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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Μόνο όσοι προσέφυγαν δικαιούνται σε αναδρομική καταβολή 

ΗΟργάνωση μας αναγνωρίζοντας ότι το 2011 και
2012 υφίστατο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον που δι-
καιολογούσε απόλυτα τη λήψη μέτρων για την αντι-

μετώπιση της οικονομικής (τραπεζικής) κρίσης εισηγήθηκε
τη λήψη γενικών μέτρων στη βάση της αρχής της ισότητας
και της αρχής της αναλογικότητας.  

Στο Άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζεται ότι «έκαστος
υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα δημόσια βάρη αναλόγως
των δυνάμεων αυτού» και στο Άρθρο 28 ότι «πάντες είναι
ίσοι ενώπιον του νόμου , της διοικήσεως και της δικαιοσύνης
και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρί-
σεως».

Από το συνδυασμό των Άρθρων 24 και 28 συνάγεται ότι ο
νομοθέτης δύναται καταρχήν να επιβάλει στους πολίτες,
προς εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλ-
ληλεγγύης, επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση ορισμένης
επείγουσας ανάγκης ή κατάστασης κρίσης, υπό την προ-
ϋπόθεση ωστόσο ότι αυτές κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των
πολιτών ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός και με την τή-
ρηση των αρχών της προσφορότητας και της αναγκαιότη-
τας.

Ο διαπρεπής συνταγματολόγος Αριστόβουλος Μάνεσης
στο σύγγραμμα του «Συνταγματική Θεωρία και Πράξη» σελ.
320 επεξηγεί ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότητα του
Νόμου νοείται ως αναλογική ισότητα. Και αυτό σημαίνει ότι
ίση ρύθμιση υφίσταται - είτε εις πρόσωπα είτε εις πράγματα
είτε εις σχέσεις είτε εις καταστάσεις αφορά αυτή - όταν ενερ-
γείται ομοία μεταχείριση των ομοίων και ανομοία μεταχεί-
ριση των ανομοίων. Η όμοια μεταχείριση δια να είναι ίση
προϋποθέτει ομοιότητα των υπό ρύθμιση θεμάτων. Αναφο-
ρικά με το δικαστικό έλεγχο ο καθηγητής Μάνεσης υποδει-
κνύει, ότι ο Δικαστής οφείλει να ερευνά αν υφίσταται πράγ-
ματι ομοιότητα των υπό ρύθμιση θεμάτων. Και για το σκοπό
αυτό αποβλέπει στις ουσιώδεις ομοιότητές των και με βάση
αυτές να εκτιμά την αντικειμενική ύπαρξη ομοιότητας ή ανο-
μοιότητας. Πρέπει επίσης ο Δικαστής να έχει υπόψη, ότι ο

νομοθέτης δικαιούται να κι-
νείται με διακριτική ευχέρεια
«εντός ευρέων πλαισίων»
κατά την εκτίμηση της ομοι-
ότητας ή μη των υπό ρύθμιση
θεμάτων και κατά τη θέσπιση
ίσης ρύθμισης.

Οι ίδιες θέσεις διατυπώνον-
ται και στο σύγγραμμα του
Π.Δ. Δαγτόγλου «Συνταγμα-
τικό Δίκαιο - Ατομικά Δι-
καιώματα», Τόμος Β, παραγ.
1352-53. Σε σχέση με το δικα-
στικό έλεγχο παρατηρείται, ότι η δέσμευση του Νομοθέτη
από την αρχή της ισότητας, δε σημαίνει εξουσιοδότηση προς
τα δικαστήρια να ελέγχουν αν και κατά πόσο ένας νόμος
είναι «δίκαιος», «ορθός», «εύλογος» ή και «σκόπιμος». Δε-
δομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχει απόλυτη πραγματική ισό-
τητα δεν απαιτεί ούτε το Σύνταγμα από το Νομοθέτη μαθη-
ματικά ίση μεταχείριση «ομοίων» περιπτώσεων, που θα ήταν
άλλωστε λογικά ανέφικτη (Βλ. και Γιασεμίδου κ.α. ν. Δημο-
τικού Συμβουλίου κ.α. (Αρ. 2) (1996) 3 Α.Α.Δ. 491).

Δυστυχώς οι θέσεις και εισηγήσεις μας τόσο για τα αίτια
της κρίσης όσο και για την επιτυχή αντιμετώπιση της αντι-
μετωπίστηκαν αρνητικά. Και η Βουλή των Αντιπρόσωπων
αντί γενικών μέτρων ψήφισε σειρά νομοθετημάτων δυνάμει
των οποίων επιβλήθηκαν οδυνηρά μέτρα στους εργαζόμε-
νους και συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Να θυμίσω ότι παρά την αντίθεση μας στα αντεργατικά
μέτρα που λήφθηκαν το 2011 και 2012, από μέρους μας
υπήρξε αντίδραση, αποκλειστικά και μόνο, για τη συνταγ-
ματική εκτροπή. Συνειδητά, με υπευθυνότητα και με έγνοια
για το μέλλον του τόπου αποφύγαμε τις όποιες κινητοποι-
ήσεις και δυναμικές αντιδράσεις και περιοριστήκαμε στην
καταχώρηση προσφυγών ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, δηλώνοντας εξ υπαρχής ότι θα σεβαστούμε την όποια
ετυμηγορία του δικαστηρίου.  

Μετά από επτά χρόνια δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αντί να
αναγνωριστεί το γεγονός ότι με παράνομο τρόπο οι μεν εν
ενεργεία υπάλληλοι αποστερούνται  σημαντικού μέρους των
απολαβών τους και  των δικαιουμένων προσαυξήσεων   και
του τιμαριθμικού επιδόματος, οι δε συνταξιούχοι σημαντι-
κού μέρους της σύνταξης τους, επιζητείται η συνέχιση της
παρανομίας αντί της λήψης σύννομων μέτρων για την αντι-
μετώπιση των οποιωνδήποτε δημοσιονομικών κινδύνων.  

Παρενθετικά αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα επίσημα
στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας το κράτος, με-
ταξύ των ετών 2011 και 2018, οι εργαζόμενοι και συνταξιού-
χοι του  ευρύτερου δημόσιου τομέα στερήθηκαν με παρά-
νομο τρόπο περί τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.  Αναντίλεκτα
οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πλήρωσαν πολύ μεγα-
λύτερο τίμημα.  Από τις αποκοπές του δημοσίου ωφελήθηκε

το κράτος, από τις απολύσεις προσωπικού και μειώσεις μι-
σθών στον ιδιωτικό τομέα ωφελήθηκαν οι επιχειρηματίες
μας.  Αυτή ήταν και η «συνεισφορά» του επιχειρηματικού κό-
σμου για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι ακυρωτικές αποφάσεις προκάλεσαν ποικίλες αντιδρά-
σεις.  Κάποιοι επέκριναν το δικαστήριο, άλλοι αναφέρθηκαν
σε δημοσιονομική βόμβα 5 δις. ευρώ και τέλος πρόσωπα της
εξουσίας σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν όσους αγω-
νιούσαν με «υπευθυνότητα» έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι «θα
στηθούν μπλόκα για εξουδετέρωση της απόφασης του δι-
καστηρίου».

Με βάση τα επίσημα στοιχεία η απώλεια από τις παράνο-
μες αποκοπές για την περίοδο 2019-2022 υπολογίζονται
γύρω στα 800 εκατ. ευρώ. Και σύμφωνα με πρόσφατη αξιο-
λόγηση του οίκου Fitch δεν θα υπονομεύσουν την πτωτική
πορεία του χρέους».

Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε και/ή να σχολιά-
σουμε τα όσα ανεπίτρεπτα είδαν το φως της δημοσιότητας
σε σχέση με το δικαστήριο και/ή τις επιπτώσεις στην οικο-
νομία ως αποτέλεσμα των υπό αναφορά ακυρωτικών απο-
φάσεων.  Για μας είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ο Γενικός
Εισαγγελέας επέβαλε τη θέση του στη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Προεδρικό τη Δευτέρα, στην παρουσία
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η καταχώρηση
έφεσης και η υποβολή αιτήματος για αναστολή των υπό ανα-
φορά ακυρωτικών αποφάσεων είναι η μόνη νόμιμη διαδικα-
σία που προσφέρει το Σύνταγμα.  Είναι το Ανώτατο Δικα-
στήριο στην Έφεση που θα αποφασίσει τελεσίδικα για την
ορθότητα των πρωτόδικων αποφάσεων.

Τελειώνοντας, χωρίς καμιά επιφύλαξη, θα συμφωνήσω
με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανα-
φορικά με την αναδρομικότητα της εφαρμογής των απο-
φάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δηλαδή συμφωνώ
ότι δικαιούνται σε αναδρομική καταβολή αποκοπών που
έγιναν αντισυνταγματικά μόνο οι αιτητές που έχουν προ-
σφύγει. n

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν υποσχέθηκε ότι
“θα ανοικοδομήσουμε την Πανα-
γία των Παρισίων μαζί”.   σελ. 12

Φωτιά στην Παναγία των Παρισίων

Άρθρο του Αντώνη Καρακούση από «ΤΟ
ΒΗΜΑ» ότι ενδεχόμενη τουρκική μετα-
τόπιση είναι ικανή να κλονίσει την ελλη-
νική σταθεροποίηση. σελ. 3

Η Τουρκία και εμείς Η ΠΑΣΥΔΥ εύχεται στα μέλη της

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
και σύντομα πραγματική Ανάσταση

σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό.

Σημ. Λόγω των εορτών ο Δ.Υ. 
θα εκδοθεί στις 8 Μαΐου.

Από το Γενικό Γραμματέα
Γλαύκο Χατζηπέτρου
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Η Έλενα Θεοδούλου διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Οδοντιατρικού Λειτουργού,
2ης Τάξης, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, ανα-
δρομικά από τις 16 Αυγούστου 2011.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, προ-
άγονται στη θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Α΄, από τις 15 Μαρτίου 2019:
Κρυστάλλω Αργυρίδου, Γεωργία Λιπέρη.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Βιομηχανικών
Εφαρμογών Α΄, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-
ρίου και Βιομηχανίας, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρ-
μογών, από τις 15 Μαρτίου 2019: Χριστίνα
Καραπίττα-Ζαχαριάδου, Στέφανη Κληρίδου,
Παναγιώτα Λάμπρου.

Ο Αντώνης Κάφουρος, Λειτουργός Εργα-
σίας Α΄, Τμήμα Εργασίας, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Εργασίας, από
τις 15 Μαρτίου 2019.

Η Χρυστάλλα Κόρτα, η οποία είχε προαχ-
θεί αναδρομικά από τις 15 Ιανουαρίου 2011,
στη θέση Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Α΄,
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, και
της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο,
προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
τις 15 Ιανουαρίου 2011.

Οι πιο κάτω Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, προάγονται στη θέση Ανώτε-
ρου Ιατρικού Λειτουργού, από τις 15 Μαρ-
τίου 2019: Μαίρη-Μάρθα Χριστοφίδου-
Αβρααμίδου, Ανδριανή Α. Νικολαΐδου,
Μυρτώ Αζίνα-Χρονίδ, Προκοπία Τσουλλή,
Αθανάσιος Αθανασίου, Ιωάννα Γρηγορίου,
Αντρέας Χατζηκώστας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο Στέλιος Μιχαήλ, Λειτουργός Μεταλ-
λείων, 1ης Τάξης, Μεταλλεία, διορίζεται ως
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Με-
ταλλείων, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της
θέσης του, από τις 26 Μαρτίου 2019 και
μέχρι την κανονική πλήρωση της θέσης.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Γιάννης Μίκαλλος, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπη-
ρεσία από τις 28 Μαρτίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Αίγλη Παντελάκη, Γενικός Διευθυντής,
Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέτησε από
την 1η Απριλίου 2019.

Ο Σωτήρης Μιχαήλ, Ανώτερος Τεχνικός
Μηχανικός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Ο Λάκης Χριστοδούλου, Πρώτος Επιθεω-
ρητής Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Ο Νίκος Σαρρής, Μηχανικός/Κυβερνήτης
Σκάφους, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων
Ερευνών, αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου
2019.

Ο Χρίστος Κ. Νικολάου, Λειτουργός Εφό-
ρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Η Μαρία Νικολάου, Πρώτος Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Απριλίου 2019.

Ο Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Προϊστά-
μενος Εκπαιδευτών, ΑΞΙΚ, αφυπηρέτησε
από την 1η Απριλίου 2019.

Ο Γεώργιος Χατζημιχαήλ, Πρώτος Λει-
τουργός Πολεοδομίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Απρίλιου 2019.

Ο Μιχαήλ Α. Φόρμας, Κτηματολογικός

Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χωρομετρίας), αφυ-
πηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

H Χρυσάνθη Χρυσοστόμου, Επιθεωρητής
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Ο Πολύβιος Σεργίου, Τελώνης, Τελωνεία,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Η Αμαλία Χρ. Σταύρου, Λειτουργός Εσω-
τερικών Προσόδων Α΄, Τμήμα Φορολογίας,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Ο Ιωάννης Μιχαηλίδης, Λειτουργός Εσω-
τερικών Προσόδων Α΄, Τμήμα Φορολογίας,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Η Αγάθη Ζακχαίου, Ανώτερος Διοικητικός
Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Η Χρυστάλλα Τσούκκα, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Απρι-
λίου 2019.

Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Απρι-
λίου 2019.

Η Έλλη Μαραγκού, Γραμματειακός Λει-
τουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Η Ρούλα Κυριάκου, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προ-
σωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου
2019.

Η Δώρα Ορφανοπούλου-Χατζηευτυχίου,
Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Απρι-
λίου 2019.

Η Ανδρούλα Καρμένου-Ευθυμίου, Ανώτε-
ρος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Ο Σάββας Αργυρού, Ανώτερος Τεχνικός
Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από την 1η Απρι-
λίου 2019.

Η Νίνα Μηνά-Χατζηχριστοφή, Βοηθός
Προϊστάμενη Νοσηλεύτρια, Γενικός Νοση-
λευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 2
Απριλίου 2019.

H Γεωργία Μελαχρινού, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2019.

Η Παναγιώτα Μπάμπαλη-Μεταξά, Βοη-
θός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ακτι-
νολογίας), αφυπηρέτησε από την 1η Απρι-
λίου 2019.

Ο Παναγιώτης Κουτσίδης, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), αφυπη-
ρέτησε από τις 27 Μαρτίου 2019.

Η Ευαγγελία Χαραλάμπους, Επιθεωρητής
Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, αφυπηρέτησε
από την 1η Απριλίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ, ΔΙΚΑ-
ΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι
κενές μόνιμες θέσεις Πρωτοκολλητή, Δικα-
στική Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου Διο-
ρισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλί-
μακα: Α8, Α10 και Α11 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γρα-
φείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8, Α10 και Α11
(Συνδυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 20
κενές μόνιμες θέσεις Διοικητικού Λειτουρ-
γού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8, Α10 και Α11
(Συνδυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟ-
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
Οφθαλμολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διο-
ρισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μι-
σθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii). 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ-
ΛΟΓΙΑΣ

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
Γαστρεντερολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii). 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

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
Νεφρολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθο-
δοτική Κλίμακα: Α15(ii). 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

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
Ορθοπεδικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθο-
δοτική Κλίμακα: Α15(ii). 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

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
Νευρολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθο-
δοτική Κλίμακα: Α15(ii). 

Για τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, των πιο πάνω θέ-
σεων βλέπε Επίσημη Εφημερίδα της 12ης
Απριλίου.

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), μέχρι την Παρασκευή, 3
Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.

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

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

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να
ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδει-
κτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα
ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αί-
τησή του.

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

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

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org

Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-

ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις και να
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο (email) μέχρι το μεσημέρι της Δευ-
τέρας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 
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Aπόψεις και σχόλια
Η Τουρκία και εμείς 
Τα εσωτερικά ελληνικά πράγματα φαίνε-

ται να παίρνουν πλέον μορφή συγκεκριμένη.
Η ελληνική οικονομία δείχνει να ξεπερνά τις

μείζονες απειλές. 
Η χρεοκοπία

αποσοβήθηκε, η
εξυπηρέτηση του
χρέους τείνει να
καταστεί ελεγχό-
μενη μεσοπρόθε-
σμα, τα δημόσια
οικονομικά έχουν
σταθεροποιηθεί σε

μεγάλο βαθμό, η έξοδος στις αγορές επιτυγ-
χάνεται και συνολικά η οικονομία κινείται σε
νέες - αισθητά χαμηλότερες βεβαίως, αλλά
πιο ανταγωνιστικές - βάσεις, ικανές να δη-
μιουργήσουν ευκαιρίες και προοπτικές μίας
νέας μεγέθυνσης. 

Ο πολιτικός κίνδυνος επίσης φαντάζει
ελεγχόμενος, δεν φαίνεται ούτε αυτός να
συγκροτεί μείζονα απειλή για την πορεία της
χώρας. Και αυτό γιατί η τρέχουσα αριστερή
κυβέρνηση ασκεί φιλελεύθερη κατά βάση
πολιτική και η επερχόμενη αντιπολίτευση
συνιστά ούλτρα φιλελεύθερη δύναμη.

Το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο θα έχει
ξεκαθαρίσει απολύτως και η εσωτερική πο-
λιτική κατάσταση. Αν μάλιστα από τις προ-
σεχείς εκλογές προκύψει αδιατάρακτη τε-
τραετία για τον νικητή, κοινή είναι η πεποί-
θηση ότι οι προσδοκίες θα αναγεννηθούν
και οι ευκαιρίες υψηλών επιδόσεων θα πολ-
λαπλασιαστούν. 

Ουσιαστικά η μόνη αβεβαιότητα είναι γε-
ωπολιτική και συνδέεται με τη διαφαινόμενη
τουρκική μετατόπιση. Ο μεγάλος εξ Ανατο-
λών γείτονας τελεί σε κατάσταση νευρικό-
τητας δοκιμάζοντας τις ανοχές και τις αντο-
χές των παραδοσιακών συμμάχων του. Η
σύγχρονη Τουρκία του Ταγίπ Eρντoγάν δια-
μορφώνει σταθερά τα τελευταία χρόνια αν-
τικρουόμενα προς τις ΗΠΑ συμφέροντα και
δημιουργεί διαρκώς εντάσεις στις σχέσεις
της με την Αμερική.

Όσοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις
τουρκοαμερικανικές σχέσεις δεν κρύβουν ότι
με τον καιρό αναπτύσσονται σοβαρές αντι-

θέσεις, ικανές να κλονίσουν μια σχέση και
κατ’ επέκταση μια ισορροπία εβδομήντα
ετών στην ευρύτερη περιοχή. Η σύγκρουση
συμφερόντων είναι εμφανής διά γυμνού
οφθαλμού στη Συρία, όπως και το παιχνίδι
του Ερντογάν με τους Ρώσους. 

Όλη η μετατόπιση του τουρκικού εξοπλι-
στικού προγράμματος προς τη Ρωσία του
Πούτιν επιτείνει την ατμόσφαιρα κρίσης στις
σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ. Το παζάρι των 8-
400 με τα F-35 είναι ενδεικτικό της προβλη-
ματικοποίησης των σχέσεων. 

Το Κουρδικό επίσης αποτελεί σοβαρή
εστία διαταραχής, καθότι πρέπει να θεωρεί-
ται δεδομένη η υποστήριξη των Αμερικανών
στους Κούρδους, τους οποίους θεωρούν
σταθερούς συμμάχους στην επίμαχη ζώνη
της ενεργειακής παραγωγής και των ενερ-
γειακών δρόμων. 

Ακόμη η διεκδίκηση που αναπτύσσει η
Τουρκία για τα αποθέματα φυσικού αερίου
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ενισχύει
έτι περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις με
τους Αμερικανούς, οι οποίοι θεωρούν την
εναλλακτική αυτή ενεργειακή βάση κομβική
για τα συμφέροντά τους στην Ευρώπη.

Επιπροσθέτως οι Αμερικανοί δυσφορούν
έντονα για τη σχέση της επίσημης Τουρκίας
με τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» της
Αιγύπτου και άλλων χωρών της Βόρειας
Αφρικής και θεωρούν απολύτως αρνητική
την εμπλοκή της γείτονος στην εσωτερική
διαπάλη της Λιβύης. 

Όλες αυτές οι αντιθέσεις πιθανόν να επι-
ταχύνουν τη σύγκρουση μεταξύ των άλλοτε
συμμάχων και έτσι να ακολουθήσει μια
θερμή περίοδος ανακατατάξεων στην ευρύ-
τερη περιοχή. 

Γεγονός που αν επισυμβεί μπορεί να μετα-
φέρει σοβαρές αναστατώσεις και εδώ. Το δυ-
στύχημα είναι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική
της Τουρκίας έχει τελειώσει, όσο και αν οι
γερμανοί σύμμαχοί μας παλεύουν να την
κρατήσουν ζωντανή με νύχια και με δόντια,
λόγω των δικών τους παραδόσεων και γεω-
πολιτικών επιδιώξεων. 

Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τουρκική
μετατόπιση είναι ικανή να κλονίσει την ελ-
ληνική σταθεροποίηση. Γι’ αυτό, αν μη τι

άλλο, χρειάζεται προσοχή και μελετημένες
κινήσεις από την πλευρά μας.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 14.04.2019

l Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.
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Το φαινόμενο Μέι
Διαστάσεις βιβλικής εξόδου έχει προσλά-

βει η διαδικασία αποχωρήσεως της Βρετα-
νίας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, με
την πρωθυπουργό
Τερέζα Μέι να ανα-
δεικνύεται ταυτό-
χρονα σε μία από
τις πλέον πεισματι-
κές και ανθεκτικές

μορφές στην ιστορία του Ηνωμένου Βασι-
λείου.

Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε στόχος άτεγ-
κτης κριτικής όχι απλώς από την αντιπολί-
τευση, αλλά και από μια πολυπληθή ομάδα
βουλευτών του κόμματος του οποίου ηγεί-
ται. Ουδέποτε όμως εκάμφθη. Και όταν την
περασμένη Τετάρτη διαπραγματευόταν στις
Βρυξέλλες με τους ηγέτες της Ε.Ε. παράταση
της ημερομηνίας εξόδου, εκατόν εβδομήντα
Συντηρητικοί βουλευτές είχαν ταχθεί εναν-
τίον της επιμηκύνσεως των διαπραγματεύ-
σεων ή απείχαν από την ψηφοφορία.

Πριν από λίγους μήνες, εξέχον στέλεχος
των Συντηρητικών και επί δεκαετίες μέλος
του Κοινοβουλίου είχε παρατηρήσει προ-
σφυέστατα ότι η κ. Μέι «είναι καταδικα-
σμένη να επιβιώσει». Μόνο που διερωτάται
κάποιος εάν θα συνέβαινε αυτό εάν δεν ήταν
γυναίκα. Κανείς από τους άρρενες πολιτι-
κούς ηγέτες της μεταπολεμικής περιόδου
δεν είναι βέβαιο ότι θα άντεχε ανάλογη δο-
κιμασία.

Αλλά σε αυτές τις «εστεμμένες νήσους»
διαχειρίζονται, ενίοτε, την εξουσία γυναίκες
τρομακτικής θελήσεως. Βασίλισσες, όπως η
Ελισάβετ Α΄, η Βικτωρία και σήμερα η Ελι-
σάβετ Β΄. Στη σύγχρονη ιστορία του Ηνω-
μένου Βασιλείου, η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν

η πρωθυπουργός που άφησε ίχνος ανεξίτηλο
στη Βρετανία. Η Τερέζα Μέι, η οποία ανέ-
λαβε την πρωθυπουργία για να διαπραγμα-
τευθεί την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου,
έχει επωμισθεί ένα απάνθρωπο εγχείρημα.
Στο δημοψήφισμα, η διαφορά υπέρ της εξό-
δου ήταν γύρω στις τέσσερις μονάδες. Η
Βρετανία ενεφάνιζε εικόνα διαιρέσεως βα-
θύτατης. Προσπάθησε εν προκειμένω να
διαπραγματευθεί μια συμφωνία «περιεκτική»
– μια απόπειρα συμβιβασμού των δύο τά-
σεων, μια συμπεφωνημένη έξοδο.

Η αντίδραση των Συντηρητικών καθαρο-
λόγων της εξόδου υπήρξε θηριώδης. Οι οπα-
δοί της παραμονής στην Ε.Ε. επιχειρούν να
μεθοδεύσουν νέο δημοψήφισμα, με την ελ-
πίδα ότι θα επικρατήσουν τη φορά αυτή. Ο
Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρ-
νιέ επιδίδεται σε ασκήσεις επιβεβαιώσεως
του κύρους της Επιτροπής. Ο Γάλλος πρό-
εδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδύεται τον
Σαρλ ντε Γκωλ σε μία προσπάθεια διασώ-
σεως του κατακρημνισμένου κύρους του, και
η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είναι  απο-
δυναμωμένη όσο ποτέ άλλοτε στο παρελ-
θόν.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Τερέζα Μέι, η
κόρη ενός πάστορα, εγκαταλελειμμένη από
το κόμμα της, με ένα Κοινοβούλιο σε κατά-
σταση αλλοφροσύνης, σύρεται σε συνεργα-
σία με τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι
Κόρμπιν, τον «μαρξιστή» και «αντισημίτη»,
κατά τους Συντηρητικούς. Όπως και να το
κάνουμε, είναι πολιτικό φαινόμενο.

Εδώ στην Ελλάδα, οι παραδοσιακοί «λά-
τρεις» της Βρετανίας δυσανασχετούν για την
έκπτωση του ιδεώδους τους. Είναι αυτοί που
σχηματίζουν εικόνα του Ηνωμένου Βασι-
λείου από την τηλεοπτική σειρά «Ντάουντον
Αμπεϊ» ή από το πανεπιστήμιο, όπου για ένα
διάστημα φοίτησαν. Απλώς τους διαφεύγει
ότι η Βρετανία είναι μια χώρα μαχητών, όπου
η σκληρότατη αντιπαράθεση τροφοδοτεί
τους κατοίκους της με νέο δυναμισμό.

Κώστας Ιορδανίδης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 14.04.2019

l Ίδωμεν.

Εκπροσώπηση του ευρύτερου τομέα της Κύπρου στο διαγωνισμό 
για απονομή του «Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα»

Στο θέμα της Εκπροσώπησης του ευ-
ρύτερου τομέα της Κύπρου στο δια-
γωνισμό για απονομή του «Ευρωπαϊ-

κού Βραβείου Δημόσιου Τομέα» (European
Public Sector Award - EPSA) αναφέρεται εγ-
κύκλιος επιστολή της Αν. Διευθύντριας του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού  για να ανακοινώσει την προκήρυξη
του διαγωνισμού για την απονομή του «Ευ-
ρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα 2019»,
ο οποίος διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European
lnstitute of Public Administration - ΕΙΡΑ). 

Ο εν λόγω διαγωνισμός στοχεύει στην
προώθηση εποικοδομητικού ανταγωνισμού

μεταξύ των πιο καινοτόμων δημόσιων διοι-
κήσεων της Ευρώπης και στην επιβράβευση
πρωτοποριακών/ βέλτιστων πρακτικών/
έργων καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών
και τη μάθηση από την εφαρμογή βέλτιστων
τέτοιων πρακτικών σε ευρωπαϊκούς δημόσι-
ους οργανισμούς.

Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή όλοι οι οργανισμοί του δημόσιου
τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι εφάρμοσαν πρωτοπορια-
κές/ βέλτιστες πρακτικές/ έργα σχετικές με
τη θεματική ενότητα «New solutions to com-
plex challenges - a public sector citizen-cen-
tric, sustainable and fit for the future». 

Τα Υπουργεία / Τμήματα, οι Ημικρατικοί
Οργανισμοί και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης που έχουν υιοθετήσει πρακτικές ή διε-
ξήγαγαν έργα, που εμπίπτουν στην προανα-
φερόμενη θεματική ενότητα, και επιθυμούν
να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό,
παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλε-
κτρονικά τη σχετική αίτηση συμμετοχής
(online application form), σύμφωνα με τον
οδηγό συμμετοχής (guide for applicants) που
παρατίθεται ως σύνδεση (Iink) στην ιστοσε-
λίδα www.epsa2019.eu. Η τελευταία ημερο-
μηνία υποβολής αίτησης μέσω της προανα-
φερόμενης ιστοσελίδας για συμμετοχή στο
διαγωνισμό είναι η 5η Μαϊου 2019.

Στη συνέχεια, μετά την υποβολή των αιτή-
σεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολό-
γησής τους στη βάση συγκεκριμένων κριτη-
ρίων. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις δεν θα
αξιολογηθούν από οποιοδήποτε φορέα στην
Κύπρο. Η τελετή απονομής των βραβείων
προγραμματίζεται για τις 4-6 Νοεμβρίου
2019 στο Μάαστριχτ.

Τα Υπουργεία τα οποία έχουν αρμοδιότητα
για Ημικρατικούς Οργανισμούς και Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρακαλούνται να
μεριμνήσουν ώστε το περιεχόμενο της εγκυ-
κλίου επιστολής να περιέλθει άμεσα σε
γνώση τους. n
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Στην Στέλλα Κυριακίδου ανέθεσε την
προεδρία της Europa Donna το ΔΣ
της ΜΚΟ με ομόφωνη απόφασή του,

η οποία πάρθηκε μετά από τον θάνατο της
Προέδρου του Εύης Παπαδοπούλου.

Η κ. Κυριακίδου, αναφέρεται, «ήταν μέχρι
πρότινος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ενώ υπήρξε και η πρώτη Πρόεδρος του Κυ-
πριακού Φόρουμ για τον Καρκίνο του Μα-
στού, την περίοδο 2000-2015».

«Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης, απο-
φασίστηκε επίσης ομόφωνα, όπως αποδοθεί μετά θάνατον, ο τίτλος της Επίτιμης Προ-

έδρου της Europa Donna Κύπρου, στην αεί-
μνηστη Εύη Παπαδόπουλου. Παράλληλα,
λήφθηκε απόφαση για καθιέρωση τιμητικής
διάκρισης του Συνδέσμου, εις μνήμην Εύης
Παπαδοπούλου», προστίθεται.

«Τόσο η νέα Πρόεδρος της Europa Donna
Κύπρου, κα Στέλλα Κυριακίδου, όσο και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συν-
δέσμου, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους
όπως συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση και
αποφασιστικότητα, την προσπάθεια επίτευ-
ξης των στόχων της Europa Donna αλλά και

την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
προς τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού»,
σημειώνεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Europa
Donna Κύπρου, επαναβεβαίωσε επίσης την
πορεία υλοποίησης της νέας στρατηγικής
του Συνδέσμου, η οποία περιλαμβάνει την
επέκταση των υπηρεσιών της Europa Donna
Κύπρου προς τις γυναίκες με καρκίνο της
μήτρας, του τραχήλου και των ωοθηκών, κα-
ταλήγει η ανακοίνωση. n 

Η Στέλλα Κυριακίδου πρόεδρος της Europa Donna Κύπρου

ΟΑκάθιστος ύμνος επικράτησε να λέγεται ένας
ύμνος «Κοντάκιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προς
τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, από την όρθια

στάση, που τηρούσαν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της ψαλ-
μωδίας του. Οι πιστοί έψαλλαν τον Ακάθιστο ύμνο όρθιοι,
υπό τις συνθήκες που θεωρείται ότι εψάλη για πρώτη φορά,
ενώ το εκκλησίασμα παρακολουθούσε όρθιο κατά την ακο-
λουθία της γιορτής του Ευαγγελισμού, με την οποία συνδέ-
θηκε ο ύμνος.

Ψάλλεται ενταγμένος στο λειτουργικό πλαίσιο της ακο-
λουθίας του Μικρού Αποδείπνου, σε όλους τους Ιερούς
Ναούς, τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη
ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο
και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστι-
χίδα, από το Α ως το Ω.

Θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνο-
γραφίας, η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και είναι
εμπλουτισμένος από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα
λόγου (αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ). Το θέμα του είναι η εξύ-
μνηση της ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου,
πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις χαράς και αγαλ-
λίασης, οι οποίες του προσδίδουν θριαμβευτικό τόνο.

Κατά το 626 μ.Χ., και ενώ ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος μαζί
με το βυζαντινό στρατό είχε εκστρατεύσει κατά των Περσών,
η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε αιφνίδια από τους Αβά-
ρους. Οι Άβαροι απέρριψαν κάθε πρόταση εκεχειρίας και την
6η Αυγούστου κατέλαβαν την Παναγία των Βλαχερνών. Σε
συνεργασία με τους Πέρσες ετοιμάζονταν για την τελική επί-
θεση, ενώ ο Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη της
Πόλης με την εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και
ενθάρρυνε το λαό στην αντίσταση. Τη νύχτα εκείνη, φοβε-
ρός ανεμοστρόβιλος, που αποδόθηκε σε θεϊκή επέμβαση, δη-
μιούργησε τρικυμία και κατάστρεψε τον εχθρικό στόλο, ενώ
οι αμυνόμενοι προξένησαν τεράστιες απώλειες στους Αβά-
ρους και τους Πέρσες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να λύσουν
την πολιορκία και να αποχωρήσουν άπρακτοι.

Στις 8 Αυγούστου, η Πόλη είχε σωθεί από τη μεγαλύτερη,
ως τότε, απειλή της ιστορίας της. Ο λαός, θέλοντας να πα-
νηγυρίσει τη σωτηρία του, την οποία απέδιδε σε συνδρομή
της Θεοτόκου, συγκεντρώθηκε στο Ναό της Παναγίας των
Βλαχερνών. Τότε, κατά την παράδοση, όρθιο το πλήθος
έψαλλε τον από τότε λεγόμενο «Ακάθιστο Ύμνο», ευχαρι-
στήρια ωδή προς την υπέρμαχο στρατηγό του Βυζαντινού
κράτους, την Παναγία, αποδίδοντας τα «νικητήρια» και την
ευγνωμοσύνη του «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».

Κατά την επικρατέστερη άποψη, δεν ήταν δυνατό να συ-
νετέθη ο ύμνος σε μία νύκτα. Μάλλον είχε συντεθεί νωρί-
τερα και μάλιστα θεωρείται ότι ψαλλόταν στο συγκεκριμένο
ναό, στην αγρυπνία της 15ης Αυγούστου κάθε χρόνου.
Απλώς, εκείνη την ημέρα ο ύμνος εψάλη «ὀρθοστάδην», ενώ
αντικαταστάθηκε το ως τότε προοίμιο («Τὸ προσταχθὲν
μυστικῶς λαβὼνἐν γνώσει»), με το ως σήμερα χρησιμοποι-
ούμενο «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια», το οποίο
έδωσε τον δοξολογικό και εγκωμιαστικό τόνο.

Σύμφωνα, όμως, με άλλες ιστορικές πηγές, ο Ακάθιστος
Ύμνος συνδέεται και με άλλα παρόμοια γεγονότα, όπως τις

πολιορκίες και τη σωτηρία
της Κωνσταντινούπολης επί
των Αυτοκρατόρων Κων-
σταντίνου του Πωγωνάτου
(673 μ.Χ.), Λέοντος του
Ισαύρου (717 – 718 μ.Χ.) και
Μιχαήλ Γ΄ (860 μ.Χ.). Δεδο-
μένων των τότε ιστορικών
συνθηκών (εικονομαχική
έριδα, κλπ.), δεν θεωρείται
απίθανο, η Παράδοση να έχει
αλλοιώσει την ιστορική
πραγματικότητα, με αποτέ-
λεσμα να καθίσταται πολύ
δύσκολο να λεχθεί μετά βε-
βαιότητας ποιο ήταν το ιστορικό περιβάλλον της δημιουρ-
γίας του Ύμνου.

Σε όλη τη χειρόγραφη παράδοση, ο ύμνος φέρεται ως ανώ-
νυμος, ενώ ο Συναξαριστής που τον συνδέει με τα γεγονότα
του Αυγούστου του 626 μ.Χ. δεν αναφέρει ούτε το χρόνο της
σύνθεσής του, ούτε τον μελωδό του. Το περιεχόμενό του
πάντως απηχεί τις δογματικές θέσεις της Γ΄ Οικουμενικής 
Συνόδου, που συνήλθε στην Έφεσο, το 431 μ.Χ. από τον Αυ-
τοκράτορα Θεοδόσιο Β΄. Καταδίκασε τις διδαχές του Αρχιε-
πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριου, ο οποίος υπερ-
τόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού έναντι της θείας, υπο-
στηρίζοντας ότι η Μαρία γέννησε τον άνθρωπο Ιησού και
όχι τον Θεό. Η Σύνοδος διακήρυξε ότι ο Ιησούς είναι τέλειος
Θεός και τέλειος άνθρωπος, με πλήρη ένωση των δύο φύ-
σεων και απέδωσε επίσημα στην Παρθένο Μαρία τον τίτλο
«Θεοτόκος». Επομένως, η χρονολογία σύγκλησής της, το
431 μ.Χ., αποτελεί μία σταθερή ημερομηνία, καθώς είναι σί-
γουρο ότι ο ύμνος δεν είχε συντεθεί νωρίτερα. Κάποιοι ερευ-
νητές θεωρούν ότι από το περιεχόμενό του συνάγεται ότι ο
ύμνος αναφέρεται σε κοινό εορτασμό του Ευαγγελισμού και
των Χριστουγέννων, εορτές οι οποίες χωρίστηκαν κατά τη
βασιλεία του Ιουστινιανού (527 – 565 μ.Χ.), πράγμα που, αν
ισχύει, αφενός σημαίνει ότι ο ύμνος γράφτηκε το αργότερο
επί Ιουστινιανού, αφετέρου ενισχύει την άποψη ότι προ-
ϋπήρχε των γεγονότων του 626 μ.Χ.

Η παράδοση, όμως, αποδίδει τον Ακάθιστο ύμνο στο με-
γάλο βυζαντινό υμνογράφο του 6ου αιώνα μ.Χ., Ρωμανό τον
Μελωδό. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές,
οι οποίοι θεωρούν ότι οι εκφράσεις του ύμνου, η γενικότερη
ποιητική του αρτιότητα και δογματική του πληρότητα δεν
μπορούν παρά να οδηγούν στον Ρωμανό. Ακόμη, σε κώδικα
του 13ου αιώνα μ.Χ. υπάρχει μεταγενέστερη σημείωση, του
16ου αιώνα μ.Χ., η οποία αναφέρει τον Ρωμανό ως ποιητή
του ύμνου.

Όμως, η άποψη αυτή αντικρούεται από πολλούς μελετη-
τές, που βρίσκουν στη δομή, στο ύφος και το περιεχόμενό
του πολλά στοιχεία μετά την εποχή του Ρωμανού. Κατά μία
άποψη, ο ύμνος ψάλθηκε καλοκαίρι, στη γιορτή της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου, και μάλλον αργότερα μεταφέρθηκε στο
Σάββατο της Ε΄ εβδομάδος των νηστειών, ίσως από τους ει-
κονόφιλους μοναχούς του Στουδίου. Έτσι πλησίασε τη
γιορτή του Ευαγγελισμού. Είναι, δε, ενδεχόμενο σε αυτή τη

μεταφορά, και πάλι για λόγους σχετικούς με την Εικονομα-
χία, να αλλοιώθηκε και το ιστορικό του Συναξαριστή, και
από το 728 μ.Χ., που αυτοκράτορας ήταν ο εικονομάχος
Λέων Γ΄ Ίσαυρος, να μεταφέρθηκε στο 626 μ.Χ., στα χρόνια
του Ηρακλείου, ο οποίος πολεμούσε τους Πέρσες για να
επανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.

Επιπλέον υπάρχουν και άλλες δύο εκδοχές για το πρό-
σωπο του μελωδού του Ακάθιστου Ύμνου. Η μία εκδοχή
αναφέρει το όνομα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Γερμανού Α΄ (715 – 730 μ.Χ.), ο οποίος έζησε τα γεγονότα
της θαυμαστής λύτρωσης της Κωνσταντινούπολης από την
πολιορκία της από τους Άραβες το 718 μ.Χ.

Η άλλη εκδοχή που υποστηρίζεται βασίζεται σε μια πα-
λαιά αχρονολόγητη εικόνα του Ευαγγελισμού, όπου εικονί-
ζεται και ένας μοναχός, ο οποίος κρατάει ένα ειλητάριο που
γράφει «Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη» (αρχή
του α΄ οίκου του Ακάθιστου ύμνου). Στο κεφάλι του μοναχού
αυτού γράφει «ο άγιος Κοσμάς». Πρόκειται για τον Κοσμά
τον Μελωδό.

Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτό-
κου, ο οποίος πηγάζει από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες
της Εκκλησίας και περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά
προχωρεί και σε θεολογική και δογματική ανάλυσή τους.

Οι πρώτοι δώδεκα οίκοι του (Α-Μ) αποτελούν το ιστορικό
μέρος. Εκεί εξιστορούνται τα γεγονότα από τον Ευαγγελι-
σμό της Θεοτόκου μέχρι την Υπαπαντή, ακολουθώντας τη
διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά. Αναφέρεται ο Ευαγγελι-
σμός (Α, Β, Γ, Δ), η επίσκεψη της εγκύου Παρθένου στην
Ελισάβετ (Ε), οι αμφιβολίες του Ιωσήφ (Ζ), η προσκύνηση
των ποιμένων (Η) και των Μάγων (Θ, Ι, Κ), η Υπαπαντή (Μ)
και η φυγή στην Αίγυπτο (Λ), η οποία είναι η μόνη που έχει
ως πηγή το απόκρυφο πρωτευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου.

Οι τελευταίοι δώδεκα (Ν-Ω) αποτελούν το θεολογικό ή
δογματικό μέρος, στο οποίο ο μελωδός αναλύει τις βαθύτε-
ρες θεολογικές και δογματικές προεκτάσεις της Ενανθρώπι-
σης του Κυρίου και το σκοπό της, που είναι η σωτηρία των
πιστών. Ο μελωδός βάζει στο στόμα του αρχαγγέλου, του
εμβρύου Προδρόμου, των ποιμένων, των μάγων και των πι-
στών τα 144 συνολικά «Χαῖρε», τους Χαιρετισμούς προς τη
Θεοτόκο, που αποτελούν ποιητικό εμπλουτισμό του χαιρε-
τισμού του Γαβριήλ.

Ο Ακάθιστος Ύμνος συνδέθηκε με τη Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή, προφανώς, εξ αιτίας ενός άλλου καθαρώς λειτουργι-
κού λόγου. Μέσα στην περίοδο της Νηστείας εμπίπτει πάν-
τοτε η μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Είναι η μόνη μεγάλη γιορτή, που λόγω του πένθιμου χαρα-
κτήρα της Τεσσαρακοστής, στερείται προεορτίων και μεθε-
ορτίων. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη έρχεται να καλύψει η
ψαλμωδία του Ακαθίστου, τμηματικά κατά τα απόδειπνα
των Παρασκευών και ολόκληρος κατά το Σάββατο της Ε΄
εβδομάδας. Το βράδυ της Παρασκευής, Σάββατο και η Κυ-
ριακή είναι οι μόνες μέρες των εβδομάδων των Νηστειών,
κατά τις οποίες επιτρέπεται ο γιορτασμός χαρμόσυνων γε-
γονότων, και στις οποίες, μετατίθενται οι γιορτές της εβδο-
μάδας. Σύμφωνα με ορισμένα Τυπικά, ο Ακάθιστος Ύμνος
ψαλλόταν πέντε μέρες πριν τη γιορτή του Ευαγγελισμού και
κατά άλλα τον όρθρο της μέρας της γιορτής. n 

Ακάθιστος Ύμνος: 2 εβδομάδες από το Πάσχα
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με τις υπό αναφορά προσφυγές οι αιτητές

αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των διοικητι-
κών πράξεων που είχαν εκδοθεί δυνάμει των
προνοιών  των περί της Μείωσης των Απο-
λαβών και των Συντάξεων των Αξιωματού-
χων, Εργαζομένων και Συνταξιούχων της
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δη-
μόσιου Τομέα Νόμων του 2012 έως 2013.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν ομό-
φωνη ως προς τα προδικαστικά ζητήματα
δόθηκε από τη Δικαστή Ε. Μιχαήλ. 

Επίσης, ως προς το αποτέλεσμα των υπο-
θέσεων η κατάληξή του  Δικαστηρίου ήταν
ομόφωνη. Ως προς το σκεπτικό οι απόψεις
διαφέρουν. Με το σκεπτικό της Δικαστού Α.
Ευσταθίου - Νικολετοπούλου συμφώνησε
και ο Δικαστής Γ. Σεραφείμ. Η Δικαστής Ε.
Μιχαήλ έδωσε  δικό της σκεπτικό.

Προδικαστικές ενστάσεις
Στις υποθέσεις όπου καθ’ ων η αίτηση είναι

η Δημοκρατία, αυτή ήγειρε κατά το στάδιο
των διευκρινίσεων προδικαστική ένσταση
ισχυριζόμενη ότι στην υπό εξέταση ομάδα
συνεκδικαζόμενων υποθέσεων μόνο δύο
προσφυγές ασκήθηκαν εμπρόθεσμα - ήτοι οι
98/2013 και 244/2013 - ενώ οι υπόλοιπες
υποθέσεις θα πρέπει να απορριφθούν ως εκ-
πρόθεσμες.

Στις υποθέσεις Αρ. 962 και 963/2014 που
καθ’ ου η αίτηση είναι, εκτός από τη Δημο-
κρατία, και η Αρχή Λιμένων εγείρονται οι
ακόλουθες προδικαστικές ενστάσεις:

(α) Η προσβαλλόμενη πράξη στερείται
εκτελεστότητας αφενός λόγω του πληροφο-
ριακού της χαρακτήρα και αφετέρου λόγω
της έκδοσής της κατά δέσμια αρμοδιότητα
εκ μέρους της Αρχής Λιμένων.

(β) Οι προσφυγές καταχωρήθηκαν εκπρό-
θεσμα.

(γ) Οι αιτητές δεν έχουν έννομο συμφέρον
να προωθούν τις προσφυγές αφού, αποδέ-
χτηκαν ανεπιφύλακτα την καταβολή σε αυ-
τούς μειωμένων μισθών για όλη την περίοδο
από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι την κα-
ταχώρηση των προσφυγών τους.

Από τις πιο πάνω προδικαστικές ενστάσεις
που ήγειρε τόσο η Δημοκρατία όσο και η
Αρχή Λιμένων Κύπρου και περιλαμβάνονται
στην υπό εκδίκαση ομάδα υποθέσεων, επη-
ρεάζονται οι αιτητές τους οποίους εκπροσω-
πούν οι κκ. Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία (Υπο-

θέσεις Αρ. 6388/2013 και 6415/2013 -
6419/2013) και ο κ. Γ. Χατζηπέτρου στις υπό-
λοιπες.

Ο κ. Χατζηπέτρου καταχώρησε, σύμφωνα
με οδηγίες του Δικαστηρίου, συμπληρωμα-
τική γραπτή αγόρευση στις προσφυγές που
επηρεάζονται από την προδικαστική έν-
σταση της Δημοκρατίας ενώ στις υποθέσεις
962/2013 και 963/2013 τοποθετήθηκε επί
της εν λόγω προδικαστικής ένστασης στη
γραπτή του αγόρευση.

Οι κκ. Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία καταχώ-
ρησαν συμπληρωματική γραπτή αγόρευση,
σύμφωνα με οδηγίες του Δικαστηρίου.

Ειδικότερα ο κ. Χατζηπέτρου, σε απάν-
τηση  της προδικαστικής ένστασης για εκ-
πρόθεσμη καταχώρηση προσφυγών ισχυρί-
στηκε, αφενός, ότι οι προσβαλλόμενες πρά-
ξεις ουσιαστικά αφορούν συνεχιζόμενη
παράλειψη και ως τέτοιες δεν θεωρούνται
εκπρόθεσμες και, αφετέρου, ότι εφόσον το
αντικείμενο των υποθέσεων συνιστούσε δη-
μόσιο δικαίωμα, δεν χωρούσε παραίτηση
από αυτό.

Οι κκ. Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία επιχειρη-
ματολόγησαν ότι προσβαλλόμενη πράξη σε
κάθε προσφυγή που χειρίζονταν ήταν συγ-
κεκριμένη μισθοδοτική κατάσταση η οποία
προσβλήθηκε με προσφυγή έγκαιρα και
εντός της προθεσμίας των 75 ημερών. Ισχυ-
ρίστηκαν, επίσης, αφενός, ότι δεν είχε τεκ-
μηριωθεί ότι οι αιτητές είχαν γνώση πριν από
τη λήψη των προσβαλλόμενων καταστά-
σεων μισθοδοσίας και ότι η απλή εκτέλεση
της πράξης, ως είναι η αποκοπή, δεν ισοδυ-
ναμούσε με πλήρη γνώση του περιεχομένου
της διοικητικής πράξης και σε περίπτωση αμ-
φιβολίας για την πληρότητα της γνώσης, το
ζήτημα επιλύεται υπέρ του διοικουμένου.

Το Δικαστήριο απορρίπτοντας τις προδι-
καστικές ενστάσεις, μεταξύ άλλων, τόνισε τα
ακόλουθα:

α. Τον εκτελεστό χαρακτήρα της κατά-
στασης μισθοδοσίας αποδέχτηκε η Πλήρης
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην
Χαραλάμπους κ.ά. ν. Δημοκρατίας, Υπό-
θεση Αρ. 1480/2011 κ.ά., 11.6.2014, όπου
προσβαλλόμενες πράξεις και εκεί ήταν κα-
ταστάσεις μισθοδοσίας.

Τον αποδέχτηκε, επίσης, και πάλι η Πλή-
ρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου
στην Κουτσελίνη ν. Δημοκρατίας, Υπόθεση
Αρ. 740/2011 κ.ά., 7.10.2014:

«Κατατοπιστική για το ζήτημα αυτό είναι η
πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ελ-
ληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας στην
Υπόθεση 668/2012, ημερ. 20.2.2012, στην
οποία παρατηρήθηκε ότι νομοθετικές ρυθμί-
σεις αμιγώς κανονιστικού χαρακτήρα, για
την εφαρμογή των οποίων εκδίδονται Ατο-
μικές Διοικητικές πράξεις προσβάλλονται,
παραδεκτώς, ενώπιον των αρμοδίων διοικη-
τικών δικαστηρίων. Στις παρούσες υποθέσεις
η Διοίκηση, εφαρμόζοντας το Νόμο, εξέδωσε
Ατομικές Διοικητικές Πράξεις τις οποίες οι
αιτητές είχαν δικαίωμα να προσβάλουν ενώ-

πιον των αρμοδίων δικαστηρίων.»
Πρόσθετα, στην απόφαση της Ολομέλειας

του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση
Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. Δημοκρατίας, Υπό-
θεση Αρ. 441/2014 κ.ά., 12.11.2018 το Δι-
καστήριο εξετάζοντας παρόμοιο ζήτημα,
ανέφερε τα ακόλουθα:

«Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή
του Κουσελίνης Δημήτρης και Άλλοι ν.
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, υπ. αρ.
1551/2011 και άλλες, ημερομηνίας
15.9.2015, αποφάσισε, με παραπομπή και
στη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας της Ελλάδος, ότι κάθε μηνιαία
κατάσταση μισθοδοσίας αποτελεί αυτοτελή
εκτελεστή διοικητική πράξη και δεν είναι
επιβεβαιωτική της απόφασης πρώτης εφαρ-
μογής του Νόμου.»

Κατ’ επέκταση, η προδικαστική αυτή έν-
σταση απορρίπτεται ως επίσης απορρίπτεται
η προδικαστική ένσταση σε σχέση με το εκ-
πρόθεσμο των προσφυγών όσον αφορά
στην Αρχή Λιμένων και στις δυο υποθέσεις
που το εγείρει και όσον αφορά στη Δημο-
κρατία σε όλες εκτός στην περίπτωση της
υπόθεσης Αρ. 6279/2013. 

β. Η έτερη προδικαστική ένσταση που
ήγειρε η Αρχή Λιμένων, αφορά στην έλλειψη
εννόμου συμφέροντος των αιτητών επειδή
αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα τους μειωμέ-
νους τους μισθούς σε προηγούμενους μήνες
απορρίπτεται

Στην Κουσελίνης εξετάστηκε παρόμοιος
ισχυρισμός και το Ανώτατο Δικαστήριο κα-
τέληξε στα ακόλουθα:

«Με τη δεύτερη προδικαστική ένσταση η
καθ’ ης θεωρεί ότι οι αιτητές στερούνται εν-
νόμου συμφέροντος να προσβάλλουν τις
επίδικες αποφάσεις, αφού αποδέχθηκαν τις
επιμέρους αποκοπές των μισθών τους χωρίς
επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Η απο-
δοχή, ως λόγος άρσης του εννόμου συμφέ-
ροντος, θα πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη
αλλά και ελεύθερη. Στο βαθμό που οι αιτητές
λαμβάνουν μηνιαίως το μισθό τους που εν-
σωμάτωσε τις επίδικες αποκοπές, η μη απο-
δοχή τους διά της απόρριψης του μισθού
τους θα συνεπαγόταν άμεσες συνέπειες για
αυτούς και σαφώς δεν τεκμηριώνεται ως
ελεύθερη.»

Oύτε η Δημοκρατία αλλά ούτε η Αρχή Λι-
μένων επικαλέστηκε τυχόν υπογραφή από
πλευράς των αιτητών οποιουδήποτε εγγρά-
φου αποδοχής που, ακόμα και εάν υπήρχε,
δεν θα συνιστούσε, κατά την άποψή μας,
απεμπόληση του εννόμου τους συμφέροντος
εφόσον η καταβολή μισθού έναντι εργασίας
αφορά θεμελιώδες δικαίωμα από το οποίο
δεν χωρεί οποιουδήποτε είδους παραίτηση
(βλ. Παπαγιώργης ν. Α.Η.Κ. (1996) 3
Α.Α.Δ. 563, Κρασίδου ν. Δημοκρατίας, Α.Ε.
174/2011, 2.6.2017).

γ. Απομένει προς εξέταση η προδικαστική
ένσταση που εγείρει η Αρχή Λιμένων και δεν
αφορά τη Δημοκρατία σε σχέση με την έλ-
λειψη εκτελεστότητας λόγω άσκησης δέ-

σμιας αρμοδιότητας από την Αρχή Λιμένων.
Και αυτό το ζήτημα έχει επιλυθεί από τη

νομολογία σε προηγούμενες υποθέσεις.
Συγκεκριμένα, στην Κουτσελίνη η Πλήρης
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανέ-
φερε τα ακόλουθα σχετικά με την άσκηση
δέσμιας αρμοδιότητας:

«Από κάποιους καθ’ ων η αίτηση προβλή-
θηκε προδικαστική ένσταση ότι η απόφαση
τους δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη
διότι δεν είναι έκφραση της βούλησης τους
αλλά δέσμια εφαρμογή του νόμου, εκ μέρους
τους. Αυτό συγκεκριμένα έγινε στην Προ-
σφυγή 1364/11. Κατατοπιστική για το ζή-
τημα αυτό είναι η πρόσφατη απόφαση της
Ολομέλειας του Ελληνικού Συμβουλίου της
Επικρατείας στην Υπόθεση 668/2012, ημερ.
20.2.2012, στην οποία παρατηρήθηκε ότι
νομοθετικές ρυθμίσεις αμιγώς κανονιστικού
χαρακτήρα, για την εφαρμογή των οποίων
εκδίδονται Ατομικές Διοικητικές πράξεις
προσβάλλονται, παραδεκτώς, ενώπιον των
αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Στις πα-
ρούσες υποθέσεις η Διοίκηση, εφαρμόζοντας
το Νόμο, εξέδωσε Ατομικές Διοικητικές
Πράξεις τις οποίες οι αιτητές είχαν δικαίωμα
να προσβάλουν ενώπιον των αρμοδίων δι-
καστηρίων. Η εφαρμογή του νόμου (άρθρου
3(β)), στην περίπτωση των αιτητών, δεν
έγινε αυτόματα αλλά με παρέμβαση των
καθ’ ων η αίτηση, οι οποίοι εξέδωσαν τις
σχετικές Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, με
αποδέκτες τους αιτητές.»

Συνεπώς, καταλήγουμε ότι απορρίπτεται
και η τελευταία προδικαστική ένσταση και
οι προσφυγές θα εξεταστούν στην ουσία
τους.

Απόφαση ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ

Πρωταρχικό ζήτημα το οποίο καλείται το
Δικαστήριο να αποφασίσει σε σχέση με τις
υπό εξέταση προσφυγές, είναι το κατά πόσο
η μείωση των απολαβών που υπέστησαν οι
αιτητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι στην κρα-
τική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, ως αυτές καθορίζονται στον περί της
Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων
των Αξιωματούχων, Εργαζομένων και Συν-
ταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.
168(Ι)/2012 (“Αρχικός Νόμος”) και τον Τρο-
ποποιητικό αυτού Νόμο, Ν. 31(Ι)/2013,
άρθρο 3 (αμφότεροι εφεξής “Νόμος”), παρα-
βιάζουν τις πρόνοιες του Άρθρου 23 του
Συντάγματος.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άνω επίμαχου άρθρου του Νόμου:

«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδή-
ποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή διοικη-
τικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμί-
ζουν θέματα καταβολής απολαβών και σύν-
ταξης, οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι
συντάξεις των συνταξιούχων, μειώνονται, ως
ακολούθως..:».

Συνεκδ. Υποθέσεις Αρ. 98/2013 κ.ά.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ κ.ά.
v.

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΣΩ
1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

29 Μαρτίου, 2019

Συνέχεια στη σελ. 6
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Το Άρθρο 23 του Συντάγματος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας διαλαμβάνει τα ακό-
λουθα:

«1. Έκαστος, μόνος ή από κοινού μετ’
άλλων, έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι
κύριος, να κατέχη, απολαύη ή διαθέτη οιαν-
δήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και
δικαιούται να απαιτή τον σεβασμόν του τοι-
ούτου δικαιώματος αυτού.

Το δικαίωμα της Δημοκρατίας επί των
υπογείων υδάτων, ορυχείων και μεταλλείων
και αρχαιοτήτων διαφυλάσσεται.

2. Στέρησις ή περιορισμός οιουδήποτε τοι-
ούτου δικαιώματος δεν δύναται να επιβληθή
ειμή ως προβλέπεται υπό του παρόντος άρ-
θρου.

3. Η άσκησις τοιούτου δικαιώματος δύνα-
ται να υποβληθή διά νόμου εις όρους, δε-
σμεύσεις ή περιορισμούς απολύτως απαραι-
τήτους προς το συμφέρον της δημοσίας
ασφαλείας ή της δημοσίας υγιείας ή των δη-
μοσίων ηθών ή της πολεοδομίας ή της ανα-
πτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε
ιδιοκτησίας προς προαγωγήν της δημοσίας
ωφελείας ή προς προστασίαν των δικαιωμά-
των τρίτων.

Διά πάντα τοιούτον όρον, δέσμευσιν ή πε-
ριορισμόν, όστις μειώνει ουσιωδώς την οι-
κονομικήν αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας,
δέον να καταβάλληται το ταχύτερον δικαία
αποζημίωσις, καθοριζομένη, εν περιπτώσει
διαφωνίας, υπό πολιτικού δικαστηρίου».

Στην απόφαση (πλειοψηφίας) της Ολομέ-
λειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπό πλήρη
σύνθεση στην Γεώργιος Χαραλάμπους κ.ά v.
Δημοκρατίας, υποθέσεις αρ. 1480/2011 κ.ά.,
ημερομηνίας 11/6/2014, στην οποία επίδικο
ζήτημα ήταν η συνταγματικότητα των προ-
νοιών του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωμα-
τούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων
της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2011,
Ν.112(Ι)/2011, σύμφωνα με τις οποίες θα
αποκόπτετο κάθε μήνα από τις συντάξεις και
ακαθάριστες απολαβές αξιωματούχων και
εργοδοτουμένων στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα και από τις συντάξεις των
συνταξιούχων, ως έκτακτη εισφορά, ποσό το
οποίο προσδιοριζόταν στο Νόμο κρίθηκε
ότι, η αποκοπή από τους μισθούς εμπίπτει
στο Άρθρο 23.1 του Συντάγματος, αφού το
ίδιο το Άρθρο ρητά αναφέρεται, πέραν της
ακίνητης και σε κινητή ιδιοκτησία.

Κρίθηκε επίσης ότι, η περικοπή μισθών
δεν μπορεί να συνδεθεί με τη δημόσια ωφέ-
λεια, εφόσον το Άρθρο 23.3 του Συντάγμα-
τος συνδέει την προαγωγή της δημόσιας
ωφέλειας με την επιβολή όρων, δεσμεύσεων
ή περιορισμών στην ιδιοκτησία, για σκοπούς
πολεοδομίας ή αναπτύξεως και χρησιμοποι-
ήσεως της ιδιοκτησίας. Σε ό,τι αφορά ειδικά
το δικαίωμα σε μισθό, η Ολομέλεια κατέληξε
ότι, εκείνο που το Άρθρο 23 του Συντάγμα-
τος πρωτίστως στοχεύει να προστατεύσει,
είναι την αυθαίρετη και χωρίς οποιαδήποτε
νομοθετική ρύθμιση επέμβαση στον πυρήνα
του δικαιώματος σε μισθό ή την αυθαίρετη
ουσιώδη μείωση του.

Αποτέλεσε δε, κοινό έδαφος ότι, ο μισθός
συνιστά ιδιοκτησιακό δικαίωμα και, επομέ-

νως, οποιαδήποτε παρέμβαση δεν μπορεί
παρά να ενταχθεί στο Άρθρο 23 του Συν-
τάγματος. Ταυτόχρονα όμως λέχθηκε, με
παραπομπή σε σχετική νομολογία του
ΕΔΑΔ και του Συμβουλίου της Επικρατείας
της Ελλάδος, ότι, το ιδιοκτησιακό αυτό δι-
καίωμα δεν εκτείνεται και σε δικαίωμα σε
μισθό συγκεκριμένου ύψους. Έτσι κρίθηκε
ότι, η σχετική μικρή μείωση του μισθού, δεν
επηρέαζε τον πυρήνα του δικαιώματος σε
μισθό και δεν συνιστούσε στέρηση, αλλά κι-
νείτο εντός των επιτρεπτών πλαισίων του
Άρθρου 23 του Συντάγματος, αφού, όπως
προνοείται στην επιφύλαξη του Άρθρου 23.3
του Συντάγματος, οποιοσδήποτε περιορι-
σμός για να είναι αποζημιωτέος θα πρέπει να
μειώνει “ουσιωδώς” την οικονομική αξία της
ιδιοκτησίας.  Μεταφέρεται σχετικό απόσπα-
σμα από την υπό αναφορά απόφαση: 

«Δεν συμφωνούμε με τους Καθ’ ων η αί-
τηση ότι η αποκοπή από τους μισθούς δεν
εμπίπτει στο Άρθρο 23.3 του Συντάγματος
καθότι οι πρόνοιες του σχετίζονται κυρίως
με παρεμβάσεις σε γη. Αυτό δεν είναι ορθό,
αφού το ίδιο το Άρθρο ρητά αναφέρεται,
πέραν της ακίνητης και σε κινητή ιδιοκτησία.
Επίσης, δεν συμφωνούμε με την εισήγηση
ότι η αποκοπή έκτακτης εισφοράς από τους
μισθούς και συντάξεις, μπορεί να δικαιολο-
γηθεί, δυνάμει του Άρθρου 23.3 του Συντάγ-
ματος για λόγους δημόσιας ωφέλειας, οι
οποίοι, όπως ισχυρίζονται, είναι συνυφα-
σμένο με το δημόσιο συμφέρον της εξόδου
του κράτους από την οικονομική κρίση. Η
περικοπή μισθών δεν μπορεί να συνδεθεί
με τη δημόσια ωφέλεια, εφόσον το Άρθρο
23.3 συνδέει την προαγωγή της δημόσιας
ωφέλειας, με την επιβολή όρων, δεσμεύ-
σεων ή περιορισμών στην ιδιοκτησία για
σκοπούς πολεοδομίας ή αναπτύξεως και
χρησιμοποιήσεως της ιδιοκτησίας, κάτι
που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση.
Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά ειδικά το
δικαίωμα σε μισθό, εκείνο που το Άρθρο 23
του Συντάγματος πρωτίστως στοχεύει να
προστατεύσει, είναι την αυθαίρετη και χωρίς
οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση του πυ-
ρήνα του δικαιώματος σε μισθό ή την αυθαί-
ρετη μείωση ουσιωδώς του μισθού. 

Όπως αναφέρθηκε από το Συμβούλιο της
Επικρατείας της Ελλάδος στην υπόθεση Δι-
κηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας κ.α. ν.
Υπουργού Οικονομικών κ.α., Υπόθ. Αρ.
1283/12, ημερ. 2.2.2012 (σκέψη 30):-

«Στην έννοια της περιουσίας, η οποία έχει
αυτόνομο περιεχόμενο, ανεξάρτητο από την
τυπική κατάταξη των επιμέρους περιουσια-
κών δικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο, πε-
ριλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα 
δικαιώματα αλλά και όλα τα δικαιώματα
“περιουσιακής φύσεως”, καθώς και τα κε-
κτημένα “οικονομικά συμφέροντα”. Καλύ-
πτονται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, και τα ενοχι-
κής φύσεως περιουσιακά δικαιώματα και, ει-
δικότερα, οι απαιτήσεις που απορρέουν από
έννομες σχέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή
διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες
κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νό-
μιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον έως την
προσφυγή στο δικαστήριο δίκαιο, ότι μπορεί
να ικανοποιηθούν δικαστικώς, εφόσον, δη-

λαδή, υφίσταται σχετικώς μια επαρκής νο-
μική βάση στο εσωτερικό δίκαιο του συμ-
βαλλόμενου κράτους, προϋπόθεση που συν-
τρέχει, ιδίως, όταν η απαίτηση θεμελιώνεται
σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη ή σε
παγιωμένη νομολογία των δικαιοδοτικών
οργάνων του συμβαλλόμενου κράτους.»

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι ιδιο-
κτησιακό δικαίωμα στη συνήθη του μορφή
αφορά σε υπάρχουσα ιδιοκτησία και δεν
εκτείνεται σε δικαίωμα για απόκτηση της
ιδιοκτησίας στο μέλλον, εκτός και αν, ως
χρηματικής φύσεως δικαίωμα (pecuniary
right) ή άλλης φύσεως δικαίωμα, είναι δια
νόμου κατοχυρωμένο για πληρωμή στο μέλ-
λον, όπως συμβαίνει με ορισμένες κατηγο-
ρίες συντάξεων (βλ. Marckx v. Belgium,
App. No. 6833/74, [1979] ECHR 2, σκέψη
50, Vilho Eskelinen and Others v. Finland,
App. No. 63235/00, [2007] ECHR 314,
σκέψη 45 και Tushaj v. Albania, App. No.
13620/10, HEJUD [2013] ECHR 49, σκέψη
21).  Όπως επεξηγήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην
υπόθεση Zelca and others v. Romania App.
No. 65161/10, ημερ. 6.9.2011, στη σκέψη
18:-  

«18. The Court notes at the outset that Ar-
ticle 1 of Protocol No. 1 applies only to a per-
son’s existing possessions. Thus, future in-
come cannot be considered to constitute
“possessions” unless it has already been
earned or is definitely payable (see, for ex-
ample, Koivusaari and others v. Finland
(dec.), no.20690/06, 23 February 2010).
However, in certain circumstances, a “legiti-
mate expectation” of obtaining an “asset”
may also enjoy the protection of Article 1 of
Protocol No. 1. Thus, where a proprietary in-
terest is in the nature of a claim, the person in
whom it is vested may be regarded as having
a “legitimate expectation” if there is a suffi-
cient basis for the interest in national law, for
example where there is settled case-law of the
domestic courts confirming its existence (see
Kopecký v. Slovakia [GC], no.4491/98, § 52,
ECHR 2004-IX).»

Υπό αυτή την έννοια το εισόδημα ή ο μι-
σθός στην περίπτωση ενός δημοσίου υπαλ-
λήλου, ως νομίμως κτηθέν αγαθό ή περιου-
σία, συνιστά δικαίωμα όταν έχει κερδηθεί και
ο δικαιούχος αποκτά νόμιμο δικαίωμα για
ανάκτησή του (βλ. Azinas v. Cyprus (3ο

Τμήμα ΕΔΑΔ), Appl. No. 56679/00, ημερ.
20.6.2002, σκέψη 22, Azinas v. Cyprus
(Grand Chamber ΕΔΑΔ), App. No.
56679/00, ημερ. 28.4.2004, σκέψη 34, Ko-
ufaki and Adedy v. Greece, 57665/12 και
57657/12, ημερ. 7.5.2013, Tushaj v. Alba-
nia, ανωτέρω, σκέψη 21 και Stummer v.
Austria, App. No. 37452/02, ημερ. 7.7.2011,
σκέψεις 82-83).

Στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί
κοινό έδαφος ότι ο μισθός των Αιτητών συ-
νιστά ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Επομένως
οποιαδήποτε παρέμβαση δεν μπορεί παρά
να ενταχθεί στο Άρθρο 23 του Συντάγμα-
τος. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να λεχθεί
ότι το ιδιοκτησιακό αυτό δικαίωμα δεν εκτί-
νεται και σε δικαίωμα σε μισθό συγκεκριμέ-
νου ύψους (βλ. Κanakis and Οthers v.
Greece, Case No. 59142/00, ημερ. 20.9.2001

(ΕΔΑΔ), Juhani Saarinen v. Finland, Case
No. 69136/01 (ΕΔΑΔ), ημερ. 28.1.2003,
Andrejeva v. Latvia, ανωτέρω, σκέψη 77,
Stec and Others v. The United Kingdom,
Case No. 65731/01 και 65900/01 (ΕΔΑΔ),
ημερ. 6.7.2005, Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών κ.α. ν. Υπουργού Οικονομικών
(Ολομέλεια ΣτΕ), Υπόθ. Αρ. 668/2012,
ημερ. 20.2.2012, Σκέψεις 34-36, Mateus v.
Portugal and Jαnuάrio v. Portugal (ΕΔΑΔ),
Applications 62235/12 και 57725/12, ημερ.
8.10.2013, Valcov and others v. Bulgaria,
Appl. No. 2033/04, ημερ. 8.3.2012, σκέψη
84 και Panfile v. Romania, Appl. No.
1390/2011, ημερ. 20.3.2012, σκέψεις 15 και
18). Στην υπόθεση Koufakis v. Greece,
ανωτέρω, επαναλήφθηκε η ίδια αρχή ότι το
δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν κατοχυρώνει δι-
καίωμα ορισμένου ύψους αποδοχών, εκτός
αν συντρέχει περίπτωση «διακινδυνεύσεως
της αξιοπρεπούς διαβιώσεως» (βλ. σκέψη
12). Όμως, στην παρούσα περίπτωση, δεν
εγείρεται ένας τέτοιος ισχυρισμός, ενόψει
της σχετικά μικρής μείωσης της αποκοπής.

Με δεδομένο ότι ο μισθός είναι ιδιοκτη-
σιακό δικαίωμα αλλά το δικαίωμα δεν εκτεί-
νεται και ως προς το ύψος του, το ερώτημα
που εγείρεται είναι κατά πόσον η μικρή απο-
κοπή που επιβλήθηκε υπό μορφή έκτακτης
εισφοράς και η οποία κυμαίνεται μεταξύ
1,5%-3,5% του ακαθάριστου μηνιαίου μι-
σθού, ισοδυναμεί με αυθαίρετη επέμβαση
στο δικαίωμα που οδηγεί είτε σε αδρανοποί-
ηση του δικαιώματος ή σε ουσιαστικό περιο-
ρισμό του δικαιώματος, ώστε να πρέπει να
καταβληθεί αποζημίωση ή άλλο αντισταθμι-
στικό μέτρο. 

Κατά την κρίση μας, η απάντηση δεν μπο-
ρεί παρά να είναι αρνητική. Η σχετικά μικρή
μείωση του μισθού, δεν επηρεάζει καθόλου
τον πυρήνα του δικαιώματος σε μισθό, το
οποίο παραμένει άθικτο και καθόλου δεν
αδρανοποιείται ώστε να συνιστά στέρηση
εκτός των επιτρεπτών πλαισίων του Άρθρου
23 του Συντάγματος. Όπως αναφέρεται στην
επιφύλαξη του Άρθρου 23.3 του Συντάγμα-
τος, οποιοσδήποτε περιορισμός για να είναι
αποζημιωτέος θα πρέπει να μειώνει «ουσιω-
δώς» την οικονομική αξία της ιδιοκτησίας.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν διαπιστώ-
νουμε ότι η αποκοπή έκτακτης εισφοράς στο
μηνιαίο ακαθάριστο μισθό της τάξης του
1,5%-3,5% μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης
μείωση του μισθού ώστε να συνιστά στέ-
ρηση του δικαιώματος».

Ακολούθησε η απόφαση (πλειοψηφίας)
της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
υπό πλήρη σύνθεση στην Μαρία Κουτσε-
λίνη - Ιωαννίδου κ.ά., υπόθεση αρ. 740/2011
κ.ά., ημερομηνίας 7/10/2014, στην οποία
εξετάστηκε η συνταγματικότητα των προ-
νοιών του άρθρου 3 (β) του περί Συντάξεων
Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)
Νόμου του 2011 (Ν.88(Ι)/2011), το οποίο
προνοούσε αναστολή της καταβολής της
σύνταξης προσώπων δικαιουμένων σε σύν-
ταξη, λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπη-
ρεσίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, για τη χρονική περίοδο που διαρκεί η
θητεία ή η υπηρεσία τους στο λειτούργημα,

Συνέχεια από σελ. 5

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

Συνέχεια στη σελ. 11
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Εκδρομή Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας στις Μονές Αγίου Ηρακλειδίου, 
Μαχαιρά και Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Φικάρδου

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Λευ-
κωσίας διοργάνωσε για τα μέλη του,
με πολύ μεγάλη επιτυχία την πρώτη

εκδρομή στο εσωτερικό, το Σάββατο 6 Απρι-
λίου 2019.

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμ-
βανε επίσκεψη στην Μονή του Αγίου Ηρα-
κλειδίου στο χωριό Επισκοπειό και αμέσως
μετά στην Μητρόπολη Ταμασσού και Ορει-
νής όπου μας ανέμενε ο Μητροπολίτης
Ησαΐας για ξενάγηση στους χώρους της Μη-
τρόπολης και ιδιαίτερα στους Μουσειακούς
της χώρους.  Επισκεφθήκαμε δίπλα τη μεγα-
λοπρεπή Ρωσική Εκκλησία του Αποστόλου
Αντρέα και ακολούθως οδεύσαμε προς την
Ιερά Μονή Μαχαιρά, όπου και πάλι μας ανέ-
μενε ο Ηγούμενος της Μονής για την ξενά-
γηση.

Αφού μας πρόσφεραν τσάι βοτάνων στο
αρχονταρίκι της Μονής κατευθυνθήκαμε

στο χωριό Φυκάρδου μέσω Λαζανιάς και
Γούρι.  Στο Φικάρδου απολαύσαμε το γεύμα
μας σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο.

Το απόγευμα επισκεφθήκαμε τη νεοσύ-
στατη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου, όπου μας ανέμενε η Ηγουμένη για ξε-

νάγηση και φιλοξενία.
Γύρω στις 6 μ.μ. επιστρέψαμε στη Λευκω-

σία, αφού απολαύσαμε τις ανοιξιάτικες
ομορφιές της φύσης, με την ποικίλη βλά-
στηση και τα αγριολούλουδα όλων των χρω-
μάτων, τα ολάνθιστα δέντρα και τους θά-
μνους και τα νερά να τρέχουν άφθονα σε
ρυάκια και ποταμούς. 

Στην εκδρομή συμμετείχαν τόσο ο Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας
κος Τάκης Χαμπουρίδης όσο και οι κ.κ. Τα-
σούλα Χατζηπροδρόμου και Μάρω Κουννι-
αϊδου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπόσχεση του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι συνέχιση της προσπάθειας αυτής και η
διοργάνωση κι άλλων εκδρομών τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.n

Άρχισε η Δημόσια Διαβούλευση για το Σήμα Κυπριακού Προϊόντος
Δήλωση Υπουργού Γεωργίας κ. Κώστα Καδή

Ηκαθιέρωση του Σήματος Κυπρια-
κού Προϊόντος αποτελεί πρωτοβου-
λία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που
έχει ως πρώτιστο στόχο να στηρίξει τους κύ-
πριους παραγωγούς και τα κυπριακά προ-
ϊόντα, μέσα από την πιστοποίηση και ανά-
δειξη της προέλευσής τους. Το Σήμα θα

οπτικοποιεί την προέλευση των προϊόντων
της χώρας μας. Θα τους προσδίδει μια δια-
φοροποιημένη παρουσία στην αγορά, που
θα συνδέεται με τον τόπο παραγωγής, αλλά
και την προέλευση της πρώτης ύλης που
χρησιμοποιήθηκε για τη σύσταση προϊόντων
μεταποίησης.

Για τα γεωργικά προϊόντα φυτικής και ζωι-

κής προέλευσης θα απαιτείται η παραγωγή,
η εκτροφή ή η συγκομιδή να πραγματοποιεί-
ται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για τα μεταποιημένα προϊόντα, θα απαιτεί-
ται η βασική πρώτη ύλη να είναι κυπριακής
προέλευσης και η διαδικασία μεταποίησης
να διενεργείται στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Θεωρούμε σημαντική την εφαρμογή
αυτής της πολιτικής, αφού αναγνωρίζουμε
ως συγκριτικό πλεονέκτημα στον τοπικό και
διεθνή ανταγωνισμό την κυπριακή προ-
έλευση ενός προϊόντος. Με το νέο νομοσχέ-
διο, που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβού-
λευση μέχρι τις 20 Μαΐου 2019, πιστεύουμε
ότι θα ενισχυθεί η εδραίωση της εμπιστοσύ-
νης των καταναλωτών στα προϊόντα που δη-
λώνονται ως κυπριακά, θα εξαλειφθούν φαι-
νόμενα παραπλάνησής τους ενώ παράλληλα
θα προστατεύονται τα συμφέροντα των πα-
ραγωγών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και
θα ενισχυθεί η ένταξή τους στην εφοδια-
στική αλυσίδα τροφίμων. 

Το Σήμα Κυπριακών Προϊόντων θα είναι
στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων που πα-
ράγουν προϊόντα στη χώρα μας, υποβάλ-
λοντας την δραστηριότητά τους στο σύ-

στημα απονομής εθελοντικά. Με τον τρόπο
αυτό, τα κυπριακά προϊόντα θα μπορούν στο
μέλλον να αποκτούν αναγνωρισμένη εθνική

σφραγίδα πιστοποιημένης προέλευσης, η
οποία θα τα διακρίνει στην εγχώρια αλλά και
τη διεθνή αγορά». n

Τα Εγκώμια από τη Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ
Την Μεγάλη Παρασκευή, 26 Απριλίου, η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ θα ψάλλει τα Εγκώμια
του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Ναό Παναγίας Μακεδονίτισσας στην Έγκωμη.
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Αναδημοσίευση από το ‘Δ.Υ.’ της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

Με μπροστάρη το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα
οι εργαζόμενοι αλλά και απλοί πολίτες σε ολό-
κληρο τον κόσμο κινητοποιούνται κατά των μο-

νομερών μέτρων που λαμβάνονται από κυβερνήσεις και
διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κατά των δι-
καιωμάτων τους και κλιμακώνουν τον αγώνα για μια καλύ-
τερη και δικαιότερη κοινωνία.

Σε παγκόσμια κατακραυγή εξελίσσεται η αντίθεση κατά
των μέτρων λιτότητας και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων
των εργαζομένων, μέτρα τα οποία οδηγούν στην ανέχεια
και την ύφεση με τα ποσοστά ανεργίας να σκαρφαλώνουν
σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

Το συνδικαλιστικό κίνημα γεννήθηκε  σε χρόνια δύσκολα
ως επιτακτική ανάγκη για την προστασία του μόχθου του

εργαζόμενου και ως  αναγνώριση και αμοιβή των κόπων και
των θυσιών του. Οι σκληροί αγώνες των πρωτοπόρων στις
πρώτες δεκαετίες του κινήματος πέτυχαν την καθολική
αναγνώριση του ως εκπροσώπου  της οργανωμένης έκ-
φρασης των εργαζομένων και ως ισότιμου εταίρου στο διά-
λογο για οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Παράλ-
ληλη ήταν και η αναγνώριση του κινήματος σε διεθνείς
οργανισμούς.

Με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας δημιουργήθηκαν
νέα δεδομένα για το Συνδικαλιστικό  Κίνημα  και τους ερ-
γαζόμενους. Κατά κύριο λόγο αναφερόμαστε στις Συνταγ-
ματικές Πρόνοιες  και το θεσμό της Τριμερούς Συνεργασίας.
Με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας κατοχυρώθηκε κατά
τρόπο απερίφραστο το δικαίωμα της οργάνωσης, της συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης και της απεργίας (άρθρα 21, 25
και 27 του Συντάγματος αντίστοιχα), ενώ ο θεσμός της  Τρι-
μερούς Συνεργασίας αποτέλεσε τη βάση για πρόοδο και
ανάπτυξη.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος επανειλημμένα πήρε
τον έπαινο διεθνών οργανισμών  για τον κοινωνικό της διά-
λογο και προβλήθηκε ως παράδειγμα για  τους αποτελε-
σματικούς της θεσμούς στη διαχείριση των εργασιακών της
πραγμάτων. 

Τίμησε το Συνδικαλιστικό μας  Κίνημα  την αναγνώριση
και την ισότιμη  αποδοχή του και με την υπεύθυνη στάση
του συνέβαλε στην ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου.
Μέσω του κοινωνικού διαλόγου πετύχαμε εισαγωγή θε-
σμών  καθολικής αποδοχής που με τη διαχρονική λειτουρ-
γία τους επέτρεψαν απρόσκοπτη πρόοδο και οδήγησαν την
Κύπρο και το λαό  της σε αξιοζήλευτη θέση στο διεθνές
πεδίο. Ούτε οι μισθοί του δημοσίου, ούτε οι συντάξεις, ούτε
η ΑΤΑ, αλλ’ ούτε και οι κοινωνικές παροχές εμπόδισαν την
είσοδο της μικρής μας πατρίδας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
και την ευρωζώνη.

Αναμφίβολα οι εργαζόμενοι δεν έχουν οποιαδήποτε ευ-
θύνη ούτε για την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλ’ ούτε
και για τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας.  Παρά
ταύτα οι δυνάμεις του κεφαλαίου απαιτούν από τους εργα-
ζόμενους να αναλάβουν μόνοι και αποκλειστικά το κόστος
της εξόδου από την κρίση.  Συντονισμένα  και απροκάλυπτα
πιέζουν για μειώσεις μισθών και συντάξεων, για κατάργηση
της ΑΤΑ και πολλών άλλων θεμελιακών κατακτήσεων των
εργαζομένων.

Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων η εργοδοσία και οι
σύμμαχοι της αφενός καλλιεργούν την πλήρη απαξίωση
του δημόσιου τομέα και αφετέρου καλλιεργούν την αντι-
παλότητα μεταξύ των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιω-

τικού τομέα.  Έντεχνα και μεθοδευμένα διαχωρίζουν τους
εργαζόμενους σε «προνομιούχους» του δημοσίου  και σε
χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηρίζουν τον
κοινωνικό διάλογο ξεπερασμένο, την ΑΤΑ κατάρα και τις
συντάξεις αναχρονιστικό κατάλοιπο. Έντεχνα και μεθο-
δευμένα γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί πρόβλημα
και στις ίδιες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις με αναφορές
σε Συντεχνίες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο
για τους λίγους «προνομιούχους»  και όχι για τους πολλούς
του ιδιωτικού τομέα και/ή για όσους μένουν χωρίς εργασία.
Στόχος της εργοδοσίας και μάλιστα ξεκάθαρος είναι η μεί-
ωση των απολαβών των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο
τομέα, για να έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να επιφέ-
ρουν μεγαλύτερες αποκοπές στον ιδιωτικό τομέα.  Απώτε-
ρος στόχος η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων και των
συλλογικών ρυθμίσεων που τις διέπουν.

Είναι πράγματι οξύμωρο το  γεγονός ότι στη σημερινή
δύσκολη συγκυρία  που αντιμετωπίζει  ο τόπος μας, η αντί-
παλη πλευρά εγκαταλείπει  θεσμούς που οδήγησαν σε θε-
τικές λύσεις σε προηγούμενες κρίσεις και θέτει ως στόχο
την απαξίωση του κοινωνικού διαλόγου και την ουσιαστική
υποβάθμιση του ρόλου του συνδικαλιστικού  κινήματος.
Είναι λυπηρό που η εργοδοσία μέσα στις σημερινές δυσκο-
λίες και αντιξοότητες, αντί της συνευθύνης καταρτίζει σχέ-
δια για  αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης  στη βάση
της υιοθέτησης αποκλειστικά μονομερών μέτρων κατά των
απολαβών και άλλων συμφερόντων των εργαζομένων.  

Στην ανίερη αυτή εκστρατεία των εντός και εκτός συνό-
ρων πολέμιων  των εργαζομένων, μόνη άμυνα για κατοχύ-
ρωση του  θεμελιακού   θεσμού του κοινωνικού διαλόγου
και την προστασία των  συμφερόντων των εργαζομένων
παραμένει  το Συνδικαλιστικό  Κίνημα, το οποίο ενωμένο
και αρραγές καλείται να μην επιτρέψει να  οδηγηθούμε σε
αναχρονιστικές εποχές και εργασιακό μεσαίωνα. �

Tετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012        Aρ. Φύλλoυ 1207 ETOΣ 47ον Λευκωσία - Kύπρος

«Θέλουμε η Ελλάδα να πετύ-
χει», τόνισε η Καγκελάριος της
Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ σε
εφ' όλης της ύλης συνέντευξη
που παραχώρησε στο Βερολίνο,
επισημαίνοντας ότι το ζήτημα
είναι η επιτυχία να είναι μακρο-

πρόθεσμη.   σελ. 11

Σε ομιλία του στο Στρασβούργο
για την κατάσταση της Ένωσης
το 2012, ο πρόεδρος Μπαρόζο
πρότεινε να προχωρήσει η ΕΕ
προς μία ομοσπονδία εθνικών
κρατών. Ανήγγειλε επίσης για το

φθινόπωρο ένα σχέδιο στρατηγικής όσον αφορά την εμβά-
θυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.      σελ. 10

Την παρουσία αξιωματού-
χων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης οι οποίοι βρίσκονται
στη χώρα μας στο πλαίσιο
συνόδων ή άλλων δρα-
στηριοτήτων της Κυπρια-

κής Προεδρίας, στοχεύει να αξιοποιήσει η Επιτροπή Κατε-
χόμενων Δήμων με τη διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας
με θέμα «Η καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού από
την Τουρκία. Η τραγωδία συνεχίζεται…». σελ. 12

Έκθεση των Κατεχόµενων ∆ήµων

Προς µία οµοσπονδία εθνικών κρατών

Να  µην οδηγηθούµε σε αναχρονιστικές εποχές 
και εργασιακό µεσαίωνα

Μέρκελ: «Θέλουµε η Ελλάδα να πετύχει»

H επικαιρότητα του ΜΑΘ



ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 9

51.995 άτομα το Εργατικό Δυναμικό της Κυβέρνησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας το εργατικό δυνα-
μικό της Κυβέρνησης τον Μάρτιο του

2019 αυξήθηκε κατά 108 άτομα (0,2%) σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και
έφτασε τα 51.995 άτομα. 

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μεί-

ωση κατά 585 άτομα (-1,6%).  Στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση (4,3%)
φθάνοντας τις 16.948 σε σχέση με 16.255
άτομα τον Μάρτιο του 2018.

Σε σχέση με τον Mάρτιο του 2018 τόσο
στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευ-
τική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγα-
λύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται
στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρε-
σίας (2,2%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτα-
κτο προσωπικό με ποσοστό 13,4% (463
άτομα).

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019 πα-
ρατηρείται αύξηση 1,3% στο προσωπικό της
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (179 άτομα) που
κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό

(4,7%). Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες
υπάρχει μείωση με τη μεγαλύτερη να παρα-
τηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -1,7%
(147 άτομα) και οφείλεται κυρίως στο έκτα-
κτο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-6,6%).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δη-

μόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία,
οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι
Κυβερνητικοί Εργάτες. 

Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται
οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των
Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. 

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβά-
νεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό
προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μο-
νάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου
Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενο-
δοχειακού Ινστιτούτου. 

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνον-
ται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
και η Εθνική Φρουρά.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα

Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βου-
λευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομά-
δων).

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυ-

βέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και
αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν τον συγ-
κεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου
και της διάρκειας που απασχολήθηκαν. n

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, θα θέσουν
σε κυκλοφορία στις 24 Απριλίου, την
αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων

«100 χρόνια από τη γέννηση του πρώτην
προέδρου Γλαύκου Κληρίδη» η οποία θα
αποτελείται από ένα γραμματόσημο αξίας €1
σε φύλλα των 8 γραμματοσήμων και στις 2
Μαΐου 2019 την σειρά «Ευρώπη 2019 -
Εθνικά πουλιά» η οποία θα αποτελείται από

δύο γραμματόσημα αξίας €0,41 και €0,64 σε
φύλλα των 8 γραμματοσήμων. Μαζί με τη
σειρά Ευρώπη 2019 θα κυκλοφορήσουν τευ-
χίδια σε 4 σειρές γραμματοσήμων στην τιμή
των €4,20 το καθένα.

Με τις πιο πάνω σειρές, θα κυκλοφορή-
σουν Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφο-
ρίας, στην τιμή των €1,42 και €1,53 αντί-
στοιχα. n

Νέες σειρές Γραμματοσήμων
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Εξισορρόπηση επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής

Το ΕΚ υιοθετεί θέση για τους ελέγχους
στα εθνικά σύνορα

Ο κώδικας συνόρων Σένγκεν, οποίος βρίσκεται αυτή τη
στιγμή υπό αναθεώρηση, επιτρέπει στα κράτη μέλη να διενερ-
γούν προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης
Σένγκεν, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή
την εσωτερική ασφάλεια. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του
Συμβουλίου ξεκίνησαν τις συνομιλίες για την αναθεώρηση των
κανόνων νωρίτερα φέτος, αλλά αποφάσισαν να αναστείλουν τις

διαπραγματεύσεις, αφού κατέστη προφανές ότι ένας συμβιβασμός δεν ήταν εφικτός.
Σε ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην ολομέλεια, το ΕΚ επιβεβαίωσε ότι η θέση του σχε-

τικά με την αναθεώρηση των υπαρχόντων κανόνων είναι η μείωση της αρχικής περιόδου
των συνοριακών ελέγχων από έξι μήνες (όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή) σε δύο, ενώ επι-
θυμεί να τεθεί περιορισμός για την ανώτατη δυνατή επέκταση στον έναν χρόνο, αντί του
ορίου των δύο ετών που υφίσταται σήμερα.

Τα μέλη του ΕΚ ζητούν από τις χώρες της Σένγκεν λεπτομερείς αξιολογήσεις των πιθανών
κινδύνων σε περίπτωση παράτασης των συνοριακών ελέγχων πέραν των αρχικών δύο μηνών.
Επιπλέον, για οποιαδήποτε επακόλουθη παράταση πέραν των έξι μηνών θα απαιτείται αξιο-
λόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εάν η παράταση είναι σύννομη ή όχι, ενώ θα
χρειάζεται και έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης πληρέ-
στερη ενημέρωση και μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία για το ΕΚ.

Η εισηγήτρια Tanja Fajon (Σοσιαλιστές, Σλοβενία) δήλωσε: «Η Σένγκεν δεν είναι δια-
πραγματεύσιμη. Το σημερινό κείμενο αποσκοπεί στην πλήρη αποκατάστασή της. Δυστυ-
χώς, το Συμβούλιο έδειξε μηδενική βούληση να διαπραγματευτεί μια συμβιβαστική λύση
γιατί η υπάρχουσα κατάσταση βολεύει κάποια μεγάλα κράτη μέλη όπως η Γαλλία και η Γερ-
μανία. Έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Σένγκεν πραγματοποιούνται για πάνω από τρει-
σήμισι χρόνια. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν, αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
αναλάβει δράση παραπέμποντας το θέμα στο Δικαστήριο».

Το κείμενο υιοθετήθηκε με 339 ψήφους υπέρ, έναντι 205 και 62 αποχών.
Η ψηφοφορία ολοκληρώνει την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Κατά την επόμενη κοινοβου-

λευτική περίοδο το ΕΚ θα πρέπει να εξετάσει πιθανά επόμενα βήματα.
Η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία διενεργούν αυτή τη στιγμή

εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους εξαιτίας των ιδιαίτερων περιστάσεων, που προέκυψαν
από την άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2015. Επιπροσθέ-
τως, η Γαλλία έχει θέσει σε ισχύ αντίστοιχους συνοριακούς ελέγχους λόγω της διαρκούς
τρομοκρατικής απειλής. n

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν νέους κανόνες για την
άδεια πατρότητας και τη μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια
σε τελική ψηφοφορία.

Η νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα
με τους υπουργούς της ΕΕ, θέτει ελάχιστα όρια για όλα
τα κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η παρου-
σία των γυναικών στους εργασιακούς χώρους και να εν-

δυναμωθεί ο ρόλος του πατέρα ή αντίστοιχου δεύτερου γονέα στην οικογένεια. Αυτά τα
μέτρα θα ωφελήσουν τα παιδιά και την οικογενειακή ζωή, ενώ αντικατοπτρίζουν ακριβέ-
στερα τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και προωθούν την ισότητα των φύλων. Τα
μέτρα περιλαμβάνουν:

- Το δικαίωμα για τουλάχιστον δέκα εργάσιμές ημέρες άδειας πατρότητας για πατέρες και
αντίστοιχους δεύτερους γονείς (όπου κάτι τέτοιο αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο) πα-
ρέχεται για την περίοδο της γέννας αλλά και σε περίπτωση θνησιγένειας, με αποδοχές του-
λάχιστον στο επίπεδο της άδειας ασθενείας.

- Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν επίσης στην αρχική πρόταση δύο μήνες μη μεταβιβάσιμης
γονικής άδειας μετ’ αποδοχών. Αυτή η άδεια είναι ατομικό δικαίωμα, το οποίο δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για μια πιο ισορροπημένη κατανομή των βαρών της φροντίδας που
απαιτεί μια οικογένεια.

- Τα κράτη μέλη θα θέσουν ικανοποιητικά επίπεδα αποδοχών ή επιδομάτων για την ελά-
χιστη μη μεταβιβάσιμη περίοδο γονικής άδειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική άδεια
συχνά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδημάτων για την οικογένεια και ότι το υψηλό-
τερα αμειβόμενο μέλος της οικογένειας (το οποίο συχνά είναι άνδρας) θα πρέπει να μπορεί
να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

- Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν πέντε ημέρες το χρόνο άδεια φροντίδας για τους
εργαζόμενους που παρέχουν προσωπική μέριμνα σε συγγενείς ή μέλη του ίδιου νοικοκυριού
τα οποία έχουν σοβαρές ιατρικές παθήσεις ή προβλήματα λόγω προχωρημένης ηλικίας.

- Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει μισθό ή επιδόματα που αντιστοιχούν σε τουλά-
χιστον το 65% του καθαρού μισθού του εργαζομένου, για διάστημα γονικής άδειας τουλά-
χιστον έξι μηνών για κάθε γονέα, μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ τα δικά τους συστήματα.

Η οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφη-
μερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες εντός
τριών ετών. n

Τα προνόμια των ευρωβουλευτών

Από την κάλυψη των γενικών εξόδων στους ικανοποιητι-
κούς μισθούς και από τα έξοδα μετακίνησης στο... χρυσό αλε-
ξίπτωτο, τα προνόμια των ευρωβουλευτών είναι πολλά, είτε
υπό προϋποθέσεις, είτε άνευ. 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν τον ίδιο
μισθό, άσχετα από τα χρόνια που βρίσκονται σε αυτό. Το
ποσό αυτό είναι 8.757,70 €/μήνα. Ο καθαρός μισθός, αφαι-

ρώντας φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, φτάνει τα 6.824,85 €. 
Για την διαχείριση των γενικών εξόδων του γραφείου στην περιφέρειά τους, υπολογιστές,

τηλεφωνικά κέντρα, οργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και ενοίκιο και προμήθειες, οι ευρω-
βουλευτές λαμβάνουν 4.513 ευρώ. 

Όταν ένας ευρωβουλευτής χάνει την έδρα του, τον περιμένει μία ομαλή προσγείωση με ένα
"χρυσό αλεξίπτωτο", υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπηρετήσει στο Ευρωκοινοβούλιο για
τουλάχιστον έναν χρόνο. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες δικαιούνται μία μεταβατική αποζημίωση
«ίση με τον μισθό τους, για έναν μήνα κάθε έτους της θητείας τους. Η μέγιστη διάρκεια κα-
ταβολής αυτής της αποζημίωσης είναι δύο έτη. 

Οι ευρωβουλευτές αποζημιώνονται για τα έξοδα μετακίνησής τους προκειμένου να πα-
ρευρεθούν σε συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Στους Ευρωβουλευτές παρέχεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 320€ «για την κάλυψη
των εξόδων που αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση και άλλες συναφείς δαπάνες για κάθε ημέρα
που οι βουλευτές είναι παρόντες στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο κατά τις επίσημες ημέ-
ρες λειτουργίας και συνεδριάσεων. 

Από το 2019 κάθε ευρωβουλευτής διαθέτει ένα μηνιαίο μπάτζετ 24.943€ για να καλύπτει
όλα τα έξοδα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικών βοηθών, περιλαμβανομένων μι-
σθών και επιδομάτων. Σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις προσωπικού από τους ευρωβουλευτές
υπάρχει ένας κανόνας: δεν επιτρέπονται στενοί συγγενείς.

Όπως συνηθίζεται και σε πολλά εθνικά κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο παρέχει γραφεία
στους ευρωβουλευτές τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στο Στρασβούργο. Οι νομοθέτες έχουν
επίσης πρόσβαση στα επίσημα οχήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Η σύνταξή τους ανέρ-
χεται στο 3,5% επί του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης των καθηκόντων τους και δεν
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 70%.  Οι εν ενεργεία ευρωβουλευτές λαμβάνουν αποζη-
μίωση που φτάνει τα δύο τρίτα των ιατρικών τους εξόδων. n

Κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη 
απαιτεί η Κομισιόν

Οι εταιρείες που δουλεύουν πάνω στην τεχνητή νοη-
μοσύνη πρέπει να θέσουν σε ισχύ μηχανισμούς- 
δικλείδες ασφαλείας για να αποτρέψουν την κατά-
χρησή της, ανέφερε η Κομισιόν, στο ευρύτερο πλαίσιο
της επιβολής νέων κανόνων ηθικής σε μια τεχνολογία
η οποία θεωρείται επίφοβη από άποψης ανάπτυξης 
και χρήσης.

Τα projects στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης θα
έπρεπε να είναι διαφανή, να τελούν υπό ανθρώπινη επίβλεψη και αξιόπιστους αλγορίθμους
και να υπακούν σε κανόνες ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων, ανέφερε, μεταξύ
άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά
με το αν οι εταιρείες θα έπρεπε να βάλουν τους ηθικούς προβληματισμούς στον κλάδο πάνω
από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και το πόσο αυστηροί μπορούν να είναι οι κανόνες χωρίς
να φτάνουν στο σημείο να καταπνίγουν την καινοτομία.

«Η ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι είδος πολυτελείας, ή κάτι επιπρό-
σθετο. Μόνο με εμπιστοσύνη μπορεί να επωφεληθεί πλήρως η κοινωνία μας από τις τεχνο-
λογίες» είπε ο αρμόδιος επίτροπος, Άντρους Άνσιπ, σε δήλωσή του.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό απειλών κυβερνοασφαλείας
και απατών, στη βελτίωση του κλάδου της υγείας, στη διαχείριση οικονομικού ρίσκου και
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αθέ-
μιτες πρακτικές, καθώς και από απολυταρχικά καθεστώτα.

Η ΕΕ πέρυσι ζήτησε τη βοήθεια 52 ειδικών από πανεπιστήμια, βιομηχανικούς φορείς και
εταιρείες (περιλαμβανομένων των Google, SAP, Santander, Bayer) για να συντάξει μια σειρά
αρχών πάνω στο θέμα. Εταιρείες και οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε μια πιλοτική
φάση, η οποία αρχίζει τον Ιούνιο, μετά την οποία οι ειδικοί θα εξετάσουν τα αποτελέσματα
και η Κομισιόν θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Ο Μάρτιν Τζέτερ, πρόεδρος της IBM Europe, που ήταν μέλος της ομάδας των ειδικών,
είπε πως οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές «θέτουν ένα διεθνές πρότυπο για τις προσπά-
θειες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης που είναι τόσο ηθική όσο και υπεύθυνη». 

Ωστόσο, από πλευράς του, ο Αχίμ Μπεργκ, πρόεδρος της γερμανικής BITKOM, είπε πως
«πρέπει να διασφαλίσουμε στη Γερμανία και την Ευρώπη πως δεν συζητούμε μόνο την τε-
χνητή νοημοσύνη, μα και φτιάχνουμε τεχνητή νοημοσύνη». n
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αξίωμα ή θέση που ανέλαβαν.
Κρίθηκε, με την πιο πάνω απόφαση ότι, το

Άρθρο 23 του Συντάγματος παρέχει ευρύ-
τερη προστασία από το Άρθρο 1 του Πρώ-
του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Και ενώ το
Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου επιτρέ-
πει τον περιορισμό περιουσιακού δικαιώμα-
τος για λόγους δημόσιας ωφέλειας, το
Άρθρο 23.3 του Συντάγματος δεν περιλαμ-
βάνει το δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια
ωφέλεια στους επιτρεπτούς λόγους περιορι-
σμού του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Σημειώθηκε επίσης ότι, το Άρθρο 23.3 του
Συντάγματος προνοεί ρητά ότι, τέτοιοι πε-
ριορισμοί μπορούν να τεθούν μόνο για σκο-
πούς της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας
υγείας, των δημοσίων ηθών, της πολεοδο-
μίας, της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης
ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας
ωφέλειας και την προστασία των δικαιωμά-
των τρίτων. Η πρόνοια δε, στο Άρθρο 23.3
του Συντάγματος ότι, περιουσιακό δικαίωμα
μπορεί να περιοριστεί δια νόμου για σκο-
πούς ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ιδιο-
κτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέ-
λειας δεν ταυτίζεται με τον περιορισμό περι-
ουσιακού δικαιώματος για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.

Αναφέρθηκε επίσης ότι, το Άρθρο 23 του
Συντάγματος δεν περιλαμβάνει το γενικό
συμφέρον της κοινωνίας ή το δημόσιο συμ-
φέρον ή τη δημόσια ωφέλεια γενικά, ως λό-
γους για τους οποίους ο νομοθέτης μπορεί
να στερήσει ή να περιορίσει δικαίωμα ιδιο-
κτησίας. Κατέληξε δε ότι, το εκεί επίδικο
άρθρο του Νόμου καταστρατηγεί το Άρθρο
23 του Συντάγματος, επειδή με αυτό τίθεται
δια νόμου ανεπίτρεπτος, ως μη συνταγμα-
τικά προβλεπόμενος, περιορισμός σε περι-
ουσιακό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα των αιτη-
τών, και συγκεκριμένα, το συμβατικό, κε-
κτημένο και αποκρυσταλλωμένο δικαίωμα
τους στη σύνταξη.

Μεταφέρονται σχετικά αποσπάσματα από
την υπό αναφορά απόφαση:

«Στην προκείμενη περίπτωση, επομένως,
θα πρέπει να αντιπαραβληθεί και να συγκρι-
θεί η προαναφερόμενη πρόνοια του άρθρου
3(β) του Νόμου με το Άρθρο 23 του Συντάγ-
ματος. Το Άρθρο 23 του Συντάγματος πα-
ρέχει μεγαλύτερη προστασία από το άρθρο
1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
Ενώ το άρθρο 1 επιτρέπει τον περιορισμό
περιουσιακού δικαιώματος, για λόγους δη-
μόσιας ωφέλειας, το Άρθρο 23.3 του Συν-
τάγματος δεν περιλαμβάνει το δημόσιο
συμφέρον ή τη δημόσια ωφέλεια στους λό-
γους περιορισμού του δικαιώματος της
ιδιοκτησίας, που επιτρέπονται. Το Άρθρο
23.3 προνοεί ρητά ότι τέτοιοι περιορισμοί
μπορούν να τεθούν μόνο για σκοπούς της
δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας υγείας,
των δημοσίων ηθών, της πολεοδομίας, της
ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ιδιοκτη-
σίας προς προαγωγή της δημοσίας ωφε-
λείας και την προστασία των δικαιωμάτων
τρίτων.

Η πρόνοια του Άρθρου 23.3 ότι περιου-
σιακό δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί δια
νόμου, για σκοπούς ανάπτυξης και χρησι-

μοποίησης ιδιοκτησίας προς προαγωγή της
δημόσιας ωφέλειας, δεν ταυτίζεται με τον
περιορισμό περιουσιακού δικαιώματος για
λόγους δημοσίου συμφέροντος. Είναι ένα
πράγμα να περιορίζεται το ιδιοκτησιακό δι-
καίωμα κάποιου, για σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος (που δεν προνοείται στο
Άρθρο 23) και άλλο πράγμα να περιορίζε-
ται το δικαίωμα του, υπέρ της ανάπτυξης
και χρησιμοποίησης της ιδιοκτησίας του,
προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας
(που προνοείται) (Δέστε: την απόφαση της
πλειοψηφίας της Πλήρους Ολομέλειας στις
Υποθέσεις 1480/11 κ.α., Γεώργιος Χαρα-
λάμπους κ.α. ν. Δημοκρατίας, ημερ.
11.6.2014).

Στην υπόθεση Azinas v. Cyprus (Αίτηση
αρ. 56679/00), απόφαση του ΕΔΔΑ, ημερ.
28.4.2004, λέχθηκε από κάποιους από τους
Δικαστές ότι το δικαίωμα σύνταξης είναι,
υπό ορισμένες περιστάσεις, περιουσιακό δι-
καίωμα, για σκοπούς του ΄Αρθρου 1 του
Πρωτοκόλλου 1 της ΕΣΔΑ.

Στην υπόθεση Φιλίππου κ.α. ν. Δημοκρα-
τίας κ.α. (2010) 3 ΑΑΔ 241, η Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι η σύν-
ταξη αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα το
οποίο χρήζει σεβασμού και προστασίας σύμ-
φωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτο-
κόλλου της ΕΣΔΑ. Το δικαίωμα συνταξιο-
δότησης και οι όροι του αποτελούν ιδιοκτη-
σία των δημοσίων υπαλλήλων, όπως ήταν η
περίπτωση εκείνη. Το δικαίωμα δημιουργεί-
ται από το διορισμό του υπαλλήλου και τη
συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπη-
ρεσίας σε συντάξιμη θέση. Το γεγονός ότι
παραχωρείται σύνταξη στη σύζυγο και τα
εξαρτώμενα τέκνα του υπαλλήλου συνηγο-
ρεί υπέρ της άποψης ότι τα συνταξιοδοτικά
ωφελήματα θεωρούνται «περιουσία» η οποία
μπορεί να μεταβιβαστεί. Στη Φιλίππου
(ανωτέρω) έγινε αναφορά και στην Υπόθεση
αρ. 39574/07 του ΕΔΔΑ, Αποστολάκης ν.
Ελλάδας, ημερ. 22.10.2009 στην οποίαν το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου ανέφερε ότι το δικαίωμα στη
σύνταξη μπορεί να εξομοιωθεί με περιου-
σιακό δικαίωμα, στις περιπτώσεις όπου ο ερ-
γοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση κα-
ταβολής σύνταξης, στο πλαίσιο της σύμβα-
σης εργασίας. Στην ίδια υπόθεση
σημειώθηκε ότι με το διορισμό του αιτητή
στη Δημόσια Υπηρεσία αυτός απέκτησε ένα
δικαίωμα, το οποίο συνιστά περιουσία υπό
την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Πρω-
τοκόλλου. Θεωρούμε ότι το συμβατικό δι-
καίωμα στη σύνταξη των, ενώπιον μας, αιτη-
τών, το οποίο αποκρυσταλλώθηκε με τη
συμπλήρωση υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση
(Δέστε: Γρηγορίου ν. Δημοκρατίας κ.α.
(1992) 4 ΑΑΔ 1239), είναι, υπό τις περι-
στάσεις, περιουσιακό τους δικαίωμα και δι-
καίωμα στην ιδιοκτησία, το οποίο προ-
στατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγ-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χρήσιμη αναφορά μπορεί να γίνει και
στην απόφαση της Ολομέλειας στην Παύ-
λου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2009) 3
ΑΑΔ 584 στην οποία εξετάστηκε το κατά
πόσο παραβιάζετο το δικαίωμα ιδιοκτησίας
που κατοχυρώνεται από το Άρθρο 23 του
Συντάγματος, από τη μείωση των επαγγελ-

ματικών συντάξεων του δημοσίου, όταν αρ-
χίζει να καταβάλλεται στους δικαιούχους,
η αναλογική σύνταξη από το Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Τονίστηκε στην
απόφαση εκείνη ότι η σύνταξη αποτελεί πε-
ριουσία που απαιτεί νομική προστασία.
Θεωρήθηκε όμως, ότι η μείωση της επαγ-
γελματικής σύνταξης δυνάμει του Άρθρου
45 του Ν 97(Ι)/97, είχε ως αντιστάθμισμα
την καταβολή αναλογικής σύνταξης (από
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και
επομένως δεν υπήρχε παραβίαση του ατο-
μικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Η επίδικη πρόνοια του άρθρου 3(β) του
Νόμου προνοεί ότι η σύνταξη που καταβάλ-
λεται ή θα καταβάλλεται στους αιτητές,
«αναστέλλεται» για όσο χρόνο διαρκεί η θη-
τεία ή η υπηρεσία τους στο λειτούργημα,
αξίωμα ή θέση που κατέχουν. Η αναστολή
του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης
δεν είναι όμως αναστολή, υπό την έννοια
του ότι κατά τη λήξη της θητείας ή της υπη-
ρεσίας των αιτητών στο λειτούργημα,
αξίωμα ή θέση που κατέχουν, θα τους κατα-
βληθεί αναδρομικά. Η αναστολή που προ-
νοείται στο άρθρο 3(β) σημαίνει ουσια-
στικά ότι οι αιτητές χάνουν οριστικά το δι-
καίωμα τους στη σύνταξη, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η θητεία ή η υπηρεσία
τους στις προαναφερόμενες θέσεις, χωρίς
να τους παρέχεται οποιονδήποτε αντάλ-
λαγμα. Αν δεν χάνουν ολότελα το δικαίωμα
αυτό, αυτό περιορίζεται σύμφωνα με την
πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 3(β) έτσι ώστε
αν ο μισθός τους στο λειτούργημα, αξίωμα ή
θέση που κατέχουν είναι μικρότερος από τη
σύνταξη, οι αιτητές θα παίρνουν τόσο μέρος
της σύνταξης ώστε ο μισθός τους να εξισώ-
νεται με το ποσό της μηνιαίας σύνταξης
τους. Η δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου
3(β), σύμφωνα με την οποίαν η καταβολή
της σύνταξης επαναρχίζει μετά τον τερμα-
τισμό της θητείας ή υπηρεσίας των αιτητών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου,
«στο ύψος που αυτή θα ευρίσκεται αν δεν
είχε ανασταλεί», επίσης δεν διαφοροποιεί
ουσιωδώς την κατάσταση, δεν συνιστά αν-
τιστάθμισμα ή αποκατάσταση του περιου-
σιακού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος των αι-
τητών για τις συντάξεις ή το μέρος των συν-
τάξεων τους που απώλεσαν, αλλά απλά
προνοεί ότι αν οι αιτητές δικαιούνται σε κά-
ποιες προσαυξήσεις στη σύνταξη, μετά τη
λήξη της θητείας ή υπηρεσίας τους, δεν θα
τις απωλέσουν και αυτές.

Δεν τίθεται ζήτημα διαφοροποίησης των
δύο περιπτώσεων, δηλαδή εκείνων που χά-
νουν ολότελα τη σύνταξη και εκείνων που τη
χάνουν μερικώς, διότι, όπως αναφέραμε, στις
παρούσες υποθέσεις, υπάρχει ανεπίτρεπτος
περιορισμός ή στέρηση του δικαιώματος
ιδιοκτησίας των αιτητών. Ούτε και τίθεται
ζήτημα στάθμισης του γενικού συμφέρον-
τος της κοινωνίας, από τη μια, και του ατο-
μικού δικαιώματος ιδιοκτησίας των αιτη-
τών, από την άλλη, διότι, όπως παρατηρή-
σαμε, το Άρθρο 23 του Συντάγματος μας
δεν περιλαμβάνει το γενικό συμφέρον της
κοινωνίας ή το δημόσιο συμφέρον ή τη δη-
μόσια ωφέλεια, γενικά, ως λόγο για τον
οποίο ο νομοθέτης μπορεί να στερήσει ή να
περιορίσει δικαίωμα ιδιοκτησίας. Η σχετική

νομολογία του ΕΔΔΑ (δέστε π.χ. Αιτήσεις
62235/12 και 57725/12, ημερ. 8.10.13, απο-
φάσεις ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Mateus v.
Portugal και Januario v. Portugal) για
στάθμιση του δημόσιου συμφέροντος της
κοινωνίας, έναντι του ιδιωτικού συμφέρον-
τος της προστασίας του δικαιώματος ιδιο-
κτησίας, δεν εφαρμόζεται στην προκείμενη
περίπτωση, καθότι ο Νομοθέτης, στην αι-
τιολογική του έκθεση επικαλείται λόγους εκ-
συγχρονισμού του συστήματος συντάξεων,
αλλά δεν επικαλείται λόγους δημοσίου συμ-
φέροντος ή δημόσιας ωφέλειας, για να δι-
καιολογήσει τον περιορισμό των συνταγμα-
τικών δικαιωμάτων των αιτητών. Επιπρό-
σθετα η ανάγκη εκσυγχρονισμού του
συστήματος συντάξεων (ύπαρξη και φύση)
δεν αιτιολογείται επαρκώς στο νόμο (προoί-
μιο) ή την αιτιολογική έκθεση.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας συνιστά Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτημένο και έδωσε
δεσμευτικό χαρακτήρα στο Χάρτη Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων (ο Χάρτης). Ανατρέξαμε
λοιπόν στο Χάρτη και συγκεκριμένα στο
Άρθρο 17, το οποίο προστατεύει το δι-
καίωμα της περιουσίας. Το δικαίωμα της πε-
ριουσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 17, δεν μπο-
ρεί να περιοριστεί, εκτός για σκοπούς δημο-
σίου συμφέροντος, στις περιπτώσεις και υπό
τους όρους που προνοούνται σε νόμο, υπό
την προϋπόθεση ότι δίκαιη αποζημίωση κα-
ταβάλλεται, σε εύθετο χρόνο, για την απώ-
λεια. Στην προκείμενη περίπτωση παρατη-
ρούμε ότι ούτε στο νόμο γίνεται πρόνοια για
δίκαιη αποζημίωση για την απώλεια την
οποίαν υφίστανται οι αιτητές, αλλά ούτε και
οποιαδήποτε διευθέτηση έγινε για κατα-
βολή, σ΄ αυτούς, δίκαιης αποζημίωσης, σε
εύθετο χρόνο. Κατά συνέπεια ούτε το Άρθρο
17 του Χάρτη μπορεί να καταστήσει την εξε-
ταζόμενη πρόνοια, έγκυρη, ως συνάδουσα
με το Κοινοτικό Κεκτημένο.

Με τα προαναφερόμενα υπόψιν κρίνουμε
ότι το άρθρο 3(β) του Νόμου καταστρατη-
γεί το Άρθρο 23 του Συντάγματος και επο-
μένως είναι αντισυνταγματικό, επειδή με
αυτό τίθεται, δια νόμου, ανεπίτρεπτος (δη-
λαδή μή προβλεπόμενος) περιορισμός σε
περιουσιακό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα των
αιτητών και συγκεκριμένα το συμβατικό,
κεκτημένο και αποκρυσταλλωμένο δι-
καίωμα τους στη σύνταξη, το οποίο πηγά-
ζει από συμπλήρωση υπηρεσίας σε συντά-
ξιμη θέση. Ο περιορισμός που τέθηκε στο
άρθρο 3(β) του Νόμου δεν είναι απαραίτη-
τος, ούτε και δικαιολογείται, με βάση τους
σκοπούς που ρητά προνοούνται στο Άρθρο
23.3 του Συντάγματος».

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

Συνέχεια από σελ. 6

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

Συνέχεια στη σελ. 13
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Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παναγία των Παρισίων, 
θα την ανοικοδομήσουμε μαζί υποσχέθηκε ο Μακρόν

Φωτιά εκδηλώθηκε την περασμένη Δευ-
τέρα, σ’ ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια
της γαλλικής πρωτεύουσας, με ιστορία άνω
των 850 χρόνων. 

Στον Καθεδρικό Ναό γίνονταν εργασίες
συντήρησης, καθώς το κτίριο παρουσίαζε
προβλήματα σταθερότητας, και σε ορισμένα
τμήματά του υπήρχαν σκαλωσιές, ενώ τα
ορειχάλκινα αγάλματα είχαν απομακρυνθεί
την περασμένη εβδομάδα.

“Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Εχει

εν μέρει κατασβεστεί, απομένουν μόνο τοπι-
κές εστίες να κατασβεστούν”, εξήγησε στο
Γαλλικό Πρακτορείο ο αντιπύραρχος Γκαμ-
πριέλ Πλις, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής
του Παρισιού.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μα-
κρόν υποσχέθηκε ότι “θα ανοικοδομήσουμε
την Παναγία των Παρισίων μαζί”. “Η Νοτρ
Νταμ είναι η ιστορία μας, η λογοτεχνία μας,
μέρος της ψυχής μας, ο τόπος όπου βιώσαμε
όλα τα μεγάλα γεγονότα, τις επιδημίες, τους

πολέμους, τις απελευθερώσεις μας, είναι το
επίκεντρο των ζωών μας”, δήλωσε ο Μακρόν
σε δημοσιογράφους μπροστά στο παρισινό
γοτθικό μνημείο, όπου οι φλόγες δεν είχαν
ακόμη κατασβεστεί τελείως από τους πυρο-
σβέστες.

“Η Παναγία των Παρισίων φλέγεται και
συναισθάνομαι τη θλίψη, το τρέμουλο που
νιώθουν τόσοι πολλοί Γάλλοι. Αλλά απόψε,
θα ήθελα επίσης να μιλήσω για την ελπίδα”,
πρόσθεσε, αναγγέλλοντας την έναρξη μιας
εκστρατείας συγκέντρωσης κεφαλαίων για
την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού.
“Ας είμαστε υπερήφανοι, διότι οικοδομή-
σαμε αυτόν τον καθεδρικό πριν από 800 χρό-
νια και πλέον και, διαμέσου των αιώνων, τον
μεγαλώσαμε και τον βελτιώσαμε. Λέω λοι-
πόν επίσημα απόψε: θα τον ανοικοδομή-
σουμε μαζί”, συμπλήρωσε ο Μακρόν απευ-
θύνοντας έκκληση να συμμετάσχουν “τα με-
γαλύτερα ταλέντα” εντός και “πολύ πέραν
των συνόρων μας”.

Οι εικόνες της πυρκαγιάς που κατέκαψε
τον γοτθικό καθεδρικό ναό έκαναν τον γύρο

ολόκληρου του κόσμου, προκαλώντας έντο-
νες συναισθηματικές αντιδράσεις εντός κι
εκτός Γαλλίας. “Το χειρότερο αποφεύχθηκε,
έστω κι αν η μάχη δεν έχει ακόμη κερδηθεί
τελείως”, είπε ο γάλλος πρόεδρος. “Οι επό-
μενες ώρες θα είναι δύσκολες”, είπε, αποτί-
νοντας φόρο τιμής στον “καθεδρικό όλων
των Γάλλων, ακόμη κι αυτών που δεν έχουν
έλθει ποτέ” να τον επισκεφθούν.

Μπορεί η φύση του γαλλικού κράτους να
είναι αποφασιστικά και αναμφίβολα κο-
σμική, αλλά η καθολική παράδοση είναι
εξαιρετικά ισχυρή στη Γαλλία και η Παναγία
των Παρισίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της γαλλικής ταυτότητας, όπως διαπιστώνει
ο καθένας απλά βλέποντας τα πρωτοσέλιδα
των σημερινών εκδόσεων του γαλλικού
τύπου: “Notre Drame”, είναι ο πρωτοσέλιδος
τίτλος της Liberation, “Η καρδιά μας στά-
χτη”, αυτός της καθολικής La Croix, “Notre-
Dame des Larmes” (“Η Παναγία των δα-
κρύων”, σε ελεύθερη απόδοση) αυτός της Le
Parisien. n

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δωρεάν είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία την 18η Απριλίου
Ως φετινό θέμα για την Διεθνή Ημέρα

Μνημείων και Χώρων, που είναι η 18η Απρι-
λίου, ορίστηκε «Το Αγροτικό τοπίο - Rural
Landscapes», θέμα με το οποίο επιδιώκεται
να αναδειχθεί και να προστατευθεί το αγρο-
τικό τοπίο.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώ-
νει ότι στο πλαίσιο του εορτασμού της Διε-
θνούς Ημέρας Μνημείων και Χώρων στις 18
Απριλίου 2019, θα επιτρέπει τη δωρεάν εί-
σοδο στους πιο κάτω αρχαιολογικούς χώ-
ρους και αρχαία μνημεία: Αρχαιολογικός
χώρος Νέας Πάφου «Ψηφιδωτά», Κάτω
Πάφος, Νεκρόπολη Νέας Πάφου γνωστή ως
«Τάφοι των Βασιλέων», Κάτω Πάφος, Αρ-
χαιολογικός χώρος Παλαιπάφου, Κούκλια,
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Γεωργίου, Πέ-
γεια, Μεσαιωνικό Κάστρο, Πάφος, Αρχαι-
ολογικός χώρος Κουρίου, Επισκοπή, Ιερόν
Απόλλωνα Υλάτη στο Κούριο, Επισκοπή,
Μεσαιωνικό Κάστρο Κολοσσίου, Κολόσσι,
Αρχαιολογικός χώρος Αμαθούντας, Άγιος
Τύχωνας, Αρχαιολογικός χώρος Κιτίου, Λάρ-
νακα, Νεολιθικός Οικισμός, Χοιροκοιτία,
Νεολιθικός οικισμός στη θέση Τέντα, Καλα-

βασός, «Βασιλικό Παρεκ-
κλήσι» της Αγίας Αικατε-
ρίνης, Πυργά και Αρχαι-
ολογικός χώρος και βασι-
λικοί τάφοι της αρχαίας
Ταμασού, Πολιτικό.

Η 18η Απριλίου θεσπί-
στηκε από το 1983 από
την UNESCO, ως η Διε-
θνής Ημέρα Μνημείων και
Χώρων, μετά από πρόταση
του Διεθνούς Συμβουλίου
Μνημείων και Χώρων
(ICOMOS).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Διεθνής
Ημέρα Μνημείων και Χώρων 2019 προσφέ-
ρει την ευκαιρία σε ολόκληρο τον κόσμο να
γιορτάσει και να εκτιμήσει το κυπριακό
αγροτικό πολιτιστικό τοπίο. Την ημέρα αυτή,
το ICOMOS, μέσω των εθνικών και διεθνών
επιστημονικών επιτροπών του, ενθαρρύνει
τις τοπικές κοινότητες και τα άτομα να εξε-
τάσουν τη σημασία του τοπίου και να αντι-
ληφθούν τη σπουδαιότητα που διαδραμά-
τισε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των
τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό,
αποφασίστηκε όπως
φέτος προβληθεί η
Τέχνη της Ξερολιθιάς
και η εγγραφή της στον
Αντιπροσωπευτικό Κα-
τάλογο της Άυλης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς
της Ανθρωπότητας της
UNESCO.

«Η Τέχνη της Ξερολι-
θιάς είναι στοιχείο άρρη-
κτα συνδεδεμένο με το

ανθρωπογενές μας τοπίο και συνδέεται
άμεσα με την παραδοσιακή οργάνωση του
παραγωγικού χώρου των αγροτικών κοινο-
τήτων και με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε
περιοχής. Η ξερολιθιά αποτελεί παγκόσμιο

σύμβολο και τεκμήριο της αρμονικής σχέσης
μεταξύ του ανθρώπου και του  φυσικού πε-
ριβάλλοντος», σημειώνεται.

Στο πλαίσιο των εορτασμών της Διεθνούς
Ημέρας Μνημείων και Χώρων, συνδιοργα-
νώνεται με την Κυπριακή Επιτροπή του Διε-
θνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων
ICOMOS και τη στήριξη της Εθνικής Κυ-
πριακής Επιτροπής UNESCO και του Κοινο-
τικού Συμβουλίου Ομόδους, εκδήλωση στην
κοινότητα Ομόδους, με θέμα: «Το Ξηρολι-
θικό Αγροτικό Τοπίο». Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου
2019 στις 4:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο
της Μονής του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της
Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων κας Βασιλικής Αναστασιάδου. n

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών

Η Ιδρυτική Επιτροπή της Κυπριακής Ακα-
δημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
συνήλθε την περασμένη εβδομάδα και εξέ-
λεξε τα 12 Ιδρυτικά Μέλη της Κυπριακής
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τε-
χνών, σύμφωνα με τον περί της Κυπριακής
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τε-
χνών Νόμο του 2017.

Οι εκλεγέντες είναι οι ακόλουθοι: 
Τάξη των Θετικών Επιστημών: Καλογή-

ρου Σωτήρης, Κωστρίκκης Λεόντιος, Παπα-
νικόλας Κώστας, Πολυκάρπου Μάριος

Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών:
Μιχαηλίδης Δημήτριος, Μουζάλα Έλενα, Ρι-
ζοπούλου- Ηγουμενίδου Ευφροσύνη, Χαρα-
λαμπίδης Κυριάκος

Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών: Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς,
Δημητρίου Ανδρέας, Ζένιος Σταύρος, Φω-
τίου Σταύρος

Ιδρυτική Επιτροπή: Λουκάς Χριστοφό-
ρου, Χριστόφορος Πισσαρίδης, Κυριάκος
Νικολάου, Βάσος Καραγιώργη. n

Eκδήλωση Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας 
μεθαύριο στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Πραγματοποιείται και φέτος μεθαύριο Πα-
ρασκευή 19 Απριλίου η Τελική Εκδήλωση
των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας,
στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.
Στην εκδήλωση, η οποία είναι ανοικτή για το
κοινό, θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαι-
ρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-
σμού δρ Κώστας Χαμπιαούρης.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα εκτίθενται
έργα και κατασκευές των Mελών των Κέν-
τρων, από τις ομάδες Αγγειοπλαστικής – 
Κεραμικής, Αγιογραφίας, Αργυροχοΐας, Διά-
ταξης Λουλουδιών, Βιτρό, Ζωγραφικής,  Μα-
γειρικής-Ζαχαροπλαστικής,  Ζαχαροκατα-
σκευών, Ξυλουργικής, Ξυλογλυπτικής,  Κυ-
πριακής Χειροτεχνίας, Κοπτικής-Ραπτικής,
Σμίλων–Βελονιού, Κεντήματος, Φωτογρα-
φικής Τέχνης, Χειροτεχνιών-Χειροποίητων
Κοσμημάτων, Ψηφιδωτού, Πρώτων Βοη-
θειών κ.ά.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα προσφέρουν
ποικιλία διεπιστημονικών θεμάτων, τα οποία
εστιάζονται στη διδασκαλία και εκμάθηση
ξένων γλωσσών, στις τέχνες και χειροτε-
χνίες, σε πολιτιστικά προγράμματα, στην
υγεία, σε πρακτικές εφαρμογές, στην από-
κτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και σε
άλλα θέματα γενικής φύσης.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα εξυπηρετούν
τις ανάγκες πέραν των 20.000 ενήλικων προ-
σώπων από τα οποία τα 10.000 φοιτούν στην
Επαρχία Λευκωσίας. Στα μέλη της Λευκω-
σίας περιλαμβάνονται και 490 παιδιά με 
μεταναστευτική βιογραφία.  Στα Επιμορφω-
τικά Κέντρα Λευκωσίας διδάσκουν 264 προ-
σοντούχοι εκπαιδευτές. Λειτουργούν συνο-
λικά, 84 Επιμορφωτικά Κέντρα τόσο στην
πόλη όσο και την ύπαιθρο. Οι εκπαιδευόμε-
νοι/ες παρακολουθούν 90, περίπου, διαφο-
ρετικά θέματα σε 840, περίπου, ομάδες. n



της ιδιοκτησίας των αιτητών, όπως είναι ο μι-
σθός τους.

Όπως, όμως, έχει διευκρινιστεί στην πρό-
σφατη επί του θέματος απόφαση (πλειοψη-
φίας) της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου, υπό πλήρη σύνθεση στην Μαρία
Κουτσελίνη - Ιωαννίδου (ανωτέρω), το
Άρθρο 23 του Συντάγματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν επιτρέπει τον περιορισμό
περιουσιακού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος
για λόγους δημόσιας ωφέλειας ή 
δημοσίου συμφέροντος και παρέχει, έτσι, με-
γαλύτερη προστασία από το Άρθρο 1 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΑ, το οποίο, αντίθετα, επιτρέπει ένα τέ-
τοιο περιορισμό.

Και δεν θα μπορούσε να προβληθεί ως επι-
χείρημα 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 δικαιώμα-
τος αυτού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρ-
θρου 23.2 του Συντάγματος “δεν δύναται να
επιβληθή ειμή ως προβλέπεται υπό του πα-
ρόντος άρθρου”. Στους δε, επιτρεπόμενους
από το Άρθρο 23.3 του Συντάγματος περιο-
ρισμούς, 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.

Συνεπώς, εφόσον διαπιστώνεται, ως προς
το πρώτο ζητούμενο, ότι οι περιορισμοί στη
μισθοδοσία των αιτητών, στη βάση των προ-
νοιών του επίδικου Νόμου, δεν εμπίπτουν
στους ρητά προβλεπόμενους ως επιτρεπόμε-
νους στο Άρθρο 23.3 του Συντάγματος, έπε-
ται ότι και ο επίδικος Νόμος με το επίμαχο
άρθρο αυτού (ανωτέρω), ελεγχόμενος για
την συνταγματικότητά του, αντίκειται προς
το Σύνταγμα, αφού πρόκειται για περιορι-
σμούς που επιβλήθηκαν κατά παράβαση του
Άρθρου 23 του Συντάγματος, χωρίς να απαι-
τείται όπως το Δικαστήριο υπεισέλθει σε εξέ-
ταση οποιασδήποτε άλλης πτυχής του θέμα-
τος.

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. n

Συνέχεια από σελ. 11

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

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 πε-
ριέχουν 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. Αραιή ανάπτυξη στρατιωτικού τμήματος.
2. Γνωστό ποίημα του Άγγελου Σικελιανού –
Είδος μεταλλικού κοσμήματος.
3. Συνεχόμενα στο αλφάβητο – Γιορτές στην
αρχαία Αθήνα.
4. Στραβά – Παρακινεί – Ο αριθμός 650.
5. Διπλό … ξεπουλάει - … Γκατ: το μαυσωλείο
του Γκάντι στο Δελχί -  Το Γενικό Επιτελείο Αε-
ροπορίας της Ελλάδας.
6. Ζαν …..: Φινλανδός συνθέτης.
7. Προσωπικές εμπειρίες.
8. Ιστορική άρνηση– Ρενέ …: ένας από τους ση-
μαντικότερους Γάλλους ποιητές του 20ου αιώνα – Μία … Βίσση.
9. Βρομιά, το λέρωμα –Πολτός από αλεσμένο σουσάμι.
10. Δεν είναι χαλαρά  - …. Μπένινγκ: ηθοποιός.
11. Η τελευταία ποσότητα κρασιού στο βαρέλι – Δεν εμφανίζουν νοσηρότητα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αυθάδης.
2. Τελάρο, πανέρι – Καταστρέφω
3. Τα υγρά σύμφωνα – Αυτός που αποτελείται από ιάμβους.
4. Συντομογραφία του Οργανισμού Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων στην Ελλάδα – Το 16ο
γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου –  Συνθετικό στρατιωτικών παραγγελμάτων. 
5. Γιος του Ουρανού και της Γαίας, ένας από τους Εκατόγχειρες – Μόριο …. που υπόσχεται.
6. Συμβολίζουν το μεγάλο ροκέ – Παρατηρούνται και σε ….. προαγωγές.
7. Φιλάρεσκη.
8. Γιος του Τηρέα (μυθ.) – Ακέφαλος .. ΚΟΤ – Τζένγκις …: Μογγόλος κατακτητής.
9. Διεθνές κωδικοποιημένο σήμα κινδύνου – Από εύθραυστο υλικό φτιαγμένο.
10. Μεταφορικά οτιδήποτε δίχως αξία – Και οπτικές υπάρχουν.
11. Άξια, επιδέξια – Βέλος.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Για διάβασμα στις ελεύθερες ώρες

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΗ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ
Επιμέλεια: Βενετία Αποστο-
λίδου, Δημήτρης Κόκορης,
Μιχ. Γ. Μπακογιάννης,
Ελένη Χοντολίδου. 
Εκδόσεις Gutenberg, 2018,
σελ. 894, τιμή 48 ευρώ

Φιλαναγνωσία και λέσχες
ανάγνωσης, λογοτεχνικά
ιστολόγια και δράσεις ανά-
γνωσης σε βιβλιοθήκες, οι
λογοτέχνες στο Διαδίκτυο
και στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και η λογοτεχνία
στα πάρκα και σε λεωφο-
ρεία, στο χαρτί και στην
οθόνη. Η λογοτεχνία, η ει-
κόνα, ο κινηματογράφος και
οι άλλες τέχνες, και παράλ-
ληλα λογοτεχνία και δημι-
ουργική γραφή, η λογοτε-
χνία στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, στα σχολικά
βιβλία και στην τάξη. 

Αν η δημόσια ιστορία είναι
πλέον ένα αναγνωρισμένο
και δημοφιλές πεδίο της
Ιστορίας, το φιλολογικό της
αντίστοιχο, η τρόπον τινά
«δημόσια λογοτεχνία», η
σχέση της λογοτεχνίας με
την κοινωνία και η διαμεσο-
λάβησή της από τα παραδο-
σιακά και τα νέα μέσα επι-
κοινωνίας, έχει αρχίσει να
απασχολεί επίμονα και συ-
στηματικά τηv ελληνική φι-
λολογική κοινότητα τα τε-
λευταία χρόνια. Οι τάσεις

αυτές και τα πορί-
σματα της έρευνας
καταγρ ά φ ον τα ι
στον τόμο, εκδο-
τικό απότοκο με-
γάλου συνεδρίου
που διοργανώθηκε
το 2017 στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπι-
στήμιο. Θεσσαλο-
νίκης. 

Θεωρητικές προ-
σεγγίσεις που αξιο-
ποιούν σύγχρονα
ερευνητικά εργα-
λεία, αλλά και το-
ποθετήσεις που με-
ταφέρουν την εμ-
πειρία και
απαραίτητα στοιχεία από τις
αλλαγές στην παραγωγή και
τη διακίνηση της λογοτε-
χνίας καθώς και από τη δι-
δασκαλία της συνυπάρχουν
στον τόμο, σε μια πολυπρι-
σματική και ερεθιστική προ-
σέγγιση του λογοτεχνικού
λόγου ως λόγου επικοινω-
νιακού και ως κοινωνικού
φαινομένου η οποία ξεφεύ-
γει από τις συγγραφοκεντρι-
κές μελέτες και την πεπατη-
μένη των ερμηνευτικών και
κριτικών προσεγγίσεων των
κειμένων. 

Από την ανάγνωση του
τόμου γίνεται σαφές πώς
συγγραφείς, εκδότες, διευ-
θυντές περιοδικών, μπλόγ-
κερ, δημοσιογράφοι, κριτι-
κοί, βιβλιοπώλες, βιβλιοθη-
κονόμοι, δάσκαλοι και το

Διαδίκτυο συμμετέχουν και
συνδιαμορφώνουν τη λογο-
τεχνική ανάγνωση με το
σχολείο (και συνεπώς την
πολιτεία) σε ρόλο βασικού
διαμεσολαβητή και γίνονται
κατανοητοί οι ρόλοι, οι ευ-
θύνες και οι δυνατότητες κα-
θενός. n

Η λογοτεχνία ως κοινωνικό φαινόμενο
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Υπουργείο Υγείας
πληροφορεί το κατανα-
λωτικό κοινό ότι οι

Υγειονομικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου, έχουν λάβει σχε-
τική ενημέρωση από την αρ-
μόδια Αρχή του Ηνωμένου
Βασιλείου, μέσω του Συστή-
ματος Έγκαιρης Προειδοποί-
ησης για τα Τρόφιμα και τις
Ζωοτροφές (RASFF), ότι το
πιο κάτω αναφερόμενο προ-
ϊόν, που έχει κυκλοφορήσει
στην κυπριακή αγορά, περιέ-
χει βρώμη, χωρίς να αναγρά-
φεται στην ετικέτα του προ-
ϊόντος (κατάλογο των συστα-
τικών) κατά παράβαση των διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των
τροφίμων.

Η βρώμη συγκαταλέγεται στις αλλεργιο-
γόνες ουσίες και μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα υγείας σε άτομα που είναι αλ-
λεργικοί σε αυτή.

Είδος:  19-ANABOL TESTO
Εμπορική Επωνυμία:USN

Μέγεθος συσκευασίας:
45/90/180   κάψουλες

Χρονική ένδειξη: Όλες
οι ημερομηνίες ανάλω-
σης, συμπεριλαμβανομέ-
νου μέχρι και 01/11/2021

Κωδικοί εμπλεκόμενων
παρτίδων: όλοι οι κωδικοί

Οι Υγειονομικές Υπηρε-
σίες του Υπουργείου
Υγείας έχουν ήδη ενημε-
ρώσει σχετικά την εταιρεία
που διακινεί το εν λόγω
προϊόν στην κυπριακή
αγορά, με οδηγίες για
άμεση ανάκληση/από-
συρσή του από την αγορά.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα
του εμπλεκόμενου προϊόντος να βρίσκεται
ήδη στην κατοχή καταναλωτών που παρου-
σιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανά-
λωση βρώμης, αυτοί προτρέπονται όπως
αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το
επιστρέψουν στους χώρους από όπου το
έχουν αγοράσει.  n

Συμπλήρωμα διατροφής 
που περιέχει αλλεργιογόνο ουσία 
που δεν αναφέρεται στη σήμανσή του Στο πλαίσιο των ενεργειών για ανα-

βάθμιση και βελτίωση των αυτόνομων
δημοσίων νοσηλευτηρίων, το Υπουρ-

γείο Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανι-
σμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ),
προχωρούν στην έμπρακτη ενίσχυση και εκ-
συγχρονισμό του εξοπλισμού των δημοσίων
νοσηλευτηρίων, ώστε αυτά να μπορούν να
ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον του
ΓεΣΥ από την 1η Ιουνίου 2019.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αγορών και
Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ξεκί-
νησε την παραλαβή 469 νέων ηλεκτρικών
κλινών, οι οποίες ήδη τοποθετούνται στα νο-
σηλευτήρια παγκύπρια, σύμφωνα με τις

ανάγκες. Η διαδικασία τοποθέτησης όλων
των κλινών θα ολοκληρωθεί εντός Απριλίου.

Η Σύμβαση, ύψους πέραν του €1 εκ., προ-
νοεί για προμήθεια 469 ηλεκτρικών κλινών
για τις ανάγκες των δημοσίων νοσηλευτη-
ρίων παγκύπρια, με δικαίωμα προαίρεσης
για 185 κλίνες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η
ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει εγγύηση
καλής λειτουργίας για τον εν λόγω εξοπλι-
σμό για διάρκεια πέντε ετών.

Επιπρόσθετα, έχουν αγοραστεί ηλεκτρικά
παιδιατρικά κρεβάτια για τις ανάγκες Τμη-
μάτων του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Γ’, των οποίων η παράδοση θα
ολοκληρωθεί, επίσης, εντός Απριλίου. n

Παραλαβή σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών 
για ανάγκες δημόσιων νοσηλευτηρίων 

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι
από χθες Τρίτη και μέχρι τις 19 Απρι-
λίου, πραγματοποιείται η μεταστέγαση

του Υπουργείου σε νέο κτήριο επί της Λεωφ.
Στροβόλου 172-174, 2048 στον Στρόβολο
και  παρακαλεί το κοινό και τους συνεργά-
τες όπως δείξουν την απαραίτητη κατα-
νόηση για τυχόν ταλαιπωρία. Ένεκα της κτη-

ριακής μεταστέγασης του Υπουργείου, τα
στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου Άμυ-
νας διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Υπουργείο Άμυνας
Λεωφόρος Στροβόλου 172-174
2048 Στρόβολος , Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο:22807500
Ηλεκ. Διεύθυνση: defence@mod.gov.cy

Μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας
στη λεωφόρο Στροβόλου

Παγκόσμια Ημέρα για «Ασφάλεια και την Υγεία και το Μέλλον της Εργασίας»

Εμπνευσμένη από την εκατονταετη-
ρίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-
σίας (ΔΟΕ) και τις συζητήσεις για το

μέλλον της εργασίας, η φετινή  επέτειος  για
την  Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία, επιχειρεί να αποτι-
μήσει τα εκατό χρόνια εργασίας της για τη
βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και
υγείας και προσβλέπει  στη συνέχιση αυτών
των προσπαθειών στο μέλλον, μέσω σημαν-
τικών αλλαγών όπως η τεχνολογία ,  τα δη-
μογραφικά στοιχεία,  η βιώσιμη ανάπτυξη,
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλ-
λαγής και τις αλλαγές στην οργάνωση των
χώρων εργασίας.

Η επίσημη Παγκόσμια Ημέρα στις 28
Απριλίου 2019 θα είναι μόνο η αρχή  γεγο-
νότων και δραστηριοτήτων ανά το παγκό-
σμιο που θα συνεχιστούν καθ ‘όλη τη διάρ-
κεια του έτους, σχετικά με το θέμα της
ασφάλειας και της υγείας και του μέλλοντος

της εργασίας, γιορτάζοντας και αξιοποιών-
τας τον πλούτο της γνώσης και της δράσης
που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία εκατό
χρόνια, καθώς προετοιμαζόμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε και να εκτιμήσουμε τις αλλαγές
που επιφέρει το μέλλον της εργασίας που
επιζητούμε.

Η ΔΟΕ θα εγκαινιάσει μια παγκόσμια έκ-
θεση για το σκοπό αυτό, μοιράζοντας την
ιστορία εκατόν χρόνων για τη διάσωση αν-
θρωπίνων ζωών και την προώθηση ασφαλών
και υγιεινών χώρων εργασίας. Η έκθεση επι-
χειρεί να αναδείξει την εξέλιξη της ασφά-
λειας και της υγείας πριν από την ίδρυση της
ΔΟΕ το 1919 μέχρι σήμερα, περνώντας από
τις σημαντικές καμπές που επηρέασαν το
πεδίο αυτό και τον τρόπο με τον οποίο η
ΔΟΕ συνέβαλε στη βελτίωση της ασφάλειας
και της υγείας στην εργασία.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι  η παγκό-
σμια έκθεση θα ασχοληθεί με τις αλλαγές

στις ρυθμίσεις εργασίας, την τεχνολογία
(ψηφιοποίηση και Τεχνολογίες Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ], αυτοματοποί-
ηση και ρομποτική), τις δημογραφικές αλ-
λαγές, την παγκοσμιοποίηση, την αλλαγή
του κλίματος καθώς και με άλλες εξελίξεις
που επηρεάζουν τα θέματα ασφάλειας και
της υγείας και τη φύση των επαγγελμάτων
στον τομέα αυτό, παρά τους παραδοσιακούς
και επανεμφανιζόμενους κινδύνους και τις
διαφορές μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανε-
πτυγμένων χωρών.

Για πιο εποικοδομητική συζήτηση, η ΔΟΕ
θα περιλαμβάνει 33 πρωτότυπα άρθρα από
τα πραγματικά πρόσωπα της κοινότητας για
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
από όλο τον κόσμο, τα οποία θα μοιραστούν
μαζί μας ισχυρά μηνύματα και μαρτυρίες για
την Επαγγελματική Ασφάλεια και  Υγεία  και
για το μέλλον της εργασίας για ειδικές και
πρακτικές πτυχές. n



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Αναλλοίωτη παρέμεινε η κορυφή
μετά και τα αποτελέσματα της 28ης

αγωνιστικής, αφού οι πρωτοπόροι
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας πέτυχαν σημαντι-
κές νίκες επί της Νέας Σαλαμίνας 4-0 και
Ομόνοιας 2-0 αντίστοιχα.

Οι πρωταθλητές έφτασαν έτσι τους 61
βαθμούς και έκαναν ακόμη ένα βήμα για την
κατάκτηση του έβδομου συνεχόμενου πρω-
ταθλήματος στην ιστορία τους και πλέον, με
τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν, έχουν
ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση
και του φετινού πρωταθλήματος. Συγκεκρι-
μένα, ο ΑΠΟΕΛ έχει διαφορά τεσσάρων
βαθμών από τον Απόλλωνα και το θετικό
για τους γαλαζοκίτρινους είναι ότι κρατάει
την τύχη στα χέρια του, όσον αφορά την κα-
τάκτηση του τίτλου.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, υπολεί-
πονται τέσσερις αγώνες μέχρι το τέλος και
μάλιστα ο ΑΠΟΕΛ θα έχει αντιπάλους που
θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι.

Ειδικά οι δύο επόμενες αγωνιστικές είναι
πολύ  σημαντικές αφού οι πρωτοπόροι θα
αντιμετωπίσουν κατά σειρά την ΑΕΚ εκτός
έδρας και τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ, σε δύο
αναμετρήσεις που θα καθορίσουν σχεδόν τα
πάντα.

Ο αγώνας της ερχόμενης αγωνιστικής με
την ΑΕΚ στην Αρένα, αναμένεται να είναι ο
πιο καθοριστικός. Και ο λόγος είναι πολύ
απλός. Αν καταφέρει η ομάδα της Λευκω-
σίας να πάει με το +4 στο ντέρμπι εναντίον
του Απόλλωνα, τότε όχι απλά θα απαλλαγεί
από το άγχος, αλλά με πιθανή νίκη θα κατα-
κτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Εκ
των πραγμάτων λοιπόν, την Κυριακή είναι ο
πιο σημαντικός αγώνας για τους πρωτοπό-
ρους που θα είναι και ο τελευταίος για
φέτος, εκτός έδρας, λόγω του ότι μετά τον
Απόλλωνα είναι το ντέρμπι με την Ομόνοια
και στο φινάλε η ΑΕΛ στο ΓΣΠ.

Να θυμίσουμε ότι σήμερα Τετάρτη θα διε-
ξαχθεί ο επαναληπτικός ημιτελικός του Κυ-
πέλλου με την Ένωση στο Παραλίμνι. Ο
ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 1-0 και έχει τον πρώτο
λόγο για την πρόκριση στον τελικό της διορ-
γάνωσης.
Γιόρτασε τα 65α γενέθλια ο Απόλλωνας
με νίκη

Τα 65α του γενέθλια γιόρτασε στο ΓΣΠ ο
Απόλλωνας την Κυριακή. Την ημέρα ίδρυ-
σης του, το Σωματείο επικράτησε με 2-0 της
Ομόνοιας, φτάνοντας τους 57 βαθμούς. 

Έτσι μετά από ένα μήνα και βάλε, ο Απόλ-
λωνας γεύτηκε ξανά τη χαρά της νίκης και
διατήρησε το -4 από την κορυφή και θα πα-
λέψει μέχρι το… τέλος, αφού παραμένει
ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Σήμερα Τε-
τάρτη ο Απόλλωνας θα παίξει για τον επα-
ναληπτικό του Κυπέλλου με την ΑΕΛ, από
την οποία έχασε σαν γηπεδούχος με 2-1 και
θα δώσει τα πάντα για να ανατρέψει το εις
βάρος του αποτέλεσμα και να προκριθεί
στον τελικό Κυπέλλου.
Εδραιώθηκε στην 3η θέση η ΑΕΚ

Στο Τσίρειο στάδιο έγινε συναρπαστικό
παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την ΑΕΚ (2-
3) με την ομάδα της Λάρνακας, να φεύγει με
το ‘διπλό’ από τη Λεμεσό και να σταθερο-
ποιείται στην 3η θέση, αυξάνοντας τη δια-

φορά από την ΑΕΛ στους τέσσερις βαθμούς.
Οι δύο ομάδες παλεύουν για την κατά-

κτηση της 3ης θέσης στη βαθμολογία, που
εξασφαλίζει σίγουρα Ευρωπαϊκό εισιτήριο
για το Γιουρόπα Λιγκ της επόμενης περιό-
δου. Υπενθυμίζουμε ότι και η 4η θέση οδηγεί
στην Ευρώπη, αρκεί να μην κατακτήσει το
Κύπελλο, η Ένωση Παραλιμνίου που έχασε
στο πρώτο ματς από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ
(1-0).

Η ΑΕΛ, σήμερα Τετάρτη, θα ‘φιλοξενήσει’
τον Απόλλωνα στο Τσίρειο στάδιο και με το
2-1 του πρώτου αγώνα, υπάρχει μεγάλη αι-
σιοδοξία ότι θα περάσει στον τελικό του Κυ-
πέλλου.
Νέα Σαλαμίνα – Πήρε ότι έδωσε

Δεν ήταν καλή η Νέα Σαλαμίνα στο παι-
χνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, για την ακρίβεια ότι
έδωσε, πήρε… Τίποτα βασικά… Οι ‘ερυθρό-
λευκοι’ υστέρησαν σε σχέση με προηγούμε-
νες εμφανίσεις, ενώ ήταν επηρεασμένοι και
από τις πολλές απουσίες. Πλέον στη Νέα
Σαλαμίνα στρέφουν το μυαλό τους στο επό-
μενο παιχνίδι με την Ομόνοια την ερχόμενη
Δευτέρα και θα επιδιώξουν να επανέλθουν
στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από τρεις
αγωνιστικές.

Χωρίς νίκη έμεινε η Ομόνοια στα τελευ-
ταία τρία παιχνίδια, με ΑΠΟΕΛ (1-1), ΑΕΚ
(0-2) και Απόλλων (0-2) και συνέχισε να δια-
τηρείται στην 6η θέση με 36 βαθμούς.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Η ‘μάχη’ για παραμονή καλά… κρατεί!

Με βάση τα αποτελέσματα της 28ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας
και την ‘μάχη’ για παραμονή η Ένωση Νέων
Παραλιμνίου πήρε το φιλί της ζωής και ελ-
πίζει σε ανατροπή των δεδομένων για παρα-
μονή. Η ισοπαλία 2-2 με τη Δόξα Κατωκο-
πιάς, σε συνδυασμό με την ήττα της Αλκής
από την Πάφο (2-3), μπορεί να άφησε την
Ένωση στην προτελευταία και καυτή θέση με
25 βαθμούς, αλλά μείωσε στον ένα βαθμό
από την ‘Αθάνατη’ που είναι στους 26 βαθ-
μούς και ελπίζει πως στα εναπομείναντα τέσ-
σερα παιχνίδια θα ανατρέψει την κατάσταση
και θα παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια.

Τώρα η προσοχή στρέφεται στον επανα-
ληπτικό του Κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ και
αισιοδοξεί να ανατρέψει το 1-0 του ΓΣΠ.

Στην ομάδα της Κατωκοπιάς κρατάνε τον
βαθμό της ισοπαλίας με την Ένωση, αν και ο

στόχος ήταν η νίκη. Παρά το γεγονός ότι
δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ, έβγαλε
αντίδραση και αν μη τι άλλο ισοφάρισε. Στα
αρνητικά ότι δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα
της για δεύτερο σερί παιχνίδι…
Δυσκόλεψε η κατάσταση…

Η ήττα και κυρίως ο τρόπος που ήρθε
αυτή από την Πάφο μέσα στο ‘Αμμόχωστος’
έχει επηρεάσει αρνητικά το κλίμα στην Αλκή
(2-3). Είναι αντιληπτό ότι υπάρχει απογοή-
τευση και στεναχώρια, με την ομάδα να βρί-
σκεται σε δύσκολη θέση, όμως θα το παλέ-
ψουν με όλες τους τις δυνάμεις στα τελευ-
ταία τέσσερα παιχνίδια για να καταφέρουν
να πετύχουν το στόχο της παραμονής. Το ερ-
χόμενο Σάββατο υποδέχεται τον ουραγό
Ερμή σε αγώνα μιας επιλογής, ώστε να πάρει
βαθμολογικές ανάσες. Μεγάλη νίκη για την
Πάφο επί της Αλκής με 3-2, που έκανε ση-
μαντικό βήμα για την παραμονή της Α΄ Κα-
τηγορία. 

Η Ανόρθωση κέρδισε τον Ερμή Αραδίπ-
που με 3-2, μετά από ένα καλό παιχνίδι. Η
‘Κυρία’ είναι στην 7η θέση και ο Ερμής στην
12η.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Δύο μεγάλα και καθοριστικά ντέρμπι
έχουμε το ερχόμενο, Σάββατο 21 Απριλίου
για τον Α΄ όμιλο. Συγκεκριμένα ο πρωτοπό-
ρος ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με
την ΑΕΚ στο ‘Αρένα’ και ο Απόλλωνας θα
έχει για αντίπαλό του την συμπολίτισσα του
ΑΕΛ. Από το αποτέλεσμα θα φανεί κατά
πόσο στην επόμενη αγωνιστική (30η), το
ντέρμπι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλ-
λωνα θα κρίνει και τον τίτλο, δύο αγωνιστι-
κές πριν πέσει η αυλαία του πλέι-οφ. Το άλλο
παιχνίδι του ομίλου, είναι αυτό μεταξύ της
Νέας Σαλαμίνας και της Ομόνοιας στο ‘Αμ-
μόχωστος’.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Τα παιχνίδια του Β΄ ομίλου, είναι Ερμής –
Αλκή, Πάφος – Δόξα και η Ένωση με την
Ανόρθωση.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διγενής – Ομόνοια, Ξυλοτύμπου και
Ύψωνας στην Β΄ Κατηγορία

Σημαντικό ξεκαθάρισμα εκκρεμοτήτων,
έφερε η 29ης αγωνιστική και προτελευταία
αγωνιστική στην Γ΄ Κατηγορία. Τον τίτλο

είχε ήδη εξασφαλίσει από την προηγούμενη
αγωνιστική ο Διγενής Μόρφου, ο οποίος
έμεινε στο ισόπαλο 0-0 εκτός έδρας με την
τρίτη της κατάταξης Ξυλοτύμπου, η οποία
εξασφάλισε επίσης εισιτήριο ανόδου, καθώς
έφτασε στους 52 βαθμούς. Η απονομή του
τίτλου στην προσφυγική ομάδα του Διγενή
θα γίνει την τελευταία αγωνιστική το ερχό-
μενο Σαββατοκυρίακο, στον αγώνα με την
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Η Ομόνοια Ψευδά, που επίσης εξασφάλισε
εισιτήριο ανόδου, κέρδισε 3-2 εκτός έδρας
την ουραγό Πέγεια (υποβιβάστηκε) και
έφτασε τους 57 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι η
Ομόνοια, πέρσι αγωνιζόταν στην Επίλεκτη
Κατηγορία και τερμάτισε στην 2η θέση, ενώ
πρωταθλητής ήταν ο Κούρρης Ερήμης που
φέτος στην Γ΄ Κατηγορία, τερμάτισε στην 8η

θέση.
Έχασε την άνοδο η ΕΝΑΔ

Στην προτελευταία αγωνιστική έκλεισε
ένα ακόμα θέμα στο άνω διάζωμα. Η ΕΝΥ
Διγενής Ύψωνα κέρδισε στην έδρα της με 2-
0 τον Αχυρώνα Λιοπετρίου και μετά το 2-2
της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς εκτός έδρας με
την Ελπίδα Αστρομερίτη εξασφαλίζει την
άνοδό της, καταλαμβάνοντας την 4η θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΝΑΔ ισοφάρισε
στο 90ο λεπτό, σε 2-2.

Η ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα έφτασε στους 50
βαθμούς. Στους 47 βαθμούς είναι η ΕΝΑΔ,
ωστόσο ακόμη και σε περίπτωση ισοβαθμίας
στην τελευταία αγωνιστική, ευνοείται η
ομάδα του Ύψωνα.

Στην κάτω ζώνη ξεκαθάρισε μια ακόμη
θέση καθώς η Ολυμπιάς Λυμπιών, μετά την
ήττα από τον Κούρρη με 1-0, διαβαθμίζεται
όπως ο Εθνικός Λατσιών και η Πέγεια. Στην
τελευταία αγωνιστική θα μάθουμε και την
τέταρτη ομάδα που θα πέσει στην Επίλεκτη
Κατηγορία.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. – ΑΠΕΑ
ΟΡΜΗΔΕΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.
ΕΝΑΔ – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ
ΑΧΥΡΩΝΑΣ – ΠΕΓΕΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ Υ – ΕΝΥ ΔΙΓΕΝΗΣ
ΑΜΑΘΟΥΣ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣ. – ΚΟΥΡΗΣ

Όλο και πιο κοντά στον τίτλο ο ΑΠΟΕΛ…
Γρίφος η επόμενη αγωνιστική…

Άλλη μια τεράστια επι-
τυχία για την Κύπρο
μας από τον Μάριο Γε-

ωργίου. Ο αθλητής μας κατέ-
κτησε το χάλκινο μετάλλιο
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Ενόργανης Γυμναστι-
κής Ανδρών που έγινε στην
Πολωνία.

Μετά από εξαιρετική εμφά-
νιση στον τελικό του Σύνθε-
του Ατομικού και συγκεντρώνοντας 84.398 βαθμούς, ο πρωταθλητής μας που είχε περάσει
στον τελικό ως 4ος με βαθμολογία 83.632 β., κέρδισε τελικά μια θέση στο βάθρο, κάνοντας
την χώρα μας περήφανη και αποδεικνύοντας ότι δίκαια συγκαταλέγεται στους κορυφαίους
αθλητές της Ευρώπης.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του αθλητή μας και μια από τις κορυφαίες
για το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής. Τις πρώτες δύο θέσεις στο βάθρο κατέκτησαν
οι Ρώσοι αθλητές Ναγκόρνι και Άρτουρ. n

Μάριος από … Χαλκό
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η  Notre-Dame είναι η ιστορία μας, η λογο-
τεχνία μας, μέρος της ψυχής μας, ο τόπος
όπου βιώσαμε όλα τα μεγάλα γεγονότα,
είναι το επίκεντρο των ζωής μας.
Εμανουέλ Μακρόν,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Με θλίψη πληροφορήθηκα την πυρκαγιά
στον περίφημο ναό της Παναγίας των Πα-
ρισίων, ένα παγκόσμιας σημασίας μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Παναγία των Παρισίων είναι σύμβολο της

Γαλλίας και του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. 

Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

«Οδύνη στη καρδιά των Ρώσων» για την

πυρκαγιά στη Παναγία των Παρισίων.

Βλαντιμίρ Πούτιν,

Πρόεδρος της Ρωσίας.

Δεν προβλέπεται νέα αναβολή για την απο-
χώρηση του Βρετανίας από την ΕΕ πέραν
της νέας προθεσμίας για τις 31 Οκτωβρίου.
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος μας ένα Brexit με συμφωνία το τα-

χύτερο δυνατό

Τερέζα Μέι, 

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Το όνειρο της ανάκλησης του Brexit δεν έχει

πεθάνει.

Ντόναλντ Τουσκ,

Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι πόρτες  της ΕΕ είναι ανοικτές για την
Τουρκία, αλλά οι μεντεσέδες πρέπει να λει-
τουργούν για να παραμείνουν ανοικτές οι
πόρτες. 
Μαργαρίτης Σχοινάς,
Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων μας
από τα χαμηλότερα στον Ευρωπαϊκό χώρο

Στα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης
των Ευρωπαίων νέων αποφοίτων κατα-
γράφει τους νέους αποφοίτους μας η Έκ-

θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παι-
δεία και την Κατάρτιση (Education and Train-
ing Monitor) η οποία ετοιμάζεται σε
συνεργασία της Κομισιόν με τα Κράτη Μέλη με
στόχο την επιτυχία των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων που εφαρμόζονται.

Στον πίνακα των πορισμάτων της σχετικής
επισκόπησης, η οποία κυκλοφόρησε την περα-
σμένη Πέμπτη η απασχόληση των νέων απο-
φοίτων μας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση
με τελευταία στην κατάταξη την Ελλάδα.

Η έκθεση εκτιμά ότι για το 2018 τα κράτη
μέλη έχουν πετύχει πρόοδο στην πορεία για το
στόχο που έχει τεθεί για απασχόληση των νέων
αποφοίτων σε ποσοστό 82% μέχρι το 2020. Το-
νίζεται ότι όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία
που καταγράφονται μερικά κράτη μέλη έχουν
ήδη ξεπεράσει αυτό το στόχο ενώ άλλα βρί-
σκονται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα η Μάλτα έχει πετύχει τον πιο
ψηλό στόχο με 94.5% και την ακολουθεί η Γερ-
μανία με 90.9% και η Ολλανδία με 90.4%, ενώ
μόλις κάτω από το 90%, βρίσκονται η Τσεχία
με 89.9%, η Αυστρία με 89.4%, το Λουξεμ-
βούργο με 88.5% και η Σουηδία με 88.3%. Η
Κύπρος έχει ποσοστό 71.5%.

Σε ψηλότερο από το επιδιωκόμενο ποσοστό
του 82% βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με
86.6% και σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Παιδείας της χώρας οι απολαβές των
νέων αποφοίτων ένα χρόνο μετά την αποφοί-
τηση ήταν το 2016/17 19.900 στερλίνες και τρία
μετά την αποφοίτηση τους 23.300 στερλίνες.

Σε ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό από το επι-
διωκόμενο βρίσκονται η Λετονία με 78.0%, η
Βουλγαρία με 77.7%, η Φινλανδία με 77.0% και
η Ρουμανία με 76.0%. Οι τρεις χώρες με τα χαμηλότερα πο-
σοστά είναι η Κροατία με 65.9%, η lταλία με 55.2% και η Ελ-
λάδα με 52.0%.

Οι εκδότες της επισκόπησης εκτιμούν ότι τα ποσοστά
αυτά αποδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη έχουν επιτύχει καλά
αποτελέσματα και μερικά μάλιστα κράτη μέλη έχουν ξεπε-
ράσει και το στόχο 2020 και αυτό είναι στοιχείο ενθάρρυνσης
για τις χώρες μέλη με χαμηλότερα ποσοστά όπως η Ελλάδα,

η lταλία και η Κροατία ότι μπορούν να επιτύχουν επίσης
άνοδο για νέους αποφοίτους τους, άλλωστε η επένδυση
στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη θα φέρει οφέλη
για το σύνολο των πολιτών της. 

Αν επιτυγχάνουμε να έχουμε αποφοίτους που θα έχουν
επιτυχία στη ζωή τους θα μπορούμε να διατηρούμε συντη-
ρήσιμο εργατικό δυναμικό αποφοίτων με πίστη ότι μπορούν
να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία. Τα στοιχεία του πίνακα κα-
λύπτουν αποφοίτους ηλικίας 20 - 34 ετών. n

Καταρτίστηκε σε σώμα 
το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Μέσα σε συναινετικό και συναδελφικό κλίμα, το 
Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ σε ειδική συνεδρία
του την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 καταρτίστηκε σε

Σώμα και εξέλεξε τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας και της
Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 21.3 και
15.5.(δ)ii του Καταστατικού.

Στην Κεντρική Γραμματεία εξελέγησαν:
Αντώνης Κουτσούλλης - Πρόεδρος
Κυριάκος Χαραλάμπους - Αντιπρόεδρος
Στράτης Ματθαίου - Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Ακρίτας Ασπρής - Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Αντριάνα Αχιλλέως - Γραμματέας
Παναγιώτα Θεοχάρους - Αναπληρωτής Γραμματέας
Πρόδρομος Αργυρίδης - Ταμίας
Χριστόδουλος Καρολίδης - Αναπληρωτής Ταμίας

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εξελέγησαν:
Μαρία Λεωνίδου
Μαρίνος Ιωάννου
Σωφρόνης Τσιάρτας
Κλεάνθης Συκάς
Ανδρέας Ανδρέου
Αντώνης Οικονομίδης
Νεοκλής Νεοκλέους
Ανδρόνικος Ανδρονίκου
Σπύρος Καρκώτης
Παναγιώτης Ιωσήφ
Γιώργος Πολυδώρου
Σωφρόνης Ξενοφώντος
Ζαννέτος Ιωάννου
Γιώργος Ροκόπου


