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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Δικαίωση από το Διοικητικό Δικαστήριο

Το Διοικητικό Δικαστήριο με τρεις αποφάσεις  που
εξέδωσε στις 29.03.2019 έκρινε ως αντισυνταγματικές
τις διατάξεις που αποτέλεσαν τη δικαιοδοτική βάση

για τον περιορισμό της μισθοδοσίας (Νικολαΐδης κ.ά. v.  Δη-
μοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 98/2013 κ.ά), τη μη παραχώρηση
προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων (Κούνδουρου
κ.ά. v.  Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 611/2012 κ.ά) και  την
αποκοπή από τις μηνιαίες απολαβές ποσού που αντιστοιχεί
σε ποσοστό ίσο με 3% ως εισφορά στο Κυβερνητικό Σχέδιο
Συντάξεων (Φιλίππου κ.ά. v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ.
1713/2011 κ.ά.).

Το Διοικητικό Δικαστήριο, πριν από την εξέταση των
λόγων ακυρώσεως στην Υπόθεση Αρ. 98/2013 κ.ά, εξέτασε
τις προδικαστικές ενστάσεις που προέβαλαν οι καθ’ ων η αί-
τηση και με αναφορά στις αποφάσεις της Πλήρους Ολομέ-
λειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις υποθέσεις  Χαραλάμ-
πους κ.ά. v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 1480/2011 κ.ά., ημερ.
11.06.2014, Κουτσελίνη v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ.
740/2011 κ.ά., ημερ. 07.10.2014 και Κουσελίνης Δημήτρης
κ.ά v. Κεντρικής Τράπεζας Υπόθεση Αρ. 1551/2011 κ.ά.,
ημερ. 15.09.2015, τις απέρριψε. Ειδικότερα ηγέρθησαν εν-
στάσεις ως προς την εκτελεστότητα των προσβαλλόμενων
πράξεων και το εμπρόθεσμο της καταχώρισης των υπό εκδί-

καση προσφυγών.
Η απόφαση του Δικαστη-

ρίου είναι ομόφωνη ως προς
τα προδικαστικά ζητήματα
και ως προς το αποτέλεσμα.
Ως προς το σκεπτικό οι από-
ψεις της Δικαστού Ε. Μιχαήλ
διαφέρουν. Σύμφωνα με την
απόφαση της πλειοψηφίας
(Α. Ευσταθίου – Νικολετο-
πούλου και Γ. Σεραφείμ) οι
μειώσεις απολαβών είναι αν-
τίθετες με το άρθρο 23 του
Συντάγματος, που αφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας,
αφού οι αιτητές υποστήριξαν στο Δικαστήριο και δικαιώθη-
καν ότι οι απολαβές αποτελούν περιουσιακό στοιχείο. Ειδι-
κότερα τόνισε τα ακόλουθα:

«Στις υπό εξέταση προσφυγές και όπως αναφέρεται στο
προοίμιο του Νόμου, κατέστη αναγκαίο όπως περιορισθούν
οι δαπάνες του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών
εφορειών, επειδή η Δημοκρατία διέρχεται δύσκολη οικονο-
μική περίοδο και προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της
δημοσιονομικής κατάστασης.  Έγινε, δηλαδή, κατ’ ουσία επί-
κληση λόγων δημόσιας ωφέλειας και δημοσίου συμφέρον-
τος, ως λόγων περιορισμού του δικαιώματος της ιδιοκτησίας
των αιτητών, όπως είναι ο μισθός τους.  

Όπως, όμως, έχει διευκρινιστεί στην πρόσφατη επί του θέ-
ματος απόφαση (πλειοψηφίας) της Ολομέλειας του Ανωτά-
του Δικαστηρίου, υπό πλήρη σύνθεση στην Μαρία Κουτσε-
λίνη - Ιωαννίδου (ανωτέρω), το Άρθρο 23 του Συντάγματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επιτρέπει τον περιορισμό
περιουσιακού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος για λόγους δη-
μόσιας ωφέλειας ή δημοσίου συμφέροντος και παρέχει, έτσι,
μεγαλύτερη προστασία από το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρό-

σθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο, αντίθετα, επι-
τρέπει ένα τέτοιο περιορισμό.

Και δεν θα μπορούσε να προβληθεί ως επιχείρημα ότι, οι
πιο πάνω διαπιστώσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην
Μαρία Κουτσελίνη - Ιωαννίδου (ανωτέρω) αφορούν μόνο
στην μείωση συντάξεων και όχι μισθών.  Όπως οι συντάξεις,
έτσι και οι μισθοί, αποτελούν ιδιοκτησία εν τη εννοία του
Άρθρου 23 του Συντάγματος, δικαίωμα το οποίο διασφαλί-
ζεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος.  Στέρηση ή περιο-
ρισμός του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Άρθρου 23.2 του Συντάγματος “δεν δύναται να επιβληθή ειμή
ως προβλέπεται υπό του παρόντος άρθρου”.  Στους δε, επι-
τρεπόμενους από το Άρθρο 23.3 του Συντάγματος περιορι-
σμούς, δεν περιλαμβάνεται ο λόγος που οι καθ’ ων η αίτηση
επικαλούνται.  Συνεπώς, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί και
ως συνταγματικά επιτρεπτή ερμηνεία του προστατευόμενου
αγαθού εν τη εννοία του Άρθρου 23.1 του Συντάγματος,
όποια ερμηνεία θα επέτρεπε περιορισμό του δικαιώματος
ιδιοκτησίας, ο οποίος θα ήταν εκτός του συνταγματικά επι-
τρεπόμενου και θα εξοβέλιζε τις διατάξεις των Άρθρων 23.2
και 23.3 του Συντάγματος.

Συνεπώς, εφόσον διαπιστώνεται, ως προς το πρώτο ζη-
τούμενο, ότι οι περιορισμοί στη μισθοδοσία των αιτητών,
στη βάση των προνοιών του επίδικου Νόμου, δεν εμπίπτουν
στους ρητά προβλεπόμενους ως επιτρεπόμενους στο Άρθρο
23.3 του Συντάγματος, έπεται ότι και ο επίδικος Νόμος με το
επίμαχο άρθρο αυτού (ανωτέρω), ελεγχόμενος για την συν-
ταγματικότητά του, αντίκειται προς το Σύνταγμα, αφού πρό-
κειται για περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά παράβαση
του Άρθρου 23 του Συντάγματος, χωρίς να απαιτείται όπως
το Δικαστήριο υπεισέλθει σε εξέταση οποιασδήποτε άλλης
πτυχής του θέματος.

Συνέχεια στη σελ. 5

Τα γραπτά μνημεία της Αρ-
χαίας Κυπριακής Γραμματείας
αποτελούν κληρονομιά Ελ-
ληνική, Ευρωπαϊκή και παγ-
κόσμια, εκφράζοντας την
κοινή πανελλήνια πνευμα-

τική δημιουργία.   σελ. 12

Επιστημονικό Συνέδριο για 
την Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία

Άρθρο του Καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Δρα Δημήτρη Σωτηρό-
πουλου για τα λάθη στην πορεία της
Βρετανίας προς την έξοδο από την ΕΕ
που θα βλάψει κυρίως το λαϊκό συμφέ-
ρον.   σελ. 3

Ανησυχία εκφράζουν οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί για τις εξελίξεις στην Ελ-
λάδα παρά την έγκριση της εκταμί-
ευσης €973 εκ. και την κατάσταση
θα ξεκαθαρίσει η 3η αξιολόγηση

μετά τις Ευρωεκλογές.   σελ. 11

Οι δεσμεύσεις μετά την εκταμίευση 
της δόσης των 973 εκατ. ευρώ

Πολύτιμα μαθήματα από την 
πορεία Βρετανίας από το  Brexit

Από το Γενικό Γραμματέα
Γλαύκο Χατζηπέτρου
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Η Πατρίνα Ταραμίδου, η οποία είχε διορι-
στεί αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2007 στη
θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού Α΄, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού και της οποίας ο πιο πάνω
διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζεται στην ίδια
θέση αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2007.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

O Παναγιώτης Κουτσουπίδης, ο οποίος
αφυπηρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία από
την 1η Ιουνίου 2010 και είχε προαχθεί από
τις 15 Νοεμβρίου 2009 στη θέση Διευθυντή
Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
και του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργό-
τερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστή-
ριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά
από τις 15 Νοεμβρίου 2009 μέχρι την αφυ-
πηρέτησή του.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Χρυσούλα Κυριάκου, Βοηθός Διευθυν-
τής Κλινικής/Τμήματος (Τμήμα Πρώτων
Βοηθειών), αφυπηρέτησε από τις 30 Μαρ-
τίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο
κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλι-
νικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα
της Παιδιατρικής. (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 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

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
Ουρολογίας. (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. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο
κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλι-
νικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα
της Καρδιολογίας. (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 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟ-
ΓΙΑΣ

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
Αναισθησιολογίας. (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 ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο
κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Υγειονομι-
κού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκε-
κριμένη 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 Τρίτη,
30 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες τα καθήκοντα και ευθύνες
και τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο
πάνω θέσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της
5ης Απριλίου.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΚ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑ-
ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λι-
μένων Κύπρου για την πλήρωση πέντε
κενών μόνιμων θέσεων Χειριστή Σταθμού
Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας, για απα-
σχόληση στο Λιμάνι Λεμεσού. Οι θέσεις είναι
Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδο-
τική κλίμακα: Α5: €17.607,78 – 18.237,59 –
18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 –
20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 –
23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 –
25.949,14 – 26.898,82 και Α7: €22.986,72 –
23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 –
27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 –
30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 –
33.960,47 και Α9: €30.413,34 – 31.879,59 –
33.345,83 – 34.812,08 – 36.278,32 –
37.744,57 – 39.210,81 – 40.677,06 –
42.143,30 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥ-
ΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λι-
μένων Κύπρου για την πλήρωση πέντε
κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Λογιστικού
Λειτουργού, τρεις για τα Κεντρικά Γραφεία
της Αρχής στη Λευκωσία, μία για το Λιμάνι
Λεμεσού και μία για το Λιμάνι Λάρνακας. Οι
θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη
μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582,00 –
15.700,09 – 15.963,28 – 16.341,16 –
16.719,05 – 17.096,94 – 17.474,82 –
17.852,71 – 18.230,59 – 18.608,48 –
18.986,36 – 19.368,45 – 19.784,12 και Α5:
€17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 –
19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 –
21.679,32 – 22.481,57 – 23.313,40 –
24.156,89 – 25.041,11 – 25.949,14 –
26.898,82 και Α7(ΙΙ): €22.986,72 – 23.967,01
– 24.992,08 – 26.052,81 – 27.168,40 –
28.300,42 – 29.432,43 – 30.564,44 –
31.696,45 – 32.828,46 – 33.960,47 –
35.092,48 – 36.224,49 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ-
ΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕ-
ΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λι-
μένων Κύπρου για την πλήρωση πέντε
κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματει-
ακού Λειτουργού, τέσσερις για τα Κεντρικά
Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία και μία για
το Λιμάνι Λάρνακας. Οι θέσεις είναι Πρώτου
Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλί-
μακα: Α2: €15.582,00 – 15.700,09 – 15.963,28
– 16.341,16 – 16.719,05 – 17.096,94 –
17.474,82 – 17.852,71 – 18.230,59 –
18.608,48 – 18.986,36 – 19.368,45 –
19.784,12 και Α5: €17.607,78 – 18.237,59 –
18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 –
20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 –
23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 –
25.949,14 – 26.898,82 και Α7(ΙΙ): €22.986,72
– 23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 –
27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 –
30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 –
33.960,47 – 35.092,48 – 36.224,49 (Συνδυα-
σμένες Κλίμακες). 

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
των πιο πάνω θέσεων στην ΑΛΚ στην Επί-
σημη Εφημερίδα της 5ης Απριλίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ει-
δικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5
– «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι
διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της
Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της
Αρχής www.cpa.gov.cy.. Οι αιτήσεις πρέπει
να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύ-
πρου και να παραδίδονται με το χέρι στα
Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση
Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112
Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Τα-
χυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γε-
νική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύ-
πρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία. Προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων: Με το χέρι μέχρι
τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής,
03.05.2019 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα
ημερομηνίας το αργότερο τις 03.05.2019.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αν-
τίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊ-
κών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να
παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα
λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με
βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται
ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος
εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσια-
στούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. 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) 

Στελέχωση Εκλογικών Κέντρων Λευκωσίας

ΗΕπαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
ανακοινώνει ότι, οι Εκλογές για ανά-
δειξη Μελών του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου θα διεξαχθούν την Κυριακή 26
Μαΐου 2019. Το δημοσιοϋπαλληλικό προ-
σωπικό που ενδιαφέρεται να εργαστεί κατά
την ημέρα των εκλογών για την στελέχωση
των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Πε-
ριφέρειας Λευκωσίας, να προχωρήσει στην
έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εν-
διαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy.

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη
μέχρι τα μεσάνυκτα της Τετάρτης
17.04.2019. Δήλωση μπορούν να υποβάλουν
μόνο μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Έκτα-
κτοι Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου. Αιτήσεις
από υπάλληλους οι οποίοι θα βρίσκονται σε
προαφυπηρετική άδεια, άδεια μητρότη-
τας/τοκετού, άδεια εκπαίδευσης, άδεια άνευ
απολαβών ή θα απουσιάζουν στο εξωτερικό
ή είναι συμβασιούχοι δεν θα γίνονται δεκτές.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυ-
πες δηλώσεις.  

Άνεργοι πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται να
εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών για
την στελέχωση των εκλογικών κέντρων της
Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας μπορούν
να προχωρήσουν στην έγκαιρη ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστο-
σελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών aps.elec-
tions.moi.gov.cy.

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη
μέχρι τα μεσάνυκτα της Τετάρτης
17.04.2019. Σημειώνεται ότι δήλωση μπο-
ρούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγε-
γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και, 
παράλληλα, ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι
πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019. Ση-
μειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες
δηλώσεις. n
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Aπόψεις και σχόλια
Τέσσερα μαθήματα από το Brexit

Την απόφαση του βρετανικού Κοινοβου-
λίου την περασμένη Πέμπτη να ζητήσει πα-
ράταση των διαδικασιών εξόδου της Βρετα-

νίας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΕ)
ίσως ανακόψει την
κούρσα της Βρετα-
νίας προς την έξοδο
(Brexit). Όπως είναι
γνωστό, στο σχετικό
δημοψήφισμα στις 23

Ιουνίου 2016 οι Βρετανοί ψήφισαν με πλει-
οψηφία 52% υπέρ της αποχώρησης της
χώρας τους από την ΕΕ. Ανεξάρτητα από το
αν η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ
χωρίς συμφωνία σε λίγες ημέρες (12 Απρι-
λίου 2019) ή με κάποιου είδους συμφωνία
στις 22 Μαΐου ή δεν θα αποχωρήσει καθό-
λου (πράγμα μάλλον αδύνατον πλέον),
υπάρχουν μερικά μαθήματα που μπορεί να
αντλήσει κανείς από το Brexit. 

Το πρώτο μάθημα είναι ότι οι σύγχρονες
δημοκρατίες είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες στη
δημαγωγία, ιδιαίτερα αν αυτή εκδηλώνεται
με εύπεπτα ψέματα και χρησιμοποιεί πρό-
σφατες δοκιμασμένες τεχνικές του πολιτικού
μάρκετινγκ και τα νέα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Το αποδεικνύουν οι ηθελημένες
παρεξηγήσεις και αναλήθειες για την ΕΕ, τις
οποίες το 2016 διέσπειραν οργανωμένα και
μαζικά οι επικεφαλής της εκστρατείας υπέρ
του Brexit. Η επιρροή των δημαγωγών δεν
ήταν η μόνη αιτία τhς επικράτησης των υπο-
στηρικτών του Brexit, ήταν όμως βασική
αιτία. 

Λάθος δημοψήφισμα 
Ενα άλλο μάθημα είναι ότι οι «αμεσοδη-

μοκρατικές» μέθοδοι αποτύπωσης της λαϊ-
κής κυριαρχίας δεν είναι καλύτερες από τον
κοινοβουλευτισμό, παρ’ όλα τα γνωστά προ-
βλήματά του. Στη χώρα όπου ιδρύθηκε η κοι-
νοβουλευτική δημοκρατία ήρκεσε ένα δημο-
ψήφισμα για να διχαστεί βαθιά το βρετανικό
έθνος, καθώς το χάσμα μεταξύ των υποστη-
ρικτών και των αντιπάλων του Brexit παρα-
μένει ακόμα και σήμερα και αναδεικνύεται
σχεδόν σε κάθε σχετική δημοσκόπηση. Δεν
αποδίδεται σεβασμός προς τη λαϊκή κυριαρ-
χία με τέτοια δημοψηφίσματα. Έμμεσα και εκ
των υστέρων οι κοινοβουλευτικές συζητή-
σεις και ψηφοφορίες φανερώνουν το λάθος
της προκήρυξης του δημοψηφίσματος του
2016. Ο κοινοβουλευτισμός προσφέρει ευ-
καιρίες για δημοκρατικά διαμορφωμένες
συγκλίσεις μεταξύ των αντιπροσώπων του
έθνους, ακόμα και αν αυτοί εκπροσωπούν
αvτιδιαμετρικές απόψεις μέσα στο Κοινο-
βούλιο. Στον δικό μας πολύπλοκο   κόσμο,
όλου όλοι οι τομείς δημόσιας πολιτικής αλ-
ληλεπιδρούν μεταξύ τους, τα δημοψηφί-
σματα, εφόσον δεν αφορούν την ίδρυση
ενός κράτους ή το πολίτευμά, του (π.χ. κα-
τάργηση της βασιλείας), απλώς οξύνουν τις
αντιθέσεις μεταξύ των πολιτών, ακόμα και
όταν αυτές είναι ήπιες ή ακόμα αδιαμόρφω-
τες. Στις πολλές περιπτώσεις, δηλαδή, τα δη-
μοψηφίσματα προξενούν πολύ περισσότερα
προβλήματα από όσα τυχόν λύνουν. 

Κοινοβουλευτική διέξοδος 
Το τρίτο μάθημα αφορά τη λειτουργία των

κομμάτων στις δημοκρατίες και τον ευπρόσ-
δεκτο, κατά τα άλλα, κομματικό ανταγωνι-
σμό. Εκτός από το να κερδίσουν τις εκλογές,

οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν τουλάχιστον μια
ενδοκομματική μέριμνα, ισχυρότερη και
προγενέστερη από τη νίκη στις εκλογές. Η
ενδοκομματική μέριμνα είναι να κρατήσουν
το κόμμα τους ενωμένο και συνεκτικό. Ο
πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον
προκήρυξε το δημοψήφισμα για κομματι-
κούς λόγους, αφού το είχε συμπεριλάβει στο
προεκλογικό του μανιφέστο.   Η πρωθυ-
πουργός Τερέζα Μέι έκανε ό,τι μπορούσε για
να συνδυάσει την εξεύρεση λύσης με ταυτό-
χρονη διατήρηση της ενότητας του κόμμα-
τός της, υποβάλλοντας στο Κοινοβούλιο
διαδοχικά σχέδια για το Brexit. Η ελπίδα της
ήταν ότι κάποιο σχέδιο λύσης δεν θα αποξέ-
νωνε διαφορετικές πτέρυγες του Συντηρητι-
κού Κόμματος, οι οποίες υποστήριζαν ηπιό-
τερες ή  σκληρότερες εκδοχές του Brexit.
Αυτή η ενδοκομματική μέριμνα είναι εύλογη
καθώς συντελεί στο να είναι σταθερότερες
οι κυβερνήσεις και να μακροημερεύει ο κοι-
νοβουλευτισμός με το να μη θρυμματίζονται
τα κόμματα. Η εν λόγω μέριμνα επίσης χρη-
σιμεύει στο να διεξάγουν τα κόμματα τους
πολιτικούς αγώνες τους με μεγαλύτερες πι-
θανότητες επιτυχίας από ό,τι αν υφίσταντο
διασπάσεις. Σε ακραίες όμως καταστάσεις,
όπως η τρέχουσα συγκυρία στη Βρετανία, το
όφελος της κομματικής συνοχής μετασχη-
ματίζεται σε πρόβλημα. Δημιουργεί αδιέξοδα
αφού οι βουλευτές διστάζουν να περάσουν
στην απέναντι όχθη, ψηφίζοντας μαζί με
εκείνους αντίπαλων κομμάτων. Η πρωτο-
βουλία της Μέι να συναντηθεί με τον Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν, αρχηγό των Εργατικών, την
περασμένη Τετάρτη για να βρουν λύση από
κοινού έβλαψε την ενότητα του κόμματός
της, αλλά άνοιξε προοπτική επίλυσης του
αδιεξόδου. 

Ποιος κερδίζει 
Το τέταρτο μάθημα είναι η διάψευση της

δημοφιλέστατης άποψης ότι στη δημοκρα-
τία τελικά επικρατούν τα συμφέροντα των
ισχυρότερων ομάδων, όπως των κυρίαρχων
τάξεων ή των επιχειρηματικών ελίτ. Για τους
αντιπάλους της δημοκρατίας, αυτό το πολί-
τευμα απλώς αποτελεί ένα διαφανές πέπλο
το οποίο μετά βίας  κρύβει την ουσιαστική
κυριαρχία των συμφερόντων των καπιταλι-
στών. 

Οπως όμως φάνηκε και με το βρετανικό
δημοψήφισμα, αλλά και παλιότερα με μεγά-
λες εκλογικές ανατροπές σε άλλες χώρες,
στη δημοκρατία μπορούν να δρομολογη-
θούν με ειρηνικό τρόπο εξελίξεις αντίθετες
από αυτά τα συμφέροντα. 

Το 2016 στη Βρετανία ισχυρότατοι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι και τράπεζες στο λεγόμενο
City του Λονδίνου, καθώς και πάρα πολλοί
εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες, είχαν
ταχθεί κατά του Brexit. Επικράτησε η αντί-
θετη γνώμη, σε βάρος των συμφερόντων και
των αναλύσεών τους. Παρότι αυτό μπορεί
να θεωρηθεί συνολικά θετικό για τη δημο-
κρατία, καθώς προσφέρει δυνατότητες υπε-
ρίσχυσης στους λιγότερο ισχυρούς πολίτες,
δεν θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε λάθος
συμπέρασμα. Στη Βρετανία δεν επικράτησαν
τα λαϊκά συμφέροντα. Αντίθετα, αυτά ίσως
πληγούν βαθιά, ανάλογα με την εξέλιξη της
ανεργίας, των εισοδηματικών ανισοτήτων
και της φτώχειας μετά από το Brexit και σε
συνδυασμό με αυτό. Δηλαδή στη δημοκρα-
τία δεν «κερδίζουν», δεν κυριαρχούν, πάντα

οι ίδιοι (αριθμητικά λίγοι αλλά οικονομικά
ισχυροί), ανεξάρτητα από το εκλογικό απο-
τέλεσμα. Κάποιες φορές  μπορεί να κερδί-
σουν οι περισσότεροι και άλλες φορές, όπως
διαφαίνεται στην περίπτωση της Βρετανίας
σήμερα, μπορεί να χάσουν όλοι.   

Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος,
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

l Ίδωμεν.
 

?
Η Ελλάδα στον ταραγμένο κόσμο

Τα πράγματα στον κόσμο εξελίσσονται με
έναν δυναμικό μεν, αλλά απροσδιόριστο
ακόμη τρόπο. Ο «τραμπισμός », αυτή η ανα-
θεωρητική θύελλα που έφερε στον πλανήτη

ο ιδιόμορφος Ντό-
ναλντ Τραμπ, σχεδόν
νομιμοποιείται και σί-
γουρα επιδρά στις
παγκόσμιες εξελίξεις.
Δημιουργεί γεγονότα,
επηρεάζει καταστά-
σεις και διεθνείς συν-
θήκες και βεβαίως με-

ταφέρει παντού το πρότυπό του.  
Όσο και αν ερχόμενος αντιμέτωπος με τα

πραγματικά προβλήματα των ΗΠΑ και του
κόσμου αμβλύνεται η τραχύτητά του, το πέ-
ρασμά του μόνο αδιάφορο δεν είναι. Αυτή
την ώρα πιέζει την Κίνα να περιορίσει τον
διεθνή οικονομικό επεκτατισμό της και ιδι-
αιτέρως τον ηγεμονισμό της στη Νοτιοανα-
τολική Ασία. 

Ταυτόχρονα προσπαθεί να περιορίσει τη
ρωσική ενεργειακή επιρροή στην  κορεατική
χερσόνησο και συνολικά στην Ανατολική
Ασία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την Ιαπωνία
και τις φιλικότερες προς τις ΗΠΑ δυνάμεις.
Αντιστοίχως πιέζει την Ευρώπη και ιδιαιτέ-
ρως τη Γερμανία, κυρίως μέσω της άμυνας
και της ασφάλειας. 

Τα γερμανικά πλεονάσματα προκαλούν
τον Τραμπ όσο οι Γερμανοί δεν αναλαμβά-
νουν τις ευθύνες τους απέναντι στην Ευ-
ρώπη, όπου ηγεμονεύουν με το μικρότερο
δυνατό κόστος και με την εκμετάλλευση της
σταθερής αμερικανικής υποστήριξης. 

Ήδη στην τελευταία συνάντηση του αμε-
ρικανού προέδρου με τον γενικό γραμματέα
του ΝΑΤΟ, ζητήθηκε από τους ευρωπαίους
συμμάχους και τον Καναδά να εισφέρουν πε-
ρίπου 100 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 

Κοινή είναι η πεποίθηση ότι οι Ευρωπαίοι
θα κληθούν να αναλάβουν οι ίδιοι το μεγα-

λύτερο μέρος του κόστους της άμυνας και
της ασφάλειάς τους. 

Με πρώτους βεβαίως τους Γερμανούς και
τους Γάλλους. Και αυτό θα συμβεί σε χρόνο
κατά τον οποίο ο γαλλογερμανικός άξονας
θα δοκιμάζεται από τις συνέπειες ενός ενδε-
χόμενου βρετανικού Brexit και την επίδραση
των λοιπών ανθενωσιακών δυνάμεων, που
κατά τα φαινόμενα ενδυναμώνονται, όπως
δείχνει η άνοδος της ιταλικής Λέγκας του
Σαλβίνι, που λοξοκοιτάζει προς την Κίνα και
τη Ρωσία.  

Ο Πούτιν, επίσης, θα επιχειρεί να ενισχύει
συνεχώς τη διαπραγματευτική του ισχύ
έναντι της Ευρώπης, επιμένοντας σε κινή-
σεις έλεγχου των ενδιάμεσων χωρών, όπως
η Ουκρανία και οι Δημοκρατίες της Βαλτι-
κής, αλλά και επαύξησης των ρωσικών ενερ-
γειακών δρόμων προς την Ευρώπη, έναντι
των εναλλακτικών της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. 

Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή μας παρα-
μένει αδιαμόρφωτη, οριζόμενη από ασταθείς
περιφερειακές δυνάμεις. 

Η Τουρκία δεν έχει βρει βηματισμό, ο Ερν-
τογάν ψαρεύει σε θολά νερά, συμμαχεί με
τον Πούτιν και τους θρησκόληπτους του
Ιράν, τείνει να χάσει την παραδοσιακή αμε-
ρικανική υποστήριξη και βεβαίως εχθρεύε-
ται το Ισραήλ καθώς διεκδικεί ρόλο υπερεκ-
προσώπου του Ισλάμ. 

Το Ιράν επίσης τελεί υπό ο καθεστώς διε-
θνούς απομόνωσης και ο Σίσι της Αιγύπτου
δεν έχει ακόμη καταφέρει να σταθεροποι-
ηθεί, παρότι προσπαθεί να διαδραματίσει
κάποιον ρόλο συζητώντας με τον Τραμπ κά-
ποια συμφωνία για διέξοδο των Παλαιστι-
νίων της Γάζας με τον έξω κόσμο μέσω της
χερσονήσου του Σινά. 

Οπως και να έχει, εκτιμάται ότι τα επόμενα
χρόνια θα διαμορφωθούν νέες ισορροπίες
και σχέσεις στην περιοχή. 

Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να επωφελη-
θεί από την αστάθεια των άλλων. Πέρασε διά
πυρός και σιδήρου και πλέον τείνει να στα-
θεροποιηθεί και να πατήσει επί ομαλότερης
βάσης. 

Τώρα, που η Ευρώπη χρειάζεται να βαδί-
σει νέους δρόμους και η Νοτιοανατολική
Μεσόγειος να αναγεννηθεί, εδώ απαιτείται
ηγεσία με γνώση και πεποιθήσεις, ικανή να
αναδείξει τις δυνατότητες που έχει ο τόπος
και τις ευκαιρίες που περικλείει.  

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 07.04.2019

l Ουδέν σχόλιον.

Οι κληρώσεις για θερινές διακοπές

Όπως κάθε χρόνο εκδηλώθηκε και
φέτος μεγάλο ενδιαφέρον από
τους συναδέλφους μέλη της Ορ-

γάνωσης μας  για παραχώρηση  διαμερί-
σματος για διακοπές το καλοκαίρι στα εξο-
χικά της Οργάνωσης μας στις Πλάτρες και
στην Πάφο. Λόγω του μεγάλου αριθμού
των αιτήσεων έγινε κλήρωση και τα απο-
τελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης μας 

Αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον για επιχορήγηση διακοπών σε ξενοδοχεία και τα απο-
τελέσματα επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ www.pasydy.org.n
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Άρωμα γυναίκας σε όλα τα ευρωπαϊκά αξιώματα;
Ακόμη και στην ηγεσία του ΝΑΤΟ; Και όμως! Για
πρώτη φορά στην ιστορία, γυναίκες διεκδικούν με

μεγάλες πιθανότητες να γίνουν τα «αφεντικά» στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ακόμη και στο ΝΑΤΟ.

Για παράδειγμα: Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λι-
θουανίας, Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε, είναι διεθνώς αναγνω-
ρισμένη, δυναμική, επι 10 χρόνια Πρόεδρος με την  δεύτερη
θητεία της  να λήγει τον Μάιο του 2019. Όπως λένε ευρω-
παϊκές πηγές στο ΑΠΕ - ΜΠΕ «η Ντάλια μπορεί να είναι η
τέλεια διάδοχος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ».

Η Δανέζα Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαργκρετ
Βέσταγκερ, είναι επίσης ένα από τα φαβορί για τη διαδοχή
του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με δεδομένο ότι το αναμενόμενο
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καθιστά δύσκολη τη συ-
ναινετική εκλογή των κορυφαίων υποψηφίων των δύο με-
γάλων κομμάτων - του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών.

Διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες τονίζουν στο  ΑΠΕ -
ΜΠΕ ότι την Βέσταγκερ φαίνεται να στηρίζει και ο Πρό-
εδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Η Δανέζα επίτροπος
ήταν επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Κοπεγχάγη
- και επομένως εκπληρώνει ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής
για το αξίωμα του επικεφαλής της Κομισιόν.

Aπό τα ποσοστά που θα αποσπάσουν τα κόμματα στις ευ-
ρωεκλογές, θα κριθεί και ποιοι ή ποια θα είναι Πρόεδρος στο
νέο ευρωκοινοβούλιο. Το σίγουρο είναι ότι το κεντροδεξιό
ΕΛΚ και οι Σοσιαλιστές δεν θα συγκεντρώνουν, όπως μέχρι
τώρα, την απόλυτη πλειοψηφία και άρα θα χρειαστεί και η
ψήφος και άλλων πολιτικών ομάδων για την εκλογή του
Προέδρου.

Οι Πράσινοι θα μπορούσαν να ζητήσουν να αναλάβει την
προεδρία του ΕΚ η ηγέτης τους Σκα Κέλερ. Αλλά και για

συμβολικούς λόγους (Brexit) η Ιρλανδία θα μπορούσε να
έχει μια υποψήφια για την προεδρία του ΕΚ: την σημερινή
πρώτη Αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μαϊρίντ
Μακ Γκίνες. Η Ιρλανδή πολιτικός πιστεύει ότι οι γυναίκες
προσφέρουν πολλά στην πολιτική: «Ίσως οι γυναίκες φέρ-
νουν διαφορετική οπτική στον διάλογο. Αν τα ζητήματα
είναι πιο κοινωνικά τόσο σε σχέση με την οικογενειακή ζωή
όσο και με την ισορροπία στην επαγγελματική ζωή, η πλει-
οψηφία όσων συμμετέχουν σε αυτά είναι γυναίκες», δηλώνει
η Μακ Γκίνες.
Δυο γυναίκες και για την ΕΚΤ

Αλλά και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυο γυ-
ναίκες θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Μάριο Ντράγκι,
σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ: Η Σιλβι Γκουλάρ,
η Γαλλίδα φιλελεύθερη, η οποία διετέλεσε Υπουργός Άμυ-
νας υπό τον Μακρόν είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Τράπε-
ζας της Γαλλίας. Αλλά και η οικονομολόγος Κλόντια Μπουχ
που είναι τώρα αντιπρόεδρος της Γερμανικής Bundesbank.

Στο “παιχνίδι” της διαδοχής Ντράγκι δεν αποκλείεται να
παίξει και η Ισπανίδα Υπουργός Οικονομίας, Νάντια Καλβί-
νιο, η οποία διετέλεσε γενική διευθύντρια αρμόδια για τον
προϋπολογισμό στην Κομισιόν.

«Η Νάντια Καλβίνιο είναι φυσικά άνθρωπος των Βρυξελ-
λών, έχει υπάρξει σε κορυφαίες θέσεις εδώ στις Βρυξέλλες
και ξέρει πώς δουλεύει η μηχανή. Ξέρει πολύ καλά τον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισμό και γνωρίζει πώς δουλεύουν οι
Βρυξέλλες», είχε δηλώσει ο διευθυντής του Bruegel, Γκούν-
τραμ Βολφ.

Η Ευρώπη έχει ήδη μια Υπουργό Εξωτερικών - ακόμα κι
αν δεν μπορουμε να την ονομάσουμε έτσι: την Φεντερίκα
Μογκερίνι. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ διά-
δοχος της Μογκερίνι μπορεί να είναι η σοσιαλδημοκράτισσα
πρώην πρωθυπουργός της Δανίας Χέλε Θόρνιγκ Σάιντ ή η
Προεδρος της Εσθονίας Κερστι Κάλιουλαϊντ με θητεία που
ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2016. Είναι η πρώτη γυναίκα
Πρόεδρος της Εσθονίας από τότε που η χώρα κήρυξε την
ανεξαρτησία της το 1918, καθώς και η νεότερη κάτοχος της
θέσης, με ηλικία 46 ετών.

Υπάρχει ακόμη και η Γερμανίδα κορυφαία υποψήφιος του
SPD στις ευρωεκλογές και υπουργός Δικαιοσύνης, Καταρίνα
Μπάρλει, που θεωρείται το ανερχόμενο αστέρι των Γερμα-
νών Σοσιαλδημοκρατών. Μία άλλη Γερμανίδα μπορεί να
γίνει αργότερα Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.  Αναφερό-
μαστε στην Υπουργό Άμυνας, Ούρσουλα φόν Λέγεν, το
όνομα της οποίας παίζει πολύ γερά στις Βρυξέλλες για τη
διαδοχή του Πολ Ρασμουσεν σε έναν χρόνο.
Η «Τζόκερ» Κριστίν

Τέλος υπάρχει η «Τζόκερ», η γυναίκα που, λόγω της εμ-
πειρίας της στο Δ.Ν.Τ., θα μπορούσε να είναι με σιγουριά η
συναινετική υποψήφια για πολλές ηγετικές θέσεις στη νέα
Ευρώπη, στην περίπτωση που οι συσχετισμοί δυσκολεύουν
τα πράγματα.

Πρόκειται για την Γαλλίδα, Ρεπουμπλικανή, Κριστίν Λαγ-
κάρντ, δικηγόρο, πρώην Υπουργό Οικονομικών, επικεφαλής
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον για
οκτώ χρόνια, με το ψευδώνυμο «η Αμερικάνα». Η Λαγκάρντ
θα μπορούσε άνετα να θεωρηθεί φαβορί για τη διαδοχή Γι-
ούνκερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - αλλά και του Ντράγκι
στην ΕΚΤ. n 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μέλλον της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής έχει άρωμα γυναίκας
Οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν στην ευρωπαϊκή ένωση φαντάζουν πλέον φαβορί και για τα υψηλά αξιώματα

Ημοναδική «τυφλή» γυναικεία ορχήστρας του κό-
σμου, απαρτίζεται αποκλειστικά από γυναίκες τυ-
φλές ή με σοβαρά προβλήματα όρασης και επιβιώνει

σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία όπου τόσο η γυναίκα όσο
και η κλασική μουσική υποτιμάται.

Η Al Nour Wal Amal Chamber Orchestra ή αλλιώς Light
and Hope Οrchestra, δημιουργήθηκε στην Αίγυπτο τη δε-
καετία του ’50 από τον οργανισμό Αl Nour Wal Amal, η
οποία διεκδικεί τα δικαιώματα των τυφλών γυναικών. Πε-
ριοδεύει ανά τον κόσμο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90
και αρχικά ξεκίνησε ως μουσικό σύνολο 15 κοριτσιών. Σιγά-
σιγά εξελίχθηκε κι έφτασε το μέγεθος μιας ολόκληρης ορχή-
στρας δωματίου η οποία σήμερα κάνει περιοδείες ανά τον
κόσμο κι έχει διεθνή αναγνώριση.

Τα μέλη της έχουν μάθει να αντισταθμίζουν την έλλειψη
οράσεως ακολουθώντας τη φωνή του μαέστρου ή τα χτυπή-
ματα που δίνει με την μπαγκέτα του στο αναλόγιο.

Το ρεπερτόριο (από κλασική δυτική μέχρι αιγυπτιακή και
ανατολίτικη μουσική), μελετάται σε σύστημα Μπράιγ, πρώτα

ατομικά κι έπειτα στις εβδομαδιαίες ομαδικές πρόβες. Τα
μέλη της έχουν μάθει να αντισταθμίζουν την έλλειψη ορά-
σεως ακολουθώντας τη φωνή του μαέστρου ή τα χτυπήματα
που δίνει με την μπαγκέτα του στο αναλόγιο, χρησιμοποι-
ώντας τα ως μέσα επικοινωνίας.

Η Light and Hope Οrchestra υπερβαίνει πολλά εμπόδια
πέρα από το προφανές της οράσεως, αφού έρχεται από την
Αίγυπτο. Με την υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας εκεί
αλλά και τις σκληρές σεξιστικές επιθέσεις, η συμμετοχή σε
κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ένταξη στην κοι-
νωνία για αυτές τις γυναίκες θα ήταν σχεδόν ακατόρθωτο
ενώ η αγορά εργασίας θα παρέμενε κλειστή. Όλος αυτός ο
αποκλεισμός έχει φυσικά και τον αντίστοιχο ψυχολογικό αν-
τίκτυπο. Η ορχήστρα αυτή είναι όχι μόνο δημιουργία αλλά
και η ανακουφιστική διέξοδός τους από όλα τα παραπάνω. n 
ΠΗΓΗ: www.dinfo.gr

Η ορχήστρα των τυφλών γυναικών
Μοναδική στον κόσμο!!!



Συνεπώς, για τους πιο πάνω λόγους, ο επί-
δικος Νόμος, ο οποίος επέβαλε περιορισμό
στη μισθοδοσία των αιτητών, είναι αντισυν-
ταγματικός, επειδή επέβαλε περιορισμό μη
προβλεπόμενο και επιτρεπτό από τα Άρθρα
23.2 και 23.3 του Συντάγματος.

Ως εκ τούτου, οι προσβαλλόμενες αποφά-
σεις, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή αν-
τισυνταγματικού νόμου, ήτοι του Νόμου
168(Ι)/2012 και του Τροποποιητικού Νόμου
31(Ι)/2013, άρθρο 3 αυτού, ακυρώνονται.
Παρέλκει δε η εξέταση άλλων ζητημάτων».

Στην Υπόθεση Αρ. 611/2012 κ.ά η από-
φαση του Δικαστηρίου είναι ομόφωνη ως
προς τα προδικαστικά ζητήματα και ως προς
το ζήτημα της παγοποίησης του τιμαρίθμου
και της μη απόδοσης προσαυξήσεων στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Ως προς το σκε-
πτικό οι απόψεις της Δικαστού Ε. Μιχαήλ
διαφέρουν.

Οι προδικαστικές ενστάσεις που είχαν
υποβληθεί στην υπόθεση αυτή ήταν παρό-
μοιες με αυτές που είχαν εγερθεί στην Υπό-
θεση Αρ. 98/2013 κ.ά και απορρίφθηκαν
ομόφωνα. 

Η  πλειοψηφία του Δικαστηρίου (Α. Ευ-
σταθίου – Νικολετοπούλου και Γ. Σεραφείμ)
έκρινε ότι ο επίδικος Νόμος, ο οποίος επέ-
βαλε περιορισμό και/ή αποστέρηση στις
απολαβές των αιτητών δια της μη παραχώ-
ρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυ-
ξήσεων, είναι αντισυνταγματικός επειδή επέ-
βαλε περιορισμό και/ή αποστέρηση μη
προβλεπόμενη και επιτρεπτή από τα Άρθρα
23.2 και 23.3 του Συντάγματος.  Ειδικότερα
το Δικαστήριο επισήμανε τα ακόλουθα.

α. Τόσο η προσαύξηση, όσο και το τιμα-
ριθμικό επίδομα αποτελούν μέρος των ακα-
θάριστων απολαβών των εργαζομένων και
συνιστούν ιδιοκτησία.   Η μη παραχώρηση
τους για την περίοδο ισχύος του επίμαχου
Νόμου, συνιστά αποστέρηση τους για όσο
διαρκεί αυτή η περίοδος.  Συναφές θέμα εξε-
τάστηκε στην Μαρία Κουτσελίνη Ιωαννίδου
κ.ά., υπόθεση αρ. 740/2011 κ.ά, ημερομηνίας
7/10/2014, στην οποία κρίθηκε, κατά πλει-
οψηφία, από την Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, ότι η αναστολή στην καταβολή
της σύνταξης, δεν ήταν αναστολή υπό την
έννοια ότι θα καταβαλλόταν αναδρομικά
στους εκεί αιτητές, αλλά ότι έχαναν ουσια-
στικά το δικαίωμα τους σε σύνταξη. 

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε παρέμβαση
στο ιδιοκτησιακό αυτό δικαίωμα προσαύξη-
σης και τιμαριθμικού επιδόματος, δεν μπο-
ρεί παρά να ενταχθεί στις πρόνοιες του Άρ-
θρου 23 του Συντάγματος.

β. Ενισχυτικό της θέσης ότι το τιμαριθμικό
επίδομα αποτελεί μέρος των απολαβών, είναι
το ακόλουθο απόσπασμα από το σύγγραμμα
των «Α.Ι. Τάχος - Ι. Λ. Συμεωνίδης “Ερμηνεία
Υπαλληλικού Κώδικα», 2η Έκδοση 2004,
Τόμος Α, Σελ. 462”, το οποίο, με παραπομπή
σε σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας της Ελλάδος και του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, κατατάσσει την Αυτόματη
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), ως αν-
τιστάθμισμα απώλειας αγοραστικής δυνά-
μεως και ως οικονομικό συμπλήρωμα του
βασικού μισθού.  

Στην Υπόθεση Αρ. 1713/2011 κ.ά. η από-

φαση του Δικαστηρίου είναι ομόφωνη ως
προς τα προδικαστικά ζητήματα, που ήταν
πανομοιότυπα με αυτά που εξετάστηκαν και
απορρίφθηκαν στις προαναφερόμενες υπο-
θέσεις.

Ως προς την εξέταση της ουσίας των υπο-
θέσεων, η κατάληξη δεν ήταν ομόφωνη. Η
πλειοψηφία (Δικαστές Α. Ευσταθίου – Νικο-
λετοπούλου και Γ. Σεραφείμ), αποφάνθηκε
ότι το άρθρο 4 του περί Συνταξιοδοτικών
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμο-
γής) Νόμος του 2012, το οποίο αποτέλεσε τη
δικαιοδοτική βάση των επίδικων αποκοπών
ήταν αντισυνταγματικό. Ειδικότερα  επισή-
μανε τα ακόλουθα:  

α. Στις υπό εξέταση προσφυγές και όπως
αναφέρεται στο προοίμιο του Νόμου, κατέ-
στη αναγκαίο όπως περιορισθούν οι δαπά-
νες του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδι-
οίκησης και των σχολικών εφορειών, επειδή
η Δημοκρατία διέρχεται δύσκολη οικονομική
περίοδο και προς αποφυγή περαιτέρω επι-
δείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης.
Έγινε, δηλαδή, κατ’ ουσία επίκληση λόγων
δημόσιας ωφέλειας και δημοσίου συμφέρον-
τος, ως λόγων περιορισμού του δικαιώματος
της ιδιοκτησίας των αιτητών, όπως είναι ο μι-
σθός τους.

β. Όπως έχει διευκρινιστεί στην πρόσφατη
επί του θέματος απόφαση (πλειοψηφίας) της
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπό
πλήρη σύνθεση στην Μαρία Κουτσελίνη -
Ιωαννίδου (ανωτέρω), το Άρθρο 23 του Συν-
τάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν
επιτρέπει τον περιορισμό περιουσιακού ή
ιδιοκτησιακού δικαιώματος για λόγους δη-
μόσιας ωφέλειας ή δημοσίου συμφέροντος
και παρέχει, έτσι, μεγαλύτερη προστασία
από το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο, αντί-
θετα, επιτρέπει ένα τέτοιο περιορισμό.

γ. Και δεν θα μπορούσε να προβληθεί ως
επιχείρημα ότι, οι πιο πάνω διαπιστώσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Μαρία Κου-
τσελίνη - Ιωαννίδου (ανωτέρω) αφορούν
μόνο στην μείωση συντάξεων και όχι μισθών.
Όπως οι συντάξεις, έτσι και οι μισθοί, απο-
τελούν ιδιοκτησία εν τη εννοία του Άρθρου
23 του Συντάγματος, δικαίωμα το οποίο δια-
σφαλίζεται από το Άρθρο 23 του Συντάγμα-
τος. Στέρηση ή περιορισμός του δικαιώματος
αυτού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου
23.2 του Συντάγματος “δεν δύναται να επι-
βληθή ειμή ως προβλέπεται υπό του παρόν-
τος άρθρου”. Στους δε, επιτρεπόμενους από
το Άρθρο 23.3 του Συντάγματος περιορι-
σμούς, δεν περιλαμβάνεται ο λόγος που οι
καθ’ ων η αίτηση επικαλούνται.  Συνεπώς,
δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως συν-
ταγματικά επιτρεπτή ερμηνεία του προστα-
τευόμενου αγαθού εν τη εννοία του Άρθρου
23.1 του Συντάγματος, όποια ερμηνεία θα
επέτρεπε περιορισμό του δικαιώματος ιδιο-
κτησίας, ο οποίος θα ήταν εκτός του συν-
ταγματικά επιτρεπόμενου και θα εξοβέλιζε
τις διατάξεις των Άρθρων 23.2 και 23.3 του
Συντάγματος.

δ. Συνεπώς, εφόσον διαπιστώνεται, ως
προς το πρώτο ζητούμενο, ότι οι περιορισμοί

στη μισθοδοσία των αιτητών, στη βάση των
προνοιών του επίδικου Νόμου, δεν εμπί-
πτουν στους ρητά προβλεπόμενους ως επι-
τρεπόμενους στο Άρθρο 23.3 του Συντάγμα-
τος, έπεται ότι και ο επίδικος Νόμος με το
επίμαχο άρθρο αυτού (ανωτέρω), ελεγχόμε-
νος για την συνταγματικότητά του, αντίκει-
ται προς το Σύνταγμα, αφού πρόκειται για
περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά παρά-
βαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος,
χωρίς να απαιτείται όπως το Δικαστήριο
υπεισέλθει σε εξέταση οποιασδήποτε άλλης
πτυχής του θέματος.

ε. Συνεπώς, για τους πιο πάνω λόγους, ο
επίδικος Νόμος, ο οποίος επέβαλε περιορι-
σμό στη μισθοδοσία των αιτητών, είναι αν-
τισυνταγματικός, επειδή επέβαλε περιορι-
σμό μη προβλεπόμενο και επιτρεπτό από τα
Άρθρα 23.2 και 23.3 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον ημε-
ρήσιο τύπο πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η
Νομική Υπηρεσία θα εφεσιβάλει τις υπό ανα-
φορά ακυρωτικές αποφάσεις και παράλληλα
θα ζητήσει από το Διοικητικό Δικαστήριο
την έκδοση διατάγματος αναστολής των υπό
αναφορά αποφάσεων.

Ανάλογα δικαστικά μέτρα λήφθηκαν και
σε σχέση με τις ακυρωτικές αποφάσεις για
τις περικοπές στις συντάξεις και τη μείωση
του εφάπαξ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η από-
φαση για το αίτημα αναστολής της ακυρω-
τικής απόφασης για τη μείωση των συντά-
ξεων επιφυλάχθηκε από τις 08.02.2019.
Αξίζει να σημειωθεί περαιτέρω ότι στην από-
φαση για το εφάπαξ το Δικαστήριο απε-
δέχθη τις εισηγήσεις των συνηγόρων μας ότι
με την επίδικη νομοθεσία  παραβιάστηκε η
αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης,
που εντάσσεται στις θεμελιώδεις αρχές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αποβλέπει να
διασφαλίσει τον πολίτη από την απρόβλεπτη
μεταβολή καταστάσεων και εννόμων σχέ-
σεων, που διέπει το κοινοτικό δίκαιο. Κατά
δε τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή αυτή συνιστά
«υπέρτερο κανόνα δικαίου.

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.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο εκφρα-
στικό μας όργανο κάτω από το χαρακτηρι-
στικό τίτλο «Οι ακυρωτικές αποφάσεις για
τις περικοπές στις συντάξεις και το εφάπαξ
δεν ήταν ‘κεραυνός εν αιθρία’» τονίσαμε ότι
κατά τη συζήτηση των μέτρων ενημερώθηκε
τόσο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονο-
μικών και Προϋπολογισμού όσο  και πολι-
τικά κόμματα ότι σύμφωνα με γνωμάτευση
του κ. Αλέκου Μαρκίδη, ημερομηνίας
12.08.2011, «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 νομική θέση διατύπωσε και ο τότε

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Πέ-
τρος Κληρίδης ενώπιον της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολο-
γισμού, όπως φαίνεται στη σχετική Έκθεση
της Επιτροπής ημερ. 26.08.2011.

Η Οργάνωση μας αναγνωρίζοντας ότι το
2011 και 2012 υφίστατο επιτακτικό δημόσιο
συμφέρον που δικαιολογούσε απόλυτα τη
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της οι-
κονομικής (τραπεζικής) κρίσης και λαμβά-
νοντας σοβαρά υπόψη τις υπό αναφορά
γνωματεύσεις εισηγήθηκε τη λήψη γενικών
μέτρων στη βάση της αρχής της ισότητας και
της αρχής της αναλογικότητας.  Μάλιστα
παραπέμπαμε στα νομοθετήματα που ψηφί-
στηκαν το 1974 για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της τούρκικης εισβολής.  Και είναι
αξιοσημείωτο ότι με τη θέση αυτή συμφω-
νούσε τότε και η ΟΕΒ.

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.  

Αγνοήθηκαν οι υπό αναφορά γνωματεύ-
σεις, όπως αγνοήθηκαν και οι θέσεις/ειση-
γήσεις της Οργάνωσης μας. Παράλληλα δη-
μιουργήθηκε το κατάλληλο κλίμα για λήψη
μέτρων κατά των εργαζομένων και συνταξι-
ούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατά
συνέπεια οι ακυρωτικές αποφάσεις έπρεπε
να ήταν αναμενόμενες.

Να θυμίσω επίσης ότι παρά την αντίθεση
μας στα αντεργατικά μέτρα που λήφθηκαν
το 2011 και 2012, από μέρους μας υπήρξε αν-
τίδραση, αποκλειστικά και μόνο, για τη συν-
ταγματική εκτροπή. Συνειδητά, με υπευθυ-
νότητα και με έγνοια για το μέλλον του
τόπου αποφύγαμε τις όποιες κινητοποιήσεις
και δυναμικές αντιδράσεις και περιοριστή-
καμε στην καταχώρηση προσφυγών ενώπιον
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλώνοντας εξ
υπαρχής ότι θα σεβαστούμε την όποια ετυ-
μηγορία του δικαστηρίου.  

Μετά από επτά χρόνια δικαιώθηκαν οι ερ-
γαζόμενοι και συνταξιούχοι του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και αντί να αναγνωριστεί το
γεγονός ότι με παράνομο τρόπο για επτά
χρόνια οι μεν εν ενεργεία υπάλληλοι απο-
στερούνται σημαντικού μέρους των απολα-
βών τους και στερούνται των δικαιουμένων
προσαυξήσεων  και του τιμαριθμικού επιδό-
ματος, οι δε συνταξιούχοι αποστερούνται
σημαντικού μέρους της σύνταξης τους, επι-
ζητείται η συνέχιση της παρανομίας αντί της
λήψης σύννομων μέτρων για την αντιμετώ-
πιση των οποιωνδήποτε δημοσιονομικών
κινδύνων.  Πρόσθετα διαβάζουμε και ακούμε
δημόσιες και απαξιωτικές τοποθετήσεις,
όπως «ότι θα στηθούν μπλόκα για εξουδετέ-
ρωση της απόφασης του δικαστηρίου», «θα
τροποποιηθεί το περιβόητο άρθρο 23 του
Συντάγματος» και άλλα πολλά που δεν αρ-
μόζει να λέγονται αλλά ούτε και να ακούον-
ται σε μια ευρωπαϊκή χώρα. n
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Δικαίωση από το Διοικητικό Δικαστήριο
Συνέχεια από σελ. 1
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Μαζική συμμετοχή στην εκστρατεία καθαρισμού 
«Let’s Do It! Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο»

Με τη συμμετοχή πέραν των 47000 πολιτών πραγμα-
τοποιήθηκαν δραστηριότητες στην εθελοντική
Παγκύπρια Εκστρατεία Καθαρισμού «Let’s Do It!

Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο» που διοργανώθηκε από την
Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθελοντών Toge-
ther Cyprus, και πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 2-7 Απρι-
λίου 2019, με κορύφωση της εκστρατείας την περασμένη Κυ-
ριακή 7 Απριλίου 2019 στις 10 π.μ. στο Πάρκο Αθαλάσσας
(στο Αναψυκτήριο παρά την Νοτιοδυτική είσοδο), στη Λευ-
κωσία.

Στην οργανωτική ομάδα της εκστρατείας συμμετείχαν, κυ-
βερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, όπως το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, το
Τμήμα Δασών, η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων, το
Σώμα Προσκόπων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο Κυπρια-
κός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Το “Let’s Do It! Cyprus” αποτελεί μέρος της παγκόσμιας
εκστρατείας “Let’s Do It! World”, που στόχο έχει να απαλλά-
ξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από τα σκουπίδια και να
ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα που αφορούν στην
προστασία, διατήρηση και αιειφόρο διαχείριση του χερσαίου
και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, αποτελεί το με-
γαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα που έχει οργανωθεί ανά το
παγκόσμιο.

Η εκστρατεία “Let’s Do It! Cyprus” πραγματοποιείται στην
Κύπρο από το 2012 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική
δράση που πραγματοποιείται στο νησί μας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας πέραν των 400 ομάδων
καθάρισαν περιοχές του νησιού, τις οποίες καθόρισαν κατά
κύριο λόγο οι Τοπικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε για
την ουσιαστική συμβολή τους.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλα τα οργανωμένα σύνολα,
τα Τμήματα του Δημοσίου, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις και τους οργανισμούς και επιχειρήσεις καθώς και τον

κάθε πολίτη ξεχωριστά για την συμβολή του στην επιτυχία
της εκδήλωσης.

Στόχος της εκστρατείας ήταν να απαλλάξει τις φυσικές πε-
ριοχές του κόσμου από τα σκουπίδια και να ευαισθητοποι-
ήσει το κοινό σε θέματα που αφορούν την προστασία, δια-
τήρηση και αιειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου
περιβάλλοντος.

Η σημασία αυτής  της εκστρατείας δεν είναι μόνο ο περι-
βαλλοντικός αντίκτυπος, αλλά και η καλλιέργεια κουλτού-
ρας ενεργού πολίτη, στα περιβαλλοντικά  θέματα αλλά και
στα κοινά γενικότερα.

Η μείωση της παραγωγής αποβλήτων, η επαναχρησιμο-
ποίηση και η ανακύκλωση μπορούν  να βελτιώσουν την απο-
δοτικότητα των πόρων της κυπριακής οικονομίας, να αυξή-
σουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δημιουργήσουν θέ-
σεις εργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης ,συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στην προσπάθεια  προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη καθώς και τις καθημερινές εικό-
νες με σωρούς από σκουπίδια  στην Κυπριακή φύση ανα-
λαμβάνονται εκστρατείες για να καθαρίσουν την Κύπρο και
θα συνεχίσουν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του κοινού ώστε να τη διατηρηθεί η πατρίδα μας καθαρή για
πάντα μέσα από το μήνυμα της συμμετοχής και του σεβα-
σμού. n

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουρ-
γείου Υγείας και του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου, υπογράφεται χθες

Τρίτη, Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο
Υπουργείο και το ΤΕΠΑΚ.

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η από κοινού
προώθηση δράσεων για επιστημονική ανά-
πτυξη, προώθηση πολιτικών υγείας για την
προαγωγή της υγείας, τη βελτίωση του πε-
ριβάλλοντος και της κοινωνικής φροντίδας,
καθώς και η συνεργασία στο πλαίσιο του
Προγράμματος/Δικτύου Υγιών Πόλεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), με
στόχο να διευρυνθεί η επιστημονική, εκπαι-
δευτική και πολιτιστική συνεργασία και η
υλοποίηση κοινών δράσεων.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
είναι ανεξάρτητος φορέας δημοσίου δικαίου
και η Σχολή Επιστημών Υγείας, η οποία δρα-
στηριοποιείται ανάμεσα σε άλλα στους το-
μείς της έρευνας και της εκπαίδευσης σε 
θέματα της δημόσιας υγείας και του περι-
βάλλοντος, με την εν λόγω Συμφωνία καθί-

σταται επίσημος επιστημονικός συνεργάτης
του Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας.

Η συνεργασία αναμένεται να είναι αμοι-
βαία επωφελής και να συμβάλει στην περαι-
τέρω διασύνδεση των δυο οργανισμών για
την αντιμετώπιση και τον χειρισμό κοινών
προκλήσεων της δημόσιας υγείας που αφο-
ρούν στον πληθυσμό της Κύπρου. Στο πλαί-
σιο του Μνημονίου, θα οργανώνονται από
κοινού επιστημονικές και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες, συμμετοχές σε ερευνητικά 
προγράμματα, ανταλλαγή πληροφοριών/
βέλτιστων πρακτικών, και επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις για την προαγωγή και προώθηση
των αρχών του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η
Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπη-
ρεσιών Δημόσιας Υγείας δρ. Ελισάβετ Κων-
σταντίνου, εκ μέρους του Υπουργείου
Υγείας, και ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας
Αναγιωτός, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ. n

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Υγείας 
και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

ΗΑντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο σας προσκα-
λεί στα εγκαίνια της Έκθεσης «Η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση Σώζει Ζωές». 
Η εκστρατεία «Η ΕΕ Σώζει Ζωές», έχει τα-

ξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβά-
νει μια έκθεση «εικονικής πραγματικότητας»
επιδιώκοντας να ενισχύσει την ευαισθητο-
ποίηση, τόσο για την ανταπόκριση της ΕΕ σε
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές,  όσο
και για τη σημασία της ανθρωπιστικής βοή-
θειας και της πολιτικής προστασίας που βα-

σίζονται στην αρχή της Αλληλεγγύης. 
«Η ΕΕ Σώζει Ζωές» θα βρίσκεται στη Λευ-

κωσία από τις 12 έως τις 21 Απριλίου 2019
και θα φιλοξενηθεί στο Σπίτι της ΕΕ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στο
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λεωφόρος
Βύρωνος 30, Λευκωσία, την Παρασκευή 12
Απριλίου 2019 από τις 12:00 έως τις 14:00.

Λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας και
ελέγχου στο Σπίτι της Ε.Ε., χρειάζεται να
προσκομίσετε την προσωπική σας ταυτό-
τητα κατά την προσέλευσή σας. 

Εγκαίνια της Έκθεσης
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση Σώζει Ζωές»

Μάθετε για το ΓεΣΥ
Πρόσκληση

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής διοργανώνει, στα πλαίσια του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Καταναλωτών, την 9η διάλεξη με θέμα:

«Τι πρέπει να γνωρίζεις για το ΓεΣΥ»
- Το ΓεΣΥ είναι δικό σου, έλα να μάθεις τα οφέλη και τα δικαιώματα σου 
Δευτέρα 15 Απριλίου, ώρα 5:30μμ, στην Εστία Πολιτιστικής Διάδρασης «ΕΥ ΑΓΕΙΝ»,
στη Λεωφόρο Προδρόμου 26, στο Στρόβολο
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Eξέταση αιτήσεων για συντάξεις / επιδόματα / βοηθήματα

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

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

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόληση τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις
28/01/2019.

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

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

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 27/12/2018.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου - Νο-
εμβρίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί
σε Ιατρικό Συμβούλιο.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-

ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγού-
στου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Οκτωβρίου 2018.

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

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

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αι-
τητές αποκτούν δικαίωμα Δεκέμβριο 2018 -
Ιανουάριο του 2019.

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

σας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αι-
τήσεις Δεκεμβρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019. 

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

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

σας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου
2019.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη,
δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα
κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2019.

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

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

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου – Φε-
βρουαρίου 2019.

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

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

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 11/02/2019.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

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

15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι

12/02/2019.
16. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης,

χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώ-
νονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και
τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
883/04:

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

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

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

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

17. Ποινικές Υποθέσεις: Τον Φεβρουάριο
του 2019 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν
3081 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι
1039 αφορούν εργοδότες και οι 2042 αφο-
ρούν αυτοτελώς εργαζόμενους. n

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο την ερχόμενη Τετάρτη
του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και ΚΑΔΔ

Το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρα-
τικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Δι-

οίκησης, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό
σεμινάριο με θέμα «Εξελίξεις στο Ενωσιακό
Δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων» την ερ-
χόμενη Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στην Κυ-
πριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης από
τις 8:30 μέχρι τις 16:30.

Το σεμινάριο κλήθηκαν να παρακολουθή-
σουν δημόσιοι λειτουργοί διαφόρων υπουρ-

γείων, υπηρεσιών, τμημάτων και ανεξάρτη-
των αρχών που ασχολούνται με θέματα κρα-
τικών ενισχύσεων και που έχουν οριστεί ως
σημεία επαφής/σύνδεσμοι με το Γραφείο του

Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
καθώς και εκπρόσωποι της Βουλής των Αν-
τιπροσώπων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου,
της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγ-

κύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της ΟΕΒ,
του ΚΕΒΕ και του ΣΕΛΚ. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνει, με-
ταξύ άλλων, ανάλυση θεμάτων που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή του Γενικού Απαλ-
λακτικού Κανονισμού και ανασκόπηση πρό-
σφατων αποφάσεων των Δικαστηρίων της
Ένωσης και εγκριτικών αποφάσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής σε υποθέσεις κρατικών
ενισχύσεων. n

Ημερομηνίες καταβολής κοινωνικών συντάξεων 
επιδομάτων και Πασχαλινού Επιδόματος

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει
ότι εν όψει των γιορτών του Πάσχα,

έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις για
την καταβολή όλων των συντάξεων και επι-
δομάτων πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα.
Συγκεκριμένα, θα είναι διαθέσιμα μέσω εμ-
βασμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων τα ακόλουθα: 

• Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στις
15.4.2019.

• Το Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μο-
νογονεϊκής Οικογένειας στις 18.4.2019.

• Τα μηνιαία επιδόματα που παρέχονται
από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες σε άτομα με αναπη-
ρίες στις 18.4.2019.

• Το Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης
Μάνας στις 18.4.2019.

• Το επίδομα Συνταξιούχων με Χαμηλά
Εισοδήματα (μικρή επιταγή χαμηλοσυνταξι-
ούχων) στις 18.4.2019.

• Το Πασχαλινό Δώρο για δικαιούχους
του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χα-
μηλά Εισοδήματα (Χαμηλοσυνταξιούχων)
στις 18.4.2019.

• Οι μηνιαίες ειδικές συντάξεις και παρο-
χές στους επωφελούμενους από το Ταμείο
Ανακουφίσεως Παθόντων, περιλαμβανομέ-
νου του Πασχαλινού Επιδόματος που τους
αφορά, στις 18.4.2019.

• Η Χορηγία σε Βετεράνους και Χήρες Βε-
τεράνων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις
18.4.2019.

Αναφορικά με κοινωνικές παροχές για τις
οποίες εκδίδονται επιταγές:

• Οι επιταγές του Δημόσιου Βοηθήματος
για όσους λαμβάνουν μηνιαίο Δημόσιο Βοή-
θημα θα αποσταλούν στους δικαιούχους
στις 16.4.2019 με ημερομηνία εξαργύρωσης
τις 18.4.2019.

• Οι επιταγές του Δημόσιου Βοηθήματος
για όσους λαμβάνουν έκτακτο Δημόσιο
Βοήθημα θα αποσταλούν στους δικαιούχους
στις 17.4.2019 με ημερομηνία εξαργύρωσης
τις 18.4.2019.

• Οι επιταγές για τους εγκλωβισμένους
θα παραδοθούν στους δικαιούχους μέσω
των Ηνωμένων Εθνών στις 18.4.2019 (μετά
από συνεννόηση με την Υπηρεσία Ανθρωπι-
στικών Θεμάτων). Για όσα θα καταβληθούν

με έμβασμα απευθείας στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων, θα είναι δια-
θέσιμα στις 18.4.2019.

• Οι επιταγές για τους αιτητές διεθνούς
προστασίας θα αποσταλούν στους δικαιού-
χους στις 17.4.2019, με ημερομηνία εξαργύ-
ρωσης τις 19.4.2019.

Η πληρωμή των συντάξεων του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοινωνι-
κής Σύνταξης του Απριλίου 2019, καθώς και
του τιμητικού επιδόματος που προστίθεται
στη θεσμοθετημένη σύνταξη των προσώπων
με πρόσθετη διάρκεια θητείας / εφεδρείας
στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της
τουρκικής εισβολής του 1974 και των αιχμά-
λωτων και παθόντων πολέμου, θα διενεργη-
θεί στις 18.4.2019. n
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Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 4ο τρίμηνο 2018

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία,
οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολα-
βές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο

τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα €2.222 σε
σύγκριση με €2.158 το τέταρτο τρίμηνο του
2017, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 2,9%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθω-
μένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το
τέταρτο τρίμηνο του 2018 εκτιμούνται στα
€1.949 σε σύγκριση με €1.953 το τρίτο τρί-
μηνο του 2018, δηλαδή παρατηρείται μείωση
0,2%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
των ανδρών κατά το τέταρτο τρίμηνο του
2018, εκτιμούνται στα €2.364 και των γυναι-
κών στα €2.050. Σε σύγκριση με το τέταρτο
τρίμηνο του 2017, οι μέσες μηνιαίες απολα-
βές των ανδρών σημείωσαν αύξηση 2,7% και
των γυναικών 3,1%.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ορισμοί

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές των υπαλ-
λήλων περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, το
τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών,
το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα
έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο ανα-
φοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πλη-
ρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολο-
γίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάρι-

στων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποι-
εσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά τα-
μεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύ-
νολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απο-
λαβές αυτές.

Oι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμέ-
νων του ιδιωτικού τομέα (2012-2016) και
των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της
κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα (1/9/2011-31/12/2016) και οι
μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων
και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρε-
σίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (από
01/12/2012), δεν επηρεάζουν τον ακαθάρι-
στο μισθό, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των
υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρί-
ζονται στα πιο πάνω στοιχεία.

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές, διορθω-
μένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις,

είναι οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλ-
λήλων, έχοντας αφαιρέσει την επίδραση του
εποχικού παράγοντα από τα στοιχεία. Για
τον υπολογισμό των εποχικά διορθωμένων
στοιχείων, χρησιμοποιούνται ειδικές στατι-
στικές μέθοδοι. Εποχικά διορθωμένα στοι-
χεία χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση
στοιχείων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου
με άλλες περιόδους, όπως για παράδειγμα,
την αμέσως προηγούμενη τριμηνία, εκεί, δη-

λαδή, όπου ο παράγοντας της εποχικότητας
επηρεάζει τα στοιχεία.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους είναι η ποσοστιαία μεταβολή των
μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα
στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αν-
τίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Λόγω του ότι η σύγκριση γίνεται μεταξύ αν-
τίστοιχων περιόδων διαφορετικών ετών, δε
χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εποχικά
διορθωμένα στοιχεία στη σύγκριση, αφού ο
εποχικός παράγοντας είναι ο ίδιος για τις πε-
ριόδους που συγκρίνονται.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με
το προηγούμενο τρίμηνο (Απολαβές διορ-
θωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάν-
σεις)  είναι η ποσοστιαία μεταβολή των
μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα
στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αμέ-
σως προηγούμενο τρίμηνο. Λόγω του ότι ο
εποχικός παράγοντας είναι διαφορετικός με-
ταξύ δύο συνεχόμενων τριμήνων, είναι ανα-
γκαίο να χρησιμοποιηθούν τα εποχικά διορ-
θωμένα στοιχεία των μέσων μηνιαίων απο-
λαβών στον υπολογισμό της ποσοστιαίας

μεταβολής.
Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Κάλυψη Υπαλλήλων
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον

υπολογισμό των μέσων μηνιαίων απολαβών,
περιλαμβάνουν στοιχεία για όλους τους
υπάλληλους για τους οποίους ο εργοδότης
κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Εξαιρέσεις στην κάλυψη:
• Άτομα που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά

νοικοκυριά, δηλαδή οι οικιακές βοηθοί, δεν
περιλαμβάνονται στα στοιχεία.

• Εξαιρούνται, επίσης, άτομα με απολαβές
λιγότερες από το κατώτατο επιτρεπτό όριο,
το οποίο όρισε η Στατιστική Υπηρεσία ως έν-
δειξη για τα άτομα που δεν είχαν κανονική
απασχόληση κατά την περίοδο αναφοράς
(π.χ. άτομα που έλαβαν μόνο κάποια ανα-
δρομική πληρωμή, άτομα που εργάστηκαν
πολύ λίγες ώρες, κτλ.). Το κατώτατο επιτρε-
πτό όριο απολαβών, αναθεωρείται κάθε έτος,
ανάλογα με το επίπεδο του κατώτατου μι-
σθού σύμφωνα με το Περί Κατώτατων Μι-
σθών Διάταγμα. n

Στο 36,5% η καινοτομία στις Κυπριακές Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της
Έρευνας Καινοτομίας που διεξήγαγε η
Στατιστική Υπηρεσία ανάμεσα στις

επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και
άνω, το ποσοστό των επιχειρήσεων που
πραγματοποίησαν καινοτομικές δραστηριό-
τητες κατά την περίοδο 2014-2016 ανήλθε
σε 36,5%.

Στη Βιομηχανία το ποσοστό αυτό ανήλθε
στο 38,1% και στις Υπηρεσίες στο 35,6%. 

Το 8,2% του πληθυσμού των επιχειρήσεων
της έρευνας επιδόθηκε μόνο σε τεχνολογική
καινοτομία (προϊόντος και/ή διαδικασίας),
το 7,3% μόνο σε μη τεχνολογική καινοτομία
(οργανωτική και/ή εμπορίας) και το 21,0%
τόσο σε τεχνολογική όσο και σε μη τεχνο-
λογική καινοτομία.

Το ποσοστό καινοτομικότητας αυξάνεται
με το μέγεθος της επιχείρησης: 33,3% για
επιχειρήσεις με αριθμό απασχολουμένων 10-
49 άτομα, 49,8% για επιχειρήσεις με 50-249

απασχολούμενους και 62,5% για επιχειρή-
σεις με 250 απασχολούμενους και άνω.

Ως δυσκολίες με τον υψηλότερο βαθμό
σημαντικότητας που συνάντησαν οι καινο-
τόμες επιχειρήσεις, αναφέρθηκαν: ο πολύς
ανταγωνισμός στην αγορά της επιχείρησης
(47,3%), το πολύ υψηλό κόστος καινοτομίας
(36,1%), η έλλειψη εσωτερικής χρηματοδό-
τησης (35,2%), η δυσκολία στην εξασφάλιση
κρατικών επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων για
καινοτομία (34,2%), η έλλειψη πίστωσης ή
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (29,3%),
η αβέβαιη ζήτηση στην αγορά για τις ιδέες
της επιχείρησης για καινοτομία (20,7%) και
άλλες (26,1%).

Οι επιχειρήσεις χωρίς καινοτομικές δρα-
στηριότητες ανέφεραν ότι οι λόγοι με τον
υψηλότερο βαθμό σημαντικότητας που τις
οδήγησαν να μην καινοτομήσουν ήταν: η πε-
ριορισμένη ζήτηση για καινοτομία στην
αγορά της επιχείρησης (37,6%), η ύπαρξη

παλαιότερων καινοτομιών (30,0%), η ύπαρξη
πολύ λίγου ανταγωνισμού στην αγορά της
επιχείρησης (24,0%), η έλλειψη καλών ιδεών
για καινοτομίες (13,7%), η έλλειψη εσωτερι-
κής χρηματοδότησης (5,1%), η δυσκολία

στην εξασφάλιση κρατικών επιχορηγήσεων
ή επιδοτήσεων για καινοτομία (4,6%), το
πολύ υψηλό κόστος καινοτομίας (4,3%), η
έλλειψη πίστωσης ή ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων (4,0%) και άλλοι (13,8%). n

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΕΣ, 2000-2016
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Αύξηση τιμαρίθμου 1,4% το Μάρτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας ο Δείκτης Τιμών Κα-
ταναλωτή το Μάρτιο 2019 αυξήθηκε

κατά 0,83 μονάδες και έφτασε στις 100,62
μονάδες σε σύγκριση με 99,79 μονάδες τον
Φεβρουάριο 2019. Σε σχέση με τον Μάρτιο
του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,4%. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Απρι-
λίου 2018 - Μαρτίου 2019 σε σύγκριση προς
τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου
2017 - Μαρτίου 2018 παρουσίασε αύξηση
1,9% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε
κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκά-
μηνο. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές

κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του
2018 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με πο-
σοστό 17,9%. Σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα, η κατηγορία Πετρελαιοειδή (3,9%) ση-
μείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή. 
Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2018,  η κα-
τηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θε-
τική μεταβολή με ποσοστό 7,1% ενώ τη με-
γαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η
κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό -6,0%. 

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2019, η με-
γαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κα-
τηγορία Ένδυση και Υπόδηση (8,2%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου
2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (8,0%). 
Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2019 σε σχέση
με τον Μάρτιο του 2018 είχαν οι κατηγορίες
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέ-
ριο (0,80) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά (0,67), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική
επίδραση είχε η κατηγορία Μεταφορές  
(-0,39).

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επί-

πτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα ήταν η Ένδυση και
Υπόδηση (0,55). 

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2019 σε σύγ-
κριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2018 είχαν
τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: ηλεκτρισμός
(0,54) και φρέσκα λαχανικά (0,53), ενώ αρ-
νητική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή 
(-0,34).

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,32) και τα πε-
τρελαιοειδή (0,30) είχαν τη μεγαλύτερη θε-
τική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του
Μαρτίου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο
δείκτη του προηγούμενου μήνα. n

Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων
το Μάρτιο

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων

ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2019, έφτασε
τα 26.508 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον
Μάρτιο 2019 μειώθηκε στα 23.797 πρόσωπα
σε σύγκριση με 24.095 τον προηγούμενο
μήνα.       

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατι-

στικής Υπηρεσίας σε σύγκριση με τον Μάρ-
τιο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.108 προ-
σώπων ή 13,4% που αποδίδεται κυρίως
στους τομείς του εμπορίου (μείωση 903
ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση
585), των κατασκευών (μείωση 550), της με-
ταποίησης (μείωση 366), της εκπαίδευσης
(μείωση 176), των δραστηριοτήτων υπηρε-
σιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης (μείωση 131) και στους νεοεισερ-
χόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση
1.468).  n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

«Ναι» σε είσοδο Βρετανών σε ΕΕ 
χωρίς βίζα και Ευρωπαίων σε ΗΒ

Το ΕΚ οριστικοποιεί την απαγόρευση
των πλαστικών μίας χρήσης

Το ΕΚ ενέκρινε έναν καινούριο νόμο σχετικά με την απα-
γόρευση των πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης, όπως τα
πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα, τα καλαμάκια και οι μπατονέτες.
560 μέλη του ΕΚ ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, 35 κατά, ενώ
28 απείχαν.

Τα παρακάτω προϊόντα θα απαγορευτούν στην ΕΕ στα-
διακά μέχρι το 2021:

- Πλαστικά μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια και ξυλάκια φα-
γητού)

- Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης
- Πλαστικά καλαμάκια
- Μπατονέτες με πλαστικά μέρη
- Πλαστικές βάσεις μπαλονιών
- Οξοδιασπώμενα πλαστικά
- Συσκευασίες φαγητού και ποτού από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πετύχουν το στόχο για συλλογή 90% των πλαστικών μπου-

καλιών μέχρι το 2029, ενώ τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον
κατά 25% από ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030.

Η συμφωνία ενισχύει επίσης την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», συγκεκρι-
μένα για τα προϊόντα καπνού, εισάγοντας καθεστώς αυξημένης ευθύνης για τους παραγω-
γούς. Αυτό το νέο καθεστώς θα ισχύει και για τα αλιευτικά εργαλεία, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι οι παραγωγοί, και όχι οι αλιείς, θα επιβαρύνονται με το κόστος συλλογής των απολε-
σθέντων στη θάλασσα εργαλείων.

Τέλος, η νομοθεσία επιβάλει την υποχρεωτική επισήμανση των αρνητικών περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων της ρίψης τσιγάρων με πλαστικό φίλτρο στους δρόμους, καθώς επίσης και
για άλλα αντικείμενα, όπως είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα υγρά μαντηλάκια και τα προ-
ϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερο από το 80% των θαλασσίων απορ-
ριμμάτων είναι πλαστικά. Τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την καινούρια νομοθεσία
αποτελούν το 70% των συνολικών θαλάσσιων απορριμμάτων. Εξαιτίας του αργού ρυθμού
αποσύνθεσης, το πλαστικό συσσωρεύεται σε θάλασσες, ωκεανούς και παραλίες στην ΕΕ και
παγκοσμίως. Τα πλαστικά υπολείμματα εντοπίζονται σε θαλάσσια είδη, όπως οι θαλάσσιες
χελώνες, οι φώκιες, οι φάλαινες και τα πουλιά, αλλά επίσης στα ψάρια και τα οστρακοειδή
και ως εκ τούτου στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα. n

Με 502 ψήφους υπέρ έναντι 81 κατά και 29 αποχών, οι ευ-
ρωβουλευτές ενέκριναν το σχέδιο νόμου που εξαιρεί τους
Βρετανούς πολίτες από την υποχρέωση έκδοσης βίζα για να
εισέλθουν στην ΕΕ για σύντομες επισκέψεις μετά την απο-
χώρηση της χώρας τους από την ΕΕ.

Η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ.
Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Βρετανοί πολίτες δε θα χρειάζονται βίζα για να παρα-
μείνουν στην ΕΕ για 90 συνολικά ημέρες σε διάστημα 180 ημερών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμπεριληφθεί στη λίστα με περισσότερες από εξήντα τρίτες
χώρες και εδάφη των οποίων οι πολίτες δε χρειάζεται να αιτηθούν βίζα για να εισέλθουν
στην ΕΕ για επαγγελματικά ταξίδια, τουρισμό ή για να επισκεφθούν συγγενείς ή φίλους.
Δεν συμπεριλαμβάνεται ωστόσο το δικαίωμα παραμονής για εργασία.

Η ΕΕ παραχωρεί την άρση της υποχρέωσης έκδοσης θεώρησης μονομερώς αλλά στη βάση
της αμοιβαιότητας, δηλ. με προϋπόθεση οι Ευρωπαίοι πολίτες να αποκτήσουν επίσης δι-
καίωμα πρόσβασης χωρίς βίζα στο ΗΒ για σύντομα ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους ή
τουρισμό όταν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ.

Αν το ΗΒ θεσπίσει υποχρέωση για βίζα για τους πολίτες έστω και ενός κράτους μέλους,
«θα πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται» στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία, σύμφωνα με το κείμενο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επαναφορά της υπο-
χρέωσης έκδοση βίζα για Βρετανούς πολίτες.

Ο Sergei Stanishev (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία), εισηγητής της έκθεσης, δήλωσε: «Αυτό είναι
ένα σημαντικό βήμα που παρέχει εγγυήσεις για την μετακίνηση χωρίς βίζα μεταξύ της ΕΕ και
του ΗΒ μετά το Brexit, ειδικά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. Στο τέλος, το
Κοινοβούλιο έδειξε υπευθυνότητα για να αποφευχθεί το χάος, το οποίο θα προξενούσε η θέ-
σπιση ενός καθεστώτος θεωρήσεων, για τους Βρετανούς και τους Ευρωπαίους πολίτες».

Μετά την έγκριση στην ολομέλεια του ΕΚ, το σχέδιο νόμου θα πρέπει να υιοθετηθεί επί-
σημα από το Συμβούλιο των Υπουργών. Εν αναμονή ενός Brexit χωρίς συμφωνία, θα πρέπει
να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ πριν τις 12 Απριλίου.

Η άρση της υποχρέωσης θεώρησης θα ισχύσει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (με την εξαί-
ρεση της Ιρλανδίας, η οποία υπόκειται σε ειδικό καθεστώς) και στην περιοχή Σένγκεν (Ισ-
λανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σε
ισχύ συγκεκριμένους διμερείς κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν τις μετακινήσεις χωρίς βίζα με-
ταξύ των δύο χωρών. n

Πόσιμο νερό στην ΕΕ: βελτίωση 
της ποιότητας και της πρόσβασης

Το ΕΚ ενέκρινε κανόνες που βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την
ποιότητα και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους τους Ευρω-
παίους, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τα πλαστικά απόβλητα. Οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ έχουν καλή πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας πόσιμο νερό. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Περιβάλλοντος, περισσότερο από το 98,5% των δοκι-

μών που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα πόσιμου νερού, κάλυπταν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η ευρωπαϊκή οδηγία για το πόσιμο νερό καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα

του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση (πόσιμο, για μαγείρεμα ή άλλες εργασίες),
προκειμένου να μας προστατεύσει από μολύνσεις.

Στις 28 Μαρτίου 2019, το ΕΚ ενέκρινε την ανανέωση των κανόνων, προκειμένου να πα-
ρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές αλλά και για να ενθαρρύνει την κα-
τανάλωση του πόσιμου νερού. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη μέλη να «προωθήσουν
την καθολική πρόσβαση» σε καθαρό νερό σε όλο τον κόσμο και ειδικά στις ευάλωτες ομά-
δες με περιορισμένη η καθόλου πρόσβαση.

Η νέα νομοθεσία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητα του νερού της βρύσης με τη θέ-
σπιση αυστηρότερων ορίων σε ορισμένους ρυπαντές, όπως ο μόλυβδος (μειώνεται κατά το
ήμισυ) ή βλαβερά βακτήρια και εισάγει νέα όρια για τις πιο ρυπογόνες ουσίες που βρίσκον-
ται στο νερό της βρύσης, Επίσης, θα παρακολουθούνται πλέον και τα επίπεδα των μικρο-
πλαστικών. Οι νέοι κανόνες, αυξάνουν τη διαφάνεια και παρέχουν στους καταναλωτές με-
γαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες.

Η κατανάλωση νερού βρύσης είναι φθηνότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Οι ευ-
ρωβουλευτές επιθυμούν τη θέσπιση μέτρων όπως η εγκατάσταση δωρεάν βρυσών σε δημό-
σιους χώρους (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων και των αεροδρομίων) όπου
αυτό είναι εφικτό, και ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την παροχή νερού βρύσης στα εστιατόρια.

Η πρωτοβουλία πολιτών “Right2Water”, συγκέντρωσε περισσότερες από 1.8 εκατομμύ-
ρια υπογραφές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί προτε-
ραιότητα για τους Ευρωπαίους. Η δημόσια διαβούλευση έχει δείξει ότι οι πολίτες νιώθουν
ανασφαλείς για την ποιότητα του πόσιμου νερού όταν ταξιδεύουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή
χώρα, παρόλο που τα ποσοστά συμμόρφωσης είναι πολύ υψηλά. Επίσης, επιθυμούν να λαμ-
βάνουν περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Το τελικό κείμενο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας με το Συμ-
βούλιο κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. n

Erasmus+ 2021-2027

Η ολομέλεια του ΕΚ ψήφισε τριπλασιασμό χρηματοδότησης για
το προσεχές πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να αυξηθούν οι διαθέ-
σιμες θέσεις, ενώ οι επιχορηγήσεις θα είναι πιο στοχευμένες.

Όσον αφορά την επόμενη γενιά του προγράμματος Erasmus+,
ένας από τους κύριους στόχους του ΕΚ είναι περισσότεροι νέοι
άνθρωποι να λάβουν μέρος σε διάφορα προγράμματα εκπαιδευ-

τικής κινητικότητας. Για αυτό τον λόγο η ολομέλεια προτείνει μία λεπτομερή δέσμη μέτρων
για την άρση όλων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εμποδίων.

Για την καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες των μειονεκτούντων ατό-
μων και την αύξηση της συμμετοχής τους, τα μέλη του ΕΚ προτείνουν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τα εθνικά γραφεία Erasmus να σχεδιάσουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και να ανα-
πτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη στο πρόγραμμα. Θα μπορούσαν δηλαδή να πά-
ρουν μέτρα για την παροχή μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης για την κινητικότητα, να
προσαρμόσουν τις μηνιαίες επιχορηγήσεις και να επανεξετάζουν τακτικά τις δαπάνες δια-
βίωσης και διαμονής. Επιπλέον ειδική υποστήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γλωσσική
εκπαίδευση, τη διοικητική υποστήριξη και τις ευκαιρίες διαδικτυακής εκμάθησης.

Τα μέλη του ΕΚ ανακατανέμουν επίσης τον προϋπολογισμό σε διάφορα τμήματα του προ-
γράμματος, ώστε να αντικατοπτρίζονται αυτές οι προτεραιότητες, προσφέροντας στο προ-
σωπικό που εργάζεται σε προσχολικό επίπεδο αλλά και στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης,
σε νεαρούς αθλητές αλλά και σε προπονητές την επιλογή να συμμετέχουν σε προγράμματα
κινητικότητας. Οι ανταλλαγές για σκοπούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις πα-
ραμεθόριες περιοχές, θα αποτελέσουν επίσης προτεραιότητα και θα λάβουν μεγαλύτερο
κομμάτι του προϋπολογισμού.

Περισσότερες συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα θα επιτρέ-
ψουν σε πολλά ποιοτικά προγράμματα, τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτή τη
στιγμή από το Erasmus, να επωφεληθούν από τη συνδυασμένη χρηματοδότηση για να συμ-
πληρώσουν την προσαρμογή των επιχορηγήσεων, της μετακίνησης, του κόστους διαβίωσης
για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους ή την χρηματοδότηση νέων έργων.

Το Erasmus+ δεν επιτρέπει απλά στους συμμετέχοντες να σπουδάσουν στο εξωτερικό,
αλλά βοηθάει επίσης στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και τη βελτίωση των επαγ-
γελματικών ευκαιριών, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να
εμπλουτίσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ζωές.

Το τελικό κείμενο θα πρέπει να τεθεί σε διαπραγμάτευση και να συμφωνηθεί με το Συμ-
βούλιο κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Οι δεσμεύσεις μετά την εκταμίευση 
της δόσης των 973 εκατ. ευρώ

H «κατάπαυση πυρός» που επεβλήθη στην Ευ-
ρώπη λόγω ευρωεκλογών επέτρεψε στην ελλη-
νική κυβέρνηση να κλείσει την Παρασκευή στο
Eurogroup, τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολό-
γηση και να εξασφαλίσει την εκταμίευση των
973 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τα ανακοινωθέντα τόσο του Euro-
group όσο και της Κομισιόν  δεν αφήνουν αμφι-
βολία ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ανησυχούν για

μία σειρά από εξελίξεις στην Ελλάδα και ζητούν την περαιτέρω υλοποίηση δεσμεύσεων το
προσεχές διάστημα, με πρώτο ορόσημο τον Ιούνιο, όταν θα εκδοθεί η επόμενη μεταμνημο-
νιακή έκθεσή τους. Μεταξύ άλλων, το Eurogroup απέσπασε νέα δέσμευση, όπως γράφει το
ανακοινωθέν του, από τις ελληνικές αρχές ότι θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για δι-
εύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή τη μείωση του αφορολογήτου από το 2020. 

Προς το παρόν, πάντως, η κυβέρνηση έχει μπροστά της έναν «καθαρό διάδρομο», όπως
έλεγε παλιά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να υλοποιήσει τα άμεσα, προεκλογικά σχέδιά της.
Το πρώτο θα είναι η πρόωρη εξόφληση μέρους των δανείων του ΔΝΤ, που δεν «διώχνει»
μεν το «σκληρό» ΔΝΤ, αλλά ασφαλώς θα διαφημιστεί ως κάτι τέτοιο. Σχεδιάζεται επίσης
μία ακόμη έξοδος στις αγορές, πιθανότατα στις αρχές Μαΐου, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Στις 26 Απριλίου θα ανακοινώσει την αξιολόγησή της η Standard & Poor’s και μια πιθανή
αναβάθμιση θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν
στενά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς εκτιμούν ότι θα είναι ένα 5ετές ομόλογο, αν και κυ-
κλοφόρησε έντονα και η ιδέα του τριετούς. Και βεβαίως ετοιμάζονται οι ρυθμίσεις για τις
οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, μια υψηλής προεκλογικής αξίας πρωτοβουλία,
που συναντά πάντως επιφυλάξεις από τους θεσμούς.

Η επόμενη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές και ενόψει της τρίτης αξιολόγησης, θα επαναφέ-
ρει τα προβλήματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Οι θεσμοί ανησυχούν για την αύξηση
του κατώτατου μισθού, όπως και για την αύξηση των μισθών των υπαλλήλων του υπουρ-
γείου Οικονομικών, ενώ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τις συνέπειες του νέου
πλαισίου για την πρώτη κατοικία. n

Μέι: Όσο καθυστερεί μια συμβιβαστική
λύση, μεγαλώνει ο κίνδυνος 
μη αποχώρησης

Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου
Τερέζα Μέι δήλωσε το Σάββατο ότι όσο περισ-
σότερο καθυστερεί να βρεθεί μια συμβιβαστική
λύση με το Εργατικό Κόμμα για τη διασφάλιση
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για μια συμ-
φωνία για το Brexit, τόσο λιγότερο πιθανό
είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει
από την ΕΕ.

«Το γεγονός είναι ότι για το Brexit υπάρχουν
τομείς που και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα

συμφωνούν: και οι δύο θέλουμε να τερματιστεί η ελεύθερη μετακίνηση, και οι δύο επιθυ-
μούμε να αποχωρήσουμε με μια καλή συμφωνία και οι δύο θέλουμε να προστατέψουμε θέ-
σεις εργασίας», τόνισε η πρωθυπουργός, σε δηλώσεις της που έδωσε στη δημοσιότητα αργά
το Σάββατο το γραφείο της στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Αυτή η βάση για έναν συμβιβασμό που θα μπορεί να εξασφαλίσει μια πλειοψηφία στο κοι-
νοβούλιο και κερδίζοντας αυτή την πλειοψηφία είναι ο μόνος δρόμος για την εκπλήρωση της
ψήφου υπέρ του Brexit», υπογράμμισε.

«Όσο περισσότερο καθυστερήσει αυτό, τόσο μεγαλύτερος είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο
ο κίνδυνος να μην αποχωρήσει καθόλου», σημείωσε, καθώς υπερασπίστηκε την απόφασή της
να διεξάγει συνομιλίες με τους Εργατικούς – απόφαση που προκάλεσε οργή στις τάξεις του
Συντηρητικού κόμματος – τονίζοντας ότι η «σαφής της προτίμηση» είναι να εξασφαλίσει
κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη συμφωνία της για το Brexit.

Παράλληλα επανέλαβε την ελπίδα της οι βουλευτές να εγκρίνουν μια συμφωνία που θα
επιτρέψει στην Βρετανία να αποχωρήσει από το μπλοκ το ταχύτερο δυνατό.

«Η πρόθεσή μου είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες που θα ση-
μαίνει ότι αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία εδώ στην χώρα, θα μπορούμε να αποχωρήσουμε
από την ΕΕ σε μόλις έξι εβδομάδες», ανέφερε.

Κάποιοι από τους βουλευτές των Τόρις προειδοποιούν ότι θα προσπαθήσουν να απομα-
κρύνουν την Μέι από την πρωθυπουργία, αν η Βρετανία συμμετάσχει στις ευρωεκλογές και
εξωθηθεί να παρατείνει την συμμετοχή της Βρετανίας στην ΕΕ, πέρα του Ιουνίου.

Χθες, ο ηγέτης των Εργατικών δήλωσε ότι η βρετανίδα πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη με-
τακινήσει τις «κόκκινες γραμμές» που έχουν εμποδίσει μια συμφωνία. n

ΔΝΤ: «Πλήγμα οι εμπορικές εντάσεις
στην παγκόσμια ανάπτυξη»

Η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε πως η παγκό-
σμια ανάπτυξη έχει χάσει την ορμή της εν μέσω
εμπορικών εντάσεων και πιο σφιχτών οικονομι-
κών καταστάσεων, αλλά τα διαλείμματα στις αυ-
ξήσεις των επιτοκίων θα βοηθήσουν να ενισχυθεί
η οικονομική δραστηριότητα στο δεύτερο εξά-
μηνο του 2019.

Σε μια προκαταρκτική παρουσίαση εν όψει των
εαρινών συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας (12-14 Απριλίου), η Λαγκάρντ
είπε πως η παγκόσμια οικονομία είναι «ανήσυχη» έπειτα από δύο χρόνια σταθερής ανάπτυ-
ξης, με τις προοπτικές να είναι «επισφαλείς» και τρωτές στο εμπόριο, στο Brexit και στα σοκ
των χρηματαγορών.

Η Λαγκάρντ είπε πως το ΔΝΤ δεν προβλέπει ύφεση στο κοντινό μέλλον και πως «το πιο
υπομονετικό βήμα εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των ΗΠΑ (Fed) θα δώσει περισσότερη ώθηση στη ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2019. 

Η Λαγκάρντ προειδοποίησε ωστόσο ότι χρόνια υψηλού δημόσιου χρέους και χαμηλών
επιτοκίων μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης πριν από μια δεκαετία, έχουν
αφήσει περιορισμένο χώρο σε πολλές χώρες προκειμένου να δράσουν όταν έρθει η επόμενη
κρίση κι έτσι οι χώρες πρέπει να κάνουν πιο έξυπνη χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής.
Αυτό σημαίνει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στη βιωσιμότητα του χρέ-
ους και στους στόχους κοινωνικής πολιτικής και ενέργειες για την αντιμετώπιση των αυξα-
νόμενων ανισοτήτων με την οικοδόμηση ισχυρότερων δικτύων κοινωνικής ασφάλειας.

Η διευθύντρια του ΔΝΤ αναφέρθηκε σε μια νέα έρευνα του ΔΝΤ που δείχνει ότι τα αυ-
ξανόμενα εμπορικά εμπόδια πλήττουν τις επενδύσεις σε εργοστάσια, μηχανικό εξοπλισμό και
προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η Λαγκάρντ είπε ακόμη πως το ΔΝΤ αναθεώρησε την ανάλυσή του για τις επιπτώσεις
του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας, υποδεικνύοντας πως αν το σύνολο του εμπορίου ανά-
μεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου υπαχθεί σε δασμούς 25%, το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν των ΗΠΑ θα μειωθεί έως και 0,6% ενώ το ΑΕΠ της Κίνας έως και 1,5%. n

Βεστάγκερ: Η Ευρώπη να αποφασίσει
επί ψηφιακού φόρου για τους 
διαδικτυακούς κολοσσούς

Η Ευρώπη χρειάζεται να αποφασίσει επί ενός ψη-
φιακού φόρου και να δείξει τον δρόμο, εάν δεν υπάρ-
χει επαρκής συναίνεση παγκοσμίως, δήλωσε η Ευρω-
παία Επίτροπος για θέματα Ανταγωνισμού Μαργ-
κρέτε Βεστάγκερ.

Υπάρχει ακόμα διαφωνία μεταξύ των μελών της ΕΕ
για το πώς θα εφαρμοστεί ο λεγόμενος φόρος
«GAFA» – από τα ονόματα των Google, Apple, Face-
book και Amazon – προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
οι παγκόσμιοι κολοσσοί του διαδικτύου πληρώνουν

το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί για τις τεράστιες δραστηριότητές τους στην Ευρώπη.
Η Γαλλία πιέζει σκληρά για έναν τέτοιο φόρο, αλλά σε συνεδρίαση των υπουργών Οικο-

νομικών της ΕΕ το σαββατοκύριακο, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Δανία μπλό-
καραν το προσχέδιο της πρότασης ενός πανευρωπαϊκού φόρου GAFA, σύμφωνα με αξιω-
ματούχους.

«Γινόμαστε ολοένα και πιο πολύ ένας ψηφιακός κόσμος και θα είναι ένα τεράστιο πρό-
βλημα εάν δεν βρούμε έναν τρόπο να αυξήσουμε τους (ψηφιακούς) φόρους», δήλωσε η Βε-
στάγκερ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Η Βεστάγκερ, της οποίας το όνομα συζητείται ευρέως ως υποψήφιας για την προεδρία της
Κομισιόν όταν λήξει η θητεία του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι οι ευρω-
παϊκές χώρες χρειάζονται πρώτα μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πα-
νευρωπαϊκά εναρμονισμένο φόρο.

«Το καλύτερο είναι μια παγκόσμια λύση. Αλλά εάν θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα
σε μια εύλογη χρονική περίοδο, η Ευρώπη πρέπει να προπορευθεί», πρόσθεσε η Επίτροπος.

Τα μέλη της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, της κάτω βουλής του γαλλικού Κοινοβουλίου, θα
ξεκινήσουν να συζητούν το προσχέδιο νόμου για έναν εθνικό φόρο GAFA. Το νομοσχέδιο
προτείνει φόρο 3% στις ψηφιακές διαφημίσεις και άλλα έσοδα τεχνολογικών εταιριών με
παγκόσμια έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ.

Η Βεστάγκερ, πρώην υπουργός Οικονομίας της Δανίας, είναι ευρέως γνωστή στις Βρυ-
ξέλλες για το γεγονός ότι βάλλει κατά της φοροαποφυγής και των ιδιοκτητών μονοπωλίων
μεταξύ των αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών και θεωρείται ως πιθανή υποψήφια για να
γίνει η επόμενη πρόεδρος της Κομισιόν. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Από τον  Όμηρο και τον Ησίοδο στην Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία
το Γ’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία

Με τίτλο «Από τον Όμηρο και τον Ησίοδο στην Αρχαία
Κυπριακή Γραμματεία», πραγματοποιήθηκε το Γ΄ Συνέδριο
Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας που ήταν συνέχεια του Διε-
θνούς Συνεδρίου Ομήρεια που πραγματοποιήθηκε το περα-
σμένο καλοκαίρι στη Χίο, γενέτειρα του Ομήρου, αλλά και
των Διεθνών Συνεδρίων Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας, τα
οποία έχουν καταστεί θεσμός στα εκπαιδευτικά δρώμενα της
Κύπρου.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμπιαούρης ο οποίος καλωσό-
ρισε τους εξέχοντες ξένους συνέδρους και ιδιαίτερα τους φί-
λους από το αδελφό νησί, τη Χίο, τον Σεβασμιότατο Μη-
τροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκο και τον
Δήμαρχο Χίου κ. Εμμανουήλ Βουρνού, καθώς και στην εκ-
πρόσωπο του Προέδρου της Euroclassica, Καθηγητή John
Bulver, κα Μαρία - Μαρκέλλα Βαρώνη. Θερμά καλωσορίζω
και τον εκλεκτό ακαδημαϊκό, κ. Νικόλαο Κονομή, καθώς και
τις καθηγήτριες και καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Υπουργός τόνισε ότι το Γ΄ Διεθνές Συνέδριο τιμά με τον
πιο ουσιαστικό και πρέποντα τρόπο τους μεγάλους ποιητές,
τον Όμηρο και τον Ησίοδο, σε σχέση με τον θησαυρό της
Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας, που αποτελεί μέρος της ευ-
ρύτερης Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Με αυτόν τον
τρόπο συμβάλλει στην εξακτίνωση των ελληνικών γραμμά-
των και του ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο
και στην παγκόσμια ακτινοβολία Ελλάδας και Κύπρου.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί, επίσης, απόδειξη

της άριστης συνεργασίας εδώ και 34 χρόνια, του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Η προσφορά του
ΕΚΠΑ για την Κύπρο είναι ανεκτίμητη και συμπληρώνει
φέτος με τα πιο λαμπρά γράμματα τη συνολική πολυετή
δράση του, η οποία ξεκίνησε και συνεχίζει ως μια σύντονη
και πολύπλευρη προσπάθεια, που στόχο είχε να συνδράμει
δημιουργικά τον σκληρά δοκιμαζόμενο Ελληνισμό της Κύ-
πρου, συμβάλλοντας στην προβολή της πανάρχαιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς της ακριτικής μεγαλονήσου και στην
προώθηση του μεγάλου εθνικού μας θέματος.

Ο Δρ Χαμπιαούρης καλωσόρισε στο νησί μας την εκπαι-
δευτική αποστολή από τη μητέρα Πατρίδα, συμπεριλαμβα-
νομένης και της Χορωδίας του Τμήματος Μουσικών Σπου-
δών του ΕΚΠΑ. Η συμμετοχή, τόνισε,  διδασκόντων και 
διδασκομένων της Φιλοσοφικής Σχολής και του Πανεπι-

στημίου, ακαδημαϊκών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου, αποδεικνύει τον συνεχή ζήλο των εμπνευ-
στών και πρωτεργατών της πολυετούς αυτής προσπάθειας,
τους καθηγητές Παναγιώτη Κοντό και Ανδρέα Βοσκό.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ο Υπουργός ότι το Διεθνές Συ-
νέδριο θα συμβάλει στην περαιτέρω επιστημονική κατάρ-
τιση των συνέδρων σε θέματα αρχαιοελληνικής γραμματείας.
Επίσης, θα προσφέρει ερεθίσματα για δημιουργική αξιοποί-
ηση του πλούτου της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας σε
σχέση με την ομηρική και ησιόδεια παράδοση και θα οδηγή-
σει σε μια πραγματικά γόνιμη επαφή με τον αρχαίο κόσμο,
αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα ιδεών, πρακτικών και αι-
σθητικών αντιλήψεων.

Τονίστηκε επίσης ότι τα γραπτά μνημεία της Αρχαίας Κυ-
πριακής Γραμματείας αποτελούν κληρονομιά ελληνική, ευ-
ρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια. Ταυτίζονται με την κοινή
ιστορική μοίρα Κύπρου και Ελλάδας και εκφράζουν την
κοινή πανελλήνια πνευματική δημιουργία. Είναι πηγή από
την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αντλήσει διαχρονικές ιδέες,
αξίες και ιδανικά στην προσπάθειά του να νοηματοδοτήσει
τον σύγχρονο κόσμο. Ως εκ τούτου, η επαφή, η κατανόηση
και η μελέτη της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας καθιστούν
το άτομο ώριμο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του παρόν-
τος και να εξάγει συμπεράσματα για το μέλλον. Γι’ αυτό οφεί-
λουμε και ως κοινωνία, να την αναγνωρίσουμε και να την
εντάξουμε συνειδητά στο πολιτισμικό αξιακό μας σύστημα.n

Τμήμα Αρχαιοτήτων και Getty Conservation Institute
συμμετέχουν σε συντήρηση αρχαίων μνημείων Πάφου

Από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώ-
θηκε συνεργασία του με το Getty Conserva-
tion Institute, Los Angeles, για τη δημιουρ-
γία ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Συντήρη-
σης και Διαχείρισης των αρχαιολογικών
χώρων της Νέας Πάφου και των Τάφων των
Βασιλέων, οι οποίοι αποτελούν μέρος της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με
σκοπό τη μελλοντική διασφάλιση της δια-
τήρησής τους, μέσα από τις πολιτιστικές, πο-
λιτισμικές και περιβαλλοντικές αξίες τις
οποίες αντιπροσωπεύουν. Η συνεργασία
αυτή, η οποία ξεκίνησε το 2018, περιλαμβά-
νει τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της
σημασίας των θέσεων, την κατάσταση δια-
τήρησης των ψηφιδωτών και των αρχαιολο-
γικών καταλοίπων, καθώς και το πλαίσιο
διαχείρισης, το οποίο επικεντρώνεται συγ-
χρόνως στην ερμηνεία και παρουσίαση των
θέσεων, τη διαχείριση των επισκεπτών, αλλά
και τους τρόπους αντιμετώπισης των βασι-

κών προκλήσεων συντήρησης και διαχείρι-
σης.

Καθότι μια από τις κυριότερες προκλήσεις
είναι και η προστασία και παρουσίαση των
μοναδικών ψηφιδωτών και άλλων σημαντι-
κών στοιχείων του αρχαιολογικού χώρου της
Νέας Πάφου, διεξάγεται, αυτή την εβδομάδα
(2-6 Απριλίου 2019), συνάντηση με θέμα τον
τρόπο στέγασης των εν λόγω αρχαιολογικών

καταλοίπων. Για τη συνάντηση αυτή προ-
σκλήθηκε ομάδα ειδικών επιστημόνων από
το εξωτερικό, από διάφορους τομείς ειδίκευ-
σης, όπως αρχιτεκτονική, μηχανολογία, πε-
ριβαλλοντική μηχανική και υδρολογία, και
με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό στεγά-
στρων σε άλλες θέσεις Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς. Η ομάδα αυτή εργάζεται με ειδικούς
σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς του
Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Getty Con-
servation Institute, με στόχο την εξέταση
όλων των παραγόντων που πρέπει να λη-
φθούν υπόψη για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των στεγάστρων. Οι παράγοντες
αυτοί περιλαμβάνουν την ανάγκη για προ-
στασία των αρχαιολογικών καταλοίπων, τη
συμπερίληψη του φυσικού περιβάλλοντος,
το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
αυτά, τη διασφάλιση της διατήρησης των
ψηφιδωτών, την ολοκληρωμένη ερμηνεία και
παρουσίαση και τη βελτίωση της εμπειρίας

των επισκεπτών. Η συνάντηση διεξάγεται
επιτόπου, για την καλύτερη κατανόηση του
πλαισίου, των αξιών και των προκλήσεων και
όλων εκείνων των παραμέτρων που είναι
απαραίτητοι για τον σχεδιασμό των στεγά-
στρων.  

Ο αρχαιολογικός χώρος της Νέας Πάφου
δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών
σε παγκύπριο επίπεδο, αποτελώντας σημαν-
τικότατο πολιτιστικό πόλο έλξης και θέση
μοναδικής περιβαλλοντικής σημασίας. Όλες
οι δραστηριότητες που προωθούνται στα
πλαίσια του Σχεδίου Συντήρησης και Διαχεί-
ρισης, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας
συνάντησης, έχουν ως απώτερο στόχο την
προστασία των αξιών που αντιπροσωπεύει η
Πάφος – καλλιτεχνικές, ιστορικές, κοινωνι-
κές και φυσικές – ώστε αυτές να αποτελέ-
σουν κτήμα των κατοίκων της Πάφου, και
των Κυπρίων γενικότερα, και όλων των επι-
σκεπτών. n

Θαλάσσιο Κέντρο έρευνας Καινοτομίας και Τεχνολογικής Αριστείας
Με ανακοίνωση του το Υφυπουργείο Ναυ-

τιλίας χαιρέτισε την έγκριση της κυπριακής
πρότασης με τίτλο  MARITEC-X για τη δη-
μιουργία του "Cyprus Marine and Maritime
Institute - CMMI", η οποία εξασφαλίζει €15
εκ. επιχορήγηση από την ΕΕ και €15 εκ. από
το κράτος. Σύμφωνα με  ανακοίνωση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η κυπριακή πρόταση
στο πλαίσιο του «Horizon 2020» Teaming
Project, αξιολογήθηκε πρώτη μεταξύ των
προτάσεων που υποβλήθηκαν από την
Κύπρο και τρίτη μεταξύ των 43 που υποβλή-
θηκαν από όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα, μέσα από την κοινοπραξία
του Ναυτιλιακού και Θαλάσσιου Κέντρου
Έρευνας Καινοτομίας και Τεχνολογικής Αρι-
στείας (MaRITeC-X), στοχεύει στη δημιουρ-
γία ενός επιστημονικού κέντρου αριστείας
που θα εδρεύει στην Κύπρο με σκοπό να
προωθήσει επιστημονικές και επιχειρησιακές
δράσεις σε Ναυτιλιακά και Θαλάσσια θέ-
ματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως
η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η
πληροφορική και τεχνολογία και το περι-
βάλλον, το MaRITeC-X θα εδραιώσει συ-

νεργασίες με γνωστά Ευρωπαϊκά ιδρύματα,
βοηθώντας έτσι στη μεταφορά και ανταλ-
λαγή της γνώσης, θα συνδιαμορφώσει προ-
γράμματα έρευνας και βιωσιμότητας, θα
αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές και θα παρέ-
χει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημι-
ουργία υποδομών στην περιοχή και ανάπτυ-
ξης ανθρώπινου δυναμικού. Το Cyprus Ma-
rine and Maritime Institute θα αποτελέσει
πηγή νέων θέσεων εργασίας, επιχειρηματι-
κών ευκαιριών και καινοτόμων επιστημονι-
κών δράσεων καθώς και μεσογειακός επι-
στημονικός σταθμός.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συγχαίρει  την
ομάδα υλοποίησης του όλου εγχειρήματος,
τον Δήμο Λάρνακας, το ΕΒΕ Λεμεσού, το
MARINEM και όλους τους συμμετέχοντες
στο έργο και διαβεβαιώνει ότι θα σταθεί ση-
μαντικός αρωγός στην επίτευξη των στόχων
του CMMI.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Νατάσα
Πηλείδου, θα παρευρεθεί αύριο σε συνέν-
τευξη Τύπου που διοργανώνει ο Δήμος
Λάρνακας για να απαντήσει ενδελεχώς στις
ερωτήσεις  εκπροσώπων των ΜΜΕ. n



ΓΙΑ ΤΟν ΕΛΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ελαφρά … ρούχα.
2. Σκωπτικά, ο όμιλος κωμικών προσώπων –
Ένας … δικέφαλος.
3. Εφαρμοστό ρούχο – Αμυντικό σύμφωνο.
4. Κουκί – Μεταφορικά, βρίσκομαι σε κακή κα-
τάσταση.
5. Αναφορική αντωνυμία (αρχ.) – Ταιριαστός.
6. Παράγγελμα στους κωπηλάτες – Σ’ αυτήν πέ-
θανε η Ζαν Ντ’ Άρκ – Το 805 με γράμματα.
7. Δεν είναι … επαρχιώτης – Γυναικείο όνομα.
8. Δεικτική αντωνυμία (ουδ.) – Στρατηγός του
Ναπολέοντα.
9. Πρόχειρα φτιαγμένες καλύβες.
10. Αναφέρεται στον άνεμο – Πέλαγος που βρέχει τα Επτάνησα.
11. … Βαρέζε: Παλιό όνομα ιταλικής ομάδας μπάσκετ – Πενήντα οι κόρες του (μυθ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Καρπός ελαχίστου μεγέθους – Αυτοί οι ίδιοι (ιδιωμ.).
2. Πρέπει να δικαιολογείται στη δημόσια υπηρεσία – Μαθηματικό σύμβολο.
3. … Καραγιάννη: ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης – Το πρώτο στρώμα βαφής.
4. Η προσδοκία μιας ποθητής κατάστασης – Η μεγαλύτερη δύναμη στο βρετανικό κοινο-
βούλιο.
5. Άτομο που ασχολείται με πράγματα σπάνια.
6. Μέρος του … ΝΑΤΟ – Κρητικός χορός.
7. … Φλέμιγκ: «ο πατέρας» του Τζέιμς Μποντ – Όμοια … υγρά – Τα «μάτια» του πλοίου.
8. … Σμιθ: Θεμελιωτής των κλασσικών οικονομιών – Μάρκα σοκολάτας.
9. Θεραπεύονται αυτοί – Αδιαμόρφωτο οικόπεδο.
10. Καινούργιος – Μονάδα μέτρησης του χρόνου – Οπτικά αριθμός.
11. Αρχικά ελληνικού κώδικα – Του ωκεανού αυτός.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Φοιτητής του ΑΞΙΚ πρώτος στο διαγωνισμό 
μαγειρικής «Olivier Roellinger 2019»

Πρώτος στον διεθνή διαγωνισμό μα-
γειρικής Olivier Roellinger 2019
στην κατηγορία των χωρών της Νό-

τιας Ευρώπης κατετάγη ο φοιτητής του Ανώ-
τερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου
(ΑΞΙΚ) Αντώνης Αβούρης. Ο διαγωνισμός
διεξήχθη στις 28 Μαρτίου 2019 στη Βαλέν-
θια της Ισπανίας και σε αυτόν συμμετείχαν
φοιτητές μέχρι 25 ετών.

Ο διαγωνισμός Olivier Roellinger διοργα-
νώνεται από τον περιβαλλοντικό οργανισμό
Ethic Ocean, τη γαστρονομική σχολή Fer-
randi Paris και την Ένωση Εστιατορίων Υψη-
λής Γαστρονομίας και Πολυτελών Ξενοδο-
χείων Relais & Chateaux. Στόχος του διαγω-
νισμού είναι η ευαισθητοποίηση για την
ανάγκη αποτροπής της χρήσης ψαριών υπό
εξαφάνιση στη μαγειρική με απώτερο σκοπό
την αποφυγή της κατάχρησης των θαλάσ-
σιων ειδών και την επίτευξη της αειφόρου
ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι καλούνται να απο-
δείξουν ότι η μαγειρική δημιουργία μπορεί
να είναι τόσο αειφόρος όσο και νόστιμη.

Το ΑΞΙΚ, ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης για επαγγελματική ειδίκευση στα ξε-
νοδοχειακά και τον τουρισμό έχει ως κεν-

τρικό εκπαιδευτικό στόχο τη μεγιστοποίηση
της συνεισφοράς στη συλλογική προσπά-
θεια επίτευξης της αειφόρου τουριστικής
ανάπτυξης. Το Ινστιτούτο συμμετείχε στον
εν λόγω διαγωνισμό για τρίτη συνεχή χρονιά
με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. n

Αναδρομικά από 660 μέχρι 7000
ευρώ διεκδικούν οι συνταξιούχοι του
δημοσίου στην Ελλάδα για το

12μηνο που μεσολάβησε από την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούνιο
του 2015 για καταβολή των αποκοπών στις
συντάξεις και την ψήφιση του Νόμου Κα-
τρούγκαλου, όπως αποκαλείται, το Μάϊο του
2016 για το ίδιο θέμα. 

Σύμφωνα με νομικές γνωματεύσεις η πε-
ρίοδος αυτή είναι νομοτελειακά η πλέον
ακάλυπτη και δικαιολογούνται έστω και όψι-
μες αξιώσεις και προ-
σφυγές δικαιούχων
στη δικαιοσύνη. 

Το 2015 το ΣτΕ απε-
φάνθη πως για λόγους
δημοσίου συμφέρον-
τος η αντισυνταγματι-
κότητα των περικοπών
του 2012 ισχύει από
την ημερομηνία δημο-
σιοποίησης της από-
φασης του. Ο Νόμος
Κατρούγκαλου επιχεί-
ρησε να προβάλει συν-
θήκες δημοσιονομικής
ασφυξίας για ακύρωση
της απόφασης ενώ συ-
νεχίζονται αιτήσεις
αναίρεσης στο ΣτΕ
εναντίον των αποφά-
σεων που επιδικάζουν
ποσά για την μετά το
2015 περίοδο, πολύ πε-
ρισσότερο όταν τα

ποσά μπαίνουν και στην περίοδο μετά την
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. 

Σε αυτό το πλαίσιο τα συνολικά ποσά που
διεκδικούν οι δικαιούχοι για το 10μηνο υπο-
λογίζονται με βάση τα μηνιαία εκκαθαρι-
στικά πληρωμών των κύριων και επικουρι-
κών συντάξεων όπου αναγράφονται οι μει-
ώσεις των σχετικών νόμων. Ήδη στους
δικαιούχους προσφέρονται από ειδικούς
εκτιμήσεις των δικαιουμένων ποσών. Είναι
χαρακτηριστικός ο πιο κάτω πίνακας. n

Μέχρι 7000 ευρώ επιστροφή αποκοπών
διεκδικούν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του την Τε-
τάρτη, 27 Μαρτίου 2019, αποφάσησε την υπαγωγή
του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου (ΑΞΙΚ)

στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), από την
1η Ιανουαρίου 2020.

Το Υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τις θερμές του ευχαρι-
στίες προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης και στους Λειτουργούς του
Υπουργείου της για την προετοιμασία της Πρότασης που
οδήγησε στην Απόφαση για υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΥΠΠ,
όπως και για τη μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία. n

Ευχαριστίες Υπουργείου Παιδείας
για την υπαγωγή ΑΞΙΚ στο ΥΠΠ



ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201914

 
 

 
 

 
 
 

 

1 7 2 3 5 6 8 9 4 

3 4 5 9 8 2 7 1 6 

6 8 9 4 1 7 5 2 3 

5 1 8 7 6 3 2 4 9 

7 6 4 2 9 8 1 3 5 

2 9 3 1 4 5 6 7 8 

9 5 7 8 2 4 3 6 1 

8 3 1 6 7 9 4 5 2 

4 2 6 5 3 1 9 8 7 

 
 

7 2 1 3 9 6 5 8 4 

6 8 3 1 4 5 2 9 7 

4 9 5 7 2 8 6 1 3 

3 5 6 9 7 2 8 4 1 

1 7 2 4 8 3 9 5 6 

9 4 8 5 6 1 3 7 2 

5 3 4 6 1 9 7 2 8 

2 1 9 8 3 7 4 6 5 

8 6 7 2 5 4 1 3 9 
 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
1 

K           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 
9 

           

 
10 

           

11            
 

 
 

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΟΟργανισμός Ασφάλισης Υγείας κα-
τόπιν συζητήσεων με προσωπικούς
ιατρούς για ενήλικες, οι οποίοι εξέ-

φρασαν την πρόθεσή τους να ενταχθούν στο
ΓεΣΥ, ανακοινώνει τις ακόλουθες διαφορο-
ποιήσεις/προσθήκες στις προτάσεις που
τους απεστάλησαν στις 14 Ιανουαρίου 2019:

• Οι κατά κεφαλήν αμοιβές για το 2019 θα
ισχύσουν ως ελάχιστες κατά κεφαλήν αμοι-
βές μέχρι 31 Μαΐου 2022.

• Οι κατά κεφαλήν αμοιβές καθορίζονται
ως οι ελάχιστες αμοιβές. Σε περίπτωση όπου
παραμείνει αδιάθετο κονδύλι, οι εν λόγω
αμοιβές θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν
προς τα πάνω μέχρι 15%.

• Η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού της
κατά κεφαλήν αμοιβής καθορίζεται ως η
ημερομηνία που ο προσωπικός ιατρός απο-
δέχεται ηλεκτρονικά στο σύστημα τον δι-
καιούχο και όχι η ημερομηνία πρώτης επί-
σκεψης του δικαιούχου στον προσωπικό
ιατρό για ταυτοποίηση.

• Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του
ΓεΣΥ (Ιούνιο 2019) ο Οργανισμός θα κατα-
βάλει την κατά κεφαλήν αμοιβή που αφορά
στην περίοδο 1/6/2019 – 15/6/2019, ώστε η
πληρωμή για τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα
να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις
30/6/2019. Ακολούθως, η κατά κεφαλήν
αμοιβή που αφορά στην περίοδο 16/6/2019 –
30/6/2019 θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι
τις 15/7/2019. Οι αμοιβές για τον μήνα Ιού-
λιο 2019 και εντεύθεν θα καταβάλλονται το
αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

• Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβό-
λιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμ-
βολιαστικό Σχήμα, ο προσωπικός ιατρός θα
χρεώνει κατά την κρίση του, όπως γίνεται
και σήμερα.

• Για αντιμετώπιση τυχόν φαινόμενου
υπερεπισκεψιμότητας καθορίζεται καταβολή
συμπληρωμής ύψους €15 από τους ασθενείς
προς τους προσωπικούς ιατρούς, στις περι-
πτώσεις όπου ο αριθμός επισκέψεων ανά δι-

καιούχο, ανά έτος, υπερβεί τους πιο κάτω
αριθμούς ανά ηλικιακή ομάδα:

Ηλικία Αρ. Επισκέψεων
16 – 18 3
18 – 40 4
41 – 50 6
51 – 65 8
>65 10

Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι
χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι
λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
και τα παιδιά τους.

Η αμοιβή  για κάθε επίσκεψη από άτομο
που είναι δικαιούχος σε συστήματα υγείας
άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναθεωρείται από €35 σε €45.

Διευκρινίζεται ότι ο προσωπικός ιατρός
δεν είναι υποχρεωμένος όταν απουσιάζει, να
ορίζει, μέσω του συστήματος πληροφορικής
αντικαταστάτη προσωπικό ιατρό. Εντούτοις,
συστήνεται να καθορίζεται αντικαταστάτης
για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των

ασθενών. Οποιαδήποτε θέματα αμοιβής του
αντικαταστάτη προσωπικού ιατρού θα διευ-
θετούνται μεταξύ των μερών (προσωπικών
ιατρών).

Θα λειτουργήσουν ανά επαρχία ένα ή δύο
κέντρα υγείας που θα εφημερεύουν καθημε-
ρινά από τις 6 μ.μ. μέχρι τις 11 μ.μ., Σαββα-
τοκύριακα και δημόσιες αργίες από τις 9 π.μ.
μέχρι τις 11 μ.μ. Η εξεύρεση των κέντρων
υγείας θα γίνει μέσω διαδικασίας προσφο-
ρών και θα μπορούν να συμμετέχουν και
ιδιωτικά κέντρα. Θα καταβληθεί προσπάθεια
ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει την
1/6/2019.

Το συνολικό όριο ασφαλιστικής κάλυψης
έναντι αμέλειας έχει καθοριστεί στις
€300.000 για περίοδο ασφάλισης ενός έτους
και στις €100.000 για κάθε περιστατικό.
Όμως θα γίνουν δεκτές και υφιστάμενες
ασφάλειες (ανεξαρτήτως ποσού) μέχρι τη
λήξη τους ή το αργότερο μέχρι την 1η Ιου-
νίου 2020. n

Ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για επισκέψεις / συμπληρωμές

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις
με τους Κύπριους φαρμακοβιομήχανους και τους ει-
σαγωγείς φαρμάκων, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ.

Κωνσταντίνος Ιωάννου, λέγοντας πως αναμένονται σχετι-
κές ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.

Μιλώντας την περασμένη Κυριακή στο περιθώριο επί-
σκεψής του στο περίπτερο του ΟΑΥ για ενημέρωση του κοι-
νού για το ΓεΣΥ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας
που γιορτάζεται στις 7 Απριλίου, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε
ότι η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ενερ-
γειών που γίνονται ή προγραμματίζεται να γίνουν από τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για ενημέρωση των πολιτών
για το ΓεΣΥ. «Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί ως προς τι θα
δικαιούται, ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις θα έχει στο
πλαίσιο του ΓεΣΥ, το οποίο εφαρμόζεται την 1η Ιουνίου
2019», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.

Σημείωσε δε πως «το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας για τη σημερινή ημέρα, ‘Καθολική Κάλυψη στην
Υγεία’, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο επίκαιρο για την Κύπρο.
Η καθολική κάλυψη, δηλαδή η κάλυψη όλου του πληθυσμού
στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, είναι ο βασικός πυλώνας του ΓεΣΥ».

Στη συνέχεια, κληθείς να πει εάν υπήρχαν εξελίξεις σε
σχέση με τα φάρμακα, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι το τελευ-
ταίο διάστημα «έχουν εντατικοποιηθεί οι συνομιλίες και με
τους ντόπιους κατασκευαστές και με τους εισαγωγείς φαρ-
μάκων και περιμένουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά θεωρώ
ότι έχουμε συμφωνήσει. Στις αρχές της ερχόμενες εβδομά-
δας, θεωρώ ότι θα μπορούμε να έχουμε και κάποιες ανακοι-

νώσεις».
Σε ερώτηση σχετικά με τις εν εξελίξεις διαδικασίες που

αφορούν στα εργαστήρια, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι
οι διαβουλεύσεις προχωρούν και έχει δοθεί από τον ΟΑΥ η
τελική πρόταση και αναμένονται οι αποφάσεις των εργα-
στηρίων.

Όσον αφορά στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ο κ. Υπουργός
είπε πως υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την ολοκλήρωση
των συζητήσεων. «Θα ενταχθούν σε περίπου 14 μήνες. Έχει
σταλεί εδώ και 10 μέρες μια επιστολή από τον ΟΑΥ όσον
αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσει -έχουν διαφορο-
ποιήσει τη στρατηγική τους και έχουν προσφέρει μια εναλ-
λακτική επιλογή, που στην ουσία εγγυούνται τους προϋπο-
λογισμούς των νοσηλευτηρίων. Έχουν λάβει μια απάντηση
την περασμένη Πέμπτη από τον ΠΑΣΙΝ, με την οποία ζη-
τούνται διευκρινίσεις και συνάντηση για να ξεκινήσουν να

συζητούν τα νέα δεδομένα», υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου.
Πρόσθεσε ότι η νέα πρόταση διαμορφώθηκε μετά από μια
πρώτη σειρά επαφών με νοσηλευτήρια και υπάρχει πρό-
σφορο έδαφος για συνεργασία.

Κληθείς να σχολιάσει ανάρτηση του τέως Υπουργού
Υγείας δρος Γιώργου Παμπορίδη, στην οποία γίνεται ανα-
φορά σε προσπάθειες πολιτικού αρχηγού για αλλαγή της νο-
μοθεσίας μετά τις Ευρωεκλογές, ο Υπουργός Υγείας δεν θέ-
λησε να σχολιάσει και παρέπεμψε στον ίδιο τον δρα Παμπο-
ρίδη για να απαντήσει.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τη Διακήρυξη της
Βαλέτας, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι η πρωτοβουλία προ-
χωρά και πρόσθεσε ότι, στο περιθώριο συμμετοχής του στο
Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ που θα πραγματοποι-
ηθεί την ερχόμενη βδομάδα στο Βουκουρέστι, θα έχει συ-
νάντηση με τους ομολόγους του από τα κράτη μέλη που
συμμετέχουν στην Διακήρυξη της Βαλέτας. «Όπως ήδη γνω-
ρίζετε, από το περασμένο καλοκαίρι, μετά από δική μας πρω-
τοβουλία, κάναμε μια συμφωνία με την Ελλάδα -και έχει ήδη
ξεκινήσει να εφαρμόζεται- για από κοινού διαπραγμάτευση
για προμήθεια φαρμάκων για την Ηπατίτιδα Γ. Είναι δια-
πραγμάτευση ούτως ώστε να πετύχουμε καλύτερες τιμές για
τον Κύπριο ασθενή. Θα γίνει (σ.σ. η κοινή διαπραγμάτευση)
για φάρμακα που είτε είναι ακριβά ή αφορούν θεραπείες,
όπως η Ηπατίτιδα Γ, που είναι πολύ ακριβές. Άρα αυτή η δια-
δικασία τρέχει και μαζί με την Ελλάδα θεωρώ ότι θα μπο-
ρούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα», είπε κατα-
ληκτικά ο Υπουργός Υγείας. n

Δηλώσεις Υπουργού Υγείας για διαβουλεύσεις 
με τους εμπλεκόμενους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας
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Ολοταχώς για τον 7ο συνεχόμενο τίτλο ο ΑΠΟΕΛ!
Αυτή τη φορά οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας δεν
στραβοπάτησαν όπως την προηγούμενη αγωνιστική.

Το πάθημα τους έγινε… μάθημα, μάλιστα το εκμεταλλεύτη-
καν με τον καλύτερο τρόπο, αφού ο Απόλλωνας δεν συνέρ-
χεται και δέχεται απανωτά χαστούκια. Αποτέλεσμα, ο
ΑΠΟΕΛ, που κέρδισε στο Τσίρειο την ΑΕΛ με 3-0 σε αντί-
θεση με τους ‘γαλάζιους’ που έμειναν στην ισοπαλία 1-1 στο
Τσίρειο με την Νέα Σαλαμίνα, αύξησε τη διαφορά στους
τέσσερις βαθμούς και τώρα φαντάζει να είναι το μεγάλο φα-
βορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Έτσι ο στόχος για το ΑΠΟΕΛ επετεύχθη αφού βρήκε
ακόμα μια φορά τον τρόπο να αποδράσει, για τέταρτη φορά
σε ισάριθμα παιχνίδια, από το Τσίρειο με τους τρεις βαθμούς
στις αποσκευές.

Οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν τους 58 βαθμούς, αυξάνοντας
τη διαφορά από το δεύτερο Απόλλωνα στους τέσσερις βαθ-
μούς (54β.) και συνεχίζουν ολοταχώς για τον τίτλο και το
Κύπελλο, αφού την περασμένη Τετάρτη στον ημιτελικό του
Κυπέλλου, κέρδισαν μέσα στο ΓΣΠ την Ένωση Παραλιμνίου
με 1-0 και έχουν το πάνω… χέρι!

Το ένα ‘χαστούκι’ μετά το άλλο δέχεται τον τελευταίο
καιρό ο Απόλλων, ο οποίος βλέπει τις ελπίδες του για κατά-
κτηση του τίτλου να εξανεμίζονται κάθε αγωνιστική που
περνά. Ήταν το τέταρτο σερί παιχνίδι που η ομάδα της Λε-
μεσού δεν μπόρεσε να κερδίσει, αφού υπενθυμίζουμε ότι
προηγήθηκαν οι ήττες από την ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ στο
πρωτάθλημα και από την ΑΕΛ στο Κύπελλο και κινδυνεύει
βάσιμα να τα χάσει όλα, όπως και πέρσι.

Η Νέα Σαλαμίνα, με τον βαθμό που πήρε προσπέρασε την
Ομόνοια (+1β.) και βρίσκεται πλέον στην 5η θέση του πίνακα
κατάταξης.

Η ΑΕΛ δεν έχασε μόνο το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, αλλά
και την τρίτη θέση, για πρώτη φορά από την έναρξη του
πρωταθλήματος.

Αιτία η ΑΕΚ Λάρνακος που κέρδισε μέσα στο ΓΣΠ την
Ομόνοια με 2-0 και την προσπέρασε κατά ένα βαθμό. Συγ-
κεκριμένα η ομάδα της Λάρνακας έπιασε τους 49 βαθμούς
και η ομάδα της Λεμεσού παρέμεινε στους 48 βαθμούς. Ήταν
η δεύτερη σερί νίκη και τρίτη συνολικά στα πλέι-οφ για την
ΑΕΚ και η πρώτη φετινή νίκη στο στάδιο της πρωτεύουσας.

Η Ομόνοια παρουσίασε για μια ακόμα φορά τα συμπτώ-
ματα που την συνοδεύουν από την αρχή της περιόδου και
έχασε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν καλύτερη από τον αντί-
παλό της. Η ομάδα του ‘τριφυλλιού’ έχασε την ύστατη ευ-
καιρία να διατηρήσει πιθανότητες για την 4η θέση και πέντε
αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος το μόνο
κίνητρο που της απέμεινε είναι το γόητρο και η δουλειά προ-
κειμένου να τεθούν βάσεις για το μέλλον…
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Η μάχη καλά κρατεί…

Αλκή Ορόκλινης και η Πάφος ήταν οι ομάδες που στην
27η αγωνιστική πέτυχαν το απόλυτο και πήραν βαθιές ανά-
σες. Αντίθετα, η Ένωση Παραλιμνίου ήταν η ομάδα που δεν
πήρε τίποτα σ’ αυτή την αγωνιστική και τώρα βρίσκεται σε
πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση με όλα πλέον να είναι
ανοικτά για την παραμονή στην Κατηγορία.

Η προσφυγική ομάδα της Κατωκοπιάς πήρε ένα βαθμό και
αύξησε την ψαλίδα από την ομάδα Παραλιμνίου, όμως χρει-
άζεται ακόμα βαθμούς στη συνέχεια για την παραμονή της.

Ο Ερμής Αραδίππου δέχθηκε νέα ήττα και άρχισε η αντί-
στροφη μέτρηση για την Β΄ Κατηγορία. Η ‘Κυρία’ είναι η
μόνη ομάδα που δεν καίγεται για βαθμούς και παίζει με το
γόητρο της. 

Συγκεκριμένα η Αλκή κέρδισε την Ένωση Παραλιμνίου με
2-0, η Πάφος τον Ερμή με 4-1 και η Δόξα Κατωκοπιάς στο
Μακάρειο Στάδιο εξήλθε 3-3 με την Ανόρθωση.
Στο Τσίρειο ο ΑΠΟΕΛ την… βρίσκει!

Το ΑΠΟΕΛ έκλεισε’ καρέ’ επιτυχιών στο Τσίρειο, όπου
διατηρεί το απόλυτο συγκομιδής μέχρι στιγμής. Οι ‘γαλαζο-
κίτρινοι’ πρόσθεσαν τρεις ακόμα πολύτιμους βαθμούς στο
ενεργητικό τους μετά από μεστή εμφάνιση και οδηγούν στα-
θερά την κούρσα του πρωταθλήματος. Μάλιστα με το +4

έχουν γίνει πλέον το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του
7ου συνεχόμενου τίτλου στην ιστορία τους. Αν το πετύχει
αυτό θα είναι και η πρώτη φορά που το κάνει.
Πήρε την κάτω… βόλτα

Τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις αρκούν και περισ-
σεύουν. Ένας μόλις βαθμός στους τρεις τελευταίους αγώνες
των πλέι-οφ (και μάλιστα μπορεί να λεχθεί πως απέναντι
στη Νέα Σαλαμίνα δεν έχασε δύο βαθμούς αλλά πήρε ένα).

Ο Απόλλωνας δεν συνέρχεται και αν δεν υπάρξει κάποια
δραματική αλλαγή χάνει και τους δύο τίτλους. Τα σημάδια
άρχισαν να εμφανίζονται αμέσως μετά το έμπα του 2019.
Ακόμη και σε παιχνίδια που κέρδισε δεν.. έπειθε. Οι συνεχό-
μενοι τραυματισμοί, η υπερφόρτωση ενός μικρού αριθμού
παικτών, η κάκιστη απόφαση να μην υπάρξει ενίσχυση τον
Ιανουάριο, τα σοβαρότερα λάθη τον έφεραν τελικά σε κά-
θετη πτώση, έχοντας και το μπόνους 3 βαθμών από την υπό-
θεση Ουζόχο.

Η χρονιά πάει να τελειώσει με τον χείριστο τρόπο. Θα το
παλέψει, αλλά πλέον δεν εξαρτάται από τα πόδια του και δεν
πείθει ότι μπορεί να αξιοποιήσει πιθανές ευκαιρίες…
Έχει πλεονέκτημα

Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο ΓΣΠ και με τη νίκη της σε
βάρος της Ομόνοιας ανέβηκε στην 3η θέση, εκμεταλλευό-
μενη την ήττα της ΑΕΛ από το ΑΠΟΕΛ. Η επιτυχία ήρθε
στην κατάλληλη στιγμή, αφού οι ‘πρασινοκίτρινοι’ πάνε με
ανεβασμένη ψυχολογία και πλεονέκτημα στο κρίσιμο παι-
χνίδι με την ΑΕΛ στο Τσίρειο. Με νέα νίκη θα αποκτήσει
σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση της 3ης θέσης που
οδηγεί σε έξοδο στην Ευρώπη.
Έπεσε η ΑΕΛ στην 4η θέση

Η ήττα της ΑΕΛ από το ΑΠΟΕΛ έριξε την ομάδα από την
3η θέση της βαθμολογίας, μετά από μεγάλο χρονικό διά-
στημα και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την υλοποίηση του βα-
σικού στόχου, που είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Ωστόσο η
Λεμεσιανή ομάδα διατηρεί πολλές πιθανότητες για να εξα-
σφαλίσει Ευρωπαϊκό εισιτήριο σε δύο ταμπλό.

Στο πρωτάθλημα ο ένας βαθμός που την χωρίζει από την
ΑΕΚ δεν απαγορεύει τα… όνειρα, ενώ βρίσκεται στους ‘4’
του Κυπέλλου με προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, αφού
νίκησε τον Απόλλωνα ως φιλοξενούμενη με 2-1.

Το σημαντικό για την ΑΕΛ είναι ότι έχει την ευκαιρία να
βρεθεί ξανά σε θέση ισχύος, αφού την ερχόμενη Κυριακή θα
αντιμετωπίσει την ομάδα της Λάρνακας στο Τσίρειο. Με νίκη
θα επιστρέψει στην 3η θέση και θα κάνει αποφασιστικό βήμα
για να την κατακτήσει.
Σπάνιο Στατιστικό

Ένα πολύ σπάνιο και ασυνήθιστο στατιστικό βγαίνει από
τους αριθμούς των τριών ομάδων που προπορεύονται στο
βαθμολογικό πίνακα. ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και ΑΕΛ έχουν
περισσότερους βαθμούς όταν φεύγουν από ΓΣΠ και Τσίρειο
αντίστοιχα. Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 23 βαθμούς εντός έδρας και
35 εκτός. Ο Απόλλωνας 27 στο Τσίρειο και 27 εκτός έδρας
και η ΑΕΛ 22 εντός και 26 εκτός.

Βλέπουμε ότι οι έδρες των τριών πρωτοπόρων δεν έδω-
σαν του βαθμούς που περιμένουν και εν όψει των τελευταίων
πέντε αγωνιστικών να δούμε ποια ομάδα θα πάρει τους πε-
ρισσότερους βαθμούς στην έδρα της. Πολλοί χαμένοι βαθ-
μοί στην έδρα τους που στοίχισαν σημαντικούς βαθμούς

στην  προσπάθεια που κάνουν στο φετινό πρωτάθλημα.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Στην 28η αγωνιστική του πρωταθλήματος για τα πλέι-οφ,
που είναι και η πρώτη του β΄ γύρου, δεν υπάρχει το μεγάλο
ντέρμπι, ξεχωρίζει όμως το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΛ και της
ΑΕΚ που ίσως ξεκαθαρίσει και η 3η προνομιούχα θέση που
οδηγεί απευθείας στο Γιουρόπα Λιγκ. Με νίκη, η ομάδα της
Λάρνακας θα έχει ένα σημαντικό προβάδισμα των τεσσάρων
βαθμών, που δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Αν όμως η
ομάδα της Λεμεσού δεν χάσει και πάριε κάτι από τον αγώνα,
τότε η μάχη για την 3η θέση θα έχει συνέχεια και πολύ με-
γάλο ενδιαφέρον.

Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ τη Νέα
Σαλαμίνα και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το τρίποντο. Να
θυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι στα πλέι-οφ, η ομάδα της
Αμμοχώστου έκανε τη ζημιά στους γαλαζοκίτρινους με το
ισόπαλο 1-1 αποτέλεσμα.

Η Ομόνοια την Κυριακή θα έχει για αντίπαλό της τον
Απόλλωνα που σε τέσσερα παιχνίδια (τρία πρωτάθλημα και
ένα Κύπελλο) δεν κατάφερε να πάρει έστω και μια φορά τη
νίκη.
Β’  ΟΜΙΛΟΣ

Η Δόξα Κατωκοπιάς θα φιλοξενήσει την Ένωση Παραλι-
μνίου, η Αλκή Ορόκλινης την Πάφο και η Ανόρθωση τον
Ερμή.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Για πρώτη φορά έπιασε κορυφή η Άχνα

Το παιχνίδι μεταξύ του Οθέλλου Αθηένου και του Ολυμ-
πιακού διεκόπη στο 54΄ (λόγο φωτισμού) και ενώ το σκορ
ήταν 1-0 υπέρ της ομάδα της Αθηένου. Έτσι ο Ολυμπιακός
προς το παρών παρέμεινε στους 57 βαθμούς. Η συνέχεια του
αγώνα θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη και η ομάδα του Τα-
κτακαλλά θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει το εις βάρος
της αποτέλεσμα και να ανεβεί ξανά μόνη στην κορυφή.

Αυτή τη στιγμή στην κορυφή βρίσκεται μόνος ο Εθνικός
Άχνας με 59 βαθμούς, αφού συνέτριψε την ΠΑΕΕΚ Κερύ-
νειας με 6-1.

Πολύ κοντά στους πρωτοπόρους βρίσκεται ο Άρης, με 56
βαθμούς, μετά τη νίκη του με 5-2 επί της Καρμιώτισσας. Η
ομάδα της Λεμεσού στο ημίχρονο έχανε με 0-2, όμως στο β’
ημίχρονο όχι μόνο το ανάτρεψε, αλλά πήρε και το τρίποντο.

Στο μέτωπο της αποφυγής του υποβιβασμού επικεντρώ-
θηκε το ενδιαφέρον της 26ης αγωνιστικής, τέσσερις αγωνι-
στικές πριν πέσει η αυλαία του πρωταθλήματος.  Τρίποντο
που αυξάνει τις πιθανότητες της για παραμονή πήρε η
ΜΕΑΠ Π. Χωριού, κερδίζονται με 1-0 τον Ονήσιλλο Σωτή-
ρας και μειώνοντας τις διαφορές από τις ομάδες που ακο-
λουθούν. Είναι στην 14η θέση με 24 βαθμούς, η ΠΑΕΕΚ
έμεινε στην 15η θέση με 22 βαθμούς. Στην 13η θέση είναι ο
ΘΟΪ με 26 βαθμούς που έχασε 3-0 από την Αναγέννηση Δε-
ρύνειας και εξακολουθεί να παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.
Ο Ακρίτας Χλώρακας, που είναι 12ος με 29 βαθμούς, ηττή-
θηκε με 2-1 από την Ομόνοια Αραδίππου και μπήκε και
αυτός για καλά στην υπόθεση διαβάθμισης. Στην τελευταία
θέση είναι ο Διγενής Ορόκλινης με 14 βαθμούς και οδηγεί-
ται με μαθηματική ακρίβεια στην Γ΄ Κατηγορία.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι ΑΕΖ Ζακακίου – Αγία Νάπα
1-1 και Διγενής Ορόκλινης – ΑΣΙΛ Λύσης 0-1.

Η Συνέχεια – 27η αγωνιστική
Ακρίτας Χλώρακας – Αναγέννηση Δερύνειας, Αγία Νάπα

– Εθνικός Άχνας, Καρμιώτισσα  - Οθέλλος, ΜΕΑΠ Π. Χω-
ριού – Διγενής Ορόκλινης, Ονήσιλος – ΑΕΖ, ΠΑΕΕΚ Κερύ-
νειας – Ομόνοια Αραδίππου, ΘΟΪ Λακατάμιας – Άρης και
Ολυμπιακός ΑΣΙΛ Λύσης.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κοντά στην άνοδο η ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα

Στην τελική ευθεία μπήκε η Γ΄ Κατηγορία και τη 28η αγω-
νιστική έφερε σπουδαία εκτός έδρας νίκη για την ΕΝΥ Δι-
γενή Ύψωνα στο ντέρμπι με την Ομόνοια Ψευδά. Συγκεκρι-
μένα ο Ύψωνας κέρδισε εκτός έδρας την ομάδα του Ψευδά με
2-1 και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος η ΕΝΥ διατήρησε την
4η προνομιούχα θέση με 47 βαθμούς και στο +1 από την (5η)
ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς που συνέτριψε την Πέγεια με 7-1.n

Ολοταχώς για το 7ο!

Πανηγυρικό στιγμιότυπο από τη νίκη του ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Τρομοκρατική οργάνωση οι «Φρουροί της

Επανάστασης».

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μετά τους S-400 θα δώσουμε και άλλα

οπλικά συστήματα στην Τουρκία.

Βλαντιμίρ Πούτιν,

Πρόεδρος της Ρωσίας.

Ζητώντας μας να εγκαταλείψουμε το αντι-
πυραυλικό σύστημα S-400 σημαίνει ότι δεν
μας γνωρίζουν.
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Η Τουρκία πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο

ΝΑΤΟ και στους ρωσικούς S-400.

Μάικ Πενς,

Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Αυτοί που καταστρέφουν την Ευρωπαϊκό
όνειρο είναι οι γραφειοκράτες και οι τραπε-
ζίτες.
Ματέο Σαλβίνι,
Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας.

Τώρα υπάρχει μία ξεκάθαρη επιλογή ανά-
μεσα στην έξοδο της χώρας της από
την  ΕΕ  με συμφωνία ή στην ματαίωση
του Brexit. 
Τερέζα Μέι, 
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Βρετανία δεν θα

αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Πιέρ Μοσκοβισί,

Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα αγωνιστώ για μια συντεταγμένη έξοδο
της Βρετανίας από την ΕΕ, κυρίως για να
διατηρηθεί η ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Επαναλήφθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση
για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων

Διοργανώθηκε και φέτος από τη ΣΕΚ στις 3 Απρι-
λίου η καθιερωμένη εκδήλωση για την επαγγελμα-
τική ασφάλεια και υγεία που σηματοδοτεί τη συμμε-

τοχή στη διεθνή εκστρατεία για ευαισθητοποίηση όλων των
ενδιαφερομένων στη λήψη μέτρων για περιορισμό θανάτων
και τραυματισμών από εργατικά ατυχήματα.

Σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση η Υπουργός Εργασίας κ.
Ζέτα Αιμιλιανίδου επισήμανε ότι είναι πραγματικά λυπηρό
και απαράδεκτο το γεγονός ότι στην εποχή μας άνθρωποι
συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζον-
ται με την εργασία τους.  Και ενώ η ασφαλής και υγιής ερ-
γασία αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες ανθρώπινο δι-
καίωμα, τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι κάθε
χρόνο εκατομμύρια άντρες και γυναίκες πεθαίνουν λόγω
τραυματισμού στην εργασία ή επαγγελματικής ασθένειας. 

Ανάφερε η Υπουργός ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας μεί-
ωσης των επαγγελματικών ασθενειών, οργανώθηκε και η εκ-
στρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία για τη διετία 2018-2019 με θέμα τη
Διαχείριση των Επικίνδυνων Ουσιών. Στόχος της εκστρα-
τείας αυτής, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η Κύπρος,
είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση για τους κιν-
δύνους που προκαλούνται από τις επικίνδυνες ουσίες στους
χώρους εργασίας. Παράλληλα η εκστρατεία στοχεύει στην
προαγωγή της νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων μέσω
της αποτελεσματικής διαχείρισης, στην οποία περιλαμβάνε-
ται και η αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στους χώ-
ρους εργασίας με ουσίες λιγότερο επικίνδυνες.  Μέσα στα
πλαίσια αυτής της εκστρατείας ευαισθητοποίησης, το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο επιβλέπει την εφαρμογή
της νομοθεσίας, διεξάγει στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώ-
ρους παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης χημικών
ουσιών, με στόχο τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων
σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και την πρόληψη των επαγ-
γελματικών ασθενειών που πιθανόν να προκληθούν.

Η κ. Αιμιλιανίδου τόνισε:
Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη

θεραπεία.  Η εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση ενός Συστήματος
Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας, διασφαλίζει ακρι-
βώς την εφαρμογή των κατάλληλων και επαρκών μέτρων
πρόληψης και προστασίας.   Τα Συστήματα Διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία θέτουν το πλαίσιο για
έναν συστηματικό τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και
διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια,
μειώνουν την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων, ασθε-
νειών και επικίνδυνων συμβάντων, βοηθούν στη συμμόρ-
φωση με τη νομοθεσία και βελτιώνουν τη συνολική επίδοση.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος συνεπάγεται τον εν-
τοπισμό των κινδύνων καθώς και τον σχεδιασμό και τη λήψη
μέτρων για μείωση ή εξάλειψή τους μέσω των γενικών αρχών
πρόληψης. Οι αρχές αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν την
εκτίμηση και καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους,
την αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή
το λιγότερο επικίνδυνο, την προσαρμογή εργασίας στον άν-
θρωπο και την παροχή κατάλληλων οδηγιών.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο της ως αρμόδιο για τα
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, θέτει σε προτε-
ραιότητα τα θέματα ασφάλειας και υγείας και ένας από τους
πάγιους στόχους του είναι η διασφάλιση υγιών και ασφαλών
συνθηκών για όλους τους εργαζόμενους.  Στο πλαίσιο αυτό
δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή βελτίωση της συνερ-
γασίας με τους κοινωνικούς εταίρους τους οποίους ανέκα-
θεν θεωρούσε συνεργάτες του.  Είναι στο πλαίσιο αυτό άλ-
λωστε που όλοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συνυπογράψει
την Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Ερ-
γασία 2013-2020, βασικός πυλώνας της οποίας είναι  η προ-
ώθηση εθνικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας, η οποία
θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός κατάλληλου και επαρκούς
εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη ζωή, την
αρτιμέλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Στην εκδήλωση που περιλάμβανε άναμμα λαμπάδας για
τα θύματα Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών
Ασθενειών συμμετείχε η ΠΑΣΥΔΥ και άλλες Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις όπως και το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ. n

Χαμηλότεροι οι μισθοί των εργαζομένων 
συγκρινόμενοι με εκείνους του 2008
Στην Κύπρο πτώση μισθών κατά 7%

Οι μισθοί των εργαζομένων στην Κύπρο το 2018
όπως και σε επτά άλλες χώρες μέλη της ΕΕ ήσαν χα-
μηλότεροι από τους μισθούς που ελάμβαναν πριν

δέκα χρόνια. 
Μελέτη που διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλι-

στικό Ινστιτούτο (Εuropean Trade Union Insτitute ETUI) -
τα πορίσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στις 29 Μαρτίου -
αναφέρουν ότι το 2018 οι μισθοί των εργαζομένων υπολογι-
ζόμενοι σε αντιστοιχία με την τρέχουσα αγοραστική τους δύ-
ναμης λαμβανομένης υπόψη και της ανόδου του  πληθωρι-
σμού, ήσαν χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους μισθούς του
2008 κατά 23% στην Ελλάδα, 11% στην Κροατία, 7% στην
Κύπρο, 4% στην Πορτογαλία, 3% στην Ισπανία, 2% στην
Ιταλία και κατά 1% στην Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασί-
λειο. Στο Βέλγιο και τη Φιλανδία οι μισθοί του 2028 ήσαν
ισότιμοι με εκείνους του 2008. 

Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ΕTUC σχο-
λιάζοντας τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το ETUI τα
αποκάλεσε απόδειξη ότι η οικονομική κρίση δεν έχει τερμα-
τισθεί σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ ενώ ακόμη και σε χώρες
στις οποίες σημειώνεται οικονομική ανάκαμψη οι εργαζόμε-
νοι δεν απολαμβάνουν τα οφέλη της και τούτο οφείλεται στα
μέτρα λιτότητας τα οποία έχουν διαλύσει τους κανονισμούς
για ελάχιστο εγγυημένο μισθό όπως και τα συστήματα συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων με αποτέλεσμα τη μεγάλη διεύ-
ρυνση των ανισοτήτων. 

Η ETUC πρόσθεσε ότι είναι επείγουσα η ανάγκη όπως η
ΕΕ προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση των απολαβών
των εργαζομένων και για την επαναφορά των διαδικασιών
των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση των ερ-
γασιακών διαφορών. n




