-
χείριση - διοίκηση των νο-
σοκομείων μας, μέρα με τη
μέρα μειώνονται   ως απο-
τέλεσμα του τρόπου με τον
οποίο λειτουργούν και αποφασίζουν τα διοικητικά όργανα
του ΟΚΥπΥ, τονίζει το Δ.Σ. του Κλάδου στην ανακοίνωση
του.

Επισημαίνεται ότι ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού από την αρχή είχε εκφράσει την πρόθεση του για
συναίνεση μέσα από ένα καλόπιστο διάλογο στα πλαίσια του
αλληλοσεβασμού, δυστυχώς όμως οι αποφάσεις  που παίρ-

νονται από τον ΟΚΥπΥ
οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι δεν είναι αυτό
που επιθυμούν.

Για τους πιο πάνω λό-
γους το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Κλάδου, ως
πρώτο μέτρο αντίδρασης,
αποφασίζει την προσω-
ρινή αναστολή της συμ-
μετοχής του στο διάλογο
που είναι σε εξέλιξη και
αφορά  τις δομές και τα
οργανογράμματα των
Νοσοκομείων.

Περαιτέρω μέτρα θα
αποφασισθούν από το

νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνέλθει το συντο-
μότερο για να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί την κατά-
σταση από τούδε και στο εξής.

Παράλληλα καλεί τον Υπουργό Υγείας, ως τον αρμόδιο
για τα εγειρόμενα θέματα, να παρέμβει ώστε η πορεία της
Αυτονόμησης να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί μέσα σε
πνεύμα συναίνεσης και ομαλότητας. n

• Απαίτηση η διερεύνηση όλων 
των καταγγελιών και η απόδοση
των ευθυνών των υπαλλήλων

• ενέργειες διέπονται από νομο-
θεσίες που καθορίζουν δικαιώ-
ματα και ευθύνες


