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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Η δαιμονοποίηση του συνταγματικού δικαιώματος 
της προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ως γνωστό το Διοικητικό Δικαστήριο με πέντε ακυ-
ρωτικές αποφάσεις έκρινε ως αντισυνταγματικές τις
διατάξεις που αποτέλεσαν τη δικαιοδοτική βάση για

τον περιορισμό της μισθοδοσίας και των συντάξεων, τη δια-
φοροποίηση του εφάπαξ, τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων
και τιμαριθμικού επιδόματος και την αποκοπή από τις μηνι-
αίες απολαβές ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3%
ως εισφορά στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων.

Αποτέλεσε δε, κοινό έδαφος ότι η δικαιοδοτική βάση των
επίδικων αποκοπών προσκρούει στα άρθρα 23.2 και 23.3 του
Συντάγματος. 

Με την ανακοίνωση των ακυρωτικών αποφάσεων, σύσ-
σωμη η πολιτική/κομματική εξουσία σε πλήρη συντονισμό
με τον επιχειρηματικό  κόσμο αφενός καταδίκασε τις απο-
φάσεις αυτές και αφετέρου με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς
επιτέθηκαν κατά των δημοσίων υπαλλήλων που τόλμησαν
(αν είναι ποτέ δυνατόν!) να ασκήσουν ένα συνταγματικό
τους δικαίωμα.

Η πολιτική / κομματική και επιχειρηματική “ελίτ” έθεσε
επιτακτικά θέμα για εξουδετέρωση των ακυρωτικών αποφά-
σεων, ώστε να διασφαλιστεί το  περί δικαίου αίσθημα!!  Έγινε
αναφορά για τροποποίηση του Συντάγματος!! Για το θέμα
αυτό συνήλθαν εσπευσμένα συμβούλια αρχηγών κομμάτων!!
Κινδυνολόγησαν και ενέσπειραν τρόμο για κατάρρευση της
οικονομίας!! Μίλησαν για δημοσιονομική «βόμβα» πολλών
δισεκατομμυρίων ευρώ. Κομματικός αρχηγός δήλωσε ότι μια
μερίδα ατόμων (εννοώντας τους δημοσίους υπαλλήλους)

δεν κάνει τίποτε άλλο από το να
σπρώχνει τον τόπο προς τον πάτο.
Αμφισβήτησαν τις αποφάσεις αφή-
νοντας έμμεσα  με τις δηλώσεις τους
αιχμές εναντίον των μελών του διοι-
κητικού δικαστηρίου!

Η πολιτική/κομματική ηγεσία σε
πλήρη συνέργεια με την επιχειρημα-
τική “ελίτ” επιχείρησαν να μας δώ-
σουν και μαθήματα ηθικής.  Αυτές
δηλαδή που ευθύνονται κατ΄ από-
λυτο τρόπο για τα άπειρα  σκάνδαλα
που ταλανίζουν τον τόπο για τόσα
χρόνια.

Μήπως ευθύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για το σκάν-
δαλο του χρηματιστηρίου, για την κατάρρευση της οικονο-
μίας, για το «κούρεμα», για το ότι μείναμε χωρίς κυπριακές
αερογραμμές και χωρίς κυπριακές τράπεζες, για το Συνερ-
γατισμό, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και για το
τραπεζικό φαγοπότι στο οποίο συμμετείχε αποκλειστικά ο
επιχειρηματικός τομέας; Ας υποδείξουν μια συνεργατική
εταιρεία που τα μέλη της ήταν υπάλληλοι του δημόσιου ή
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και η οποία είχε πρό-
βλημα ΜΕΔ. Τα ΜΕΔ προέκυψαν από δάνεια που δόθηκαν
σε επιχειρηματίες και ιδιώτες:

(α) από συνεργατικά τα οποία έμμεσα ή άμεσα διοικούν-
ταν και επηρεάζονταν από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα
και 

(β) από τις τράπεζες, των οποίων οι διοικούντες άμεσα ή
έμμεσα, αποτελούσαν μέρος της επιχειρηματικής “ελίτ” με
πολύ στενές σχέσεις με την πολιτική/κομματική “ελίτ”.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανίερης  επίθεσης, σε χρόνο
μηδέν, γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα με βρισιές και διάφορα
διακοσμητικά επίθετα για τους δημόσιους υπαλλήλους,
όπως “χαραμοφάηδες”, “άχρηστοι”, “παράσιτα” “απολύστε
τους” και πολλά άλλα. Η σωρεία δηλώσεων στα ΜΜΕ από

την  προαναφερόμενη “ελίτ” δημιούργησε μια εξαιρετικά αρ-
νητική στάση του κόσμου έναντι στους δημοσίους υπαλλή-
λους.

Είναι προφανείς οι λόγοι, όπως και οι στόχοι.
Προκύπτουν όμως και κάποια άλλα ερωτήματα. Ποια λο-

γική είναι που επιβάλλει  ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέ-
πει να παραιτηθούν από τα συνταγματικά τους δικαιώματα
και να συμπεριφερθούν με αλτρουισμό, όταν βλέπουν τον
ιδιωτικό τομέα συστηματικά να μην καταβάλλει φόρο εισο-
δήματος και να οφείλει €2.5 δισεκατομμύρια στο Τμήμα Φο-
ρολογίας  και εκατοντάδες εκατομμύρια στο Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων ή όταν το μέσο ασφαλιστέο εισόδημα
των αυτοτελώς εργοδοτούμενων είναι €12.000 το χρόνο;
Όταν χιλιάδες ιδιώτες δεν έχουν φορολογικό φάκελλο; Όταν
επώνυμοι και μη, ζουν σε σπίτια κόστους εκατομμυρίων, δια-
τηρούν σπίτια και διαμερίσματα στις παραλίες, στην Αθήνα
και στο Λονδίνο, κυκλοφορούν με πολυτελέστατα αυτοκί-
νητα, κατέχουν γιοτ, κτλ και όμως δηλώνουν πενιχρά εισο-
δήματα και οι εταιρείες τους κάνουν ζημιές;

Όταν το κράτος με νομοθεσία παραχωρούσε φορολογική
αμνηστία σε άτομα που συστηματικά απέκρυβαν εισοδήματα
ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, επωφελήθηκαν καθ’ οιονδή-
ποτε τρόπο οι δημόσιοι υπάλληλοι; 

Όταν χαρίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω της
διαδικασίας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ή της διαδι-
κασίας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, επω-
φελήθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι; Το σχέδιο “Εστία” έγινε
για τους δημόσιους υπαλλήλους ή για ιδιώτες; Ταιριάζει  εδώ
η λαϊκή ρήση “εν της παπαθκιάς τα ξύλα”. 

Κατάντησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι η “συτζιά του μαύ-
ρου”, ο αποδιοπομπαίος τράγος. Όποιος θέλει να αποπρο-
σανατολίσει και να αποφύγει τις δικές του ευθύνες κτυπά
τους “κακούς” και “ καλοπληρωμένους” δημόσιους υπαλλή-
λους. 

Συμπέρασμα: “Φωνάζει ο κλέφτης να φοηθεί ο νοικοτζύ-
ρης”. n

Η ένταξη της Κύπρου στη μεγάλη οικο-
γένεια της ΕΕ το 2004 ήταν το επιστέ-
γασμα τιτάνιας συλλογικής προσπά-
θειας με στόχο να οδηγηθεί το κράτος

μας σε επίτευξη δύσκολων εθνικών επιδιώξεων.   σελ. 12

15η επέτειος της ένταξης μας στην ΕΕ

Άρθρο του Αντώνη Καρακούση στο Αθη-
ναϊκό ΒΗΜΑ για τις αναφυόμενες τάσεις
αλλά και τις επιτακτικές πολιτικές για την
προεκλογική περίοδο.    σελ. 3

Τα κράτη μέλη της ΕΕ προωθούν
τους πολίτες τους προς υγιεινό τρόπο
ζωής. Η Κύπρος βρίσκεται στην 13η
θέση.   σελ. 11

Για την υγεία των πολιτών της ΕΕ

Για τα μεγάλα και τα κρίσιμα

Του Χρ. Γεωργιάδη,
πρώην Πρώτου Διοικη-
τικού Λειτουργού  και
τέως Διευθυντή ΟΑΥ.

Η επόμενη μας έκδοση την Τετάρτη 22 Μαΐου
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η Χριστιάνα Κληρίδου διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Ανώτερου Γραμματέα Κοι-
νοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αν-
τιπροσώπων, από τις 2 Απριλίου 2019.

Η Στεφανία Γεωργίου διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτι-
κών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων,
από τις 2 Απριλίου 2019.

Ο Αλέξανδρος Πολυκάρπου διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Λειτουργού Οικονομι-
κής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων,
από τις 2 Απριλίου 2019.

Η Γεωργία Πάλλη, διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Δασικού Λειτουργού, Τμήμα
Δασών, από τις 2 Μαΐου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Ελένη Γεωργίου, Λειτουργός Διεθνών
Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, προ-
άγεται στη θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέ-
σεων Α', από τις 15 Μαρτίου 2019.

Ο Νίκος Δημητρίου, ο οποίος αφυπηρέ-
τησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρεσία από
τις 16 Ιανουαρίου 2017 και είχε προαχθεί από
την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στη θέση Δημό-
σιου Κατήγορου Α', Νομική Υπηρεσία και

του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
την 1η Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι την αφυπη-
ρέτησή του.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Λειτουργοί Πολεο-
δομίας, προάγονται στη θέση Πρώτου Λει-
τουργού Πολεοδομίας, από τις 15 Μαρτίου
2019: Έλενα Πετράκη-Χριστοφίδου, Μαρ-
κέλλα Χατζήδα, Μάριος Κουρουγιάννης,
Κυριάκος Κούνδουρος.

Ο Παναγιώτης Α. Γιαννάκη, Τεχνικός Μη-
χανικός (Μηχανολογίας), Τμήμα Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Υπηρεσιών, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης (Μη-
χανολογίας), από τις 15 Απριλίου 2019.

Ο Σωτήρης Μ. Κωστέας, Τεχνικός Μηχα-
νικός (Ηλεκτρολογίας), Τμήμα Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης (Ηλε-
κτρολογίας), από τις 15 Απριλίου 2019.

Οι πιο κάτω, Τεχνικοί Μηχανικοί, Υπουρ-
γείο Άμυνας, προάγονται στη θέση Τεχνικού
Μηχανικού, 1ης Τάξης, από την 1η Απριλίου
2019: Ανδρέας Αχιλλέως, Κωνσταντίνος
Γιάννακας, Ηρόδοτος Ηροδότου, Παναγιώ-

της Παναγή, Χριστάκης Δουλαππάς, Γιαννά-
κης Κολώνας.

Οι πιο κάτω, Τεχνικοί Μηχανικοί, Υπουρ-
γείο Άμυνας, προάγονται στη θέση Τεχνικού
Μηχανικού, 1ης Τάξης, από την 1η Απριλίου
2019: Γεώργιος Παλλήκαρος, Κωνσταντίνος
Γεωργίου, Νεόφυτος Γρουτίδης, Δαμιανός
Δαμιανού, Ανδρέας Χρ. Πασιαρδής, Ευθύ-
μιος Πολυδώρου, Αγγελόδημος Κουλεντής,
Ζωή Παπαδοπούλου-Μισού.

Ο Ανδρέας Χρ. Καντρής, Τεχνικός, Υπουρ-
γείο Άμυνας, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Τεχνικού, από την 1η Απριλίου 2019.

Οι πιο κάτω, Τεχνικοί, Υπουργείο Άμυνας,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού,
από την 1η Απριλίου 2019: Γεώργιος Γιάγ-
κου, Γεώργιος Κκαντωνή.

Ο Κωνσταντής Σπανάσιης, Ανώτερος Γε-
ωργικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωργίας, προ-
άγεται στη θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωρ-
γίας, αναδρομικά από την 1η Αυγούστου
2010.

Η Ελένη Ελευθερίου, Λειτουργός Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-

πτη, από τις 15 Απριλίου 2019.
Η Θεοδώρα Τελώνη, Λειτουργός Αεροπο-

ρικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, προάγεται στη θέση Λειτουργού Αερο-
πορικών Κινήσεων Α΄, από τις 15 Απριλίου
2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Κυριάκος Μίτας, Δεσμοφύλακας, αφυ-
πηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Ο Παύλος Μαλάης, Βοηθός Γραφείου, Γε-
νικό Βοηθητικό Προσωπικό, αφυπηρέτησε
από τις 29 Οκτωβρίου 2018.

Ο Σάββας Κυριάκου, Ανώτερος Πρωτο-
κολλητής, Δικαστική Υπηρεσία, αφυπηρέ-
τησε από τις 17 Απριλίου 2019.

Η Ανδρούλλα Παναγή, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 17 Απρι-
λίου 2019.

O Παναγιώτης Χαρτόσιας, Ανώτερος Τα-
χυδρομικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
τις 15 Απριλίου 2019.

Ο Σάκης Λοΐζου, Βοηθός Διευθυντής Κλι-
νικής/Τμήματος (Γενικής Χειρουργικής),
αφυπηρέτησε από τις 17 Απριλίου 2019. n

Μέχρι μεθαύριο οι αιτήσεις για θέσεις που προκηρύχθηκαν
Κενές θέσεις Λειτουργού Εργασίας -
Τμήμα Εργασίας 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό
301 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία
19.4.2019 έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση
πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ερ-
γασίας, στο Τμήμα Εργασίας.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α8:
€24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288,
30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273,
36.470, 37.667,  Α10: €34.284, 35.923, 37.562,
39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396
και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442,
47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συν-
δυασμένες Κλίμακες).  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτού-
μενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και
τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο
πάνω γνωστοποίηση. 
Θέσεις Οικονομικού Διευθυντή, Υπουρ-
γείο Οικονομικών 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό
302 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία
19.4.2019 έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση
δύο μόνιμες θέσεις Οικονομικού Διευθυντή,
Υπουργείο Οικονομικών, από τις οποίες μία
αναμένεται να κενωθεί από 1.8.2019 λόγω
αφυπηρέτησης του κατόχου της.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573,
75.193, 77.813, 80.433.  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτού-
μενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και
τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο
πάνω γνωστοποίηση.
Κενή θέση Πρώτου Λειτουργού Πληρο-
φορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφο-
ρικής 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό
303 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία
19.4.2019 έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μία
κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Πλη-
ροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορι-
κής.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α14(ιι): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451,
66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτού-
μενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και
τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο
πάνω γνωστοποίηση. 
Κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδι-
κότητα της Ιατροδικαστικής 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό
304 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία
19.4.2019 έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Ιατροδικαστικής.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573,
75.193, 77.813, 80.433, 83.053.  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτού-
μενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και
τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο
πάνω γνωστοποίηση.
Κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδι-
κότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό
305 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία
19.4.2019 έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573,
75.193, 77.813, 80.433, 83.053.  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτού-
μενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και
τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο
πάνω γνωστοποίηση. 
Κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Υπηρεσίες Ψυχικής

Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδοψυ-
χιατρικής 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό
306 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία
19.4.2019 έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας,
στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573,
75.193, 77.813, 80.433, 83.053.  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτού-
μενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και
τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο
πάνω γνωστοποίηση.

Αιτήσεις υποβάλλονται γιατις πιο πάνω
θέσεις μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσε-
λίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής
Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την
Παρασκευή, 10 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. 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
Για τα μεγάλα και τα κρίσιμα

Εισήλθαμε πλέον σε καθαρά προεκλογική
περίοδο και όλα κινούνται στο σύνηθες αν-
ταγωνιστικό πλαίσιο των ύβρεων, της προ-

παγάνδας και της δια-
χείρισης των όποιων
εικόνων. Της παραπο-
λιτικής οι περισσότε-
ρες, μικρές και ανού-
σιες, χωρίς βάθος και
πολύ μακριά από τα
πραγματικά προβλή-

ματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει και θα αντιμετωπίσει στο μέλλον
η χώρα.

Για ορισμένους η παραπάνω διαπίστωση
είναι καίρια και δηλωτική της ποιότητας του
πολιτικού αγώνα και των πολιτικών δυνά-
μεων της χώρας. Ιδιαιτέρως για τους ξένους
παρατηρητές των ελληνικών υποθέσεων η
απουσία των μεγάλων θεμάτων από τον
εσωτερικό μας πολιτικό διάλογο προκαλεί
απολύτως αρνητική εντύπωση.

Και τούτο επειδή κατά τις δικές τους προ-
σεγγίσεις η Ελλάδα φαντάζει κρίσιμη και ξε-
χωριστή. Βρίσκεται στο μεταίχμιο Δύσης και
Ανατολής, επιδρά στη μονίμως ταραχώδη
Βαλκανική, κινείται στο σύνορο των γεωπο-
λιτικών και ενεργειακών ανταγωνισμών και
γειτνιάζει με την πιο εύφλεκτη περιοχή του
κόσμου, όπου ασκούνται αναθεωρητικές
ηγεσίες και επιβιώνουν ασταθή και ευάλωτα
καθεστώτα.

Η Ελλάδα αναγνωρίζεται από τις μεγάλες
δυνάμεις ως μια δημοκρατική όαση σταθε-
ρότητας σε μια έρημο αστάθειας και αβεβαι-
ότητας, όπως αυτή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής. 

Λογικά λοιπόν αναμένουν από τις εγχώ-
ριες πολιτικές δυνάμεις να αφιερώνουν
χρόνο στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που πηγάζουν από αυτήν ακριβώς την ξεχω-
ριστή θέση που κατέχει σε μια από τις κρισι-
μότερες περιοχές του κόσμου.

Πιστεύουν επίσης ακράδαντα ότι από την
αξιοποίηση των γεωπολιτικών δυνατοτήτων
μπορούν να αναδυθούν και τα επιχειρήματα
για τις ευρύτερες οικονομικές επιλογές της
χώρας, για το μοντέλο και τις προτεραιότη-
τες της πολύπαθης ελληνικής οικονομίας,
που παρά τη μοναδική στον κόσμο προσαρ-

μογή κινείται στο όριο με αναιμικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης.

Οσοι παρακολουθούν στενά τις ελληνικές
υποθέσεις γνωρίζουν ότι η χώρα μας μεγα-
λούργησε μόνο όταν ανοίχθηκε στον κόσμο,
όταν συνδέθηκε με μεγάλα σύνολα και δυ-
νάμεις, όταν επέλεξε ξεχωριστούς δυναμι-
κούς συμμάχους και όταν βρέθηκε στη
σωστή πλευρά στους καιρούς των μεγάλων
ανακατατάξεων.

Και όντως οι καιροί που ζούμε είναι μετα-
βατικοί και εξ αυτού του λόγου δυναμικοί
και ενδιαφέροντες. Για να προσεγγίσουμε
ωστόσο τις ευκαιρίες που μπορεί να δημι-
ουργούν, οφείλουμε να μελετούμε, να αξιο-
λογούμε και να συζητούμε εσωτερικά τις
όποιες επιλογές.

Δηλαδή με ποιους θα πάμε και ποιους θα
αφήσουμε, αν θα γίνουμε όντως ενεργειακός
παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή ή θα πα-
ραμείνουμε ένας τυπικός κρίκος που διεκδι-
κεί απλώς διόδια από τη μεταφορά υδρογο-
νανθράκων. Και βεβαίως αν επιλέξουμε τον
πρώτο ρόλο θα πρέπει να συζητήσουμε εσω-
τερικά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επιλογή,
τι υποχρεώσεις γεννά και πόσο είμαστε δια-
τεθειμένοι ως κοινωνία και έθνος να τις ανα-
λάβουμε.

Όπως επίσης οφείλουμε να συζητήσουμε
ως κοινωνία αν θέλουμε να εξελιχθούμε σε
μια φιλόδοξη, σύγχρονη, δυναμική και πα-
ραγωγική οικονομία ή να συμφιλιωθούμε με
την ιδέα μιας μίζερης, χαμηλών προσδοκιών
κρατικοδίαιτης κοινωνίας. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις χρειάζεται αποτύπωση και περι-
γραφή των υποχρεώσεων και των κόπων,
όπως και των θυσιών, αλλά και των εθνικών
προοπτικών μας.

Τέτοια συζήτηση για τα μεγάλα και τα ση-
μαντικά δεν γίνεται δυστυχώς στη χώρα.
Όμως οι καιροί αυτήν επιβάλλουν και οι πο-
λιτικές δυνάμεις οφείλουν επιτέλους να ξε-
κινήσουν...

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 05.05.2019

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Το Συμβούλιο της Ευρώπης
Σήμερα το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο πα-

λαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανι-

σμός, γιορτάζει τα 70
χρόνια από την ίδρυσή
του. Η ημέρα είναι ση-
μαντική όχι μόνο για
τον θεσμό που θέτει ως
βασικό στόχο την προ-
στασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, της

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κρά-
τους δικαίου, αλλά και για την Ελλάδα, που
είναι μέλος του για σχεδόν 70 χρόνια. Σή-
μερα, για πρώτη φορά, Έλληνας δικαστής, ο
Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, αναλαμβάνει
την προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο, δια-
σφαλίζοντας την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(του 1950) από τις χώρες-μέλη, έχει διαδρα-
ματίσει κορυφαίο ρόλο στην εξέλιξη της Ευ-
ρώπης ως χώρου Δικαιοσύνης και ειρήνης.
Ασφαλώς, δεν είναι όλα ρόδινα στη Γηραιά
Ήπειρο σε αυτή τη ρευστή εποχή, αλλά το
Συμβούλιο είναι η έμπρακτη προσπάθεια 47
χωρών-μελών με πληθυσμό πάνω από 830
εκατ. να αφήσουν πίσω τους εφιάλτες που
κορυφώθηκαν με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, τα δι-
καιώματα και την ευημερία των πολιτών
τους. Το εγχείρημα δεν αφορά μόνο τις σχέ-
σεις μεταξύ των χωρών της αιματοβαμμένης
ηπείρου αλλά και τις σχέσεις κράτους-πο-
λίτη, δίνοντας φωνή στον καθένα και ελπίδα
σε όποιον αισθάνεται αδικημένος.

Η περίπτωση της Ελλάδας είναι ενδει-
κτική. Η χώρα μας έγινε το 11ο μέλος του
Συμβουλίου τον Αύγουστο του 1949, τρεις
μήνες μετά την ίδρυσή του. Τον Δεκέμβριο
του 1969, η χούντα αναγκάστηκε να απο-
συρθεί από το Συμβούλιο για να αποφύγει
την αποπομπή της λόγω της καταπάτησης
των αρχών του Συμβουλίου και των δικαιω-
μάτων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό ήταν το
πρώτο μεγάλο πλήγμα στη δικτατορία. Ηταν
και ήττα για τις ΗΠΑ, που επιχείρησαν 
ματαίως να στηρίξουν τη δικτατορία με πα-
ρεμβάσεις στο Συμβούλιο. Η εξέλιξη αυτή
ενθάρρυνε την αντίσταση εναντίον της
χούντας. Με την αποκατάσταση της Δημο-
κρατίας το 1974, το Συμβούλιο κάλεσε την
Ελλάδα να επιστρέψει. Έκτοτε, Έλληνες πο-
λίτες και μετανάστες στρέφονται συχνά στο
Δικαστήριο στο Στρασβούργο για να βρουν

το δίκιο τους όταν τα ένδικα μέσα στην Ελ-
λάδα έχουν εξαντληθεί. Το 2018, το Δικα-
στήριο εξέτασε 408 αιτήματα που αφορού-
σαν την Ελλάδα. Απ’ αυτά, απέρριψε 370,
ενώ σε 30 περιπτώσεις βρήκε ότι τουλάχι-
στον μία αρχή της Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων είχε παραβιαστεί. Τον Ιανουά-
ριο του 2019, εκκρεμούσαν 737 υποθέσεις
που σχετίζονται με την Ελλάδα. Ο συνολι-
κός αριθμός υποθέσεων (διακρατικών αλλά
και ατομικών προσφυγών) είναι εντυπωσια-
κός: το 2017 κατατέθηκαν 63.350 προσφυ-
γές, ενώ εκκρεμούσαν 56.250.

Από την ένταξη της χώρας μας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης
δεν δεσπόζει στην καθημερινότητά μας όσο
οι θεσμοί της Ε.Ε. Ο παλιότερος οργανισμός,
όμως, συμβάλλει συνεχώς στην προσπάθεια
να ξεπεράσουμε (και όχι μόνο εμείς) και τα
προβλήματα που χρονίζουν και όσα εμφανί-
ζονται τώρα. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση
(όπου συμμετέχουν επτά Έλληνες βουλευτές
και επτά αναπληρωτές) και διάφορες επι-
τροπές του Συμβουλίου επιτηρούν τις εξελί-
ξεις σε κάθε χώρα-μέλος. Μεταξύ αυτών
είναι η μάχη κατά των βασανιστηρίων, του
ρατσισμού, της διαφθοράς, του ξεπλύματος
«μαύρου» χρήματος, της εμπορίας ανθρώ-
πων, καθώς και η προστασία των δικαιωμά-
των των μειονοτήτων, του κράτους δικαίου
και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Περυσινή
επίσκεψη της επιτρόπου για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, στην Ελ-
λάδα, εντόπισε, μεταξύ άλλων, ανησυχητικά
φαινόμενα στη διαχείριση μεταναστών και
προσφύγων αλλά και ότι η οικονομική κρίση
είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για
την ψυχική υγεία πολλών πολιτών.

Από την αρχή, η σχέση της Ελλάδας με το
Συμβούλιο της Ευρώπης και τους θεσμούς
του ήταν ουσιαστική. Όπως, εξάλλου, και
στην περίπτωση πολλών άλλων χωρών. Το
Συμβούλιο είναι ακρογωνιαίος λίθος για την
Ευρώπη που γνωρίσαμε, μια Ευρώπη αρχών
που οφείλουμε να γνωρίζουμε για να μπο-
ρούμε να τη διαφυλάξουμε.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 05.05.2019

l Αναμφίβολα το  Συμβούλιο είναι ακρο-
γωνιαίος λίθος για την Ευρώπη.

Παραχώρηση Υποτροφιών για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ
(Υποβολή Αιτήσεων μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2019)

Το Mediterranean Institute of Man-
agement (ΜΙM), στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής του ευθύνης, ενημερώνει τους

ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες πτυχι-
ούχους ότι θα προσφερθούν τέσσερις υπο-
τροφίες ύψους €1.142 έκαστη (δίδακτρα
πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και
υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλό-
τερη βαθμολογία στην εξέταση εισδοχής του
Προγράμματος ΜΒΑ 2019-2020 (αγγλό-
φωνο βραδινής φοίτησης) που θα διεξαχθεί
στις 7 Σεπτεμβρίου 2019. Το ΜΙM υπάγεται
ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την
Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για το Πρό-
γραμμα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5
Σεπτεμβρίου 2019. Η ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy.

Στόχος του Προγράμματος ΜΒΑ είναι να
προσφέρει στους εργαζομένους και εργαζό-
μενες πτυχιούχους την ευκαιρία να προετοι-
μαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία,
μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτή-

των που θα τους/τις βοηθήσουν να εκτελούν
αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθή-
κοντα. Το Πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, σε
άνεργους και άνεργες πτυχιούχους τόσο
ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα
Διεύθυνσης, όσο και την ευκαιρία να ανα-
πτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δε-
ξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της
αγοράς εργασίας της Κύπρου μέσω πρακτι-
κής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επι-
χειρήσεις και οργανισμούς.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις
ενότητες.  Αρχίζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμ-

βρίου 2019 και ολοκληρώνεται τον Οκτώ-
βριο του 2020. Τα δίδακτρα του Προγράμ-
ματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητι-
κής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόπο-
σες δόσεις ανά ενότητα. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο
του ΜΙΜ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη,
τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση
knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy ή στη Λει-
τουργό του ΜΙΜ, κ. Έλενα Χριστοδουλίδου
τηλ. 22806106 και ηλεκτρονική διεύθυνση
echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy. n
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Αρε μαμά... Μεγάλωσα. Κοντά σου,
μακρυά σου, με σένα, χωρίς εσένα.
Ήσουν πάντα εκεί. Με ένα δικό σου

τρόπο. Πως το κατάφερνες αυτό; Την ίδια
στιγμή που μου φώναζες και με έβαζες τιμω-
ρία και εγώ νόμιζα πως σε μισώ και ποτέ δεν
θα αλλάξει αυτό την ίδια στιγμή με ρωτού-
σες αν πεινάω και αν διάβασα ώστε να σπου-
δάσω και να κάνω τα όνειρά μου πραγματι-
κότητα.

Κάθε φορά που έβγαινα από την πόρτα
μου έλεγες να προσέχω, αν έχω ντυθεί καλά
να μην κρυώσω και να έχω το νου μου εκεί
που θα πάω μη μου βάλουν τίποτα στο ποτό.
Κάθε φορά που έμπαινα σπίτι με ρωτούσες
πως πέρασα, αν έχω φάει, αν είμαι καλά. Θυ-
μάμαι να κλειδώνομαι στο δωμάτιό μου και
να κλαίω με λιγμούς για εφηβικό έρωτα. Ο
κόσμος γύρω μου γκρεμιζόταν, νόμιζα πως
το κορμί μου σκιζόταν και θα πεθάνω. Εσύ
διακριτικά με κοιτούσες από την πόρτα, σχε-
δόν χαμογελούσες. Ήξερες. Ήσουν εκεί αλλά
ποτέ δεν παραβίασες τον χώρο μου, τα συ-
ναισθήματά μου. Θυμάμαι να τσακωνόμαστε
για το τι ώρα θα επιστρέψω αλλά τότε ο χρό-
νος ήταν σχετικός και εγώ θύμωνα και σου

φώναζα.  
Α, ρε μαμά...  Έγινα μεγάλη γυναίκα,

φοράω τις δικές μου γόβες πια και περπατάω
δίπλα στις δικές σου γιατί είσαι πάντα εδώ.
Φόρεσα και τις δικές σου, τις νυφικές, και
πήγαμε μαζί σε ένα γάμο. Έλεγες σε όλους
ότι από παιδί τις φορούσα κρυφά και έπειτα
σου έλεγα να μου τις κρατήσεις. Και τις κρά-
τησες. Όλα να μου τα δώσεις. Όλα τα δικά
σου, ότι ζητήσω κι ότι δεν ξέρω να ζητήσω
εσύ το έδωσες.

Μεγάλωσα και πάλι δεν σε καταλάβαινα,
ότι είσαι κι εσύ άνθρωπος και γυναίκα μαζί
και πως θέλουμε τα ίδια πράγματα... και σου
έβαλα πάλι τις φωνές και εσύ μου έδωσες το
χρόνο να σε πλησιάσω πάλι. Πως το κάνεις

αυτό; Να με παίρνεις και να με ρωτάς αν
έφαγα κι αν ντύθηκα καλά όταν εγώ, ενή-
λικη πια, κλαίω πάλι για έναν έρωτα; Πάντα
είσαι τόσο γραφική κι όμως πάντα έχω
ανάγκη να με ρωτήσεις αν έφαγα.  

Α,ρε μαμά... Τώρα που σκέφτομαι να γίνω
μαμά φοβάμαι τόσο πολύ που στα μάτια μου
φαντάζεις ήρωας. Ένας σούπερ ήρωας με μα-
γική κάπα που πριν καν σε φωνάξω εσύ
ήσουν εκεί. Πως θα το κάνω αυτό; Υπάρχει
ένα μαγικό φίλτρο που πίνει κανείς πριν
κάνει όλα όσα έκανες εσύ για μένα; Είναι μια
μάχη που πας άοπλος και χωρίς πανοπλία
και όμως βγαίνεις νικητής; Στα μάτια μου και
στην καρδιά μου είσαι αυτή η ΜΙΑ που λένε
όλοι και δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη
να με αντέχει, να με αγαπά, να με αγκαλιάζει
όπως εσύ και να με νοιάζεται όσο εσύ μετά
από τόσους τσακωμούς από τόσες κόντρες
από τόσες φουρτούνες...γιατί δεν ήμουν
ήσυχο παιδί μα εσύ ήσουν ανένδοτη στο να
με στηρίζεις.  

Α, ρε μαμά... Μεγάλωσα κι ακόμα σε έχω
ανάγκη. Πάντα θα σε έχω κι ας έλεγα μικρή
πως δεν σε έχω και μπορώ και μόνη μου. Και
εσύ λες σε όλους πόσο σε κάνω περήφανη κι

εγώ κάποια βράδυα κλαίω γιατί δεν σου είπα
όσες συγγνώμες ήθελα ως τώρα ούτε όσα
ευχαριστώ σου αξίζουνε.   Κι αν τα σ’αγαπώ
μου είναι μετρημένα η αγάπη μου δεν με-
τριέται...!

Α, ρε μαμά...  τι ρόλος παρασκηνιακός
στην αυλαία της ζωής μου. Και φοβάμαι μην
έρθει η μέρα που δεν θα σε φωνάζω πια και
που δεν θα μπορείς να έρχεσαι...και τότε δεν
θα ξαναπώ την πιο γλυκιά λέξη του κόσμου,
δισύλλαβη από το ΜΑ, την πρώτη συλλαβή
που λέμε όταν ακόμα είμαστε μωρά...κι
έπειτα κολλάμε άλλο ένα ΜΑ γιατί δεν ξέ-
ρουμε κάτι άλλο να πούμε και εσύ χαμογε-
λάς γιατί σε φωνάζουμε να’ ρθεις... Μα αυτό
το ΜΑ είναι τελικά η αρχή μιας πρότασης με
παράπονο ή η αρχή μιας λέξης με νόημα; ΜΑ
εγώ ΜΑΜΑ σε αγαπώ και θα το λέω και για
σένα κρυφά θα κλαίω γιατί ξέρω πια πως δεν
είσαι σούπερ ήρωας παραμυθιού που πλέκει
το μυαλό μου αλλά άνθρωπος...γυναίκα!
Μαμά, γυναίκα, φίλη, άνθρωπος.

Α, ρε μαμά...ρώτα με, μη σταματάς,ρώτα
με αν έχω φάει κι αν ντύθηκα καλά να μην
κρυώσω... n 
Πηγή: www.lifo.gr

Α, ρε μαμά...... Μεγάλωσα!!!!!!!!

Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας 12 Μαΐου 2019

ΗΕπίτροπος Ισότητας των Φύλων κα
Ιωσηφίνα Αντωνίου εκφράζει την
αγανάκτηση και τον συγκλονισμό

της για τις μέχρι τώρα πληροφορίες που βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας για την δο-
λοφονία γυναικών. Το τραγικό αυτό συμβάν
φέρει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, φο-
ρείς, τμήματα αλλά και την κοινωνία των πο-
λιτών προ των ευθυνών τους και καλεί τις
αρμόδιες ερευνητικές αρχές να εξαντλήσουν
κάθε περιθώριο τόσο για περαιτέρω διερεύ-
νηση των συγκεκριμένων περιπτώσεων των

δολοφονημένων γυναικών. 
Η κα Αντωνίου τονίζει ότι η κύρωση της

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης από
την Κυπριακή Δημοκρατία για την πρόληψη
και καταπολέμηση της βίας κατά των Γυναι-
κών και της ενδοοικογενειακής βίας αλλά
και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ισό-
τητα Ανδρών και Γυναικών, μπορούν να συμ-
βάλουν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμέ-
νου νομικού πλαισίου και πολιτικών για την
πρόληψη, καταπολέμηση, προστασία και εν-
δυνάμωση των θυμάτων όλων των μορφών

βίας κατά των γυναικών και ιδιαίτερα των
γυναικών που ανήκουν στις ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού όπως είναι οι οικονομι-
κές μετανάστριες και οι οικιακές βοηθοί.  

Η γυναικοκτονία αποτελεί την πιο ακραία
μορφή βίας κατά των γυναικών και των κο-
ριτσιών και πρόκειται για δολοφονία εξαι-
τίας του φύλου τους. Πρόκειται για τη δο-
λοφονία γυναικών και κοριτσιών, που είναι
διεθνώς γνωστή με τον όρο «Femicide», που
διαπράττονται από ερωτικούς συντρόφους,
τη δολοφονία μιας γυναίκας ως αποτέλεσμα

της στενής βίας από τους συντρόφους τους,
τα βασανιστήρια και τη μισογυνιστική δο-
λοφονία γυναικών, τη δολοφονία γυναικών
και κοριτσιών στο όνομα της λεγόμενης
τιμής και άλλων φόνων που σχετίζονται με
βλαβερές πρακτικές. 

Περαιτέρω, η Επίτροπος Ισότητας των
Φύλων καλεί τα ΜΜΕ, να διαχειριστούν την
προβολή του συγκεκριμένου θέματος με πε-
ρισσή περίσκεψη και προσοχή ώστε να μην
αναπαράγουν αρνητικά πρότυπα. n 

Λένε πως η ιστορία μας ξεκινά πάντα
από την ιστορία της μητέρας μας.
Εκείνη είναι η αρχή των πάντων στη

ζωή μας, εκείνη μας έφερε στον κόσμο, μας
πότισε με την αγάπη και την φροντίδα της,
ακολούθησε κάθε μας βήμα, στήριξε κάθε
μας όνειρο, ίσιωσε τις στραβές γραμμές και
μας βοήθησε να τραβήξουμε ίσιες, και στά-
θηκε πίσω μας, λίγο να σπρώχνει και λίγο να
στηρίζει. Η μητέρα μας είναι η αρχή μας.
Είναι αυτή που μας έμαθε πώς να αγαπάμε,
αλλά και πώς να είμαστε κι εμείς μαμάδες.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν
τη σημασία της μάνας στη ζωή μας. Όπως

χαρακτηριστικά έλεγε ο Φρόυντ: «Δεν είναι
ένα πράγμα, είναι η μητέρα σου».Γι’αυτό και
οι λέξεις δεν αρκούν για να μπορέσουμε ποτέ
να πούμε όλα αυτά που νιώθουμε για εκείνη.
Ούτε για να την ευχαριστήσουμε για όσα
έκανε και συνεχίζει να κάνει για εμάς. Τώρα
που γίναμε κι εμείς μαμάδες, ξέρουμε πλέον
ότι δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
Μπορούμε μόνο να ευχαριστούμε την τύχη
μας που μας έτυχε μια τέτοια μάνα. Και ίσως
να της πούμε πως…

«Σ’αγαπώ μαμά. Όχι μόνο επειδή είσαι η
μαμά μου, αλλά επειδή κανείς στον κόσμο
όλο δεν μπορεί να με καταλάβει καλύτερα

από εσένα.»
«Τώρα πια τα ξέρω όλα. Όσα έβλεπες και

δεν μιλούσες. Όσα θυσίασες, πόσο λίγο πα-
ραπονιόσουν, πόσο λίγες απαιτήσεις
είχες… Το μόνο που ήθελες -το μόνο που
θέλεις- είναι να με βλέπεις ευτυχισμένη.»

«Σε ευχαριστώ που ήσουν πάντα περή-
φανη για εμένα, για όσα κατάφερνα και
ποτέ δεν ντράπηκες για τις αποτυχίες μου.
Αντίθετα, ανέλαβες και εσύ την ευθύνη
γι’αυτές. Και αυτό σε κάνει σπουδαία
μαμά.»

«Το μόνο καλύτερο πράγμα από το να σε
έχω μαμά, είναι ότι τα παιδιά μου σε έχουν

γιαγιά.»
«Μου λείπεις μαμά. Σε σκεφτόμουν σή-

μερα με πολλή αγάπη, όμως αυτό δεν είναι
κάτι καινούργιο. Σε σκεφτόμουν και χθες,
και κάθε προηγούμενη μέρα. Σε σκέφτομαι
σιωπηλά. Συχνά λέω το όνομά σου. Το μόνο
που έχω είναι αναμνήσεις και τη φωτογρα-
φία σου σε μία κορνίζα. Η θύμησή σου είναι
το φυλαχτό μου, το οποίο δεν θα αποχωρι-
στώ ποτέ. Ο Θεός σε έχει στα χέρια του.
Εγώ σε έχω στην καρδιά μου.»

«Όσο κι αν σου λέω ότι σ’αγαπώ, να ξέ-
ρεις ότι πάντα σ’αγαπώ περισσότερο.»

Ανακοίνωση Επιτροπής Ισότητας για τις δολοφονίες Γυναικών

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ Πανεπιστημίου Κύπρου  

Στα χέρια ενός στυγνού   δολοφόνου
που τις διάλεγε, διότι δεν θα τις ανα-
ζητούσε κανείς, διότι η θεσμική αδυ-

ναμία της γυναίκας στην κοινωνία, διασυ-
ναρμολογείται με επιπρόσθετα σεξιστικά
στοιχεία (intersectionality), της εργαζόμενης
ως οικιακής βοηθού, της «ξένης», της απο-
κομμένης από τον βασικό κοινωνικό ιστό
της γειτονιάς, της κοινότητας, του χωριού,

της πόλης, της υποτιμημένης γενικά («φεύ-
γουν στα κατεχόμενα»). Ικανοποιούσε ο δο-
λοφόνος τη διαστροφή του με «εύκολα θύ-
ματα», αυτές που δεν θα τις αναζητούσε κα-
νείς, αυτές που και αν τις αναζητούσε
κάποιος, η κοινωνία και τα θεσμικά της όρ-
γανα θα αγνοούσαν την εξαφάνισή τους,
όπως ακριβώς έγινε.

Και σκότωνε και τα παιδιά…Γιατί να σκo-
τώνει και τα παιδιά, ένας δολοφόνος “πατέ-
ρας”;  Γιατί θα ήταν μάρτυρες αναζήτησης

της μάνας, γιατί καμιά μάνα δεν θα άφηνε
πίσω της τα παιδιά της…  Το πρόβλημα δεν
ήταν ρατσιστικό, ήταν και είναι πρωτίστως
σεξιστικό, με βία κατά της γυναίκας γενικά,
την οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει,
όπως η πρόσφατη ουροδόχη, και να την εξα-
φανίσει  στη συνέχεια. Όπως την επαναλαμ-
βανόμενη περίπτωση του βιασμού, όπως
αυτού που καταγγέλλεται σήμερα στις εφη-
μερίδες, της δεκαεννιάχρονης που την βία-
σαν δύο «φίλοι»…

Μαρί-Ρόουζ, Λίβια, Μαρκάρ, Αριάν  …και
τα δυο παιδιά και ποιος ξέρει πόσες ακόμη.
Για να στοιχειώνουν τις νύκτες μας και να
μας θυμίσουν ότι πίσω από τη διαστροφή
του δολοφόνου κρύβεται το σεξιστικό μας
πρόσωπο. Η θέση της γυναίκας που γίνεται
ακόμη χειρότερη όταν διασυναρμολογείται
με φτώχεια, υποτίμηση, περιθωριοποίηση…n

Πηγή: Paideia news

Μαρί-Ρόουζ, Λίβια, Μαρκάρ, Αριάν …και δυο παιδιά...
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AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή

του ημερομηνίας 27/11/2018  αποφάσισε την
ακύρωση των διοικητικών πράξεων, αντικεί-
μενο των προσφυγών με τις οποίες αποφα-
σίστηκε η αποκοπή ποσού από την μηνιαία
σύνταξη των αιτητών, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου  3 του περί της Μείωσης των Απο-
λαβών και των Συντάξεων των Αξιωματού-
χων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δη-
μόσιου Τομέα Νόμου του 2012,
(Ν.168(Ι)/2012), το οποίο, για τους λόγους
που αναλύθηκαν στην δικαστική απόφαση,
κρίθηκε αντισυνταγματικό ως αντίθετο με το
άρθρο 23 του Συντάγματος. 

Της ακυρωτικής κατάληξης του δικαστη-
ρίου προηγήθηκε στην απόφαση η απόρριψη
των προδικαστικών ενστάσεων οι οποίες,
σύμφωνα με ρητή δήλωση των καθ’ ων η αί-
τηση δεν αφορούσαν τις προσφυγές αρ.
6357/13, 6358/13, 1416/14, 1421/14, 124/15,
284/15, 591/15, 732/15, 213/16 περί του εκ-
προθέσμου των προσφυγών.

Μετά την καταχώρηση έφεσης εκ μέρους
των καθ’ ων η αίτηση κατά της ορθότητας
της δικαστικής απόφασης, έφεση αρ.
177/2018, οι καθ’ ων η αίτηση/εφεσείοντες
καταχώρησαν αίτηση ημερομηνίας 21/12/18
με την οποία ζήτησαν την έκδοση διατάγμα-
τος του Δικαστηρίου, με το οποίο να ανα-
στέλλεται το αποτέλεσμα της πρωτόδικής
απόφασης μέχρι τη συμπλήρωση της εκδί-
κασης της Αναθεωρητικής Έφεσης και έκδο-
σης απόφασης σε αυτή.

Τα γεγονότα στα οποία βασίστηκε η αί-
τηση, σημειώθηκαν στην ένορκη δήλωση
της κας ΧΧΧΧΧ Νεοφύτου, Δικηγόρου της
Δημοκρατίας Α΄. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι
η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου
οδηγεί σε αύξηση των δαπανών για συντά-
ξεις, σε σύγκριση με το κόστος που είχε προ-
ϋπολογισθεί για την περίοδο 2019-2023.
Υποστηρίχθηκε περαιτέρω στην  ότι η μη
αναστολή της πρωτόδικης απόφασης θα
γεννήσει μια σειρά από αλυσιδωτές συνέ-
πειες για την Κυπριακή οικονομία γενικό-
τερα, αφού θα πρέπει να γίνει άμεσα η απο-
κατάσταση των αιτητών και άμεσος τερμα-
τισμός της μείωσης των συντάξεων, ενώ ο
κρατικός προγραμματισμός ήταν ο σταδια-
κός τερματισμός της μείωσης των συντά-

ξεων μέχρι το 2023.
Περαιτέρω τονίστηκε ότι η άρνηση έκδο-

σης διαταγής για αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης δυνητικά συνεπάγεται κίνδυνο
εξανέμισης της αξίας της έφεσης επί των θε-
μάτων τα οποία οι καθ’ ων η αίτηση - εφε-
σείοντες θέτουν υπό την κρίση της Ολομέ-
λειας.

Όλοι οι αιτητές στις προσφυγές/εφεσίβλη-
τοι καταχώρησαν μέσω των δικηγόρων τους
ενστάσεις στην αίτηση,  υποστηρίζοντας ότι
η καταχώρηση έφεσης δεν αναστέλλει το δι-
καίωμα εκτέλεσης, ούτε μειώνει το κύρος
της πρωτόδικης απόφασης. Περαιτέρω ότι
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που να δι-
καιολογούν την έκδοση του αιτούμενου δια-
τάγματος, καθ’  ότι στην ένορκη δήλωση της
κας Νεοφύτου ουσιαστικά δεν αποκαλύπτε-
ται οποιοσδήποτε λόγος που να δικαιολογεί
την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος,
αφού δεν προβάλλονται γεγονότα που να
δείχνουν ότι οι Καθ’ ων η Αίτηση/Εφεσείον-
τες θα υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά, αν
δεν ανασταλεί η εκτέλεση της ακυρωτικής
απόφασης και/ή ότι θα εξανεμιστεί το δι-
καίωμα έφεσης. Η διασφάλιση της λειτουρ-
γίας της πολιτείας μέσα στα πλαίσια της νο-
μιμότητας, καθιστά την αναστολή, κατά την
άποψή των αιτητών στις προσφυγές/εφεσι-
βλήτων, πραγματικά εξαιρετικό μέτρο, δεδο-
μένου ότι μετά την ακύρωση, ο παραμερι-
σμός της ακυρωθείσας απόφασης συνιστά
μορφή εκτροπής από τη νομιμότητα, που
αποδυναμώνει την αρχή του κράτους δι-
καίου, στην οποία θεμελιώνεται η κυπριακή
πολιτεία. Υποστήριξαν ότι η διακριτική εξου-
σία του Δικαστηρίου ασκείται με εξισορρό-
πηση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων της
διασφάλισης του τελεσφόρου της πρωτόδι-
κης απόφασης αφενός, και της αποτελεσμα-
τικότητας του δικαιώματος έφεσης αφετέ-
ρου. Η εξισορρόπησή τους υποστήριξαν επι-
βάλλει τη στάθμιση κάθε γεγονότος που
σχετίζεται με τις επιπτώσεις της αναστολής,
ώστε ο επιτυχών διάδικος να μην αποστερεί-
ται τους καρπούς της επιτυχίας του εκ μόνου
του γεγονότος ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της
έφεσης και η διασφάλιση του δικαιώματος
για άσκηση έφεσης. Σε ότι αφορά την επί-
κληση της αύξησης των δαπανών για συν-
τάξεις και η διατήρηση του δημοσιονομικού
σχεδιασμού που πρόβαλαν οι καθ’ ων η αί-
τηση, αυτή κατά την άποψή τους είναι πα-
ραπλανητική και εν πάση περιπτώσει δεν
αποτελούν λόγους που να δικαιολογούν τη
χορήγηση της αιτούμενης αναστολής.. Τέλος
υποστηρίχθηκε ότι οι καθ’ ων η αίτηση/Εφε-
σείοντες ουδεμία ορατή δυνατότητα επιτυ-
χίας έχουν στην έφεσή τους. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας τo αίτημα

για έκδοση διατάγματος αναστολής, μεταξύ
άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:

α. Από το Σύνταγμα προκύπτει, ότι η πα-
ρεμπίπτουσα κρίση του Διοικητικού Δικα-

στηρίου,   κατά την εκδίκαση προσφυγών,
περί της αντισυνταγματικότητας διατάξεων
νόμου, προς τον σκοπό ελέγχου της νομιμό-
τητας της επίδικης στην προσφυγή διοικητι-
κής πράξης, εξετάζεται μόνο σε σχέση με τα
επίδικα θέματα και αποφασίζεται στην συγ-
κεκριμένη υπόθεση μόνο.

β. Οι συνέπειες από την ακύρωση μίας δι-
οικητικής πράξης, οι οποίες λειτουργούν
erga omnes, αναφέρονται στο άρθρο 146.5
του Συντάγματος. Η ακυρωτική απόφαση
έχει αναδρομική ισχύ και ακυρώνει, εξαφα-
νίζοντας την, την επίδικη στην προσφυγή
διοικητική πράξη από την ημέρα έκδοσής
της αλλά και για το μέλλον. Η διοίκηση
έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με την
απόφαση και να επαναφέρει τα πράγματα
στην προτέρα κατάσταση για τους αιτητές
πριν την έκδοση της ακυρωθείσας διοικη-
τικής πράξης και περαιτέρω, όπου απαιτεί-
ται, να λάβει όλα εκείνα τα θετικά μέτρα
προς αποκατάσταση της ζημιάς των αιτη-
τών στην προσφυγή, συνήθως δηλαδή,
αλλά όχι πάντοτε, επανεξετάζοντας την
υπόθεση με αναδρομική ισχύ. 

γ. Η απόφαση του κράτους να λειτουργεί
εντός των αρχών του κράτους δικαίου και να
εφαρμόζει τις τελεσίδικες αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου περί της αντισυν-
ταγματικότητας νόμου και σε όσους διοι-
κούμενους βρίσκονται σε ίδιες συνθήκες,
ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτημα προς
τούτο ή έχουν καταχωρήσει ή όχι προσφυγή,
ως και πρόσφατα παραδείγματα, δεν αφορά
βεβαίως ούτε το αντικείμενο συγκεκριμένης
ακυρωτικής διαφοράς, ούτε το δεδικασμένο
από την ακυρωτική απόφαση, στο οποίο η
διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί βάσει του
άρθρου 146.5 του Συντάγματος και κατ’ απο-
τέλεσμα ούτε και το αντικείμενο της αίτησης
για αναστολή εκτέλεσης της ακυρωτικής δι-
καστικής απόφασης επί των ως άνω προ-
σφυγών.

δ. Σε πρόσφατα παραδείγματα τελεσίδι-
κων δικαστικών αποφάσεων του Ανωτάτου
Δικαστηρίου περί της αντισυνταγματικότη-
τας νόμου, παρόλο που αυτή επίσης προέκυ-
πτε σε αυτό το πλαίσιο παρεμπίπτοντος
ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου
στα πλαίσια εκδίκασης προσφυγών κατά δι-
οικητικών πράξεων βάσει του άρθρου 146
του Συντάγματος, το κράτος λειτουργώντας
βάσει των αρχών του κράτους δικαίου εφάρ-
μοσε την δικαστική απόφαση και σε σχέση
με όλους τους επηρεαζόμενους διοικουμέ-
νους από την έκδοση της ακυρωτικής από-
φασης και την τελεσίδικη δικαστική κρίση
περί την αντισυνταγματικότητα της διάτα-
ξης νόμου.   Εν προκειμένω καταχωρήθηκε
έφεση και η τελεσιδικία της απόφασης αναγ-
καστικά εκκρεμεί.  Δεν έχω υπόψη μου και
ούτε έχει τεθεί υπόψη μου κανένα τέτοιο πα-
ράδειγμα, καθολικής δηλαδή εφαρμογής
απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου περί
της αντισυνταγματικότητας νόμου, ενόσω

αυτή δεν είχε καταστεί τελεσίδικη.  Αυτό βε-
βαίως κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι σο-
βαρά συνταγματικά ζητήματα σε προσφυγές,
αποτελούσαν, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν
που η αρμοδιότητα εκδίκασης προσφυγών
ανήκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, λόγο για
παραπομπή τους και εκδίκασή τους από την
Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Επομένως, έχοντας υπόψη όλα τα ανω-
τέρω, τα όρια του δεδικασμένου αλλά και
της υποχρέωσης συμμόρφωσης που προκύ-
πτει από αυτό για τους καθ’ ων η αίτηση, σε
σχέση με τους αιτητές στις ως άνω προσφυ-
γές, όρια που καθορίζουν και το αντικείμενο
της αίτησης προς το ακυρωτικό δικαστήριο
για έκδοση διατάγματος αναστολής εκτέλε-
σης της δικαστικής απόφασης, (Δημητρού-
δης ν. Λουγκρίδη (2011) 1 ΑΑΔ 687), καθώς
και το γεγονός ότι η δικαστική απόφαση έχει
εφεσιβληθεί και επομένως το ζήτημα της αν-
τισυνταγματικότητας του Νόμου δεν έχει
μέχρι σήμερα τελεσιδικήσει, θεωρώ αβάσιμο
τον ισχυρισμό των καθ’ ων η αίτηση σε
σχέση με την έκταση των οικονομικών συνε-
πειών που θα προκύψουν από την εκτέλεση
της δικαστικής απόφασης, στην οποία περι-
λαμβάνουν, εκτός από την οφειλόμενη συμ-
μόρφωση για τους αιτητές, και την  καθολική
για όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου
εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για το
μέλλον, σε αυτό το στάδιο.

Η ανωτέρω βεβαίως μετάθεση για το μέλ-
λον, και ανάλογα με το αποτέλεσμα της έφε-
σης, των διαβημάτων που ενδεχομένως θα
ανακύψουν σε σχέση με τους υπόλοιπους
συνταξιούχους του δημοσίου, καμία σχέση
δεν έχει με την υποχρέωση συμμόρφωσης
της διοίκησης με την ακυρωτική απόφαση
του παρόντος Δικαστηρίου, δυνάμει του άρ-
θρου 146.5 του Συντάγματος, σε σχέση με
τους αιτητές στις ως άνω προσφυγές, που
έχουν εκδικαστεί ενώπιο μου και για τις
οποίες, ενόψει της επιτυχίας τους, έχει εκδο-
θεί η ακυρωτική απόφασή ημερομηνίας
27/11/2018, η ορθότητα της οποίας έχει εφε-
σιβληθεί και παρόλο που έχει εφεσιβληθεί.
Η διοίκηση υποχρεούται σε άμεση και
ενεργό συμμόρφωση με την ακυρωτική από-
φαση.

ε. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτά-
του Δικαστηρίου η αναστολή πρωτόδικης
απόφασης, ενόψει της διατήρησης των συ-
νεπειών της ακυρωθείσας απόφασης, απο-
τελεί εξαιρετικό μέτρο, εμπίπτει στη δια-
κριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου αλλά
μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις αποφασί-
ζεται (Christoudias v. Republic (1985) 3
C.L.R. 1615). Σε τι συνίστανται οι εξαιρετι-
κές περιστάσεις είναι δύσκολο να προκαθο-
ριστεί αφού εξαρτάται από τις περιστάσεις
της κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης  που σχε-
τίζονται με τις συνέπειες εφαρμογής της

Συνεκδ. Υποθέσεις Αρ. 98/2013 κ.ά.

ΑΥΓΟΥΣΤΗ κ.ά.
v.

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΣΩ
1.  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2.  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
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Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

πρωτόδικης απόφασης. Όπως προκύπτει
από τη νομολογία  (Μάριος Ιερωνυμίδης ν.
Δημοκρατίας (1991) 4 Α.Α.Δ. 2321), «το
εξαιρετικό των περιστάσεων πρέπει να προ-
κύπτει από το συσχετισμό, αφενός, των συ-
νεπειών της άμεσης εφαρμογής της ακυρω-
τικής απόφασης και των δυσχερειών, αφετέ-
ρου, αποκατάστασης της προηγούμενης
κατάστασης πραγμάτων σε περίπτωση επι-
τυχίας της έφεσης». Σε κάθε περίπτωση,
όπως αποφασίστηκε από το Ανώτατο Δικα-
στήριο, θα πρέπει να διατηρείται ισοζύγιο
μεταξύ των δικαιωμάτων του επιτυχούς διά-
δικου και των δικαιωμάτων του εφεσείοντα,
Katarina Shipping v. Ship “Poly” (1978) 1
C.L.R. 355, Ναυτικός Όμιλος Πάφου ν.
Αρχής Λιμένων Κύπρου (1991) 1 Α.Α.Δ.
1147, στην οποία αποφασίστηκε πως το δι-
καστήριο θα πρέπει να καθοδηγείται από
την αρχή της διασφάλισης του τελεσφόρου
της πρωτόδικης απόφασης και, αφετέρου,
από την αρχή της αποτελεσματικότητας του
δικαιώματος για άσκηση έφεσης. Ο κίνδυνος
πλήρους αποδυνάμωσης του αποτελέσματος
της έφεσης, αν η τελευταία τελικά επιτύχει
αποτελεί σοβαρό λόγο για να δοθεί η ανα-
στολή   Christoudias v. Republic (1985) 3
C.L.R. 1615, Christophorou and Others
(No.2) v. Republic (1985) 3 C.L.R. 676, και
Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες Αντεννα Ρ.Τ.

Λτδ και τώρα Αντεννα TV Λτδ v. Υπουργι-
κού Συμβουλίου (1995) 4 Α.Α.Δ. 478). Πε-
ραιτέρω αποφασίστηκε (Orphanides, ανω-
τέρω), ότι είναι προτιμότερο όπως σε περι-
πτώσεις που αποφασίζεται αναστολή να
εκδίδεται παράλληλα και διάταγμα σύντο-
μης εκδίκασης της έφεσης.

στ. Σύμφωνα με τα δεδομένα ενώπιο μου,
καταχωρήθηκαν και πέτυχαν 115 προσφυγές
οι οποίες αφορούν 163 αιτητές. Η αποκατά-
σταση της νομιμότητας στα πλαίσια συμ-
μόρφωσης με την ακυρωτική απόφαση
αφορά, επομένως, το σύνολο των αιτητών.
Η αποκατάσταση αφορά την καταβολή των
ποσών των αποκοπών που έγιναν σε σχέση
με τις απολαβές του μήνα που αφορά η κάθε
μία προσφυγή, αντικείμενο που διαφέρει για
τον κάθε αιτητή, αφού από την αιτούμενη
θεραπεία κάθε προσφυγής διαφαίνεται η
προσβολή της αποκοπής από την σύνταξη
συγκεκριμένου μήνα συγκεκριμένου έτους.
Οι πλείστες προσφυγές αφορούν συντάξεις
συγκεκριμένων μηνών των ετών 2014 και
2015, μερικές του έτους 2013 και μία του
2016. Οι καθ’ ων η αίτηση/εφεσείοντες
πέραν της γενικότητας στην ένορκη δήλωση
να αναφερθούν (σε σχέση με τα αναδρομικά
των αιτητών) σε 4-5 εκατομμύρια ευρώ, δεν
εξήγησαν πως προέκυψε το μαθηματικό
αυτό συμπέρασμα.  

ζ. Σε ότι αφορά τις συνέπειες που θα προ-
κύψουν στην περίπτωση που η απόφαση

ανατραπεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, ως
προς την δυνατότητα του κράτους να ανα-
κτήσει τα ποσά αυτά, διαπιστώνεται ότι οι
αιτητές είναι συνταξιούχοι του δημοσίου
και το κράτος κάλλιστα δύναται να ρυθμί-
σει εκ νέου αποκοπές από την σύνταξη του
κάθε αιτητή για να ανακτήσει τα χρήματα
αυτά, αν δεν ήθελε ρυθμιστεί το ζήτημα
διαφορετικά. Το αξιόχρεο των αιτητών δε
έχει ανατραπεί με την προσκόμιση οποιασ-
δήποτε μαρτυρίας εκ μέρους των καθ’ ων η
αίτηση. 

Αντίθετα με την αναστολή κρίνω πως οι
αιτητές έχουν να βλαφτούν, σε αντίθεση με
ότι υποστηρίχθηκε στην αίτηση, καθ’ ότι
πέραν του γεγονότος ότι εδώ και πολλά χρό-
νια στερούνται οφειλόμενα ποσά από την
σύνταξή τους - και αυτό επιδιώκεται με το
διάταγμα αναστολής να συνεχιστεί δυνάμει
διαταγής του Δικαστηρίου μέχρι την εκδί-
καση της έφεσης από το Ανώτατο Δικαστή-
ριο - οι περισσότεροι από αυτούς είναι συν-
ταξιούχοι ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και
είναι ηλικιωμένοι (υπάρχει αιτητής ο οποίος
αφυπηρέτησε το 1987 και άλλοι το 1996, οι
περισσότεροι δε την δεκαετία του 2000).  Το
ζητούμενο για τους αιτητές σε ότι αφορά την
σύνταξή τους, είναι να μπορούν να την απο-
λαύσουν στο παρόν, ώστε να έχουν αξιο-
πρεπή διαβίωση και όχι στο αβέβαιο μέλλον,
λόγω ακριβώς της ηλικίας τους. Σε αυτό το
σημείο και σχετικά με αυτό επισημαίνω ότι

μέχρι σήμερα δεν ενημερώθηκα από τους
καθ’ ων η αίτηση ότι εκδόθηκε από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο απόφαση για σύντομη εκ-
δίκαση της έφεσης. Χωρίς τέτοια απόφαση,
καθίσταται το ζήτημα της αναστολής επι-
σφαλές για τους αιτητές συνταξιούχους και
την αποκατάσταση της ζημιάς προσωπικά σε
αυτούς σε μακρινό μέλλον.

η. Σε σχέση με την πιθανότητα επιτυχίας
της έφεσης, θεωρώ πως επειδή η απόφαση
του Δικαστηρίου βασίστηκε σε πρόσφατη
απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου (Κουτσελίνη-
Ιωαννίδου και Άλλοι ν. Δημοκρατίας,
υπόθ. Αρ. 740/2011 και άλλες, ημερομηνίας
7/10/2014 ), η οποία αφορούσε για κάποι-
ους από τους εκεί αιτητές σε αναστολή της
καταβολής όλης της σύνταξή τους και για
κάποιους άλλους περιορισμό αυτής, (σε
σχέση με Αξιωματούχους του κράτους, για
όσο διάστημα παράλληλα αμείβονταν με
μισθό), στην οποία αποφασίστηκε πως πε-
ριορισμός ή στέρηση περιουσιακού δικαιώ-
ματος, ως η σύνταξη, δεν επιτρέπεται για
λόγους άλλους από αυτούς που ρητά καθο-
ρίζονται στο άρθρο 23 του Συντάγματος,
και σε αυτούς τους λόγους δεν περιλαμβά-
νεται το δημόσιο συμφέρον ή η δημόσια
ωφέλεια, θεωρώ πως δύσκολα θα μπορούσε
να αποτελέσει κρίσιμο κριτήριο ο ισχυρι-
σμός αυτός για να εκδοθεί διάταγμα ανα-
στολής. n

Συνέχεια από σελ. 5

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Υγείας έχει ολοκληρωθεί με επι-
τυχία η διαδικασία αξιολόγησης της

Επιθεώρησης Κανόνων Ορθής Παρασκευα-
στικής Πρακτικής (GMPs) των Φαρμακευτι-
κών Υπηρεσιών της Κύπρου από τον Οργα-
νισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών Αμερικής (Food and Drug
Administration - FDA), ως προς την ικανό-
τητα, τη δυνατότητα και τις διαδικασίες για
τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν στους
Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτι-
κής. Ως ημερομηνία αναφοράς για την ανα-
γνώριση της ισοτιμίας των Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών με το FDA Αμερικής είναι η 26η
Μαρτίου 2019.

Η αξιολόγηση της Κύπρου από τον Οργα-
νισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφω-

νίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες Αμερικής, γνωστή ως «Διατ-
λαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύ-
σεων» (Transatlantic Trade and Investment
Partnership - TTIP), στην οποία περιλαμβά-
νονται και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των αξιολογή-
σεων της ισοτιμίας των κρατών μελών της
ΕΕ από το FDA Αμερικής έγιναν επί τόπου
επισκέψεις και αξιολογήσεις σε όλα τα κράτη
μέλη από ομάδα επιθεωρητών της ΕΕ και του
FDA Αμερικής. Η υλοποίηση αυτών των επι-
σκέψεων πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό
και στο πλαίσιο του προγράμματος αμοι-
βαίων επιθεωρήσεων (Joint Audit Program -
JAP).

Η επίσημη ανακοίνωση επισημαίνει την
τεράστια σημασία που έχει η επιτυχής έκ-
βαση της αξιολόγησης της Επιθεώρησης

GMP των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για
την κυπριακή φαρμακοβιομηχανία και το
εξαγωγικό εμπόριο φαρμάκων. 

Τονίζεται ιδιαίτεα ότι, διανοίγονται τερά-
στιες προοπτικές εξαγωγών κυπριακών φαρ-
μακευτικών προϊόντων προς την αγορά των
ΗΠΑ, με πιο απλοποιημένες διαδικασίες,
χωρίς τους ελέγχους και τις γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες, οι οποίες έως τώρα διενερ-
γούνταν και εφαρμόζονταν λόγω μη ύπαρ-
ξης συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. 

Παράλληλα, δεν θα χρειάζεται να πραγ-

ματοποιούνται επί τόπου επιθεωρήσεις της
κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας από Αμερι-
κανούς επιθεωρητές, προκειμένου να αδει-
οδοτηθούν τα κυπριακά φαρμακευτικά προ-
ϊόντα στις ΗΠΑ, αφού το FDA Αμερικής
αναγνωρίζει πλέον τις επιθεωρήσεις που διε-
νεργούνται και τα πιστοποιητικά GMP που
εκδίδονται από τις Φαρμακευτικές Υπηρε-
σίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξοικονο-
μώντας με αυτό τον τρόπο διοικητικό και οι-
κονομικό κόστος για τις κυπριακές φαρμα-
κοβιομηχανίες. n

Θετική αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ

Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Αμμοχώστου

Με βάση το καταστατικό της Οργά-
νωσης μας και ως εκλογέας Επαρ-
χίας Αμμοχώστου, μπορείτε να εγ-

γραφείτε μέλος του Επαρχιακού Τμήματος
ΠΑΣΥΔΥ Αμμοχώστου.

Σκοπός είναι η αύξηση του αριθμού των
μελών μας στο Επαρχιακό Αμμοχώστου και
η διατήρηση του ονόματος της αγαπημένης
μας πόλης ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ.

Σύντομα θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συ-

νέλευση των μελών για περαιτέρω ενέργειες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να αποταθείτε στα μέλη της Επιτροπής.
Ζαννέτος Ιωάννου 99495709
Λοΐζος Δημητρίου 99499065
Μαρία Παναγή 99461863
Πέτρος Πίττας 99828529
Μαρία Μιντή 99532599
Μάρθα Γλυκαίνου 99453198
Άντρη Σάββα 99792639

Ενδοτμηματικές εξετάσεις 
του Τμήματος Τελωνείων

Ενδοτμηματικές εξετάσεις σχετικά με
τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο,
τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και

τους Κανονισμούς που τον πλαισιώνουν και
τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο καθώς
και τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνω-
στοποιήσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει
αυτών.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν:
Α. Εξεταστές Τελωνείων για επικύρωση

του διορισμού τους, ανέλιξη στην Κλίμακα
Α7 και απόκτηση δικαιώματος προαγωγής
στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, 1ης Τάξης.

Β. Υπάλληλοι, οι οποίοι με βάση τον περί
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο
(Αρ. 1) του 2007 (Ν. Αρ. 38(ΙΙ)/2007) έχουν

μετονομασθεί σε Τελωνειακοί Λειτουργοί.
Γ. Τελωνειακοί Λειτουργοί.
Δ. Βοηθοί Τελωνείων για ανέλιξη στην

Κλίμακα Α7.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Αρχιτε-

λωνείο την 30ή Μαΐου 2019 και ώρα 09:00 -
12:00.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους
Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα
και τις Γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνον-
ται στην εξεταστέα ύλη.

Αιτήσεις από μέρους των υποψηφίων πρέ-
πει να υποβληθούν στην Αν. Διευθύντρια του
Τμήματος Τελωνείων όχι πιο αργά από τις 3
Μαΐου 2019. n
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Καταδίκη για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
που επιβλήθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εντός του 2018

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς
του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας του Υπουργείου Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προ-
ώθησε την ποινική δίωξη Εργοδότη, που πα-
ρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι
οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα της
δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευ-
κωσίας καταδίκασε μέσα στο 2018:

Την εταιρεία «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ»,
που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
παρασκευής ζωοτροφών, σε συνολικό πρό-
στιμο €15000, για τις πιο κάτω παραβάσεις,
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία Νόμων, των περί Ελαχίστων Προδιαγρα-
φών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση
κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας)

Κανονισμών, των περί Διαχείρισης των 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία Κανονισμών και των περί Ελαχίστων
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών, που προ-
κάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργο-
δοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο ερ-
γοδοτούμενούς της καθώς και άλλα πρό-
σωπα:

(α) Παράλειψη παροχής και διατήρησης
συστημάτων και μεθόδων εργασίας που να
είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την
ασφάλεια και υγεία, με αποτέλεσμα εργοδο-
τούμενός της να τραυματιστεί θανάσιμα από
ηλεκτροπληξία όταν ο κοχλίας βυτιοφόρου
οχήματος μεταφοράς ζωοτροφών κατά την
ανύψωσή του ήρθε σε επαφή με εναέρια ηλε-
κτροφόρα καλώδια τάσης (11000 Volts). 

(β) Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων
πληροφοριών και οδηγιών για το χειρισμό
των μηχανικών μερών βυτιοφόρου οχήματος
και παροχής του εγχειριδίου χρήσης σε κα-
τανοητή για τους εργοδοτούμενους γλώσσα
ώστε οι εργοδοτούμενοί της να γνωρίζουν
επαρκώς τόσο τον τρόπο χρήσης του μηχα-
νήματος όσο και τους κινδύνους που συνε-
πάγονται από τη χρήση του, με αποτέλεσμα
τόσο εργοδοτούμενοί της όσο και άλλα πρό-
σωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο.

(γ) Παράλειψη καθορισμού των προλη-
πτικών και προστατευτικών μέτρων που
έπρεπε να ληφθούν, με βάση τη γραπτή εκτί-
μηση των υφιστάμενων κατά την εργασία
κινδύνων, για την ασφάλεια και υγεία των
εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων
που δεν εργοδοτούνταν από αυτή αλλά
επρεάζονταν από τις δραστηριότητες της, 
με αποτέλεσμα τόσο εργοδοτούμενοί της
όσο και άλλα πρόσωπα να εκτίθενται σε 
κίνδυνο.

(δ) Παράλειψη (α) χρησιμοποίησης κα-
τάλληλης κλίμακας για την πρόσβαση στην
οροφή υποστατικού η οποία να υπερέβαινε
τη στάθμη πρόσβασης αφού δεν υπήρχαν
ούτε άλλες κατάλληλες διατάξεις που να
επέτρεπαν ασφαλή λαβή και (β) λήψης ανα-
γκαίων μέτρων για τη στερέωση της κλίμα-
κας που χρησιμοποιείτο σε χώρο των πτηνο-
τροφικών μονάδων, ώστε να εμποδίζεται η
ολίσθηση των ποδών της κλίμακας αυτής
κατά τη χρησιμοποίησή της, με αποτέλεσμα
πρόσωπα στην εργασία να εκτίθενται σε κίν-
δυνο.

(ε) Παράλειψη τοποθέτησης προστατευτι-
κού έναντι πτώσης προπετάσματος ή άλλης
ισοδύναμης διάταξης προστασίας στην
οροφή υποστατικού, στην οποία εργοδοτού-
μενα πρόσωπα είχαν πρόσβαση ώστε να
εκτελούν συγκεκριμένη εργασία, και το ύψος
της οποίας υπερέβαινε τα δύο μέτρα, με απο-
τέλεσμα πρόσωπα στην εργασία να εκτίθεν-
ται σε κίνδυνο. nΑφυπηρέτησε μετά από 40ετή προσφορά 

η Γενική Διευθύντρια Ολυμπία Στυλιανού

Σε μια λιτή και συγκι-
νητική τελετή, το
Υπουργείο Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος αποχαιρέ-
τησε σήμερα τη Γενική του
Διευθύντρια κ. Ολυμπία
Στυλιανού, η οποία αφυπη-
ρέτησε από τη Δημόσια
Υπηρεσία μετά από 40 χρό-
νια προσφοράς.

Το εξαίρετο έργο που
αφήνει στο Υπουργείο, την αφοσίωσή της
στο καθήκον, την ουσιαστική παρουσία της,
αλλά και το διαυγές και ακούραστο πνεύμα
με τα οποία άσκησε τα καθήκοντά της, εξήρε
ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, απο-
χαιρετώντας εκ μέρους του προσωπικού του
Υπουργείου την κα Στυλιανού. 

Ο κ. Καδής ευχαρίστησε την κα Στυλιανού
για την εποικοδομητική συνεργασία που
είχαν τον τελευταίο χρόνο, η οποία διακρι-
νόταν πάντα από επαγγελματισμό και ειλι-
κρίνεια, καθώς και για τη στήριξη που του
προσέφερε με τις πολύτιμες γνώσεις της, τις
οποίες δεν αρνήθηκε ποτέ να προσφέρει σε
όποιον συνάδελφο το ζητούσε. «Στόχος της
ως Γενικής Διευθύντριας ήταν να υπηρετεί
το συμφέρον του τόπου, το οποίο έπραξε με

πολύ αγάπη, ακούραστα και
με χαμόγελο. Παράλληλα
στήριζε και βοηθούσε ανε-
πιφύλακτα τους συναδέλ-
φους της.  Ο συμβουλευτι-
κός και υποστηρικτικός της
ρόλος ήταν πολύτιμος και
θα μας λείψει», σημείωσε ο
κ. Καδής.

Αποχαιρετώντας την κα
Στυλιανού, της ευχήθηκε η
αφυπηρέτηση να αποτελέ-

σει αφετηρία μίας ακόμη πιο πλούσιας δρα-
στηριότητας. «Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ!
Από αύριο ανοίγουν πολλές νέες σελίδες στη
ζωή σας, οι οποίες ευχόμαστε να γεμίσουν με
νέα σχέδια και όνειρα, με όμορφες κι ευτυχι-
σμένες οικογενειακές στιγμές, τις οποίες ευ-
χόμαστε ολόψυχα να τις χαρείτε με υγεία».

Ο Υπουργός και το προσωπικό του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος καλωσόρισαν, παράλληλα,
τον νέο Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ.
Αντρέα Λουκά, και του ευχήθηκαν καλή επι-
τυχία στα νέα του καθήκοντα, ευελπιστών-
τας σε μία εποικοδομητική συνεργασία για
την επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος. n

Αιτήσεις για μείωση ασφαλιστέων 
αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων

Το Υπουργείο Εργασίας, καλεί τους
αυτοτελώς εργαζομένους που έχουν
υποβάλει αίτηση (ένσταση) για πλη-

ρωμή εισφορών στη βάση μειωμένων ασφα-
λιστικών αποδοχών και έχουν υποχρέωση να
καταβάλουν εισφορές για το έτος 2019 μέχρι
τις 10 Μαΐου 2019, να καταβάλουν εισφορές
στο ποσό των εβδομαδιαίων αποδοχών που
δήλωσαν στην αίτηση (ένσταση) τους, όπως
προβλέπεται στον Κανονισμό 17(4) των περί

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανο-
νισμών του 2010 (Κ.Δ.Π. 289/2010), από τις
3 μέχρι και τις 10 Μαΐου 2019. Για τις περι-
πτώσεις για τις οποίες ο Διευθυντής Υπηρε-
σιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδώσει από-
φαση για διαφοροποιημένο ύψος αποδοχών
από το δηλωθέν, οι επηρεαζόμενοι θα ενη-
μερωθούν ξεχωριστά και εγγράφως σε μετα-
γενέστερο στάδιο, με την ολοκλήρωση της
εξέτασης όλων των στοιχείων. n

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το Επαρχιακό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ διοργανώνει καλοκαιρινές εκδρομές στην ΕΛΛΑΔΑ
και ΓΕΡΜΑΝΙΑ στις 13/07/2019-19/7/2019 και 10/07/2019-16/07/2019 αντίστοιχα.
1. Εκδρομή στην Ελλάδα                  

A. ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ – ΣΚΙΑΘΟΣ
0B 5161 13 Ιουλίου Λάρνακα – Αθήνα 07.30 - 09.15
0B 5362 19 Ιουλίου Αθήνα – Λάρνακα 20.45 - 22.30

B. Τιμή ανά άτομο
Δίκλινο Μονόκλινο

€635 € 825

Γ. Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα με Blue Air.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία Α κατηγορίας με πρόγευμα τύπου μπουφέ.
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Ολοήμερη κρουαζιέρα στη Σκιάθο.
• Περιήγηση της Σκιάθου με πούλμαν.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Γλύφα - Αγιόκαμπος.
• Έμπειρος τοπικός αρχηγός του γραφείου μας.
• Δημοτικός τοπικός φόρος των ξενοδοχείων.
• Διόδια.
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. Μια αποσκευή 20 κιλών και μια χειραποσκευή 10 κιλών.
• Πληροφορίες στη συνάδελφο Παρασκευή Κουππάρη στο τηλ: 99131837

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
A. ΛΑΡΝΑΚΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 

Τετάρτη 10/07 Λάρνακα – Φρανκφούρτη 03:15 – 06:15
Τρίτη 16/07 Φρανκφούρτη – Λάρνακα 21:35 – 02:15 (άφιξη 17/07 Τετάρτη)

B. Τιμή ανά άτομο
Δίκλινο Μονόκλινο
€1060 € 1240 

Γ. Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη-Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
• Διαμονή για 2 βράδια στο Βερολίνο στο ξενοδοχείο Wyndham Garden Berlin Mitte 4* ή παρό-
μοιο με πρόγευμα.
• Διαμονή για 1 βράδυ στη Δρέσδη στο ξενοδοχείο Courtyard by Marriott Dresden 4* ή παρό-
μοιο με πρόγευμα.
• Διαμονή για 3 βράδια στο Μόναχο στο ξενοδοχείο Mercure Munchen Sued Messe 4* ή παρό-
μοιο με πρόγευμα.

Πληροφορίες στo συνάδελφο Νίκο Στυλιανού στο τηλ: 99416276.

Τέλος σημειώνεται ότι  μια τρίτη εκδρομή στη Μάλτα προγραμματίζεται να γίνει εντός Ιουνίου ανα-
λόγως του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδρομή στη
Μάλτα να αποτείνεστε στο συν: Ευριπίδη Καλό στο Τηλ:99423283.
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Οι Ευρωεκλογές προάγουν το ενδιαφέρον 
των Ευρωπαίων νέων για μια σωστή Ευρώπη
«Η Ευρώπη που ενθουσιάζει»

Για δύο ημέρες, στις 21 και 22 Μαρτίου
2019, 102 μαθητές ηλικίας 16 έως 18
ετών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και

τις 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες πλημμύ-
ρισαν τους διαδρόμους και τις αίθουσες του
κτιρίου Jacques Delors με τα γέλια και τα χα-
μόγελά τους. Με δέος ενίοτε, αλλά κυρίως
με περιέργεια, οι νέοι αναρωτήθηκαν «σε τι
χρησιμεύει αυτό το ταξίδι;» «θα μπορέσω να
απαντήσω στα ερωτήματα που μάταια προ-
σπαθούν οι ενήλικες να απαντήσουν, όπως
“πώς να καταστήσω ελκυστικές τις ευρωε-
κλογές;”».

Κατάλαβαν αμέσως πως οι απαντήσεις
τους θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για το
μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη συγκυ-
ρία, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ευ-
ρωεκλογές της 26ης Μαΐου.

Το γενικό συμπέρασμα των εφήβων μαθη-
τών ήταν: «Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον
κόσμο, πρέπει να ξεκινήσουμε διερωτώμενοι
τι δεν λειτουργεί». Και έχουν αιτήματα: κατ’
αρχήν να ενημερωθούν, εν συνεχεία να κα-

τανοήσουν, να πιστέψουν στο εγχείρημα, να
ταυτιστούν με αυτό προκειμένου να συμμε-
τάσχουν, να το προωθήσουν και να κατα-
στούν αγγελιαφόροι του.

Χρειάζεται, όμως, κάτι ακόμη. Ο Πολωνός
νέος Mateusz Tyszka το επισημαίνει, ομιλεί
για πάθος και καλεί τους άλλους νέους «να
μην εγκαταλείψουν ποτέ τα όνειρά τους».
Επιπλέον, πρέπει να συσπειρώνονται και να
τολμούν να οραματίζονται. Και κάπως έτσι,
οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του ορα-
ματιστή.

Η πρωτοβουλία μας «Η δική σου Ευρώπη,
η δική σου φωνή» τους δίνει την ευκαιρία να
ανακαλύψουν τη μάθηση της συμμετοχικής
δημοκρατίας, κορωνίδας της ΕΟΚΕ, να μά-
θουν να συζητούν, να ακούνε, να συμβιβά-
ζονται.

Η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική
σου φωνή» υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Ήταν
η Ειρήνη Πάρη, αντιπρόεδρος αρμόδια για
την επικοινωνία το 2009, που είχε την εξαι-
ρετική ιδέα να προσκαλέσει τους νέους στην
ΕΟΚΕ. Τη σκυτάλη παρέλαβε εν συνεχεία η
μονάδα «Επισκέψεις – Δημοσιεύσεις». Εάν
επιθυμούμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη
μαζί με τους νέους, πρέπει να απευθυνθούμε
σε αυτούς, να τους δώσουμε τον λόγο και να
τους ακούσουμε. Κάθε χρόνο προτείνεται
ένα νέο θέμα: ο πολιτισμός, η ειρήνη, η δη-
μοκρατία (2018), η 60ή επέτειος της Συνθή-
κης της Ρώμης (2017), η μετανάστευση
(2016).

Σε ποια συμπεράσματα κατέληξαν οι νέοι
το 2019; Μεταξύ των δέκα συστάσεων που

προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από τους εκατό
περίπου συμμετέχοντες νέους, προκρίθηκε
κατάλογος τεσσάρων (εκ των οποίων δύο με
ισοψηφία) και μία πρόταση βρέθηκε στην
κορυφή: «Το μέλλον είναι τώρα: παιδαγω-
γικό πρόγραμμα».

Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν συ-
ναίσθηση του ρόλου που διαδραματίζει το
σχολείο στη ζωή των νέων. Και ναι, στηρί-
ζουν πλήρως την ιδέα ενός υποχρεωτικού
σχολικού προγράμματος για τη γνωριμία με
την Ευρώπη και με τα 60 χρόνια του ευρω-
παϊκού οικοδομήματος.

Μία συμμετέχουσα από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο δήλωσε πως, ακριβώς μετά το δημο-
ψήφισμα για το Brexit, οι πολίτες της χώρας
της πλημμύρισαν το Google με αναζητήσεις
προκειμένου να ανακαλύψουν επιτέλους τί
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίμα, προσέ-
θεσε, που χρειάστηκε αυτή η ψηφοφορία
προκειμένου να... ανακαλύψουν την Ευ-
ρώπη! n

Οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν η εκπαίδευση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
να αξιοποιηθούν για την τόνωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ

Ένα υποχρεωτικό μάθημα για την ευ-
ρωπαϊκή πολιτική προκειμένου να
αυξηθούν οι γνώσεις των πολιτών

σχετικά με την ΕΕ πριν προσέλθουν στις
κάλπες αποτέλεσε την πιο δημοφιλή πρό-
ταση στη φετινή έκδοση της εκδήλωσης «Η
δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!»
(YEYS), της εκδήλωσης για τους νέους που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις 21-22
Μαρτίου 2019. Η συγκεκριμένη πρόταση και
τρεις ακόμη επιλεγμένες προτάσεις, που επι-
κεντρώνονται στη χρήση των νέων τεχνο-
λογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης για την ενίσχυση της συμμετοχής στις
ευρωεκλογές, θα διαβιβαστούν στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο προς εξέταση.

Μετά από 2 ημέρες ζωηρών συζητήσεων
και διαλόγου, οι 99 μαθητές λυκείου ηλικίας
16-17 ετών που επελέγησαν για την YEYS
2019 παρουσίασαν 10 συστάσεις κατά τη
διάρκεια της τελικής συνόδου ολομέλειας.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η εκπαίδευση και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλά
έργα συνδύασαν διαδικτυακές πλατφόρμες
και συνεδριάσεις δια ζώσης, για την
(επανα)σύνδεση της κοινωνίας πολιτών με
τους πολιτικούς ιθύνοντες. Οι 4 προτάσεις
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους ήταν
οι εξής:

1. #Future is now, ένα υποχρεωτικό μά-
θημα για τα σχολεία όλης της Ευρώπης με
τρεις συνιστώσες: πρακτική, με επισκέψεις
σε όργανα της ΕΕ, θεωρία, με εξετάσεις και
παρουσιάσεις, και διαδραστική πλατφόρμα
με κουίζ και βίντεο.

2. EU&U.EU, ένας ιστότοπος που θα συ-
νοψίζει τις πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ
και τις ευρωεκλογές για την ενίσχυση της
διαφάνειας και της ευαισθητοποίησης των
πολιτών με εντατική χρήση των μέσων κοι-

νωνικής δικτύωσης και του πολυμεσικού πε-
ριεχομένου.

3. (ισοψηφία) Europe E-VOTE, μια πρό-
ταση για τη μετατροπή της ημέρας των
εκλογών σε εθνική αργία και την προώθηση
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και From You
to EU, πρωτοβουλία για τη σύνδεση των κοι-
νωνικών κινημάτων με τους πολιτικούς και
τη συνεργασία τους για την εξεύρεση λύ-
σεων.

Οι άλλες προτάσεις που παρουσιάστηκαν
από τους μαθητές ήταν οι εξής:

#Insta (nt) vote: πρόταση για τη βελτίωση
της απόδοσης των λογαριασμών της ΕΕ στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συμπερί-
ληψη ποιοτικού περιεχομένου που θα απευ-
θύνεται ειδικά στους νέους, όπως μικρά βίν-
τεο και σχόλια διαμορφωτών κοινής γνώμης
(influencers), ως μέσο ενίσχυσης της ευαι-
σθητοποίησης και της συμμετοχής.

Δίκτυο Νέων Ευρωπαίων, ένα έργο που
αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τους
τομείς δράσης και τα όρια της ΕΕ, τη σύν-
δεση διαφορετικών λαών από όλη την Ευ-
ρώπη και την τόνωση του διαλόγου μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας για την οργά-
νωση έργων και τη δημοσιοποίηση των απο-
τελεσμάτων τους.

Find(ing) your voice, έργο που περιλαμ-
βάνει τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής τρεις
φορές το χρόνο με διάλογο ενώπιος ενωπίω

και δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέ-
χουν νέοι Ευρωπαίοι και πολιτικοί, καθώς
και ιστότοπο με διαδραστικό περιεχόμενο
και πληροφορίες.

Διαμόρφωσε το μέλλον σου - εκφράσου,
έργο που συνίσταται σε ιστότοπο που θα επι-
τρέπει την ανάρτηση απόψεων για διάφορα
θέματα και θα απευθύνεται σε νέους κάτω
των 26 ετών. Οι χρήστες θα μπορούσαν να
εκφράζουν, πατώντας τα ανάλογα πεδία, τη
συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τις από-
ψεις, και οι δημοφιλέστερες θα διαβιβάζον-
ται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

SharEU, μια εφαρμογή που θα χρησιμο-
ποιείται για τη σύνδεση των κοινωνικών κι-
νημάτων με τα όργανα της ΕΕ, με ειδικούς
διαχειριστές που θα υποβάλλουν στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο μηνιαία έκθεση για τις
αναρτηθείσες πρωτοβουλίες, δημιουργών-
τας έτσι στενότερο δεσμό με τους πολίτες.

Φωνές που αξίζει να ακουστούν, πλατ-
φόρμα όπου πρωτοβουλίες και ομιλίες θα
προωθούνται προκειμένου οι ψηφοφόροι να

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να αγω-
νίζονται για τις ιδέες τους. Το κοινό θα επι-
λέγει τις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα παρου-
σιάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τους μαθητές υποδέχθηκε ο Luca Jahier,
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, ο οποίος δήλωσε: Πρέ-
πει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της
Greta unberg, που κατάφερε να κινητο-
ποιήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα μιλώντας με αμεσό-
τητα. Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε
αυτόν τον αγώνα, να προκαλέσετε, καθώς
δεν αγωνίζεστε μόνο για το δικό σας μέλλον,
αλλά και για το δικό μας. Η Isabel Caño, Αν-
τιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδια για την επι-
κοινωνία, έκλεισε την εκδήλωση με τις ακό-
λουθες παρατηρήσεις:Είμαστε υπερήφανοι
που μοιραζόμαστε τις ιδέες, τα όνειρα, τον
ενθουσιασμό και τις λύσεις σας σε ένα όρ-
γανο όπως η ΕΟΚΕ, όπου όλοι μαθαίνουμε
να διαπραγματευόμαστε για την επίτευξη
συναίνεσης. n

Ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου
Εκλογών αναφέρει ότι λειτουργεί
ενημερωτική ιστοσελίδα για θέματα

που αφορούν τις επικείμενες ευρωεκλογές,
κάτω από τη διεύθυνση www.euroelec-
tions2019.gov.cy. Η ιστοσελίδα περιέχει
πληροφορίες στην ελληνική, τουρκική και
αγγλική γλώσσα.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δυ-
νατή και μέσω των ιστοσελίδων του
Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy,

του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
www.pio.gov.cy, καθώς και μέσω της επί-
σημης ιστοσελίδας της Δημοκρατίας
www.cyprus.gov.cy.

Τις επόμενες μέρες, μέσω των πιο πάνω
ιστοσελίδων, θα μπορεί κάποιος να πληρο-
φορηθεί το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει
κατανεμηθεί και, μετά από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων, να ενημερωθεί ανα-
λυτικά για τα αποτελέσματα της ψηφοφο-
ρίας. n

Ιστοσελίδα Ευρωεκλογών 2019
προσφέρει πλήρη ενημέρωση
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Το μεγάλο όγκο εργασίας κρατικών νοσηλευτηρίων
δείχνουν οι Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων για το 2017
Απολύσεις εσωτερικών ασθενών

Κατά το 2017, 81.856 ασθενείς νοσηλεύ-
τηκαν και απολύθηκαν από τα Γενικά Νοσο-
κομεία του δημόσιου τομέα, σημειώνοντας
αύξηση 4,3%, σε σύγκριση με το 2016 που
ήταν 78.486. Επιπρόσθετα, 1.556 ασθενείς
νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα
Αγροτικά Νοσοκομεία Κυπερούντας και
Πόλης Χρυσοχούς το 2017, σε σύγκριση με
1.481 το 2016, σημειώνοντας αύξηση 5,1%. 

Το 2017 το ποσοστό καταλήψεως κλινών
για τα Γενικά Νοσοκομεία του δημόσιου
τομέα ήταν 75,6%, σημειώνοντας μικρή αύ-
ξηση σε σύγκριση με το 2016 που ήταν
73,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγρο-
τικά νοσοκομεία κατά το 2017 ήταν 51,8%,
σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το
2016, που ήταν 46,9%. 

Τα νεοπλάσματα συγκεντρώνουν το με-
γαλύτερο ποσοστό 14,5% επί του συνόλου
των απολυθέντων ασθενών από τα Γενικά
Νοσοκομεία, ακολουθούν οι ασθένειες του
κυκλοφορικού συστήματος με 9,7%, οι κα-

τηγορίες ασθενειών τραύματα, δηλητηριά-
σεις και συγκεκριμένα άλλα επακόλουθα
από εξωτερικές αιτίες με 9,5%, οι ασθένειες
του πεπτικού συστήματος με 8,9% και οι
ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος
με 8,5%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες  συγ-
κεντρώνουν ποσοστό 43,5%, ενώ το «Δεν
δηλώθηκε» 5,4%.
Επισκέψεις εξωτερικών ασθενών

Κατά το 2017 έγιναν 1.800.016 επισκέψεις
εξωτερικών ασθενών σε όλα τα κυβερνητικά
ιατρικά ιδρύματα, σημειώνοντας μικρή αύ-
ξηση 0,2% σε σχέση με το 2016, που ήταν
1.796.654. Επιπρόσθετα το 2017 έγιναν
301.624 επισκέψεις στα τμήματα πρώτων
βοηθειών, σε σύγκριση με 309.426 επισκέ-
ψεις που έγιναν το 2016, σημειώνοντας μεί-
ωση 2,5%.

Θάνατοι και αιτίες θανάτου
Κατά το 2017 έχουν καταγραφεί 6.188 θά-

νατοι κατοίκων Κύπρου και επισκεπτών, οι
οποίοι συνέβηκαν στην Κύπρο. Ποσοστό
52,9% (3.274 θάνατοι) αφορούν άνδρες και

ποσοστό 47,1% (2.914 θάνατοι) αφορούν
γυναίκες. 

Οι κυριότερες αιτίες θανάτου ήταν οι
ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος
(32,3%), τα νεοπλάσματα (23,7%), οι ασθέ-
νειες του αναπνευστικού συστήματος

(9,7%), οι ασθένειες των ενδοκρινών αδέ-
νων, της θρέψης και του μεταβολισμού
(7,0%), καθώς και τα τραύματα και δηλητη-
ριάσεις από εξωτερικές αιτίες (5,2%). Οι υπό-
λοιπες αιτίες θανάτου ακολουθούν με χαμη-
λότερα ποσοστά. n

Μικρή άνοδος τιμαρίθμου τον Απρίλιο

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Απρίλιο 2019 αυξήθηκε κατά 0,42
μονάδες και έφτασε στις 101,04 μο-

νάδες σε σύγκριση με 100,62 μονάδες τον

Μάρτιο 2019. Σε σχέση με τον Απρίλιο του
2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,2%. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου
2018 - Απριλίου 2019 σε σύγκριση προς τον

ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2017 -
Απριλίου 2018 παρουσίασε αύξηση 2,1%
έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά
το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες συγκριτικά με τον Απρίλιο του
2018 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με πο-
σοστό 13,6%. Σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα, η κατηγορία Πετρελαιοειδή (3,1%) ση-
μείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή. 

Ανάλυση μεταβολών
Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2018,  η κα-

τηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θε-
τική μεταβολή με ποσοστό 5,7% ενώ τη με-
γαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η
κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό 6%. 

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019, η με-
γαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κα-
τηγορία Μεταφορές (2,6%). n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η στήριξη για την ΕΕ παραμένει 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
“Ψηφιακή Ευρώπη”

Νέο πρόγραμμα ύψους 9,2 δισ. ευρώ ενέκρινε το ΕΚ, με
στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής υψηλών επιδό-
σεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας
και των ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ψηφιακή Ευρώπη, με
προϋπολογισμό 9,2 δισ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση των
ψηφιακών ικανοτήτων και υποδομών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας. Το
πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής αγο-
ράς που θα μπορούσε να επιφέρει τη δημιουργία τεσσάρων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας
και την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ με 415 δισ. ευρώ το χρόνο, αυξάνοντας ταυτόχρονα
την διεθνή ανταγωνιστικότητά της. 

“Επί σειρά ετών, ο τεχνολογικός τομέας της Ευρώπης παρουσίαζε καθυστέρηση σε σχέση
με τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Χρειαζόμαστε μια συνεκτική ενωσιακή προσέγ-
γιση και μια φιλόδοξη επένδυση για να εξευρεθεί μια λύση στη χρόνια αναντιστοιχία με-
ταξύ της αυξανόμενης ζήτησης για την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και την διαθέσιμη προ-
σφορά στην Ευρώπη”, δηλώνει η ευρωβουλευτής Ανγκέλικα Μλίναρ (Φιλελεύθεροι και Δη-
μοκράτες), μια από τις εισηγήτριες της έκθεσης. 

Τμήμα του προϋπολογισμού προορίζεται για την προώθηση της ορθότερης και συχνότε-
ρης χρήσης της τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ
άλλα τμήματα αναμένεται να διατεθούν για την ενίσχυση των στρατηγικών ψηφιακών δε-
ξιοτήτων της Ευρώπης, κυρίως δε αυτές που αφορούν την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων,
την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. 

“Μπορούμε να βασιστούμε στην ευρωπαϊκή αριστεία στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας, αλλά οι επιχειρήσεις μας, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα δυσκο-
λεύονται να αξιοποιήσουν νέες λύσεις”, προσθέτει η Ανγκέλικα Μλίναρ. 

“Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει την χαμηλή χρήση των νέων τε-
χνολογιών. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για τη δημιουργία ενός εκ των πλέον υποσχό-
μενων και αναγκαίων προγραμμάτων χρηματοδότησης για το μέλλον της Ευρώπης”. 

Οι βασικοί τομείς χρηματοδότησης της ΕΕ στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας
- 2,7 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων
- 2,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας
- 700 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
- 1,3 δισ. ευρώ για την ευρύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. n

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση για την ΕΕ τονίζει τη συνε-
χιζόμενη ισχυρή στήριξη για την ΕΕ, παρά την άνοδο του ευ-
ρωσκεπτικισμού και του λαϊκισμού.

Το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για το 2019, το οποίο καταγράφει τη στάση των πολιτών απέ-
ναντι στην ΕΕ τρεις μήνες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, απο-

καλύπτει ότι παρά τις διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ΕΕ τα τελευταία χρόνια, το αίσθημα ενότητας δε δείχνει να αποδυναμώνεται. Η συνεχιζό-
μενη στήριξη για την ΕΕ συνοδεύεται από την πεποίθηση της ευρείας πλειοψηφίας (68%) ότι
τα κράτη μέλη έχουν ωφεληθεί συνολικά από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ - ποσοστό που
αποτελεί ιστορικό υψηλό από το 1983.

Ακόμη, 61% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι βλέπουν θετικά τη συμμετοχή της χώρας τους
στην ΕΕ. Αυτό το ποσοστό αποδοχής αποτελεί επίσης ιστορικό υψηλό, στα ίδια επίπεδα με
τις μετρήσεις της πιο πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου πριν από έξι μήνες, ενώ πα-
λιότερα συναντάται μόνο αμέσως μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.

Το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, το οποίο αποδίδεται εν μέρει στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ΕΕ στο εσωτερικό της τα τελευταία χρόνια, έχει επίσης αλλάξει, καθώς μόλις
27% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η ΕΕ «δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό πράγμα», με αυξή-
σεις αυτού του ποσοστού να παρατηρούνται σε 19 χώρες. Ακόμη, 50% κατά μέσο όρο των
ερωτηθέντων σε επίπεδο ΕΕ αισθάνεται ότι τα πράγματα δεν κινούνται στη σωστή κατεύ-
θυνση είτε στην ΕΕ είτε στη χώρα τους. Ωστόσο, οι μισοί από τους ερωτηθέντες (51%) θε-
ωρούν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ.

Όταν έρχεται η ώρα να κάνουν τις φωνές τους να μετρήσουν, στις εκλογές για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, μόνο ένας στους τρεις ευρωπαίους ξέρει ότι η ψηφοφορία θα πραγμα-
τοποιηθεί το Μάιο και μόλις 5% μπορούσε να αναφέρει τις ακριβείς ημερομηνίες. 34% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ψηφίσουν, ενώ το 27% ανέφερε μάλ-
λον θα κάνουν το ίδιο.

Οι προτεραιότητες των πολιτών έχουν μεταβληθεί περαιτέρω τους τελευταίους έξι μήνες.
Η οικονομία και η ανάπτυξη (50%) και η ανεργία των νέων (49%) είναι τώρα στην κορυφή
της λίστας, ακολουθούμενες από τη μετανάστευση (44%) και την κλιματική αλλαγή (43%),
ενώ η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πέφτει στην πέμπτη θέση με 41%. 54% των ερωτη-
θέντων θα ήθελαν να δουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύεται στο μέλ-
λον, με γνώμονα την ανταπόκριση σε αυτά τα διεθνή προβλήματα. n

Απολογισμός Επιτροπής Γιούνκερ
σε απολαβές και διευκολύνσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έναν επίσημο απο-
λογισμό των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο
της Επιτροπής Γιούνκερ με σκοπό την επίτευξη κα-
λύτερων αποτελεσμάτων για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω περισσότερο ανοικτής,
διαφανούς και τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής.

Από τη σχετική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε
προκύπτει ότι οι προσπάθειες να τεθεί η βελτίωση

της νομοθεσίας στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ήταν επιτυχείς, σύμφωνα
με την Επιτροπή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η επιτυχία αυτή θα πρέπει να παγιωθεί και
να διατηρηθεί ώστε να συνεχίσουμε τις περαιτέρω βελτιώσεις.

Η Επιτροπή Γιούνκερ, αντλώντας διδάγματα από το παρελθόν, δεσμεύτηκε να ενεργεί
μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία, και να το πράτ-
τει με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, εξετάζοντας από κοινού τις οικονομικές, κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποφεύγοντας τις περιττές δαπάνες. 

Οι προσπάθειές αυτές, σημειώνεται, έχουν αναγνωριστεί διεθνώς από τον ΟΟΣΑ, ο οποίος
κατέταξε την κανονιστική πολιτική της ΕΕ μεταξύ των καλύτερων για το 2018. Μετά την πα-
ρουσίαση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας το 2015, είναι πλέον η κατάλ-
ληλη στιγμή για να γίνει απολογισμός των προσπαθειών της Επιτροπής να εδραιώσει και
να διατηρήσει αυτή τη νέα θεσμική νοοτροπία, καθώς και να αντλήσει διδάγματα για το
μέλλον.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του απολογισμού είναι σαφή: η βελτίωση της
νομοθεσίας έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική της ΕΕ. Το αί-
τημα να παραμείνει η βελτίωση της νομοθεσίας αναπόσπαστο μέρος του τρόπου εργασίας
της Επιτροπής, αλλά και να εξακολουθήσει να βελτιώνεται, είναι ευρέως διαδεδομένο:

- διεύρυνση της συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
- καλύτερα εργαλεία για καλύτερες πολιτικές
- διαμόρφωση νομοθεσίας της ΕΕ κατάλληλης για τον σκοπό που εξυπηρετεί
- η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί κοινή προσπάθεια: 
Η Επιτροπή θα διοργανώσει διάσκεψη για τον απολογισμό των προσπαθειών βελτίωσης

της νομοθεσίας, την ανταλλαγή απόψεων με τις κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών από την
κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις, τον τομέα της έρευνας, τις δημόσιες αρχές και τους
κοινωνικούς εταίρους και τη συζήτηση πιθανής μελλοντικής πορείας. n

Πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος
σε Ευρωζώνη και Ε.Ε.

Νέα σημαντική επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος
στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. καταγράφηκε τον Απρίλιο για δέ-
κατο συνεχόμενο μήνα. Η παραπάνω διαπίστωση προκύπτει
από τη μηνιαία έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Νομισματικών Υποθέσεων της Κομισιόν, η οποία εξετάζει τις
προσδοκίες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στα κράτη-

μέλη. Ειδικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στην Ευρωζώνη από τις 105,6
μονάδες τον Μάρτιο στις 104,0 τον Απρίλιο και στην Ε.Ε. από τις 105,2 στις 103,7 μονάδες.

Στην Ευρωζώνη ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώνεται συνεχώς από τον Ιούνιο
του 2018. Μάλιστα, η πτώση εντείνεται τους τελευταίους μήνες, γεγονός που επιβεβαιώνει
ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε φάση σημαντικής επιβράδυνσης. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι τον Απρίλιο η πτώση ήταν σε ένταση η μεγαλύτερη των τελευταίων 13 μηνών
μαζί με εκείνη του Νοεμβρίου 2018.

Η συνεχής επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι προϊόν διεθνών προβλημάτων
(απειλή προστατευτισμού στο εμπόριο), αλλά οφείλεται και σε ενδοκοινοτικούς παράγον-
τες, όπως το Brexit, το οποίο έχει εισέλθει σε μια φάση μεγάλης αβεβαιότητας, δεδομένου
ότι κανένας δεν γνωρίζει την τελική έκβαση.

Στην Κύπρο ο δείκτης εμπιστοσύνης κατέγραψε άνοδο 1,6 μονάδα και ήταν ο δεύτερος
υψηλότερος στην Ευρωζώνη μετά τη Λιθουανία. 

Στην Ελλάδα ο δείκτης εμπιστοσύνης κυμάνθηκε στις 100,3 μονάδες έναντι 101,3 μονά-
δων που ήταν τον Μάρτιο. Αναφορικά με τους επιμέρους κλάδους της οικονομίας, η μεγα-
λύτερη επιδείνωση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο όπου ο κλαδικός δείκτης υποχώρησε
6 μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ ακολούθησαν ο δείκτης των υπηρεσιών με 4,9 μο-
νάδες και των κατασκευών κατά 1,5 μονάδα. Βελτίωση κατέγραψαν οι δείκτες της βιομηχα-
νίας κατά 1,4 μον. και των καταναλωτών 0,7 μον.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής του Φεβρουαρίου, το ΑΕΠ
της Ευρωζώνης θα αυξηθεί φέτος 1,3% και του χρόνου 1,6%. Τον Νοέμβριο προέβλεπε αύ-
ξηση του ΑΕΠ 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο «κούρεμα» των προοπτικών της οικονομίας (0,6 μονάδα το
2019) των τελευταίων δύο ετών και μάλιστα έγινε σε χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η τάση της επιβράδυνσης αναμένεται να επιβεβαιωθεί από την Κομισιόν και στις εαρινές
προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπου αναμένεται να προβεί στην τρίτη αναθεώ-
ρηση της ανάπτυξης προς το χειρότερο μέσα σε έξι μήνες τόσο για την Ευρωζώνη όσο και
το σύνολο της Ε.Ε. n
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Αυστρία: Να μη γίνει η Ιταλία 
μια δεύτερη Ελλάδα

Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε στην Ιτα-
λία ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας
και αρχηγός του συντηρητικού Λαϊκού Κόμμα-
τος Σεμπάστιαν Κουρτς, σε συνέντευξή του στην
ιταλική εφημερίδα  «La Stampa», την οποία ανα-
παράγουν αυστριακά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, κάλεσε την Ιταλία να μην γίνει
μία δεύτερη Ελλάδα ακολουθώντας μια ανεύ-
θυνη πολιτική χρέους. Αυτό το ζήτημα πρέπει να

ρυθμιστεί με μία νέα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ο ίδιος, επισημαίνοντας
ότι μόνον τότε θα απαλλαγούμε από την κρίση, όταν υπάρξουν σαφείς κυρώσεις κατά
χωρών-μελών της ΕΕ που δημιουργούν χρέος, και όλοι πρέπει να εργαστούμε για τη μεί-
ωση του ελλείμματος και για την τήρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Κουρτς — ο οποίος στο παρελθόν, ως τότε Αυστριακός
υπουργός Εξωτερικών, είχε ασκήσει επανειλημμένα κριτική απέναντι στην Ελλάδα σε σχέση
τόσο με την οικονομική κατάσταση όσο και με το προσφυγικό, μόνο με αυτόν τον τρόπο
μπορεί να υπάρξει εγγύηση πως η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση μπορεί να είναι μακρο-
πρόθεσμα επιτυχημένη και σταθερή, όπως επίσης μόνον έτσι μπορεί να αποφευχθεί να θέσει
η Ιταλία σε κίνδυνο ολόκληρο τον χώρο του ευρώ.

Ο Αυστριακός καγκελάριος προειδοποιεί για επείγουσα ανάγκη ανανέωσης της Συνθήκης
της Λισαβόνας, η διαπραγμάτευση της οποίας είχε γίνει το 2007 και είχε τεθεί σε ισχύ το
2009, καθώς, όπως παρατηρεί, από το 2009 έχουν αλλάξει οι βασικές οικονομικές προϋπο-
θέσεις στην Ευρώπη και η συμφωνία αυτή δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες προ-
κλήσεις.

Ο ίδιος ζητά στη συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα να υπάρξουν σαφείς ρυθμίσεις
στην πολιτική της μετανάστευσης, αναφέροντας πως όποιος έρχεται παράνομα στην Ευ-
ρώπη, δεν επιτρέπεται να φτάνει στην Κεντρική Ευρώπη και πως είναι αναγκαίες σαφείς κυ-
ρώσεις για εκείνες τις χώρες-μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να αφήνουν ανθρώπους, οι
οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα, να συνεχίζουν με κατεύθυνση την Κεντρική Ευρώπη.

Ταυτόχρονα ο Κουρτς προσθέτει πως η ΕΕ πρέπει πάντως να υποστηρίξει χώρες, όπως η
Ιταλία και η Ελλάδα, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, και επίσης η ΕΕ πρέ-
πει να υποστηρίξει αφρικανικές χώρες και να προωθήσει προγράμματα ένταξης, ενώ στην
Ευρώπη θα πρέπει να γίνονται δεκτοί μόνο πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές. n

Ένωση Δικαστών: «Φασιστική μέθοδος»
οι απειλές Ρουβίκωνα

Για μεθόδους «φασιστικού τύπου» προκειμέ-
νου να καμφθούν οι δικαστές για να αποφαν-
θούν υπέρ του αιτήματος του Δημήτρη Κου-
φοντίνα, κάνει λόγο σε σκληρή ανακοίνωσή
της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ανα-
φερόμενη στις πρόσφατες απαράδεκτες απει-
λές που διατύπωσε ηγετικό στέλεχος του «Ρου-
βίκωνα».

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απο-
δοκίμασε έντονα τις απειλές που εκτοξεύθηκαν

κατά των δικαστών που πρόκειται να λάβουν απόφαση την προσεχή Πέμπτη για το αίτημα
Κουφοντίνα να του χορηγηθεί άδεια και κάλεσε την πολιτεία να αποδοκιμάσει αλλά και να
λάβει μέτρα για την αμερόληπτη κρίση των δικαστών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Στη Δημοκρατία υπάρχουν όρια για να μπορεί αυτή να λειτουργεί ως ιδανικό πολίτευμα

για όλους και όχι για λίγους. Προχθές εκτοξεύτηκαν βαριές απειλές σε βάρος δικαστικών λει-
τουργών μέσω διαδικτύου από ηγετικό στέλεχος αναρχικής ομάδας. Για πολύ καιρό τώρα η
Ένωσή μας έδειξε αρκετά δείγματα ανεκτικότητας και κατανόησης σε κάθε μορφή διαμαρ-
τυρίας ατόμων και συλλογικοτήτων που έγιναν ακόμα και μέσα σε Δικαστήρια της Χώρας.

Αναγνωρίζουμε τόσο το συνταγματικό δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών όσο
και την κοινωνική ανάγκη της νόμιμης διαμαρτυρίας σε κάθε μορφή εξουσίας, φυσικά και της
δικαστικής. Ωστόσο η απειλή της ζωής δικαστικών λειτουργών, που καλούνται να λάβουν
μια απόφαση όχι μόνο είναι αποκρουστέα και εγκληματική πράξη, αλλά δυσφημεί και πλήτ-
τει ανυπολόγιστα τους έντιμους κοινωνικούς αγώνες που δόθηκαν και δίνονται καθημερινά
σε όλα τα επίπεδα και σε όλο τον κόσμο μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας.

Η απειλή χρήσης βίας προκειμένου να καμφθεί η ελεύθερη βούληση των ατόμων συνιστά
κλασική φασιστική μέθοδο. Είναι ωστόσο ατελέσφορη γιατί δικαστικοί και εισαγγελικοί λει-
τουργοί απέδειξαν στην πράξη ότι δεν κάνουν εκπτώσεις στη συνείδησή τους. Καθήκον της
Πολιτείας είναι να περιφρουρήσει τους λειτουργούς της, να διασφαλίσει τις συνθήκες εκεί-
νες που επιτρέπουν την ανεπηρέαστη άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου και να καταδι-
κάσει απερίφραστα τέτοιες απειλές που συνιστούν πρόκληση για τη Δημοκρατία». n

Προβληματίζει το Βερολίνο η επιβολή
του «πράσινου φόρου»

Σε δίλημμα βρίσκεται η Άνγκελα Μέρκελ όσον
αφορά την επέκταση του φόρου επί των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (του λεγόμενου «πράσινου
φόρου») στον κλάδο των μεταφορών, στη θέρμανση
των κτιρίων και στη γεωργία μεταξύ άλλων.

Το πρώτο σενάριο είναι η επιβολή του φόρου απο-
κλειστικά στη Γερμανία, κάτι το οποίο προκαλεί τις
αντιρρήσεις των επιχειρήσεων, φοβούμενες ότι η
επιπλέον φορολόγηση θα πλήξει την ανταγωνιστι-
κότητά τους παγκοσμίως. Το δεύτερο σενάριο είναι

η προώθηση της ιδέας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και, επομένως, η επιβολή του φόρου σε πε-
ρισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Δεδομένου ότι η Γερμανία δεν φαίνεται πως θα επιτύχει τους
στόχους που είχε θέσει για τον περιορισμό των αέριων ρύπων μέχρι το 2020, η Γερμανίδα
καγκελάριος καλείται να αποφασίσει άμεσα για τον «πράσινο φόρο». Την Κυριακή ο Πίτερ
Αλτμάιερ, υπουργός Οικονομίας της χώρας, δέχθηκε την επιβολή μιας προκαταρκτικής επι-
βάρυνσης στα 20 ευρώ ανά τόνο αερίων ρύπων, που αργότερα αναμένεται να αυξηθεί.

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ETS) καλύπτει μόλις το
45% των ρύπων που δημιουργούνται στην Ε.Ε., και μάλιστα περιορίζεται σε τομείς όπως της
πολιτικής αεροπορίας και σε ιδιαίτερα ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες. Επομένως,
η γερμανική κυβέρνηση διαθέτει μεγάλη ευελιξία στο υπόλοιπο 65% των ρύπων σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, που δεν ρυθμίζονται ήδη.

Το ακανθώδες ζήτημα είναι η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των γερμανικών επιχει-
ρήσεων και νοικοκυριών, δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της μεγαλύτερης οικονομίας
της Ευρώπης είναι ασταθής. Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια απεξάρτησης της Γερμανίας από
τον άνθρακα έχει δημιουργήσει ασυνήθιστες ανισορροπίες στην οικονομία, η οποία χρει-
άζεται κάποιο καιρό για να σταθεροποιηθεί. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, η επιβολή επι-
πλέον φόρου στις εκπομπές ρύπων θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τη γερμανική οι-
κονομία. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά της χώρας πληρώνουν περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως
για επιδοτήσεις σε έργα πράσινης ενέργειας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις, υποσχόμενη πως η
αύξηση του φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα αντισταθμιστεί από μείωση
σε άλλους φόρους. Ωστόσο, πολλοί εκτιμούν πως η ακριβής αντιστάθμιση μεταξύ φόρων σε
διαφορετικούς τομείς για εταιρείες και νοικοκυριά είναι σχεδόν αδύνατη. n

Οι χώρες της Ε.Ε. προστατεύουν 
την υγεία των πολιτών τους

Πρέπει το κράτος να μας προστατεύει από τις
αρνητικές συνέπειες των καταναλωτικών επιλο-
γών μας στην υγεία μας; Αυτό το ερώτημα κρύ-
βεται πίσω από την κατάρτιση του δείκτη κρά-
τους-γκουβερνάντας (Nanny State Index), που
εξετάζει τον βαθμό στον οποίο κάθε χώρα χρησι-
μοποιεί διοικητικά και φορολογικά μέτρα «εξα-
ναγκαστικού πατερναλισμού» και να ωθήσει τους
πολίτες της προς πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση της έρευνας, την οποία παρουσιάζει το ΚΕΦίΜ σε συ-
νεργασία με το European Policy Information Center (EpiCENTER), η Κύπρος βρίσκεται
στην 13η θέση μεταξύ των «28» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ρυθμιστικούς περιορισμούς
και στα φορολογικά βάρη που επιβάλλει στην κατανάλωση τροφίμων, αναψυκτικών, αλ-
κοόλ, τσιγάρων και προϊόντων ατμίσματος. Στις επιμέρους κατηγορίες, η Κύπρος έχει το τέ-
ταρτο πιο περιοριστικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, είναι όγδοη στη
φορολογία του καπνού, ενώ στο νομοθετικό πλαίσιο για τρόφιμα και αναψυκτικά και το αλ-
κοόλ βρίσκεται κοντά στη μέση. Η Φινλανδία είναι για ακόμα μία χρονιά η πιο «πατερναλι-
στική» χώρα στη λίστα του EpiCENTER, ενώ η Γερμανία αναδεικνύεται η πιο φιλελεύθερη,
εκθρονίζοντας την Τσεχία.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του δείκτη, οι πατερναλιστικές πολιτικές προώθησης της
υγείας «δημιουργούν σειρά από προβλήματα και κόστη», τα οποία αφενός αυξάνουν το κό-
στος ζωής, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους φτωχούς και αφετέρου ευνοούν την έξαρση
φαινομένων μαύρης αγοράς και διαφθοράς 

Περαιτέρω υποστηρίζεται τα κόστη αυτά δεν δικαιολογούνται από τις θετικές συνέπειες
για τη δημόσια υγεία: «Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία που να δείχνουν ότι χώρες με πιο
πατερναλιστικές πολιτικές απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα υγείας και μακροβιότητας».
Ωστόσο, σε περυσινή μελέτη μεγάλης κλίμακας που δημοσιεύθηκε στη γνωστή ιατρική επι-
θεώρηση Lancet, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα από όλον τον κόσμο, παρουσιάστηκαν
ισχυρά πειστήρια ότι η φορολόγηση επιβλαβών προϊόντων μπορεί να επιφέρει σημαντική
βελτίωση στην υγεία, ειδικά των φτωχότερων στρωμάτων, που πλήττονται δυσανάλογα από
μη μεταδοτικά νοσήματα. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Γιορτάζουμε την Ευρώπη. Αποφασίζουμε για το μέλλον μας» 
Η Κύπρος γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης

ΗΗμέρα της Ευρώπης γίνεται για
άλλη μια χρονιά η αφορμή για ένα
απόλυτα εορταστικό σκηνικό για μι-

κρούς και μεγάλους που θα στηθεί φέτος
στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο
(Μόλος) στη Λεμεσό, το Σάββατο 11 Μαΐου
2019, από τις 5 μ.μ, μέχρι και τις 8 μ.μ.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), ο Δήμος
Λεμεσού, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
(ΟΝΕΚ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Eu-
rope Direct (EDIC) Λεμεσού έχουν φροντί-
σει να συνδυάσουν με τον πλέον απολαυ-
στικό τρόπο τη γνώση και την ψυχαγωγία.

Την εκδήλωση υποστηρίζει το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει

πλούσιο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα, διασκεδαστικές δραστηριότητες για
παιδιά, ζωντανό ραδιοφωνικό πρόγραμμα
από τον Active Radio 107.4 & 102.5 και πολ-
λές άλλες εκπλήξεις. Παράλληλα, περίπτερα
ενημέρωσης για ευρωπαϊκά προγράμματα
χρηματοδότησης, απασχόλησης και εκπαί-
δευσης, Πρεσβείες κρατών μελών της ΕΕ
που θα προσφέρουν ενδιαφέρουσες πληρο-
φορίες για τις χώρες τους καθώς και παρα-
δοσιακά ποτά και φαγητά, γεύσεις από διά-
φορες γωνίες της Ευρώπης θα περιμένουν
όσους παρευρεθούν στη γιορτή για την
Ημέρα της Ευρώπης.

Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα της
Ευρώπης και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλη

την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η
επέτειος της ιστορικής ομιλίας που έκανε
στο Παρίσι στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος τότε
Υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman. Η
πρόταση, την οποία είχε διατυπώσει για μια
νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευ-
ρώπη που θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πο-
λέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, θεω-
ρείται η απαρχή της σημερινής ΕΕ και δίνει
την ευκαιρία να θυμηθούμε και να γιορτά-
σουμε τις ιδέες και αξίες, στις οποίες εδρά-
ζεται η ΕΕ, και όλα όσα μας ενώνουν ως Ευ-
ρωπαίους πολίτες.

Όπως κάθε χρόνο, η γιορτή για την Ημέρα
της Ευρώπης στην Κύπρο είναι ανοιχτή για
το κοινό. n

Η 15η επέτειος της ένταξης μας στην ΕΕ και οι θετικές αποτιμήσεις της

Με την ευκαιρία της 15ης επετείου της ένταξης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) την 1η Μαΐου του 2004, το Υπουργείο Εξωτε-

ρικών σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ορόσημο στη
σύγχρονη κυπριακή ιστορία.

Προστίθεται ότι η ένταξη της Κύπρου στη μεγάλη οικογέ-
νεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 ήταν το επιστέγασμα
μιας τιτάνιας, συλλογικής προσπάθειας και αποτελεί έμπρα-
κτη απόδειξη, ανάμεσα σε άλλα, ότι η προσήλωση σε ξεκά-
θαρους στόχους, στη βάση σαφούς και στοχευμένης στρα-
τηγικής, μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη δύσκολων εθνι-
κών στόχων και επιδιώξεων.

Αξιοποιώντας την ιδιότητα του κράτους μέλους και έχον-
τας θέσει την ουσιαστική συμμετοχή στα τεκταινόμενα των
Βρυξελλών ως βασικό πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής,
η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της ΕΕ και επωφελείται από πολιτικές της
Ένωσης, ενώ αναδεικνύει παράλληλα ― εβρισκόμενη στο
νοτιο-ανατολικότερο άκρο της ΕΕ και απολαμβάνοντας
ιστορικά στενές σχέσεις με τις γείτονες χώρες ― την προ-
στιθέμενη αξία και τον σημαντικό ρόλο που η ίδια μπορεί να

διαδραματίσει στην
προσπάθεια ενίσχυσης
και εμβάθυνσης των
σχέσεων της ΕΕ με τις
χώρες της ευρύτερης
Μέσης Ανατολής. Ειδι-
κότερα σήμερα, και λαμ-
βάνοντας υπόψη τις ση-

μαντικές Ευρωπαϊκές προκλήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία,
με σαφή προσανατολισμό και συγκεκριμένες θέσεις, εργάζε-
ται για τον καθορισμό και την προώθηση ενός ξεκάθαρου
Ευρωπαϊκού οράματος που να ανταποκρίνεται πραγματικά
στις προσδοκίες των λαών των κρατών μελών της ΕΕ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα τη σύ-
σταση Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στόχος
της οποίας θα είναι, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσει την
πλήρη αξιοποίηση των πολιτικών και οικονομικών οφελών
από τη συμμετοχή στην ΕΕ, με βάση την εμπειρία που έχει
συσσωρευτεί στα 15 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σύσταση και λει-
τουργία της Γενικής Γραμματείας αποσκοπεί, επίσης, στη

βελτίωση του οριζόντιου συντονισμού και της συνοχής των
εθνικών θέσεων που καταθέτει η Κύπρος στις Βρυξέλλες,
στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας της προεργασίας
και της ανάλυσης που γίνεται για τη διαμόρφωση και υπο-
βολή θέσεων, ενώ σημαντική θα είναι η συμβολή της και στη
διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για Ευ-
ρωπαϊκά θέματα και στην παρακολούθηση της υλοποίησής
της. 

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις την ίδια στιγμή, η
ιδιότητα του κράτους μέλους έχει προσθέσει μια καθοριστι-
κής σημασίας διάσταση στις προσπάθειες για επίλυση του
κυπριακού προβλήματος, καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
και τις αρχές και αξίες της ΕΕ αναπόσπαστο μέρος του πε-
ριεχομένου της επιδιωκόμενης λύσης. Είναι ακριβώς μέσα σε
αυτό το πλαίσιο που και στην παρούσα συγκυρία η ΕΕ δύ-
ναται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια
επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών, ως αποτέλεσμα των
οποίων η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι σε
θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό κράτος μέλος που θα
συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της ΕΕ. n

Διευκρινίσεις ΟΑΥ για εγγραφή δικαιούχων 
στο ΓεΣΥ και κατάλογο προσωπικού ιατρού

Αναφορικά με την εγγραφή των δι-
καιούχων στο Μητρώο του ΓεΣΥ και
σε κατάλογο προσωπικού ιατρού, ο

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με ανακοί-
νωση του διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δι-
καιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσω-
πικού ιατρού  γίνεται είτε ηλεκτρονικά από
τον ίδιο το δικαιούχο ή οικείο του πρόσωπο
είτε μέσω επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό
που θα επιλέξει ο δικαιούχος και ο οποίος
συμμετέχει στο ΓεΣΥ, χωρίς οποιαδήποτε
χρέωση για τον δικαιούχο.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται εγ-
γραφή των δικαιούχων σε οποιοδήποτε άλλο
παροχέα του ΓεΣΥ, πέρα από την εγγραφή σε
κατάλογο προσωπικού ιατρού. Εφόσον ο δι-
καιούχος εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατά-
λογο προσωπικού ιατρού, θα επιλέγει ελεύ-
θερα τους υπόλοιπους παροχείς (ειδικούς ια-
τρούς, φαρμακεία, εργαστήρια) στους
οποίους θα απευθύνεται για να λαμβάνει
υπηρεσίες από την 1η Ιουνίου 2019.  

O ΟΑΥ ανακοίνωσε και τα πιο κάτω σε

σχέση με θέματα που προέκυψαν κατά την
εγγραφή των δικαιούχων στο Γενικό Σύ-
στημα Υγείας (ΓεΣΥ) και τους τρόπους αντι-
μετώπισής τους. Τα θέματα που προέκυψαν
αφορόυν στις πιο κάτω κατηγορίες:

1. Κάτοχοι παλαιών ταυτότητων
‘Εχει παρατηρηθεί ότι κάτοχοι παλαιών

ταυτοτήτων όπου το όνομά τους αναγράφε-
ται μόνο στα Ελληνικά ή/και που δεν έχουν
ημερομηνία λήξης, δεν μπορούν να εγγρα-
φούν στο ΓεΣΥ. Στις περιπτώσεις αυτές, το
κοινό καλείται όπως δοκιμάζει να υποβάλει
στο σύστημα πληροφορικής το όνομά του
στα Αγγλικά (λατινικούς χαρακτήρες).  Σε
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εγ-
γραφή, το κοινό καλείται να αποτείνεται στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή τα Γρα-
φεία Επαρχιακής Διοίκησης για ενημέρωση
ως προς τον τρόπο γραφής του ονόματός
τους στα Αγγλικά ή/και επικαιροποίηση των
στοιχείων τους στα Αγγλικά (λατινικούς χα-
ρακτήρες), ή έκδοση νέας ταυτότητας.

2. Μη Κύπριοι πολίτες που κατέχουν έγ-
γραφο ΜEU1 ή MEU3

Φαίνεται ότι σε μερικές περιπτώσεις μη
Κύπριων πολιτών που εμπίπτουν στις κατη-
γορίες MEU1 ή MEU 3 δεν μπορούν να εγ-
γραφούν στο ΓεΣΥ. 

O ΟΑΥ είναι σε επικοινωνία με τα τμήματα
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και
την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών
από όπου τροφοδοτείται με τα σχετικά δε-
δομένα για επίλυση του θέματος και θα εκ-
δώσει σχετική ανακοίνωση/οδηγίες προς το
κοινό εντός των επόμενων ημερών. 

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις προσώ-
πων τα οποία κατέχουν τα πιο πάνω έγ-
γραφα και εργάζονται, και δεν κατέστει δυ-
νατή η εγγραφή τους στο σύστημα του ΓεΣΥ,
θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο αριθμός Δελ-
τίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC) είναι κα-
ταχωρημένος στο  σύστημα μηχανογράφη-
σης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων. Για τον σκοπό αυτό το κοινό μπορεί να
αποτείνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη ή απευθείας στις Υπηρεσίες Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων.

3. Κάτοχοι κυπριακής ταυτότητας χωρίς

κυπριακή υπηκοότητα
Πληροφορούνται οι κάτοχοι κυπριακής

ταυτότητας χωρίς κυπριακή υπηκοότητα ότι
για να εγγραφούν στο ΓεΣΥ θα πρέπει είτε
να λάβουν Κυπριακή Υπηκοότητα είτε να
εξασφαλίσουν άδεια παραμονής τύπου
MEU1, MEU3 κ.ο.κ. από το Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Σημαντική διευκρίνηση
Καλούνται τα πρόσωπα τα οποία δεν μπο-

ρούν να εγγραφούν ως εργαζόμενοι ή ως μό-
νιμοι κάτοικοι Κύπρου, παρόλο που πληρούν
τα απαραίτητα κριτήρια, όπως μην προβαί-
νουν σε εγγραφή επιλέγοντας άλλη κατηγο-
ρία δικαιούχου στην οποία δεν ανήκουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το κοινό καλεί-
ται να αποτείνεται στο Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης του ΓεΣΥ στο τηλ. 17000 (δωρεάν
κλήση) ή στο info@gesy.org.cy για περαι-
τέρω διερεύνηση του θέματος.

Για την μη αναγνώριση από το σύστημα
του ΓεΣΥ συγκεκριμένων ταχυδρομικών κω-
δικών το θέμα έχει διορθωθεί και μπορούν
οι επηρεαζόμενοι να δοκιμάσουν εκ νέου. n



ΓιΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αρχαίος Έλληνας γλύπτης – Έκφραση μεγάλου κε-
φιού.
2. Ένας από τους κριτές των Εβραίων – Χωρίς μεσο-
λάβηση.
3. Δημιουργικά τα … χρόνια του – Γυμναστικό ή
στρατιωτικό παράγγελμα – Ξενική κατάφαση.
4. Προτρέπει … συγκαταβατικά – Σύνδεσμος – Την
κατάργησε το … κιλό.
5. Πετάει … Σκανδιναβούς – Δεν είναι … επικίνδυνα.
6. Πήγαινε, φύγε – Το Χ της … αριθμητικής – Τζέφρι
..: γνωστός ηθοποιός.
7. Εισάγει ειδική πρόταση – Βιβλική πόλη.
8. Πρόθεση (αρχ.) – Του έλειπε του … Όμηρου – Ντάριο …: Ιταλός θεατρικός συγγραφέας.
9. Τα πραγματολογικά στοιχεία ενός αρχαίου κειμένου – Πετρ …: τερματοφύλακας της Άρ-
σεναλ.
10. Ο μεγαλύτερος γυιος του Νώε – Κομμάτι υφάσματος από λεπτό νήμα.
11. … Μπενάκερ: δάσκαλος του ποδοσφαίρου – Ζαν - Ζακ …: Γάλλος σκηνοθέτης, σενα-
ριογράφος και παραγωγός ταινιών – … Κιουμπ: γνωστός ηθοποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τα 12 λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας – … Μορίς: σκηνοθέτης.
2. Πρώτες στη … δημιουργία – Κλοντ …: Γάλλος ζωγράφος.
3. Θυμίζει Βραζιλία – Σύνολο ομοειδών πραγμάτων – Τάρο …: Ιάπωνας πολιτικός.
4. Όλα όσα ανήκουν σε κάποιον – Κόρη του βασιλιά Ευρύτου.
5. Σύνδεσμος – Αποτρέπει … προστακτικά – Η ηχητική σύμπτωση λέξεων ή στίχων.
6. Κωμική τηλεοπτική εκπομπή – Ήπια.
7. … Φρανσέ: ράτσα γαλλικών αλόγων – Τραγωδία του Σοφοκλή – Αρχή … πόνου.
8. Μπαίνει και σε … υπόγεια – Συνοδεύει το «δεν» ή το «μην».
9. Φωνήεντα ποιότητας – Η κεφαλή αγίου λειψάνου – Θέρετρο όπου υπάρχουν ιαματικές
πηγές.
10. Τσάντα από δέρμα – Φέττα ψωμιού.
11. Αρχικά … ανώτερης μόρφωσης – Ασυλλόγιστος.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Και στην τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων
επέδειξε την αρνητική στάση της η Τουρκία

Πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη
η 1η Σύνοδος της Ομάδας Εμπειρο-
γνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών

για τα Γεωγραφικά Ονόματα [1st Session on
the Standardization of Geographical Names
(UNGEGN)], στην οποία την Κυπριακή Δη-
μοκρατία εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Μό-
νιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γε-
ωγραφικών Ονομάτων (ΜΚΕΤΓΟ) κ. Αν-
δρέας Χατζηράφτης. Η Σύνοδος αυτή
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην
έδρα του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη και διαρκεί
μία εβδομάδα. 

Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας της Συ-
νόδου (29/4/2019) κατατέθηκε έκθεση για
τις δραστηριότητες που έγιναν στην Κύπρο
τα τελευταία δύο χρόνια, όσον αφορά το
έργο της ΜΚΕΤΓΟ και ο εκπρόσωπος της
Τουρκίας, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία
αυτή κατέθεσε δήλωση με την οποία αμφι-
σβήτησε το όνομα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, αναφέροντας ότι, «η Ελληνοκυπριακή
Διοίκηση», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή
Δημοκρατία, δεν εκπροσωπεί ολόκληρη την
Κύπρο, επικαλούμενος τις συνθήκες εγκαθί-
δρυσης, εγγυήσεων και συμμαχίας. Παίρνον-
τας τον λόγο, ο κ. Χατζηράφτης κατέθεσε
έντονη ένσταση και διαμαρτυρία και κατέ-
γραψε τα ακόλουθα:

Η διεθνής κοινότητα δεν έχει αμφιβολίες
για την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και το γεγονός ότι αυτή η κυριαρχία
εκτείνεται σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η διεθνής κοινό-
τητα αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημο-
κρατία, ως θέμα διεθνούς δικαίου και γιατί η
μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου εκπρο-
σωπεί τη χώρα διεθνώς.

Το τουρκικό αίτημα ότι, η Κυπριακή Δη-
μοκρατία δεν αντιπροσωπεύει την Κύπρο
στο σύνολό της, έχει απορριφθεί κατηγορη-
ματικά και οριστικά από το κύριο όργανο

που είναι επιφορτισμένο με τη διατήρηση
της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σε
πολλά από τα υποχρεωτικά ψηφίσματά του.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών εξέφρασε τη λύπη του για την υποτι-
θέμενη απόσπαση μέρους της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κατέστησε νομικά άκυρη τη
δήλωση που αναφέρει ότι δημιούργησε ένα
ανεξάρτητο κράτος στο βόρειο τμήμα της
Κύπρου, κάλεσε όλα τα κράτη να σεβαστούν
την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδα-
φική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και κάλεσε όλα τα κράτη να μην ανα-
γνωρίσουν κανένα άλλο κυπριακό κράτος
εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας
μιας αποσχιστικής οντότητας στην επικρά-
τεια της Κύπρου δεν επηρεάζει το καθεστώς
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή έν-
νομη τάξη σύμφωνα με τους καθιερωμένους
κανόνες και τους κανόνες του διεθνούς δι-
καίου. Ομοίως, δεν μπορεί να δημιουργηθεί
καμία επίδραση/αποτέλεσμα για να υποστη-
ριχθούν οι προσπάθειες αυτές.

Τέλος, ο κ. Χατζηράφτης κάλεσε την τουρ-
κική αντιπροσωπεία να σεβαστεί τον τεχνικό
χαρακτήρα της Συνόδου των Ηνωμένων
Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφι-
κών Ονομάτων και να απέχει από τις προ-
σπάθειες πολιτικοποίησής της. Η αναφορά
της τουρκικής αντιπροσωπίας σχετικά με το
έγγραφο GEGN.2 / 2019/6 δεν έχει σχέση με
το σημείο 5 (α) της ημερήσιας διάταξης. Η
μόνη πτυχή του κυπριακού προβλήματος
που σχετίζεται με το έργο της ομάδας εμπει-
ρογνωμόνων UNGEGN είναι το γεγονός
ότι, η Τουρκία έχει παράνομα και αυθαίρετα
αλλάξει πάνω από 35.000 γεωγραφικά ονό-
ματα στο τμήμα της Κύπρου που κατέχει, σε
μια προσπάθεια να διαγράψει την ιστορική
της ταυτότητα και την πολιτιστική της κλη-
ρονομιά. n
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε τις ποι-
νικές διώξεις εργοδοτών και άλλων προσώ-
πων που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομο-
θεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία. Ως
αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρ-
χιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε εντός
του 2018:

1. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ.», που
δραστηριοποιείται στον τομέα των κατα-
σκευών, σε συνολικό πρόστιμο €200, για την
πιο κάτω παράβαση, των περί Ασφάλειας και
Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προ-
σωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών:

Παράλειψη διαβίβασης στον Αρχιεπιθεω-
ρητή, πριν από την έναρξη των εργασιών, της
εκ των προτέρων γνωστοποίησης για την
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που ανέ-
λαβε και εκτελούσε.

2. Την εταιρεία «K & J DEMOTRONICS
LTD.», που δραστηριοποιείται στον τομέα
της πώλησης και αποθήκευσης ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, σε συνολικό πρόστιμο
€3000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί
Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των
περί Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που
προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργο-
δοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο ερ-
γοδοτούμενούς της:

• Παράλειψη εγκατάστασης και διατήρη-
σης ασφαλούς ανελκυστήρα με τον οποίο
μετέφερε ηλεκτρικές συσκευές από το ισό-
γειο στο μεσοπάτωμα και αντίστροφα, με
αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να τραυ-
ματιστεί σοβαρά.

• Παράλειψη εφαρμογής και διατήρησης
κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των
κινδύνων που παρουσιάζονταν κατά την
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εται-
ρείας,  με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο
εργοδοτούμενα της πρόσωπα.

• Παράλειψη παροχής οδηγιών και πλη-
ροφοριών στους εργοδοτουμένους της για
τους κινδύνους που διέτρεχαν από την εί-
σοδό τους στον ανελκυστήρα μαζί με τα εμ-
πορεύματα και παράλειψη επιτήρησης των
εργασιών που διεξάγονταν ώστε να διασφα-

λίσει την ασφάλεια και υγεία των εργοδο-
τουμένων της προσώπων, με αποτέλεσμα ερ-
γοδοτούμενά της πρόσωπα να διατρέχουν
κίνδυνο από την είσοδό τους στον ανελκυ-
στήρα μαζί με τα εμπορεύματα.

3. Έναν διευθυντή σε συνολικό ποσό
€200, για παράβαση προνοιών της νομοθε-
σίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργα-
σία, με βάση τη εξουσία λήψης αποφάσεων
για λογαριασμό της εταιρείας που διεύθυνε,
λόγω της θέσης που κατείχε.

4. Έναν κύριο του έργου (ιδιοκτήτη ανε-
γειρόμενης οικοδομής) σε συνολικό ποσό
€2000, για παράβαση προνοιών της νομοθε-
σίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργα-
σία, με  αποτέλεσμα τον τραυματισμό προ-
σώπου. n

Καταδίκες για παραβάσεις για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

Του Αντρέα Κεττή 
Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Σε τρεις περίπου εβδομάδες οι Ευρω-
παίοι πολίτες θα κληθούν στις κάλπες
για να αναδείξουν τους εκπροσώπους

τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα καλά
νέα είναι πως τα δεδομένα του ευρωβαρόμε-
τρου καταδεικνύουν μια άνευ προηγουμένου
στήριξη των πολιτών προς την ΕΕ. Ενδεχο-
μένως, η περιπέτεια στην οποία έχει περιέλ-
θει ο βρετανικός λαός με το Brexit να έχει
σημάνει συναγερμό στους Ευρωπαίους πο-
λίτες για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου εγχει-
ρήματος που θέτει εν αμφιβόλω το πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό μέλλον ακόμη και
μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών όπως το Ηνω-
μένο Βασίλειο στο σύγχρονο, παγκοσμιο-
ποιημένο περιβάλλον.   

Αναντίλεκτα, αποτελεί θετικό γεγονός ότι
οι πολίτες της ΕΕ συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο τα οφέλη της ευρωπαϊκής συ-
νεργασίας. Τα πλεονεκτήματα όμως που
φέρνει η ΕΕ στην καθημερινότητα μας ούτε
αυτονόητα είναι ούτε μπορεί να θεωρούνται
δεδομένα. Αυτά που σήμερα θεωρούνται αυ-
τονόητα και δεδομένα όπως για παράδειγμα
η ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών από το ένα
κράτος μέλος στο άλλο χωρίς θεωρήσεις και
διατυπώσεις, ή τα πανευρωπαϊκά πρότυπα
που διασφαλίζουν ότι τα παιδιά μας παίζουν
με ασφαλή παιγνίδια, ή για το ότι τα τρόφιμα
που καταναλώνουμε τηρούν υψηλότατες
προδιαγραφές υγιεινής παρασκευής και συν-

τήρησης ή για το ότι οι συνθήκες εργασίας
μας και ο περιβάλλον χώρος  της καθημερι-
νότητάς μας πληρούν τα υψηλότερα διεθνώς
πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής
προστασίας, δυστυχώς μπορούν να χαθούν
σε μια νύκτα με την επανεθνικοποίηση των
ευρωπαϊκών πολιτικών όπως ζητούν επιτα-
κτικά τα κάθε λογής ευρωφοβικά, ακροδεξιά
κινήματα. Το μεγαλύτερο διακύβευμα από
όλα όμως, είναι να χάσουμε τελικά την ίδια
την ειρήνη στη Γηραιά Ήπειρο. Δεν θα πρέ-
πει ποτέ να λησμονούμε πως η Ευρωπαϊκή
Ιδέα θεμελιώθηκε από εμπνευσμένους πολι-
τικούς που έζησαν στο πετσί τους την από-
λυτη φρικαλεότητα και τον ολοκληρωτικό
όλεθρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οικο-
δομώντας κοινούς θεσμούς και ευρωπαϊκές
πολιτικές μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών, οι
πατέρες της ευρωπαϊκής ενοποίησης θεμε-
λίωσαν στέρεες βάσεις για την οικονομική
και πολιτική αλληλεξάρτηση τους, και στο
τέλος της ημέρας, πέτυχαν το μέχρι τότε
ακατόρθωτο, συνθήκες αδιάλειπτης ειρήνης.
Οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών
έπαψαν να λύνονται στο πεδίο των μαχών.
Οι διαφορές λύνονται σήμερα χάρις στους
θεσμούς της ΕΕ με διάλογο και πολιτική επι-
χειρηματολογία γύρω από ένα τραπέζι στο
Συμβούλιο κορυφής στις Βρυξέλλες και στην
αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.      

Σήμερα, όλα όσα πέτυχαν οι λαοί της Ευ-
ρώπης τα τελευταία σχεδόν εβδομήντα χρό-

νια κινδυνεύουν να χαθούν από τις άκρατες
λαϊκιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις σε περί-
πτωση που μέσω των ευρωεκλογών του
Μαΐου καταφέρουν να διεκδικήσουν με
αξιώσεις ισχυρή πολιτική παρουσία στο επό-
μενο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Μια πολιτική παρουσία όμως, που θα
κριθεί από το ποσοστό συμμετοχής των πο-
λιτών που υποστηρίζουν πολιτικές δυνάμεις
του δημοκρατικού τόξου, δυνάμεις δηλαδή
πέραν των λαϊκιστών που χαϊδεύουν ανέ-
ξοδα τα αυτιά των ψηφοφόρων υποσχόμε-
νοι ανέφικτες και ανεδαφικές διεκδικήσεις ή
πολιτικών δυνάμεων της ακροδεξιάς που
εδώ και καιρό έχουν συμφιλιωθεί με νεονα-
ζιστικά και νεοφασιστικά κινήματα που πι-
στεύαμε πως είχαν χαθεί για πάντα στο χρο-
νοντούλαπο της ιστορίας μετά την ανείπωτη
καταστροφή που έσπειραν στην Ευρώπη τον
περασμένο αιώνα. Επαφίεται επομένως
στους πολίτες και βεβαίως στις πολιτικές δυ-
νάμεις του δημοκρατικού τόξου, από την
αριστερά μέχρι τη δεξιά, να σηκώσουν το
ανάστημά τους και να εμπνεύσουν και να κι-
νητοποιήσουν τους ψηφοφόρους να συμμε-
τάσχουν στις ευρωεκλογές ανακόπτοντας
έτσι τη δυναμική όλων αυτών των ευρωφο-
βικών δυνάμεων που οραματίζονται τη διά-
λυση της ΕΕ.

Σε ό,τι δε αφορά εμάς εδώ στην Κύπρο, οι
επερχόμενες ευρωεκλογές έχουν και μια
ακόμη πιο σημαντική παράμετρο κατά την
άποψή μου. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα τε-

κταίνονται στην ταραχώδη και ασταθή γει-
τονιά μας και κυρίως τα πολλαπλά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε λόγω της συνεχι-
ζόμενης κατοχής και ντε φάκτο διαίρεσης
της χώρας μας, η ΕΕ έχει αποδειχθεί πως πα-
ραμένει ουσιαστικά το μοναδικό μας διε-
θνώς έρεισμα και στήριγμα. Για αυτό το λόγο
η Κύπρος έχει κάθε (επιπρόσθετο) λόγο να
βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ενο-
ποιητικής διαδικασίας. Επιβάλλεται κατά
την άποψή μου η Κύπρος να συμβάλλει
διαρκώς, εποικοδομητικά και στο μέτρο των
δυνάμεών της στην περαιτέρω εμβάθυνση
της ολοκλήρωσης και ενοποίησης της Ένω-
σης. Κλείνοντας, μπορώ μετά λόγου γνώ-
σεως να υποστηρίξω πως και οι θεσμοί της
Ένωσης διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια
απειλούμενη από εξωτερικές προκλήσεις
Κύπρο που οι πολίτες της αποδεδειγμένα,
μέσω της μαζικής τους συμμετοχής στις ευ-
ρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου δηλώνουν
την προσήλωση και δέσμευσή τους στο
κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι. Ειδικά τα στε-
λέχη της δημόσιας υπηρεσίας της χώρας μας,
οι γυναίκες και οι άνδρες δημόσιοι υπάλλη-
λοι της Κύπρου που επιτέλεσαν την ουσια-
στική, τιτάνια εργασία τόσο για την ένταξη
της Κύπρου στην ΕΕ όσο και για την διεκπε-
ραίωση της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο
του 2012, είμαι βέβαιος πως αντιλαμβάνον-
ται πλήρως την κρισιμότητα αυτής της διά-
στασης. n

Το διακύβευμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου και η Κύπρος
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ΟΑΠΟΕΛ, από το βράδυ του Σαββά-
του είναι εκ νέου πρωταθλητής, φτά-
νοντας στο ‘μαγικό’ αριθμό – όπως

αποδείχθηκε των 64 βαθμών. Τόσοι είναι οι
βαθμοί που συγκέντρωσε σε 30 αγώνες,
έχοντας 19 νίκες, 7 ισοπαλίες και 4 μόλις
ήττες. Απομένουν άλλες δύο αγωνιστικές
για να ολοκληρωθεί ο φετινός μαραθώνιος
(τα λέει με την Ομόνοια και την ΑΕΛ εντός
έδρας) και μετά ολοταχώς για τον τελικό του
Κυπέλλου με την ΑΕΛ, την Τετάρτη 22
Μαΐου στο ΓΣΠ.

Μπορεί στην πρόσφατη αναμέτρηση με
τον Απόλλωνα (3-0) στο ΓΣΠ να ‘κλείδωσε’
και μαθηματικά τον τίτλο, βγάζοντας τους
ΑΠΟΕΛίστες στους δρόμους για να το γλεν-
τήσουν, ωστόσο οι γαλαζοκίτρινοι ουσια-
στικά είχαν βάλει σταδιακά τις βάσεις για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος πολύ
νωρίτερα. Κι εάν εκμεταλλεύονταν τις ‘γκέ-
λες’ του Απόλλωνα κατά το τελευταίο ιδιαί-
τερα δίμηνο, θα μπορούσαν να είχαν… κα-
θαρίσει πολύ νωρίτερα.

Ο ΑΠΟΕΛ έσπασε το παγκύπριο ρεκόρ
όσον αφορά τις περισσότερες συνεχόμενες
κατακτήσεις τίτλων. Πέρσι είχε ισοφαρίσει
το ρεκόρ της Ομόνοιας (9174-1979), ενώ
φέτος οι γαλαζοκίτρινοι έγραψαν ακόμη μια
χρυσή σελίδα στην πλούσια ιστορία τους.

Το επίτευγμα του ΑΠΟΕΛ κάνει ακόμη
μεγαλύτερη αίσθηση αν ληφθεί υπόψη το
πόσες ομάδες τρέχουν αυτό το σερί. Οι γα-
λαζοκίτρινοι συμπεριλαμβάνονται στη μικρή
λίστα των Συλλόγων που έχουν τις μεγαλύ-
τερες τρέχουσες διαδοχικές κατακτήσεις
πρωταθλημάτων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη
θέση βρίσκεται η ΜΠΑΤΕ με 13 πρωταθλή-
ματα, ακολουθεί η Γιουβέντους με 8, όσα και
η Δε Νιου Σάιντς και η Σέλτικ.

Αμέσως μετά βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ, με
επτά σερί πρωταθλήματα, όσα και η νέα δύ-
ναμη του Βουλγάρικου ποδοσφαίρου, η
Λουντογκόρετς, η οποία όμως διεκδικεί τον
όγδοο της σερί τίτλο. Το έβδομο σερί πρω-
τάθλημα διεκδικεί και η Μπάγερν, η οποία
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα έξι. Αξίζει να
σημειωθεί ότι με τα εφτά σερί πρωταθλήματα
ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε το επίτευγμα του
Ολυμπιακού Πειραιώς (το πέτυχε δύο
φορές, τις περιόδου 1997 και 2011-2017).
Όσον αφορά  τις ομάδες με τους περισσότε-
ρους διαδοχικούς τίτλους στην πρώτη θέση
βρίσκονται οι Λίνκολν και Σκόντο με 14 και
ακολουθούν οι ΜΠΑΤΕ και Ρόζενμποργκ με
13. Η Ταφέα από τα Νησιά Βανονάτου κα-
τέχει το Παγκόσμιο ρεκόρ με 15 διαδοχικούς
τίτλους από το 2004 έως το 2018-19.
Η πορεία για τους ομίλους

Ο ΑΠΟΕΛ αρχίζει τις υποχρεώσεις του
από τον Α΄ προκριματικό γύρο του Τσάμ-
πιονς Λιγκ και θα χρειαστεί να αποκλείσει
τέσσερις ομάδες για να παίζει στους ομίλους
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Εφόσον περάσει τρία εμπόδια ‘κλειδώνει’

αυτομάτως τη συμμετοχή στο Γι-
ουρόπα Λιγκ, ενώ ακόμα και αν
αποκλειστεί νωρίτερα από τα
προκριματικά του Τσάμπιονς
Λιγκ θα συνεχίσει στα προκριμα-
τικά της δεύτερης τη τάξη διορ-
γάνωσης της ΟΥΕΦΑ, όπως συ-
νέβη το περασμένο καλοκαίρι.

Ο ΑΠΟΕΛ, με 25.500 βαθμούς
συγκομιδή θα είναι σίγουρα
στους δυνατούς, στους πρώτους
δύο προκριματικούς γύρους του
Τσάμπιονς Λιγκ και ενδεχομένως
στο γ΄ προκριματικό γύρο, εφό-
σον φυσικά καταφέρει να προκριθεί. Για να
συμβεί κάτι τέτοιο, μάλλον θα χρειαστεί να
προκύψουν στους προηγούμενους γύρους
αποκλεισμοί ομάδων όπως οι Σέλτικ, Ντι-
ναμό Ζάγκρεμπ, ΜΠΑΤΕ και ΑΣΤΑΝΑ.
Πολύ νωρίς οι Ευρωπαϊκές υποχρεώ-
σεις…

Οι Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των πρωτα-
θλητών μας αρχίζουν στις 9 ή 10 Ιουλίου και
ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στις 16 ή 17
του ίδιου μήνα. Η κλήρωση τόσο για τον Α΄
προκριματικό όσο και για τον Β΄ θα γίνει
στις 18 Ιουνίου.
Οι πολυπρωταθλητές και οι πρωτάρηδες

Το φετινό αποτελεί το όγδοο πρωτάθλημα
επί ημερών του Πρόδρομου Πετρίδη και
στις δύο θητείες του στο Διοικητικό θώκο
του ΑΠΟΕΛ και υπολείπεται ένα για να φτά-
σει την ασύλληπτη επίδοση του Γεώργιου
Πούλια. Εννέα πρωταθλήματα μετρά ο Αρ-
χηγός Νούνος Μοράις, ενώ τα εφτά έφτασε
ο Στάθης Αλωνεύτης. Τέσσερις ποδοσφαι-
ριστές έφτασαν τα πέντε πρωταθλήματα με
τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται για τους
Γιώργο Εφραίμ, Νικόλα Ιωάννου, Καρλάο,
Κώστα Αρτυματά, ενώ ο Γιώργος Μερκής σε
3,5 χρόνια παρουσίας στον ‘Αρχάγγελο’
μετρά ήδη τέσσερις κατακτήσεις, όσες και ο
Βάτερμαν. Τρεις μετρά ο Τόμας ντε Βινσέντι.

Εφτά ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, συν ο
Πάολο Τραμετσάνι, για πρώτη φορά στην
καριέρα τους στέφθηκαν πρωταθλητές. Πρό-
κειται για τους Αλ Τάαμαρι, Νατέλ, Μπά-
λογκ, Ρόμο, Φακινέτι, Καζού και Γκέντσο-
γλου.
Ο Απόλλων και φέτος χωρίς κάποιο
τίτλο…

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Παλεύεις, τα
δίνεις όλα, αλλά δεν σημαίνει πως θα εξα-
σφαλίσεις και την επιτυχία. Αυτό ισχύει για
τον Απόλλωνα, ο οποίος ολοκλήρωσε και τη
φετινή σεζόν χωρίς κάποιο τίτλο. Ούτε το
πρωτάθλημα, ούτε Κύπελλο και είναι κάτι
που αφήνει μια πικρή γεύση, σε όλους. Για
μεγάλο χρονικό διάστημα η ομάδα της Λε-
μεσού ήταν σταθερά το ακλόνητο φαβορί,
όμως η πορεία από τον Ιανουάριο άφησε
πολλά ερωτηματικά. Δεν ήταν η ίδια ομάδα
που είχαμε δει στο δεύτερο εξάμηνο του
2018.

Η ήττα από τον ΑΠΟΕΛ είναι βαριά (3-0),
όμως αν κοιτάξει κάποιος πίσω, θα αντιλη-
φθεί πως η ευκαιρία να στεφθεί φέτος πρω-
ταθλητής, χάθηκε στις προηγούμενες ανα-
μετρήσεις με τους γαλαζοκίτρινους.

Σε δύο ματς μέσα στο Τσίρειο ο Απόλλων
προηγήθηκε στο σκορ, όμως δεν κέρδισε
καμία αναμέτρηση…

Έτσι η επόμενη μέρα του αγώνα στο ΓΣΠ
ήταν δύσκολη για όλους, με τον πρόεδρο

Νίκο Κίρζη να είναι έντονα προβληματισμέ-
νος από πολλά. Και ένα από αυτό έχει να
κάνει και με την αποχή του κόσμου. Με την
ομάδα που έτρεξε στην Ευρώπη, περίμενε
και περισσότερη παρουσία των φιλάθλων…
Το… ποτάμι δεν γυρίζει πίσω

Ο Απόλλων δεν θέλει να πέσει πιο κάτω
από την 2η θέση της βαθμολογίας, γι’ αυτό
το επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι πολύ
σημαντικό για να διατηρηθεί στο σκαλοπάτι
που βρίσκεται σήμερα. Οι κυανόλευκοι χρει-
άζονται τη νίκη ή τουλάχιστον να μην ηττη-
θούν. Οι ώρες μέχρι την αναμέτρηση της ερ-
χόμενης αγωνιστικής είναι δύσκολες, με την
ομάδα του Σωφρρόνη Αυγουστή να καλεί-
ται να διαχειριστεί την κατάσταση.

Αυτό που όλοι στην ομάδα έχουν συνειδη-
τοποιήσει είναι πως το ποτάμι δεν γυρίζει
πίσω και πως θα πρέπει να δουν τον προ-
γραμματισμό για την επόμενη σεζόν με νη-
φάλιους χειρισμούς.
Ο Επίλογος…

Πέρα από την κριτική στον αγωνιστικό, τα
λάθη και η αδυναμίες που παρουσίασε ο
Απόλλωνας το Σάββατο στο ΓΣΠ σε ακόμη
ένα παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ εμφανίστηκε με
πολλά νεύρα. Και στους τέσσερις φετινούς
αγώνες που έδωσε με την ομάδα της Λευκω-
σίας, οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν καλή ψυ-
χολογία… Χωρίς καθαρό μυαλό στα κρίσιμα
ντέρμπι είναι δύσκολο να έχει απαιτήσεις ο
Απόλλων και είναι ένα θέμα που θα πρέπει
να το προσπεράσει για να ελπίζει σε καλύτε-
ρες μέρες… Οι μεγάλες ομάδες φαίνονται
στα δύσκολα και ο Απόλλων στην τρέχουσα
περίοδο έχασε τις ευκαιρίες γιατί ήταν ανέ-
τοιμος στα κρίσιμα ματς.
Η ΑΕΚ δεν κέρδισε ούτε μια φορά τη Νέα
Σαλαμίνα

Δεν μπορεί φέτος η ΑΕΚ να κερδίσει τη
Νέα Σαλαμίνα στο πρωτάθλημα. Παρόλο
που ήταν καταφανώς καλύτερη και στα δύο
παιχνίδια που έγιναν στο ‘Αρένα’, εντούτοις
η μπάλα δεν την ήθελε με τίποτε. Ο Βεσε-
λόφσκι βρέθηκε σε εκπληκτικές βραδιές και
οι κιτρινοπράσινοι απώλεσαν συνολικά
πέντε βαθμούς από τα φετινά εντός έδρας
παιχνίδια τους κόντρα στους Ερυθρόλευ-
κους (μια ήττα, μια ισοπαλία). Λαμβάνοντας
μάλιστα υπόψη και τα τέσσερα ματς πρωτα-
θλήματος που έδωσαν φέτος με τη Σαλα-
μίνα, οι Λαρνακείς μετρούν απώλειες 10
βαθμών.

Με την ισοπαλία (1-1) που παραχώρησε η
ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον
Απόλλωνα στη 2η θέση της βαθμολογίας
(υπερτερεί στην ισοβαθμία). Πλέον είναι στο
-2 από την ομάδα της Λεμεσού και την ερ-
χόμενη αγωνιστική στοχεύει μόνο στο διπλό
μέσα στο Τσίρειο έτσι ώστε να ξεπεράσει τον

Απόλλωνα.  Αξίζει να σημειωθεί πως εάν ο
ΑΠΟΕΛ κατακτήσει το νταμπλ, η ομάδα
που θα κατακτήσει την 2η θέση της βαθμο-
λογίας θα ξεκινήσει τις Ευρωπαϊκές της υπο-
χρεώσεις από τον 2ο προκριματικό γύρο του
Γιουρόπα Λιγκ. Δηλαδή θα κερδίσει πολύ-
τιμο χρόνο ξεκούρασης και προγραμματι-
σμού.
Η ΑΕΛ βλέπει μόνο… τελικό

Η 16η της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με
την οποία σφράγισε και μαθηματικά την
έξοδο της στην Ευρώπη, πήρε το βράδυ του
Σαββάτου στο Τσίρειο η ΑΕΛ. Η ομάδα της
Λεμεσού κέρδισε την Ομόνοια με 3-2,
έφτασε τους 52 βαθμούς και εξασφάλισε,
μέσω των πλέι-οφ του Α΄ γκρουπ, εισιτήριο
στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ το ερ-
χόμενο καλοκαίρι.

Αν η ΑΕΛ κερδίσει το Κύπελλο θα ξεκινή-
σει τις υποχρεώσεις της από τον β΄ προκρι-
ματικό γύρο. Σε διαφορετική περίπτωση, με
την 4η θέση που έχει σήμερα, η Λεμεσιανή
ομάδα θα βάλει μπρος από τον Α΄ προκρι-
ματικό γύρο και αυτό θα σημαίνει δύο εβδο-
μάδες λιγότερες ξεκούρασης.
Β΄ γΚρΟυΠ

Τεράστιο διπλό πέτυχε η Αλκή Ορόκλι-
νης, που κέρδισε τη Δόξα με 1-0 στο Μακά-
ρειο και έκανε μεγάλο βήμα παραμονής,
αφού έφτασε στους 32 βαθμούς, αφήνοντας
την ομάδα της Κατωκοπιάς στους 29, η
οποία μπλέχτηκε για τα καλά σε περιπέτειες.

Στις τελευταίες δύο αγωνιστικές η Αλκή
θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση και θα ανα-
μετρηθεί εκτός έδρας με το Παραλίμνι, ενώ η
Δόξα θα υποδεχθεί τον Ερμή και θα ολο-
κληρώσει τις υποχρεώσεις της με την Ανόρ-
θωση εκτός έδρας.
Η Ένωση παρέμεινε… ζωντανή!

Νίκη που της δίνει μεγαλύτερες ελπίδες
για να διεκδικήσει την παραμονή της πέτυχε
η Ένωση που κέρδισε με 4-1 τον Ερμή,
έφτασε στους 29 βαθμούς, ισοβαθμεί πλέον
με τη Δόξα, η οποία όμως υπερτερεί στα με-
ταξύ τους παιχνίδια.
Βολεύτηκα…

Στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ η Ανόρ-
θωση και η Πάφος έφεραν ισοπαλία 1-1. Η
Παφιακή ομάδα με τον βαθμό που πήρε
κλείδωσε και τυπικά την παραμονή της στην
Α΄ Κατηγορία, αφού υπερισχύει σε περί-
πτωση ισοβαθμίας με τη Δόξα που έχει 29
βαθμούς.
Β΄ ΚΑΤΗγΟρΙΑ
Όλα ρευστά στην Β΄ Κατηγορία

Αναλλοίωτο έμεινε το σκηνικό στις πρώ-
τες θέσεις του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγο-
ρίας με την ολοκλήρωση και της 28ης αγωνι-
στικής. Εθνικός Άχνας, Ολυμπιακός και
Άρης προχώρησαν με νίκες και το ενδιαφέ-
ρον όσον αφορά στην κούρσα της ανόδου
φουντώνει, αφού όλα θα κριθούν στις δύο
τελευταίες αγωνιστικές. Το ίδιο ενδιαφέρον
παρατηρείται και στην επικίνδυνη ζώνη,
όπου κρίθηκαν δύο θέσεις για τον υποβιβα-
σμό και εκκρεμούν άλλες δύο. Μετά τον Δι-
γενή Ορόκλινης στη Γ΄ Κατηγορία πέφτει
και η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας.

Στην κορυφή είναι ο Εθνικός Άχνας με
65β. κέρδισε με 5-1 τον Ονήσιλλο Σωτήρας.
Στην 2η θέση είναι ο Ολυμπιακός με 63β. που
νίκησε τον Διγενή Ορόκλινης με 3-0 και
στην 3η θέση είναι ο Άρης με 62β. με το 2-1
επί του Ακρίτα Χλώρακα. n

Σήκωσε το ένα και πάει για νταμπλ ο ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η παραβίασης της Κυπριακής ΑΟΖ συνιστά
παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την αν-
τιμετωπίζουμε με μελετημένες κινήσεις.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ευθεία και ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δι-
καίου  και συγκεκριμένα του Δικαίου της
Θάλασσας από την Τουρκία.
Προκόπης Παυλόπουλος,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Τουρκία με τις ενέργειες της στην ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζει το
διεθνές δίκαιο.
Αντόνιο Ταγιάνι,
Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Tα νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίας και της
ΤΔΒΚ στις πηγές ενέργειας στην ανατολική
Μεσόγειο δεν τίθενται σε αμφισβήτηση.
Ταγίπ Ερντογάν,
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Καλείται επειγόντως η Τουρκία να επιδείξει
αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.
Φεντερίκα Μονγκερίνι,
Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Η ομάδα μου είναι σε καθημερινή επικοινω-
νία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ όσον
αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ
και ΕΕ.
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και την Κίνα συνιστούν
«την» απειλή για την παγκόσμια οικονομία.  
Κριστίν Λαγκάρντ, 
Επικεφαλής του ΔΝΤ.

Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό κατώτατο
μισθό. 
Φρανς Τίμερμανς,

Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου για τις 
Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου 

Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου που εκδόθηκε
στις 25 Απριλίου και αφορά στις Αποφάσεις του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου για τους δημόσιους υπαλλή-

λους για τις οποίες έχουν καταχωρηθεί εφέσεις από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν
στις ακόλουθες νομοθεσίες:

(α) τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντά-
ξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιού-
χων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα Νόμο [Ν. 168(Ι)/2012 και τον Τροποποιητικό Νόμο
31(Ι)/2013] 

(β) τον περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τι-
μαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων
και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων
της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Νόμο [Ν. 192(Ι)/2011 και τον Τροποποιητικό Νόμο
185(Ι)/2012)] ˙ και

(γ) τον περί των Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο [Ν. 113(Ι)/2011] και
το Νόμο 216(Ι)/2012) που τον αντικατέστησε

Επειδή το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει λάβει
σωρεία επιστολών αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυ-
μεί με την Ανακοίνωση αυτή να ενημερώσει τους ενδιαφε-
ρόμενους ότι εναντίον των Αποφάσεων του Διοικητικού Δι-
καστηρίου στις υποθέσεις αρ. 98/2013 κ.ά., 611/2012 κ.ά. &
1713/2011 κ.ά., στη βάση των οποίων στηρίζονται τα διά-
φορα αιτήματα, έχουν καταχωρηθεί από τη Δημοκρατία εφέ-
σεις για τις πιο πάνω Αποφάσεις.

Ενόψει της εκκρεμοδικίας και της μη ύπαρξης τελεσίδικων
αποφάσεων, τα αιτήματα που λαμβάνονται θα εξεταστούν
σε μεταγενέστερο χρόνο αναλόγως του αποτελέσματος των
Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου.» n

Μελέτη του Συνδικαλιστικού Κινήματος ETUC
για κατοχύρωση και των αυτοεργοδοτούμενων 

ΗΣυνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων   ETUC
κυκλοφόρησε τη νέα της μελέτη για τη στρατηγική
που  πρέπει να εφαρμόσει το συνδικαλιστικό κίνημα

ώστε να επιτύχει να  εξουδετερώσει τις αρνητικές  επιπτώσεις
για τους αυτοεργοδοτούμενους εργαζόμενους ως αποτέλε-
σμα των νέων  μορφών  απασχόλησης που προωθούνται
στην Ευρώπη και οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραδο-
σιακές αρχές της αγοράς  εργασίας και δεν καλύπτονται από
τα  συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Η μελέτη ετοιμάστηκε από τους καθηγητές Κουντούρη και
Ντι Στέφανο οι οποίοι βασίστηκαν σε επίσημες εκθέσεις από
την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία,
την Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Γενικό συμπέρασμα της  μελέτης είναι η συνεχής αύξηση
στον αριθμό των αυτοεργοδοτούμενων η πλειοψηφία των
οποίων εντάσσεται σε  ετερογενείς ομάδες εργαζομένων οι
οποίοι δεν διαθέτουν ισχυρή θέση στην αγορά εργασίας και
τούτο εν τους επιτρέπει συμμετοχή σε συνδικαλιστική ορ-

γάνωση και συνακόλουθη αυτονομία ή ανεξαρτησία  στους
χώρους εργασίας. 

Η μελέτη επισημαίνει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις για
τους εργαζόμενους του τομέα των αυτοεργοδοτουμένων  σε
ότι  αφορά συλλογικά εργασιακά δικαιώματα ενώ εγείρονται
στην προκειμένη περίπτωση και νομικά εμπόδια που δεν επι-
τρέπουν συλλογική διαπραγμάτευση λόγω  περιοριστικών
προνοιών στις εθνικές νομοθεσίες. 

Τέλος οι μελετητές αναφέρονται και στις διάφορες προ-
τάσεις και συζητήσεις για το υπό συζήτηση θέμα τόσο σε επί-
πεδο κρατών μελών όσο και στο επίπεδο της ΕΕ και κατατί-
θεται  πρόταση για προώθηση από το συνδικαλιστικό κίνημα
«σχέσης προσωπικής  εργασιακής σχέσης» η οποία να καλύ-
πτει και τα δικαιώματα των αυτοεργοδοτούμενων εργαζο-
μένων με την έγκριση εργασιακού νόμου για συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση και για κατοχύρωση του δικαιώ-
ματος του για συλλογική διαπραγμάτευση. n

Παραχωρούνται για χρήση σε κοινότητες
πρώην ακίνητα της Συνεργατικής Τράπεζας

Συνολικά 309 ακίνητα της πρώην Συνεργατικής Τρά-
πεζας, αξίας 82 εκ. ευρώ έχουν αποκτηθεί από το κρά-
τος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γε-

ωργιάδης, προχθές Δευτέρα μετά τη συνεδρία του Υπουργι-
κού Συμβουλίου.

Είπε ο Υπουργός ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
την απόκτηση στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιου-
σιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), ενός σημαντικού αριθμού
ακινήτων τα οποία ανήκουν στην πρώην Συνεργατική Τρά-
πεζα.

Πρόκειται για 305 ακίνητα που θα παραχωρηθούν για
χρήση σε 153 κοινότητες και σε 14 Δήμους, συνολικής αξίας
57 εκ. ευρώ. Πρόκειται για άλλα τρία κτήρια αξίας 22 εκ.
ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για στέγαση κυβερνητικών
υπηρεσιών, καθώς και για το Θέατρο ‘Ριάλτο’, στην Λεμεσό,
αξίας 3,2 εκ. για το οποίο ασφαλώς η πρόθεση και η επιθυ-
μία είναι να συνεχίσει να λειτουργεί ως θεατρικός χώρος.

Συνολικά, 309 ακίνητα αξίας 82 εκ. Αυτό το ποσό απόκτη-
σης δεν θα καταβληθεί με χρηματική μορφή, θα υπάρξει ισό-
ποση μείωση της οφειλής της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος. 

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται ότι θα υπάρξει και
η πρώτη είσπραξη σε μορφή μετρητών, η οποία στη συνέχεια

θα επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο. Μέσα από τις εισπράξεις
δανείων και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, το
κράτος θα εισπράττει ανά τρίμηνο χρηματικό μέρισμα, ενώ
μέχρι το τέλος του έτους, ελπίζω μέχρι το φθινόπωρο, θα
ακολουθήσει και μια δεύτερη φάση απόκτησης ακινήτων
επειδή δεν έχουν αξιολογηθεί όλα τα αιτήματα. Συνεπώς, το
Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να προχωρήσει και
μια δεύτερη φάση μέχρι το τέλος του χρόνου που θα περι-
λαμβάνει και άλλες κρατικές Υπηρεσίες και δήμους, κοινό-
τητες των κατεχόμενων περιοχών που δεν έχουν αξιολογη-
θεί τα αιτήματά τους σε αυτή την πρώτη φάση».

Απαντώντας σε ερώτηση ο Υπουργός Οικονομικών είπε
ότι έχει προσδιοριστεί από την κάθε τοπική Αρχή ο λόγος
και η ανάγκη για χρήση τέτοιων ακινήτων και ότι η χρήση
θα παραχωρηθεί με ένα συμβολικό μίσθωμα.

Το ένα εκ των τριών ακινήτων που έχουν αξία 3,2 εκ. βρί-
σκεται στην Λεμεσό και θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Τα άλλα δύο στη Λευκωσία στε-
γάζουν κυβερνητικές Υπηρεσίες. 

Υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη εγερθεί αίτημα Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων για επιστροφή στα μέλη τους ακινήτων
των Συνεργατικών τους ιδρυμάτων. n


