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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Κύριο θέμα στο 56ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων
οι ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου

Κύριο θέμα στο 56ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων
που πραγματοποιήθηκε χθες ήταν οι αποφάσεις του
Διοικητικού Δικαστηρίου, που έστω και καθυστερη-

μένα, δικαιώνουν τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα και ειδικότερα την Οργάνωση μας και τους συνα-
δέλφους που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά των
μονομερών μέτρων που λήφθηκαν από Κυβέρνηση και
Βουλή παραβιάζοντας κατοχυρωμένα δικαιώματα μας.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Χίλτον
Παρκ στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος και απηύθυνε ομιλία προ τους
Συνέδρους και εξέφρασε τις θέσεις της Κυβέρνησης στα δη-
μοσιοϋπαλληλικά. 

Στο επίσημο μέρος του Συνεδρίου παρέστησαν επίσης ο
Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης, Μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι και τα Μέλη της ΕΔΥ
και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Αρ-
χηγός της Αστυνομίας οι επικεφαλής των Γραφείων στην
Κύπρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβου-
λίου και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι.

Τις θέσεις της Οργάνωσης μας για το θέμα των προσφυ-
γών εξέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Γλαύκος Χατζηπέτρου
στην Εισηγητική του Ομιλία, η οποία και εγκρίθηκε από το
Συνέδριο. 

Αναφέρθηκε ο Γλαύκος Χατζηπέτρου στις επανειλημμένες
και έγκαιρες προειδοποιήσεις της Οργάνωσης μας για την
πορεία της οικονομίας μας προς την καταστροφή λόγω των
προβλημάτων του τραπεζικού τομέα, προειδοποιήσεις που
δυστυχώς αγνοήθηκαν πλήρως. Αντίθετα μάλιστα εκρίθη ως
ρύθμιση στα προβλήματα της οικονομίας η παραβίαση των

δικαιωμάτων των υπαλλή-
λων του δημοσίου σε ότι
αφορά απολαβές, συντάξεις,
ανέλιξη κ.α.

Η Οργάνωση μας ακολού-
θησε τη μόνη πορεία που
είχε στη διάθεση της που
ήταν η προσφυγή στη δι-
καιοσύνη. Τόνισε ο Γλαύκος
ότι με πλήρη συναίσθηση
των επιταγών των καιρών η
Οργάνωση μας απέφυγε κι-
νητοποιήσεις και δράσεις
που θα επιδείνωναν επικίν-
δυνα τα οικονομικά προβλή-
ματα και θα οδηγούσαν σε
παραπέρα ταλαιπωρίες τους
πολίτες. 

Αναφέρθηκε επίσης ο
Γλαύκος Χατζηπέτρου στις
πλήρως απαράδεκτες και
νομοτελειακά αστήρικτες επίσημες θέσεις για τις αποφάσεις
του Διοικητικού Δικαστηρίου και απευθυνόμενος στον Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι θεωρούμε δεδομένο ότι
ανεξάρτητα από το τι έχει γραφεί ή λεχθεί θα επιδειχθεί σε-
βασμός στο δεδικασμένο που αποτελεί θεσμό αναγόμενο
στην αρχή του κράτους δικαίου. 

Στην ομιλία του ο Γ.Γ. αναφέρθηκε και στο θέμα της Αυ-
τονόμηση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και το Γενικό Σχέ-
διο Υγείας για το οποίο επανατόνισε τις θέσεις της ΠΑΣΥΔΥ
και την απόφαση να στηριχθεί το ΓεΣΥ στη βάση των Σχε-
διασμών της Καθολικότητας και της Αλληλεγγύης. Αναφε-
ρόμενος στο θέμα των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορι-
σμένου Χρόνου επανάλαβε τη θέση της Οργάνωσης μας για
διορισμό τους σε μόνιμες θέσεις αν ικανοποιούν τα Σχέδια
Υπηρεσίας στις οποίες θα διοριστούν.

Τις εργασίες του Συνεδρίου, στο οποίο  συμμετείχαν 342
αντιπρόσωποι Επαγγελματικών Κλάδων και Επαρχιακών
Τμημάτων, άνοιξε ο Πρόεδρος της Οργάνωσης μας Αντώ-
νης Κουτσούλλης, ο οποίος καλωσόρισε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον ευχαρίστησε για την ανταπόκριση του
να παραστεί και να απευθύνει ομιλία προς τους συνέδρους.

Καλωσόρισε επίσης τους άλλους επισήμους για την πα-
ρουσία τους όπως και τους πρώην Προέδρους της ΠΑΣΥΔΥ
και τον πρώην Αν. Γ.Γ. για τη δική τους παρουσία και εξέ-
φρασε σ’ αυτούς θερμές ευχαριστίες για τους αγώνες τους
για τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο Αντώνης Κουτσούλλης αναφέρθηκε επίσης και στις πο-

λυδιάστατες προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας
για το Κυπριακό και επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσι-
μης λύσης.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ακολούθησε το Γενικό
Γραμματέα στο βήμα χαρακτήρισε την Εισηγητική του Ομι-
λία τεκμηριωμένη παρουσίαση πραγματικών γεγονότων σε
ότι αφορά τις προσφυγές και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Δικαστηρίου και πρόσθεσε ότι δεν θα απαντούσε με νομι-
κούς όρους και ότι οι αντιδράσεις της Κυβέρνησης θα απο-
φασισθούν μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στην Έφεση
κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, Ειδικό-
τερα σε ότι αφορά τα μέτρα κατά δικαιωμάτων των δημο-
σίων υπαλλήλων υπενθύμισε ότι αυτά εγκρίθηκαν πριν από
την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ίδιο και ότι λή-
φθηκαν για την αντιμετώπιση των μνημονιακών υποχρεώ-
σεων της Κύπρου. Τόνισε ιδιαίτερα ότι όταν ανάλαβε τη δια-
κυβέρνηση τα οικονομικά του κράτους ήσαν αρκετά μόνο
για μισθούς ενός μηνός των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε ειδική μνεία στο Κυ-
πριακό και τις θέσεις της πλευράς μας για κατάργηση των
εγγυήσεων και για την αποχώρηση του κατοχικού στρατού
όπως και τις απαράδεκτες απαιτήσεις της άλλης πλευράς για
πολιτική ισότητα δικής της ερμηνείας.  

Επανάλαβε τέλος τη βαθειά του εκτίμηση για τη συνερ-
γασία με την ΠΑΣΥΔΥ και για την όλη προσφορά των δη-
μοσίων υπαλλήλων για τη στήριξη του κράτους σε χαλεπούς
καιρούς. n

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη στο 56ο Συνέδριο
των Αντιπροσώπων.   σελ. 9,11

Καλωσόρισμα στο Συνέδριο Προέδρου
της Δημοκρατίας, Επισήμων και Συνέ-
δρων από τον Πρόεδρο ΠΑΣΥΔΥ Αν-
τώνη Κουτσούλλη.   σελ. 7

Εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα
ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκου Χατζηπέτρου στο 56ο
Συνέδριο.   σελ. 8,10, 11
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Ο Χαράλαμπος Ρούσος, Ανώτερος Λει-
τουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, προ-
άγεται στη θέση Λειτουργού Εμπορίου και
Βιομηχανίας Α΄, Υπηρεσίες Εμπορίου και
Βιομηχανίας (τώρα υπαγόμενη στο Υπουρ-
γείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας),
αναδρομικά από τις 15 Οκτωβρίου 2004
μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2011.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι
κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Υπηρεσίας
Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Επι-
τροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μι-
σθοδοτική 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. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑ, ΦΥΛΑ-
ΚΕΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 19
κενές μόνιμες θέσεις Δεσμοφύλακα, Φυλα-
κές. (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. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Γενικής Χειρουργικής. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713,
67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813,
80.433, 83.053. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗ-
ΘΕΙΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο
κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλι-
νικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για το Τμήμα
Πρώτων Βοηθειών. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713,
67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813,
80.433, 83.053. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗ-
ΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  Ή ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Παθολογίας ή Γενικής Χειρουργικής ή Αναι-
σθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονο-
λογίας-Φυματιολογίας, με εξειδίκευση στην
Εντατική Θεραπεία. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713,
67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813,
80.433, 83.053. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Ακτινολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθο-
δοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333,
69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433,
83.053. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Χειρουργικής Παίδων. (Η θέση είναι Πρώ-
του Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκρι-
μένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii):
€64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193,

77.813, 80.433, 83.053. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΙΑΤΡΙ-
ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνονται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
μία κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπη-
ρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564,
61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. 

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, 19 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00.

Για τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, των πιο πάνω θέ-
σεων βλέπε Επίσημη Εφημερίδα της 29ης
Μαρτίου.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις για τις πιο
πάνω θέσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-
νικά, όπως αναφέρεται πιο πάνω, όχι αργό-
τερα από την Παρασκευή, 19 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.

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

Στις 20 Απριλίου γραπτή εξέταση
για πλήρωση κενών θέσεων Λογιστή

Το Γενικό Λογιστήριο διοργανώνει
γραπτή εξέταση για την πλήρωση δε-
κατεσσάρων (14) κενών θέσεων Λογι-

στή (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
αρ. 495 – ημερ. 13/07/2018) και ως ημερομη-
νία διεξαγωγής της εξέτασης έχει ορισθεί η
20η Απριλίου 2019, από τις 9:00 μέχρι τις
12:30 μ.μ.

Η εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους δημό-
σιων σχολείων της Λευκωσίας.

Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν
υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις έχει
ήδη αποσταλεί από το τέλος Φεβρουαρίου

ηλεκτρονική επιστολή που περιέχει όλες τις
σχετικές πληροφορίες για την εξέταση (εξε-
ταστέα ύλη, εξεταστικό κέντρο κτλ.). Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε
σχέση με τον χώρο και χρόνο διεξαγωγής
της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με το Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας στα τηλέφωνα 22602427 /
22602273.

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δη-
μοκρατίας (www.treasury.gov.cy). n

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) 

Ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου στη θέση
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της Προεδρίας
της Δημοκρατίας ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης, ενα-
σκώντας τις συνταγματικές
εξουσίες του, αποφάσισε τον
διορισμό του κ. Κωνσταντί-
νου Ηροδότου στη θέση του
Διοικητή της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Κύπρου.

Ο κ. Ηροδότου υπηρετεί από τον Μάρτιο
του 2017 ως Εκτελεστικός Σύμβουλος και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεν-
τρικής Τράπεζας Κύπρου. 

Με ευρύτατη πείρα σε θέσεις υψηλής ευ-
θύνης στον τραπεζικό και χρηματοοικονο-
μικό τομέα στο εξωτερικό, στο Λονδίνο και
το Παρίσι, υπήρξε σύμβουλος Κυβερνήσεων
και διεθνών Ομίλων σε ζητήματα χρηματο-
οικονομικών συναλλαγών και στρατηγικής,
ενώ τον Ιούνιο του 2014 επιλέγηκε μέσα από

διεθνή διαγωνισμό ως Επί-
τροπος Αποκρατικοποι-
ήσεων στην Κύπρο, θέση
στην οποία υπηρέτησε μέχρι
τον Μάρτιο του 2017.

Έχει πανεπιστημιακές
σπουδές Οικονομικών και
τίτλους με διακρίσεις και
βράβευση από το Πανεπι-
στήμιο University College

London (UCL) και μεταπτυχιακές σπουδές
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), στο
London Business School.

Ο κ. Ηροδότου διορίζεται και αναλαμβά-
νει καθήκοντα ευθύς μετά από τη λήξη της
θητείας της σημερινής Διοικήτριας κας Χρυ-
στάλλας Γιωρκάτζη.

Με την ευκαιρία, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του
προς την κα Γιωρκάτζη για τη συνεργασία
και τις υπηρεσίες που προσέφερε σε κρίσιμες
ώρες για την οικονομία της χώρας. n
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Aπόψεις και σχόλια
Η Ευρώπη εξελίσσεται σε θήραμα των
ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας

Φανταστείτε την Ευρώπη σαν έναν στόχο
σε μία οθόνη ραντάρ. Μπορείτε να δείτε τις

κόκκινες προειδοποι-
ήσεις να λαμπυρίζουν
πάνω στην οθόνη. Η
Ευρώπη δέχεται μία
πολύπλευρη, υβρι-
δική επίθεση. Οι επι-
τιθέμενοι δεν συντο-
νίζονται και οι στόχοι
τους μπορεί να διαφέ-

ρουν. Αλλά αυτά τα προειδοποιητικά ίχνη
είναι σαφή. Στον νέο ανταγωνισμό των
υπερδυνάμεων, ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και
Ρωσία, η Ευρώπη έχει μεταβληθεί σε θήραμα.
Η πολιτική της συμμαχία με την απισχνα-
σμένη Δύση, οι εσωτερικές διαιρέσεις της, οι
θελκτικοί της πόροι και η αγορά των 500
εκατομμυρίων καταναλωτών την καθιστούν
ιδανικό στόχο.

Κατά την εξαήμερη επίσκεψή του σε Ιτα-
λία και Γαλλία, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν-
πίνγκ ολοκληρώνει αυτό που θα μπορούσε
να αποτελεί μία μελέτη στο πως μία μεγάλη
δύναμη μελετά αυτά τα σημεία αδυναμίας
και πλούτου.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία, φίλος και εχθρός
ταυτόχρονα, δοκιμάζει τα δικά της εργαλεία.
Το εύρος τους στοχεύει στην υπονόμευση
των δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών
και της συνοχής της Ε.Ε., από εργοστάσια
τρολ μέχρι τη βοήθεια που δίνεται σε ακρο-
δεξιά και αντικαθεστωτικά κόμματα τα
οποία σήμερα αποτελούν μέρος της πολιτι-
κής μας σκηνής.

Η Κίνα επιχειρεί μία διαφορετική προσέγ-
γιση. Υπό το λάβαρο του Νέου Δρόμου του
Μεταξιού, ο πρόεδρος Σι επιθυμεί να συνδέ-
σει την Ευρώπη και την Κίνα οικονομικώς.

Αυτό επέβαλε την αγορά του λιμένα του
Πειραιά και κάποιων άλλων σημαντικών
πυλών στη Νότια Ευρώπη. Η Κίνα, η οποία

δεν είναι πλέον ικανοποιημένη με την ευρω-
παϊκή περιφέρεια, στοχεύει πλέον στην 
καρδιά της Ευρώπης με αξιοσημείωτη επι-
μονή.

Οι ΗΠΑ, ο υποτιθέμενος ισχυρός σύμμα-
χος της Ευρώπης, έχουν τη δική αντιπαρά-
θεση με την Κίνα, στην πραγματικότητα
έναν εμπορικό πόλεμο, ο οποίος έχει ήδη επι-
βραδύνει την οικονομική ανάπτυξη στην Ευ-
ρώπη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ΗΠΑ
θα είχαν στρατολογήσει τους Ευρωπαίους
συμμάχους στη μάχη. Αλλά σήμερα δεν επι-
κρατούν φυσιολογικές συνθήκες. Οι ΗΠΑ
του προέδρου Τραμπ συμπεριφέρονται στην
Ευρώπη σαν να πρόκειται για ανταγωνιστή ή
υποτελή.

Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη αποτελεί
έναν «μαλακό» στόχο. Μία κλειστή ομάδα
28 κρατών, που δεν συνιστούν ομοσπονδία,
εμποδίζεται από την πολύπλοκη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Σίγουρα το χάος του
Brexit θα αφήσει το σημάδι του. Όπως ση-
μειώνει ο Γάλλος ιστορικός Πιερ Νοβά, οι
Ευρωπαίοι που κάποτε ήταν κυρίαρχοι του
κόσμου, σήμερα εξωθούνται στην περιφέ-
ρεια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευ-
ρώπη θα πρέπει να αποδεχθεί την ήττα. Οι
Ευρωπαίοι, βέβαια, χρειάζονται περισσότερα
από απλές προειδοποιήσεις. Πρέπει να απο-
φασίσουν κατά πόσον μπορούν να αναλογι-
στούν το ενδεχόμενο η ήπειρός τους να κα-
τακερματιστεί κομμάτι κομμάτι από τις αν-
ταγωνιστικές μεγαλύτερες δυνάμεις ή κατά
πόσον επιθυμούν να ανακτήσουν τη συλλο-
γική ισχύ και την κοινή λογική προκειμένου
να ελέγξουν τη μοίρα τους.

Τι ρόλο, όμως, θα μπορούσε να διαδραμα-
τίσει η Ευρώπη σε έναν νέο κόσμο; Η 
έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και
Γερμανία υποδεικνύει το μέγεθος της πρό-
κλησης. Κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακο-
λουθούν να θεωρούν την ήπειρό τους 
σαν τον τελευταίο υπερασπιστή της δημο-
κρατίας και της πολυσυλλεκτικότητας.

Λίγοι, ωστόσο, είναι έτοιμοι να συμμαχή-
σουν ώστε να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. 

Σίλβι Κάουφμαν,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 01.04.2019

l Απόλυτα αναγκαία η συνεργασία Γαλλίας
και Γερμανίας.
 

?

Η «ξακουστή Τουρκία» του Ερντογάν
Μπορεί στην εφετινή επέτειο της Ελληνι-

κής Επανάστασης να κυριάρχησε, ακόμα και
στο τελευταίο χωριό,
το γνωστό εμβατήριο
«Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάνδρου η
χώρα», από την άλλη
πλευρά του Αιγαίου
όμως μας ήλθε ένα
άλλο μήνυμα, που μπο-
ρεί να μην ακούστηκε,

ωστόσο υλοποιήθηκε. Πρόκειται για το
«Τουρκία ξακουστή του Ερντογάν η χώρα».
Ξακουστή βέβαια όχι για τις ιστορικές της
περγαμηνές, όπως εκείνες της Μακεδονίας,
αλλά για την απειλητική της συμπεριφορά
απέναντι στην Ελλάδα. Και ενώ τη σημα-
διακή ημερομηνία της 25ης Μαρτίου επέλεξε
η Άγκυρα για να προχωρήσει στην προκλη-
τική και επικίνδυνη παρενόχληση του αερο-
σκάφους του έλληνα πρωθυπουργού, δεν
υπήρξε καμία απολύτως διαμαρτυρία στο
επίπεδο της κοινής γνώμης, η οποία προφα-
νώς, ακόμα και την ημέρα της εθνικής επε-
τείου, συνεχίζει να επιμένει ότι ο μοναδικός
κίνδυνος για τη χώρα μας είναι ο αλυτρωτι-
σμός των Σκοπιανών. Καταλήγει κανείς έτσι
δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι
μάς έχουν πάρει χαμπάρι και ανενόχλητοι
πολλαπλασιάζουν καθημερινά τις προκλή-
σεις τους.

Προφανές είναι ότι προτιμούμε να ζούμε
με τους μύθους (άλλωστε εμείς τους καθιε-
ρώσαμε από αρχαιοτάτων χρόνων) παρά να
αντιμετωπίζουμε τη σκληρή πραγματικό-
τητα. Όπως συνέβη πρόσφατα με τη συμμε-

τοχή του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών
στην τριμερή της Ιερουσαλήμ, η οποία ερμη-
νεύθηκε ως πλήρη στήριξη της Ελλάδας
απέναντι στην Τουρκία. Μόνο που την ίδια
ημέρα στην Ουάσιγκτον ο απερίγραπτος
Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την αναγνώ-
ριση των Υψωμάτων του Γκολάν, που κατέ-
κτησαν οι Ιραηλινοί το 1967 ως ισραηλινό
έδαφος, σε πλήρη αντίθεση με τους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων
του ΟΗΕ. Ένα ακόμα προεκλογικό δώρο
στον σκληροπυρηνικό Νετανιάχου (ο οποίος
βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη
μετά την απαγγελία εις βάρος του σειράς κα-
τηγοριών για διαφθορά) που υπογράμμισε
με την προσωπική του παρουσία ο κ. Πομ-
πέο, μετά και τη μεταφορά της αμερικανικής
πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, προ μηνών.

Όσο για την Τουρκία, οι Αμερικανοί δεν
δίστασαν να προδώσουν τους συμμάχους
τους Κούρδους στην καταπολέμηση του
ΙSIS, ανακοινώνοντας ότι στην απελευθερω-
θείσα ζώνη, κατά μήκος των συνόρων Τουρ-
κίας – Συρίας, δεν θα υπάρχουν κουρδικές
δυνάμεις «γιατί η Τουρκία αισθάνεται ανή-
συχη από τους δεσμούς της οργάνωσης
αυτής με το PKK»! Πλήρης δηλαδή υιοθέ-
τηση των απαράδεκτων τουρκικών θέσεων,
τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση, με τη
γνωστή ικανότητα να διαστρέφει την πραγ-
ματικότητα – τη μοναδική ίσως ικανότητα
που διαθέτει -, έχει καλλιεργήσει ένα κλίμα
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία βρί-
σκονται στα μαχαίρια, γεγονός που ενισχύει
τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Κούνια
που μας κούναγε βέβαια, αλλά όταν η κοινή
γνώμη έχει εθιστεί στην καλλιέργεια των
μύθων, είναι επόμενο να πείθεται. Μήπως
όμως έφθασε η στιγμή να ξυπνήσουμε επιτέ-
λους, προτού βρεθούμε ενώπιον δυσάρε-
στων τετελεσμένων;

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 31.03.2019

l Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα ανάπτυξης
βασικών δεξιοτήτων  για Παροχείς ΓεΣΥ
από το Σύνδεσμο Πληροφορικής

Ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφά-
λισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους
παρoχείς του ΓεΣΥ για τη δυνατό-

τητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ).

Η διοργάνωση των εν λόγω εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων αποτελεί πρωτοβουλία
του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής
(Cyprus Computer Society) και θα οργανω-
θούν σε όλες τις πόλεις μέσω του δικτύου
συνεργατών του. 

Τα προγράμματα αφορούν στην εκμάθηση
θεμελιωδών δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή,
διαδικτύου επικοινωνίας όπως βασικό περι-
βάλλον του υπολογιστή, διαχείριση αρχείων
και φακέλων, χρήση απλών λειτουργιών
όπως άνοιγμα/αποθήκευση/εκτύπωση κει-

μένων, χρήση διαδικτύου (Internet) όπως
σύνδεση/πρόσβαση και βασική χρήση φυλ-
λομετρητή (web browser), βασική χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) και
αναζήτηση, ανάκτηση, και χρήση πληροφο-
ριών σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν συ-
νολική διάρκεια 18 ωρών και θα διεξάγονται
κυρίως Σάββατο (πρωί, απόγευμα) και Πέμ-
πτη (απόγευμα).

Περαιτέρω πληροφορίες για τον κατά-
λογο των εκπαιδευτικών κέντρων που θα
παρέχουν τα μαθήματα ανά επαρχία, τις ημε-
ρομηνίες διεξαγωγής τους και το κόστος
έχουν αναρτηθεί στην ανακοίνωση του Κυ-
πριακού Συνδέσμου Πληροφορικής στο σύν-
δεσμο: Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορι-
κής-Ανακοίνωση Μαθημάτων Βασικών Δε-
ξιοτήτων Υπολογιστή. n

Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας

Οι τριμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας
οχημάτων ανανεώνονται από τη πε-
ρασμένη Δευτέρα και η τελευταία

ημερομηνία ανανέωσης είναι η Κυριακή
9.6.2019.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανα-
νεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι,
και εννέα μηνών.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι εν
λόγω άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται
μέχρι την Κυριακή 9.6.2019 χωρίς επιβά-
ρυνση. Για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας,
που θα γίνονται μετά από την Κυριακή
9.6.2019, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση
στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του
ποσού των δέκα (10) ευρώ και ποσού ίσου
με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυ-
κλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο
ποσό για το τρέχον έτος.

Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει από
την Δευτέρα 10.6.2019 και από την ημερο-
μηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδι-
κών Μεταφορών (ΤΟΜ) θα καταγγέλλουν
όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς

ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.
Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας

θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλ-
ληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια.

Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους να φροντί-
σουν για την ανανέωση της άδειας κυκλο-
φορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να
μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να
αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του
συστήματος που μπορεί να προκαλέσει τα-
λαιπωρία.  

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι,όσοι είχαν
ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχή-
ματος τους για το πρώτο τρίμηνο του 2019,
αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν
για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2019
θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών
Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του
οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου
ΤΟΜ12Α. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέ-
ωση για καταβολή του ποσού που αντιστοι-
χεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφί-
σταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη
Δημοκρατία. n



ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20194

Του Δρ Δημήτριου Κ. Χατζή
Αλλεργιολόγου Παίδων και Ενηλίκων,
Assistant Professor, Columbia University, NY Επισκέ-
πτης Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
Συνεργάτης Νοσοκομείων Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Άνοιξη σημαίνει… λουλούδια που αν-
θίζουν. Αλλά τα λουλούδια που ανθί-
ζουν σημαίνουν όχι μόνο ομορφιά,

αλλά και αλλεργίες για πολλούς συνανθρώ-
πους μας. Υπάρχουν, όμως, κάποια απλά
μέτρα που προσφέρουν προφύλαξη από
τον… ανεπιθύμητο εαρινό επισκέπτη. Ποια
είναι αυτά, λοιπόν;

Η άνοιξη είναι η ωραιότερη εποχή του
χρόνου, με τα άνθη και τις γύρεις και τα
αρώματά τους, και την ευχάριστη ψυχική
διάθεση που επιφέρει. Οι γύρεις, όμως, κατά
την ανθοφορία δεν προσφέρουν μόνο τις
ευωδιές της άνοιξης, αλλά προκαλούν και
διάφορα συμπτώματα αλλεργίας, από τα
οποία πολλοί άνθρωποι υποφέρουν.

Στη χώρα μας οι κυριότερες ανοιξιάτικες
γύρεις που πυροδοτούν αλλεργίες, είναι από
τα αγρωστώδη (άγρια δημητριακά, χορτάρια,
γρασίδια, γκαζόν, «αγριάδα»). Επίσης, οι γύ-
ρεις των δέντρων (ελιά – το συχνότερο αίτιο,
ειδικά στα νότια τμήματα της χώρας- ακα-
κία, λεύκα, κ.ά.). Βέβαια, αλλεργίες προξε-
νούν και τα αγριόχορτα (ζιζάνια, θάμνοι,
αγριοβότανα) τους φθινοπωρινούς μήνες.
Τα συμπτώματα

Τα αλλεργικά συμπτώματα που προέρχον-

ται από τις γύρεις, εντοπίζονται κυρίως στη
μύτη (αλλεργική ρινίτιδα), αλλά πολλές
φορές και στα μάτια (αλλεργική επιπεφυκί-
τιδα) και στους πνεύμονες με τη μορφή του
«εαρινού» αλλεργικού βρογχικού άσθματος.

Τα μάτια των ασθενών παρουσιάζουν φα-
γούρα. Αυτό αναγκάζει τους ασθενείς, για να
ανακουφιστούν, να τα τρίβουν με τα χέρια
τους. Επιπλέον, τα μάτια δακρύζουν και είναι
κόκκινα. Τα πολλά πρωινά φτερνίσματα σε
συνδυασμό με κνησμό (φαγούρα στη μύτη)
είναι η τυπική εκδήλωση της αλλεργικής ρι-
νίτιδας. Όπως για τα μάτια, το τρίψιμο της
μύτης με το χέρι ή κάποιες χαρακτηριστικές
γκριμάτσες, αποτελούν προσπάθεια για την
ανακούφιση από την τόσο ενοχλητική φα-
γούρα. Επίσης, υπάρχει πολύ έντονη και συ-
νεχής ρινική καταρροή («είμαι συνέχεια με
ένα χαρτομάντιλο στο χέρι», αναφέρουν
πολύ συχνά οι ασθενείς) ή η μύτη είναι μπου-
κωμένη. Η αλλεργική ρινίτιδα συχνά συνυ-
πάρχει με άσθμα. Το άσθμα μπορεί να εκδη-
λώνεται με βήχα, αναπνευστικό συριγμό
(«γατάκια» ή «βράσιμο» στο θώρακα) και
δύσπνοια. Σε βαριές κρίσεις απαιτείται εισα-
γωγή στο νοσοκομείο.
Κανόνες πρόληψης

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόληψη
είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Πρόληψη
σημαίνει αποφυγή, δηλαδή πρέπει το πάσχον
άτομο να απομακρύνεται από το αίτιο της

αλλεργίας. Όμως, πόσο είναι πάντοτε εφικτή
η αποφυγή; Οι γύρεις μεταφέρονται χιλιόμε-
τρα μακριά με τον άνεμο. Είναι, όμως, σχε-
τικά εύκολο και πρωτίστως επιβεβλημένο το
παιδί με αλλεργία στη γύρη της ελιάς, για
παράδειγμα, να μην παίζει στον ίσκιο της. Ει-
δικά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, τότε που
η απελευθέρωση της συγκεκριμένης γύρης
φτάνει στο μέγιστο.

Τα σπουδαιότερα γενικά προληπτικά
μέτρα, κατά την εποχή της ανθοφορίας είναι:

• Παραμονή μέσα στο σπίτι με κλειστά πα-
ράθυρα τις «ώρες αιχμής», όταν δηλαδή 
η ατμόσφαιρα είναι «φορτωμένη» με γύρεις
(κυρίως τις πρωινές ώρες).  Με άλλα λόγια,
αποφυγή περιπάτων, κηπευτικής ενασχόλη-
σης κ.ά. κατά τις «ώρες αιχμής».

• Κλειστά τζάμια και χρήση συστήματος
κλιματισμού (air condition) και στο σπίτι και
στο αυτοκίνητο.

• Επιστρέφοντας στο σπίτι, έπειτα από
σχετική έκθεση στην ατμόσφαιρα, λούσιμο,
πλύσιμο και τοποθέτηση των ενδυμάτων έξω
από το υπνοδωμάτιο και πλύσιμό τους το
συντομότερο δυνατό.
Η θεραπεία

Η πρόληψη, όπως αναφέρθηκε, αναμφί-
βολα είναι καλύτερη από τη θεραπεία, αρκεί
να είναι εφικτή. Συμπληρωματική θεραπεία
είναι η χορήγηση φαρμάκων. Τα αντιιστα-
μινικά παρέχουν ανακούφιση διότι κατα-

στέλλουν τα συμπτώματα. Είναι πολύ 
αποτελεσματικά, ειδικά τα νεότερα, τα οποία
δεν προκαλούν παρενέργειες όπως υπνη-
λία ή καταστολή, που έχουν δυσμενή αντί-
κτυπο στην απόδοση, στη δουλειά και στο
σχολείο.

Επίσης, διάφορα ρινικά εισπνεόμενα φάρ-
μακα βοηθούν. Πρόσφατα έχει εισαχθεί στη
φαρμακοθεραπεία του άσθματος και της ρι-
νίτιδας μια νέα κατηγορία φαρμάκων, τα 
αντιλευκοτριενικά, με αντιφλεγμονώδη
δράση. Για το άσθμα, επιπλέον, τα βρογχο-
διασταλτικά και τα κορτιζονούχα εισπνεό-
μενα σκευάσματα έχουν δοκιμαστεί επί
σειρά ετών με πολύ ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα. Η πλέον ριζική αντιμετώπιση της αλ-
λεργίας, όμως, είναι η απευαισθητοποίηση,
διότι αλλάζει το αλλεργικό υπόστρωμα και
δημιουργείται ανοχή στα αλλεργιογόνα. Η
μέθοδος αυτή, με πολύ υψηλά ποσοστά επι-
τυχίας, στηρίζεται στην αιτιολογική διά-
γνωση της αλλεργίας, που είναι δουλειά του
ειδικού, που χρησιμοποιεί κατάλληλες δια-
γνωστικές μεθόδους.

Η άνοιξη είναι πράγματι η πιο ωραία
εποχή! Και ισχύει «...έαρ το καλόν πάλιν
επανατέλλει φέρον υγείαν και χαράν και την
ευημερίαν» (Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέ-
νητος, 10ος αιώνας), με εξαίρεση, δυστυχώς,
τα αλλεργικά άτομα! n 
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«Να πάρεις ζακέτα». Μία φράση
που ηχεί στα αυτιά σου ακόμα και
τώρα που έχεις πατήσει τα πρώτα

και τα δεύτερα -άντα. Η φωνή της μάνας σου
που σου υπενθυμίζει πως μία ζακετούλα
στην τσάντα είναι πάντα απαραίτητη. Αυτό
σε πρώτη ανάγνωση. Στα ψιλά γράμματα
είναι το ζουμί. Η φράση αυτή περικλείει το
νοιάξιμο και την αφοσίωσή της σε εσένα.
Τρεις λέξεις που δείχνουν την απόλυτη
αγάπη της. Για το καλό μου, θα πεις, τώρα
που η σοφία των χρόνων έρχεται να βολευ-
τεί στις σκέψεις σου. Για το καλό σου. Μία
ευλογία και μία παγίδα.

Ποιος ξέρει τελικά ποιο είναι το δικό σου
καλό; Η μάνα είναι η ασφάλειά σου. Η οικο-
γένειά σου. Οι άνθρωποί σου. Εκείνοι το ξέ-
ρουν. Το ξέρουν ή εικάζουν πως το ξέρουν;
Εγκληματικές υποθέσεις και παντοδύναμη
άγνοια. «Θυμάμαι να ουρλιάζω από τον
πόνο και να προσπαθώ να τρέξω μακριά της.
Όταν το θυμάμαι μπορώ να νιώσω ακόμη και
τώρα τον σωματικό πόνο. Ήταν πραγματικά
θυμωμένη μαζί μου και δεν μπορούσα να κα-
ταλάβω το γιατί. Απλώς συνέχιζε να με τρα-
βάει και να μου λέει ότι δεν θα έπρεπε να έχει
μεγαλώσει τόσο το στήθος μου σε αυτή την
ηλικία. Ήμουν τόσο μικρή για κάτι τέτοιο».
Η Κόμφορτ ήταν 9 ετών όταν η αδερφή της
την έριξε στο πάτωμα, της έβγαλε την
μπλούζα και με μία καυτή πέτρα προσπά-
θησε να της ισιώσει το στήθος. Για το καλό
της.

Η Κόμφορτ σήμερα φορά μακριά μαντή-

λια και τυλίγει καλά το παλτό της πάνω στο
σώμα της για να μη φανεί το πληγωμένο
σώμα της. Η Κόμφορτ είναι πια μία μεγάλη
γυναίκα με αναμνήσεις που στοιχειώνουν το
παρόν και το μέλλον της. Είναι ένα από τα
(πολλά) θύματα της καλής πρόθεσης. Ένα
από τα θύματα μίας παράδοσης που διαιω-
νίζεται, πάντα για το καλό των κοριτσιών.
Στον αντίποδα της δικής σου ζακέτας, τα κο-
ρίτσια σε πολλές χώρες της Αφρικής βιώ-
νουν τη βάρβαρη πρακτική του σιδερώματος
του στήθους τους. Η πρακτική θεωρείται ότι
προστατεύει κορίτσια παιδικής και προεφη-
βικής ηλικίας από τη σεξουαλική παρενό-
χληση και τους βιασμούς, καθώς το στήθος
τους προσελκύει τα αντρικά βλέμματα. Πυ-
ρωμένες πέτρες, ξύλα ακόμα και ηλεκτρικά
σίδερα επιστρατεύονται για να «προστατεύ-
σουν» τα νεαρά κορίτσια. Καμερούν, Ζιμ-
πάμπουε, Νέα Γουϊνέα. Μακριά από εμάς.
Λονδίνο. Έτος; 2019.

Η παράδοση συνεχίζεται ακόμα και σή-
μερα υποβάλλοντας νεαρά κορίτσια σε ανεί-
πωτα βασανιστήρια. Ωμή βία που καθαγιά-
ζεται. Ένα έγκλημα κατ’ εξακολούθηση που
βαφτίζεται παράδοση. Καλές προθέσεις.
Ανεκπαίδευτα μυαλά. Ιστορίες που παραμέ-
νουν μυστικές. Η Margaret Nyuydzewira
υπήρξε θύμα αυτής της βάρβαρης πρακτικής.
Σπάει τον κύκλο της σιωπής, θέλοντας να
βοηθήσει όσα πιο πολλά κορίτσια μπορεί.
Έχει ιδρύσει το Came Women and Girls De-
velopment Organisation και δίνει αγώνα
ενημέρωσης. «Έχουμε δει γυναίκες που δεν

είδαν ποτέ το στήθος τους να μεγαλώσει,
που δεν κατάφεραν να θηλάσουν τα μωρά
τους, επειδή οι μαστοί είχαν καταστραφεί,
κορίτσια και γυναίκες που εμφάνισαν καρ-
κίνο του μαστού, γυναίκες που ήρθαν αντι-
μέτωπες την κατάθλιψη, που βίωσαν μετα-
τραυματικό στρες εξαιτίας αυτού που τους
έκαναν.» Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
χαρακτηρίζει το σιδέρωμα του στήθους ως
ένα από τα πέντε παγκοσμίου εμβέλειας εγ-
κλήματα που σχετίζονται με τη βία λόγω
φύλου.

Πληγωμένα κοριτσίστικα κορμιά. Πληγω-
μένες κοριτσίστικες ψυχές. Μικρά παιδιά
που βλέπουν τη μάνα ή την αδερφή τους,
τους ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι εκεί
για να ορθώσουν ανάστημα, να υποκύπτουν
σε αναχρονιστικές πρακτικές που και οι ίδιοι
έχουν υπάρξει θύματά τους. Να καταστρέ-
ψουν τη θηλυκότητά τους για να μη βρεθούν
αντιμέτωπες με τη σεξουαλική βία. Βία στη
βία. Το έγκλημα ως μέτρο πρόληψης. Δύο
στήθη που γίνονται εφιάλτης σε μία κοινω-
νία άλογη για τις γυναίκες. Η Karyne Tazi,
διευθύντρια του Women & Families Reso-

urce Centre στο Wolverhampton (12η μεγα-
λύτερη πόλη της Αγγλίας), συνομιλεί καθη-
μερινά με γυναίκες για τη συγκεκριμένη
πρακτική προσπαθώντας να τις αφυπνίσει
για τη σοβαρότητά της. «Το βλέπουν ως ‘’εμ-
βόλιο’’. Θα είναι επώδυνο αλλά θα βοηθήσει»
θα της αναφέρουν χωρίς να συνειδητοποι-
ούν τις σωματικές και ψυχολογικές προ-
εκτάσεις της «ιατρικής συνταγής» τους.

Ανεξίτηλα σημάδια στο σώμα, στην ψυχή,
στο μυαλό, στην κοινωνία. Η βία είναι βία.
Η βία δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο, όσο
κι αν ψάξεις αναγνώσεις που βολεύουν και
κουμπώνουν σε κάθε περίπτωση. Η βία δεν
προλαμβάνει τίποτα απολύτως. Οι πυρα-
κτωμένες πέτρες πάνω στο στήθος παιδιών
δεν μπορούν να είναι ασπίδες προστασίας
απέναντι σε κανένα αντρικό βλέμμα, σε
καμία αντρική σκέψη.

Η Κόμφορτ μαζεύει για ακόμα μία φορά
το παλτό της κοντά στο σώμα της, ενώ ένα
μαύρο μαντήλι καλύπτει κάθε σπιθαμή του
στέρνου της. «Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι
τέτοια φρικτά πράγματα δεν πρέπει να πα-
ραμένουν το μυστικό της οικογένειας σου,
όπως μου έλεγαν μικρή, επιμένοντας ότι όλο
αυτό συμβαίνει για τη δική μου προστασία.
Δεν υπάρχει καμία προστασία σε κάτι που
κρύβει τόση βία».

Ο καιρός χαλάει, να πάρεις ζακέτα. Οι και-
ροί αγριεύουν να πάρεις όση δύναμη έχεις
και να πολεμήσεις μέχρι η ζακέτα να είναι το
μοναδικό πράγμα που θα χρειάζεται κάθε
κορίτσι εκεί έξω για να προστατευθεί από τα
«παραδοσιακά» βοριαδάκια. n 
ΠΗΓΗ: Δέσποινα Δήμα
ladylike.gr/articles/opinions/dima/

Εκεί που σιδερώνουν το στήθος των κοριτσιών, για το καλό τους
Μία βίαιη πρακτική για την προστασία των κοριτσιών από 
τη σεξουαλική κακοποίηση. Ευτυχώς θα είναι απωθητικές. Γλίτωσαν.
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ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με την παρούσα προσφυγή ο αιτητής

προσέβαλε την απόφαση της Επιτροπής Δη-
μόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), με την οποία το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο Μιχαηλίδης, προ-
άχθηκε, από τις 15.3.2016, στη μόνιμη θέση
Πρώτου Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Ερ-
γασίας, αντί αυτού. Η επίδικη προαγωγή δη-
μοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας ημερομηνίας 31.3.2016, υπό
τον αριθμό γνωστοποίησης 148.

Οι λόγοι της προσφυγής
Ο συνήγορος του αιτητή με τη γραπτή του

αγόρευση ισχυρίστηκε τα ακόλουθα: 
1. Πάσχει η αξιολόγηση του ενδιαφερόμε-

νου μέρους, διότι α) Επιμετρήθηκε η πείρα
του ενδιαφερόμενου προσώπου όχι μόνο ως
απαιτούμενη του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας,
αλλά και ως επιπρόσθετο προσόν,  ενώ αυτή
ήταν εξωγενής, β) έγινε αναφορά από την
Συμβουλευτική Επιτροπή σε «ακαδημαϊκά
και άλλα προσόντα», ενώ το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο είχε μόνο ένα ακαδημαϊκό προσόν
και δη, ένα δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνο-
λογικού Ινστιτούτου («ΑΤΙ»), ενώ γ) λανθα-
σμένα αφέθηκε μέσα από την
δοθείσα αιτιολογία να νοηθεί
ότι, το ενδιαφερόμενο πρό-
σωπο έλαβε την τελική αξιο-
λόγηση «εξαίρετος» από το
γεγονός και μόνο της βαθμο-
λόγησης του ως «εξαίρετος»
κατά την προφορική του εξέ-
ταση. 

2. Πάσχει η αξιολόγηση του
αιτητή, διότι α) γίνεται ανα-
φορά σε κατοχή εκ μέρους του
τεσσάρων μεταπτυχιακών τίτ-
λων τουλάχιστον επιπέδου
Master, εκ των οποίων όμως ο
ένας αποτελεί, πρόδηλα, διδα-
κτορικό και όχι μεταπτυχιακό
(PhD in Mechanical Engi-
neering), γεγονός το οποίο
φανερώνει ανεπαρκή αξιολόγηση και από-
δοσης της δέουσας βαρύτητας στα επιπρό-
σθετα προσόντα του αιτητή, τα οποία ήταν
ιδιαίτερα υψηλής αξίας και πλήρως συναφή
με τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης β)
έγινε μαζική προσέγγιση των εν λόγω προ-
σόντων από την Συμβουλευτική Επιτροπή,
με τρόπο που δεν διαμορφώθηκε αυτοτελής,
εξειδικευμένη κρίση επί ενός εκάστου των
προσόντων του αιτητή, η οποία θα αποδεί-
κνυε υπεροχή του αιτητή έναντι του ενδια-
φερομένου προσώπου.

3. Κατά τον αιτητή, η για τους πιο πάνω
λόγους πάσχουσα συμπληρωματική έκθεση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συμπαρα-
σύρει την επίδικη απόφαση σε ακυρότητα,
αφού λήφθηκε υπόψη από την Επιτροπή Δη-
μόσιας Υπηρεσίας, αλλά και από το Γενικό
Διευθυντή.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή, μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:
α. Είναι, καταρχήν, ορθό να ειπωθεί, ότι το

έργο της ερμηνείας και εφαρμογής του οι-
κείου σχεδίου υπηρεσίας, ανήκει στο διορί-
ζον όργανο. Κατά την εξέταση του κατά
πόσο ένας υποψήφιος πράγματι κατέχει τα
σχετικά προσόντα, παρέχεται διακριτική ευ-
χέρεια στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
και στην Συμβουλευτική Επιτροπή. Επέμ-
βαση του Δικαστηρίου δικαιολογείται εφό-
σον η ερμηνεία που έχει δοθεί από το διορί-
ζον ή το συμβουλευτικό όργανο δεν ήταν εύ-
λογα επιτρεπτή, λαμβανομένου υπόψη του
λεκτικού του οικείου σχεδίου υπηρεσίας (βλ.
Petsas v. Republic, 3 R.S.C.C., 60). Το Δικα-
στήριο μπορεί να εξετάσει μόνο κατά πόσο η
Επιτροπή ή η Συμβουλευτική Επιτροπή μπο-
ρούσε εύλογα να καταλήξει στο συγκεκρι-
μένο συμπέρασμα στη βάση του ενώπιον της
υλικού (βλ. επίσης Βασιλείου ν. Δημοκρα-
τίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 517

β. Εξετάζοντας το ζήτημα υπό το πρίσμα
της άνω νομολογίας, βρίσκω ότι, οι αναφο-
ρές της Συμβουλευτικής Επιτροπής και η
κρίση της για τον αιτητή και το ενδιαφερό-
μενο πρόσωπο είναι εύλογες και δεν κινούν-
ται εκτός των πλαισίων των προνοιών του
οικείου σχεδίου υπηρεσίας. 

Όσον αφορά στην κρίση
της σε σχέση με το ενδιαφε-
ρόμενο πρόσωπο αναφορικά
με το αν αυτό κατέχει πρό-
σθετο προσόν λόγω της πο-
λυετούς (30χρονης) πείρας
του κρίνω ότι αυτή όντως κα-
λύπτεται από την παράγραφο
3 (2) του οικείου σχεδίου
υπηρεσίας, ήταν εύλογα επι-
τρεπτή και σε καμία περί-
πτωση εξωγενής. Δεν υπήρχε
οποιαδήποτε υποχρέωση πα-
ρόμοιας αναλυτικής αναφο-
ράς και στην αξιολόγηση του
αιτητή σε σχέση με την πείρα
του, αφού κρίθηκε ήδη από
την Συμβουλευτική Επιτροπή
ότι, ο αιτητής κατείχε το πρό-

σθετο προσόν, με βάση τα ακαδημαϊκά του
προσόντα, τα οποία ρητώς κατονομάζονται.
Σαφώς, περαιτέρω, είναι ορθή η αναφορά
της Συμβουλευτικής Επιτροπής ότι, το PhD
in Mechanical Engineering, το οποίο κατέ-
χει ο αιτητής και το οποίο η Συμβουλευτική
Επιτροπή ρητώς αναφέρει, αποτελεί μετα-
πτυχιακό τίτλο, αφού και το διδακτορικό
αποτελεί τίτλο, ο οποίος αποκτάται μετά την
απόκτηση του πτυχίου. 

γ. Όσον αφορά στον υπό β) λόγο ακυρώ-

σεως, ούτε αυτός δύναται να επιτύχει και
απορρίπτεται, με δεδομένο ότι η αξιολόγηση
και σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
την οποία έλαβε υπόψη ο Γενικός Διευθυν-
τής δεν κρίνω ότι πάσχει (βλ. ανωτέρω), ως
ήταν και ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του αι-
τητή, όσον αφορά στο γιατί η σύσταση του
Γενικού Διευθυντή ήταν κατ’ ισχυρισμό του
λανθασμένη.

δ. Τέλος, με τον υπό γ) λόγο
ακυρώσεως, ο αιτητής στρέ-
φεται εναντίον της τελικής
κρίσης της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας, υποστηρίζον-
τας ότι αυτή πάσχει, διότι α)
έλαβε υπόψη την πάσχουσα
σύνθεση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής, β) η υπεροχή του
ενδιαφερόμενου προσώπου σε
αρχαιότητα έναντι του αιτητή
συνίστατο στη κατοχή θέσης
με υψηλότερους μισθοδοτι-
κούς όρους, η οποία είναι
πολύ περιορισμένης σημα-
σίας, γ) η διαφορά στην αξιο-
λόγηση στην προφορική εξέ-
ταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας (το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κρίθηκε
ως «εξαίρετος», ενώ ο αιτητής ως «πολύ
καλός») είναι οριακή ή ελαφριά και δ) οι
αναφορές της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-
σίας ότι, ο αιτητής κατέχει περισσότερα πρό-
σθετα προσόντα από τον επιλεγέντα,
ωστόσο είναι το σύνολο των κριτηρίων αξιο-
λόγησης που λαμβάνεται υπόψη και όχι ο
αριθμός των προσόντων και το ενδιαφερό-
μενο πρόσωπο είχε υπέρ του και τη σύσταση
του Γενικού Διευθυντή, είναι λανθασμένη,
ως γενική και αόριστη, ενώ η Επιτροπή Δη-
μόσιας Υπηρεσίας παρέλειψε να αναφέρει
ρητά και το «Master of Science in Mechani-
cal Engineering» το οποίο κατείχε ο αιτητής.

Η πλευρά της καθ’ ης η αίτηση, με τη γρα-
πτή αγόρευση της, απορρίπτει και τον πιο
πάνω ισχυρισμό, αναφέροντας ότι, όσον
αφορά τα προσόντα των υποψηφίων ήταν
ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-
σίας, αφού είχαν ενώπιον τους το περιεχό-
μενο των διοικητικών φακέλων, ενώ προβαί-
νει και σε σύγκριση μεταξύ των εδώ διαδί-
κων αναφορικά με την βαθμολογημένη αξία,
προσόντα, αρχαιότητα, προφορικές συνεν-
τεύξεις και πείρα, καταλήγοντας στην εισή-
γηση, ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να απορ-
ρίψει την προσφυγή.

Εξέτασα την δοθείσα για την προσβαλλό-
μενη απόφαση από την Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας αιτιολογία για την επίδικη επι-
λογή της και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι
ούτε ο υπό γ) ανωτέρω λόγος ακυρώσεως
ευσταθεί.

ε. Σύμφωνα με τη νομολογία, το διοικη-
τικό όργανο διαμορφώνει κρίση έχοντας
υπόψη το σύνολο των στοιχείων τα οποία
βρίσκονται ενώπιον του. Η επιλογή γίνεται
στη βάση της αξιολόγησης όλων των δεδο-
μένων, η οποία εφόσον κριθεί εύλογη και δεν

εκφεύγει των ακραίων ορίων της διακριτικής
του ευχέρειας, δεν είναι δυνατόν να υποκα-
τασταθεί από το (αναθεωρητικό) Δικαστή-
ριο.  

Όπως αναφέρθηκε σχετικά στην Παναγή
ν. Δημοκρατίας (2011) 3 Α.Α.Δ. 639, 648:

«Εκείνο που εν τέλει παραγνώρισε ο εφε-
σείων κατά την ανάπτυξη των θέσεών του,

είναι ότι το διοικητικό όρ-
γανο διαμορφώνει κρίση
έχοντας υπόψη το σύνολο
των στοιχείων τα οποία είναι
ενώπιον του. Η επιλογή γίνε-
ται στη βάση της αξιολόγη-
σης όλων των δεδομένων, η
οποία αξιολόγηση εφόσον
είναι εύλογη, σύμφωνη με τα
στοιχεία και τα δεδομένα που
είναι ενώπιον του διοικητικού
οργάνου και δεν εκφεύγει
των ακραίων ορίων της δια-
κριτικής του ευχέρειας, δεν
είναι δυνατό να υποκαταστα-
θεί από το αναθεωρητικό Δι-
καστήριο. Η θέση του εφεσεί-
οντος κατατείνει στη λανθα-

σμένη προσέγγιση ότι μπορεί στην ουσία να
γίνεται μια αριθμητική ή μαθηματική συνε-
ξέταση των στοιχείων κατά τρόπο που το
ένα στοιχείο υπέρ του ενός υποψηφίου, να
εξουδετερώνεται από κάποιο άλλο στοιχείο
υπέρ του άλλου υποψηφίου. Τέτοια άσκηση
αναμφίβολα παραπέμπει σε μηχανιστικό
υπολογισμό από τον οποίο όμως ελλείπει το
στοιχείο της διακριτικής ευχέρειας και της
καθολικής κρίσης υπό το φως του συνόλου
των παραμέτρων. Όπως υποδείχθηκε στην
Πολυξένη Γρηγορίου (Μιχαηλίδου) v. Δημο-
κρατίας (2007) 3 Α.Α.Δ. 275, δεν μπορεί να
προκαθοριστεί η βαρύτητα των στοιχείων
κρίσης ώστε οποιοδήποτε από αυτά να έχει
και ορισμένη σημασία. Το σύστημα αξιολό-
γησης πρέπει, καθώς υποδείχθηκε και στην
Γιωργούδης v. Δημοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ.
116, να στοχεύει στην ανάδειξη του καταλ-
ληλότερου υποψηφίου, με μόνη δέσμευση να
εξυπηρετείται η αξιοκρατία και το δημόσιο
συμφέρον.

στ. Στην παρούσα περίπτωση η έκθεση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής και η σύσταση
του Γενικού Διευθυντή δεν πάσχουν. Το εν-
διαφερόμενο πρόσωπο υπερτερούσε του αι-
τητή τόσο στην βαθμολόγηση στην προφο-
ρική εξέταση ενώπιον της Συμβουλευτικής
Επιτροπής, όσον και στην συνολική βαθμο-
λόγηση από αυτή. Είχε τη σύσταση του Γε-
νικού Διευθυντή υπέρ του. Είχε αξιολογηθεί
καλύτερα από τον αιτητή στην προφορική
εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας. Υπερτερούσε δε, του αιτητή σε
αρχαιότητα, έστω λόγω κατοχής προηγού-
μενης θέσης με υψηλότερους μισθοδοτικούς
όρους, ενώ ο αιτητής υπερτερούσε μόνο σε
περισσότερα επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προ-
σόντα. Όσον αφορά στη βαθμολογημένη
αξία των ετήσιων τους αξιολογήσεων, οι διά-
δικοι ήταν ίσοι ή περίπου ίσοι. n

Υπόθεση  Αρ. 673/2016

ΧΩΡΑΤΤΑΣ
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

29 Μαρτίου, 2019

Η επιλογή γίνεται
στη βάση της αξιο-
λόγησης όλων των
δεδομένων, η οποία
εφόσον κριθεί εύ-
λογη και δεν εκφεύ-
γει των ακραίων
ορίων της διακριτι-
κής του ευχέρειας,
δεν είναι δυνατόν
να υποκατασταθεί
από το Δικαστήριο.

Το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο υπερτε-
ρούσε του αιτητή
τόσο στην βαθμο-
λόγηση στην προ-
φορική εξέταση
ενώπιον της Συμ-
βουλευτικής Επι-
τροπής, όσον και
στην συνολική 
βαθμολόγηση από
αυτή.
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Διευκρινίσεις για τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου των εργοδοτουμένων 
με σύμβαση για αγορά υπηρεσιών

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομι-
κών με θέμα Μετατροπή δημοσίων
συμβάσεων για αγορά / μίσθωση υπη-

ρεσιών σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αο-
ρίστου χρόνου, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία
του, ημερ. 13.2.2019, αποφάσισε να εγκρίνει
το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στο
θέμα της μετατροπής δημοσίων συμβάσεων
για αγορά / μίσθωση υπηρεσιών σε συμβά-
σεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου σε
επίπεδο Υπουργείων / Ανεξάρτητων Υπηρε-
σιών. Ειδικότερα, οποιαδήποτε θέματα προ-
κύπτουν στο υπό αναφορά θέμα, κατόπιν
πορίσματος του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων ότι η σχέση μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών παραπέμπει σε
σχέση εργοδότη εργοδοτουμένου ή κατόπιν
σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου Εργα-
τικών Διαφορών, θα πρέπει να εξετάζονται
από τους οικείους Γενικούς Διευθυντές
Υπουργείων / Προϊσταμένους Ανεξάρτητων
Υπηρεσιών.

Συναφώς, διευκρινίζεται ότι τυχόν πόρι-
σμα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για ύπαρξη σχέσης εργοδότη -
εργοδοτουμένου μεταξύ των συμβαλλόμε-
νων μερών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται
ότι συνεπάγεται την αυτόματη μετατροπή
του καθεστώτος απασχόλησης σε αορίστου
χρόνου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέ-
πει να διεξάγεται ενδελεχής έρευνα από το
αρμόδιο Υπουργείο / Ανεξάρτητη Υπηρεσία
ως προς το λόγο / αντικείμενο σύναψης της
εν λόγω σύμβασης, προκειμένου να διαπι-
στωθεί κατά πόσο συντρέχουν τυχόν αντι-
κειμενικοί λόγοι, ως αυτοί απαριθμούνται
στο άρθρο 7(2) των περί Εργοδοτουμένων 
με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση
Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμων του 2003
έως 2018 (Ν. 98(Ι)/2003), οι οποίοι δικαιο-
λογούν τη μη μετατροπή της εν λόγω 
σύμβασης σε αορίστου χρόνου, ακόμη κι 
αν έχουν συμπληρωθεί 30 μήνες απασχόλη-
σης.

Το αρμόδιο Υπουργείο / Ανεξάρτητη Υπη-
ρεσία θα πρέπει να προβαίνει σε αξιολόγηση
της περίπτωσης, το συντομότερο δυνατόν,

από την ημερομηνία απόφασης του Διευ-
θυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία
λήξης της σύμβασης, προκειμένου να απο-
φασίσει κατά πόσο το καθεστώς της σύμβα-
σης απασχόλησης θα πρέπει να μετατραπεί
σε αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν συμπλη-
ρωθεί 30 μήνες απασχόλησης ή σε ορισμένου
χρόνου μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εάν
συντρέχει κάποιος από τους προαναφερθέν-
τες αντικειμενικούς λόγους, ανεξαρτήτως
εάν έχουν συμπληρωθεί 30 μήνες απασχόλη-
σης.

Στην περίπτωση που με βάση τα όσα ανα-
φέρονται ανωτέρω, αποφασίζεται ότι ενδεί-
κνυται η μετατροπή του καθεστώτος απα-
σχόλησης σε αορίστου χρόνου, τότε το αρ-
μόδιο Υπουργείο / Ανεξάρτητη Υπηρεσία θα
πρέπει να προβαίνει στις παρακάτω ενδει-
κτικές ενέργειες:

• Μελέτη των όρων του συμβολαίου που
υπογράφηκε με τον συμβαλλόμενο και των
καθηκόντων που καταγράφονται.

• Διαπίστωση συνάφειας των εκτελούμε-
νων καθηκόντων με αντίστοιχα καθήκοντα
μόνιμης θέσης, με βάση το σχετικό Σχέδιο
Υπηρεσίας.

• Διερεύνηση κατοχής των απαιτούμενων
προσόντων, που προνοούνται στο Σχέδιο
Υπηρεσίας της αντίστοιχης μόνιμης θέσης.

• Ένταξη στα καθήκοντα της αντίστοιχης
μόνιμης θέσης, με βάση τα καθήκοντα και τα
απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονταν
στη σύμβαση.

• Μισθοδοτική τοποθέτηση, σύμφωνα με
τις πρόνοιες της Εγκυκλίου του Υπουργείου
Οικονομικών, με αρ. 1561 και ημερ.
28.11.2017.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που απο-
φασιστεί ότι τα προσόντα / καθήκοντα, αν-
τιστοιχούν σε αυτά μόνιμης θέσης άλλου
Υπουργείου/ Τμήματος/ Υπηρεσίας, ο χαρα-
κτηρισμός του τίτλου της θέσης θα πρέπει
να γίνεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο
Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των πιο πάνω
ενεργειών, η επιστολή με την οποία ο υπάλ-
ληλος πληροφορείται ότι καθίσταται εργο-

δοτούμενος αορίστου χρόνου θα πρέπει να
κοινοποιείται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), για σκοπούς
ενημέρωσης του μηχανογραφικού μητρώου
που τηρείται στο ΤΔΔΠ.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που προ-
κύπτουν νομικά ζητήματα θα πρέπει να ανα-
ζητείται νομική συμβουλή από το Γενικό Ει-
σαγγελέα. Εξυπακούεται, περαιτέρω, ότι οι
οικείοι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων /
Προϊστάμενοι Ανεξάρτητων Υπηρεσιών θα
πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν
και να στοιχειοθετήσουν τις όποιες αποφά-
σεις λαμβάνουν σε περίπτωση που κάτι τέ-
τοιο ζητηθεί, είτε από τον Γενικό Ελεγκτή,
είτε από το Υπουργείο Οικονομικών, στο
πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της πα-
ρούσας Εγκυκλίου εφιστάται, εκ νέου, η
προσοχή στην υποχρέωση που έχουν τα
Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες να μην συ-
νάπτουν συμβάσεις αγοράς / μίσθωσης υπη-
ρεσιών, μέσω των οποίων να δημιουργείται
υπαλληλική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμε-
νων μερών. Οι πιο κάτω Εγκύκλιοι είναι σχε-
τικές, τις οποίες και πρέπει να συμβουλεύε-

στε και τηρείτε απαρεγκλίτως:
• Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών, αρ.

1372 και ημερ. 17.9.2008
• Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών, αρ.

1517 και ημερ. 14.5.2015
• Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών, αρ.

1532 και ημερ. 11.2.2016
• Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου, με αρ.

1767 και ημερ. 16.6.2017
• Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών, με

αρ. 1561 και ημερ. 28.11.2017
Σημειώνεται ότι τυχόν συναφή θέματα /

αιτήματα που έχουν, ήδη, διαβιβαστεί στο
ΤΔΔΠ θα πρέπει να τύχουν χειρισμού από
τα αρμόδια Υπουργεία / Ανεξάρτητες Υπηρε-
σίες, με βάση το περιεχόμενο της παρούσας
Εγκυκλίου.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως ενη-
μερώσουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου, περιλαμβανομένων και των αρχών το-
πικής αυτοδιοίκησης, που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά τους σχετικά με το περιεχό-
μενο της παρούσας Εγκυκλίου, για εφαρ-
μογή της εκεί όπου ακολουθείται η αντί-
στοιχη πολιτική της δημόσιας υπηρεσίας. n

Ηαπόφαση της Κυβέρνησης παραμέ-
νει και η πολιτική της είναι ότι τα ακί-
νητα της Συνεργατικής Κυπριακής

Τράπεζας (ΣΚΤ) που έχουν αποκτηθεί από
το κράτος να διατεθούν είτε σε κοινότητες
είτε σε δημόσιες Υπηρεσίες, προκειμένου να
αξιοποιηθούν, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου, μετά
τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου
στις 27 Μαρτίου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο επανήλθε σε
προηγούμενη Απόφαση που είχε λάβει στις
20 Φεβρουαρίου και ενημερώθηκε για την
πρόοδο των εργασιών που γίνονται προκει-
μένου να διατεθούν ακίνητα που έχουν απο-
κτηθεί από το κράτος με την περσινή από-
φαση για τη συγχώνευση της Συνεργατικής

Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τρά-
πεζα και έχει αποκτήσει ακίνητη περιουσία
συνολικής αξίας 600 εκ. ευρώ, και συνολικά
2,815 ακίνητα. 

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε προθεσμία
τεσσάρων μηνών, ήδη έχει προχωρήσει η δια-
δικασία, έχουν γίνει δεκτές αιτήσεις, εξετά-
ζεται ο κατάλογος που υπάρχει και οι νομι-
κές διαδικασίες που χρειάζονται, και το συν-
τομότερο δυνατόν θα ανακοινωθούν οι
αποφάσεις.

Η απόφαση της Κυβέρνησης παραμένει,
και η πολιτική είναι ότι θα διατεθούν αυτά
τα ακίνητα είτε σε κοινότητες είτε σε δημό-
σιες Υπηρεσίες, προκειμένου να αξιοποι-
ηθούν». n

Η διάθεση ακινήτων πρώην ΣΚΤ 
σε κοινότητες και υπηρεσίες
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Η έναρξη των εργασιών του 56ου Συνεδρίου
με ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Αντώνη Κουτσούλλη
και καλωσόρισμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Αντώνης Κουτσούλλη συνέχισε:
Η εδώ παρουσία σας,  παρά τις πολλαπλές

ευθύνες και υποχρεώσεις σας, υποδηλώνει
αφ’ εαυτής, το ειλικρινές και αδιάπτωτο εν-
διαφέρον σας για τη Δημόσια Υπηρεσία και
επιμαρτυρεί την εκτίμησή σας για τον ιδιά-
ζοντα ρόλο που οι δημόσιοι υπάλληλοι δια-
δραματίζουν και το σημαντικό έργο που οι
λειτουργοί του δημοσίου επιτελούν, προς
όφελος του λαού και του τόπου.

Ξεχωριστή τιμή, πρόσθεσε ο Πρόεδρος
της ΠΑΣΥΔΥ, αποτελεί για την Οργάνωσή
μας και η εδώ παρουσία του Προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων και απευθυνό-
μενος στο ίδιο είπε:  Η θετική σας ανταπό-
κριση, Κύριε Πρόεδρε, να παραστείτε στην
εναρκτήρια Σύνοδο του 56ου Συνεδρίου μας,
επιβεβαιώνει το συνεχές ενδιαφέρον και του
Νομοθετικού Σώματος για τη Δημόσια Υπη-
ρεσία και τους δημοσίους υπαλλήλους και
την αναγνώριση του καθοριστικού τους
ρόλου σε καίριους τομείς της λειτουργίας
του Κράτους.  

Τα αισθήματα ικανοποίησής επιτείνονται
από την παρουσία στο Συνέδριό μας μελών
του Υπουργικού Συμβουλίου, του Κυβερνη-
τικού Εκπροσώπου, των Προέδρων και των
μελών των Επιτροπών Δημόσιας και Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας, του Γενικού Ελεγκτή,
των συναδέλφων Γενικών Διευθυντών, της
Γενικής Λογίστριας και των Διευθυντών των
Κυβερνητικών Τμημάτων και  επισημαίνω
ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα ανώτατα και 
διευθυντικά στελέχη της δημόσιας υπηρε-
σίας αποτελούν και μέλη της Οργάνωσής
μας.

Με ικανοποίηση καλωσόρισε, επίσης, στο
Συνέδριό ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ, τον

Επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Επικε-
φαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη μνεία έκαμε, τέλος, στην παρου-
σία των πρώην Προέδρων της Οργάνωσής
μας, συναδέλφων Νίκου Παναγιώτου, Αν-
δρέα Παπαπολυβίου και Ανδρέα Αντωνίου
και του πρώην Αν. Γενικού Γραμματέα συν.
Γιώργου Φλουρέντζου.  Εκφράζω καθηκόν-
τως σε όλους μαζί, πρόσθεσε, αλλά και στον
καθένα ξεχωριστά, τις θερμές ευχαριστίες
μας για τους αγώνες τους για τη βελτίωση
και περιφρούρηση των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων των μελών μας, αλλά και για
την αξιόλογη συμβολή τους στην καθιέρωση
της ΠΑΣΥΔΥ ως μιας καταξιωμένης και
υπεύθυνης συνδικαλιστικής έπαλξης με
ρόλο καθοριστικό στα ευρύτερα κοινικο-
οικονομικά δρώμενα του τόπου.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ συνέχισε:
Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως μια σημαντική

κατηγορία εργαζομένων σε νευραλγικούς

τομείς της λειτουργίας του Κράτους διεδρα-
μάτισαν από την εγκαθίδρυση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, ρόλο ουσιαστικό και 
καθοριστικό για το παρόν και το μέλλον 
του τόπου.  Αδιαμφισβήτητα από την αποτε-
λεσματική διεκπεραίωση του έργου της 
Δημόσιας Υπηρεσίας εξαρτάται και σε 
μεγάλο βαθμό η επιτυχία των κυβερνητικών
σχεδιασμών και προγραμματισμών για την
εύρυθμη λειτουργία του κράτους και την 
εν γένει εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνό-
λου.

Και θα ήταν πιστεύω θεμιτό και δίκαιο να
επανατονίσουμε και από το βήμα και του φε-
τινού Συνεδρίου πως η δημόσια υπηρεσία και

οι λειτουργοί που την στελεχώνουν, παρά τις
όποιες εγγενείς αδυναμίες, επενήργησαν
πρωταγωνιστικά και καταλυτικά σε κρίσιμα
και κομβικά σημεία της εξηντάχρονης σχε-
δόν διαδρομής της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και αναφέρομαι, ασφαλώς Κύριε Πρόεδρε,
στα δίσεκτα χρόνια της Τουρκικής εισβολής
το 1974 και στη μέγιστη συμβολή της δημό-
σιας υπηρεσίας για την προάσπιση και περι-
φρούρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
αλλά και στον ηγετικό της ρόλο στην ευρύ-
τερη προσπάθεια που αναλήφθηκε από ολό-
κληρο το λαό για οικονομική και κοινωνική
ανασυγκρότηση και αντιμετώπιση των δει-
νών που επισωρεύθηκαν.

Το ίδιο σημαντική και ουσιαστική υπήρξε
η συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας και σε
καίριους σταθμούς της ευρωπαϊκής μας πο-
ρείας.  Η επίτευξη των μεγάλων στρατηγι-
κών του Κράτους για ένταξη στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, αλλά και
η επιτυχής ανάληψη και διεκπεραίωση της
προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την
Κύπρο, το δεύτερο εξάμηνο του 2012, φέ-
ρουν πρωτίστως τη σφραγίδα των κρατικών
λειτουργών που ενεπλάκησαν στις προανα-
φερόμενες διεργασίες, γι’ αυτό και το έργο
τους δικαίως επαινέθηκε από τους αρμοδί-
ους, τόσο στην Κύπρο όσο και από τους ευ-
ρωπαίους εταίρους μας.

Σημαντική, τέλος, πιστεύω πως υπήρξε η
συμβολή τόσο της Οργάνωσής μας και των
μελών μας δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και
οι θυσίες του συνόλου των εργαζομένων, για
τη θετικότατη εξέλιξη της εξόδου της χώρας
το Μάρτιο του 2016, από τη μνημονιακή
σύμβαση που υπογράφηκε με την Τρόικα,
κατά πολύ ενωρίτερα δηλαδή και από τις πιο
αισιόδοξες προβλέψεις.  Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα, η Κύπρος να βιώνει σήμερα μια πολύ
δυνατή ανάκαμψη, με ρυθμούς ανάπτυξης,
που σύμφωνα και με τις ντόπιες αλλά και τις
διεθνείς εκτιμήσεις, καθιστούν τη χώρα μας
ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οι-
κονομίες στη ζώνη του ευρώ, τόσο για το
2018 όσο και για το 2019.

Δυστυχώς, όμως, οι ευοίωνες αυτές προ-
οπτικές παρακωλύονται από τα συνεχιζό-

μενα προβλήματα στο τραπεζικό και το εν
γένει χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, με τα
βαρίδια των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και την κατάρρευση του Συνεργατισμού, που
καθιστούν τις ισορροπίες για την εδραίωση
συνθηκών πλήρους οικονομικής σταθερότη-
τας, ανάκαμψης και προόδου, ακόμα εύθρα-
στες.

Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται και
φέτος σε μια περίοδο που συνεχίζει να είναι
δύσκολη για τον τόπο μας.  Οι δημόσιοι
υπάλληλοι έχουμε πλήρη συναίσθηση των
δυσκολιών που η πατρίδα μας διέρχεται,
αφού το πολιτικό μας πρόβλημα συνεχίζει
για σαράντα πέντε τώρα χρόνια να παραμέ-
νει άλυτο.

Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον
τις ώριμες, υπεύθυνες και ακούραστες ενερ-
γοποιήσεις σας και τις ευρύτερες συνεργα-
σίες σας για την απρόσκοπτη προώθηση των
ενεργειακών μας σχεδιασμών και κυρίως τις
πολυδιάστατες προσπάθειές σας για την επί-
τευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης
που θα μας απαλλάξει από την κατοχή και
θα επανενώσει το λαό και τον τόπο, για να
μπορέσουμε να αφοσιωθούμε απερίσπαστοι
στο έργο της ανάπτυξης και της προόδου.
Όμως, δυστυχώς, οι άτεγκτες και απαράδε-
κτες προσεγγίσεις και προκλήσεις της Τουρ-
κίας φαίνεται να παρεμποδίζουν κι να δυ-
σχεραίνουν αυτή την προοπτική.

Κλείνοντας ο Αντώνης Κουτσούλλης είπε:
Μ’ αυτές τις σκέψεις, Κύριε Πρόεδρε, σας

καλωσορίζω και πάλι στο 56ο Συνέδριό μας
και καλώ στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της
Οργάνωσης, για να απευθύνει την εισηγη-
τική του ομιλία προς τους Συνέδρους.

Μετά την ομιλία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ αφού τον
ευχαρίστησε για τα καλά του λόγια για τους
δημοσίους υπαλλήλους και την Οργάνωση
τους, πρόσθεσε ότι σημειώνονται οι επιση-
μάνσεις του και ειδικότερα οι θέσεις του Συ-
νεδρίου των Αντιπροσώπων που είναι το κυ-
ρίαρχο σώμα της Οργάνωσης μας θα ενταχ-
θούν στη Γενική Απόφαση η οποία όπως
πάντα θα επιδοθεί στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. n

Η έναρξη των εργασιών του 56ου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων έγινε με
την ομιλία του Προέδρου της Οργάνωσης μας Αντώνη Κουτσούλλη, ο
οποίος απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστα-
σιάδη με αισθήματα βαθιάς ικανοποίησης τον καλωσόρισε στο Συνέδριο,
το οποίο, όπως τόνισε αποτελεί την πεμπτουσία της βούλησης των μελών
της Οργάνωσης μας γι’ αυτό και εξέφρασε ευαρέσκεια για την ανταπό-
κριση του ΠτΔ να παραστεί και στο φετινό μας Συνέδριο και να απευθύνει
ομιλία προς τους Συνέδρους.
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Η εισηγητική Ομιλία του Γ.Γ. στο 56ο Συνέδριο
Να επιδειχθεί σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύουμε την ομιλία του Γενικού
Γραμματέα:

Εξοχότατε  κ. Πρόεδρε   της Κυπριακής
Δημοκρατίας,         

Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω και σας
ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρό-
σκλησή μας.

Η παρουσία σας προσδίδει ιδιαίτερη τιμή
στην Οργάνωσή μας και συνιστά έμπρακτη
απόδειξη του γνήσιου ενδιαφέροντός σας
για τα θέματα των δημοσίων υπαλλήλων και
της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η τιμή αυτή αντανακλάται στο σύνολο
των δημοσίων υπαλλήλων και  διερμηνεύον-
τας τα αισθήματά τους, σας εκφράζω τις ευ-
χαριστίες όλων μας για την ηθική ενίσχυση
που υποδηλώνει και παρέχει η εδώ σημερινή
σας παρουσία, με το συμβολισμό και το
κύρος της θεσμικής σας ιδιότητας, ως κορυ-
φαίου πολιτειακού παράγοντα, αλλά και ως
συνεπακόλουθο της όλης προσωπικότητας
σας.

Ως έκφραση εκτίμησης προς την Οργά-
νωσή μας ερμηνεύεται επίσης η παρουσία
του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων και των άλλων πολιτειακών αξιωματού-
χων.  

Κύριε Πρόεδρε,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Συνέδριο στη σημερινή του συνεδρία
καλείται να αξιολογήσει το έργο που έχει
επιτελεστεί στη τριετία  που πέρασε και μέσα
από μια αντικειμενική παρουσίαση της κα-
τάστασης, των προβλημάτων και της δράσης
του να καθορίσει τους στόχους για την επό-
μενη τριετία.

Με λίγα λόγια  το Συνέδριο μας θα ασχο-
ληθεί με όλα τα βασικά προβλήματα του δη-
μοσιοϋπαλληλικού κόσμου και της δημόσιας
υπηρεσίας, περιλαμβανομένων και γενικότε-

ρων προβλημάτων που απασχολούν το σύ-
νολο των εργαζομένων.  Κυρίως, όμως, θα
ασχοληθεί με τις πρόσφατες αποφάσεις του
Διοικητικού Δικαστηρίου, την Αυτονόμηση
των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, το Γενικό
Σχέδιο Υγείας και συναφή θέματα του τομέα
της υγείας και τα θέματα των Εργοδοτουμέ-
νων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.

Αναντίλεκτα το πρώτο και κυριότερο θέμα
της ημέρας είναι οι πρόσφατες αποφάσεις
του Διοικητικού Δικαστηρίου που δικαιώ-
νουν, έστω και καθυστερημένα, τους εργα-
ζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Πρόκειται για 5 ακυρωτικές αποφάσεις σε
υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί το 2011,
2012 και 2013. Η πρώτη ακυρωτική από-
φαση εκδόθηκε στις 27.11.2018 και αφορά
στον περιορισμό του αποκρυσταλλωμένου
δικαιώματος στη σύνταξη. Η δεύτερη εκδό-
θηκε στις 18.02.2019 και αφορά στη μείωση
του εφάπαξ.  Οι τρεις τελευταίες εκδόθηκαν
στις 29.03.2019.  Η πρώτη εξ αυτών αφορά

τη συνεισφορά ποσοστού ίσου με 3% επί του
μισθού του υπαλλήλου για τη διασφάλιση
της βιωσιμότητας του Κυβερνητικού Σχεδίου
Συντάξεων. Η δεύτερη αφορά στη μείωση
των μισθών των εργαζομένων στον Ευρύ-
τερο Δημόσιο Τομέα και η  τρίτη στην παγο-
ποίηση των προσαυξήσεων και του τιμαριθ-
μικού επιδόματος.

Κύριε Πρόεδρε,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Πολύ σύντομα θα αναφερθώ στα γεγο-
νότα που προηγήθηκαν των προσφυγών.  

Από την αρχή της κρίσης με σειρά άρθρων
μας που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2009 και
2011, επισημαίναμε ότι το αδύνατο σημείο
της κυπριακής οικονομίας ήταν ο τραπεζικός
τομέας και ειδικότερα η έκθεση του στην ελ-
ληνική οικονομία, τόσο λόγω της αγοράς
ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, όσο και
για τα δάνεια που οι Τράπεζες μας χορήγη-

σαν σε ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά. Παράλληλα καλούσαμε την τότε Κυ-
βέρνηση χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή να εγ-
κύψει σοβαρά και υπεύθυνα στα σοβαρά
προβλήματα του τραπεζικού τομέα και να
αναζητήσει άμεσα τις κατάλληλες θέσεις.

Αντίθετα πολιτικοί παράγοντες, οικονο-
μολόγοι και τραπεζικοί αξιωματούχοι διαβε-
βαίωναν τους πάντες ότι οι κυπριακές τρά-
πεζες δεν είχαν πρόβλημα και/ή σε περί-
πτωση που θα υπάρξει το όποιο πρόβλημα οι
τράπεζες θα το αντιμετωπίσουν από μόνες
τους.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πείσουμε
ούτε την κυβέρνηση, αλλ’ ούτε και την κοινή
γνώμη ότι δεν ευθύνεται το δημόσιο για την
κρίση και πως τα οικονομικά προβλήματα
της Κύπρου δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με
την Ελλάδα.  Ομολογουμένως ήταν τότε πιο
πειστικοί οι υποστηρικτές των τραπεζών,
αφού διέθεταν υπεροπλία.

Αναμφίβολα η συγκάλυψη, η απραξία και
ο αποπροσανατολισμός  επέτειναν την κρίση
και οδήγησαν στο να υποθηκευτεί το μέλλον
της πατρίδας μας. Την συγκάλυψη την ανέ-
λαβαν με το αζημίωτο  τα ΜΜΕ. Για την
απραξία η ευθύνη βαρύνει την προηγούμενη
κυβέρνηση, ενώ για τον αποπροσανατολι-
σμό και στοχοποίηση του δημοσίου υπήρξε
μια ευρύτερη συνεργασία.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις μας, αλλά
και τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους
που διέτρεχε η χώρα, εξαιτίας του υπερβο-
λικά διογκωμένου τραπεζικού τομέα και των
επισφαλών επενδύσεων,  αντί μέτρων για
διόρθωση των κακώς εχόντων στις τράπεζες,
με σειρά νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν
το 2011, 2012 και 2013 μειώθηκαν οι  μισθοί
και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ερ-
γαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Και όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησαν
μεγαλύτερες μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό
τομέα.

Αμέσως μετά την ψήφιση των μέτρων άρ-
χισαν και οι θριαμβολογίες για το ευοίωνο
μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Θριαμ-
βολογίες που  τερματίστηκαν άδοξα μετά  τη
διπλή υποβάθμιση της Κύπρου από τον διε-
θνή οίκο Standard & Poor's.  Και τούτο για
τον απλούστατο λόγο ότι το πρόβλημα της

Κύπρου δεν ήταν ούτε οι μισθοί του δημο-
σίου, ούτε οι συντάξεις, αλλ’ ούτε και οι κοι-
νωνικές παροχές.

Κατά τη συζήτηση των  μέτρων που είχαν
προωθηθεί μονομερώς ενημερώθηκε τόσο η
Κυβέρνηση όσο  και τα πολιτικά κόμματα ότι
σύμφωνα με γνωμάτευση του κ. Αλέκου
Μαρκίδη, «δεν μπορεί να επιβληθεί διά
νόμου περιορισμός περιουσιακών δικαιωμά-
των για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κα-
θότι ένας τέτοιος νόμος θα είναι αντισυν-
ταγματικός ως προσκρούων στο Άρθρο 23.3
του Συντάγματος».

Την ίδια θέση διατύπωσε και ο τότε Γενι-
κός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Πέτρος
Κληρίδης σε συνεδρία της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολο-
γισμού.  Ειδικότερα ο κ. Κληρίδης ανέφερε
τα ακόλουθα:

«Το δικαίωμα σύνταξης είναι περιουσιακό
δικαίωμα και οποιαδήποτε επέμβαση σε
αυτό είναι αντισυνταγματική.  Σύμφωνα με
νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δι-
καιώματα που προκύπτουν από νόμο και
επακόλουθα αποτελούν το αντικείμενο συμ-
βατικών δεσμεύσεων δεν μπορεί να παραμε-
ριστούν μονομερώς με την κατάργηση ή τον
περιορισμό των σχετικών διατάξεων του
νόμου που αποτελούν πηγή του δικαιώμα-
τος.  Εφόσον τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
των υπαλλήλων έχουν καθοριστεί με συγκε-
κριμένο νόμο και παρέχονται με βάση την
αμοιβή κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης,
οποιαδήποτε επέμβαση στο περιουσιακό
αυτό δικαίωμα είναι αντίθετη με το Σύν-
ταγμα».     

Αγνοήθηκαν οι γνωματεύσεις αυτές.  Και
οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις δικαιώ-
νουν πλήρως τις θέσεις τους.  Κατά συνέπεια
οι ακυρωτικές αποφάσεις έπρεπε να ήταν
αναμενόμενες.

Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω, Κύριε Πρό-
εδρε, ότι ποτέ δεν  αμφισβητήσαμε το γεγο-
νός  ότι υφίστατο πράγματι επιτακτικό δη-
μόσιο συμφέρον που δικαιολογούσε τη λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης.  Η
μόνη απαίτηση μας  ήταν να τηρηθούν οι
συνταγματικές επιταγές για ίση μεταχείριση

Στην Εισηγητική του Ομιλία στο 56ο Ετήσιο Συνέδριο ο Γενικός Γραμμα-
τέας Γλαύκος Χατζηπέτρου επεξήγησε τις θέσεις της Οργάνωσης μας για
τα μονομερή μέτρα κατά των δικαιωμάτων των υπαλλήλων του δημοσίου
και για τις συναφείς προσφυγές στη δικαιοσύνη και ζήτησε από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από τι έχει γραφεί ή λεχθεί, να επι-
δειχθεί σεβασμός στο δεδικασμένο.

Συνέχεια στη σελ. 10
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Είναι πραγματικά με ιδιαίτερα χαρά που
παρευρίσκομαι στη Γενική Συνέλευση της
ιστορικής σας συντεχνίας, η οποία με δια-
δρομή πέραν των 90 χρόνων συνεχίζει να
αποτελεί πολύτιμο πυλώνα προσφοράς υπη-
ρεσιών για τον τόπο, την κοινωνία και βε-
βαίως στα ίδια τα μέλη της, τους δημόσιους
υπάλληλους.

Η υπενθύμιση του ρόλου της ΠΑΣΥΔΥ σε
όλα αυτά τα χρόνια είναι αναγκαία προϋπό-
θεση για να τεκμηριώσει κανείς τα όσα
πραγματικά έχει προσφέρει η συντεχνία σας.
Συμβάλατε σε αυτή καθ΄αυτή τη δημιουργία
του κράτους μας, των θεσμών και των υπη-
ρεσιών του, κρατήσατε ζωντανή τη Δημόσια
Υπηρεσία σε ώρες δύσκολες είτε πριν το
1974 είτε ιδιαίτερα κατά και μετά την τουρ-
κική εισβολή.

Ωστόσο, δεν θα εμούν ειλικρινής απέναντι
σας , απέναντι στον κυπριακό λαό αν δεν
επεσήμανα πως θεωρώ απόλυτα σεβαστό το
δικαίωμα των όσων προσέφυγαν στη δι-
καιοσύνη όπως εξίσου και απόλυτα σεβαστή
την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου
Πλην όμως και παρά τη μακροσκελή αγό-

ρευση του ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, της από πάσας
άποψης, κατά δική του γνώμη, τεκμηριω-
μένη παρουσίαση των νομικών σημείων, των
πραγματικών γεγονότων, θα πρέπει να πω
ότι δεν ενεργώ ούτε ως δικαστής ούτε ως δι-
κηγόρος για να απαντήσω με νομική επιχει-
ρηματολογία και δεν θέλω να το πράξω,
διότι δεν είναι η δική μου θέση εδώ σήμερα
ως συνηγόρου.

Είμαι εδώ ως ο ηγέτης μιας Κυβέρνησης
που γνωρίζει κάποιες δυσάρεστες πραγματι-
κότητες. Και επειδή υπήρξε μια αρκετά εκτε-
νής αναφορά στο παρελθόν, θέλω να σας
υπενθυμίσω ότι από τη μια οι νομοθεσίες
που αφορούν τις αποκοπές των μισθών των

δημοσίων υπαλλήλων επισυνέβησαν προ της
ανάληψης της εξουσίας από τον ίδιον, αλλά
κρίθηκαν τότε απολύτως αναγκαίες προκει-
μένου να αποφεύγετο η μνημονιακή υπο-
χρέωση της χώρας που ανέλαβε εν συνεχεία.

Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι όταν ανέ-
λαβα, τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους αρ-
κούσαν μόλις για τους μισθούς ενός μήνα μη
λαμβάνοντάς υπόψη τις υποχρεώσεις σε το-
κοχρεολύσια που θα έπρεπε να καταβληθούν
τον Ιούνιο του 2013 και ανέρχονταν σε 3,5
δις.

Έπρεπε να ληφθούν μέτρα όχι μόνο εις
βάρος των δημοσίων υπαλλήλων. αλλά και
εκείνων που έφεραν κατά κάποιους την
κύρια ευθύνη. όπως οι τράπεζες. Βεβαίως
άλλη ήταν η πρώτη απόφαση που εξασφά-
λισα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων
με την Τρόικα.

Άλλο ήταν η εφάπαξ επιβάρυνση του κάθε
καταθέτη με 6% για όσους είχαν κάτω των
100 χιλιάδων ευρώ, εξαιρουμένων των πρώ-
των 20 χιλιάδων, με 9,9 των υπολοίπων, και
άλλο του κούρεμα που ακολούθησε ως απο-
τέλεσμα της επικράτησης του λαϊκισμού στη

Βουλή.
Αυτό που σημειώνω και θέλω να επιση-

μάνω είναι πως μέσα από τα μέτρα και την
κοινωνική αλληλεγγύη, μέσα και από τις
δικές σας θυσίες, αλλά και του ιδιωτικού
τομέα και των απλών πολιτών και των
άλλων  ως καταθέτες που είδαν περιουσιακά
στοιχεία να εξανεμίζονται ή να αποκόπτον-
ται, έγινε κατορθωτό σταδιακά να ανακάμ-
ψουμε και να φτάσουμε σε ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, σταδιακά να αποκαθιστούμε το ένα μετά
το άλλο τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλ-
λήλων, είτε αυτά αναφέρονται στην ΑΤΑ,
όπως διαμορφώθηκε, είτε στις προσαυξήσεις
είτε στις προαγωγές είτε και στην πλήρη

αποκατάσταση της μισθοδοσίας την 31η Δε-
κεμβρίου 2022.

Εκείνο που θα πράξουμε ως Κυβέρνηση
είναι με απόλυτο σεβασμό προς τα διοικη-
τικά δικαστήρια, ναι θα εφεσιβάλουμε την
απόφαση, θα προχωρήσουμε στην αίτηση
για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του
διοικητικού δικαστηρίου και, βεβαίως ανα-
λόγως της αποφάσεως, θα είναι ανάλογος ο
σεβασμός που θα πρέπει να επιδείξουμε. Το
εάν θα κριθεί ότι κάποια μέτρα πρέπει να λη-
φθούν, αυτό θα εξαρτηθεί από τις οικονομι-
κές καταστάσεις του κράτους.

Συνεπώς, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε
αυτό, απλώς παρουσίασα μια πραγματικό-
τητα σκληρή η οποία, όμως, ως αποτέλεσμα

των μέτρων που
υιοθέτησε η Κυ-
βέρνηση της επέ-
τρεψαν να υιοθε-
τηθούν μεταρρυθ-
μίσεις, όπως το
ΕΕΕ, να ανταπο-
κριθούμε δηλαδή
στις ευάλωτες
ομάδες, να αρχί-
σουμε σταδιακά
να αυξάνουμε τις
συντάξεις των χα-
μηλοσυνταξιού-
χων, να προχω-
ρούμε στην υλο-
ποίηση της
μεταρρύθμισης

του ΓΕΣΥ που είναι μια εν τη ουσία επανά-
σταση, κάτι που χρωστούσαμε στον κυ-
πριακό λαό, και σε μια σειρά άλλων μεταρ-
ρυθμίσεων που θα επιφέρουν επιτέλους κα-
λύτερες συνθήκες, αλλά και την αναγκαία
προσφορά από πλευράς του κράτους προς
τους πολίτες του.

Την ίδια ώρα μέσα από τη μεταρρύθμιση
της Δημόσιας Υπηρεσίας προσδοκούμε ευελ-
πιστούμε και προσβλέπουμε αν υιοθετηθεί
και από τη Βουλή ύστερα από τις διορθωτι-
κές αλλαγές που έχουν γίνει, επιτέλους να
αναβαθμίσουμε το κύρος των υπηρεσιών
που προσφέρετε. Εξίσου, θα προσπαθήσουμε
μέσα από τος μεταρρυθμίσεις να αποδώ-

σουμε δικαιοσύνη στους άξιους των δημο-
σίων υπαλλήλων και στην αποφυγή της
απόρριψης ή του μηδενισμού που επιχειρεί-
ται από κάποιους, για τις σημαντικές υπηρε-
σίες που προσφέρετε.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να αποκατα-
στήσουμε την ίδια ώρα την αξιοκρατία, να
προάγονται εκείνοι που πραγματικά προ-
σφέρουν, και όχι διότι έχουν την κομματική
ταυτότητα του κυβερνώντος ή του α ή του β
κόμματος, αλλά γιατί είναι οι άνθρωποι που
μέσα από τις υπηρεσίες τους μπορούν να κά-
νουν περήφανο τον κάθε πολίτη και τον
κάθε δημόσιο υπάλληλο ότι επιτέλους υπάρ-
χουν οι κανόνες εκείνοι που καθορίζουν πώς
ένας δημόσιος λειτουργός μπορεί να ανελιχ-
θεί. Ταυτόχρονα αυτό που επιδιώκουμε είναι
να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των
δημοσίων υπαλλήλων. Προχωρούμε σε 
μελέτη για τις κτηριακές εγκαταστάσεις,
προχωρούμε με την υλοποίηση της μεταρ-
ρύθμισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
προχωρούμε στη μεταρρύθμιση της δικαιο-
σύνης.

Σκεφτείτε πώς είναι όταν ένας των Ευρω-
παίων ηγετών ακούει ότι η χώρα του κατα-
τάσσεται 73η ανά το παγκόσμιο στην καθυ-
στέρηση απονομής δικαιοσύνης. Εν τη ουσία
στη μη απονομή δικαιοσύνης. Το 2011 κατα-
χώρησαν προσφυγές και οι αποφάσεις εκδό-
θηκαν μετά από επταετία, για άλλες μπορεί
να πάρει πολύ περισσότερο. Έφτασε η ώρα
όλοι να συνεργήσουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι
να συνεργαστούν, ώστε να πετύχουμε τη με-
ταρρύθμιση και στη δικαιοσύνη και στην το-
πική αυτοδιοίκηση και όπου αλλού απαιτεί-
ται.

Προς αυτή την κατεύθυνση προσβλέπω
και στις πολιτικές δυνάμεις, διότι ένα βελ-
τιωμένο, σύγχρονο κράτος δεν αφορά μόνο
την παρούσα Κυβέρνηση. Ας μην ξεχνούμε
έχουμε προεδρικό σύστημα. Μπορεί να
εκλέγεται Πρόεδρος με ικανή πλειοψηφία,
αλλά αν δεν έχει συμμάχους στη Βουλή τις
πολιτικές δυνάμεις που αντιστρατεύονται
την Κυβέρνηση, που αντιπολιτεύονται δι-
καιωματικά την Κυβέρνηση, δεν μπορεί να

Συνέχεια στη σελ. 11

Στην ομιλία του στο 56ο Ετήσιο Συνέδριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης επανάλαβε την εκτίμηση του για την ΠΑΣΥΔΥ ως
πυλώνα προσφοράς υπηρεσιών για τον τόπο, την κοινωνία και ιδιαίτερα τα
μέλη της, αλλά παρόλο που εξέφρασε σεβασμό για την απόφαση του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου που δικαίωσαν τις προσφυγές μας, επιβεβαίωσε
ότι θα εφεσιβληθεί η απόφαση και τα όποια μέτρα ληφθούν θα εξαρτώνται
από τις οικονομικές καταστάσεις του κράτους. Συνοψίζοντας χαρακτήρισε
τη θέση αυτή ως σκληρή πραγματικότητα.

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο 56ο Συνέδριο
Εκτίμηση για την πολύτιμη προσφορά της ΠΑΣΥΔΥ
αλλά και επιφυλάξεις για τις δικαστικές αποφάσεις
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Η Εισηγητική ομιλία του ΓΓ Γλαύκου Χατζηπέτρου στο Συνέδριο

και για συνεισφορά στα δημόσια βάρη ανά-
λογα με τις δυνατότητες και δυνάμεις του
καθενός.  Μάλιστα  παραπέμπαμε στα νο-
μοθετήματα που ψηφίστηκαν το 1974 για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της τούρ-
κικης εισβολής.  

Υπενθυμίζω ότι τότε με δύο νομοθετήματα
επιβλήθηκε προσωρινή  κλιμακωτή μείωση
της αμοιβής  για αξίωμα ή μισθωτές υπηρε-
σίες και το ποσό της υπό αναφορά μείωσης
κατατίθετο στο Ταμείο Ανακουφίσεως Εκτο-
πισθέντων και Παθόντων.  Με τα ίδια νομο-
θετήματα προστατεύτηκαν οι θέσεις εργα-
σίας και οι μισθοί. Με τρίτο νομοθέτημα και
για τον ίδιο σκοπό καθιερώθηκε κλιμακωτή
εισφορά επί  εισοδήματος από οποιανδήποτε
πηγή εκτός της αμοιβής για αξίωμα ή μι-
σθωτή υπηρεσία.  

Mετά την ψήφιση των υπό αναφορά νο-
μοθετημάτων, με τα οποία ανατράπηκαν μο-
νομερώς ουσιαστικοί όροι απασχόλησης των
εργοδοτουμένων και συνταξιούχων στην
κρατική υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, από μέρους μας υπήρξε αντίδραση,
αποκλειστικά και μόνο, για τη συνταγματική
εκτροπή, αλλά και για την παραβίαση των
συμφωνηθέντων.  Συνειδητά, με υπευθυνό-
τητα και με έγνοια για το μέλλον του τόπου
αποφύγαμε τις όποιες κινητοποιήσεις και δυ-
ναμικές αντιδράσεις και περιοριστήκαμε
στην καταχώρηση προσφυγών ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλώνοντας εξ
υπαρχής ότι θα σεβαστούμε την όποια ετυ-
μηγορία του δικαστηρίου.  

Τελικά έστω και καθυστερημένα οι θέσεις
μας δικαιώθηκαν.  Όμως δυστυχώς, και το
τονίζω αυτό, διαβάζουμε και ακούμε δημό-
σιες και απαξιωτικές τοποθετήσεις, όπως
«ότι θα στηθούν μπλόκα για εξουδετέρωση
της απόφασης του δικαστηρίου», «θα τρο-
ποποιηθεί το περιβόητο άρθρο 23 του Συν-
τάγματος» και άλλα πολλά που δεν αρμόζει
να λέγονται αλλά ούτε και να ακούονται σε
μια ευρωπαϊκή χώρα.

Κρίνονται και επικρίνονται οι δικαστές
που είχαν το θάρρος επιτελώντας το καθή-
κον τους να εκδώσουν τις υπό αναφορά ακυ-
ρωτικές αποφάσεις.  Άξιον αναφοράς είναι
επίσης και το γεγονός ότι οι επικρίσεις άρχι-
σαν προτού δημοσιοποιηθούν οι ακυρωτικές
αποφάσεις, επειδή απλά και μόνο οι επικρι-
τές διαφωνούσαν με την έκβαση τους. 

Επιπρόσθετα θεωρώ πως θα ήταν παρά-
λειψη από μέρους μου να μη σχολιάσω και
τις συνεχείς παραπλανητικές αναφορές από
πρόσωπα εξουσίας, ΜΜΕ και από άλλους
όσον αφορά στις επιπτώσεις στην οικονομία
του τόπου σε περίπτωση επιτυχίας των προ-
σφυγών.  Κάποιοι μιλούσαν για «βόμβα 5
δις», άλλοι έλεγαν ότι θα ξαναμπούμε σε
μνημόνιο και άλλοι ενέσπερναν  τον τρόμο
λέγοντας «αλίμονο αν κερδίσει τις προσφυ-
γές η ΠΑΣΥΔΥ».

Στην υπόθεση Αλέξανδρος Φυλακτού v.
Δημοκρατίας (2013) 3 Α.Α.Δ. 565, ημερ.
14.06.2013, εξετάστηκε η νομιμότητα των
προνοιών τεσσάρων νόμων που περιόριζαν
την αντιμισθία των Δικαστών.  

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου
ακυρώνοντας τις επίδικες πράξεις αποφά-
σισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Ήταν η θέση του Γενικού Εισαγγελέα
ότι και οι δύο επίδικοι νόμοι ήταν φορολο-
γικοί. Η άποψη αυτή δεν μας βρίσκει σύμ-
φωνους. Ούτε μπορεί να λεχθεί ότι είναι γε-
νικής εφαρμογής, αφού η νομοθεσία περιο-
ρίζεται στους δημόσιους και κρατικούς
υπαλλήλους.

β) Ο έντιμος Γενικός Εισαγγελέας ήγειρε
για πρώτη φορά κατά την προφορική του
αγόρευση, θέμα εφαρμογής του Δικαίου της
Ανάγκης. Εισηγήθηκε ότι, εάν κριθούν οι
επίδικοι νόμοι αντισυνταγματικοί, τότε θα
πρέπει να διασωθούν με βάση το Δίκαιο της
Ανάγκης, εν όψει της δραματικής οικονομι-
κής κατάστασης που διέρχεται ο τόπος. Πα-
ρατηρείται, επί του προκειμένου, πως η νο-
μοθετική εξουσία, ψηφίζοντας τους επίδι-
κους νόμους, δεν επικαλέστηκε τέτοια
ανάγκη για να δικαιολογήσει την ψήφισή
τους. 

γ) Εξ άλλου, για να γίνει επίκληση του Δι-
καίου της Ανάγκης, με βάση καλώς νομολο-
γημένες αρχές, πρέπει πράγματι να υπάρχει
αδήριτη ανάγκη για διασφάλιση της συνέχι-
σης της αποτελεσματικής λειτουργίας του
κράτους.

Καταληκτικά η Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου τόνισε τα ακόλουθα: «ίσως η
σημερινή απόφαση να προκαλέσει τη δυσα-
ρέσκεια του κοινού και του κράτους, αλλά
«ως Δικαστές, μπορούμε να κάνουμε και θα
κάνουμε μόνο ένα πράγμα, αγνοώντας οτι-
δήποτε άλλο, και αυτό είναι να εφαρμόσουμε
το νόμο, οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνέ-
πειες»

Δεν υπήρξαν αντιδράσεις για την από-
φαση αυτή.  Και εμείς δεν λέμε ότι έπρεπε να
υπάρξουν.

Ακολούθησε η απόφαση της Πλήρους
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
στην υπόθεση Μαρία Κουτσελίνη-Ιωαννί-
δου κ.α. v. Δημοκρατίας Υποθέσεις αρ.
740/11 κ.ά., ημερ. 07.10.2014),  στην οποία
αποφασίστηκε  ότι η σύνταξη αποτελεί περι-
ουσιακό δικαίωμα το οποίο χρήζει σεβασμού
και προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 23
του Συντάγματος,   το δε δικαίωμα συντα-
ξιοδότησης και οι όροι του αποτελούν  ιδιο-
κτησία των δημοσίων υπαλλήλων.    Στην
υπόθεση αυτή κρίθηκε ότι παραβιάστηκε και
το Άρθρο 28  του Συντάγματος. Ούτε για την
απόφαση αυτή υπήρξαν αντιδράσεις.

Στην απόφαση Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.α.
βασίστηκε και η υπόθεση Αυξέντη Αυξεν-
τίου, Χριστόδουλου Χριστοδούλου, Κων-
σταντίας Ακκελίδου, Κώστα Παπακώστα,
Ηλιάνας και Πέτρου, την οποία εξέδωσε η
Ολομέλεια του  Διοικητικού Δικαστηρίου
στις 15.11.2016.  Πρόκειται για τις υποθέσεις
των πολυσυνταξιούχων.  

Στην υπόθεση αυτή δεν κρίθηκε αναγκαίο
να καταχωρηθεί έφεση.  Είναι προφανές ότι
υπάρχουν και εδώ διακρίσεις.

Στην απόφαση Κουτσελίνη στηρίκτηκαν
και οι 5 ακυρωτικές αποφάσεις που αφορούν
τη δημοσιοϋπαλληλική τάξη.  Στην υπόθεση
Αυγουστή κ.ά. που αφορά στον περιορισμό
του αποκρυσταλλωμένου δικαιώματος στη
σύνταξη καταχωρίστηκε έφεση και παράλ-
ληλα ζητήθηκε η έκδοση διατάγματος ανα-
στολής. Η απόφαση αυτή αφορά 115 Προ-
σφυγές. Με δεδομένο ότι η ακυρωτική από-
φαση δημιουργεί απόλυτο δεδικασμένο και

ισχύει έναντι πάντων (erga omnes), εξ αυτής
θα είχαν άμεσο όφελος όλοι οι επηρεαζόμε-
νοι συνταξιούχοι του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, έστω και αν δεν μετείχαν στη δίκη.
Κατ’ ακρίβεια από την ημερομηνία της από-
φασης θα αποκαθίστατο η σύνταξη 21,500
συνταξιούχων που, αξίζει να σημειωθεί, ότι
με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 3 του
Νόμου 168(Ι)/2012 από τον Δεκέμβριο του
2012 μέχρι σήμερα, έχουν συνολικές μει-
ώσεις 392 εκατομμυρίων ευρώ και ο κάθε
ένας κατά μέσον όρο συνολική μείωση στη
σύνταξη του ύψους 18,000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη πάγια νομολογία κατά την
εξέταση αιτήματος αναστολής  η διακριτική
εξουσία του Δικαστηρίου ασκείται με εξι-
σορρόπηση των συγκρουόμενων δικαιωμά-
των της διασφάλισης του τελεσφόρου της
πρωτόδικής απόφασης αφενός, και της απο-
τελεσματικότητας του δικαιώματος έφεσης
αφετέρου.  Η εξισορρόπησή τους επιβάλλει
τη στάθμιση κάθε γεγονότος που σχετίζεται
με τις επιπτώσεις της αναστολής, ώστε ο επι-
τυχών διάδικος να μην αποστερείται τους
καρπούς της επιτυχίας του εκ μόνου του γε-
γονότος ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης
και η διασφάλιση του δικαιώματος για
άσκηση έφεσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ενόρκους δη-
λώσεις που συνοδεύουν τις ενστάσεις των
συνηγόρων των  Αιτητών παρουσιάζονται
στοιχεία που καταρρίπτουν τους ισχυρι-
σμούς των Εφεσειόντων περί αλυσιδωτών
συνεπειών για την Κυπριακή οικονομία στην
περίπτωση που δεν θα χορηγηθεί η αιτού-
μενη αναστολή.  Ειδικότερα έγινε αναφορά
στην έκδοση του Υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο «Οικονομικές Εξελίξεις 2018 και
Προοπτικές 2019-2021» στην οποία αναφέ-
ρεται ότι  το μεν Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυ-
βέρνηση είναι €8.257,4 εκ., το Σύνολο Εξό-
δων Γενικής Κυβέρνησης €7.658.7 εκ., δη-
λαδή υπάρχει πλεόνασμα €598,7 εκ.
Αναφορά έγινε επίσης στην Ετήσια Έκθεση
του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για
το 2019 και ιδιαίτερα στα καθυστερημένα
Έσοδα και τις  Εκκρεμείς Οφειλές.  

Η απόφαση έχει επιφυλαχθεί από τις 2 Φε-
βρουαρίου.  Η δική μας πλευρά θα δεκτεί
απόλυτα την ετυμηγορία του Σεβαστού Δι-
καστηρίου και ευελπιστούμε ότι το ίδιο θα
πράξει και η Πολιτεία.

Στην απόφαση για το εφάπαξ το Δικαστή-
ριο απεδέχθη τις εισηγήσεις των συνηγόρων
μας ότι με την επίδικη νομοθεσία παραβιά-
στηκε η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστο-
σύνης, που εντάσσεται στις θεμελιώδεις
αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και απο-
βλέπει να διασφαλίσει τον πολίτη από την
απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων και εν-
νόμων σχέσεων, που διέπει το κοινοτικό δί-
καιο. Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή αυτή συνι-
στά «υπέρτερο κανόνα δικαίου.

Με όλο το σέβας, Κύριε Πρόεδρε,  θεω-
ρούμε δεδομένο ότι, ανεξάρτητα του τι έχει
γραφεί ή λεχθεί, θα επιδειχθεί σεβασμός στο
δεδικασμένο, που όπως καλά γνωρίζετε απο-
τελεί θεσμό αναγόμενο στην αρχή του κρά-
τους δικαίου..  Ο θεσμός αυτός συνιστά κατ’
απόλυτη ομολογία την ουσιαστικότερη και
εντονότερη έκφραση της άσκησης της δικα-
στικής λειτουργίας.  Δικαίως δε χαρακτηρί-

ζεται ως η ουσιωδέστερη και σημαντικότερη
έννομη συνέπεια της δικαστικής απόφασης.   

Συνεχίζω με το θέμα της Αυτονόμησης των
Κρατικών Νοσηλευτηρίων και του Γενικού
Σχεδίου Υγείας.

Η ΠΑΣΥΔΥ ως Υπεύθυνο συνδικαλιστικό
κίνημα στήριξε την προσπάθεια της Κυβέρ-
νησης , του τέως Υπουργού Υγείας αλλά και
του νυν  για αυτονόμηση των Δημόσιών Νο-
σηλευτηρίων και θωράκιση τους εν όψει  της
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας.  Η
ΠΑΣΥΔΥ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό
ρόλο στις διαβουλεύσεις για τη διασφάλιση
των εργασιακών δικαιωμάτων των υπηρε-
τούντων στα δημόσια νοσηλευτήρια, αφού
με τις δικές της παραστάσεις  κέρδισε την
αναβάθμιση των  κλάδων  που υπηρετούν
στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, ιατρούς, νοση-
λευτές, φαρμακοποιούς, ακτινογράφους, φυ-
σιοθεραπευτές , κτλ. 

Η ΠΑΣΥΔΥ  ήταν και θα παραμείνει πρω-
τοστάτης  ώστε να διασφαλισθεί ότι τα Δη-
μοσιά Νοσηλευτήρια θα συνεχίσουν
να  αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Δημό-
σιας Υγείας , όπως αυτό θα πρέπει να είναι
σε κάθε κοινωνικό κράτος πρόνοιας εν όψει
και της εφαρμογής του ΓεΣΥ.   Και αν παρ’
ελπίδα, λόγω και των πολλών αντιδράσεων
αλλά και των συγκρουόμενων συμφερόν-
των,   τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως θέ-
λουμε, η μόνη δικλείδα ασφαλείας είναι τα
κρατικά νοσηλευτήρια.  Η δική μας έγνοια
ήταν και είναι η πλήρης διασφάλιση του
απλού λαού.  

Χαιρετίζουμε την αναγνώριση της προ-
σφοράς των Δημοσιών Νοσηλευτηρίων .
Όσον αφορά δε την εφαρμογή του ΓεΣΥ , η
ΠΑΣΥΔΥ υπεύθυνα έχει τοποθετηθεί ότι,
στηρίζει το ΓεΣΥ  στη βάση των Σχεδιασμών
της καθολικότητας και της αλληλεγγύης.
Όμως  όταν μιλούμε για καθολικότητα η
ΠΑΣΥΔΥ θα επιμένει ότι όλοι πρέπει να συ-
νεισφέρουν . 

Έρχομαι τώρα στο θέμα των Εργοδοτου-
μένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου

Η Οργάνωση μας στήριξε και στηρίζει με
θέρμη τα αιτήματα των Εργοδοτουμένων
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.  Ως απο-
τέλεσμα των προσπαθειών μας χρόνια προ-
βλήματα των συναδέλφων οδηγήθηκαν σε
λύση.  Ειδικότερα  αναφέρομαι στις συμφω-
νίες της ηγεσίας της Οργάνωσης μας στο
επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας και
του Υπουργού Οικονομικών, που ψηφίστη-
καν σε νόμους με κυριότερες πρόνοιες το μη
τερματισμό των υπηρεσιών όλων των εργο-
δοτουμένων αορίστου χρόνου λόγω πλεο-
νασμού, τη μετατροπή των συμβάσεων ερ-
γασίας όσων συναδέλφων είχαν συμπληρώ-
σει είτε συμπληρώνουν υπηρεσία 30 μηνών
σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και τη βελ-
τίωση στην παραχώρηση φιλοδωρήματος.

Πρόσθετα, με ενέργειες και πάλιν της ΠΑ-
ΣΥΔΥ, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την από-
φασή του με αρ. 84.363 στις 20.02.2018, ενέ-
κρινε ρυθμίσεις για τα θέματα των αδειών
ανάπαυσης, ασθενείας, μητρότητας, ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά. κατ’ αναλο-
γία με τα ισχύοντα για τους μόνιμους δημο-
σίους υπαλλήλους.

Συνέχεια από σελ. 8

Συνέχεια στη σελ. 11
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επιφέρει τις αλλαγές. Για αυτό και καμιά
φορά ακούω ότι υποσχέθηκα την α, τη β, τη
γ μεταρρύθμιση, αλλά αν κάποιοι πεισματικά
και χάρη πολιτικών σκοπιμοτήτων αρνούν-
ται να δουν το όφελος του κράτους, δεν ευ-
θύνεται αυτός που εισηγείται τις μεταρρυθ-
μίσεις, αλλά εκείνοι που τις απορρίπτουν.

Δεν είμαι εδώ για να εκφέρω διχαστικό
λόγο. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη συνερ-
γασία των πολιτικών δυνάμεων θα γίνει κα-
τορθωτό να νιώθετε, να νιώθουμε, να νιώ-
θουν οι πολίτες περήφανοι για το κράτος
που κτίζουμε ή που θέλουμε να κτίσουμε.

Δεν είναι μόνο, βεβαίως, οι μεταρρυθμί-
σεις, τα θέματα της οικονομίας που μας απα-
σχολούν, δεν είναι μόνο τα θέματα των ενερ-
γειακών σχεδιασμών. Όλα μα όλα, η πρό-
οδος, η προοπτική, το μέλλον εξαρτώνται
από την πορεία του εθνικού μας προβλήμα-
τος.

Θέλω να κάνω ξεκάθαρο για άλλη μια
φορά αυτό που δήλωσα και στον ΓΓ των ΗΕ
ευθύς μετά τον τερματισμό της διαδικασίας
στο Κραν Μοντανά. Είμαι έτοιμος να συνε-
χίσω τον διάλογο από εκεί όπου είχε τερμα-
τιστεί ως αποτέλεσμα της μη αποδοχής από
πλευράς της Τουρκίας των στοιχειωδών πα-
ραμέτρων που ο ίδιος ο ΓΓ είχε θέσει, δηλαδή
την κατάργηση του αναχρονιστικού συστή-
ματος των εγγυήσεων, των επεμβατικών δι-
καιωμάτων, της μόνιμης παρουσίας κατοχι-
κού στρατού, της ερμηνείας του τι σημαίνει
αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυ-
πρίων στη διοίκηση, πού, σε ποια Σώματα,
πότε και πώς ασκείται η θετική ψήφος που
διεκδικούν για να φτάσουμε τάχα στην πο-

λιτική ισότητα, όπως επίσης και μια άλλη
αξίωση που ήταν εμμονή της Τουρκίας. Η
ίση μεταχείριση μεταξύ Τούρκων και Ελλή-
νων υπηκόων ωσάν να υπήρχε διάκριση υπέρ
των Ελλήνων υπηκόων. Να εξισωθούν δη-
λαδή με τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σε μια συνάντηση μου με τον τότε
Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις
Τζόνσον, τον Μάρτιο του 2017, μου είχε πει
«γιατί αντιπολιτεύεστε στην ισότιμη μετα-
χείριση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων υπη-
κόων;» Του απάντησα «για τον ίδιο ακριβώς
λόγο που εσύ κατόρθωσες να πείσεις τους
Άγγλους για την έξοδο από την ΕΕ με κύριο
επιχείρημα πως αν η Τουρκία καθίστατο
μέλος της ΕΕ, η Αγγλία θα πλημμύριζε από
Τούρκους υπηκόους. Εσείς είστε 60 εκ. πλη-
θυσμός και ανησυχούσατε, εμείς είμαστε
μόλις 800 χιλιάδες, και διερωτώμαι αν θα
αποδεχόσασταν ένα ανάλογο καθεστώς».

Δεν κατανοώ τι μου εισηγούνται κάποιοι
να αποδεχτώ, ότι για κάθε απόφαση που θα
παίρνει το κεντρικό κράτος θα πρέπει να έχω
μια θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων, προ-
κειμένου να υπάρξει η πολιτική ισότητα,
όπως την αποκαλούν. Και αυτό θα είναι πο-
λιτική ισότητα ή θα είναι πολιτική ανισό-
τητα;

Σε ποιο άλλο Σύνταγμα της όποιας χώρας,
είτε των ΗΕ είτε της ΕΕ είτε όποιου συντε-
ταγμένου κράτους, υπάρχει το δικαίωμα στη
μια κοινότητα ή στη μια πολιτεία να αποφα-
σίζει για την τύχη της υπολοίπου χώρας διότι
έτσι εξασφαλίζεται τάχα η πολιτική ισότητα;.
Αυτό είναι ακριβώς η ναρκοθέτηση της πο-
λιτικής ισότητας και η δημιουργία της πολι-
τικής ανισότητας. Διότι η μια των κοινοτή-
των θα είναι υποχρεωμένη και το κράτος θα

είναι υποχρεωμένο προκειμένου να λειτουρ-
γήσει, να επιτύχει τη θετική ψήφο της άλλης
πλευράς.

Δεν αρνούμαστε την πολιτική ισότητα,
εκείνο που αρνούμαστε είναι την αριθμητική
ισότητα. Εκείνο που αρνούμαστε δεν είναι
την αποτελεσματική συμμετοχή, είναι τη για
κάθε απόφαση ψήφο. Έχω πει ξεκάθαρα και
στον ΓΓ και στον κ. Ακκιντζί ότι αποδέχομαι
τη θετική ψήφο να ασκείται εκεί και όπου εν-
δεχόμενα καταχρώμενη η πλειοψηφία των
δικαιωμάτων της να θελήσει να επιβληθεί
μέσω αποφάσεων που θα δημιουργήσουν
αρνητικά αποτελέσματα για την τουρκοκυ-
πριακή πολιτεία ή κοινότητα. Εκεί να έχουν
το δικαίωμα ως ασπίδα την άσκηση της θε-
τικής ψήφου. Και πάλι, όμως, θα πρέπει να
υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός
επίλυσης διαφορών για να μην υπάρχει κα-
τάχρηση του δικαιώματος επικαλούμενοι
κάθε φορά ότι θα επηρεαστούν αρνητικά.

Θέλω να σας βεβαιώσω ότι καταβάλλω το
άπαν των δυνάμεων μου προκειμένου να
εξευρεθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση
που να είναι συμβατή με την ιδιότητα της
χώρας ως κράτους μέλους της ΕΕ, μιας
λύσης που θα επιτρέπει σε αυτό το κράτος να
είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο για τους Κύ-
πριος πολίτες του, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια
είναι και η συνεργασία μου με την κα Λουτ,
η οποία θα βρίσκεται στην Κύπρο το σαββα-

τοκύριακο. Καταβάλλουμε προσπάθεια για
να καταγραφούν κάποιοι όροι αναφοράς
που θα μας επιτρέψουν επανάληψη του δια-
λόγου με προοπτική όμως αυτή τη φορά. Και
για να υπάρξει προοπτική απαιτείται να
υπάρξει και πολιτική βούληση από πλευράς
της Τουρκίας.

Ας ελπίσουμε ότι μετά το πέρας των εκλο-
γών στην Τουρκία θα υπάρξει μια αναθεώ-
ρηση της πολιτικής της με επικέντρωση αντί
στην εξωστρέφεια και στην εξαγωγή των
εσωτερικών προβλημάτων με απειλές στην
περιοχή, να υπάρξει επικέντρωση σε εκείνα
που ενδιαφέρουν ή στα μηνύματα που εστά-
λησαν μέσω των εκλογών, έτσι ώστε να
υπάρξει και μεγαλύτερη ελαστικότητα στην
εξωτερική πολιτική.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του
Συνεδρίου σας. Να είστε βέβαιοι ότι θα συ-
νεχίσουμε συνεργαζόμενοι με την ΠΑΣ-
ΔΥΔΥ, όπως μέχρι σήμερα έχουμε πράξει με
άριστα αποτελέσματα. Σεβαστό το δικαίωμα
των όσων έχουν αποταθεί στη δικαιοσύνη
των όσων διεκδικούν, αυτός είναι εξάλλου
και ο ρόλος της κάθε συνδικαλιστικής οργά-
νωσης, όπως και ο ρόλος της Κυβέρνησης
είναι με βάση τα πραγματικά δεδομένα, να
δει πώς μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά
του κράτους για να μη φτάσουμε και πάλι σε
καταστάσεις ανεπιθύμητες που βιώσαμε στο
παρελθόν ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. n

Συνέχεια από σελ. 9

Συνάδελφοι,
Μετά την επιτυχία των προσφυγών στο

θέμα της μείωσης των συντάξεων των δη-
μοσίων υπαλλήλων, η ΠΑ.ΣΥΔ.Υ. σημειώνει
δεύτερη  μεγαλύτερη επιτυχία με την πρό-
σφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστη-
ρίου για την αντισυνταγματική μείωση των
μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων,  για
την  αντισυνταγματική εισφορά του 3% για
την παροχή σύνταξης, αλλά και για την επί-
σης αντισυνταγματική απόφαση για το πά-
γωμα των προσαυξήσεων.

Συνάδελφοι, για την έκδοση των πιο πάνω
αποφάσεων χρειάστηκαν έξι ολόκληρα χρό-
νια. Είναι γνωστές οι παρεμβάσεις και οι με-
θοδεύσεις για να μην επιτύχουν οι προσφυ-
γές της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Τελικά όμως ήρθε η δι-
καίωση και όλοι δικαιούνται να πάρουν όλα
όσα τους έχουν αφαιρεθεί  παράνομα για
τόσα χρόνια.

Για το λόγο αυτό πρέπει πρώτα απ’ όλα να
συγχαρούμε τους Δικαστές που δεν ενέδω-
σαν στις πιέσεις που τους εξασκήθηκαν και
εξέδωσαν τις ορθές αποφάσεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Συντάγματος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και έτσι έχουν εμπεδώσει
το αίσθημα περί λειτουργίας κράτους δι-
καίου, το οποίο ορισμένοι κρατικοί αξιωμα-
τούχοι με τις απαράδεκτες δηλώσεις τους
προσπαθούν να καταργήσουν , αφού δεν
δείχνουν τον αναγκαίο σεβασμό  στην ανε-
ξαρτησία της δικαιοσύνης και στις αποφά-
σεις των δικαστηρίων, δηλώνοντας ότι τάχα

θα βρουν τρόπους για να τις εξουδετερώ-
σουν!!!

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συγχαρούμε το
Γενικό μας Γραμματέα για το σθένος, την
τόλμη και την υπομονή που επέδειξε για το
όλο θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας τόνιζε από
την πρώτη στιγμή και κατ΄ επανάληψη ότι
όλες οι μειώσεις  και οι περικοπές των μι-
σθών και των συντάξεων ήταν αντισυνταγ-
ματικές, αφού το μέτρο δεν ήταν καθολικό
αλλά επηρέαζε μόνο τους εργαζομένους και
τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα,
αφήνοντας εκτός όλες  τις άλλες τάξεις ερ-
γαζομένων και συνταξιούχων. Ο Γενικός μας
Γραμματέας  επέμενε στην καταχώρηση προ-
σφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο, με τη βε-
βαιότητα ότι θα δικαιωθούμε, όπως και έγινε
τελικά.

Επειδή οι επιθέσεις και οι μεθοδεύσεις για
μη υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων
συνεχίζονται, καλούμαστε στο Συνέδριο της
Οργάνωσης μας να χειροκροτήσουμε και να
υποστηρίξουμε πλήρως και με βροντερή
φωνή το Γενικό μας Γραμματέα και να τον
καλέσουμε να αντισταθεί  στις όποιες τέ-
τοιες κινήσεις και να δηλώσουμε την ετοι-
μότητα μας για οποιοδήποτε αγώνα χρει-
αστεί για την επικράτηση του κράτους δι-
καίου και την υλοποίηση των αποφάσεων
του Δικαστηρίου. n

Ομάδα πρωτοβουλίας μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
3 Απριλίου, 2019 

Δήλωση συναδέλφων
προς τους Αντιπροσώπους

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι μετά τις πιο
πάνω θετικές εξελίξεις η ΠΑΣΥΔΥ θα συνε-
χίσει τις προσπάθειές της για υλοποίηση του
πρωταρχικού στόχου που αποφασίστηκε από
τα Συλλογικά Σώματα της Οργάνωσης για
διορισμό διά νόμου σε μόνιμες δημόσιες θέ-
σεις όλων των εργοδοτουμένων αορίστου
χρόνου που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρε-
σία πάνω σε πλήρη βάση απασχόλησης και
κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από
τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων στις οποίες
θα διοριστούν.  Ο συλλογικός διορισμός των
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κρίνεται
απαραίτητος, αφενός για την κανονική και
απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπη-
ρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της
ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης,
που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου.
Και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ρύθ-
μιση αυτή δεν θα έχει σημαντικό οικονομικό
κόστος.

Κύριε Πρόεδρε,
Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική αναφορά

μου στα διάφορα θέματα που απασχολούν
τους δημοσίους υπαλλήλους, θα ήθελα να

τονίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ Κυβέρνησης και
ΠΑΣΥΔΥ θα πρέπει να εμπνέονται και κα-
θοδηγούνται από τις αρχές του αλληλοσε-
βασμού, της αλληλοκατανόησης, της συνερ-
γασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  Οι
σχέσεις αυτές δε θα πρέπει να είναι σχέσεις
ανταγωνιστικές. Πάγιος στόχος θα πρέπει να
είναι η συνδιαλλαγή και η συναίνεση.
Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι
χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις ούτε η μια
πλευρά, ούτε η άλλη μπορούν να επιτύχουν.
Και ασφαλώς η όποια αποτυχία σε τελευταία
ανάλυση αποβαίνει σε βάρος του κοινωνικού
συνόλου.

Στην προώθηση λύσης των επαγγελματι-
κών προβλημάτων των δημοσίων υπαλλή-
λων θα ακολουθήσουμε αυτό που αποτελεί
πεποίθηση μας. Ότι δηλαδή ο εποικοδομητι-
κός διάλογος, η συναίνεση και η συνδιαλ-
λαγή αποτελούν το μόνο κατάλληλο μέσο
προς την κατεύθυνση αυτή.

Με αυτές τις σκέψεις κ. Πρόεδρε, και ανα-
μένοντας με ενδιαφέρον και τις δικές σας θέ-
σεις και επισημάνσεις, σας καλωσορίζω και
πάλιν στο 56ο Συνέδριο μας και σας καλώ
στο βήμα για να απευθύνετε την ομιλία σας
προς τους Συνέδρους. n

Η Εισηγητική ομιλία του ΓΓ 
Γλαύκου Χατζηπέτρου στο Συνέδριο
Συνέχεια από σελ. 10
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Χρηματοδότηση περιφερειακής 
ανάπτυξης και συνοχής

Οδική ασφάλεια: Νέοι κανόνες της ΕΕ
που θα σώσουν ζωές

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμ-
φωνία σχετικά με τον αναθεωρημένο κανονισμό για τη γε-
νική ασφάλεια. Από το 2022 η χρήση νέων τεχνολογιών
ασφάλειας θα καταστεί υποχρεωτική σε ευρωπαϊκά οχή-
ματα, με στόχο την προστασία των επιβατών, των πεζών
και των ποδηλατών.

Οι νέες τεχνολογίες που κυκλοφορούν στην αγορά μπο-
ρούν να συνεισφέρουν στη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στους
δρόμους, το 90 % των οποίων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Τον Μάιο του 2018 η Επι-
τροπή πρότεινε να καταστούν υποχρεωτικά ορισμένα μέτρα ασφάλειας των οχημάτων, με-
ταξύ άλλων, τα συστήματα που περιορίζουν τα επικίνδυνα τυφλά σημεία φορτηγών και λε-
ωφορείων και οι τεχνολογίες που προειδοποιούν τον οδηγό σε περίπτωση υπνηλίας ή διά-
σπασης της προσοχής. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα μειώσουν τον αριθμό
των ατυχημάτων, θα ανοίξουν τον δρόμο για ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένη και αυ-
τοματοποιημένη κινητικότητα, και θα τονώσουν την καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στα νέα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται περι-
λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Για αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία: προειδοποίηση σε περίπτωση
υπνηλίας και διάσπασης προσοχής του οδηγού 

- Για αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά: υποβοήθηση παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας,
προηγμένη πέδηση έκτακτης ανάγκης και βελτιωμένες ζώνες ασφαλείας που έχουν υπο-
βληθεί σε δοκιμές σύγκρουσης.

- Για φορτηγά και λεωφορεία: ειδικές απαιτήσεις για τη βελτίωση της άμεσης όρασης οδη-
γών φορτηγών και λεωφορείων και την εξάλειψη των τυφλών σημείων, 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα βοηθήσουν να σωθούν πάνω από 25.000
ζωές και να αποφευχθούν τουλάχιστον 140.000 σοβαροί τραυματισμοί έως το 2038. Θα συ-
νεισφέρουν επίσης στον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ να προσεγγίσει τους μηδέν θανά-
τους και σοβαρούς τραυματισμούς έως το 2050 («Όραμα για μηδενικές απώλειες»).

Πέραν της προστασίας των χρηστών του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, τα νέα προηγμένα
χαρακτηριστικά ασφαλείας θα βοηθήσουν τους οδηγούς να εξοικειωθούν σταδιακά με τη νέα
υποβοήθηση της οδήγησης. Η αύξηση του βαθμού αυτοματοποίησης προσφέρει αξιοσημεί-
ωτες δυνατότητες αντιστάθμισης των ανθρώπινων λαθών, καθώς και νέες λύσεις κινητικό-
τητας για τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με σωματικά προβλήματα. n

Το ΕΚ υιοθέτησε νέους κανόνες χρηματοδότησης για
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής της ΕΕ. 

Οι αναθεωρημένοι κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν με 475
ψήφους υπέρ έναντι 93 και 53 αποχών, θα ισχύσουν για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και
το Ταμείο Συνοχής (CF) από το 2021 ως το 2027 και θα κα-

λύπτουν όλες τις περιφέρειες, με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες κοινότητες, αστικές πε-
ριοχές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, με δαπάνη περισσότερων από 270 δισ. ευρώ.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να δαπανηθεί σημαντικό μέρος του ERDF, το οποίο είναι
με διαφορά το μεγαλύτερο δημόσιο ταμείο της ΕΕ, στην «έξυπνη» ανάπτυξη και την «πρά-
σινη» οικονομία. Το κείμενο ορίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να ξοδέψουν τουλάχιστον
30% με 50% από τους πόρους που λαμβάνουν για μια «έξυπνη», καινοτομούσα Ευρώπη,
καθώς και τουλάχιστον 30% στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την κυκλική
οικονομία. Το Ταμείο Συνοχής θα συνεχίσει να στοχεύει στις επενδύσεις για τις υποδομές πε-
ριβάλλοντος και μεταφορών.

Τα μέλη του ΕΚ διατείνονται ότι η διαχείριση των πόρων της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη την εδαφική, οικονομική και κοινωνική ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών περιφερειών,
οι οποίες έχουν τα μεγαλύτερα οφέλη από την πολιτική συνοχής. Η χρηματοδότηση της ΕΕ
ως εκ τούτου θα πρέπει να αποδίδεται σε περιφερειακό επίπεδο βάσει του κατά κεφαλή ΑΕΠ,
αντί αυτό να συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο βάσει του λόγου του ακαθάριστου εθνικού τους
εισοδήματος, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Επιπροσθέτως, τουλάχιστον 10% των πόρων του
ERDF σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δαπανώνται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αντί για
το 6% που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ΕΚ επιθυμεί επίσης την εξαίρεση των υποδομών για τα αεροδρόμια, της διαχείρισης
απορριμμάτων και υπολειμματικών αποβλήτων, καθώς και των επενδύσεων που συνδέονται
με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πλην συγκεκριμένων
περιπτώσεων που αφορούν τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ οι όποιες σχετικές προ-
τάσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ενερ-
γειακής αποτελεσματικότητας.

Η νέα σύνθεση του ΕΚ και οι υπουργοί της ΕΕ αναμένεται να ξεκινήσουν τις διαπραγμα-
τεύσεις για τη μελλοντική χρηματοδότηση της πολιτικής για τις περιφέρειες και τη συνοχή
αυτό το φθινόπωρο. n

Το ΕΚ στηρίζει την κατάργηση 
της εναλλαγής της ώρας

Η ολομέλεια ψήφισε για τον τερματισμό από το 2021 της
πρακτικής της προσαρμογής των ρολογιών κατά μία ώρα την
άνοιξη και το φθινόπωρο. Οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασί-
σουν να διατηρήσουν την θερινή τους ώρα θα πρέπει να
πραγματοποιήσουν την τελική τους αλλαγή την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου του 2021. Αυτές οι οποίες προτιμούν
να διατηρήσουν την χειμερινή τους ώρα μπορούν να προ-

σαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021, σύμ-
φωνα με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από τα μέλη του ΕΚ με 410 ψήφους υπέρ, έναντι 192
κατά και 51 αποχών.

Η ολομέλεια υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό της
εποχιακής αλλαγής ώρας, αλλά ψήφισε την αναβολή της ημερομηνίας ισχύος του τερματι-
σμού από το 2019 στο 2021.

Τα μέλη του ΕΚ επιθυμούν επίσης οι χώρες της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντο-
νίσουν τις αποφάσεις τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μόνιμη υιοθέτηση της θερινής
ώρας από κάποιες χώρες και της χειμερινής από άλλες δεν θα διαταράξει την εσωτερική
αγορά.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές στο ζήτημα της
ώρας θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σημαντικά και μόνιμα την εύρυθμη λειτουργία της
ενιαίας αγοράς, μπορεί να υποβάλει πρόταση αναβολής της ημερομηνίας εφαρμογής της
οδηγίας κατά 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, αναφέρει το εγκριθέν κείμενο.

Απαντώντας σε πρωτοβουλίες πολιτών, τον Φεβρουάριο του 2018 το ΕΚ κάλεσε την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την οδηγία σχετικά με τις ρυθμίσεις της θερινής ώρας
και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλει πρόταση για αναθεώρησή της.

Μετά την αξιολόγηση, η οποία έλαβε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, από τις οποίες το 84%
ήταν υπέρ του τερματισμού των αλλαγών της ώρας, η Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της,
στην οποία μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι υπουργοί της ΕΕ.

Η ΕΕ ενοποίησε για πρώτη φορά τις ρυθμίσεις της καλοκαιρινής ώρας το 1980, προκει-
μένου να διασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αλλαγή της ώρας εντός της
ενιαίας αγοράς, καθώς μέχρι τότε οι εθνικές πρακτικές και τα χρονοδιαγράμματα της θερι-
νής ώρας διέφεραν. Η ισχύουσα οδηγία περί ρυθμίσεων θερινής ώρας απαιτεί οι χώρες της
ΕΕ να αλλάζουν σε θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν
στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. n

Τέλος στο ρατσισμό απέναντι 
στους αφρικανούς Ευρωπαίους

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να πά-
ρουν μέτρα για να περιορίσουν τον συστημικό ρατσισμό που
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής στην ΕΕ.
Σε ψήφισμα, το ΕΚ καλεί την ΕΕ και τις εθνικές αρχές να ανα-
πτύξουν αντιρατσιστικές πολιτικές και να τερματίσουν τις δια-
κρίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας,

της ποινικής δικαιοσύνης, της πολιτικής συμμετοχής και της μετανάστευσης.
Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων αφροφοβικών επιθέσεων, τα μέλη του ΕΚ καλούν την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναγνωρίσουν το ρατσισμό, τις διακρίσεις
και την ξενοφοβία που βιώνουν οι αφρικανικής καταγωγής Ευρωπαίοι και να προσφέρουν
την κατάλληλη προστασία απέναντι σε αυτές τις ανισότητες, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα
εγκλήματα μίσους διερευνώνται, διώκονται και τιμωρούνται κατάλληλα. Επιπλέον, οι πολί-
τες αφρικανικής καταγωγής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται περισσότερο σε υφιστάμενα
προγράμματα χρηματοδότησης καθώς και στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
(2021-2027).

Τα μέλη του ΕΚ καταδικάζουν την κακομεταχείριση των πολιτών αφρικανικής καταγω-
γής σε συνθήκες κράτησης από την αστυνομία, αναφέροντας τα πολυάριθμα βίαια επεισό-
δια και τους θανάτους που σημειώνονται σε τέτοια περιστατικά. Σημειώνουν επίσης τη συχνή
χρήση φυλετικής και εθνοτικής κατηγοριοποίησης στην εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας,
στη λήψη μέτρων κατά της τρομοκρατίας και τον μεταναστευτικό έλεγχο, ενώ καλούν τα
κράτη μέλη να τερματίσουν αυτές τις πρακτικές. Το ψήφισμα ενθαρρύνει τους θεσμούς της
ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν και να επανορθώσουν παλαιότερες αδικίες και εγ-
κλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτά τα ιστορικά εγκλήματα έχουν αρνητικές επιπτώσεις
μέχρι και σήμερα για τους ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής, αναφέρουν τα μέλη του ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να πραγματοποιηθούν προσπάθειες επανόρθωσης, όπως η
δημόσια συγγνώμη και η επιστροφή των κλεμμένων πολύτιμων αντικειμένων στις χώρες
προέλευσής τους. 

Σχεδόν 15 εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής ζουν αυτή τη στιγμή στην Ευ-
ρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν συνεχείς διακρίσεις και υπόκεινται σε βαθιά ρι-
ζωμένα αρνητικά στερεότυπα.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα παιδιά των Ευρωπαίων αφρικανικής καταγωγής παίρ-
νουν χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο από ότι οι λευκοί συμμαθητές τους, ενώ το πο-
σοστό πρόωρης εγκατάλειψη της εκπαίδευσης είναι σημαντικά υψηλότερο σε αυτή την κα-
τηγορία μαθητών. n



ΓΙΑ ΤΟν ΕΛΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Προσκαλείστε να καταστείτε συνο-
δοιπόροι με τους Κύπριους τυφλούς
στο γνήσιο αγώνα που διεξάγουν για

κοινωνικοοικονομική καταξίωση, λαμβάνον-
τας ενεργά μέρος στ ις πορείες «Περπατώ –
Διεκδικώ με τους Τυφλούς» Μαζί ανοί-
γουμε δρόμους, μαζί πετυχαίνουμε πολλά,
που διοργανώνει η Παγκύπρια Οργάνωση
Τυφλών σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών
στη Λεμεσό,  Λευκωσία και την ελεύθερη πε-
ριοχή Αμμοχώστου. 

Η πορεία στη Λεμεσό διοργανώνεται σε
συνεργασία με το Δήμο της πόλης. 

Οι πορείες προγραμματίζονται ως ακο-
λούθως: 

Λευκωσία, 6 Απριλίου 2019 και ώρα
15:00, στο προαύλιο του Ξενοδοχείου ΧΙΛ-
ΤΟΝ. Θα τερματίσει στη Σχολή Τυφλών,
όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το
κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα
παιανίζει η Φιλαρμονική της Αστυνομίας
υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αδάμου. 

Λεμεσός, Σάββατο 6 Απριλίου, 2019, στις
11:00 π.μ., στο προαύλιο του Γραφείου του
Έπαρχου, οδός Ανεξαρτησίας. Η πορεία θα
καταλήξει στο Δημόσιο Κήπο, όπου θα πα-
ρατεθεί δεξίωση σε όλους τους συνοδοιπό-
ρους των τυφλών. 

Ελεύθερη Αμμόχωστος 7 Απριλίου 2019
και ώρα 11:00 π.μ., μπροστά από το
PLAY4ALL και TERANNOVA. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης θα παιανίζει η Συμ-
φωνική Μπάντα «Αρμονία» του Δήμου Πα-
ραλιμνίου, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη
Μαρκουλλή, Αρχιμουσικού/Μαέστρου της

Αρμονίας. 
Η πορεία θα καταλήξει στο προαύλιο της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμμοχώστου,
όπου θα παρατεθεί δεξίωση σε όλους τους
πεζοπόρους. 

Στις εκδηλώσεις θα πάρουν, επίσης, μέρος,
οι Ενωμένοι Μοτοσικλετιστές Κύπρου
«United Bike Cyprus» καθώς και δρομείς του
Σωματείου Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δη-
μητρίου». 

Προσκαλείστε να πάρετε μέρος στην πολύ
σημαντική αυτή εκδήλωση των τυφλών της
Κύπρου και να πορευθείτε μαζί τους στο δύ-
σκολο αγώνα που διεξάγουν για παραμερι-
σμό των εμποδίων συμπεριφοράς και των
περιβαλλοντικών εμποδίων που συνιστούν
φραγμούς στην πλήρη και αποτελεσματική
συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση
με άλλους καθώς και τη διασφάλιση ίσων ευ-
καιριών, ίσης μεταχείρισης και κοινωνικής
αναγνώρισης. 

Διοργανώνεται, επίσης, στους χώρους της
Σχολής Τυφλών το Σάββατο, 6 Απριλίου,
2019 ενημερωτική/ψυχαγωγική εκδήλωση
των τυφλών της Κύπρου. Η εκδήλωση θα
διαρκέσει μέχρι το βράδυ του Σαββάτου 6
Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
θα διατίθεται φαγητό, γλυκά, παγωτά, ποτά
κλπ. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαι-

ρία να παίξουν διάφορα παιχνίδια, ή να απο-
λαύσουν ένα κυπριακό καφέ στο παραδο-
σιακό καφενείο. 

Θα διατίθενται, επίσης, είδη καλαθοπλε-
κτικής και χειροτεχνήματα που κατασκευά-
ζονται στο εργαστήρι της Παγκύπριας Ορ-
γάνωσης Τυφλών, όπου απασχολούνται τυ-
φλοί και άτομα με μειωμένη όραση. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει
τραγούδια από ορχήστρες και μουσικά σχή-
ματα, που προσφέρθηκαν να συμβάλουν
στην εκδήλωση αυτή των τυφλών σε εθε-
λοντική βάση. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λει-
τουργήσει έκθεση με σύγχρονες τεχνολο-
γίες, η οποία θα είναι ανοικτή για το κοινό
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Είναι μια σημαντική εκδήλωση που πέραν
από τη ξεγνοιασιά και ξεκούραση που χαρί-
ζει σε όλους, αξίζει να την επισκεφθεί κανείς
για να αποκομίσει τα οφέλη από δραστηριό-
τητες που δε διοργανώνονται συχνά στη
χώρα μας. 

Προϊόντα προσφέρουν διάφορες Εται-
ρείες, Οίκοι, Βιομηχανίες, Καταστήματα και
πολλοί φίλοι των Τυφλών τους οποίους και
ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία
τους. n

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας – Πρωτερ-
γάτης του Μακεδονικού αγώνα.
2. Έδρασε στην Αλγερία – Ομοτράπεζο.
3. Σύμφωνα .. ακριβολογίας – Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Αθλητικού Τύπου (αρχικά) – Τα σέα και τα ...
4. Ύφασμα που απλώνεται στην Αγία Τράπεζα –
Σύνδεσμος.
5. Νησί των Βαλεαρίδων στην Ισπανία – Μια πρό-
θεση.
6. Εργοδοτική Οργάνωση – Ο γενάρχης μιας από
τις 12 φυλές του Ισραήλ.
7. Ασάλευτο – Με τα κατά … συγκρίνονται.
8. Κόρη του Κάδμου και της Αρμονίας (μυθ.) – Ποταμός της Γερμανίας.
9. Λειψό … ΦΠΑ – Πολλά αβγά τρώνε αυτά.
10. Ιαπωνική πόλη – Είδος μουσικής.
11. Η μύτη (αρχ.) – Θέση διακόπτη – Πρέπει να είναι όλοι απέναντι στους νόμους.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γάλλος ζωγράφος – Το όνομα του ρομπότ που βοηθά τα αυτιστικά παιδιά.
2. Μπορούν να θεραπευτούν αυτές – … Καουρισμάκι: Φινλανδός σκηνοθέτης.
3. Μέσα στη … λύση – Πολύ θερμός άνεμος – Προτρέπει, παρακινεί.
4. Μυθικός Βοιωτός ήρωας.
5. Κρέας κοκκινιστό – Ίδιο με άλλο.
6. Λαός της Νέας Ζηλανδίας – Γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου.
7. Λέξη … Γάλλων – Μικρό φρούριο, πύργος.
8. Ρούντολφ  ..: Στενός συνεργάτης του Χίτλερ  – Κατασκευαστές πλοίων.
9. Η πρωτεύουσα του Περού – Μόριο – Αρχικά οικονομικού συμβουλίου.
10. Αρχικά ελληνικής τράπεζας – Ζαν Πολ …: από τις σημαντικότερες μορφές της Γαλλικής
Επανάστασης – Ο αριθμός 470 με γράμματα.
11.Διαδέχτηκε τον Εάνες – Αγώνας ταχύτητας αυτοκινήτων.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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«Περπατώ – Διεκδικώ με τους Τυφλούς» 
στις 6 και 7 Απριλίου, 2019 

Χορωδιακή Παρέλαση στις 13 Απριλίου 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού και ο Δήμος Λευκωσίας διοργα-
νώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρο-

νιά τη Μέρα Τραγουδιού το Σάββατο 13
Απριλίου 2019, με τη συμμετοχή 2000 χορω-
δών απ’ όλη την Κύπρο.

Στόχος της διοργάνωσης η ανάδειξη της
διαχρονικής αξίας της μουσικής και ιδιαίτερα
του τραγουδιού στη ζωή του ανθρώπου,
μέσα από την ευεργετική του δράση και ως
μέσου συλλογικής πολιτιστικής έκφρασης.

Οι εορτασμοί θα αρχίσουν στις 4μ.μ. με
την πιο μεγάλη Χορωδιακή Παρέλαση που
έγινε ποτέ στην Κύπρο.  Μετά από την περ-
σινή επιτυχία των 1000 χορωδών, φέτος θα
λάβουν μέρος 2000 χορωδοί από εβδομήντα

και πλέον σύνολα από Δημόσια και Ιδιωτικά
Σχολεία, Ωδεία, Δήμους, Κοινότητες και άλ-
λους πολιτιστικούς φορείς με ποικίλο ρεπερ-
τόριο. Για δύο ώρες μικροί και μεγάλοι θα
ενώσουν τις φωνές τους κατά μήκος των
οδών Λήδρας και Ονασαγόρου, γεμίζοντας
το κέντρο της Λευκωσίας με αγαπημένα
τραγούδια. Η Χορωδιακή Παρέλαση θα κα-
ταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας σχηματί-
ζοντας τη μεγαλύτερη χορωδία της Κύπρου
για μια παρουσίαση με εκπλήξεις.

Στις 7μ.μ., η σκυτάλη περνά σε τέσσερα
νεανικά σχολικά συγκροτήματα που θα εγ-
καινιάσουν το θεσμό του Schoolfest, ένα
Παγκύπριο Φεστιβάλ Σχολικών Συγκροτη-
μάτων. n



ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201914

 
 

 
 

 
 
 

 

9 2 8 5 3 7 4 1 6 

4 6 5 9 8 1 2 7 3 

7 1 3 2 4 6 5 8 9 

8 4 6 3 5 2 7 9 1 

5 3 2 7 1 9 8 6 4 

1 9 7 8 6 4 3 2 5 

3 5 9 1 2 8 6 4 7 

6 8 1 4 7 3 9 5 2 

2 7 4 6 9 5 1 3 8 

 
 

9 5 6 2 1 7 3 8 4 

3 1 7 8 4 5 6 9 2 

8 2 4 6 9 3 5 1 7 

1 7 9 4 8 6 2 3 5 

4 3 8 5 2 9 1 7 6 

5 6 2 7 3 1 9 4 8 

7 9 5 3 6 8 4 2 1 

6 4 3 1 7 2 8 5 9 

2 8 1 9 5 4 7 6 3 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
1 

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 
9 

           

 
10 

           

11            
 

 

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του πληθυσμού 
κατέδειξε τους κινδύνους από την κατανάλωση τροφής

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ)
και το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό
Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

(ΕΕΙΥΠ) διοργάνωσαν συνέντευξη Τύπου,
κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστη-
καν τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας
για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύ-
πρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του ερευνητικού έργου “EU MENU” της
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων
(EFSA).

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η
εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων κατανά-
λωσης τροφίμων στα κράτη μέλη της ΕΕ και
υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2014-2018,
με χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους
€200,000.

Η Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του
πληθυσμού της Κύπρου είχε σκοπό την κα-
ταγραφή των στοιχείων κατανάλωσης τρο-
φίμων από τους Κύπριους πολίτες σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της EFSA, ώστε να είναι
δυνατή:

• η διενέργεια εκτίμησης της έκθεσης σε
χημικούς κ.ά. κινδύνους που μπορεί να έχει ο
Κύπριος καταναλωτής μέσω της τροφής, και

• η διενέργεια εκτίμησης της πρόσληψης
πολύ σημαντικών θρεπτικών συστατικών,
για τα οποία μπορεί να έχει έλλειψη.

Αποτελεί την πρώτη επίσημη εθνική
έρευνα για τη διατροφή των Κυπρίων σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις της EFSA, κατά την
οποία έχουν συλλεγεί οι πραγματικές και
ακριβείς πληροφορίες ως προς το τι κατα-
ναλώνει ο Κύπριος πολίτης όλων των ηλι-
κιών.

Η εν λόγω έρευνα κάλυψε όλες τις ηλικίες
ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία έως και
την ηλικία των 74 ετών, με τη συμμετοχή 848
παιδιών ηλικίας 0-9 ετών, 812 εφήβων και
ενήλικων ηλικίας 10-74 ετών και 204 εγκύων.

H υλοποίηση του έργου έγινε σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες της EFSA ως
προς τη εναρμονισμένη συλλογή και κωδι-
κοποίηση των δεδομένων.

Η όλη έρευνα υλοποιήθηκε μετά από έγ-
κριση του Υπουργείου Υγείας, της Εθνικής
Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και παραχώ-
ρησης άδειας πρόσβασης στα σχολεία από
το Υπουργείο Παιδείας.

Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστι-
τούτο Υγεία του Παιδιού (ΕΕΙΥΠ) ανέλαβε
την συλλογή των διατροφικών συνηθειών
και στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων από
1,864 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα.

Το Γενικό Χη-
μείο του Κρά-
τους ανέλαβε
την κωδικοποί-
ηση των τροφί-
μων σύμφωνα με
το σύστημα ταξι-
νόμησης των
τροφίμων της
EFSA, ώστε να
είναι δυνατή η διενέργεια εκτιμήσεων της
έκθεσης του πληθυσμού της Κύπρου σε χη-
μικούς και άλλους κινδύνους και σε σημαν-
τικά θρεπτικά συστατικά, κατά τρόπο ομοι-
όμορφο και συγκρίσιμο με τα άλλα κράτη
μέλη της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα του έργου θα αξιοποι-
ηθούν ποικιλοτρόπως από τους επιστήμονες
υγείας, όπως για παράδειγμα, για τη διεξα-
γωγή επιδημιολογικών μελετών με στόχο τη
συσχέτισή τους με την εμφάνιση τροφιμογε-
νών ασθενειών.

Σε χαιρετισμός του στη Συνέντευξη Τύπου
ο Υπουργός Υγείας, κ. Κωνσταντίου Ιωάννου
ανάφερε ότι τα Συμπεράσματα του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευ-
ταίων 10 χρόνων σχετικά με τη διατροφή και
τη σωματική άσκηση και το Σχέδιο Δράσης
για την παιδική παχυσαρκία, αναγνωρίζον-
τας, αφενός, τα οφέλη της πρόληψης τόσο
για τους πολίτες όσο και για τα εθνικά Συ-
στήματα Υγείας, και, αφετέρου, τη σημασία
της υγιεινής διατροφής στη μείωση του κιν-
δύνου από τις χρόνιες και τις μη μεταδοτι-
κές ασθένειες, κάλεσαν τα κράτη μέλη να
συνεχίσουν να μεριμνούν, ώστε η υγιεινή
διατροφή να αποτελεί ύψιστη προτεραι-
ότητά τους, συμβάλλοντας έτσι στην πρό-
ληψη των τροφιμογενών ασθενειών για την
καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής των πολι-
τών της ΕΕ, καθώς και στη βιωσιμότητα των
Συστημάτων Υγείας.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι το Υπουργείο
Υγείας, ως η καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή, εν-
θαρρύνει και προωθεί μέσα από τις δράσεις
του την υιοθέτηση και την εφαρμογή υγιει-
νών πρακτικών αναφορικά με την κατανά-
λωση τροφίμων από το σύνολο του πληθυ-
σμού της Κύπρου. Επίσης, μέσα από την υλο-
ποίηση ερευνητικών έργων επιδιώκει τη
συλλογή αντικειμενικών και αξιόπιστων δια-
τροφικών πληροφοριών, ώστε να είναι σε
θέση να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους
ίδιους τους πολίτες στο να θέτουν τα ορθά
κριτήρια επιλογής για το τι θα περιλαμβάνει

το πιάτο τους. 
Πρόσθεσε ο

Υπουργός ότι
αυτός ακριβώς
ο στόχος θα
μπορέσει να επι-
τευχθεί και με
τη συμβολή των
πολύ χρήσιμων
αποτελεσμάτων

της Εθνικής Έρευνας Διατροφής των Κυ-
πρίων, στο πλαίσιο της οποίας, έχουν συλλε-
γεί οι πραγματικές και ακριβείς πληροφορίες
ως προς το τι επιλέγει να καταναλώσει ο Κύ-
πριος πολίτης όλων των ηλικιών, ξεκινώντας
από την βρεφική ηλικία έως και την ηλικία
των 74 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των
εγκύων. 

Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως η
καταγραφή των στοιχείων κατανάλωσης
τροφίμων από τους Κυπρίους πολίτες, με
τρόπο όμοιο με όλα τα κράτη μέλη, θα βοη-
θήσει στην εκτίμηση της έκθεσης που μπο-
ρεί να έχουν οι Κύπριοι καταναλωτές μέσω
της τροφής τόσο σε χημικούς ή άλλους κιν-

δύνους, όσο και στην εκτίμηση της πρόσλη-
ψης πολύ σημαντικών θρεπτικών συστατι-
κών, για τα οποία μπορεί να έχουν έλλειψη.

Τόνισε ακόμη ο Υπουργός ότι με τη συλ-
λογή και την κωδικοποίηση αυτών των υψη-
λής ποιότητας δεδομένων, μπορούμε πλέον
να εξάγουμε σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικά με τη διατροφή, αλλά και τις συνδεόμε-
νες με τη διατροφή ασθένειες των Κύπριων
πολιτών. Εξίσου σημαντική είναι η συλλογή
δεδομένων και για άλλες συνήθειες, όπως
είναι, μεταξύ άλλων, η νηστεία, η λήψη συμ-
πληρωμάτων διατροφής.

Με τη στρατηγική αξιοποίηση των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας το Υπουργείο Υγείας
είναι πλέον σε θέση να διαμορφώσει πολι-
τική σχετικά με τη διατροφή του κυπριακού
πληθυσμού, καθώς και στρατηγική για τη
διενέργεια επιδημιολογικών μελετών και
δράσεων προαγωγής υγείας. Στόχος μας
είναι, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός ακόμη πιο
στοχευόμενων προγραμμάτων ελέγχου των
τροφίμων που κυκλοφορούν στην κυπριακή
αγορά, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κρά-
τους. 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.
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ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας δεν κατάφεραν να κερδί-
σουν στην 26η αγωνιστική και αμφότερες κλώτσησαν
την ευκαιρία. Οι μεν γαλαζοκίτρινοι συμβιβάστηκαν

στο 1-1 με την Ομόνοια και παρόλο που αύξησαν τη διαφορά
στους δύο βαθμούς, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν ισχυρό
πλεονέκτημα μιας και νωρίτερα, ο Απόλλωνας έχασε με 2-1
από την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν ούτε οι κυανόλευκοι εκμεταλ-
λεύτηκαν την ευκαιρία.

Επιστροφή στις νίκες (πρώτη στα πλέι-οφ) πέτυχε η ΑΕΛ
πάνω στη Νέα Σαλαμίνα με 2-0 και μάλιστα μέσα στο κά-
στρο της προσφυγικής ομάδας. Η Λεμεσιανή ομάδα διατη-
ρήθηκε στην 3η θέση, δύο βαθμούς πιο πάνω από  την ΑΕΚ,
που κέρδισε τον Απόλλωνα με 2-1. Ήταν η πρώτη ήττα για
τη Νέα Σαλαμίνα στα πλέι-οφ.

Η Ομόνοια πήρε τον ένα βαθμό από το ΑΠΟΕΛ και στα-
μάτησε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι με τους γαλαζοκίτρι-
νους μετά από 13 διαδοχικές ήττες…

Σπουδαία βαθμολογική νίκη πέτυχε η Πάφος και μάλιστα
εκτός έδρας, επί της Ένωσης Παραλιμνίου με 2-1 και ανά-
πνευσε βαθμολογικά. Αντίθετα τα αισθήματα για τους γη-
πεδούχους που γνώρισαν την ήττα σε μια δύσκολη καμπή
του πρωταθλήματος.

Νίκη και για τη Δόξα Κατωκοπιάς που μέσα στο ‘Αμμό-
χωστος’ δάμασε τον Ερμή Αραδίππου με 4-0 και βελτίωσε
τη βαθμολογική της θέση.

Η Ανόρθωση συνέτριψε την Αλκή Ορόκλινης με 4-0.
Στο βαθμολογικό πίνακα προηγείται η ομάδα του ΑΠΟΕΛ

με 55 βαθμούς και ακολουθεί ο Απόλλωνας με 53 βαθμούς.
Στην 3η θέση είναι η ΑΕΛ με 48 και στην 4η η ΑΕΚ με 46 βαθ-
μούς. Την 5η και 6η θέση μοιράζονται η Ομόνοια και η Νέα
Σαλαμίνα με 36 βαθμούς. Στον β΄ Όμιλο την 1η θέση έχει η
Ανόρθωση και ακολουθεί η Δόξα με 27 βαθμούς, η Πάφος
με 25, η Αλκή με 23 και στην τελευταία θέση ο Ερμής με 13
βαθμούς.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ το Σάββατο θα αγωνιστεί στο
Τσίρειο με την ΑΕΛ και η Ομόνοια θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ
Λάρνακας στο ΓΣΠ. Το παιχνίδι του Απόλλωνα με τη Νέα
Σαλαμίνα θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Τσίρειο.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ένα παιχνίδι θα έχουμε το Σάββατο και είναι αυτό της
Πάφου με τον Ερμή. Τα άλλα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν
την Κυριακή και είναι Αλκή - Ένωση και Δόξα – Ανόρθωση.
Στραβοπάτησε ο ΑΠΟΕΛ αύξησε τη διαφορά στο +2

Δώδεκα σερί ματς απέναντι στην Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ ως
τυπικά γηπεδούχος, μετρούσε μόνο νίκες. Στην 26η αγωνι-
στική, έψαχνε το δεκατριάρι που θα του επέτρεπε να ξεφύγει
στην κορυφή, όμως οι πράσινοι του άναψαν κόκκινο και
έβαλαν τέλος σ’ ένα αρνητικό σερί. Ο ΑΠΟΕΛ έχασε τη με-
γάλη ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στους 4 βαθμούς από
τον δεύτερο Απόλλωνα, που έχασε από την ΑΕΚ. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι για ακόμη μια φορά δεν εκμεταλλεύτηκαν την
έδρα τους, όμως για καλή τους τύχη δεν το πλήρωσαν, αφού
εξακολουθούν να είναι στην πρώτη θέση, με δύο βαθμούς
διαφορά από τον Απόλλωνα. Να θυμίσουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ
αγνοεί τη νίκη από τις 12 Ιανουαρίου στο ΓΣΠ, αν και προ-
ηγήθηκε νωρίς και πάλι δεν κατάφερε να γευθεί τη χαρά της

νίκης. 
Καλή παρουσία είχε η

Ομόνοια, που τουλάχιστο
‘έκοψε’  το αρνητικό σερί
νικών του ΑΠΟΕΛ που
σταμάτησε στις 13.
Ωστόσο, για 26 αγώνες δεν
κατάφερε να πετύχει νίκη.
Άλλωστε, υπάρχει άλλο
ένα σερί που παραμένει, με
τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ να
αγνοείται από τις 6 Απρι-
λίου του 2013.
Αποφασιστικό βήμα
προς την Ευρώπη η ΑΕΚ

Με τον Ιβάν Τρισκόφσκι
να αποτελεί το πρόσωπο
του αγώνα, η ΑΕΚ επικρά-
τησε του Απόλλωνα, μέσα
στο ‘ΑΕΚ-Αρένα’ με 2-1.
Με τη νίκη αυτή οι Λαρνα-
κείς παρέμειναν ζωντανοί
στο ‘κυνήγι’ της 3ης προνο-
μιούχας θέσης, ενώ ο
Απόλλωνας έχασε σημαν-
τικό έδαφος στην κούρσα
για την κατάκτηση του τίτ-
λου.

Η νίκη αυτή γέμισε με αισιοδοξία άπαντες στη Λαρνακιώ-
τικη ομάδα η οποία ξεκίνησε να βλέπει τον επόμενο αντί-
παλο. Από τη στιγμή μάλιστα που κατάφερε να κερδίσει μία
από τις δύο ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, η συνέχεια
φαντάζει πολύ καλύτερη. Επόμενος αντίπαλος λοιπόν η
Ομόνοια, το ερχόμενο Σάββατο στο ΓΣΠ. Επικίνδυνη έξο-
δος, ωστόσο η θέληση είναι πολύ μεγάλη για την ΑΕΚ. Η
ήττα από την ΑΕΚ έχει πονέσει πολύ τον Απόλλωνα και πάλι
καλά που προέκυψαν και απώλειες από τον ΑΠΟΕΛ. Η δια-
φορά από την κορυφή αυξήθηκε στους δύο βαθμούς, αλλά
εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι σ’ ένα άλλο κρίσιμο ραν-
τεβού η ομάδα ήταν απούσα.
Επέστρεψαν τα χαμόγελα για την ΑΕΚ

Τα πλατιά χαμόγελα επέστρεψαν στην ΑΕΛ μετά την πολύ
σημαντική νίκη του περασμένου Σαββάτου επί της Νέας Σα-
λαμίνας, με  0-2. Ήταν η πρώτη νίκη για τη Λεμεσιανή ομάδα
στα πλέι-οφ, η οποία αντέδρασε σωστά μετά από τέσσερις
συνεχόμενες ήττες. Η νίκη ήλθε στην κατάλληλη χρονική
στιγμή για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού, οι οποίοι συ-
νέχισαν να διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για έξοδο
στην Ευρώπη. Η διαφορά από την ΑΕΚ, με την οποία θα πα-
λέψουν για την 3η θέση, παρέμεινε στους δύο βαθμούς, έτσι
η ΑΕΛ κρατάει την τύχη στα χέρια της.

Η πρώτη ήττα στα πλέι–οφ δεν αλλάζει τη φιλοσοφία στη
Νέα Σαλαμίνα. Άλλωστε κανείς δεν είπε ότι η Βαρωσιώτικη
ομάδα είχε εξασφαλισμένες μόνο επιτυχίες στη β΄ φάση του
πρωταθλήματος. Πλέον στα έξι παιχνίδια που απομένουν,
αφού έχει απομακρυνθεί και ο στόχος για κατάληψη της 4ης

θέση, η ομάδα θα προσπαθήσει να μαζέψει όσους πιο πολ-
λούς βαθμούς μπορεί…

Β΄ΟΜΙΛΟΣ
Η Ένωση μπήκε σε… μπελάδες!

Η Ένωση πλήρωσε το κακό ξεκίνημα στον αγώνα με την
Πάφο (1-2) και μπήκε σε μπελάδες μετά την εντός έδρας
ήττα που δέχθηκε. Η ομάδα του Παραλιμνίου έμεινε στους
24 βαθμούς και η προσπάθεια της για παραμονή δύσκολη.
Μετά το τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα, ο αγώνας της ερ-
χόμενης Κυριακής με την Αλκή, εκτός έδρας, αποκτά χαρα-
κτήρα… τελικού για τους ‘Βυσσινί’.
Νίκη… οξυγόνο

Το σπουδαίο διπλό στο ‘Τάσος Μάρκου’ έδωσε βαθμολο-
γικό… οξυγόνο στην Πάφο που έκανε βήμα παραμονής στην
Α΄ Κατηγορία. Πρωταγωνιστής της Παφιακής ομάδας ήταν
ο Γιενς Κουλς, ο οποίος έθεσε γερές βάσεις για τη νίκη με
τα δύο γκολ που σημείωσε στο πρώτο δεκάλεπτο.
Νέα τεσσάρια η Δόξα

Πολύ γουρλίδικο το στάδιο ‘Αμμόχωστος Επιστροφή’ για
τη Δόξα Κατωκοπιάς, αφού για δεύτερη συνεχόμενη αγωνι-
στική φεύγει από κει με πολύτιμο τρίποντο. Μετά την Αλκή,
αυτή τη φορά πέτυχε ξανά τέσσερα τέρματα με ‘θύμα’ τον
Ερμή Αραδίππου. Με το νέο τρίποντο η προσφυγική ομάδα
έβαλε γερά θεμέλια για την παραμονή της. Ο Ερμής δεν αν-
ταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, έχασε πέναλτι με
τον Μαύρου που απέκρουσε ο τερματοφύλακας όταν το
σκορ ήταν 0-3 και ουσιαστικά έπεσε στη δεύτερη κατηγο-
ρία, αφού εξανεμίστηκαν και οι τελευταίες ελπίδες του για
παραμονή.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πλησίασε την κορυφή ο Εθνικός Άχνας

Ο Άρης Λεμεσού κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό με
0-2 και έβαλε ‘φωτιά’ και νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση του
τίτλου, αφού ο Εθνικός Άχνας κέρδισε εκτός έδρας τον
Ακρίτα Χλώρακας με 2-1 και μείωσε την μεταξύ τους δια-
φορά στον ένα βαθμό. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός είναι
πάντα μόνος την κορυφή με 57 βαθμούς, ακολουθεί ο Εθνι-
κός Άχνας με 56 και ο Άρης με 53 βαθμούς. Αυτές είναι η
τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο και τα δύο εισι-
τήρια της ανόδου στην Α΄ Κατηγορία.

Ο ΑΣΙΛ Λύσης κέρδισε με 1-0 τον Οθέλλο και τον έθεσε
εκτός τροχιάς ανόδου, αφού η ομάδα της Αθηένου έμεινε
στους 47 βαθμούς. Αντίθετα τα αισθήματα για την προσφυ-
γική ομάδα που απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη
και έκαμε άλμα τεσσάρων θέσεων στη βαθμολογία.

Στην επικίνδυνη ζώνη ΜΕΑΠ, ΠΑΕΕΚ έκαναν… βήμα ση-
μειωτόν, αφού έφεραν ισοπαλίες με την Αγία Νάπα (1-1) και
την ΑΕΖ (3-3) αντίστοιχα, ενώ το ΘΟΪ Λακατάμιας ηττή-
θηκε στην Λακατάμια από την Ομόνοια Αραδίππου (2-0).
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρώτος μόνος ο Διγενής Μόρφου

Ο Διγενής Μόρφου, μετά το εκτός έδρας 3-0 επί του Χαλ-
κάνορα, έμεινε μόνος του στην κορυφή με 57β. και εκμε-
ταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις ήττες της Ομόνοιας
Ψευδά και του Π.Ο. Ξυλοτύμπου. Η Ομόνοια Ψευδά (2η 54β.)
έχασε εκτός έδρας από τον Κούρρη Ερήμης με 1-0 και η Ξυ-
λοτύμπου εντός έδρας από τον Εθνικό Άσσιας με 4-0 και πα-
ρέμεινε στην 3η θέση με 51 βαθμούς. Στο μεγάλο ντέρμπι που
έγινε στον Ύψωνα, η ΕΝΥ Διγενή νίκησε με 3-0 την ΕΝΑΔ
Π. Χρυσοχούς και την ξεπέρασε στη βαθμολογία (44 με 43).n

ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας κλότσησαν την ευκαιρία…

«Χρυσός» νικητής ο Αντώνης Αντωνίου!

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την
Κύπρο, στους διεθνείς αγώνες του CY-
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COMAK 2019, εξασφάλισε την τελευταία
μέρα των αγώνων, ο διεθνής σκοπευτής μας
Αντώνης Αντωνίου στην κατηγορία των σί-
νιορς, ο οποίος με την ολοκλήρωση των 200
δίσκων στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο «Λάκης
Ψημολοφίτης» τερμάτισε στην πρώτη θέση
με 178/200. Στην ίδια κατηγορία ο Θάνος
Έλληνας εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο,
ύστερα από αγώνα μπαράζ με τον Φιλανδό
Γιούχα Κιτομάα με τον οποίο ισοβάθμησε με

174/200. Ο Φιλανδός κέρδισε τελικά τη δεύ-
τερη θέση και το αργυρό μετάλλιο.

Σε αγώνα μπαράζ αγωνίστηκε και ο Δημή-
τρης Λόρδος στην κατηγορία των μάστερς,
με αντίπαλο τον Αυστριακό Χέρμαν Τρά-
ουσνικ, με τον οποίο ισοβάθμησαν στην
πρώτη θέση με 162/200, για να χάσει τελικά
ο σκοπευτής μας και να περιοριστεί στο αρ-
γυρό μετάλλιο. Τρίτος κατετάγη ο Ιταλός
Πάολο Αμάτο με 141/200. Το τέταρτο με-
τάλλιο για την Κύπρο κατέκτησε ο νεαρός
Νικόλας Μαυρουδής στην κατηγορία των
εφήβων ο οποίος με 171/200 εξασφάλισε την

τρίτη θέση. Το χρυσό και αργυρό μετάλλιο
εξασφάλισαν οι Φιλανδοί Όλιβερ Ογιάνσου
(180/200) και Ματίας Μπλόμστερ (174/200).

Στη γενική κατάταξη πρώτευσε ο Λιθουα-
νός Βιργίλιους Γκρίπε με 197/200, ενώ δεεύ-
τερος κατετάγη ο Ούγγρος  Ταμάς Τζέρι με
194/200. Για την τρίτη θέση αγωνίστηκαν σε
αγώνα μπαράζ, ο πρωταθλητής μας Χάρης
Χριστοδουλίδης και ο Ούγγρος παγκοσμιο-
νίκης Αντράς Ζερταχέλι, που βρέθηκαν ισό-
βαθμοι με 192/200, για να κερδίσει τελικά το
χάλκινο μετάλλιο ο Ούγγρος σκοπευτής. n
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Ρωσία πρέπει να φύγει από τη Βενε-

ζουέλα.

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες

για ένα συντεταγμένο Brexit.

Τερέζα Μέι, 

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Έχουμε ένα εκλογικό σώμα που είναι υπέρ
του Brexit, μια Βουλή υπέρ του Remain και
μια κυβέρνηση που δεν έχει πλειοψηφία στη
Βουλή.
Λίαμ Φοξ,
Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Βρετανίας.

Η Βρετανία οδεύει προς ένα Brexit χωρίς

συμφωνία.

Μπρούνο Λε Μερ,

Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.

Το Brexit είναι μια συλλογική αυτοκτο-

νία.

Μπερνάρ-Ανρί Λεβί,

Γάλλος φιλόσοφος.

Πρέπει ως Ευρωπαίοι να ενεργούμε από κοι-

νού, να βρίσκουμε κοινή θέση.

Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει το
αναγκαίο οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσει
μελλοντικές κρίσεις.
Μάριο Ντράγκι,
Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η ευρωζώνη δεν είναι επαρκώς προετοιμα-
σμένη για να αντιμετωπίσει την επόμενη
κρίση. 
Κριστίν Λαγκάρντ,
Επικεφαλής του ΔΝΤ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Κινητοποίηση εργαζομένων στις Βρυξέλλες 
με αίτημα μια πιο δίκαιη Ευρώπη

ΗΣυνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC
από κοινού με τις Βελγικές Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις διοργανώνουν στις 26 Απριλίου στις Βρυξέλ-

λες πανευρωπαϊκή λαϊκή κινητοποίηση με αίτημα μια πιο δί-
καιη Ευρώπη για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους και γενικά
τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Η διαδήλωση θα διακηρύξει τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού
Συνδικαλιστικού Κινήματος για τις Ευρωεκλογές που θα διε-
ξαχθούν στις 23 – 26 Μαίου. Η όλη κινητοποίηση θα λει-
τουργήσει ως το αποκορύφωμα των προσπαθειών που κα-
ταβάλλουν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις σε ολόκληρη την
Ευρώπη για να διασφαλισθεί πολιτική στήριξη για εγκαθί-
δρυση μιας πιο δίκαιης Ευρώπης για τους εργαζόμενους και

γενικά το σύνολο των Ευρωπαϊκών κοινωνιών μετά τις Ευ-
ρωεκλογές. 

Η κινητοποίηση θα λειτουργήσει ως μια εξαιρετική ευκαι-
ρία για να υπογραμμισθεί από τους εργαζόμενους η επεί-
γουσα ανάγκη για τερματισμό της πολιτικής της λιτότητας
και να επαναληφθεί το αίτημα για στήριξη των δημόσιων
υπηρεσιών ώστε να προσφέρουν εξυπηρέτηση ποιότητας
στον πολίτη, αίτημα που αποτελεί πάγια θέση του Συνδικα-
λιστικού Κινήματος. 

Η διαδήλωση θα αρχίσει στις 10.30 π.μ. από την Πλατεία
Λουξεμβούργου μπροστά από την Ευρωβουλή και θα συνε-
χισθεί προς τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. n

Επισκέψεις μαθητών των δύο κοινοτήτων 
σε μνημεία πολυπολιτισμικού χαρακτήρα 

ΗΔικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Παιδεία η
οποία δημιουργήθηκε με απόφαση των ηγετών των
δυο κοινοτήτων το Νοέμβριο του 2015 σε ανακοί-

νωση της αναφέρει ότι συνεχίζει τις δραστηριότητες της με
εμπλουτισμό των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα
σχολεία και των δυο κοινοτήτων με στόχο την προαγωγή
επαφής και συνεργασίας μεταξύ τόσο των μαθητών όσο και
των εκπαιδευτικών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Επισημαίνεται ότι οι προσπάθειες της Δικοινοτικής Τεχνι-
κής Επιτροπής Παιδείας και ιδιαίτερα οι δραστηριότητες στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Imagine” έχουν
τύχει ειδικής μνείας από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμέ-
νων Εθνών στις τελευταίες εκθέσεις του για τη δραστηριό-
τητα του ΟΗΕ στην Κύπρο 

Παράλληλα με τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του εκ-
παιδευτικού προγράμματος «Imagine” για προαγωγή της
επαφής των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μαθητών
και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την Κύπρο, άρχισε τώρα να
εφαρμόζεται μια νέα πρωτοβουλία που περιλαμβάνει ενημε-

ρωτικές επισκέψεις σε όλες τις περιοχές της Κύπρου με
στόχο να έχουν οι μαθητές ευκαιρίες για συνεργασία και για
συλλογική πληροφόρηση και μελέτη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και του Κυπριακού φυσικού περιβάλλοντος. 

Η πρώτη πιλοτική επίσκεψη στο πρόγραμμα των ενημε-
ρωτικών επισκέψεων μελέτης έγινε την περασμένη Τετάρτη
27 Μαρτίου και σ’ αυτή εκτός από τους μαθητές συμμετείχαν
και οι συμπρόεδροι στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Παι-
δείας Δρ Μιχαλίνος Ζεμπύλας και Δρ Μελτέμ Ονουρκάν Σα-
μανί. 

Με το σύνθημα «Μαθαίνουμε από τη Λευκωσία» η πρώτη
επίσκεψη μελέτης πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της ου-
δέτερης ζώνης στην περιοχή των τειχών της Λευκωσίας στην
οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία
από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης. 

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών επισκέψεων θα συνεχι-
σθεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2018 – 2019 και θα
περιλαμβάνει επισκέψεις μελέτης και σε άλλες πόλεις. 

Το πρόγραμμα «Imagine” εκτελείται κάτω από την επί-
βλεψη της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Παιδεία
και εφαρμόζεται από το Σύνδεσμο Ιστορικού Διαλόγου και
Έρευνας και το Σπίτι της Συνεργασίας με τη στήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και
της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ. n

Νέο ωράριο στο "Grey Terrace"
Από τις  2 Απριλίου 2019, ισχύει το πιο κάτω ωράριο για το
καφεστιατόριό μας Grey Terrace:
• Ανοιχτό Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08:00 το πρωί
μέχρι και τις 20:00 το βράδυ. Τις καθημερινές η κουζίνα θα
δέχεται παραγγελίες μέχρι η ώρα 17:30 το  απόγευμα.
• Ανοιχτό Σάββατο από τις 09:00 το πρωί μέχρι και τις 00:00
το βράδυ. 
• Ανοιχτό Κυριακή από τις 09:00 το πρωί μέχρι και τις 23:00
το βράδυ. 
Στην περίπτωση ιδιωτικών εκδηλώσεων αλλά και ποδοσφαιρικών αγώνων, το ωράριο θα παρατείνεται. 
Συνεχίζεται επίσης το καθιερωμένο μπουφέ κάθε Κυριακή μεσημέρι. 
Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 22667985
Για τις υπηρεσίες του καφεστιατόριου μας και τις διάφορες προσφορές του προς τα μέλη, πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/GreyTerrace/


