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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Στις 3 Απριλίου το 56ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 
με παρουσία και ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας
Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.

Νίκου Αναστασιάδη θα πραγματοποιηθεί την ερχό-
μενη Τετάρτη, 3 Απριλίου, στο Χίλτον Παρκ το 56ο

Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της Οργάνωσης μας. 
Το φετινό Συνέδριο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της

τριετούς θητείας του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου και
προδιαγράφει την πορεία της Οργάνωσης μας για την επό-
μενη τριετία. Τηρουμένων των καταστατικών προνοιών
πραγματοποιήθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των Επαγγελ-
ματικών Κλάδων και των Επαρχιακών Τμημάτων στις οποίες
εξελέγησαν και τα νέα τους Διοικητικά Συμβούλια. Η επικύ-
ρωση των εκπροσώπων τους στο νέο Γενικό Συμβούλιο θα
επικυρωθεί από το Συνέδριο. 

Τις εργασίες του 56ου Συνεδρίου θα ανοίξει ο Πρόεδρος της
ΠΑΣΥΔΥ Αντώνης Κουτσούλης, ο οποίος θα καλωσορίσει
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους άλλους επίσημους
προσκεκλημένους όπως και τους συνέδρους αντιπροσώπους
των Κλάδων και Τμημάτων. Θα ακολουθήσει η Εισηγητική
Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Γλαύκου Χατζηπέτρου που
θα θέσει γενικά τα πλαίσια της συζήτησης και της πορείας
του Συνεδρίου. Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου θα αναφερθεί στις
δράσεις της Οργάνωσης μας κατά την τελευταία τριετία και

στις εξελίξεις για τα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμό-
τητα. 

Κεφαλαιώδους σημασίας θα είναι η ομιλία του Προέδρου
της Δημοκρατίας με την οποία και θα ολοκληρωθεί η εναρ-
κτήρια σύνοδος. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται να
αναφερθεί στις κυβερνητικές θέσεις και τους προγραμματι-
σμούς για τα θέματα που αφορούν τη δημόσια υπηρεσία και
τα μέλη της. 

Με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας ολοκλη-
ρώνεται το επίσημο μέρος του Συνεδρίου και αποχωρούν ο
Πρόεδρος και οι άλλοι επίσημοι. Θα ακολουθήσει η εκλογή
Οριστικού Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής και στη
συνέχεια το Συνέδριο θα συζητήσει και εγκρίνει την Έκθεση
Πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου, την Οικονομική ́ Εκ-
θεση και τον Ετήσιο Προϋπολογισμό. 

Η ΄Εκθεση Πεπραγμένων, η Οικονομική Έκθεση και ο
Προϋπολογισμός της Οργάνωσης μας εγκρίθηκαν από την
Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο σε προσυ-

νεδριακή τους συνεδρία στις 19 Μαρτίου και άρχισε ήδη από
χθες η διανομή τους στους Αντιπροσώπους για να ετοιμα-
σθούν για το Συνέδριο. 

Ακολούθως το Συνέδριο θα ασχοληθεί με τις εξελίξεις που
σημειώθηκαν από το τελευταίο Συνέδριο στα Γενικά Επαγ-
γελματικά μας θέματα και με τις σχετικές ενέργειες και δρά-
σεις της Οργάνωσης μας, την Οργάνωση και Λειτουργία της
Δημόσιας Υπηρεσίας, τις Συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας
στο Χώρο Εργασίας και με Οργανωτικά Θέματα της Συντε-
χνίας όπως και με θέματα ευημερίας των μελών. 

Η Ημερήσια Διάταξη του 56ου Ετήσιου Συνεδρίου ετοιμά-
στηκε στην οριστική της μορφή μετά από την υποβολή γρα-
πτώς στην Εκτελεστική Επιτροπή από τα Συμβούλια των
Επαγγελματικών Κλάδων και των Επαρχιακών Τμημάτων
θεμάτων που επιθυμούσαν να συζητηθούν στο Συνέδριο και
τα οποία σύμφωνα με τις Καταστατικές πρόνοιες αφορούν
ζητήματα γενικής πολιτικής και όχι μεμονωμένα κλαδικά θέ-
ματα ή αιτήματα. n

Οι επιταγές των εθνικών επετείων

Γιορτάσαμε προχθές με ολόκληρο το Ελληνικό έθνος
την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου και την επόμενη
Δευτέρα, 1η Απριλίου, θα γιορτάσουμε τη δική μας

εθνική επέτειο της έναρξης του Κυπριακού απελευθερωτι-
κού αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Με ιδιαίτερη περηφάνια χαιρετήσαμε την άψογη στρατιω-
τική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου και μαζί με
την εκδήλωση της οφειλόμενης τιμής για τους πρωτεργάτες
της εθνικής παλιγγενεσίας αντλήσαμε ενθάρρυνση για τη
συνέχιση του δικού μας αγώνα κατά της κατοχής που ταλα-
νίζει την πατρίδα μας και το λαό μας για περισσότερα από

σαράντα χρόνια. Πήραμε επίσης και πάλι το μήνυμα να απο-
φύγουμε λάθη που διαπράχθηκαν και να στηρίξουμε τον
αγώνα μας στην άρρηκτη ενότητα των δυνάμεων μας και
στην ακλόνητη πίστη στο δίκαιο μας.  

Ο εορτασμός των εθνικών επετείων δεν είναι μόνο υπο-
χρέωση για εκδήλωση τιμής προς τους ήρωες των εθνικών
αγώνων που μας θυμίζουν. Είναι και μέρες για άντληση κα-
θοδήγησης και πίστης  για το συνεχιζόμενο αγώνα μας στις
ιδιαίτερα δύσκολες συγκυρίες που αντιμετωπίζουμε εν όψει
και των συνεχώς κλιμακούμενων ιταμών απειλών της κατο-
χικής Τουρκίας. n

Σε λειτουργία πλήρως εξο-
πλισμένο Κέντρο για Ανή-
λικους Ουσιοεξαρτώμενους
και με την εγκατάσταση
των πρώτων εφτά ανηλίκων

θεραπευόμενων μελών εγκαθιδρύεται Θεραπευτική Κοινό-
τητα Εφήβων. σελ. 12

Κέντρο για ανήλικους Ουσιοεξαρτώμενους

Άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ για τις προοπτικές από τις
εξελίξεις στην τριμερή συνεργασία Ελλά-
δας - Κύπρου - Ισραήλ με τη συμμετοχή
και του Υπέξ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και
την ανάγκη για επίδειξη σύνεσης και

προσοχής. σελ. 3

Η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο δή-
λωσε ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία
αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε για
τους κινδύνους στους οποίους είναι
εκτεθειμένη η Ελληνική οικονομία λόγω

των αβεβαιοτήτων στην παγκόσμια οικονομία. σελ. 11

Γκουρία: Η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο

Δύσκολη παρτίδα σκάκι στη Μεσόγειο
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ο Γεώργιος Τριφταρίδης, Δεσμοφύλακας,
διορίζεται στη θέση Λειτουργού Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη, σύμφωνα με τον περί Πρόσληψης Ατό-
μων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009,
από τις 15 Μαρτίου 2019.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επί-
σημου Παραλήπτη, Τμήμα Εφόρου εται-
ρειών και Επίσημου Παραλήπτη, από τις 15
Μαρτίου 2019: Ειρηναία Χριστοφόρου, Νι-
κόλας Ιωαννίδης, Μικαέλλα Μακρή, Παντε-
λάκης Παντελή.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Πληροφορικής, Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής, από τις 15 Μαρ-
τίου 2019: Χρίστος Αχιλλέως, Μαρία Παπά,
Ιωάννα Παπαχριστοδούλου, Μάρθα Ράιτ,
Παύλος Χατζηπαυλή.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Εφόρου Εταιρειών
και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, προ-
άγονται στη θέση Λειτουργού Εφόρου Εται-
ρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄, από την
1η Μαρτίου 2019: Στυλιανός Κ. Σκουφάρης,
Γεωργία Γαβριηλίδου-Γεωργίου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Εξεταστές, Τμήμα

Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη, προάγονται στη θέση Εξεταστή, από
την 1η Μαρτίου 2019: Ελένη Γεωργίου Αχιλ-
λέως, Νίτσα Καθητζιώτου.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Ελένη Αβραάμ, Νοσηλευτικός Λειτουρ-
γός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπη-
ρέτησε από τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή θέση Ανώτερου Τεχνικού, Υπουργείο
Εσωτερικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθο-
δοτική Κλίμακα: Α9(ι): €30.413, 31.880,
33.347, 34.814 36.281, 37.748, 39.215, 40.682,
42.149, 43.616. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Β΄ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ),
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ-
ΜΕΤΡΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
οκτώ κενές μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού
Λειτουργού Β΄ (Κτηματολογίου), Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
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. (Συν-
δυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο
κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού
Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πο-
λιτικής Αεροπορίας. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €53.258,
55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768,
65.870, 67.972, 70.074. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών, για την οποία σύμ-
φωνα με τις παρούσες ανάγκες απαιτείται
Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ιν-
στιτούτου στην Ηλεκτρολογία ή ισότιμο
προσόν στις Τηλεπικοινωνίες ή Ηλεκτρο-
νική. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγ-
κεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2:
€15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496,
15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197,
17.567, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826,
17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081,
22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907
και Α7(ιι): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044,
27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704,
32.836, 33.968, 35.100, 36.232. (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 

Για καθήκοναι και ευθύνες των πιο πάνω
θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της 22ας
Μαρτίου 2019.

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, 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00.

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

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

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

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

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

Πέτυχαν σε εξέταση

Στην ενδοτμηματική εξέταση στις νο-
μοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρε-
σίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ’
Απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως,
Ταμείων Προνοίας, Ίδρυσης Δραστηριοτή-
των και Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών, Κοινωνικής
Σύνταξης, Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων
Εγκλημάτων και Προστασίας των Δικαιωμά-
των των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση
Αφερεγγυότητας του Εργοδότη και των δια-

δικασιών εφαρμογής τους, καθώς επίσης και
τις πρόνοιες του Κανονισμού της Ε.Ε. 883/04
για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινω-
νικής Ασφάλισης) που πραγματοποιήθηκαν
στις 20.02.2019 έχουν επιτύχει οι υποψήφιοι
των οποίων ο αριθμός δελτίου ταυτότητας
αναφέρεται πιο κάτω:

Α/Α ΑΔΤ Π.Φ.
1. 842487 --
2. 879266 36353
3. 702992 36462
4. 963947 36451

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) 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείοε Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας ανακοινώνει ότι η περίοδος της

Θερινής Ώρας για το 2019 θα αρχίσει η ώρα
03:00 το πρωί της ερχόμενης  Κυριακής 31
Μαρτίου. Κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των
ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά
μία ώρα μπροστά.

Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13
Ιουλίου 2018 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5098,
Κ.Δ.Π 207/2018).

Η περίοδος της Θερινής Ώρας θα τερμα-
τιστεί την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019.

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. n

Θερινής Ώρα από την Κυριακή

ΗΧ ο ρ ω δ ί α
της ΠΑΣΥΔΥ
σ υ μ μ ε τέ χε ι

αύριο σε εκδήλωση
που διοργανώνεται
από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτι-
σμού, το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών
και το Ίδρυμα Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου
Γ',  για τις Εθνικές
Επετείους της 25ης
Μαρτίου 1821 και
της 1ης Απριλίου
1955.

Η εκδήλωση θα
πρ αγματοποιηθ ε ί
στην Αίθουσα Τελε-
τών του Ιδρύματος
Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ' την Πέμ-
πτη, 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 19.30.

Συμμετέχει επίσης και η Χορωδία του Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. n

Η Χορωδία μας σε εκδήλωση
για τις Εθνικές επετείους αύριο
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Aπόψεις και σχόλια
Δύσκολη παρτίδα σκάκι στη Μεσόγειο

Κάτι που ξεκίνησε «κατά λάθος» ένα
βράδυ σε ένα εστιατόριο στη Μόσχα έχει σή-

μερα εξελιχθεί σε
μια στρατηγική
σχέση. Ο λόγος,
βέβαια, για τη συ-
νεργασία Ελλά-
δας - Ισραήλ -
Κύπρου. Δείχνει

τι μπορεί να κάνει αυτή η χώρα όταν υπάρχει
συνέχεια στην εξωτερική της πολιτική,
άσχετα από το ποια κυβέρνηση βρίσκεται
στην εξουσία.

Και ας μην έχουμε καμία αμφιβολία. Τί-
ποτα δεν θα αλλάξει στον συγκεκριμένο
τομέα με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ίδιο
ισχύει μάλλον και στην περίπτωση που χάσει
ο Νετανιάχου. Η κόντρα με τον Ερντογάν
μπορεί να είναι προσωπική, αλλά το βαθύ
κράτος του Ισραήλ δεν θα εμπιστευθεί πλέον
εύκολα την Τουρκία.

Η Άγκυρα παρακολουθεί αμήχανα και με
εντεινόμενο εκνευρισμό τις εξελίξεις. Το γε-
γονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομ-
πέο στην τριμερή συνάντηση έχει προκαλέ-
σει σοκ. Γνωρίζουν βέβαια στην Τουρκία ότι
σκοπός ήταν η ενίσχυση του Νετανιάχου
ενόψει της επικείμενης κρίσιμης εκλογικής
αναμέτρησης. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για
ένα ισχυρό σήμα από την Ουάσιγκτον.

Η Τουρκία επίσημα, αλλά και παρασκη-
νιακά, απειλεί ότι θα προχωρήσει σε ενέρ-
γειες που θα αποτρέψουν τη δημιουργία τε-
τελεσμένων. Βασικός της στόχος είναι να
μην επεκταθεί η ελληνική ΑΟΖ νότια από το
Καστελλόριζο και να περιορισθούν οι έρευ-

νες στην ΑΟΖ της Κύπρου στα οικόπεδα που
έχουν ήδη ερευνηθεί. Οι Τούρκοι διπλωμά-
τες συχνά αποκαλούν το Καστελλόριζο «με-
γάλη παγίδα των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων». Θέλουν να το αποσυνδέσουν από τη
διαπραγμάτευση για το Αιγαίο και επιμένουν
ότι δεν του «ανήκει» το τεράστιο κομμάτι
ΑΟΖ που του προσδίδει η Ελλάδα.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
Ο Ερντογάν κλονίζεται και πιέζεται, με απο-
τέλεσμα να καταφεύγει σε εθνικιστικές κο-
ρώνες. Στην Αθήνα έχουμε μια αποδυναμω-
μένη κυβέρνηση αντιμέτωπη με το φάσμα
της εκλογικής ήττας. Ακόμη και αν ήθελε να
ανοίξει τη διαπραγμάτευση για τα ελληνο-
τουρκικά, δεν την «παίρνει» να το κάνει υπό
τις παρούσες συνθήκες.

Η πιθανότητα πρόκλησης περαιτέρω έν-
τασης είναι μεγάλη. Η σχέση με το Ισραήλ
είναι βαθιά και στρατηγική, αλλά δεν επε-
κτείνεται –προφανώς– σε παροχές εγγυή-
σεων ασφάλειας.

Γι’ αυτό, πέρα από την ευφορία που προ-
κάλεσε η τετραμερής με την παρουσία Πομ-
πέο, απαιτείται σύνεση και προσοχή. Μια
παρτίδα σκάκι σε αυτή την περιοχή δεν ήταν
ποτέ μια εύκολη υπόθεση.

Αλέξης Παπαχελάς,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 24.03.2019

l Όντως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη
παρτίδα.
 

?

Η πολιτική των αντιφάσεων
Tη στιγμή που ο Ταγίπ Eρντoγάν έχει ξε-

περάσει κάθε όριο εθνικιστικών ρητορικών
εξάρσεων εις βάρος της Ελλάδας, σε συν-

δυασμό πάντα με σειρά
προκλητικών ενερ-
γειών στον στρατιω-
τικό τομέα (με αθέ-
τηση όλων των συμ-
φωνιών που είχαν
συναφθεί), η Αθήνα
ακολουθεί μια αναπο-
τελεσματική αντιφα-

τική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Και
τούτο φάνηκε ξεκάθαρα την περασμένη
εβδομάδα με όσα συνέβησαν στην Ιερουσα-
λήμ και στην Αττάλεια, κατά τη σύνοδο των
3+1 για τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και την επόμενη μέρα κατά
τη συνάντηση των κ.κ. Κατρούγκαλου και
Τσαβούσογλου. Δύο συναντήσεις, όπου
πέρα από όλα τα άλλα, προέκυψε και το με-
γάλο αγκάθι της συμμετοχής ή όχι της Τουρ-
κίας στα πολύκροτα αυτά σχέδια. Και εδώ
είναι που η ελληνική πλευρά εμφανίστηκε με
δύο διαφορετικές γραμμές.

Στη μεν Ιερουσαλήμ η Αθήνα απέκλεισε
τη συμμετοχή της Τουρκίας και 24 ώρες αρ-
γότερα στην Αττάλεια ο κ. Κατρούγκαλος
επιβεβαίωσε προηγούμενη δήλωσή του ότι
«δεν μπορεί κάποιος να αποκλείσει από αυτή
την περιοχή την Τουρκία». Το περίεργο μά-
λιστα είναι ότι στην Ιερουσαλήμ Έλληνες και
Κύπριοι εξήραν το γεγονός της στήριξης του
αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην
πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Κύπρου και
του Ισραήλ, που απέκλειε τη συμμετοχή της
Τουρκίας, ως μήνυμα προς την Άγκυρα για
τη στάση της απέναντι στην ΑΟΖ της Κύ-
πρου. Αγνοώντας έτσι το γεγονός ότι η πα-
ρουσία του κ. Πομπέο στην Ιερουσαλήμ είχε
κυρίως ως στόχο την πολιτική στήριξη του

Μπένιαμιν Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν
από τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Απρι-
λίου, όπου κινδυνεύει να μην επανεκλεγεί,
καθώς έχει κατηγορηθεί για σειρά αδικημά-
των διαφθοράς. Και, ως γνωστόν, είναι το
«αγαπημένο παιδί» του Ντόναλντ Τραμπ,
καθότι εξίσου ακραίος με αυτόν. Ενώ πα-
ράλληλα φυσικό είναι η Ουάσιγκτον να στη-
ρίζει την επιλογή του αγωγού East Med ως
αντιστάθμισμα των αγωγών ρωσικής επιρ-
ροής της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώ-
πης.

Πέρα όμως από όλα αυτά, το γεγονός είναι
ότι, είτε μας αρέσει είτε όχι, όντως η Τουρκία
διαθέτει τη μεγαλύτερη έκταση ακτογραμ-
μής στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής Με-
σογείου, πράγμα που δεν μπορεί να αγνοη-
θεί. Πρέπει όμως και η ίδια να αντιληφθεί ότι
δεν μπορεί να επιβάλει τις απόψεις της προ-
χωρώντας σε μονομερείς ενέργειες, παρα-
βιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο στην εξαιρετικά
ευαίσθητη αυτή περιοχή. Αν μάλιστα απο-
δειχθεί οριστικά ότι η περιοχή αυτή έχει
πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων,
τότε υπάρχει ένα ευρύτερο κοινό συμφέρον
να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια για την
οριοθέτηση των επιμέρους ΑΟΖ, ώστε να
επωφεληθούν όλοι από αυτόν τον πλούτο,
με βάση πάντα τις αρχές του Διεθνούς Δι-
καίου. Ίσως μάλιστα η προσδοκία από τα
ενεργειακά κέρδη της περιοχής να μπορεί να
συμβάλει και στη λύση του Κυπριακού, αντί
να αποτελεί, μία ακόμη αιτία διαμάχης, όπως
συμβαίνει τώρα.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 24.03.2019

l Ίδωμεν.

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα
καταδικάζει τις πράξεις βίας που εκδη-
λώνονται με την έξαρση της ξενοφο-

βίας είτε αυτή εκφράζεται ως ισλαμοφοβία
και με βίαιες πράξεις κατά των Μουσουλμά-
νων είτε ως πράξεις βίας ισλαμιστών ή μελών
ακραίων αντισημιτικών οργανώσεων. Η τρο-
μοκρατική εκδήλωση κατά της μουσουλμα-
νικής κοινότητας στο Christchurch της Νέας
Ζηλανδίας όπως και πράξεις κατά Χριστια-
νών ή και άλλων δογμάτων ερμηνεύονται
από το Συνδικαλιστικό Κίνημα ως το αποτέ-
λεσμα της αρνητικής στάσης ακραίων εθνι-
κιστικών οργανώσεων και καταδικάζονται εξ
ίσου έντονα. 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικάτων EPSU καταδίκασε
την επίθεση στη Νέα Ζηλανδία και το Συν-
δικαλιστικό Κίνημα της χώρας σε ευχαρι-
στήριο μήνυμα του απάντησε πως η συμπό-
ρευση μας είναι τώρα η μοναδική ενέργεια
που μπορούμε να αναλάβουμε για να κατα-
πολεμήσουμε τις πράξεις μίσους και να στη-
ρίξουμε και να ενισχύσουμε την αγάπη προς
τους συνανθρώπους μας. Παρόμοιο μήνυμα
έστειλε η EPSU και στα θύματα της βάρβα-
ρης επίθεσης στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. 

Εν όψει των Ευρωεκλογών στις 23-26

Μαίου το Ευρωπαϊκό Συνδι-
καλιστικό Κίνημα ζητά από
τους εργαζόμενους μέλη του
και γενικά από την κοινωνία
των πολιτών να μην παρα-
συρθούν από προεκλογικές
ομιλίες που προάγουν το
μίσος και το διαχωρισμό των
πολιτών και ζητούν νομιμο-
ποίηση των πράξεων βίας οι
οποίες στην ουσία αποτε-
λούν τη χείριστη απειλή
κατά των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. 

Είναι στο πλαίσιο των θέ-
σεων αυτών που οι Ευρωπαϊ-
κές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ζητούν από
τους υποψηφίους για την Ευρωβουλή, τους
πολιτικούς αλλά και από τα μέσα ενημέρω-
σης και γενικά τα εξέχοντα μέλη της κοινω-
νίας όχι μόνο να αποφεύγουν συμμετοχή σε
τέτοιου είδους ρητορική δραστηριότητα που
προάγει τις εθνικές και θρησκευτικές δια-
κρίσεις, τις προκαταλήψεις και το μίσος
αλλά αντίθετα να εμπλέκονται ενεργά σε
πολιτικές και πράξεις για αποτελεσματική
αντιμετώπιση και επιτυχή εξουδετέρωση τέ-
τοιων τάσεων και συνακόλουθων πράξεων. 

Στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής
της EPSU στις 12 Μαρτίου - στην οποία
κύριο θέμα ήταν οι προετοιμασίες για το
Κογκρέσο της Ομοσπονδίας - οι Ευρωεκλο-
γές της 23 – 26 Μαίου επίσης ηγέρθηκαν ως
εξέχον θέμα στην ημερήσιας διάταξη και
επαναβεβαιώθηκαν οι θέσεις του Συνδικαλι-
στικού Κινήματος κατά της ξενοφοβίας και
της προαγωγής του μίσους. Ειδικότερα σε
σχέση με τις Ευρωεκλογές η Εκτελεστική
Επιτροπή εξέφρασε έντονη ανησυχία για την
άνοδο της άκρας δεξιάς της οποίας διακη-
ρυγμένος στόχος είναι να παρεμποδισθεί η

λύση κοινών προβλημάτων όλων των Ευρω-
παίων πολιτών, πολιτική που τελικά θα δια-
λύσει την Ενωμένη Ευρώπη και θα την οδη-
γήσει σε καταστάσεις έντονου εθνικισμού
που δεν προσφέρουν λύσεις στα προβλή-
ματα των εργαζομένων και του συνόλου των
πολιτών.  Το Συνδικαλιστικό Κίνημα εκφρά-
ζει τη στήριξη του στην εκλογή προοδευτι-
κών δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο και η
Γραμματεία της EPSU είναι στη διάθεση των
Οργανώσεων μελών για να τες βοηθήσει
στην όλη προσπάθεια. n

EPSU:  Όχι στη ξενοφοβία και τις πράξεις βίας
αλλά προαγωγή της αγάπης προς το συνάνθρωπο
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Όλοι γνωρίζουμε πως η ποιότητα του
χρόνου που περνάμε στο σπίτι μας
σχετίζεται με το ίδιο το περιβάλλον

του σπιτιού. Ειδικά τώρα που μπήκε η άνοιξη
και η διάθεση αλλάζει, υπάρχουν κάποια
πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι
σας, ώστε να υποδεχτείτε την πανέμορφη
αυτή εποχή!

Μπορείτε, λοιπόν, να αφήσετε το «βάρος»
του χειμώνα πίσω σας και να δημιουργήσετε
ένα πιο ανάλαφρο περιβάλλον μέσα στο
οποίο θα είσαι πιο χαρούμενοι και πιο... ανοι-
ξιάτικοι!

Ξεκινήστε από το «ανοιξιάτικο καθάρι-
σμα» Υπάρχει λόγος που η άνοιξη είναι η κα-
τάλληλη εποχή για να κάνετε ένα καλό κα-
θάρισμα στο σπίτι σας. Πολλή σκόνη έχει
παγιδευτεί μέσα στο σπίτι επειδή τον χει-
μώνα δεν είναι εύκολο να αεριστεί κανονικά.
Μην παραλείψετε να καθαρίσετε καλά τα
παράθυρά σας για να φωτιστεί το σπίτι σας.
Οι μέρες είναι πλέον μεγαλύτερες και έχετε

την ευκαιρία να απολαύσετε το περισσότερο
φως για περισσότερη ώρα – εκμεταλλευτείτε
το!

«Ελαφρύνετε» το ντεκόρ Απομακρύνετε
οποιοδήποτε διακοσμητικό στοιχείο σας θυ-
μίζει τον χειμώνα. Αποθηκεύστε τα βαριά
υφάσματα ή ριχτάρια και βάλτε νέα, πιο
ανοιξιάτικα και πιο ελαφριά. Ανανεώστε τις
κουρτίνες σας επιλέγοντας κάποιες που είναι
πιο ελαφριές και αφήνουν περισσότερο φως

να μπει στο σπίτι.
Προσθέστε κάτι νέο στη διακόσμησή σας

Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά χρήματα
για να έχετε ένα πιο ανοιξιάτικο σπίτι. Ένα
νέο τραπεζομάντηλο ή μερικά χρωματιστά
πιάτα με λουλούδια είναι αρκετά για να ανα-
νεώσουν τον χώρο σας και να ανεβάσουν τη
διάθεσή σας. Ένας πολύ πρακτικός τρόπος
για να καλωσορίσετε την άνοιξη είναι να
ανανεώσετε τα μαξιλάρια του καθιστικού
σας – επιλέξτε χρωματιστές μαξιλαροθήκες
με λουλούδια.

Κάντε το σπίτι να μυρίζει «άνοιξη» Πάρτε
μερικά κεριά με άρωμα εσπεριδοειδών για να
ανανεώσετε τον αέρα του σπιτιού σας. Βάλτε
ένα γλαστράκι με λεβάντα που έχει υπέροχο
άρωμα, αλλά και υπέροχο χρώμα. Αν ζείτε
στην εξοχή ή έχετε κήπο, τότε κάποιες φορές
αρκεί να ανοίξετε τα παράθυρα και να αφή-
σετε τις ανοιξιάτικες μυρωδιές να μπουν στο
σπίτι σας!

Λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια! Τί-

ποτα δεν είναι τόσο συνυφασμένο με την
άνοιξη όσο τα λουλούδια. Κόψτε μερικά
λουλούδια και βάλτε τα σε ένα βάζο. Αγορά-
στε μερικά νέα φυτά και εμπλουτίστε τη δια-
κόσμηση του καθιστικού και της βεράντας
σας. Φτιάξτε ένα όμορφο στεφάνι και βάλτε
το στην εξώπορτα. Με λίγα λόγια, φέρτε το
«έξω» μέσα και απολαύστε την υπέροχη
αυτή εποχή! n 
Πηγή: spirossoulis.com

Βάλτε την Άνοιξη στο Σπίτι σας!

Όλοι επηρεαζόμαστε από την αλ-
λαγή του καιρού. Και όλοι μπο-
ρούμε να θυμηθούμε τον εαυτό μας

μελαγχολικό μια βροχερή νύχτα του χειμώνα
ή χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια μια φω-
τεινή και ηλιόλουστη μέρα. Η άνοιξη χαρα-
κτηρίζεται από πολλούς ως η εποχή της
καλής διάθεσης και της αισιοδοξίας. Υπάρ-
χουν, ωστόσο, και περιπτώσεις που την εν
λόγω περίοδο κάποιοι μπορεί να έρθουν αν-
τιμέτωποι με συμπτώματα εποχιακής κατά-
θλιψης.

Η άνοιξη είναι ήδη εδώ, η ημέρα μεγά-
λωσε, ο ουρανός είναι πιο φωτεινός και οι
αλλαγές της φύσης, γεμίζουν χρώματα και
μυρωδιές την καθημερινότητά μας. Όλα τα
παραπάνω συμβάλλουν καθοριστικά και
στην αλλαγή της διάθεσής μας, η οποία δεί-
χνει να «ξυπνάει» από τη χειμερία νάρκη και
να μπαίνει σε πιο χαρούμενους δρόμους.

Πολλοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτό
που κάποιοι γνωρίζουν εκ πείρας, ότι οι και-
ρικές συνθήκες επηρεάζουν τη διάθεσή μας.
Αυτό αποτυπώνεται ακόμη και με λέξεις ή
φράσεις που συνδέουν άμεσα ή έμμεσα τις
εποχές με τα συναισθήματά μας, όπως για
παράδειγμα οι φράσεις «έφερες την άνοιξη
στην καρδιά μου», «άνθισε το χαμόγελο στο
πρόσωπό σου» κλπ.
Όλα έχουν την εξήγησή τους!

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, ο άνθρω-
πος είναι «προγραμματισμένος» έτσι, ώστε
να ξεκουράζεται το βράδυ και να είναι δρα-
στήριος την ημέρα. Αυτή η ενεργητική
δράση στο φως εξηγεί την αλλαγή της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια
της άνοιξης και του καλοκαιριού. Η ημέρα
είναι πιο μεγάλη, ο καιρός πιο ζεστός και όλο
και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να
«μην κλειστούν στο σπίτι», κάτι που θα συμ-
βάλλει σημαντικά, ώστε να βγούμε κι εμείς
από το «καβούκι» μας. Σε αντίθεση με τον
χειμώνα που κοιμόμαστε περισσότερο, είμα-
στε πολλές φορές περιορισμένοι στο σπίτι
λόγω καιρού και αφήνουμε για λίγο στην

άκρη τη σωστή διατροφή
ή την άσκηση, η άνοιξη
λειτουργεί αντίστροφα,
δίνοντάς μας ξανά το κί-
νητρο να μπούμε σε μια
πιο ενεργή καθημερινό-
τητα.

Λιγότερα ρούχα, σε πιο
έντονα χρώματα, καλύ-
τερη διάθεση και ένα αί-
σθημα ευφορίας θα τονώ-
σουν την επιθυμία μας για
μια βόλτα, για κοινωνικο-
ποίηση, αλλά και για πιο
συστηματική φροντίδα
και ανανέωση του εαυτού μας. Άλλωστε, η
εν λόγω εποχή θεωρείται και ο προάγγελος
του καλοκαιριού, γεγονός που ενισχύει και
τα θετικά συναισθήματα, αλλά και τις προ-
σπάθειες για μια ωραία εμφάνιση στις παρα-
λίες.

Από τη σκοπιά των ενδοκρινολόγων τα
πράγματα είναι πιο απλά. Οι ακτίνες του
ήλιου αλλάζουν την ορμονική ισορροπία
μας. Οι ορμόνες που επηρεάζουν σημαντικά
τη διάθεσή μας είναι η μελατονίνη που σχε-
τίζεται με τον ύπνο και η ορμόνη της ευφο-
ρίας, όπως την αποκαλούν, η σεροτονίνη.
Όταν ξημερώνει νωρίτερα, αλλά και όταν ο
ήλιος λάμπει εντονότερα, ο εγκέφαλός μας
λαμβάνει μήνυμα ώστε να μειώσει την πα-
ραγωγή μελατονίνης, ενώ αντίστοιχα αυξά-
νεται η σεροτονίνη, με αποτέλεσμα να νιώ-
θουμε πιο χαρούμενοι και γεμάτοι ενέργεια.

Κι αν θέλουμε να ρίξουμε και μια «ιστο-
ρική» ματιά στην ανοιξιάτικη ευφορία, θα
πρέπει και πάλι να την συνδέσουμε με τη
φύση, η οποία την συγκεκριμένη περίοδο
βρίσκεται στην πιο παραγωγική της φάση.
Στα πολύ παλιά χρόνια, η ευημερία και η επι-
βίωση ήταν άμεσα εξαρτημένες από τις επο-
χές. Όταν ακόμη η αποκλειστική απασχό-
ληση του ανθρώπου ήταν άρρηκτα συνδεδε-
μένη με τη φύση και τους καρπούς της, η
άνοιξη θεωρούνταν η εποχή της ζωής, της

δραστηριότητας, αλλά και της συγκέντρω-
σης των απαραίτητων εφοδίων για τους δύ-
σκολους χειμερινούς μήνες…
Ανοιξιάτικη κατάθλιψη; Κι όμως υπάρ-
χει!

Μετά από όσα αναφέραμε παραπάνω, η
λέξη «κατάθλιψη» μοιάζει να μην έχει καμία
σχέση με την άνοιξη. Ωστόσο, υπάρχει ένα
μικρό ποσοστό ανθρώπων που επηρεάζεται
αρνητικά από τις αλλαγές στη θερμοκρασία
και τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, με αποτέλε-
σμα να εμφανίζουν κακή διάθεση και συμ-
πτώματα κατάθλιψης.

Οι ειδικοί την ονομάζουν ανεστραμμένη
εποχική κατάθλιψη (Reversed Seasonal Af-
fective Disorder), δείχνοντας την αντίθεση
με την πιο συνηθισμένη εποχική κατάθλιψη,
η οποία εκδηλώνεται το φθινόπωρο και το
χειμώνα.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα των αν-
θρώπων που, με την αυξημένη εμφάνιση του
ήλιου, αρχίζουν να παρουσιάζουν μείωση της
ψυχικής τους διάθεσης, είναι το αυξημένο
άγχος, η μελαγχολία, η αϋπνία, ακόμη και αι-
σθήματα ενοχής ή απελπισίας.

Όλα όσα χαροποιούν τους περισσότερους
ανθρώπους την εν λόγω περίοδο, επιτείνουν
το άγχος και τη μελαγχολία αυτών που βιώ-
νουν την ανοιξιάτικη ή καλοκαιρινή κατά-
θλιψη. Τους ενοχλεί το γεγονός ότι ο κόσμος
βγαίνει απ’ το σπίτι και ενδεχομένως να πρέ-

πει και οι ίδιοι να ακολουθήσουν την «τάση»
αυτή. Νιώθουν εκνευρισμό λόγω της ζέστης
και αισθάνονται ακόμη χειρότερα, όταν σκέ-
φτονται πως η θερμοκρασία θα ανεβαίνει συ-
νεχώς και θα πρέπει να είναι συνεχώς «αγ-
καλιά» με ένα κλιματιστικό. Πολλοί είναι,
μάλιστα, αυτοί που ταυτίζουν τα συμπτώ-
ματα από την επίδραση της ζέστης με αυτά
της μη ανοιξιάτικης κατάθλιψης: απώλεια κι-
νήτρου, νωθρότητα και έλλειψη ενεργητικό-
τητας, καθώς και δυσκολίες στον ύπνο.
Τέλος, πανικοβάλλονται στην ιδέα ότι πλη-
σιάζει η ώρα της παραλίας και θα πρέπει να
αποβάλουν τις όποιες ανασφάλειες νιώθουν
για το σώμα τους, ώστε να μπορέσουν να
απολαύσουν τα καλοκαιρινά μπάνια. Αλλά
και η γενικότερη έκθεση του σώματος που
ξεκινάει από την άνοιξη, με λιγότερα και πιο
λεπτά ρούχα, μπορεί να φέρουν στο προ-
σκήνιο τα παραπανίσια κιλά, την παχυσαρ-
κία, και γενικά τις όποιες ατέλειες του σώ-
ματος, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας τα
αρνητικά συναισθήματα των ατόμων αυτών.
Ας κρατήσουμε τα θετικά...

Την άνοιξη η φύση ξαναγεννιέται! Το κρύο
και οι περιορισμοί του χειμώνα δίνουν τη
θέση τους στις ζεστότερες μέρες, στην πιο
θετική διάθεση και στην τάση για ανέμελες
βόλτες και κοινωνικοποίηση. Το κλίμα αι-
σιοδοξίας που σκορπά η ανθισμένη φύση,
περνάει υποσυνείδητα στο μυαλό μας και
ορίζει τη σκέψη μας. Τα ανοικτά και φωτεινά
χρώματα που φοράμε αντικαθιστούν τα
μουντά και σκούρα χρώματα του χειμώνα
και δείχνουν και αυτά με τη σειρά τους μια
πιο φωτεινή πλευρά της ζωής.

Ας κρατήσουμε αυτό το φως. Κι όλα αυτά
που μπορεί να μας αγχώνουν ή να μας ρί-
χνουν τη διάθεση, μπορούμε να τα αντιμε-
τωπίσουμε είτε μόνοι μας είτε με τη βοήθεια
κάποιου ειδικού (ψυχολόγου, διατροφολό-
γου), ώστε να μπορέσουμε απερίσπαστα να
χαρούμε σε αυτή τη γιορτή της φύσης! n 
Πηγή: HealthyMe.gr

Άνοιξη - Η φύση γιορτάζει, η διάθεση αλλάζει! 
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Τα γεγονότα
Με την παρούσα προσφυγή ο αιτητής

προσέβαλε την απόφαση της Επιτροπής Δη-
μόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η οποία δημοσιεύ-
θηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας την 11.12.2015 και με την οποία
αποφασίστηκε, κατόπιν επανεξέτασης, η
προαγωγή του ενδιαφερομένου μέρους  Χρι-
στοδούλου (Ε/Μ), στη μόνιμη θέση Διευ-
θυντή Τμήματος Δασών, αναδρομικά από
την 01.04.2009 μέχρι την αφυπηρέτηση του,
αντί και/ή στη θέση του αιτητή. 

Ο αιτητής είχε αρχικώς επιλεγεί
από την ΕΔΥ για την πλήρωση από
01.04.2009 της θέσης Διευθυντή Τμήματος
Δασών . Το Ε/Μ προσέφυγε εναντίον της εν
λόγω απόφασης της καθ’ ης η αίτηση και η
καταχωρηθείσα προσφυγή του απορρίφθηκε
πρωτοδίκως. Ακολούθως, όμως, το Ανώ-
τατο Δικαστήριο, με την απόφασή του Χρι-
στοδούλου ν Δημοκρατίας, Αναθ. Έφεση αρ.
84/2010, ημερομηνίας 26.05.2015, παραμέ-
ρισε την πρωτόδικη απόφαση και ακύρωσε
την απόφαση της ΕΔΥ να διορίσει τον αι-
τητή στην επίδικη θέση. 

Ακολούθως, στη συνεδρία
της ημερομηνίας 03.11.2015, η
ΕΔΥ προχώρησε σε επανεξέ-
ταση της διαδικασίας που
ακυρώθηκε και επέλεξε το
Ε/Μ για αναδρομική προ-
αγωγή στην επίδικη θέση.
Ενάντια στην απόφαση αυτή
καταχωρίστηκε η παρούσα
προσφυγή. 

Οι λόγοι της προσφυγής
Ο ευπαίδευτος συνήγορος

του αιτητή με τη γραπτή του
αγόρευση επεσήμανε, κατά
πρώτον, ότι κατά την επανεξέ-
ταση τόσο η σύνθεση της
Ε.Δ.Υ. όσο και ο Γενικός Διευ-
θυντής του Υπουργείου είχαν
αλλάξει.  Παρά το ότι ανα-
γνώρισε πως η σύσταση του τότε Γενικού Δι-
ευθυντή δόθηκε μετά τις ενώπιον της καθ’
ης η αίτηση συνεντεύξεις, εντούτοις υπέβαλε
ότι η νέα Ε.Δ.Υ. εσφαλμένα δεν διερωτήθηκε
εάν συνέτρεχε ανάγκη για τη διενέργεια νέας
συνέντευξης ενώπιο της, με τη νέα της σύν-
θεση και στην παρουσία της νέας Γενικής Δι-
ευθύντριας. Τούτο δε καθότι κατά τις συ-
νεντεύξεις που είχαν διενεργηθεί ο τότε Γε-
νικός Διευθυντής υπέβαλε ερωτήσεις και οι
απαντήσεις που δόθηκαν από τους υποψη-

φίους κρίθηκαν από τον ίδιο και την Ε.Δ.Υ.,
μολύνοντας έτσι, όπως εισηγήθηκε, την όλη
διαδικασία που είχε προηγουμένως διενερ-
γηθεί.

Περαιτέρω ο ευπαίδευτος συνήγορος του
αιτητή ισχυρίστηκε ότι η νυν Γενική Διευ-
θύντρια, η οποία προσκλήθηκε κατά την
επανεξέταση να δώσει νέα σύσταση, δεν
μπορούσε να εκφέρει υπεύθυνη και αντικει-
μενική άποψη για το ποιος υποψήφιος ήταν
ο καταλληλότερος για να ανταπεξέλθει στα
καθήκοντα της επίδικης θέσης, δοθέντος ότι
δεν είχε άμεση και προσωπική γνώση της ερ-
γασίας των υποψηφίων αφού ήταν νέα στο
Υπουργείο και δεν επικαλέστηκε τη βοήθεια
ούτε υπήρξε διαβούλευση με άλλους Διευ-
θυντές του Υπουργείου πριν την υποβολή
της σύστασής της. 

Προς υποστήριξη του ισχυρισμού του περί
πάσχουσας απόφασης της καθ’ ης η αίτηση,
ο αιτητής υπέβαλε επιπλέον ότι, παρά το γε-
γονός ότι συμφώνως του άρθρου 34 του περί
Δημόσιας Υπηρεσία Νόμου του 1990
(Ν.1/90) η σύσταση του Γενικού Διευθυντή
δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένη, εν-
τούτοις εν προκειμένω η Ε.Δ.Υ. θα έπρεπε να
ζητήσει αιτιολογία της νέας σύστασης, εφό-
σον η προηγούμενη είχε κριθεί ως πά-
σχουσα.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την επίδικη

διοικητική πράξη, μεταξύ άλλων, τόνισε τα
ακόλουθα:

α. Επισημαίνοντας εν πρώτοις ότι, σύμ-
φωνα με τη νομολογία, όχι μόνο η προ-

σφυγή, αλλά και οι λόγοι
ακυρότητας πρέπει να προ-
βάλλονται μετ’ εννόμου συμ-
φέροντος για να είναι παρα-
δεκτοί (Αναστασίου ν ΚΟΤ
(1996) 4Δ ΑΑΔ 2440, Ανα-
στασίου ν. Δήμου Παραλι-
μνίου (2000) 3 ΑΑΔ 339) και
σε συμφωνία με τη θέση της
ευπαίδευτης δικηγόρου του
Ε/Μ, διαπιστώνω ότι η κατά
την επανεξέταση συνεκτί-
μηση των αποτελεσμάτων
της διενεργηθείσας προηγου-
μένως συνέντευξης ήταν
προς όφελος του αιτητή, δο-
θέντος ότι αυτός είχε αξιολο-
γηθεί ως «εξαίρετος» ενώ το
Ε/Μ ως «πάρα πολύ καλός».
Εν πάση δε περιπτώσει, από

το πρακτικό της σχετικής συνεδρίας της καθ’
ης η αίτηση, κατά την οποία λήφθηκε η προ-
σβαλλόμενη απόφαση διαφαίνεται ότι, παρά
τον περί του αντιθέτου ισχυρισμό του αι-
τητή, η Επιτροπή δεν παρέλειψε να εξετάσει
το κατά πόσον το κύρος της διενεργηθείσας
συνέντευξης είχε επηρεασθεί από την ακυ-
ρωτική απόφαση.  

β. Σε συμφωνία με τις θέσεις των ευπαί-
δευτων δικηγόρων της καθ’ ης η αίτηση και
του Ε/Μ, καταλήγω ότι ορθώς η καθ’ ης η αί-

τηση έκρινε ότι η αξιολόγηση της προφορι-
κής εξέτασης των υποψηφίων, η οποία διε-
νεργήθηκε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής
με προηγούμενη σύνθεση με ημερομηνία
19.03.2099, παρέμεινε αλώβητη και ως εκ
τούτου νομίμως λήφθηκε υπόψη κατά την
επανεξέταση, δοθέντος ότι με την ακυρω-
τική απόφαση το Δικαστήριο διαπίστωσε
πλημμέλεια αποκλειστικώς σε σχέση με τη
σύσταση του Γενικού Διευθυντή, η οποία πα-
ραδεκτώς είχε δοθεί μετά τις συνεντεύξεις.  

γ. Η ΕΔΥ ορθώς ζήτησε και
έλαβε υπόψη τη σύσταση της
νέας Γενικής Διευθύντριας του
Υπουργείου δοθέντος ότι,
συμφώνως του άρθρου
34Α(7) του Ν.1/90, σύσταση
που κρίθηκε ότι πάσχει δεν
λαμβάνεται υπόψη και καλεί-
ται εκ νέου ο Προϊστάμενος
του οικείου Τμήματος ή ο Γε-
νικός Διευθυντής του οικείου
Υπουργείου, ανάλογα με την
περίπτωση, ή αν αυτός έχει αλλάξει, ο νέος
Προϊστάμενος ή ο νέος Γενικός Διευθυντής
για να υποβάλει νέα σύσταση, με βάση το
κατά τον χρόνο της ακυρωθείσας απόφασης
πραγματικό καθεστώς. Όπως δε ορθώς επι-
σημαίνει η ευπαίδευτη δικηγόρος του Ε/Μ.,
σύμφωνα με τη νομολογία, η σύσταση εμπε-
ριέχει τη συμβουλή ή γνώμη του προϊσταμέ-
νου ως προς τον κατάλληλο για προαγωγή
στη βάση του συνόλου των κριτηρίων, με δο-
σμένη την υπηρεσιακή τους εικόνα όπως
αυτή αποτυπώνεται στους σχετικούς φακέ-
λους (Μοδίτης ν Δημοκρατίας (2002) 3
Α.Α.Δ. 695). Η εν προκειμένω μη άμεση και
προσωπική γνώση της εργασίας των υποψη-
φίων από τη Γενική Διευθύντρια είναι αδιά-
φορη και ορθώς η Γενική Διευθύντρια για
την υποβολή της σύστασής της στηρίχθηκε
στα στοιχεία των προσωπικών φακέλων και
των φακέλων των ετήσιων υπηρεσιακών εκ-
θέσεων των υποψηφίων, τους οποίους, ως
αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, είχε
επαρκή χρόνο για να μελετήσει. Συνακό-
λουθα, οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του
αιτητή απορρίπτονται. 

δ. Απορριπτέος κρίνεται και ο ισχυρισμός
του αιτητή ότι εν προκειμένω, λόγω της ακύ-
ρωσης της προηγούμενης σύστασης του Γε-
νικού Διευθυντή, ήταν αναγκαία η αιτιολό-
γηση της δοθείσας κατά την επανεξέταση
σύστασης, καθότι, ως επισημαίνει και ο ευ-
παίδευτος δικηγόρος της καθ’ ης η αίτηση,
συμφώνως του άρθρου 34(9) του Ν.1/90,
κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρώ-
του διορισμού και προαγωγής (ως η επίδικη),
δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες οι συ-
στάσεις του Προϊσταμένου του οικείου Τμή-
ματος, χωρίς ο νόμος να διακρίνει μεταξύ αρ-
χικής και κατόπιν επανεξέτασης διαδικα-
σίας. 

ε. Αναφορικώς με τον ισχυρισμό του αι-
τητή ότι πριν τη λήψη της προσβαλλόμενης
απόφασης είχε αποστείλει επιστολή ημερο-
μηνίας 16.06.2015 προς την καθ’ ης η αίτηση,

διαπιστώνεται εν πρώτοις ότι η εν λόγω επι-
στολή δεν ανευρίσκεται στους διοικητικούς
φακέλους, οι οποίοι έχουν προσκομισθεί και
κατατεθεί ως Τεκμήρια και η πληρότητα των
οποίων δεν έχει αμφισβητηθεί καθοιονδή-
ποτε τρόπο εκ μέρους του αιτητή.

στ. Εν πάση δε περιπτώσει, από το από-
σπασμα της εν λόγω επιστολής το οποίο πα-
ρατίθεται στη γραπτή αγόρευση του αιτητή,
διαπιστώνω, σε συμφωνία με τη θέση της ευ-
παίδευτης δικηγόρου του Ε/Μ, ότι το περιε-

χόμενο αυτής περιορίζεται
στην περιγραφή των καθη-
κόντων του αιτητή κατά την
υπηρεσία του στις διάφορες
θέσεις του Τμήματος Δασών
και δεν προσθέτει οιονδήποτε
επιπλέον στοιχείο από αυτά
που περιλαμβάνονταν στον
προσωπικό του φάκελο και
τον φάκελο των ετήσιων υπη-
ρεσιακών εκθέσεων, οι οποίοι
ήταν ενώπιον τόσο της Γενι-

κής Διευθύντριας όσο και της καθ’ ης η αί-
τηση.

ζ. Επισημαίνοντας ότι η υπεροχή του Ε/Μ
σε αρχαιότητα και πείρα αποτελούσαν για
την καθ’ ης η αίτηση δεδικασμένο και αυτό
ρητώς αναφέρεται στα πρακτικά ότι λή-
φθηκε υπόψη κατά τη λήψη της προσβαλ-
λόμενης απόφασης και επαναλαμβάνοντας
το εύρημα του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι η
κατά έντεκα χρόνια αρχαιότητα του αιτητή
στην αμέσως προηγούμενη θέση και η συνα-
κόλουθη πείρα, αποτελεί ουσιαστικό στοι-
χείο της αξίας την οποία και επαυξάνει και
ότι η πείρα για να είναι αποφασιστικής ση-
μασίας πρέπει, σύμφωνα με τη νομολογία,
να έχει αποκτηθεί κατά την εκτέλεση καθη-
κόντων σε θέση που προηγείται της επίδικης,
είναι η κατάληξή μου ότι η επιστολή του αι-
τητή ημερομηνίας 16.06.2015 δεν θα μπο-
ρούσε, εν πάση περιπτώσει, να θεμελιώσει
οιονδήποτε ισχυρισμό περί ουσιώδους πλά-
νης της καθ’ ης η αίτηση λόγω έλλειψης δέ-
ουσας έρευνας.

η. Δοθέντος ότι η αξιολόγηση όλων των
δεδομένων και η επιλογή του καταλληλότε-
ρου υποψηφίου για την πλήρωση μίας θέση
ανήκει στη Διοίκηση, με το Δικαστήριο να
μην υποκαθιστά την κρίση του αρμοδίου ορ-
γάνου και να μην επεμβαίνει εφόσον η επι-
λογή είναι εύλογη, σύμφωνη με τα στοιχεία
και τα δεδομένα που είναι ενώπιον του ορ-
γάνου και δεν εκφεύγει των ακραίων ορίων
της διακριτικής του ευχέρειας (Παναγή ν Δη-
μοκρατίας (2011) 3 Α.Α.Δ. 639, 648), κατα-
λήγω ότι εν προκειμένω δεν έχει στοιχειοθε-
τηθεί οιοσδήποτε βάσιμος λόγος ακύρωσης,
ώστε να δικαιολογείται η επέμβαση του Δι-
καστηρίου στην κρίση της καθ’ ης η αίτηση,
η οποία κρίνω ότι ήταν σύμφωνη με την
ισχύουσα σε σχέση με τη διαδικασία επανε-
ξέτασης νομοθεσία, επαρκώς αιτιολογημένη
και το αποτέλεσμα δέουσας υπό τις περι-
στάσεις έρευνας, ενώ δεν έχει στοιχειοθετη-
θεί οιαδήποτε πλάνη της καθ’ ης η αίτηση. n

Υπόθεση  Αρ. 269/2016

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

28 Φεβρουαρίου, 2019

Η αξιολόγηση της
προφορικής εξέτα-
σης των υποψη-
φίων, η οποία διε-
νεργήθηκε κατά τη
συνεδρία της Επι-
τροπής με προ-
ηγούμενη σύνθεση
παρέμεινε αλώβητη
και ως εκ τούτου
νομίμως λήφθηκε
υπόψη κατά την
επανεξέταση.

Δεν έχει στοιχει-
οθετηθεί οιοσδή-
ποτε βάσιμος λόγος
ακύρωσης, ώστε να
δικαιολογείται η
επέμβαση του Δι-
καστηρίου.
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Εγκρίθηκε από τα Σώματα και διανέμεται στους Αντιπροσώπους 
η  Έκθεση Πεπραγμένων του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου

ΗΈκθεση Πεπραγμένων  του απερχό-
μενου Γενικού Συμβουλίου εγκρίθηκε
την Τρίτη 19 Μαρτίου σε Προσυνε-

δριακή Συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής  και του Γενικού Συμβουλίου και διανέ-
μεται ήδη από χθες στους αντιπροσώπους
για να προετοιμασθούν για το 56ο Συνέδριο
της ερχόμενης Τετάρτης. 

Η ΄Εκθεση Πεπραγμένων καλύπτει τα 
πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της τριετούς
θητείας του απερχόμενου Γενικού Συμβου-
λίου (Απρίλιος 2016 – Φεβρουάριος 2019).
Συγκεκριμένα καλύπτονται τα πεπραγμένα
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και οι οποι-
εσδήποτε εξελίξεις που προέκυψαν μετά την
ημερομηνία αυτή στα διάφορα δημοσιοϋ-
παλληλικά  όπως και σε άλλα θέματα ενδια-
φέροντος θα καλυφθούν στην εισηγητική
ομιλία του Γενικού Γραμματέα στο 56ο Συνέ-
δριο. 

Η ́ Εκθεση Πεπραγμένων προς το 56ο Συ-
νέδριο συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την
Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμ-
βούλιο σε προσυνεδριακή τους Συνεδρία την
περασμένη Τρίτη 19 Μαρτίου και διανέμεται
ήδη από χθες στους Επαγγελματικούς  Κλά-
δους και τα Επαρχιακά Τμήματα για να πα-
ραδοθούν στους τους ώστε να προετοιμα-
σθούν για το Συνέδριο. 

Βασικό μέρος της ́ Εκθεσης Πεπραγμένων
είναι οι εξελίξεις στα γενικά επαγγελματικά
μας θέματα με κυριότερες την υλοποίηση της
συμφωνίας πλαίσιο για τα έτη 2017-2018 σε
σχέση με την αποπαγοποίηση και πλήρωση
των θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής και τις  βελτιώσεις για
την υπερωριακή αποζημίωση και το σύστημα
βάρδιας, τις θετικές διαφοροποιήσεις στους
όρους εργοδότησης των εργοδοτουμένων
αορίστου χρόνου, τα θέματα αυτονόμησης
των κρατικών νοσηλευτηρίων και του ΓεΣΥ
καθώς και άλλες ρυθμίσεις που επιτεύχθη-
καν σε άλλα ευρύτερα και επί  μέρους ζητή-
ματα και ειδικότερα σε σχέση με τα μισθο-
δοτικά και συνταξιοδοτικά  ωφελήματα των
μελών.  

Στην έκθεση καταγράφονται συνοπτικά οι
κυριότερες εξελίξεις που περιέχονται στις
δυο προηγούμενες  Εκθέσεις Πεπραγμένων
προς το 54ο και το 55ο Συνέδριο και αναλυ-
τικότερα αναφέρεται η δράση  του απερχό-
μενου Γενικού Συμβουλίου κατά τον τελευ-
ταίο  χρόνο της τριετούς θητείας του.     

Στο πρώτο μέρος της  Έκθεσης Πεπραγμέ-
νων δίνονται πλήρεις λεπτομέρειες για τη
σύσταση του  απερχόμενου Γενικού Συμβου-
λίου από την εκλογή και επικύρωση του και
στη συνέχεια με τις αλλαγές που επισυνέβη-
σαν,  για το μόνιμο προσωπικό της ΠΑ-
ΣΥΔΥ, τους εκπροσώπους της Οργάνωσης
μας στα διάφορα Μικτά Σώματα και ανα-
γράφονται οι Γενικές Αποφάσεις των προ-
ηγούμενων  Συνεδρίων των Αντιπροσώπων.
Περιλαμβάνεται επίσης θέμα  για την Οργά-
νωση και Λειτουργία της Δημόσια Υπηρε-
σίας και για τις συναφείς εξελίξεις στο θέμα
Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας,
όπως και θέματα εσωτερικής οργάνωσης και
λειτουργίας της ΠΑΣΥΔΥ, στατιστικά και
άλλα στοιχεία.  (36) 

Για τις εξελίξεις στα γενικά επαγγελματικά
θέματα και τις δράσεις της Οργάνωσης μας η
Έκθεση Πεπραγμένων επισημαίνει:

Όπως αναφέρεται και στα πεπραγμένα
προς το 55ο Συνέδριο, με την έξοδό μας από
το Μνημόνιο το Μάρτιο του 2016, άρχισε
σταδιακά η σταθεροποίηση της κυπριακής
οικονομίας, με παρουσίαση για πρώτη φορά
το 2016 θετικών ρυθμών ανάπτυξης.  Ρυθμοί
που συνεχίστηκαν και για έτη 2017 και 2018,
όπου η ανάπτυξη ανήλθε στο 3.8%, καθι-
στώντας την Κύπρο μία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες οικονομίες στη ζώνη του
ευρώ.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας Κύπρου και προβλέψεις
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, η ανάπτυξη αναμένεται να
συνεχίσει να κινείται σε θετικά επίπεδα, που
θα κυμανθούν πάνω από το μέσο όρο της ευ-
ρωζώνης.  Ειδικότερα και για το έτος 2019
αναμένεται να κυμανθεί, τουλάχιστον, στο
2.8%.  Παρά τις θετικές αυτές ενδείξεις, τα
συνεχιζόμενα προβλήματα στο τραπεζικό
σύστημα της Κύπρου, με κυριότερο τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια και την κατάρρευση
του Συνεργατισμού, εξακολουθούν να υφί-
στανται, με αποτέλεσμα οι ισορροπίες για
την εδραίωση συνθηκών πλήρους οικονομι-
κής σταθερότητας, ανάκαμψης και προόδου
να παραμένουν ακόμα εύθραυστες.

Είναι γνωστό ότι προγενέστερα, κατά την
περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
που οδήγησε τη χώρα μας σε σύναψη Μνη-
μονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, επι-
βλήθηκαν μονομερώς με πρόδηλα αντισυν-
ταγματικές νομοθεσίες επαχθέστατες περι-
κοπές στα μισθοδοτικά, συνταξιοδοτικά,
αλλά και σε άλλα ζωτικά ωφελήματα και δι-
καιώματα των μελών μας, κατάσταση για
την οποία η Οργάνωσή μας προχώρησε σε
σειρά προσφυγών στην κυπριακή δικαιο-
σύνη.

Για τα θέματα, για τα οποία έχουν κατα-
χωριστεί προσφυγές, καθώς επίσης για την
όλη πορεία και έκβαση των προσφυγών
αυτών, περιέχεται αναλυτική αναφορά στην
παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων.

Υπό το φως των προαναφερόμενων δεδο-
μένων, πέραν των προσφυγών που καταχω-
ρίστηκαν στο Δικαστήριο, στη βάση και των
αποφάσεων των τελευταίων Συνεδρίων μας
με τις οποίες ανατέθηκε παράλληλα στο
απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο η διαμόρ-
φωση πολιτικής για σταδιακή ανάκτηση των
κεκτημένων, τροχοδρομήθηκαν εξελίξεις και
επιτεύχθηκαν ρυθμίσεις σε σειρά θεμάτων
που άπτονται τόσο της οργάνωσης και λει-
τουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και
άλλων ευρύτερων αλλά και επί μέρους ζητη-
μάτων που αφορούν τα μέλη μας.

Ειδικότερα και αναφορικά με τη δράση
του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου στη
διάρκεια της τριετούς θητείας του στα γε-
νικά επαγγελματικά θέματα, ουσιαστικό
μέρος συνιστούν οι εξελίξεις με κυριότερες
την υλοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο με
την Κυβέρνηση, για τα έτη 2017-2018, σε
σχέση με την αποπαγοποίηση και πλήρωση
των θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορι-

σμού και Προαγωγής, οι δραστικές βελτιώ-
σεις στους όρους εργοδότησης των εργοδο-
τουμένων Αορίστου Χρόνου, καθώς και οι
εξελίξεις στα θέματα της αυτονόμησης των
κρατικών νοσηλευτηρίων και του ΓΕΣΥ, το
πρόβλημα που προέκυψε με τη διπλή συνει-
σφορά των κρατικών υπαλλήλων και οι 
συναφείς αναδιοργανώσεις/αναβαθμίσεις
επαγγελματικών μας Κλάδων που απασχο-
λούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα με τις αναβαθμίσεις αυτές
υλοποιήθηκαν με τους Προϋπολογισμούς
του 2019 και αιτήματα άλλων κατηγοριών
συναδέλφων που τα θέματά τους ήταν εγγε-
γραμμένα στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού
και έτυχαν προτεραιότητας είτε γιατί προ-
σομοίαζαν με τα προαναφερόμενα θέματα
είτε γιατί αποτελούσαν προϊόν παλαιότερων
συμφωνιών και δεν έτυχαν υλοποίησης.
Εκτός από τα προαναφερόμενα Κλαδικά ζη-
τήματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τους
Προϋπολογισμούς του 2019 δημιουργήθη-
καν και ανελικτικές θέσεις για ορισμένες κα-
τηγορίες χαμηλόμισθων συναδέλφων.  Για τα
υπόλοιπα θέματα που εκκρεμούν στους μη-
χανισμούς της Μικτής Επιτροπής Προσωπι-
κού η προσπάθεια θα συνεχιστεί, με στόχο
τη ρύθμισή τους είτε με τον επόμενο Συμ-
πληρωματικό Προϋπολογισμό, αν κατατεθεί,
είτε με τους επόμενους Τακτικούς Προϋπο-
λογισμούς.

Τα συγκεκριμένα θέματα που αναφέρον-
ται είναι τα ακόλουθα:

Ι. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ – ΠΑΣΥΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2017-2018

α. Αποπαγοποίηση και πλήρωση κενών
θέσεων Προαγωγής

β. Αποζημίωση για την υπερωριακή απα-
σχόληση και το σύστημα βάρδιας

γ. Πρόσθετη συνταξιοδοτική κάλυψη
νέων υπαλλήλων που λαμβάνουν μόνιμο
διορισμό μετά την 01.10.2011 στον Κρατικό
και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

ΙΙ. ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟ-
ΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

1. Μείωση απολαβών και συντάξεων των
αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συντα-
ξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευ-
ρύτερου Δημόσιου Τομέα – Πρόσθετα μέτρα
που επιβλήθηκαν στους εργαζόμενους του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

2. Ενσωμάτωση γενικών και τιμαριθμικών
αυξήσεων στους ετήσιους βασικούς μισθούς

3. Παραχώρηση προκαταβολής για αγορά
μηχανοκίνητου οχήματος

ΙΙΙ. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

IV. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗ-
ΛΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

V. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙ-
ΘΑΛΨΗ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

1. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
2. Αυτονόμηση κρατικών νοσηλευτη-

ρίων/Γενικό Σχέδιο Υγείας – Συμφωνίες για
την αναβάθμιση του νοσηλευτικού, ιατρικού
και παραϊατρικού προσωπικού στα δημόσια
νοσηλευτήρια

VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

VII. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ/
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ

1. Ένταξη Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλι-
σης στο Υπουργείο Γεωργίας

2. Δημιουργία Κρατικής Εταιρείας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυ-
τιλίας

VIII. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Καταστατικές διατάξεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κατα-
στατικού της Οργάνωσης μας το Συ-
νέδριο των Αντιπροσώπων είναι η

ανώτατη αρχή της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., καθορίζει τη
γενική πολιτική της Οργάνωσης και αποφα-
σίζει κυριαρχικά για κάθε ζήτημά της.

Το Συνέδριο επικυρώνει την εκλογή των
μελών του Γενικού Συμβουλίου και εκλέγει
κάθε τέσσερα χρόνια το Γενικό Γραμματέα.

Εγκρίνει επίσης την ετήσια έκθεση πε-
πραγμένων του Γενικού Συμβουλίου και την
έκθεση οικονομικής διαχείρισης μαζί με την
ελεγμένη ετήσια κατάσταση λογαριασμών
και ψηφίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό
και συζητεί και αποφασίζει πάνω σ’ όλα τα
θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια
διάταξη.

Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει
Προεδρείο που απαρτίζεται από ένα Πρό-
εδρο, δυο Αντιπροέδρους και δυο Γραμματείς
που εκλέγονται από το Συνέδριο.  Καμιά από

τις διατάξεις που διαλαμβάνονται στο άρθρο
αυτό δεν απαγορεύει την εκλογή οποιουδή-
ποτε αξιωματούχου του Γενικού Συμβουλίου
σαν μέλος του Προεδρείου.

Η Κεντρική Γραμματεία προεδρεύει της
συνεδρίασης μέχρι να ολοκληρωθεί η
εκλογή του οριστικού Προεδρείου. Από το
Συνέδριο εκλέγεται επίσης τετραμελής Εφο-
ρευτική Επιτροπή από Συνέδρους, που δεν
είναι υποψήφιοι για εκλογή.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο πλαίσιο της
πάγια ακολουθητέας πολιτικής τα θέματα
που υποβάλλονται από τους Επαγγελματι-
κούς Κλάδους και τα Επαρχιακά Τμήματα
πρέπει να αφορούν ζητήματα γενικής πολι-
τικής και όχι να αποτελούν μεμονωμένα
κλαδικά θέματα ή αιτήματα. Πρόκειται για
πολιτική που συμβάλλει στην καλύτερη δυ-
νατή διεξαγωγή των εργασιών του Συνε-
δρίου. n
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Καθορισμό Ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού
στο 60% ζητούν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι

Το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συνδικαλι-
στικού Κινήματος για καθορισμό πο-
λιτικής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για

αξιοπρεπή κατώτατο μισθό συνεχώς κερδί-
ζει έδαφος και έχει αναδειχθεί ως το κύριο
ουσιαστικό αίτημα των Ευρωπαίων εργαζο-
μένων και γενικά των Ευρωπαίων πολιτών
στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας
για τις Ευρωεκλογές του Μαίου. Πρόκειται
για καθολικό αίτημα των πολιτών και κατ’
ακολουθίαν της πλειοψηφίας των Ευρω-
παίων ψηφοφόρων προς τους υποψηφίους
Ευρωβουλευτές που εκφράζεται ως απαί-
τηση όπως το νέο Ευρωκοινοβούλιο να θέσει
ως θέσει ως κορυφαίο στόχο την εφαρμογή
πολιτικής για μια Κοινωνική Ευρώπη. 

Οι θέσεις των πολιτών έχουν ήδη οδηγήσει
τη Γερμανική Κυβέρνηση στη δημόσια δή-
λωση ότι στις προτεραιότητες της Γερμανι-
κής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα περιλαμβά-
νεται και η εξέταση της προοπτικής για κα-
θορισμό Ευρωπαϊκής πολιτικής για τον κα-
τώτατο μισθό. Την πολιτική αυτή υποστηρί-

ζει σθεναρά το Γερμανικό Κόμμα των Πρα-
σίνων το Κόμμα της Αριστεράς και η Συνο-
μοσπονδία Γερμανικών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων (DGB).

Το αίτημα για καθορισμό Ευρωπαϊκού 
Κατώτατου Μισθού ιεραρχείται στις κορυ-
φαίες επιδιώξεις της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συν-
δικάτων ETUC που υιοθετήθηκε από το
2017 ως κύριος στόχος πολιτικής «για κοινή
στρατηγική για τις χαμηλές και ελάχιστες
απολαβές». Στα πλαίσια τους αιτήματος
αυτού καλείται η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά
να στηρίξει κοινωνικούς στόχους στην ΕΕ
που προϋποθέτουν κοινή στρατηγική για 
τα επίπεδα ελάχιστου εισοδήματος στο Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΤUC ζητά ως Ευρω-
παϊκό Ελάχιστο Κατώτατο Μισθό το ποσο-
στό του 60% του μέσου όρου των μισθών της
κάθε χώρας το οποίο απαιτείται για αξιο-
πρεπή διαβίωση, που είναι βασικό κοινωνικό
δικαίωμα το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί
ως μια από τις 20 βασικές αρχές του Ευρω-
παϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 6 του Πυλώνα
προνοείται ότι «Οι εργαζόμενοι έχουν δι-
καίωμα για δίκαιες απολαβές επαρκείς που
διασφαλίζουν επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίω-
σης». 

Πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Οικο-
νομικής και Κοινωνικής ΄Ερευνας που
εδρεύει στη Γερμανία καταδεικνύει ότι το
2018 οι κατώτατοι μισθοί σε Ευρωπαϊκές
χώρες κατέγραψαν τα τελευταία χρόνια δυ-
ναμική άνοδο, όμως παρά την άνοδο αυτή
στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ στα
οποία ο κατώτατος μισθός καθορίζεται δια
νόμου το ποσοστό του εξακολουθεί να είναι
πολύ πιο κάτω από το 60% του εθνικού
μέσου όρου των απολαβών. Η πραγματικό-
τητα αυτή επισημαίνει την επείγουσα
ανάγκη για κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για
τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Προ-
στίθεται ότι η κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική στο
θέμα του κατώτατου μισθού θα βοηθήσει και
τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών
να προχωρήσουν στην εφαρμογή του ποσο-
στού που θα διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο

διαβίωσης για χαμηλόμισθους εργαζόμενους
δυστυχώς όμως η προοπτική αυτή αντιμε-
τωπίζεται αρνητικά από τις επιχειρήσεις οι
οποίες ανησυχούν ότι η άνοδος στον κατώ-
τατο μισθό θα επηρεάσει αρνητικά την αν-
ταγωνιστικότητα τους. 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο
ΕΤUI για χρόνια ζητά καθορισμό Ευρωπαϊ-
κού Κατώτατου Μισθού και σε τελευταία με-
λέτη του παραθέτει τα εμπόδια που εγείρον-
ται ενάντια σε μια τέτοια πολιτική ιδιαίτερα
από τις επιχειρήσεις, όμως τονίζει ότι ερευ-
νητές του θέματος υποστηρίζουν ότι η άνο-
δος του κατώτατου μισθού όχι μόνο δεν θα
επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα αλλά αν-
τίθετα θα συμβάλει σε πρόσθετη ανάπτυξη
της οικονομίας που τόσο χρειάζεται η ΕΕ. Η
Ευρωπαϊκή πολιτική για τον κατώτατο μισθό
θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για επα-
ναπροσανατολισμό προς μια περισσότερο
επεκτατική αλλά πιο αποτελεσματική πολι-
τική απολαβών. n

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού τονίζει την ανάγκη
για σωστό προγραμματισμό και υπεύθυνη στάση όλων

Εκδήλωση με τίτλο «Νερό, διαχείριση
και προστασία», διοργανώθηκε την
περασμένη Παρασκευή από το Συμ-

βούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Η
καθιέρωση και ο εορτασμός της ημέρας
αυτής στις 22 Μαρτίου κάθε χρόνο, σκοπό
έχει να υπενθυμίζει σε όλους την αξία του
νερού ως βασικού συστατικού της ζωής, ως
στοιχείου πολιτισμού, ως δείκτη ανάπτυξης
και προόδου, αλλά και ως παράγοντα διατή-
ρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Ο
Υπουργός Γεωργίας σε χαιρετισμό του στην
εκδήλωση τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης
και της καθιέρωσης της ημέρας που βοηθά
όλους να κατανοήσουν ότι το νερό είναι
κοινή περιουσία των σημερινών και πολύ-
τιμη κληρονομιά των μελλοντικών γενιών
και ότι η ασφαλής πρόσβαση σε αυτό είναι
πανανθρώπινο δικαίωμα.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι ο σχετικός
εορτασμός έχει ιδιαίτερα ξεχωριστή σημα-
σία, αφού η χώρα μας ταλαιπωρείται από συ-
χνές περιόδους ανομβρίας. Η κλιματική αλ-
λαγή προκάλεσε ήδη σημαντική μείωση στη
βροχόπτωση και, κατά συνέπεια, στους φυ-

σικούς υδατικούς μας πόρους. Παράλληλα,
η αύξηση του πληθυσμού, η κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας καθώς
και η σημαντική αύξηση του τουριστικού
ρεύματος, δημιουργούν περισσότερες ανάγ-
κες, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ορθής
διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος και η Κυβέρνηση θέτουν το υδατικό
στις πιο ψηλές τους προτεραιότητες, ώστε ο
κάθε πολίτης και επισκέπτης αυτού του
τόπου να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε καλής
ποιότητας νερό.

Ανάφερε ο Υπουργός Γεωργίας ότι είναι
διαρκής και διαχρονική η προσπάθεια του
κράτους για δημιουργία σημαντικής υποδο-
μής, με σκοπό τη συλλογή και ορθολογική
αξιοποίηση του νερού. Η προσπάθεια αυτή
είπε συνεχίζεται ασφαλώς και σήμερα, ώστε
να μπορούμε να ικανοποιούμε πλήρως τις
ανάγκες σε πόσιμο νερό, αλλά και σε νερό
άρδευσης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην
αξιοποίηση των νερών της βροχής, αλλά και
στην ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου με μη
συμβατικούς πόρους νερού, όπως η αφαλά-
τωση και η επαναχρησιμοποίηση, προωθών-

τας παράλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της
αειφορίας των φυσικών υδατικών σωμάτων
και του περιβάλλοντος.

Παρά τις πολύ ικανοποιητικές φετινές
βροχές δυστυχώς, οι προβλέψεις δεν είναι
καθόλου ευοίωνες και προδιαγράφουν πε-
ραιτέρω μείωση της βροχόπτωσης με πα-
ράλληλη αύξηση των αναγκών. Η διαφορά
της προσφοράς με τη ζήτηση θα μεγαλώνει
διαρκώς και, επομένως, θα πρέπει να δώ-
σουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη δια-

χείριση των υδάτινων πόρων. Ως Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος, βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέ-
τησης μιας νέας στρατηγικής, η οποία ανα-
μένεται να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργι-
κού Συμβουλίου τις επόμενες μέρες. Η
αναθεωρημένη αυτή στρατηγική αναγνωρί-
ζει την ανάγκη για οικονομική βιωσιμότητα,
στοχεύει στη δίκαιη πρόσβαση στους υδάτι-
νους πόρους και προωθεί τη διαχείριση της
ζήτησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. n

Εκδρομή Τμήματος Λευκωσίας
σε Μαχαιρά - Φικάρδου - Κλήρου

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας διοργανώνει εκδρομή για τα μέλη της το
Σάββατο 6 Απριλίου, 2019, με προορισμό τον Μαχαιρά – Φικάρδου - Κλήρου.

Πρόγραμμα:
1. Επίσκεψη/προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, Άγιο Ηρακλείδιο, Ρωσσική Εκ-

κλησία
2. Καφές
3. Λαζανιά, Γούρρι, Φικάρδου
4. Επίσκεψη σε τοπικό Μουσείο Φικάρδου
5. Φαγητό σε τοπική ταβέρνα
6. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη και σε οινοποιείο στην Κλήρου
7. Περίπατος στην Κλήρου
8. Επιστροφή στη Λευκωσία
Ώρα αναχώρησης: 9.00π.μ από το χώρο της ΠΑΣΥΔΥ
Επιστροφή:  Γύρω στις 5.30μ.μ.
Τιμή κατ’ άτομο €15 (επιχορηγημένη).
Δηλώσεις συμμετοχής:
Τάκης Χαμπουρίδης -  Τηλ. 99414162
Κώστας Κωνσταντίνου -  Τηλ. 99533420
Δέσπω Λεχνού -  Τηλ. 99521178
Πηνελόπη Πέτσα -  Τηλ. 99459353
Κατερίνα Χριστοφή -  Τηλ. 99400919
Τασούλα Χατζηπροδρόμου -  Τηλ. 99541212
Μάρω Κουνιαΐδου (Συντονίστρια) - Τηλ. 99423663
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος

3/4/2019.

Το νέο Δ.Σ. του Τμήματος Λευκωσίας
Στην Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας που πραγματο-
ποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2019 στο Οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ εκλέγηκε το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Τάκης Χαμπουρίδης
Αντιπρόεδρος: Κώστας Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Δέσποινα Λεχνού
Ταμίας: Κατερίνα Χριστοφή
Μέλος:  Πόπη Πέτσα
Μέλος: Μάρω Κουνιαϊδου
Μέλος: Τασούλλα Χατζηπροδρομου
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
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Δραστηριότητες της Κοινωνίας των Πολιτών
για επιβεβαίωση των Ευρωπαϊκών Αξιών

ΗΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) τίμησε στις
13 Δεκεμβρίου πέντε οργανώσεις της

κοινωνίας των πολιτών για τα εξαιρετικά εγ-
χειρήματά τους, τα οποία συμβάλλουν στην
επιβεβαίωση των ευρωπαϊκών αξιών, την
ανάδειξη της ποικιλομορφίας των πολλών
ταυτοτήτων της Ευρώπης και την προώθηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσο που
ενώνει εκ νέου τους Ευρωπαίους.

Το γερμανικό εγχείρημα «Tastes of Danube
– Bread Connects» (Γεύσεις του Δούναβη -
Το ψωμί ως συνδετικός κρίκος) της μη κερ-
δοσκοπικής οργάνωσης Danube-Networkers
for Europe (DANET), έλαβε το πρώτο βρα-
βείο ύψους 14.000 EUR. Οι λοιπές τέσσερις
πρωτοβουλίες, SWANS από τη Γερμανία,
Eco Museo (Οικο - Μουσείο) από την Ιτα-
λία, Safe Passage (Ασφαλές Πέρασμα) από το
Ηνωμένο Βασίλειο και Balkans Beyond Bor-
ders (Βαλκάνια χωρίς Σύνορα) από την Ελ-
λάδα έλαβαν εκάστη 9.000 EUR.

«Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η ΕΟΚΕ ελπί-
ζει ότι το βραβείο αυτό θα συμβάλει στην
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον
πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης και την
πληθώρα και τον πλούτο των ευρωπαϊκών
ταυτοτήτων. Επιδιώκει να προωθήσει έργα
που ενισχύουν την κοινή αίσθηση του ανή-
κειν και του κοινού σκοπού μέσω και με
χρήση της πολυμορφίας. Επιθυμεί να ενι-
σχύσει την προβολή των πολυάριθμων εγ-
χειρημάτων που, ανά την Ευρώπη, προ-
ωθούν ευρωπαϊκές αξίες όπως τον σεβασμό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία, τη
δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δι-
καίου. Τέλος, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους
ιδιώτες και τις οργανώσεις που αγωνίζονται
καθημερινά για μια Ευρώπη βασισμένη σε
αυτές τις αξίες», δήλωσε ο πρόεδρος της
ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier κατά τη διάρκεια της
τελετής απονομής στις Βρυξέλλες.

Η ιδέα πίσω από το βραβευμένο εγχείρημα
της DANET «Tastes of Danube – Bread Con-
nects(Γεύσεις του Δούναβη - Το ψωμί ως
συνδετικός κρίκος) συνίσταται στην εμπει-
ρία του ψωμιού ως κοινής απτής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς που ενώνει τους ευρωπαϊ-
κούς λαούς σε όλη την πολυμορφία τους.

Μέρος του εγχειρήματος ήταν η διοργάνωση
δραστηριοτήτων και φεστιβάλ αρτοποιίας σε
διάφορες παραδουνάβιες χώρες, φέρνοντας
κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών,
εθνοτήτων και κοινωνικών υποβάθρων.

Ενώ η DANET εδρεύει στη Γερμανία, υπά-
γονται σε αυτήν διάφορες μη κερδοσκοπικές
εκπαιδευτικές οργανώσεις και ειδήμονες από
παραδουνάβιες χώρες, μεταξύ άλλων, από
την Αυστρία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και την
Ουγγαρία. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση
η οποία προωθεί την καινοτόμο μάθηση και
την κοινωνική συμμετοχή για όλους τους
πολίτες, η DANET ελπίζει ότι το εγχείρημά
της θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχε-
τικά με τις κοινές πολιτιστικές ρίζες στην πε-
ριοχή του Δούναβη και την Ευρώπη, δίνον-
τας ώθηση στον διάλογο και ενισχύοντας
τους δεσμούς μεταξύ των διαφορετικών γε-
νεών και πολιτισμών στην Ευρώπη.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η πρό-
εδρος της DANET κ. Carmen Stadelhofer
δήλωσε: «Το ψωμί ήταν πάντα σύμβολο κοι-
νοκτημοσύνης και συνιδιοκτησίας. Με το
έργο μας επιθυμούμε να καταρρίψουμε εμ-
πόδια και να συμβάλουμε στην οικοδόμηση
μιας αλληλέγγυας και ειρηνικής Ευρώπης.

Εργαζόμαστε από τη βάση προς τα άνω και
καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να
εξασφαλισθεί η συμμετοχή όλων. Φέρνουμε
κοντά διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, οι
οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα έρχονταν
σε επαφή. Φέρνουμε κοντά ηλικιωμένους και
νέους και συμβάλλουμε στην ένταξη ατόμων
που πιθανόν να δυσκολεύονται να βρουν τη
θέση τους στην κοινωνία. Το συγκεκριμένο
βραβείο αποτελεί τεράστια αναγνώριση και
μεγάλη τιμή για τις πολυάριθμες οργανώσεις
και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το
σχέδιο.»

Άλλη μία βραβευθείσα υποψηφιότητα
ήταν η πρωτοβουλία SWANS, η πρώτη στο
είδος της στη Γερμανία. Απαρτίζεται από
ομάδα εθελοντριών, διοργανώνει σεμινάρια
σταδιοδρομίας και ηγεσίας για πολλά υπο-
σχόμενες πανεπιστημιακές φοιτήτριες από
οικογένειες μεταναστών και για έγχρωμες
γυναίκες, με στόχο να τις βοηθήσουν να
βρουν τη θέση εργασίας που αξίζουν και να
τερματιστεί η διακριτική τους μεταχείριση
στην αγορά εργασίας.

Το βραβευθέν ιταλικό εγχείρημα Eco Mu-
seum αποτελεί πρωτοβουλία του κοινωνικού
συνεταιρισμού Aria Nuova. Βοηθά ασθενείς
με ψυχικές νόσους από οικιστικές μονάδες

να βιώσουν από πρώτο χέρι την τέχνη και
τον πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας το οικουμε-
νικό δικαίωμα στον πολιτισμό.

Η πολιτιστική εκστρατεία «80 χρόνια
μετά, τα παιδιά πρόσφυγες εξακολουθούν να
χρειάζονται Ασφαλές Πέρασμα» της βρετα-
νικής οργάνωσης Safe Passage επιδιώκει την
οικοδόμηση ισχυρότερης δημόσιας στήριξης
για τους σημερινούς πιο νεαρούς πρόσφυ-
γες, συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση
με το Kindertransport, μια μαζική προσπά-
θεια διάσωσης την περίοδο του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου κατά την οποία Βρετανοί πο-
λίτες φιλοξένησαν παιδιά που αναζητούσαν
καταφύγιο από τις ναζιστικές διώξεις. Η ορ-
γάνωση Safe Passage έχει μέχρι στιγμής βοη-
θήσει περισσότερα από 1 500 παιδιά να
βρουν καταφύγιο μέσω ασφαλών και νόμι-
μων οδών μετανάστευσης.

Η ελληνική νικήτρια πρωτοβουλία είναι
ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που δι-
ευθύνει η οργάνωση Balkans Beyond Bor-
ders. Στο φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη των
Βαλκανίων, παρουσιάζονται έργα δημιουρ-
γών από τα Βαλκάνια και πέραν αυτών. Στα
πλαίσια αυτού η τέχνη χρησιμοποιείται ως
μέσο χειραφέτησης για την υπέρβαση των
διαφορών που είναι βαθιά ριζωμένες στην
ταραγμένη ιστορία των Βαλκανίων.

Το Βραβείο της ΕΟΚΕ για την Κοινωνία
των Πολιτών, που φέτος εορτάζει την ιστο-
ρική 10η έκδοσή του, προσέλκυσε 150 υπο-
ψηφιότητες από 27 κράτη μέλη της ΕΕ, γε-
γονός που μαρτυρά τον τεράστιο ενθουσια-
σμό με τον οποίο η κοινωνία των πολιτών σε
κάθε γωνιά της ΕΕ προωθεί τις ευρωπαϊκές
αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά. Με το
βραβείο, η ΕΟΚΕ ελπίζει να τονώσει το προ-
σανατολισμένο στην κοινότητα έργο των
βραβευθέντων οργανώσεων και ιδιωτών.

Το βραβείο απονέμεται στις «κορυφαίες
πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών»,
και κάθε χρόνο επιλέγεται διαφορετική θε-
ματική, η οποία καλύπτει σημαντικό τομέα
των εργασιών της ΕΟΚΕ. Το βραβείο του
2017 ήταν αφιερωμένο στην «καινοτόμο επι-
χειρηματικότητα που προωθεί την ένταξη
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργα-
σίας». n

Η ΕΟΚΕ ψηφίζει υπέρ ενός ελάχιστου εισοδήματος υποστηριζόμενου από την ΕΕ

ΗΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε τη
γνωμοδότηση με θέμα «Για μία ευ-

ρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τη θέ-
σπιση ελάχιστου εισοδήματος», με την οποία
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέ-
σπιση δεσμευτικού ενωσιακού πλαισίου για
την καθιέρωση επαρκούς ελάχιστου εισοδή-
ματος σε όλη την Ευρώπη, προσαρμοσμένου
στο βιοτικό επίπεδο κάθε κράτους μέλους. 

Ένα τέτοιο πλαίσιο, υπό μορφή οδηγίας,
είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική αν-
τιμετώπιση του σοβαρού και χρόνιου προ-
βλήματος της φτώχειας στην Ευρώπη, καθώς
και για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας

της ΕΕ, δεδομένου
ότι οι δεσμεύσεις
της ΕΕ για τη μεί-
ωση του αριθμού
των πολιτών της ΕΕ
που διατρέχουν κίν-
δυνο φτώχειας
κατά 20 εκατομμύ-
ρια απέτυχαν σε με-
γάλο βαθμό.

«Το ζήτημα του
ελάχιστου εισοδήματος είναι πρώτα απ’ όλα
άκρως πολιτικό. Πρόκειται για απόφαση που
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ένωσης και
η Επιτροπή δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από

την αρχή της επι-
κουρικότητας - που
χρησιμοποιείται
λανθασμένα στην
προκειμένη περί-
πτωση - για να
αποφασίζει ότι δεν
μπορεί να κάνει τί-
ποτα για ένα τόσο
σημαντικό πρό-
βλημα που επηρεά-

ζει την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα», υποστήριξε ο Γιώργος Ντάσης,
εισηγητής της γνωμοδότησης.

«Είναι σημαντικό η ΕΕ να κάνει κάτι χει-

ροπιαστό για αυτούς που στερούνται τα
πάντα. Αν αδιαφορήσουμε τώρα για τη δυ-
στυχία τους, αύριο ίσως να είναι πολύ αργά»,
προειδοποίησε .

Αντίθετη με την προτεινόμενη χρήση ενός
δεσμευτικού μέσου, η Ομάδα των Εργοδο-
τών της ΕΟΚΕ υπέβαλε αντιγνωμοδότηση
με την οποία υποστήριζε ότι το ζήτημα του
ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να επιλυθεί
σε εθνικό επίπεδο.

Η αντιγνωμοδότηση απορρίφθηκε και η
γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με εισηγητή
τον κ. Ντάση υιοθετήθηκε με 158 ψήφους
υπέρ, 81 κατά και 12 αποχές. n
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Αυξήσεις μισθών κορυφαίο αίτημα στην Ευρώπη 
για τις δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις 

Τo αίτημα για μισθολογικές βελτιώσεις ιεραρχείται στις
κύριες προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Συνδικαλι-
στικών Οργανώσεων και περιλαμβάνεται στις άμεσες

κινητοποιήσεις τους. Δημοσιεύουμε από το Πληροφοριακό
Δελτίο της Eυρωπαϊκής Δημοσιοϋπαλληλικής Ομοσπονδίας
EPSU σχετικές ανταποκρίσεις από Οργανώσεις μέλη της. 

Στη Βρετανία η Συνδικαλιστική Οργάνωση Δημοσίων και
Εμπορικών Υπαλλήλων PCS με ανακοίνωση της καταδει-
κνύει την ανισότητα των απολαβών μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφέρεται συγκεκριμένα
ότι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι σε ανώτερες θέσεις βαθμού
executive officer έχουν μισθό 3771 στερλίνες (4415 ευρώ)
κατά 13% ψηλότερο από γυναίκες συναδέλφους τους στον
ίδιο βαθμό της υπηρεσίας. Επίσης οι άνδρες Ανώτεροι Διοι-
κητικοί Λειτουργοί έχουν μισθό 2675 στερλίνες (3130 ευρώ)
κατά 12.6% ψηλότερο από το μισθό ισόβαθμων γυναικών δι-
οικητικών λειτουργών. 

Στην ανακοίνωση η PCS επισημαίνει ότι οι ψηλότεροι μι-
σθοί για το ανδρικό προσωπικό οφείλονται και στα επίπεδα
των εκπροσώπων των υπαλλήλων στους μηχανισμούς δια-
πραγματεύσεων όπως και στο γεγονός ότι σε ορισμένες δη-
μόσιες υπηρεσίες ισχύουν διαφορετικές μισθολογικές δομές,
όπως για παράδειγμα στον τομέα δημόσιας υγείας και τοπι-
κής διακυβέρνησης. 

Στη Γερμανία οι διαπραγματεύσεις της συντεχνίας ver.di
με τις τοπικές κυβερνήσεις που διήρκεσαν τρεις μέρες κατέ-
ληξαν σε σημαντική συμφωνία για αυξήσεις στο προσωπικό
των περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών κυρίως στους το-
μείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Βασική πρόνοια της
συμφωνίας είναι η αύξηση μισθών κατά 3.2% από την πρώτη
Ιανουαρίου 2019 με ελάχιστο ποσό αύξησης 100 ευρώ και
νέα αύξηση 90 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Προνοεί-
ται επίσης αύξηση 1.4% με ελάχιστο ποσό τα 40 ευρώ από
την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Για τους μαθητευόμενους η συμφωνία προνοεί ι αύξηση 50
ευρώ το 2019 και το 2020 και αύξηση κατά μια μέρα της ετή-
σιας άδειας απουσίας. Για τους υπαλλήλους των οποίων ο μι-
σθός καταβάλλεται ανά δεκαπενθήμερο προνοείται για τους
νεοεισερχόμενους αύξηση 11% σε δυο στάδια. Τέλος για
τους υπαλλήλους του τομέα υγείας και κοινωνικής φροντί-
δας συμφωνήθηκε τοποθέτηση τους σε μισθολογικές κλίμα-
κες με τριετή υπηρεσία που σημαίνει ακαθάριστη μηνιαία αύ-
ξηση 380 ευρώ. 

Στην Ισπανία οι δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις FSC-CCOO και FeSP-UGT μετά από μακρόχρο-
νες διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε νέα συμφωνία για τους
40000 υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία δεν
έγινε κατορθωτή με την προηγούμενη κυβέρνηση. 

Η νέα συμφωνία προνοεί γενική αύξηση 14% για τους χα-
μηλά αμειβόμενους για την περίοδο 2018 – 2020. Συμφωνή-
θηκε επίσης νέα βαθμολογική ρύθμιση επαγγελμάτων στη
βάση των μορφωτικών προσόντων. Ιδιαίτερη ικανοποίηση
εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πρόνοια
που έχει συμφωνηθεί για πρόωρη συνταξιοδότηση υπαλλή-
λων που επιλέγουν να αφυπηρετήσουν όταν συμπληρώσουν
το 55ο έτος της ηλικίας τους. Η συμφωνία προνοεί επίσης
τρόπους επαγγελματικής ανέλιξης, κινητικότητα του προ-
σωπικού, δυνατότητα αλλαγής υπαλληλικής τάξης εκεί όπου
οι ευθύνες αφορούν εξειδικευμένα δημοσιοϋπαλληλικά κα-
θήκοντα. 

Στην Αυστρία η δημοσιοϋπαλληλική οργάνωση younion
συμφώνησε με την κυβέρνηση πρόσθετη αύξηση κατά 39
εκατομμύρια ευρώ του μισθολογίου των 17000 υπαλλήλων
στα νοσηλευτικά ιδρύματα τη Βιέννης. Πρόκειται για πρό-
σθετη παραχώρηση μετά τη γενική αύξηση μισθών που πα-
ραχωρήθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους. 

Νέες μισθολογικές δομές που περιλαμβάνουν και αυξήσεις
απολαβών προνοούνται για βοηθούς φροντίδας, προσον-
τούχους υπαλλήλους κοινωνικής φροντίδας και το ανώτερο
προσωπικό του ίδιου τομέα. 

Προνοούνται επίσης συμπληρωματικά επιδόματα για

μαίες, τεχνικά επαγγέλματα και βοηθούς ιατρούς που βρί-
σκονται στην υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι
λεπτομέρειες των νέων ρυθμίσεων θα τύχουν περαιτέρω επε-
ξεργασίας προνοείται όμως ότι θα τεθούν σε εφαρμογή ανα-
δρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η συντεχνία εκτιμά ότι
οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν ανταπόδοση για τις πρόσθετες
ευθύνες και καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών και για την
ευθύνη τους για προσφορά στον τομέα της υγείας για τις 365
μέρες του χρόνου. 

Η συνδικαλιστική οργάνωση ζητά επίσης επειγόντως λύ-
σεις στο πρόβλημα του υπέρογκου φόρτου εργασίας ώστε
να γίνει ο τομέας της υγείας πιο ελκυστικός για νεοπροσλη-
φθησόμενους και να μειωθεί και ο αριθμός των αυτοεργο-
δοτούμενων στα νοσοκομεία. 

Στη Ρουμανία η συνδικαλιστική οργάνωση του τομέα
υγείας Sanitas συνεχίζει να πιέζει την κυβέρνηση για αυξή-
σεις στους υπαλλήλους του τομέα δημόσιας υγείας και ζητά
διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέας συλλογικής σύμβα-
σης. Αντιπροσωπεία της συνδικαλιστικής πλευράς συναν-
τήθηκε με τον Υπουργό Υγείας και ζήτησε πλήρεις αυξήσεις
φέτος στις απολαβές των υπαλλήλων του τομέα υγείας. Η
συνδικαλιστική πλευρά προγραμματίζει πανεθνική κινητο-
ποίηση τον Απρίλιο για στήριξη των αιτημάτων της. 

Στη Σουηδία η συνδικαλιστική οργάνωση των δημοτικών
υπαλλήλων Kommunal από κοινού με άλλες δημοσιοϋπαλ-
ληλικές οργανώσεις ζητά διαπραγματεύσεις για νέα συλλο-
γική σύμβαση για τον καθορισμό των όρων εργασίας των
υπαλλήλων στις υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών. Η
συνδικαλιστική πλευρά επισημαίνει ότι για την κατάσβεση
των περσινών δασικών πυρκαγιών απαιτήθηκε μαζική κινη-
τοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ιδιαιτέρως της πυρο-
σβεστικής και της υπηρεσίας διάσωσης και δεν είναι αρ-
κούντως σαφείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καθορίζε-

ται η απασχόληση υπερωριακά. Η συνδικαλιστική πλευρά
ζητά συλλογική σύμβαση που να προνοεί παρόμοιους όρους
εργασίας όπως και η σύμβαση για τους υπαλλήλους των
υπηρεσιών υγείας. 

Στην Ιρλανδία η δημοσιοϋπαλληλική οργάνωση Forsa
ζητά διαπραγματεύσεις για συμφωνία στο αίτημα για αύξηση
απολαβών σύμφωνα με την άνοδο του τιμαριθμικού και της
αύξηση του κόστους διαβίωσης όπως και για ειδικά επιδό-
ματα για εξειδικευμένα επαγγέλματα. 

Το 2008 εγκρίθηκαν αυξήσεις απολαβών όμως η συντεχνία
τονίζει ότι η άνοδος του τιμαριθμικού δείκτη κατά 6% δημι-
ουργεί επείγουσα ανάγκη για νέες αυξήσεις. Ειδικές αυξή-
σεις ζητούνται για νοσηλευτές και μαίες και το θέμα έχει πα-
ραπεμφθεί στο Εργατικό Δικαστήριο το οποίοι είχε γνωμο-
δοτήσει για την ανάγκη χορήγησης μισθολογικών αυξήσεων
στο νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό όπως και για την
ανάγκη επίλυσης του προβλήματος του ασφαλούς περιβάλ-
λοντος στο χώρο υπηρεσίας του προσωπικού. Η συνδικαλι-
στική πλευρά προσέφυγε και πάλιν στο Εργατικό Δικαστή-
ριο απορρίπτοντας ως απαράδεκτες τις προσφορές της κυ-
βέρνησης. 

Συνεχίζονται στη Νορβηγία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ
της συνομοσπονδίας υπαλλήλων του τομέα υγείας και της

οργάνωσης ιδιωτικών νοσοκομείων
στα οποία οι δημοσιοϋπαλληλικές
συντεχνίες έχουν μέλη τα οποία όπως
υποστηρίζουν αμείβονται κατά 10%
χαμηλότερα από τοπ μέσο μισθό της
χώρας. Τα αιτήματα αφορούν νοση-
λευτικό προσωπικό, προσωπικό ευη-
μερίας βρεφών, κέντρων ασύλου, υπη-
ρεσίες ασθενοφόρων όπως και προ-
σωπικό κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η
συνδικαλιστική πλευρά ζητά σημαν-
τικές αυξήσεις γιατί αυξήσεις που πα-
ραχωρήθηκαν δεν έχουν βελτιώσει το
οικονομικό επίπεδο των υπαλλήλων.

Στην Ελβετία η δημοσιοϋπαλλη-
λική οργάνωση vpod ζητά μέτρα για
επίλυση του εξουθενωτικού ωραρίου
εργασίας του νοσηλευτικού προσωπι-
κού, της εθελοντικής εργασίας και

των χαμηλών απολαβών του τομέα ιδιαίτερα για τις γυναί-
κες υπαλλήλους. 

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά επανεκτίμηση των απολα-
βών του τομέα υγείας και φροντίδας που να ανταποκρίνεται
στις δυσχέρειες και τις αυξημένες ευθύνες του επαγγέλμα-
τος. Η οργάνωση ζητά επίσης βελτίωση του ισοζυγίου εργα-
σίας-διαβίωσης, μείωση του ωραρίου εργασίας, και βελτιω-
μένες ρυθμίσεις της εργασίας βάρδιας, όπως και αφυπηρέ-
τηση από το 60ό έτος ηλικίας και επίσης κατάλληλο
πρόγραμμα κατάρτισης. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Κινδυνεύει άμεσα η ναυτική 
επιχείρηση «Σοφία» 

Το ΕΚ επικρίνει το Συμβούλιο 
σχετικά με τη «μαύρη λίστα» 

Το ΕΚ εξέφρασε την ανησυχία του για το σαμποτάρισμα από
τα κράτη μέλη του σχεδίου της Επιτροπής για την εγγραφή νέων
χωρών στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος. 

Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία,
υποβλήθηκε στην ολομέλεια του ΕΚ μια εβδομάδα μετά την άρ-
νηση των κρατών μελών να εγγράψουν 23 χώρες στην ανανεω-

μένη λίστα. Οι χώρες αυτές προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η νομοθεσία
τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
κρίθηκε ανεπαρκής.

Το ψήφισμα επαινεί το έργο της Επιτροπής για την υιοθέτηση μια λίστας κάνοντας χρήση
«αυστηρών κριτηρίων», η οποία είχε στο παρελθόν γίνει αποδεκτή τόσο από το Συμβούλιο
όσο και από το Κοινοβούλιο.

Το κείμενο αναγνωρίζει ότι οι χώρες που βρίσκονται στη λίστα άσκησαν διπλωματική
επιρροή και lobbying, προσθέτει ωστόσο τέτοιου είδους πιέσεις δε θα πρέπει να υποσκά-
πτουν την ικανότητα των θεσμών της ΕΕ να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος και την
αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορά την ΕΕ. Για αυτό το λόγο,
οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι ο έλεγχος και η διαδικασία λήψης απόφασης θα πρέπει να διε-
νεργούνται αποκλειστικά βάσει της από κοινού συμφωνημένης μεθοδολογίας.

Το ψήφισμα δείχνει επίσης προς την κατεύθυνση της Ρωσίας, η οποία δε συμπεριλήφθηκε
στην προτεινόμενη λίστα από την Επιτροπή, τονίζοντας ότι διάφορες κοινοβουλευτικές επι-
τροπές του ΕΚ έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τα τρωτά σημεία του νομοθετικού
πλαισίου της Ρωσίας εναντίον του ξεπλύματος χρήματος και των δικτύων χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει τώρα να παρουσιάσει μια καινούρια λίστα, με ή χωρίς
αλλαγές. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν ένα μήνα για να την εγκρίνουν ή να της
εναντιωθούν. Η Επιτροπή πρότεινε να τοποθετήσει τις εξής 23 χώρες στη μαύρη λίστα κρα-
τών υψηλού ρίσκου για τη διευκόλυνση του ξεπλύματος χρήματος: Αφγανιστάν, Αιθιοπία,
Ιράν, Ιράκ, Βόρεια Κορέα, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία και
Υεμένη, οι οποίες βρίσκονται ήδη στη λίστα, προσθέτοντας και τις Αμερικανική Σαμόα,
Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Γκάνα, Γκουάμ, Λιβύη, Νιγηρία, Παναμά, Πόρτο Ρίκο, Σαμόα, Σα-
ουδική Αραβία, και Παρθένες Νήσους.

Τα κράτη μέλη υποστήριξαν ότι η διαδικασία ενημέρωσης της λίστας δεν ήταν ξεκάθαρη
και ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι ευάλωτη σε νομικές προσφυγές. n

Η ευρωπαϊκή, ναυτική επιχείρηση Σοφία, που δη-
μιουργήθηκε το 2015 για την καταπολέμηση των δι-
κτύων των διακινητών στη Μεσόγειο, ενδέχεται να
τερματιστεί την 31η Μαρτίου εξαιτίας της ασυμφω-
νίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, προειδοποί-
ησε χθες η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας
Φεντερίκα Μογκερίνι.

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά δεν διαπιστώνω
καμία κινητικότητα και με την απουσία εξελίξεων, η επιχείρηση Σοφία θα χρειαστεί να εγ-
καταλειφθεί, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται, δυστυχώς», τόνισε η Μογκερίνι, έπειτα από συ-
νάντηση που είχε με υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η εντολή της επι-
χείρησης ανανεώθηκε τον Δεκέμβριο για άλλους τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2019.

Υπό ιταλική διοίκηση, το αρχηγείο επιχειρήσεων βρίσκεται στη Ρώμη και το ιταλικό Πο-
λεμικό Ναυτικό εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις που διεξάγονται στα ανοικτά
της Λιβύης.

Το μέλλον της επιχείρησης της ΕΕ παραμένει εδώ και μήνες αβέβαιο δεδομένου του αδιε-
ξόδου που έχει δημιουργήσει η επιμονή της ιταλικής κυβέρνησης να αλλάξει η εντολή της
επιχείρησης προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι μετανάστες που διασώζονται στη θάλασσα
θα κατανέμονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ αντί να μεταφέρονται κατά κύριο λόγο σε ιτα-
λικά λιμάνια.

Η Επιχείρηση Σοφία πήρε το όνομά της από ένα κοριτσάκι από τη Σομαλία που γεννήθηκε
πάνω στη γερμανική φρεγάτα Schleswig-Holstein τον Αύγουστο του 2015.

O επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι
εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν η «επιτυχημένη επιχείρηση» Σπφία που ξε-
κίνησε το 2015 για την αντιμετώπιση των διακινητών μεταναστών στην Κεντρική Μεσό-
γειο, θα συνεχιστεί ή όχι.

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης, μετά τις πρόσφατες απειλές
του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι για τερματισμό της επιχείρησης αν δεν
αλλάξουν οι κανόνες, αλλά και μετά την αναστολή αποστολής φρεγάτας από τη Γερμανία
που ήταν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε πως η
επιχείρηση Σοφία συνεχίζεται και πως η Επιτροπή είναι εδώ για να προτείνει λύσεις.

Ο Έλληνας Επίτροπος υπενθύμισε ότι η εντολή της επιχείρησης Σοφία επιμηκύνθηκε τον
περασμένο Δεκέμβριο ως το τέλος Μαρτίου του 2019 και ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζονται
οι επαφές με τα κράτη-μέλη σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης. n

Ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία 
ζητάει ειδική επιτροπή του ΕΚ

Τη δημιουργία ευρωπαϊκής οικονομικής αστυνομίας και τη
σύσταση ενός εποπτικού μηχανισμού κατά της νομιμοποί-
ησης παράνομων εσόδων προτείνει ειδική επιτροπή του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ΕΕ χρειάζεται μια νέα ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία
στο πλαίσιο της Europol, που θα είναι αρμόδια για τη διενέργεια διασυνοριακών φορολο-
γικών ελέγχων και τη διερεύνηση οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με την τελική έκθεση
της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.
Προτείνει, επίσης, τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού για την καταπολέ-
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, καθώς το επίπεδο συντονισμού εντός της ΕE δεν είναι «αρκετά υψηλό για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στον εν λόγω τομέα». Υπολογίζεται ότι
110 δισεκατομμύρια το χρόνο στην ΕΕ προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, αντι-
προσωπεύοντας το 2,3% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ΕΕ.

Η ειδική επιτροπή συστάθηκε κατόπιν πρόσφατων σκανδάλων και αποκαλύψεων για πε-
ριπτώσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
τα LuxLeaks και τα Panama Papers.

Η έκθεση επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι 18 κράτη μέλη χορηγούν κάποιο είδος «χρυσής
βίζας» σε πλούσιους αλλοδαπούς. Υπολογίζεται ότι την τελευταία δεκαετία πάνω από
100.000 βίζες και 6.000 διαβατήρια έχουν χορηγηθεί σε Ρώσους πολίτες και πολίτες χωρών
υπό ρωσική επιρροή, που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στις χώρες που τους υποδέ-
χονται. Τα προγράμματα αυτά συχνά παρέχουν φορολογικά προνόμια στους δικαιούχους
και παρέχουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ξέπλυμα
χρήματος και φοροδιαφυγή.

Με την ολοκλήρωση της δωδεκάμηνης εντολής της ειδικής επιτροπής, «καταλήγουμε στο
θλιβερό συμπέρασμα ότι το πρόβλημα του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και
της φοροαποφυγής στην Ευρώπη είναι συστημικό», τονίζει ο συνεισηγητής Γιέπε Κόφοντ
(Σοσιαλιστές, Δανία).

Αναφερόμενος στα πιο «συγκλονιστικά» συμπεράσματα της επιτροπής, ο συνεισηγητής
Λουντέκ Νίντερμαϊερ (ΕΛΚ, Τσεχία) υποδεικνύει τόσο τα ποσά του παράνομου χρήματος,
τις εμπλεκόμενες τράπεζες και την προσέγγιση ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τη με-
ταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα εθνικά νομικά συστήματα.

Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί την επόμενη εβδο-
μάδα. n

Νέοι κανόνες για την καλύτερη 
προστασία των καταναλωτών

Το Ε.Κ. ψήφισε δύο οδηγίες που προστατεύουν τους κατανα-
λωτές σε περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προϊόντος και
εναρμονίζουν τις νομοθεσίες των κρατών μελών για τη διασφά-
λιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ.

Η ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις
για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου αντανακλούν τις

νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχουν ρητοί κανόνες για την πώ-
ληση ψηφιακού περιεχομένου, όπως είναι οι εφαρμογές, η μουσική και τα παιχνίδια, με απο-
τέλεσμα οι καταναλωτές να μένουν απροστάτευτοι σε περίπτωση που ο έμπορος δεν προ-
μηθεύει το περιεχόμενο ή την υπηρεσία ή παρέχει κάποιο ελαττωματικό προϊόν.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν τόσο τις συμβάσεις που αφορούν μία και μόνο προμήθεια
όσο και τις συμβάσεις που αφορούν συνδρομές (σε υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής για
παράδειγμα). Ο καταναλωτής προστατεύεται όχι μόνο σε περίπτωση χρηματικής αντιπα-
ροχής αλλά και σε περίπτωση «πληρωμής» μέσω της παροχής δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα, όπως συμβαίνει συχνά στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο καταναλωτής δικαιούται μείωση τιμής ή πλήρη αποζημίωση μέσα σε 14 μέρες εάν δεν
είναι δυνατή η αποκατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή υπηρεσίας εντός εύλογου χρο-
νικού διαστήματος.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν όλες τις αγορές υλικών αγαθών εντός ή εκτός διαδικτύου
σε όλη την ΕΕ και επιδιώκουν την εναρμόνιση των εθνικών προδιαγραφών προστασίας των
καταναλωτών. Με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την παροχή ασφά-
λειας δικαίου στις επιχειρήσεις, η οδηγία αναμένεται να προωθήσει τις διασυνοριακές εμ-
πορικές συναλλαγές για τις μικρές επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, οι καταναλωτές σε όλη την ΕΕ θα έχουν δύο
χρόνια στη διάθεσή τους για να στραφούν στον πωλητή, είτε πρόκειται για αγορά εφαρμο-
γής είτε για αγορά πλυντηρίου.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες διπλασιάζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κατανα-
λωτής απαλλάσσεται από το σχετικό βάρος απόδειξης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ελάττωμα
που εμφανίζεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης ή προμήθειας, θεωρείται
ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης: ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι
η υπηρεσία ή το προϊόν ήταν ελαττωματικό.

Μετά την έγκριση των οδηγιών  και από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώ-
ριο δύο ετών για να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Γκουρία: Η Ελλάδα είναι 
στον σωστό δρόμο

Τα εύσημα στον ελληνικό λαό απέδωσε ο γενικός γραμ-
ματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, Άνχελ Γκουρία, προειδοποιώντας την ίδια ώρα
για τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη η ελ-
ληνική οικονομία, λόγω των αβεβαιοτήτων στην παγκόσμια
οικονομία.

«Η Ελλάδα είναι στον σωστό δρόμο», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Γκουρία σε συνέντευξη Τύπου που πραγμα-

τοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου του
διεθνούς οργανισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο ίδιος έκανε λόγο για τεράστιες θυ-
σίες και πολλή δουλειά από τους Έλληνες, που είχαν αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στην πρόσφατη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Αν και παραδέχθηκε ότι το επιτόκιο του
δεκαετούς ομολόγου δεν ήταν και το πλέον ανταγωνιστικό, υποστήριξε πως η υπερκάλυψη
της έκδοσης έδειξε ότι οι επενδυτές έχουν όρεξη.

Ο κ. Γκουρία εμφανίστηκε ανήσυχος για τις επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων στην παγ-
κόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι ο ΟΟΣΑ αναγκάστηκε να αναθεωρήσει προς τα κάτω
τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη σχετικά με την Ευρώπη και άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές
χώρες, μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα έπρεπε ο παγκόσμιος
ρυθμός ανάπτυξης να είναι στο 4%. Είναι όμως 3,3% και μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω,
στο 3,2%. Οι εμπορικοί πόλεμοι όπως αυτός ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, στις ΗΠΑ
και στην Ευρώπη και άλλοι προκαλούν αβεβαιότητα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Οι μεν
καταναλωτές αποταμιεύουν και δεν ξοδεύουν, οι δε επιχειρηματίες ματαιώνουν επενδύσεις»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στα θετικά ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ συμπεριέλαβε τα πρωτογενή πλεονάσματα,
λέγοντας ότι «τώρα μπορείτε να πληρώνετε τους τόκους κι έτσι δεν θα αυξάνεται το χρέος
και παράλληλα θα ανακάμπτει και η οικονομία», καθώς και τη μείωση της ανεργίας. Ωστόσο,
επισήμανε και αυτός την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων.

Από την πλευρά του, ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ερωτηθείς σχετικά για
το ποια θεωρεί τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση για την προσέλκυση επενδύσεων υποστή-
ριξε ότι είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις πρωτο-
βουλίες της παρούσας κυβέρνησης, όπως είναι η ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων, η υλο-
ποίηση του κτηματολογίου, η χάραξη των αιγιαλών, η ανάρτηση των δασικών χαρτών. n

Αυστηρότερους όρους συνεργασίας 
αναμένεται να θέσουν οι Ευρωπαίοι στην Κίνα

Αυστηρότερους όρους συνεργασίας αναμένεται να
θέσουν οι Ευρωπαίοι στην Κίνα, ύστερα από τη Σύνοδο
Κορυφής των Βρυξελλών. Χαρακτηριστική ήταν η ει-
σήγηση της Κομισιόν, στην οποία η αναδυόμενη υπερ-
δύναμη αποκαλούνταν για πρώτη φορά «συστημικός
αντίπαλος» της Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Κίνας αναμενόταν
να είναι το υπ’ αριθμόν ένα αντικείμενο της διήμερης

συνόδου, αλλά η πρώτη ημέρα των εργασιών της θυσιάστηκε στις περιπέτειες του Brexit. Ει-
δικότερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμετρήθηκαν με τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Ένωση,
σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν κηρύξει εμπορικό πόλεμο στην Κίνα.

«Η Κίνα είναι εταίρος μας, αλλά και ανταγωνιστής μας», δήλωσε ο Αυστριακός καγκελά-
ριος Σεμπάστιαν Κουρτς, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη ασιατική δύναμη δεν μπορεί να απο-
λαμβάνει τα πλεονεκτήματα χώρας του τρίτου κόσμου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου, τη στιγμή που ετοιμάζεται να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η Ε.Ε. δεν ακολούθησε τις ΗΠΑ στον εμπορικό πόλεμο ούτε υπέκυψε στις πιέσεις για
αποκλεισμό της κινεζικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Huawei από τα δίκτυα 5G. Ωστόσο,
πιέζει την Κίνα να ανοίξει περισσότερο τις αγορές της και θέτει αυστηρότερους όρους ασφα-
λείας στο πεδίο των νέων τεχνολογιών.

«Σφήνα» στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενιαίου ευρωπαϊκού μετώπου έναντι του Πεκί-
νου αποτελεί το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε το Σάββατο η  Ιταλία με την Κίνα συμ-
μετέχοντας έτσι στο κινεζικό σχέδιο του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, το οποίο μέσω της δη-
μιουργίας ενός δίκτυου λιμανιών, γεφυρών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, στοχεύει στη
σύνδεση Κίνας και Ευρώπης.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουσέπε Κόντε και ο Κινέζος πρόεδρος Ζι Τζινπίνγκ έδωσαν τα
χέρια κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Είχε προηγηθεί η υπο-
γραφή 29 διαφορετικών τμημάτων του μνημονίου κατανόησης από μέλη και των δύο κυ-
βερνήσεων.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Ιταλία γίνεται το πρώτο μέλος της «Ομάδας των
Επτά», των πιο προηγμένων οικονομιών με βάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που εν-
τάσσεται στο σχέδιο της Κίνας. n

Σχοινάς:  Η ΕΕ είναι προετοιμασμένη 
για χειρότερο 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει για το καλύτερο,
αλλά είναι επίσης προετοιμασμένη για το χειρότερο»,
δήλωσε ο επικεφαλής των εκπροσώπων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέν-
τευξή του στο CNN και τον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ
Κουέστ.

Έπειτα από μια εποικοδομητική σύνοδο κορυφής
και πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, «έχουμε τώρα μια

συμφωνία που ξεκαθαρίζει τον ορίζοντα και επιτρέπει στο βρετανικό κοινοβούλιο να απο-
φασίσει για το επόμενο βήμα», υπογραμμίζει ο κ. Σχοινάς.

Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, «ένα Brexit χωρίς συμφωνία ήταν ανέ-
καθεν ένα από τα πιθανά αποτελέσματα αυτής της πολύ λυπηρής διαδικασίας. Είναι κάτι
που ουδείς μπορεί να αποκλείσει. Σε ό,τι μας αφορά, εργαζόμαστε εδώ και μήνες για να ετοι-
μάσουμε σχέδια που θα επιτρέψουν στους 27 να αντιμετωπίσουν τις πολλές αρνητικές συ-
νέπειες ενός Brexit χωρίς συμφωνία, τα σχέδια αυτά υπάρχουν, ένα Brexit χωρίς συμφωνία
είναι μια εν δυνάμει επιλογή, όμως τι μπορούμε να κάνουμε; Εμείς είμαστε ο εταίρος που
εγκαταλείπεται, δεν φύγαμε εμείς, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκείνο που άνοιξε την πόρτα
και έφυγε».

Στην περίπτωση που η συμφωνία της Μέι καταψηφισθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο την
ερχόμενη εβδομάδα, τότε μπορεί να ενεργοποιηθεί η δεύτερη επιλογή, που δίνει στην πρω-
θυπουργό προθεσμία μέχρι τις 12 Απριλίου. «Αν είναι να ενεργοποιηθεί η δεύτερη επιλογή»,
λέει ο κ. Σχοινάς στο CNN, «η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει να ειδοποιηθεί από το Ηνωμένο
Βασίλειο για την πρόθεσή του να οργανώσει ευρωεκλογές τον Μάιο. Γι’ αυτό υπάρχει και η
προθεσμία της 12ης Απριλίου — επειδή είναι η τελευταία δυνατή ημερομηνία για να μπο-
ρέσει το Ηνωμένο Βασίλειο να αρχίσει τις προετοιμασίες για την οργάνωση των ευρωεκλο-
γών. Έτσι το πρώτο βήμα, αν είναι να ακολουθηθεί αυτή η επιλογή, θα είναι να έχουμε σε μια
επιστολή την ξεκάθαρη διευκρίνιση ότι οι ευρωεκλογές θα διεξαχθούν στη Βρετανία. Την επι-
στολή αυτή θα περιμέναμε να συνοδεύουν ένα αίτημα για επιπλέον παράταση καθώς και οι
λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση αυτή».

Στην ερώτηση του Ρίτσαρντ Κουέστ, αν η 12η Απριλίου είναι το τέλος, ο Μαργαρίτης
Σχοινάς τονίζει, σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι ναι, αν μέχρι
τότε δεν υπάρχει εγκεκριμένη συμφωνία και αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει δηλώσει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι αυτή την ημερομηνία την πρόθεσή του να διεξαγάγει ευρωεκλογές
και δεν έχει ζητήσει επιπλέον παράταση. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτησή σας». n

Στα 203 δις. ευρώ θα ανέλθουν το 2019
οι αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ

Στα 203 δισ. ευρώ θα ανέλθουν το 2019 οι αγορές
ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ), ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 17 δισ. ευρώ
τον μήνα, στο πλαίσιο της απόφασής της για επανε-
πένδυση των αποπληρωμών παλαιότερων ομολόγων
που λήγουν. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε μελέτη
που δημοσιεύεται στο οικονομικό δελτίο της ΕΚΤ για
την αποτίμηση του προγράμματος αγορών ομολόγων
(APP) του Ευρωσυστήματος μετά το τέλος των κα-

θαρών αγορών ομολόγων στο τέλος του 2018.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα, το πρόγραμμα αγορών ομολόγων απο-

δείχθηκε ένα ευπροσάρμοστο και αποτελεσματικό μέσο για τη χαλάρωση των νομισματικών
και χρηματοδοτικών συνθηκών, την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, την αντιμετώ-
πιση των αποπληθωριστικών πιέσεων και την εδραίωση των πληθωριστικών προσδοκιών,
«ενισχύοντας έτσι μία βιώσιμη προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού προς τη σταθε-
ρότητα των τιμών». Το APP ήταν βασική συνιστώσα -μαζί με τα αρνητικά επιτόκια στις κα-
ταθέσεις στην ΕΚΤ, την κατεύθυνση της μελλοντικής πολιτικής και τα στοχευμένα μακρο-
πρόθεσμα δάνεια στις τράπεζες (TLTRO)- του πακέτου των μέτρων πολιτικής της ΕΚΤ.
Όπως αναφέρει η μελέτη, τα μέτρα αυτά δημιούργησαν συνέργειες που ενίσχυσαν την απο-
τελεσματικότητα καθενός ξεχωριστά.

Σύμφωνα με υπολογισμούς στελεχών της ΕΚΤ, η συνολική επίδραση των μέτρων πολιτι-
κής που υιοθετήθηκαν από τα μέσα του 2014 στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης εκτιμάται σε
περίπου 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, σωρευτικά από το 2016 έως το 2020, ενώ αντίστοιχη εκτι-
μάται ότι είναι και η επίδραση των μέτρων στον ρυθμό ανάπτυξης. Το APP οδήγησε σε στα-
θερή μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων των τραπεζών και σε σύγκλισή τους μεταξύ των
χωρών της Ευρωζώνης από τα μέσα του 2014, ενώ συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των χο-
ρηγήσεων τραπεζικών δανείων.

Οι αγορές ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκάλεσαν μείωση του τρέ-
χοντος και του αναμενόμενου όγκου των διαπραγματεύσιμων τίτλων, οδηγώντας σε μία μεί-
ωση των αποδόσεων τους που εκτιμάται σε περίπου 100 μονάδες βάσης (μία ποσοστιαία
μονάδα) για τα 10ετή ομόλογα, σύμφωνα με τη μελέτη. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Τελετή ολοκλήρωσης του έργου συντήρησης της Αγίας Άννας και του τζαμιού Tanners

Σήμερα παραλαμβάνουμε συντηρημένα,
φροντισμένα με πολλή αγάπη, δύο ακόμη
μνημεία που μάς παρέδωσαν οι αιώνες: την
Αγία Άννα και το τζαμί Τάννερς.

Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική
Κληρονομιά, μαζί με το Πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNDP) και την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, που
χρηματοδοτούν τα έργα της Τεχνικής Επι-
τροπής, δίδει έναν καθημερινό αγώνα εναν-
τίον της φθοράς και της καταστροφής της
και ύστερα από την οδυνηρή εμπειρία του
Αγίου Ιάκωβου και την κατάρρευση τμήμα-
τος των Τειχών της Λευκωσίας, σήμερα δι-
καιούμαστε να αισθανόμαστε ικανοποίηση
και χαρά, τόνισε ο Εκπρόσωπος της Ελλη-
νοκυπριακής πλευράς στην Τεχνική Επι-
τροπή κ. Τάκης Χατζηδημητρίου μιλώντας
στην τελετή της παραλαβής δύο έργων την
περασμένη Τετάρτη.

Η παρουσία όλων στην Αμμόχωστο, την
πάλαι ποτέ πόλη του Βασίλειου της Κύπρου
και της Ιερουσαλήμ, την πόλη της συνύπαρ-
ξης, του εμπορίου, των πολλών ανθρώπων,
των πολλών ομιλιών, των κάστρων και των
εκκλησιών, είναι μήνυμα ελπίδας και συμπα-
ράστασης στο δύσκολο έργο μας, επισήμανε

ο κ. Χατζηδημητρίου.
Αναφερόμενος στα δύο μνημεία που

φροντίστηκαν είπε:
Εδώ ο τόπος μας ταιριάζει, νησιώτικος και

πανανθρώπινος. Η εκκλησία, η Αγία Άννα,
και το γειτονικό Τάννερς τζαμί  είναι μόνο η
πύλη. Από εκεί και πέρα ξανοίγονται όλοι οι
δρόμοι της Ιστορίας, όλοι οι  άνθρωποι και
όλες οι εποχές. Οι Φράγκοι βασιλιάδες, οι ιπ-
πότες, οι πάροικοι, οι Βενετσιάνοι, οι Βυζαν-
τινοί, οι Οθωμανοί. Και τώρα οι συνεχιστές
της διαδρομής: Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύ-
πριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι. Μας
υποδέχεται η πόλη και η Ιστορία μέσα από
την ομίχλη που την περιβάλλει, με δόξες,
αλλά και με πολέμους, συνωμοσίες, φόνους,
προδοσίες και απιστίες. Λίγες οι φορές της
χαράς για τους απλούς ανθρώπους. Τις πιο
πολλές δάκρυα και δυστυχία. Στις ώρες της
συμφοράς οι ξένοι έφευγαν. Αναζητούσαν
άλλα, πιο ασφαλισμένα λιμάνια. Οι ντόπιοι
πάντα εδώ, με πόνο και απαντοχή. Μάθαι-
ναν, με πικρό τρόπο, ότι δεν υπάρχουν σω-
τήρες.

Οι δυστυχίες με τα χρόνια ξεχνιούνται κι
ό,τι τελικά παραμένει είναι τα έργα τα καλά,
οι αγαθοεργίες, ο πολιτισμός, τα έργα τέ-
χνης, τα μνημεία. Όσα, δηλαδή, δίδουν χαρά
και αξία στη ζωή. Βάλσαμο στον πόνο. Ελ-
πίδα για καλύτερο κόσμο. 

Κάτω από τη στέγη της Αγίας Άννας ζούμε
μια ξεχωριστή μέρα, που αγκαλιάζει τους αι-
ώνες, τους πριν και τους αιώνες τους μέλ-
λοντες. Κι εμείς όλοι, μια μικρή λεπτομέρεια.
Προνόμιο, όμως, ζωής η σύνδεσή μας με την
ιστορία του μνημείου.

Η Αγία Άννα κτισμένη στις αρχές του 14ου
αιώνα, στα χρόνια του Ούγου του 4ου, που
απέφευγε τους πολέμους και αγαπούσε τις

τέχνες και τα γράμματα, μας
καλοδέχεται. Σύμφωνα με
τον Γάλλο ιστορικό Ανλάρ,
είναι ένα σπουδαίο μνημείο
που «αξίζει να αναφέρεται
ως υπόδειγμα χάρης, απλό-
τητας και υπέροχης κατα-
σκευής».

Πριν από λίγο καιρό γιορ-
τάζαμε την παραλαβή της
Παναγίας των Καρμελιτών
και της Παναγίας των Αρμε-
νίων. Σήμερα, στην ίδια γει-
τονιά, παραλαμβάνουμε την
Αγία Άννα και το τζαμί Τάννερς, παλιά εκ-
κλησία των Ιακωβίνων. Ένα πολύμορφο δί-
κτυο που αγκαλιάζει διαφορετικές εποχές,
πίστεις, πεποιθήσεις και ανθρώπους.

Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική
Κληρονομία στέκεται με σεβασμό και δέος
μπροστά στα μνημεία και ζητά από αυτά, για
λογαριασμό όλων, ένα μεγάλο συγνώμη.
Από τον εγωισμό, την αδιαφορία και τις τρέ-
λες των ανθρώπων έπαθαν πολλά και δεν
είναι λίγα τα μνημεία εκείνα που τα αντικρί-
ζουμε πια μόνο ως ερείπια.

Στην Αμμόχωστο, στο στολίδι της Μεσο-
γείου και του κόσμου, ερχόμαστε προσκυνη-
τές. Μαθαίνουμε ότι κανένας δεν είναι
μόνος, ότι συμπορευόμαστε  με όσους προ-
ϋπήρχαν, αλλά και με τους μελλούμενους.

Όσοι συνεργαζόμαστε για τη συντήρηση
των μνημείων, στέλλουμε το μήνυμα της συ-
νύπαρξης, της αγάπης και της ειρήνης.

Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο στην
Αμμόχωστο, χρειάζεται να σκορπίσει σε όλο
το νησί, στην  περιοχή και στον κόσμο. Τότε
και μόνο τότε, θα μας σκέπει και η ευλογία
της ειρήνης. 

Πριν ξεκινήσει η τελετή παράδοσης των
μνημείων προσκυνητές από τον Κορμακίτη
με τον εφημέριο τους έφεραν την εικόνα της
Αγίας Άννας από τον Κορμακίτη ψάλλοντας
και μετά από μια μικρή Λιτανεία την τοπο-
θέτησαν στο Ιερό Βήμα του Ναού.

Εκ μέρους της Μαρωνίτικης Κοινότητας
μίλησε στην τελετή ο Μακαριότατος Αρχιε-
πίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου κ.κ. Ιωσήφ
Σουέιφ.

Στο τέλος της τελετής ο πρόεδρος της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής των Αρχαίων Εκ-
κλησιών της Μαρωνίτικης Εκκλησίας  κύ-
ριος Ιωάννης Καρής με την επιτροπή του
έδωσαν σε όλα τα μέλη της Δικοινοτικής επι-
τροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά και
το UNDP αναμνηστική πλακέτα για το γε-
γονός της παράδοσης της Εκκλησίας της
Αγίας Άννας.

Μετά το τέλος της τελετής και την απο-
κάλυψη των δύο πλακετών για την παρά-
δοση της Αγίας Άννας και του Τζαμιού
Τανέρ, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Μα-
ρωνιτών Κύπρου μαζί με τους ιερείς της Μα-
ρωνίτικης Κοινότητας  τέλεσαν εσπερινό. n

Αρχίζει η λειτουργία του πρώτου Κέντρου για Ανήλικους Ουσιοεξαρτώμενους
Σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο για Ανήλικους

Ουσιοεξαρτώμενους και με την εγκατάσταση των πρώτων
εφτά ανηλίκων θεραπευόμενων μελών εγκαθιδρύεται Θερα-
πευτική Κοινότητα Εφήβων.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάν-
νου, σε επίσκεψη του στο Κέντρο πρόκειται για μια κλειστή
μονάδα που υλοποιήθηκε για να καλύψει την ανάγκη που
υπήρχε διαχρονικά στην κοινωνία της Κύπρου, γιατί μέχρι
τώρα  δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Η ανάγκη εντοπίστηκε από
την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και μετά από συντο-
νισμένες ενέργειες και σε συνεργασία το Υπουργείο Υγείας,
κατέστη δυνατή η έναρξη αυτής της Στέγης, δυναμικότητας
15 ατόμων σε μια ημιαγροτική καταπράσινη περιοχή στα πε-
ρίχωρα Λευκωσίας.

Ο Υπουργός ανάφερε ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι ανά-
λογο, υπήρχαν μόνο ανοικτές δομές, δηλαδή τα ουσιοεξαρ-
τώμενα παιδιά, μετά το απόγευμα επέστρεφαν σπίτι τους,
ενώ τώρα με αυτή τη διευθέτηση αντιμετωπίζεται ένα υπαρ-
κτό πρόβλημα που υπήρχε μέχρι σήμερα και έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια. Με αυτή την ενέργεια αντιμετωπίζουμε το
συγκεκριμένο πρόβλημα», επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας. Για
τη λειτουργία του Κέντρου δίνεται χορηγία από το Υπουρ-
γείο Υγείας μέσω της ΑΑΕΚ.

Ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ κ. Άθως Γεωργίου εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
έργου που αποτελούσε αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας και
ευχαρίστησε το Υπουργείο Υγείας για τη στήριξη και τη Θε-
ραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» για τη συνεργασία. «Σα-
φέστατα ήταν μια ανάγκη που δεν μπορούσε να καλυφθεί
από την Πολιτεία, για αυτό προχωρούμε και στην υλοποί-
ηση του έργου αυτού και, σίγουρα, θα μπουν κάποια παιδιά

στο πρόγραμμα, για αυτό και προγραμματίζεται να λειτουρ-
γήσει εντός του μηνός όπως είχαμε υποσχεθεί», δήλωσε.
Πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ικανο-
ποιήσει ελλείματα που υπήρχαν στην κυπριακή κοινωνία και
επανέλαβε ότι υπάρχει δυνατότητα ένταξης 15 ατόμων, το-
νίζοντας ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την έν-
ταξή τους, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων τους.

Κληθείς να πει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα με τους
ουσιοεξαρτώμενους, ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι το πρό-
βλημα όντως είναι υπαρκτό. «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε,
και για αυτό λειτουργούμε αυτό το Κέντρο, ότι υπάρχει πρό-
βλημα. Αν μιλήσουμε για αριθμούς, είμαστε καλύτερα από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας
χρήστης, η δική μας η φιλοσοφία είναι ότι υπάρχει πρό-
βλημα», επεσήμανε.

Ερωτηθείς εάν έχει οριστεί συγκεκριμένος χρόνος που θα
βρίσκονται οι χρήστες στο Κέντρο, ο κ. Γεωργίου αρκέστηκε
να πει ότι ο χρόνος φιλοξενίας θα είναι από έξι μέχρι εννιά
μήνες.

Από πλευράς της, η κα Τίνα Παύλου, Κλινική Διευθύντρια

της Θεραπευτικής Κοινότητας «Αγία Σκέπη», εξέφρασε ιδι-
αίτερη ικανοποίηση για την υλοποίηση του έργου και ανέ-
φερε ότι ήδη υπάρχει ομάδα εφτά ατόμων που θα ενταχθεί
τις επόμενες μέρες. Σημείωσε ότι στην όλη διαδικασία περι-
λαμβάνεται προετοιμασία των ανήλικων ουσιοεξαρτώμενων
για περίπου 7-10 ημέρες, ενώ η παραμονή στο Κέντρο είναι
από έξι μέχρι εννιά μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
ατόμου. «Ένας από τους μεγάλους μας στόχους είναι η εκ-
παίδευση, δηλαδή να μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτά τα
άτομα που είναι εκτός σχολείου συνήθως πίσω στο εκπαι-
δευτικό σύστημα, να πάρουν όσα εφόδια μπορούν, να στη-
ρίξουμε τους γονείς και την οικογένεια με δεξιότητες για να
μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό που συμβαίνει στο σπίτι
τους, ούτως ώστε φεύγοντας από εδώ να μπορούν να συζή-
σουν για το υπόλοιπο της ζωής τους», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, είπε ότι υπάρχει μια ομάδα αποτελούμενη
από έμπειρους επαγγελματίες υγείας, όπως ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς, η οποία θα βρίσκεται στο πλευρό
τόσο των ανήλικων ουσιοεξαρτώμενων όσο και των οικογε-
νειών τους για να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια. Συμπλή-
ρωσε ότι το πρόγραμμα για τους ανήλικους που θα φιλοξε-
νούνται θα περιλαμβάνει ενασχόληση με την εκπαίδευση, τη
μουσική και τον αθλητισμό, ενώ ο στόχος είναι να προσφέ-
ρεται και εξατομικευμένο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες
του κάθε παιδιού.

Πρόσθεσε πως στα κριτήρια επιλογής των ατόμων που θα
εντάσσονται περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα, η ηλικία
(κάτω των 19 ετών), ο βαθμός της χρήσης που γίνεται και
πόσο αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά τους και προκαλεί
παραβατική συμπεριφορά. 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.

 

 
 

 
 

                                                                                   
                                                                

 
 
 
 
 
 

 6  8  3  9  

5 4   7   8 3 

         

6    1    4 

  4    9   

3    2    6 

         

1 7   5   6 8 

 5  2  7  3  

 

 
 

 
 

                                                                                   
                                                                

 
 
 
 
 
 

   7 8   9 2 

   1      

 1   9   4 6 

5  1 6     3 

8        4 

2     9 5  8 

6 2   7   3  

     1    

1 4   2 6    

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 13

ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Εξέταση Αιτήσεων για Συντάξεις / 
Επιδόματα / Βοηθήματα

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

δουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως
προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτή-
σεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε
Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις
07/01/2019.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο
αφορά την περίοδο ανεργίας Φεβρουάριου -
Μαρτίου 2019.  

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

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/12/2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου -
Οκτωβρίου 2018, νοουμένου ότι έχουν στα-
λεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου
2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό
Συμβούλιο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμ-
βρίου 2018.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Οκτωβρίου 2018.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Οκτώ-
βριο του 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτη-
τές αποκτούν δικαίωμα Δεκέμβριο του 2018.

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

σας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αι-
τήσεις Οκτωβρίου 2018. 

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

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

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

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη,

δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα
κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2018.

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

• Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε
σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συντα-
ξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα
αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν
αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Ιανουαρίου 2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 04/01/2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 06/02/2019.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

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

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 12/02/2019.

Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χη-
ρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνον-
ται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον
Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

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

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

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2017 – Απρι-
λίου του 2017 για τις οποίες έχουν παραλη-
φθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, 
πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαρια-
σμούς από άλλους φορείς.

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

Ποινικές Υποθέσεις: Τον Φεβρουάριο του
2019 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 3871
ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1224
αφορούν εργοδότες και οι 2647 αφορούν αυ-
τοτελώς εργαζόμενους. n

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δείχνει καρτερία.
2. Έντομο που προκαλεί σοβαρές ζημιές στην ελαι-
οπαραγωγή – Του είχε αποδοθεί το προσωνύμιο
«Αλεπού της Ερήμου».
3. … Γιουίδερεπουν: διάσημη ηθοποιός – Καθένα
από τα κλαδιά του αμπελιού.
4. Ο αριθμός 74 με γράμματα – Γιτζάκ …]: παλιός
προπονητής του ΠΑΟ – Νευρικός κλονισμός.
5. Οξύθυμος και εκδικητικός – Ένας Λουδοβίκος.
6. « … στη Σαχάρα»: γνωστή ταινία του Μπερτο-
λούτσι – Απαρτίζουν το σκελετό.
7. Γένος πελαργόμορφων πουλιών – Όρθιο, στητό.
8. Ο αριθμός 305 – Ολόκληρος – Τόμας …: Άγγλος συνθέτης.
9. Στην ελληνική μυθολογία ήταν γιός του Τηρέα, βασιλιά της Θράκης – Δεν είναι άϋλοι.
10. Τουλάχιστον – Με τις μάρες … ασυναρτησίες – Μέσα στα … φύκια.
11. Λιγότερα από μια ώρα – Κατάργηση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κλάδος της φυσικής.
2. Τρεις οι εν καμίνω – Τύπος τυριού.
3. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ – Η ιταλική ραδιοτηλεόραση – Ορ-
γώνει τη γη.
4. Κωμικός του τρίο Στούτζες – Το επίπεδο τμήμα γηπέδου.
5. Αρχαίος λαός της Ιταλίας – Ιταλικό άρθρο –  … Νουβό: διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα.
6. Αρχαία πόλη της Αρκαδίας.
7. Αμμώδης περιοχή μεγάλης έκτασης – Η συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
8. Συντομογραφία Κυβερνητικού Τμήματος – Πρόθεση με άρθρο – Διπλό … αντιλέγει.
9. Ελαστική ταινία (αρχ.) – Δυνατό ασιατικό ποτό.
10. Ο αριθμός 21 – Αναφορική αντωνυμία (αρχ.) – Το θρόισμα (αρχ.).
11. Κλάδος της Ηλεκτρολογίας. 
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνε-
δρία του ημερομηνίας 15/3/2019, ενέ-
κρινε την Πρόταση του Υπουργού

Παιδείας για τροποποίηση του περί Κρατι-
κής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015,
με ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019,
έτσι ώστε:

(α) για τις οικογένειες με περισσότερα από

δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάρι-
στο εισόδημά τους να μπορεί να υπερβεί τις
πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χι-
λιάδες ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
πέραν του δευτέρου, αντί των τριών χιλιά-
δων ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα,

(β) το επίδομα που παραχωρείται, με βάση
τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-

τος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παρο-
χών Νόμο του 2014 σε άτομα με αναπηρίες
ή χρόνιες παθήσεις, να μην περιλαμβάνεται
στο οικογενειακό εισόδημα για τον υπολο-
γισμό της κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει στις δέ-
ουσες ενέργειες για ψήφιση των πιο πάνω
τροποποιήσεων από τη Βουλή και για τον

σκοπό αυτό δόθηκε παράταση στην υπο-
βολή αιτήσεων μέχρι τις 10 Μαΐου.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας καλεί
τους δικαιούχους, που δεν επηρεάζονται από
το τροποποιητικό νομοσχέδιο, να υποβά-
λουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις
29 Μαρτίου 2019. n

Αιτήσεις για κρατική φοιτητική μέριμνα
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Ο Κλάδος Δασικών Υπαλλήλων για τη Διεθνή Μέρα Δασών

Στις 22 Μαρτίου τιμάται η Διεθνής
Μέρα Δασών. Η μέρα που συμπίπτει
με τους εορτασμούς για την Παγκό-

σμια Μέρα Δασοπονίας και που έχει αφιε-
ρωθεί αποκλειστικά στην ανάδειξη και προ-
βολή της προσφοράς του δασικού πλούτου
στην ύπαρξη και διατήρηση της ζωής στον
πλανήτη, στην οικολογική ισορροπία και
στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη
των ανθρώπινων κοινωνιών. Τονίζεται μέσω
αυτής της μέρας, η άμεση ανάγκη προστα-
σίας των δασικών μας οικοσυστημάτων ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την δική μας
επιβίωση.

Στην παγκόσμια δίνη της οικονομικής και
οικολογικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε,
επιβάλλεται να εκτιμήσουμε εκ νέου τα τε-
ράστια οφέλη της αειφόρου διαχείρισης των
δασικών οικοσυστημάτων και τις υπηρεσίες
που αυτά παρέχουν στην κοινωνία, την οι-
κονομία και το περιβάλλον. Η ανάγκη δια-
τήρησης, σωστής διαχείρισης και ανάπτυξης
τους, όπως και όλων των δασικών εκτάσεων
και χώρων πρασίνου του νησιού μας, πρέπει
να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την
πολιτεία. Αυτό σημαίνει ένα δυνατό και ενι-
σχυμένο δασικό τομέα και μια δασική υπη-
ρεσία σωστά στημένη και εξοπλισμένη για
να μπορεί να φέρνει σε πέρας αυτή την απο-
στολή. Παράλληλα, σημαίνει και σωστά ενη-
μερωμένη κοινωνία, η οποία με ενδιαφέρον,
γνώση, αγάπη και φροντίδα θα υποστηρίζει
αυτό το έργο, θα συμβάλλει με τον τρόπο
της και θα κρίνει εποικοδομητικά τις απο-
φάσεις και τα έργα της πολιτείας.

Ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος
Δασών, επισημαίνει για ακόμα μια φορά ότι,
παρά τη γενική διαπίστωση πως τα δάση της
Κύπρου βρίσκονται κάτω από αειφόρο δια-
χείριση, και παρά τις επιμέρους βελτιώσεις
που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα, υπάρ-
χουν ακόμα πολλά, σοβαρά και ουσιαστικά
βήματα που πρέπει να γίνουν για να ανα-
τραπεί η παρατηρούμενη τα τελευταία χρό-
νια υποβάθμιση του δασικού τομέα της Κύ-
πρου. Κάθε χρόνο εκφράζουμε την ανησυχία
μας αυτή, καταγγέλλουμε, προτείνουμε,
αλλά δεν παύουμε να ελπίζουμε.

Έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι,
πέραν των μειωμένων προϋπολογισμών, η
υποβάθμιση του δασικού τομέα αποτυπώνε-
ται ουσιαστικά μέσα από την αποψίλωση
των οργανικών θέσεων και την υποστελέ-
χωση του Τμήματος, την ίδια ώρα που οι αρ-
μοδιότητες και ο γεωγραφικός τομέας ευθύ-
νης του έχουν διευρυνθεί δραματικά. Η έλ-

λειψη προσωπικού δυσχεραίνει το έργο του
Τμήματος, με σοβαρότατους κινδύνους για
τα δάση, την κοινωνία και την οικονομία.
Σημειώνεται εμφαντικά ότι, η σημερινή
στελέχωση του Τμήματος Δασών είναι χει-
ρότερη από αυτή που υπήρχε το Καλοκαίρι
του 2016, όταν είχαμε τις καταστροφικές
πυρκαγιές της Σολέας και της Αργάκας. Το
υφιστάμενο προσωπικό εργάζεται εξοντω-
τικά και όπως έχει καταδείξει και το περσινό
καλοκαίρι, έχει φτάσει στα όρια του. Το
Τμήμα χρειάζεται
να επανέλθει σε
συνθήκες ανε-
κτής στελέχωσης
ως προς την εκ-
πλήρωση της δι-
ευρυμένης απο-
στολής του, με ασφάλεια και αποτελεσματι-
κότητα.  

Αποτυπώνεται και μέσα από την υποβάθ-
μιση της δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο
– τόσο μέσα από τον τερματισμό των προ-
σπαθειών ίδρυσης σχετικού Τμήματος στο
ΤΕΠΑΚ, όσο και μέσα από την αδρανοποί-
ηση του Δασικού Κολεγίου αλλά και τις
αδιέξοδες προτάσεις που προωθούνται για
επαναπροσφορά του Διπλώματος στη δασο-
πονία. Χωρίς αναβαθμισμένη δασική εκπαί-
δευση και έρευνα στην Κύπρο, η πατρίδα μας
θα στερηθεί σοβαρής υποστήριξης στη
εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών
προσεγγίσεων στη διαχείριση και προστασία
των δασών μας. Σημειώνουμε ότι εδώ και
τέσσερα χρόνια, δεν καταρτίζονται επαγ-
γελματίες δασικοί στις ειδικές περιβαλλον-
τικές συνθήκες του νησιού μας. Θυμίζουμε

επίσης ότι η πρόταση για ίδρυση σχετικού
Τμήματος στο ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στα συρ-
τάρια εδώ και πέντε χρόνια. 

Η υποβάθμιση του δασικού τομέα αποτυ-
πώνεται επίσης και μέσα από τις σοβαρές πε-
ρικοπές στον προϋπολογισμό του Τμήματος
Δασών, οι οποίες έχουν επιφέρει σημαντικές
αδυναμίες στην ικανότητα αποτελεσματικής
ανταπόκρισης και εκπλήρωσης της αποστο-
λής του Τμήματος, όπως είναι η ανεπάρκεια
σε οχήματα. 

Συνεπώς, αν
θέλουμε να μι-
λάμε με ειλικρί-
νεια και υπευθυ-
νότητα για στή-
ριξη του δασικού
τομέα, τότε θα

πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να στη-
ρίξουμε ορισμένα σημαντικά βήματα, όπως:

Αποπαγοποίηση όλων των κενών θέσεων
πρώτου διορισμού, άμεση επαναφορά όσων
καταργήθηκαν κατά την περίοδο 2012 –
2015 και επίσπευση της διαδικασίας πλήρω-
σης τους. Η πραγματική στελέχωση του
Τμήματος σε απόλυτους αριθμούς σήμερα
ανέρχεται σε 280 υπαλλήλους, στελέχωση η
οποία είναι κατά 54 άτομα λιγότερη από την
προβλεπόμενη του 2011. 

Αναβάθμιση της δασικής εκπαίδευσης και
έρευνας στη Κύπρο μέσα από τη δημιουργία
σχετικού τμήματος στο Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. Το Δασικό Κολέγιο έχει
και ρόλο και έργο να προσφέρει μέσα από
την αναβάθμιση του σε ένα σύγχρονο δα-
σικό εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό κέντρο.
Μέσα από τη διπλή και αλληλοσυμπληρού-

μενη προσέγγιση ΤΕΠΑΚ – Δασικό Κολέγιο
θα μπορούν να καλύπτονται τόσο οι ανάγ-
κες της σύγχρονης δασοπονίας όσο και
ανάγκες άλλων όμορων επαγγελματικών
κατευθύνσεων, όπως του περιβάλλοντος και
της αγροτικής οικονομίας. 

Ενίσχυση του προϋπολογισμού του Τμή-
ματος Δασών για άμβλυνση των προβλημά-
των που παρουσιάζονται σήμερα στον τομέα
της πυροπροστασίας. Το κράτος δεν πρέπει
να φείδεται πόρων όταν το θέμα άπτεται της
ασφάλειας του προσωπικού, των πολιτών,
περιουσιών και του περιβάλλοντος.  

Τα τεράστια προβλήματα που έχουν συσ-
σωρευτεί από την υποβάθμιση αυτή, θα χρει-
αστούν πολλή προσπάθεια, κόπο και σημαν-
τικούς πόρους για να ξεπεραστούν. Χαιρετί-
ζουμε τα μικρά αλλά σημαντικά βήματα που
έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, παράλ-
ληλα όμως επισημαίνουμε ότι χρειάζονται
πιο άμεσες και δραστικές αποφάσεις για
αποκατάσταση της προστασίας των δασών
μας σε ασφαλή και ικανοποιητικά επίπεδα. 

Η τύχη του δασικού πλούτου διακυβεύε-
ται και ως δασικοί υπάλληλοι και ως επαγ-
γελματίες, καλούμαστε να την προστατεύ-
σουμε. Από τη δική μας πλευρά, δηλώνουμε
για ακόμα μια φορά την ετοιμότητα, προθυ-
μία και βούληση μας να συνεχίσουμε να ερ-
γαζόμαστε άοκνα, φιλότιμα, αλλά και με
αξιοπρέπεια, να υπερασπιζόμαστε το δασικό
πλούτο του τόπου μας και να τον υπηρε-
τούμε με τις γνώσεις και εμπειρίες μας, προς
όφελος των σημερινών αλλά και των μελ-
λοντικών γενιών.. 

Με αυτή την ευκαιρία, καλούμε ξανά
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – Κυβέρ-
νηση, Βουλή, Κόμματα, Υπηρεσίες, Ανεξάρ-
τητους Αξιωματούχους, ΜΜΕ, αλλά και την
κοινωνία στο σύνολο της, να εγκύψουν
άμεσα και με αφοσίωση - αλλά και συνέχεια
και συνέπεια - στην εξέταση και επίλυση
αυτών των σοβαρότατων προβλημάτων, για
να διατηρηθεί ο δασικός τομέας και τα δάση
μας σε αειφόρο πορεία και διαχείριση, πριν
να είναι πολύ αργά. Ας μην αρκεστούμε και
πάλι σε άκαρπα λόγια. Ας δράσουμε έγκαιρα
για το μέλλον των παιδιών μας.

Και επειδή η εμπειρία είναι οδηγός: ας μην
θυμηθούμε ξανά τα δάση και τα προβλή-
ματα τους όταν θα ξεσπάσει η πρώτη με-
γάλη πυρκαγιά: όσοι ενδιαφέρονται πραγ-
ματικά, ας μιλήσουν – αλλά κυρίως ας πρά-
ξουν ΤΩΡΑ, γιατί τότε, ίσως να  είναι πολύ
αργά! n

Υπό αειφόρο διαχείριση τα δάση μας
αλλά απαιτούνται ακόμη πολλά
για να ανατραπεί η υποβάθμιση τους
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Ημπάλα ξανά στη σέντρα! Μετά τη διακοπή του
πρωταθλήματος λόγω των αγώνων της Εθνικής μας
ομάδας για τα προκριματικά του Euro 2020, η αντί-

στροφη μέτρηση άρχισε για την τελική ευθεία, χωρίς άλλη
διακοπή μέχρι τον Μάιο που θα πέσει η αυλαία του πρωτα-
θλήματος και του Κυπέλλου.

Να θυμίσουμε ότι οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής μας
ομάδας για την 3η και 4η αγωνιστική θα διεξαχθούν στις 8
και 11 Ιουνίου αντίστοιχα.

Τελευταίες επτά αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί και η
φάση των πλέι-οφ και η μάχη τόσο για τον τίτλο όσο και για
μια θέση στην Ευρώπη καλά κρατεί.

ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας διεκδικούν τον τίτλο, με τους
γαλαζοκίτρινους, μετά και τη νίκη τους στο Τσίρειο επί της
ομάδας της Λεμεσού, να έχουν αυτή τη στιγμή τον πρώτο
λόγο για την κατάκτηση του έβδομου συνεχούς τίτλου στην
ιστορία τους, αφού έχουν ένα βαθμό περισσότερο από τον
Απόλλωνα.

Την 3η προνομιούχα θέση τη διεκδικούν η ΑΕΛ και η ΑΕΚ
και θα τα δώσουν όλα για να την κατακτήσουν και να πά-
ρουν το εισιτήριο που οδηγεί απευθείας στο Γιουρόπα Λιγκ.

Στη συνέχεια είναι η Νέα Σαλαμίνα (5η) και ακολουθεί η
Ομόνοια. Αυτές οι δύο ομάδες παίζουν περισσότερο για το
γόητρο τους, αφού δεν έχουν το κίνητρο για μια θέση στην
Ευρώπη και θα έχουν περισσότερο ρυθμιστικό ρόλο στο
πρωτάθλημα, κάτι που μέχρι στιγμής γίνεται. Η ομάδα του
Βαρωσιού, στους πρώτους τρεις αγώνες είναι αήττητη
(ΑΠΟΕΛ 1-1, Ομόνοια 0-0, ΑΕΚ 2-1) και η Ομόνοια σε δύο
(Σαλαμίνα 0-0, ΑΕΛ 3-1).
Και στον ορίζονται το ‘αιώνιο’ ντέρμπι

Το ΑΠΟΕΛ πέρασε στην κορυφή και θέλει να μείνει εκεί
μέχρι τέλους, ώστε να πανηγυρίσει το έβδομο συνεχόμενο
πρωτάθλημα. Μπροστά του έχει επτά παιχνίδια, εκ των
οποίων τα πέντε είναι στο ΓΣΠ. Τα μοναδικά παιχνίδια που
έχει  εκτός έδρας είναι με την ΑΕΛ και την ΑΕΚ. Αν κατα-
φέρουν οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ να αξιοποιήσουν την έδρα τους,
τότε θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Είναι αλή-
θεια ότι μέχρι στιγμής ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει καταφέρει να πάρει
τα αποτελέσματα που ήθελε εντός έδρας, αφού σε 12 στο
σύνολο αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής μετρά έξι νίκες,
τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες.

Ο ΑΠΟΕΛ, μετά τη νίκη του επί του Απόλλωνα και την
αναρρίχηση του στην κορυφή, θέλει να διατηρηθεί εκεί και
αυτό μπορεί να γίνει μόνο με νίκη επί του ‘αιωνίου’ αντιπά-
λου, που δείχνει ανεβασμένος. Από το παιχνίδι θα απουσιά-
σουν ο Σάββας Γκέντσογλου (τραυματίας) και ο Νικόλας
Ιωάννου (τιμωρημένος).
Για να ελπίζει… ‘ζωντανός’ ως το ντέρμπι του ΓΣΠ

Στον Απόλλωνα επιχειρείται ανύψωση του ηθικού καθώς
παρά την απογοήτευση από την τελευταία ήττα η απόσταση
από την κορυφή είναι μόλις στο -1. Οι ποδοσφαιριστές των
κυανόλευκων της Λεμεσού θέλουν να δείξουν συνέπεια και
να μην αφήσουν να χαθούν άλλοι βαθμοί, οι οποίοι θα τους
στερήσουν τη δυνατότητα να ελπίζουν στην κατάκτηση του
τίτλου. Δεν ξεχνά κανείς πως η ομάδα του Σωφρόνη Αυγου-
στή θα έχει την ευκαιρία στον αγώνα στο ΓΣΠ ‘να πάρει
πίσω το αίμα της’, νικώντας τον ΑΠΟΕΛ για πρώτη φορά
μετά από τέσσερις ήττες (η μία στην περασμένη σεζόν). Αν
παραμείνει ως τότε στο κόλπο του τίτλου, οι κυανόλευκοι
θα τα παίξουν ‘όλα για όλα’ σε ένα μόνο παιχνίδι.

Το δύσκολο πρόγραμμα του Απόλλωνα αρχίζει με δοκιμα-
σία στο ‘ΑΕΚ Αρένα’ κόντρα στην ΑΕΚ, παιχνίδι που θα διε-
ξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Δύο απουσίες μετρά η ομάδα της Λεμεσού, του Σατσέτι
(τιμωρημένος) και του Χάμπου Κυριάκου (τραυματίας).

Από κει και πέρα, θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με την
ΑΕΛ στο Κύπελλο, την Τετάρτη 3 Απριλίου, με τον Απόλ-
λωνα να είναι τυπικά φιλοξενούμενος στο Τσίρειο. Ακολού-
θως θα φιλοξενήσει την Νέα Σαλαμίνα και μετά στο ΓΣΠ θα
αναμετρηθούν με την Ομόνοια. Στο πρόγραμμα είναι και η
ρεβάνς του Κυπέλλου με την ΑΕΛ (17/4), ενώ λίγες ημέρες
αργότερα (21/4), οι δύο ομάδες της Λεμεσού θα τεθούν αν-
τιμέτωπες για το πρωτάθλημα.

Η ΑΕΛ δουλεύει…
σκληρά

Πώς να μην πιάνει
το παράπονο στους
φίλους της ΑΕΛ
όταν βλέπουν την
ομάδα τους να βρί-
σκεται στην τρίτη
θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα, αλλά να
μην μπορεί να πάρει
βαθμό ή βαθμούς
στα τελευταία τέσ-
σερα παιχνίδια. Και

αν δεν βρουν αμέσως τις λύσεις, η τεχνική ηγεσία και οι πο-
δοσφαιριστές, για να αλλάξουν τη μοίρα τους, θα έχουν ρίξει
στον κάλαθο των αχρήστων όσα έκαναν μέχρι τώρα.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν μπροστά τους τον επόμενο
αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα και μετά το πρώτο παιχνίδι Κυ-
πέλλου με τον Απόλλωνα. Στην ακίδα τους είναι ο θεσμός
του Κυπέλλου, θέλοντας να σπάσουν την κακοδαιμονία με
τους έξι χαμένους τελικούς (με Ανόρθωση, ΑΕΚ, Πέγεια,
Ομόνοια, Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ). Η ομάδα  όμως δεν σκο-
ράρει, δεν έχει σταθερότητα και δικαιολογημένα διερωτών-
ται όλοι αν μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά. Οι γαλαζοκί-
τρινοι μετά τη Νέα Σαλαμίνα θα υποδεχθούν τον ΑΠΟΕΛ,
ενώ όπως αναφέραμε θα παίξουν τα ρέστα τους στο Κύ-
πελλο κόντρα στον Απόλλωνα.
Η ΑΕΚ ψάχνει την 1η νίκη

Κόντρα στον Απόλλωνα το ερχόμενο Σάββατο, η ΑΕΚ
Λάρνακας ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτά-
θλημα κόντρα στους γαλάζιους της Λεμεσού. Τα δύο παι-
χνίδια που έδωσαν οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια
του πρωταθλήματος έληξαν ισόπαλα. Ο αγώνας στο Τσίρειο
έληξε με το… αγγλικό 3-3, ενώ ο αγώνας στο ‘Αρένα’ τελεί-
ωσε με λευκή ισοπαλία (0-0).
Νέα Σαλαμίνα για μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών

Αυτό που προέχει στη Νέα Σαλαμίνα είναι να προετοιμα-
στεί κατάλληλα η ομάδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ο αγώ-
νας είναι ορισμένος για το Σάββατο 30 Μαρτίου και θα γίνει
στο ‘Αμμόχωστος’. Το κλίμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση,
αφού η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο
στα παιχνίδια με τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.
Η ομάδα πρέπει να δείξει χαρακτήρα σε όλα τα παιχνίδια και
να επιδιώξει την όσο μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών, με αι-
σιοδοξία την 3η ή 4η θέση στον βαθμολογικό πίνακα.
Έχει ντέρμπι η Ομόνοια

Η Ομόνοια μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει του
Σαββατιάτικου ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Η καλή εμφάνιση
των πρασίνων επί της ΑΕΛ (3-1) και σε συνδυασμό και με
την ήττα της ΑΕΚ, αναπτέρωσε τις όποιες ελπίδες των πρα-
σίνων, έστω και μαθηματικές. Έτσι θα διεκδικήσουν τη νίκη
επί του ΑΠΟΕΛ, έστω κι αν στο ‘τριφύλλι’ έχουν ξεχάσει από
πότε έχουν να κερδίσουν τον ‘αιώνιον’ αντίπαλό τους. Υπάρ-
χει αισιοδοξία ότι το Σαββατιάτικο ντέρμπι μπορεί να… κρύ-
βει κάτι καλό!
Η ‘Κυρία’ με Τιμούρ Κετσπάγια

Η συμφωνία του Τιμούρ Κετσπάγια με την Ανόρθωση
αποτελεί γεγονός, με μόνη εκκρεμότητα την επισημοποίηση
της συνεργασίας μέσω ανακοίνωσης. Αυτό είναι πολύ πιθανό
να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού η ομάδα είναι συγ-
κεντρωμένη στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Ακολουθεί
το παιχνίδι με την Αλκή Ορόκλινης στο ‘Αντώνης Παπαδό-
πουλος’. Η αναμέτρηση θα γίνει τη Δευτέρα 1η Απριλίου και
μοναδικός στόχος είναι να πάρει τους τρεις βαθμούς.
Ένωση έτοιμη για… όλα

Στην τελική ευθεία της χρονιάς η Ένωση Παραλιμνίου κυ-
νηγάει δύο στόχους. Πρώτα απ’ όλα την παραμονή της στην
πρώτη κατηγορία και έπειτα την πρόκριση στον τελικό Κυ-
πέλλου. Η αποφυγή του υποβιβασμού είναι ύψιστης σημα-
σίας για τους ‘Βυσσινί’. Η Ένωση μπήκε πολύ δυναμικά στους
αγώνες του β΄ γκρουπ όπου σε τρία παιχνίδια είναι αήττητη
και έστειλε τα μηνύματα. Επόμενος αντίπαλό της η Πάφος

εντός έδρας και είναι νίκη για… έξι βαθμούς! Ως γνωστό στο
Κύπελλο η Ένωση θα έχει για αντίπαλό της τον ΑΠΟΕΛ.
Η Πάφος θέλει… βελτίωση και βαθμούς

Η Πάφος τα τελευταία δύο παιχνίδια γνώρισε ισάριθμες
ήττες από Ανόρθωση (0-1) και Αλκή (0-3) και τώρα τρέχει
με… χίλια για να προλάβει το τρένο της παραμονής. Ακο-
λουθεί η δύσκολη έξοδος στο Παραλίμνι με την Ένωση στις
31 Μαρτίου, ενώ μετά οι γαλάζιοι θα φιλοξενήσουν τον
Ερμή. Ο στόχος δεν είναι άλλος από του να κερδίσουν έξι
βαθμούς για να απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβα-
σμού.
Αλκή στο πιο δύσκολο παιχνίδι της

Το παιχνίδι με αντίπαλο τη Δόξα ανήκει στο παρελθόν για
την Αλκή, η οποία επικεντρώθηκε στη δύσκολη συνέχεια του
πρωταθλήματος. Η ‘Αθάνατη’ έχει μπροστά της το παιχνίδι
με την Ανόρθωση το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα 1η Απριλίου
στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί
κάποιος ότι πρόκειται για το πιο δύσκολο παιχνίδι που θα
δώσει το συγκρότημα του Κώστα Σακκά, μέχρι το τέλος.
Υπάρχει όμως πίστη και αισιοδοξία ότι οι ποδοσφαιριστές θα
προσπαθήσουν για το βαθμολογικό όφελος.
Ώρα για αντεπίθεση

Σημάδι αγωνιστικής ανάκαμψης παρουσίασε η Δόξα. Η
προσφυγική ομάδα στα τελευταία δύο παιχνίδια της το πι-
στοποίησε ιδιαίτερα με νίκη (1-4) επί της Αλκής Ορόκλινης.
Η ομάδα θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει με
αξιώσεις την παραμονή της στην Κατηγορία. Με την επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος θα έχει για αντίπαλό της τον
Ερμή Αραδίππου και είναι το φαβορί για το τρίποντο.
Θα το… παλέψει

Τα δεδομένα για παραμονή του Ερμή στην πρώτη Κατη-
γορία είναι πολύ δύσκολα και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα. Η ομάδα της Αραδίππου βρίσκεται στην τελευταία
θέση και για να αυξήσει τις πιθανότητές της θα πρέπει να
έχει κάποια συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Επόμενος αν-
τίπαλος είναι η Δόξα και η νίκη αποτελεί μονόδρομο για
τους ‘φτεροπόδαρους’, οι οποίοι θέλουν να έχουν και την
τύχη με το μέρος τους…
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μαθηματική άνοδο για Διγενή και Ομόνοια

Ο Διγενής Μόρφου και η Ομόνοια Ψευδά που μοιράζονται
την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 54 βαθμούς είναι
και μαθηματικά στην Β΄ Κατηγορία και τώρα απομένει ποια
ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο. Η προσφυγική ομάδα κέρ-
δισε 3-2 την Ελπίδα Αστρομερίτη και η ομάδα του Ψευδά την
Ολυμπιάδα Λυμπιών με 2-1. Μάχη για τον τίτλο και η ομάδα
της Ξυλοτύμπου (3η 51 β.) που κέρδισε τον Εθνικό Λατσιών
με 3-0.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υποβιβάστηκε ο Ροτσίδης Μάμμαρι

Ολοκληρώθηκε η δράση του πρωταθλήματος Επίλεκτης
Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Ηρακλής Γερολάκκου (Πρωταθλητής),
Εληά Λυθροδόντα, ΑΠΟΝΑ Αναγιών και Κορμακίτης εξα-
σφάλισαν το εισιτήριο για άνοδο στην Γ΄ Κατηγορία. Τον
Λειβαδιακό/Σαλαμίνα που υποβιβάστηκε ακολούθησε ο Ρο-
τσίδης Μάμμαρι παρά τη νίκη του επί του Ορφέα με 5-3. Ο
ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς με το 5-2 επί της Εληάς Λυθροδόντα πα-
ρέμεινε στην Κατηγορία, αν όμως έχανε τότε θα πήγαινε στο
Αγροτικό…

Μία νίκη και μία ήττα για την Εθνική μας
Έκανε καλό ξεκίνημα το βράδυ της Πέμπτης η Εθνική μας

ομάδα κερδίζοντας με 5-0 τον Άγιο Μαρίνο, όμως το βράδυ
της Κυριακής γνώρισε δίκαια την ήττα από το Βέλγιο με 2-0
για τα προκριματικά του Euro 2020. Οι επόμενοι αγώνες θα
είναι στις 8 Ιουνίου με το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σκωτία
και 11 του ίδιου μήνα και πάλι εκτός με τη Ρωσία.
Βαθμολογία – 9ος όμιλος
Βέλγιο 6
Κύπρος 3
Ρωσία 3
Καζακστάν 3
Σκωτία 3
Σαν Μαρίνο 0

Η μπάλα στη… σέντρα και στην τελική ευθεία…
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Κυπριακή Δημοκρα-
τία και η Ελλάδα είναι βασικοί εταίροι στην
ασφάλεια και την ευημερία.
Μάικλ Πομπέο,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Η τετραμερής συνάντηση θα πρέπει να πω
ότι ήταν μια πραγματικά ιστορική συνάν-
τηση.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η συνεργασία των τριών χωρών είναι στρα-
τηγική, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας
και της ασφάλειας.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η παρουσία του αμερικανού ΥΠΕΞ αποτε-
λεί απτή απόδειξη ότι οι τρεις χώρες μας
αποτελούν ένα αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ.
Μπέντζαμιν Νεντανιάχου,
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε μαζί με
τους ομολόγους μας της Ιταλίας τον νέο
Δρόμο του Μεταξιού.
Σι Τζινπίνγκ,
Πρόεδρος της Κίνας. 

Η συμφωνία με Κίνα είναι απολύτως συμ-

βατή με ΕΕ και ΝΑΤΟ

Τζουζέπε Κόντε,

Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα δημιουργή-

σει προβλήματα που κανείς δεν θέλει.

Χάικο Μάας,

ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους γραφει-

οκράτες των Βρυξελλών.

Βίκτορ Όρμπαν,

Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Δραστηριοποιείται και επικοινωνεί με τα μέλη 
το νέο Δ.Σ. του Τμήματος της ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος
ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού που εξελέγη από τα μέλη του Τμή-
ματος στη Γενική Συνέλευση στις 20 Φεβρουαρίου σε

επικοινωνία του με τους συναδέλφους μέλη του Τμήματος
τους πληροφορεί ότι ι ένας από τους κυριότερους στόχους
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η άμεση επικοινωνία
με τα μέλη της Συντεχνίας μας με έδρα τη Λεμεσό και η δη-
μιουργία των κατάλληλων συνθηκών που διασφαλίζουν την
ευημερία, την ενότητα καθώς και την καλλιέργεια και ανά-
πτυξη συναδελφικών σχέσεων μεταξύ των μελών. 

Στα πλαίσια αυτά των προγραμματισμών του νέου Δ.Σ. η
κάθε εισήγηση και η οποιαδήποτε κατάθεση απόψεων η
οποία προέρχεται από τα μέλη αναφορικά με τον πιο πάνω
στόχο είναι ευπρόσδεκτη για συζήτηση. Τα μέλη του Επαρ-
χιακού Τμήματος της ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού μπορούν να επι-
κοινωνούν με την Επαρχιακή Επιτροπή στο τηλέφωνο της
Γραμματέως του Δ.Σ. συναδέλφου Κούλλας Σολωμού
(99411979) και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το
οποίο έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό
(ep.pasydylemesou@outlook.com).

Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε στην τελευταία του τακτική συνε-
δρία τη δημιουργία ειδικής Επιτροπής Εκδηλώσεων η οποία
θα απαρτίζεται από μέλη της συντεχνίας κι η οποία θα είναι
υπεύθυνη για την πραγματοποίηση και ουσιαστικά τη διορ-
γάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, καλλιτεχνικών, αθλητι-
κών και άλλων εκδηλώσεων. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Δ.Σ. ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού καλεί
όλες/ους συναδέλφισσες/συναδέλφους που ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν σ’ αυτή την Επιτροπή να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 2 Απριλίου,
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος
ep.pasydylemesou@outlook.com δίδοντας τα πλήρη στοι-

χεία τους ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί τους. 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την εκλογή

του καταρτίστηκε σε σώμα όπως αναφέρουμε στη συνέχεια
τονίζει ότι είναι στη διάθεση των μελών για συζήτηση των
απόψεων, και εισηγήσεων τους όπως και οποιωνδήποτε
άλλων θεμάτων τα οποία θέλουν να συζητήσουν.

Ευγένιος Χατζηπέτρου, Πρόεδρος
Ιωάννης Βαταμίδης, Αντιπρόεδρος
Κούλλα Σολωμού, Γραμματέας
Παντελής Πορνάρης, Ταμίας
Γεώργιος Παναγή, Μέλος
Χρίστος Ιωάννου, Μέλος
Ανδρέας Προκοπίου, Μέλος. n

Αύριο αναμνηστικά γραμματόσημα 
για τρία αιωνόβια δέντρα της Κύπρου 

Σε τρία αιωνόβια δέν-
τρα της Κύπρου είναι
αφιερωμένη η ανα-

μνηστική σειρά γραμματο-
σήμων που θέτουν σε κυ-
κλοφορία αύριο Πέμπτη, 28
Μαρτίου τα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία. Σε διαφημιστικό
φυλλάδιο για την αναμνη-
στική σειρά αναφέρεται ότι
τα αιωνόβια δέντρα ή δέν-
τρα-μνημεία της φύσης είναι
σημαντικά δείγματα της φυ-
σικής και πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, τα οποία άντεξαν τη δοκιμασία των καιρικών
συνθηκών και του χρόνου, αλλά και στην καταστρεπτική
μανία της φωτιάς και των αλόγιστων ενεργειών του ανθρώ-
που. Τα αιωνόβια αυτά δέντρα είναι μάρτυρες ιστορικών γε-
γονότων και συχνά συνδέονται με τις παραδόσεις, τους μύ-
θους και τους θρύλους του πολύπαθου νησιού μας. 

Τα τρία αιωνόβια δέντρα που επιλέγηκαν για την αυριανή
αναμνηστική σειρά είναι ο Πλάτανος της Αγίας Μαύρης στο
γραμματόσημο των 34 σεντ, το Κυπαρίσσι στον Κάθηκα για
το γραμματόσημο των 41 σεντ και ο Τρέμιθος στην Απεσιά
για το γραμματόσημο των 64 σεντ. 

Ο Πλάτανος της Αγίας Μαύρης (platanus orientalis) έχει
περιφέρεια κορμού 8.20 μέτρων και ύψος 38 μέτρων και είναι
ηλικίας 800 περίπου χρόνων. Είναι φυλλοβόλο δέντρο με
ανοικτή κόμη, έχει τεφρόλευκο ή τεφροκαστανό φλοιό και
φύλλα κατ’ εναλλαγή παλαμοειδή. Είναι ιθαγενές είδος της
Κύπρου που το συναντάμε σε ρεματιές ή κοντά σε πηγές.

΄Εχει προκηρυχθεί ως προστατευόμενο το 2004. 
Το Κυπαρίσσι του Κάθηκα (Cupressus sempervirens) έχει

περιφέρεια κορμού 4,35 μέτρα, ύψος 14 μέτρα και είναι ηλι-
κίας περίπου 700 χρόνων. Είναι αειθαλές δέντρο, με πλατιά
ή στενή κωνική κόμη, φλοιό ελαφρά αυλακωτό, τεφρό.
Φύλλα πολύ μικρά λεπιοειδή σταυρωτά αντίθετα. Είναι ιθα-
γενές είδος της Κύπρου που αυτοφύεται συνήθως σε ασβε-
στολιθικούς γκρεμούς και πλαγιές σε πολλές περιοχές του
νησιού και ιδιαίτερα στην οροσειρά του Πενταδακτύλου.
Έχει κηρυχθεί προστατευόμενο το 2017. 

Ο Τρέμιθος στην Απεσιά (Pistacia atlantica) έχει περιφέ-
ρεια κορμού 6,80 μέτρων, ύψος 10 μέτρων και είναι ηλικίας
περίπου 1500 χρόνων. Είναι εύρωστο φυλλοβόλο δέντρο, με
πλατιά κόμη, φλοιό τεφροκάστανο και φύλλα σύνθετα. Είναι
ιθαγενές είδος της Κύπρου που το συναντούμε σε πλατείες
χωριών, σε όρια χωραφιών, σε πετρώδεις πλαγιές, σε αυλές
σπιτιών και κοντά σε εξωκλήσια σε πολλές περιοχές του νη-
σιού. Έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενο το 2004. n


