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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Α. Κεττής: Η ΕΕ έχει αποδειχθεί πως παραμένει ουσιαστικά
το μοναδικό μας διεθνώς έρεισμα και στήριγμα
Αποκλειστική συνέντευξη στο «Δημόσιο Υπάλληλο»

Με την ευκαιρία των ευρωεκλογών της ερχόμενης
Κυριακής  ο επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Αν-

δρέας Κεττής, απαντά σε  ερωτήσεις μας για τη σημασία των
εκλογών ειδικότερα για την Κύπρο και με βάση τις προσω-
πικές του εμπειρίες ως πρώην μέλος της Κυπριακής διπλω-
ματικής υπηρεσίας και τώρα επικεφαλής τιμητικού αξιώμα-
τος του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο δίνει τις δικές του
εκτιμήσεις για την απασχόληση Κυπρίων δημοσίων υπαλλή-
λων στην Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. 

Κύριε Κεττή εργαστήκατε για αρκετά χρόνια στη δημό-
σια υπηρεσία της Κύπρου ως μέλος της διπλωματικής υπη-
ρεσίας της Δημοκρατίας. Σήμερα εργάζεστε για την ευρω-
παϊκή δημόσια διοίκηση και μάλιστα από ένα πολύ
τιμητικό πόστο, αυτό του Επικεφαλής του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Θα συμβουλεύατε
τους Κύπριους δημόσιους υπαλλήλους να εργαστούν για
την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση;

Όντως, εργάστηκα στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου για
σχεδόν δεκαέξι χρόνια. Υπήρξα μέλος της διπλωματικής
υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχα την εξαιρε-
τική τιμή να υπηρετήσω τη χώρα μας από διάφορα σημαν-
τικά πόστα τόσο στο εξωτερικό όσο και στην κεντρική υπη-

ρεσία. Είμαι πραγματικά ευγνώμων και θεωρώ τον εαυτό μου
πολύ τυχερό που είχα την ευκαιρία μόλις στα εικοσιπέντε
μου χρόνια να ενταχθώ σε μια επίλεκτη υπηρεσία του κρά-
τους όπως είναι διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξω-
τερικών. Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία πως είναι
ακριβώς οι πολλές εμπειρίες και η ποιότητα της εργασίας
που είχα την ευκαιρία να επιτελέσω ως στέλεχος του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών που μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια
για να επιτύχω στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για μια διευ-
θυντική θέση στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και επί του παρόντος, Επικεφαλής του Γραφείου
εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. 

Θα ήθελα όμως να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας.
Αναμφίβολα ναι, συμβουλεύω τους δημόσιους υπαλλήλους
της Κύπρου να παρακολουθούν τις κενές θέσεις που συνε-
χώς δημιουργούνται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να
τις διεκδικούν. Η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση δεν θα πρέ-
πει να θεωρείται κάτι το απόμακρο ή το ξένο από εμάς. Ας
μην ξεχνάμε πως πολλές αποφάσεις που τυγχάνουν επεξερ-
γασίας πρώτα σε επίπεδο ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης,
στη συνέχεια παραπέμπονται προς εφαρμογή ή διαχείριση
από τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών. Θα έλεγα
πως ευρωπαϊκή και εθνική δημόσια διοίκηση είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Έχω ιδία γνώση και πιστεύω ακράδαντα
πως γενικά οι Κύπριοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ένα πολύ
υψηλό επίπεδο κατάρτισης που συγκρίνεται ευνοϊκά με τις
αντίστοιχες δημόσιες διοικήσεις των υπολοίπων κρατών
μελών της ΕΕ. Θα πρέπει όμως την ίδια ώρα να υπάρξει και
μια εθνική στρατηγική από πλευράς της Κυπριακής Κυβέρ-
νησης για ενθάρρυνση και κατάλληλη προετοιμασία στελε-
χών της δημόσιας υπηρεσίας της Κύπρου με στόχο την προ-
ώθηση Κυπρίων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πιστεύω
πως δεκαπέντε χρόνια μετά την ένταξη μας στην ΕΕ καθί-
σταται κατανοητό από όλους, ελπίζω, πως είναι προς το
εθνικό συμφέρον της Κύπρου να έχει όσο το δυνατόν πιο
πολλούς Κύπριους εργαζόμενους στα θεσμικά όργανα της
ΕΕ. Ελπίζω να γίνομαι αντιληπτός και να μην χρειάζεται να
επιχειρηματολογήσω για ένα ευαίσθητο ζήτημα που έχει να
κάνει και με τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου που δυστυχώς
φέρνει μαζί της λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής στρα-
τιωτικής κατοχής και της ντε φάκτο διαίρεσης της χώρας.
Ευελπιστώ δε πως η υπό δημιουργία Γενική Γραμματεία Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων που πρόσφατα αποφάσισε το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο θα δει αυτό το ζήτημα και θα λειτουργήσει
ως καταλύτης για την εκπόνηση συγκεκριμένης εθνικής
στρατηγικής. 

Επικρατεί η άποψη ότι όλα αποφασίζονται στις Βρυξέλ-
λες και για όλα φταίνε οι Βρυξέλλες. Απασχολεί αυτό το
φαινόμενο, αντιμετωπίζεται και πως; 

Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτό
σας το ερώτημα που συνοψίζει την πεμπτουσία της βαριάς
ευθύνης που αναλογεί σε όλες τις κυβερνήσεις των κρατών
μελών διαχρονικά. Είναι κοινό μυστικό πως την εκσυγχρο-
νιστική δυναμική της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τους πό-
ρους της πληθώρας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είθι-
σται να τους καρπώνονται επικοινωνιακά οι εθνικές
κυβερνήσεις ενώ την ίδια ώρα, κάθε σχέδιο πολιτικής δράσης
που τα ίδια τα κράτη μέλη συμφωνούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και που ενδεχομένως συνεπάγεται πολιτικό κόστος, οι κυ-
βερνώντες κυριολεκτικά σε όλα τα κράτη μέλη τεχνηέντως
και με πολιτική μαεστρία αποδίδουν στις «κακές» Βρυξέλλες
που παρά τις «επίπονες εθνικές προσπάθειες» δεν έχουν με-
ταπειστεί και «επιβάλλουν» αυτά τα «αντιλαϊκά μέτρα»...
Είναι δυστυχώς με αυτό το διαχρονικό τρόπο που οι κυβερ-
νήσεις των κρατών μελών άθελά τους και δεν έχω αμφιβολία
για αυτό, έχουν στρώσει σήμερα το χαλί στις άκρατες λαϊκί-
στικες, ακροδεξιές και εθνικιστικές δυνάμεις επιτρέποντας
τους να διεκδικούν με αξιώσεις ισχυρή πολιτική παρουσία
στο επόμενο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Συνέχεια στη σελ. 6

Η έκθεση "Ο Πικάσσο στο Κυπριακό Μουσείο.
Έργα σε Πηλό" διοργανώνεται από το Τμήμα
Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος
Picasso Mediterrranee. σελ. 12

Ο Πικάσσο στο Κυπριακό Μουσείο

Άρθρο της Άννας Διαμαντοπούλου, πρώην
Επιτρόπου της Ελλάδας στην ΕΕ για την
επεκτατική στρατηγική της Τουρκίας του
Ερντογάν και την ανάγκη αντιμετώπισης
της με πολιτική συναίνεση και επαγρύ-
πνηση.   σελ. 3

Στις ευρωεκλογές που διεξάγονται από 23
μέχρι 26 Μαΐου 427 εκ. ψηφοφόροι θα
εκλέξουν 751 Ευρωβουλευτές από τις 26
χώρες μέλη της ΕΕ αριθμοί που κάνουν

την εκλογική διαδικασία τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο
μετά τις γενικές εκλογές στην Ινδία.   σελ. 11

Ευρωεκλογές 2019: 427 εκ. ψηφοφόροι

Αποτροπή και συνύπαρξη

Επιβεβαιώθηκε το μήνυμα πίστης στη δικαίωση 
του αγώνα σε εκδήλωση τιμής για τους  ηρωο-
μάρτυρες  Μιχαήλ Καραολή Ανδρέα Δημητρίου.
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Κύπρος Κύπρου, Ανώτερος Επιθεωρη-
τής Εργασίας, προάγεται στη θέση Πρώτου
Επιθεωρητή Εργασίας, από τις 15 Απριλίου
2019.

Oι πιο κάτω Βοηθοί Λειτουργοί Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας,  προάγονται στη θέση
Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας, 1ης Τάξης, από τις 15 Απριλίου 2019:
Χριστίνα Κ. Χριστοφή, Αναστασία Γ. Πιερή.

Οι πιο κάτω Τυπογράφοι, 1ης Τάξης, προ-
άγονται στη θέση Επιθεωρητή, Τυπογρα-
φείο, από τις 15 Απριλίου 2019: Ανδρέας Νι-
κολάου, Δημήτριος Ι. Δημητρίου.

Οι πιο κάτω Τυπογράφοι, 1ης Τάξης, προ-
άγονται στη θέση Επιθεωρητή, από τις 15
Απριλίου 2019: Χριστόδουλος Παπαχριστο-
δούλου, Νίκος Χρίστου.

Ο Χαράλαμπος Χ. Απλητσιώτης, Τυπο-
γράφος, προάγεται στη θέση Τυπογράφου,
1ης Τάξης, από τις 15 Απριλίου 2019.

Η Φαίδρα Ιωαννίδου, Βοηθός Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (για το Τμήμα Πρώτων
Βοηθειών), προάγεται στη θέση Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, για το Τμήμα Πρώτων
Βοηθειών, από τις 15 Απριλίου 2019.

Ο Γεώργιος Βάκη, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Δερματολογίας), προάγεται στη
θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήμα-
τος, στην ειδικότητα της Δερματολογίας,
από τις 15 Απριλίου 2019.

Η Ελισάβετ Φράγκου, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Γαστρεντερολογίας), προ-
άγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Γα-
στρεντερολογίας, από τις 15 Απριλίου 2019.

Οι πιο κάτω, Τεχνικοί, Αναδασμός, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού, Ανα-
δασμός, από την 1η Μαΐου 2019: Κωνσταν-
τίνος Ιωαννίδης, Κώστας Ι. Μιχαήλ, Νίκος
Μανούρης, Θεόδωρος Φωκά.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί Α΄, Γε-
νικό Διοικητικό Προσωπικό, προάγονται
στη θέση Ανώτερου Διοικητικού Λειτουρ-
γού, από την 1η Μαΐου 2019: Άγγελος Αγα-
πίου, Γεώργιος Προδρόμου.

Οι πιο κάτω Τηλεφωνητές, Γεν. Γραμματει-
ακό Προσωπικό, προάγονται στη θέση Τη-
λεφωνητή Α', από την 1η Μαΐου 2019: Χρυ-
στάλλα Γεωργίου, Στελλάκης Αλεξάνδρου,
Μάριος Επαμεινώντα, Ασημούλα Τσιάουκκα
(Παπαζαχαρίου), Γεώργιος Στεφάνου, Ηρώ
Ευριπίδου-Ghaleb, Θεότη Δημητρίου, Αντώ-
νης Γ. Πηχίδης, Χριστάκης Φελλά, Μαρία
Αλεξάνδρου, Πόλυς Πολυκάρπου.

Ο Μάριος Παρασκευά, Τεχνικός, Τμήμα
Οδικών Μεταφορών, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Τεχνικού (Κλάδος Επιθεώρησης

Μηχανοκίνητων Οχημάτων), από τις 15
Απριλίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Ανδρονίκη Γεωργίου, Κτηνοτροφικός
Επιστάτης, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαΐου 2019.

Η Ελισάβετ Ελπιδοφόρου, Ιδρυματικός
Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Ο Δημήτριος Ταμάμης, Προϊστάμενος
Κλάδου Γενικών Σπουδών, Ανώτερο Ξενο-
δοχειακό Ινστιτούτο, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2019.

Η Γιαννούλα Φωκά-Χαραλάμπους, Ανώ-
τερος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Πολεο-
δομίας και Οικήσεως, αφυπηρέτησε από τις
2 Μαΐου 2019.

Ο Γεώργιος Πατίκκη, Ανώτερος Αρχιφο-
ροθέτης, Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαΐου 2019.

Η Θεανώ Κρητιώτου, Λειτουργός Εσωτε-
ρικών Προσόδων, Τμήμα Φορολογίας, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Η Νίκη Νικολάου-Καραΐσκου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 2 Μαΐου 2019.

Η Ανδρούλλα Χριστοφή, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2019.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
πέντε μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή,
Υπουργικό Συμβούλιο, από τις οποίες τρεις
είναι κενές και δύο αναμένεται να κενωθούν
από 1.8.19 και 1.10.19 λόγω αφυπηρέτησης
των κατόχων τους. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της
θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό
των €96.491.

Σημειώνεται, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο,
καθόρισε, όπως τα απαιτούμενα προσόντα
για την πλήρωση των τριών θέσεων είναι
αυτά που αναφέρονται στις παρ. (1) και (2)
των απαιτούμενων προσόντων και για την
πλήρωση των δύο θέσεων είναι τα προσόντα
που αναφέρονται στη Σημ. 1 αφού οι θέσεις
αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών ή/και
τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Δικηγόρου της
Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15:

€64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193,
77.813 και Α16: €71.020, 73.640, 76.260,
78.880, 81.500, 84.120 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΟΥ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 19 κενές μό-
νιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τε-
λωνεία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8:
€24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288,
30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273,
36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562,
39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396
και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442,
47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συν-
δυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ,
ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 17
κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Τελωνείων, Τε-
λωνεία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2:
€15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496,
15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197,
17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826,
17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081,
22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907
και Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044,
27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704,
32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, ΤΥ-
ΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Πρώτου Επιθεωρητή, Τυ-
πογραφείο. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462,
59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972,
70.074. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Προγραμματι-
σμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573,
75.193, 77.813, 80.433. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο

κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Λογιστικών
Υπηρεσιών, Γενικό Λογιστήριο. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκε-
κριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i):
€64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193,
77.813, 80.433. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ
ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Πρώτου Χημικού, Γενικό
Χημείο του Κράτους. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €57.077,
59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367,
71.825, 74.283, 76.741. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.
cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Πα-
ρασκευή, 31 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα,
των πιο πάνω κενών θέσεων στην Επίσημη
Εφημερίδα της 10ης Μαΐου.

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 αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα
τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά
αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

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

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

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

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

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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Μνημόσυνο την Κυριακή 
στη μνήμη Νοσηλευτών/μαιών

Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού
Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας
Οι Κλάδοι Νοσηλευτών - ΠΑΣΥΔΥ με την ευκαιρία της

Παγκόσμιας Ημέρας Μαιών που τιμάται στις 5 Μαΐου και
της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών που τιμάται στις 12
Μαΐου, τελούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύρων  του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας,
δέηση υπέρ υγείας των Νοσηλευτών και Μαιών και μνη-
μόσυνο στη μνήμη των αποθανόντων Νοσηλευτών και
Μαιών, και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους να πα-
ραστούν.

Από τα Διοικητικά Συμβούλια
Λευκωσία 20 Μαΐου  2019
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Aπόψεις και σχόλια
Αποτροπή και συνύπαρξη

Όσα  παράνομα και προκλητικά επιχειρεί
τελευταία η Τουρκία, ανεβάζουν επικίνδυνα
το θερμόμετρο στην περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου. Η περίο-
δος δεν είναι «στιγμι-
αία». Η μελέτη της
Ιστορίας και η ανά-
λυση των νέων δεδο-
μένων στην ισορροπία
του γεωπολιτικού αν-
ταγωνισμού διεθνώς
δείχνουν ότι οι ανατα-

ραχές στην περιοχή θα συνεχιστούν.
Είναι εμφανές ότι, όσον αφορά την Ελ-

λάδα και την Ευρώπη, η χώρα που έχει αλ-
λάξει το πεδίο άσκησης της εξωτερικής πο-
λιτικής είναι η Τουρκία. Εξετάζοντας τη ση-
μερινή Τουρκία είναι αναγκαίο να την
κατανοήσουμε ανασυνθέτοντας τα βασικά
στοιχεία της πολιτικής.

Η Τουρκία του Eρvτoγάν ανήκει πλέον
στις μη φιλελεύθερες χώρες, όπου ο ηγέτης
εκλέγεται μεν, αλλά δεν υπάρχει διάκριση
εξουσιών ούτε ελεύθερα ΜΜΕ, ενώ όλες οι
αποφάσεις είναι στα χέρια του. Η Τουρκία
συνεχίζει αναβαθμισμένα την «επεκτατική
στρατηγική διαρκείας», δημιουργεί τετελε-
σμένα, μικρά ή μεγάλα, που κυμαίνονται από
την εισβολή σε άλλη χώρα μέχρι τις συλλή-
ψεις ξένων πολιτών ή την υπογραφή «συμ-
φωνίας οριοθετήσεως» με τα Κατεχόμενα,
εκτός κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου.

Τα κάθε είδους τετελεσμένα επιχειρεί να
αποτελέσουν βάση συνολικής διαπραγμά-
τευσης. Η διαπραγμάτευση γίνεται με τη
Δύση, δηλαδή ΕΕ και ΗΠΑ. Η ελληνοτουρ-
κική μεθόριος αντιμετωπίζεται ως δυτικο-
τουρκική ενώ το εργαλείο της ένταξης στην
ΕΕ είναι πλασματικό. Η διαρκής αυτονόμηση
από τη Δύση με επιλογή άλλων συμμάχων
(σε αυτή τη φάση της Ρωσίας) και η επίδειξη
αυταρχισμού δυσκολεύουν την έγκυρη και
πρόθυμη διαιτησία για το ελληνοτουρκικό
ζήτημα. Η φαινομενικά απρόβλεπτη, αλλά
σαφώς αναθεωρητική πoλιτική του Eρvτo-
γάν φαίνεται ότι είναι μελετημένη. Αρκεί να
δει κανείς προσεκτικά  όπως τη σταδιακή και
συνεχή αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λω-
ζάννης σε όλα τα σύνορά της (Ιράκ, Συρία,
Ελλάδα), τη βήμα-βήμα καταγγελία κάθε κί-

νησης οριοθέτησης της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας με τις χώρες που έχει κοινά θα-
λάσσια σύνορα ή την αλλαγή πολιτικής στο
θέμα των εξοπλισμών με ΗΠΑ και Ρωσία.

Ο Ερντογάν καλλιεργεί και οργανώνει ισ-
λαμοτουρκικά προγεφυρώματα στο εσωτε-
ρικό της ΕΕ, όπως στη Γερμανία, στο Βέλγιο,
στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ελλάδα και
τη Βόρεια Μακεδονία. Η χρήση του Προ-
σφυγικού, που είναι ένα αληθινό πρόβλημα
για την Τουρκία με 3,5 εκατομμύρια Σύρους
στο έδαφός της, χρησιμοποιείται ως απειλή
εισβολής και εκβιασμός για την Ευρώπη και
ως δύναμη εποικισμού των εδαφών στα ανα-
τολικά σύνορα, μετά το σχέδιο κουρδικής
εκκαθάρισης.

Η αντίδραση της ΕΕ και των Διεθνών Ορ-
γανισμών απέναντι στην Tουρκία, μέχρι
στιγμής, ακολουθεί την πολιτική του κατευ-
νασμού. Η συσσώρευση διαφορετικών προ-
βλημάτων, η στροφή της αμερικανικής πολι-
τικής, η αναδυθείσα νέα Ρωσία και το νέο
τοπίο των ενεργειακών πόρων κάνουν δι-
στακτικούς Διεθνείς Οργανισμούς και ηγέ-
τες, θέλοντας να κρατήσουν τον Ερντογάν,
και την Τουρκία μέσα σε ένα συμβατικό
πεδίο συνεννόησης. Η Τουρκία είναι η δεύ-
τερη δύναμη συνεισφοράς στρατιωτών στο
ΝΑΤΟ. 

Η Ελλάδα, όμως, δεν έχει τα περιθώρια
της Στρατηγικής του Κατευνασμού, ως χώρα
που απειλείται άμεσα και πολλαπλώς. Το αν-
τίθετο του κατευνασμού δεν είναι φυσικά ο
τυχοδιωκτισμός ή η επικίνδυνη ρητορεία.
Χρειάζεται μια σύνθετη και πολυεπίπεδη
Στρατηγική Αποτροπής και Συνύπαρξης.
Αποτροπή σημαίνει άμεσες και συνεχείς δι-
πλωματικές κινήσεις προς τους Διεθνείς Ορ-
γανισμούς, για έμπρακτη στάση καταγγε-
λιών και κυρώσεων της Τουρκίας (π.χ. κα-
ταγγελία για το θέμα της Συμφωνίας της
Λωζάννης). Ταυτόχρονα σημαίνει επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα και αποφασιστικότητα της
χώρας για αποτροπή της προκλητικής τουρ-
κικής παραβατικότητας.

Συνύπαρξη σημαίνει ένα νέο πνεύμα Ελ-
σίνκι, δηλαδή πολιτική ανάδειξης των αμοι-
βαίων συμφερόντων, πάντα στο πλαίσιο των
κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Η Τουρκία
μπορεί να είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά δεν
παύει να είναι ευάλωτη εξωτερικά, σε κάθε

σπιθαμή των συνόρων της. Ταυτόχρονα, στο
εσωτερικό της ο ακραίος αυταρχισμός δημι-
ουργεί αντίρροπες δυνάμεις απέναντι στον
Ερντογάν. To θέμα της ένταξης στην ΕΕ της
Τουρκίας έχει μεν παγώσει, αλλά δεν παύει
να υπάρχει σοβαρή εξάρτηση της Τουρκίας
από τη Δύση, οικονομική και αμυντική. Την
ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στον ενεργειακό
τομέα δημιουργούν προϋποθέσεις ταύτισης
των ελληνικών συμφερόντων με αυτά της ΕΕ
και των ΗΠΑ.

Σίγουρα τα δύσκολα είναι μπροστά μας
και επί μακρόν. Το νέο περιβάλλον απαιτεί
εθνική ισχύ και συμμαχίες. Η εθνική ισχύς
προϋποθέτει οικονομική, παραγωγική ανά-
πτυξη και πολιτική σταθερότητα, εξωτερική
πολιτική με οδικό χάρτη υλοποίησής της, 
πολιτική συναίνεση και επαγρύπνηση. Οι
συμμαχίες μας πρέπει να στηρίζονται σε μα-
κροχρόνια κοινά οφέλη, γιατί σε περιόδους
μεγάλων ανακατατάξεων οι εύθραυστες
συμμαχίες εμπεριέχουν κινδύνους εθνικού
ακρωτηριασμού. Από τα παραπάνω για μας
τους Έλληνες το πιο δύσκολο αλλά και το
πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε κλίμα
πολιτικής και κοινωνικής ομοψυχίας κόντρα
στον διαχρονικά οικείο καταστροφικό διχα-
σμό.

Άννα Διαμαντοπούλου,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 19.05.2019

l Ουδέν σχόλιον.
 

?
Η παλιά Ελλάδα παραμονεύει...

Η παλιά Ελλάδα αντιστέκεται με σθένος.
Μπορεί να μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, μπορεί να χρε-
οκοπήσαμε, μπορεί να
μπήκαμε και να ψευτο-
βγήκαμε από τα μνη-
μόνια, αλλά η παλιά
Ελλάδα είναι εδώ.

Είναι μερικές φορές
σαν να μην μάθαμε τί-
ποτα. Αμέριμνοι ξανα-

γυρίζουμε στις παλιές καλές μας συνήθειες.
Οι κυβερνώντες έκαναν τα «καλά παιδιά»
για ένα μεγάλο διάστημα, φοβούμενοι προ-
φανώς την άβυσσο την οποία αντίκρισαν και
στην οποία μας έσπρωχναν το 2015. Τώρα
ξοδεύουν με μανία όσα μαζεύτηκαν με κόπο

και ιδρώτα, στεγνώνοντας τη μεσαία τάξη
της χώρας. Ταυτόχρονα ξηλώνουν, επίσης με
μανία, τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις, οι
οποίες απάλλαξαν προσωρινά την οικονομία
από ορισμένες αγκυλώσεις και εμπόδια.

Οι ξένοι εταίροι μας παρακολουθούν αμή-
χανα το πισωγύρισμα. Βαθύτατα κυνικοί,
μουρμουρίζουν ούτως ή άλλως εδώ και χρό-
νια εκείνο το καταραμένο «έλα μωρέ, έτσι
είναι οι Έλληνες, δεν διορθώνονται ποτέ».
Τους ενδιέφερε να βγάλουν τον «ελληνικό
πονοκέφαλο» από το ραντάρ και τίποτα
άλλο. Πολλοί εξ αυτών θα βγουν σε λίγο στη
σύνταξη, στην πολυτελή ανεργία των πρώην
επιτρόπων ή απλά θα μετατεθούν σε άλλη
θέση. Η Ελλάδα δεν θα είναι δικό τους πρό-
βλημα πια. Με περίσσιο κυνισμό θα αποποι-
ηθούν οιαδήποτε ευθύνη και θα ισχυρισθούν
ότι το πρόβλημα είναι πολιτισμικό...

Αλλά ας αφήσουμε τους ξένους. Αυτά που
βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι
συμπεριφορές που θυμίζουν ό,τι πιο φαύλο
και παλιό είχε να επιδείξει ο παραδοσιακός
μας δικομματισμός. Το είπε πολύ γλαφυρά ο
κ. Λυμπερόπουλος όταν δήλωσε ότι θαύμαζε
τον Ανδρέα, κατόπιν τη λαϊκή Δεξιά και
τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαϊκισμός είναι οικου-
μενικός σε αυτόν τον τόπο και βαθιά χαραγ-
μένος στο DNA μας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συνταγή
του άκρατου παλαιοκομματισμού θα υποστεί
ήττα στις κάλπες. Αν αυτό συμβεί, παρά τα
επιδόματα, τους διορισμούς, τις παροχές και
τα συναφή, θα πρόκειται για πρωτοφανή και
αισιόδοξη εξέλιξη. Η οποία δεν πρέπει να
μας παρασύρει σε ρομαντικά ή αφελή συμ-
περάσματα. Γιατί η νίκη της Νέας Δημοκρα-
τίας δεν θα είναι απαραίτητα εντολή για με-
γάλες μεταρρυθμίσεις.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να πεισθεί η
ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει σχέδιο που θα
ωφελήσει τους πολλούς και αποφασισμένη
ομάδα να το υλοποιήσει. Και βέβαια προ-
ϋποθέτει και ένα κόμμα που θα έχει αποβά-
λει από μέσα του το σαράκι του λαϊκισμού.
Η... παλιά Ελλάδα παραμονεύει παντού.

Αλέξης Παπαχελάς,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 19.05.2019

l Η «παλιά Ελλάδα» είχε πολλά μειονε-
κτήματα. Είχε, όμως, κι ένα μεγάλο πλε-
ονέκτημα: τον πατριωτισμό.

Έναρξη ποινικών ανακρίσεων για Συνεργατισμό
με βάση τη μελέτη της Ερευνητικής Επιτροπής

Σε ανακοίνωση της στις 10 Μαΐου η
Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η εμ-
περιστατωμένη μελέτη από τη Νομική

Υπηρεσία, της Έκθεσης της Ερευνητικής Επι-
τροπής για την Κατάρρευση του Συνεργατι-
κού Πιστωτικού Συστήματος, έχει οδηγήσει
στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η έναρξη
ποινικών ανακρίσεων ως προς το ενδεχό-
μενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε
σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

Κατά πόσο κάποιες συμπεριφορές οποι-
ωνδήποτε προσώπων που περιγράφονται
στην Έκθεση και οι οποίες σχετίζονται με τα
ακόλουθα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα,
δυνατόν να στοιχειοθετούν ποινικά αδική-
ματα:

- Στροβόλου, Λήδρα, Παραλιμνίου, Βασι-
λικού Πεντάσχοινου, Μακράσυκας, Κον-
τέας, Αγίας Νάπας, Ερήμης, Πολεμιδίων,
Αγίας Φυλάξεως, Λευκωσίας, Σολιάς, Λακα-
τάμιας-Δευτεράς, Τραχωνίου, Ακρωτηρίου,
Πόλυς Χρυσοχούς, Τροόδους, Άχνας, Αθη-
αίνου, Λατσιών, Κρασοχωρίων, Λεμεσού,
Δαλίου, Πολεμίου, Αλληλεγγύης, Στρουμ-
πιού, Πρωτοβουλίας Γυναικών.

Αυτές οι επιλήψιμες συμπεριφορές, ανα-
φέρονται σε προηγούμενες χρονικές περιό-
δους και φέρονται να έχουν οδηγήσει στα-
διακά στην ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση
του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα κατά
το 2013 με τη διάθεση από το Κράτος ποσού
ύψους €1,5 δις.

Κατά πόσο κάποιες συμπεριφορές οποι-
ωνδήποτε προσώπων μετά την ανακεφαλαι-
οποίηση του 2013, δυνατόν να στοιχειοθε-
τούν ποινικά αδικήματα και πιο συγκεκρι-
μένα οι συνθήκες υπό τις οποίες
διεγράφησαν €63 εκ. που αφορούν 19 περι-
πτώσεις Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων
(ΜΕΧ) και οι 16 περιπτώσεις παροχής πι-
στωτικών διευκολύνσεων (Έρευνα Εσωτερι-
κού Ελέγχου της Επιτροπείας της ΣΚΤ, να
διερευνηθούν τα εξής:

Επιτόκια, επάρκεια εξασφαλίσεων, οι κα-
θυστερήσεις στην αποπληρωμή των δανείων,
η τήρηση των όρων των συμφωνιών, η δια-
δικασία Είσπραξης των καθυστερημένων
οφειλών στις περιπτώσεις Μη Εξυπηρετού-

μενων Χορηγιών (ΜΕΧ), το ενδεχόμενο διά-
πραξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζον-
ται με την παράνομη υπερχρέωση τόκων, οι
συνθήκες της διεκδίκησης και έγκρισης εξό-
δων φιλοξενίας, εξόδων ταξιδιών στο εξωτε-
ρικό, κ.α., συμπεριλαμβανομένης της παρα-
χώρησης και χρήσης εταιρικών πιστωτικών
καρτών. Ο τρόπος ανάθεσης και/ή χειρισμού
κονδυλίων για διαφήμιση.   

Οι συνθήκες διαπραγμάτευσης και υπο-
γραφής της συμφωνίας μεταξύ της Κεντρι-
κής Συνεργατικής Τράπεζας και του Ισπανι-
κού οίκου Altamira, οι συνθήκες αγοράς
υπηρεσιών που αφορούν σε αμοιβές €37 εκ.
όπως περιλαμβάνονται στον Πίνακα στις
σελ. 470-477 της Έκθεσης. n
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Ευρωεκλογές 2019 – να γίνουν οι γυναίκες ορατές!

Αυτή την Κυριακή ψηφίζω. Σε αυτές
τις εκλογές δεν θα παραμείνω θεα-
τής, συμμετέχω στην ισότητα με τη

ψήφο μου. Ένα από τα κεντρικά μηνύματα
της εκστρατείας «Δημοκρατία της Ισότη-
τας», του Κυπριακού Λόμπυ Γυναικών ενό-
ψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών την ερχόμενη
Κυριακή 26 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο των
δράσεων του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναι-
κών για προώθηση της συμμετοχής των γυ-
ναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στό-
χος είναι η  ευαισθητοποίηση των πολιτών
της Κύπρου, στην ενημέρωση τους με στόχο
να προσέλθουν στις κάλπες ενημερωμένοι
και να επιλέξουν τα 6 μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ελπίζοντας σε μια ισόρροπη
εκπροσώπηση αντρών και γυναικών, που θα
ανεβάσει την Κύπρο από το 17% που είναι
σήμερα και που αποτελεί το δεύτερο χαμη-
λότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

Ποιο κατά παραθέτουμε τα ονόματα των
γυναικών υποψηφίων και επισημαίνουμε ότι
παρά το γεγονός ότι στις φετινές εκλογές οι
γυναίκες υποψήφιες είναι περισσότερες από
προηγούμενες εκλογές ο αριθμός εξακολου-
θεί να μην είναι αντιπροσωπευτικός.
ΑΚΕΛ -Αριστερά – Νέες Δυνάμεις

Μαρίνα Νικολάου/ Πολιτικός επιστήμονας.
Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ)
Αντιγόνη Παπαδοπούλου σπούδασε χημεία
και διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ διετέλεσε επί
σειρά ετών κομματικό στέλεχος του ΔΗΚΟ
και Ευρωβουλευτής.
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ)
Ελένη Θεοχάρους/ Παιδοχειρουργός και νυν
ευρωβουλευτής
Κατερίνα Χριστοφίδου/ Δημοσιογράφος
Δημοκρατικός Συναγερμός(ΔΗΣΥ)

Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου/ Ανα-
πληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ
και δικηγόρος 
Ελένη Σταύρου/ Βουλευτής Λεμεσου
ΕΔΕΚ Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
Νατάσα Ιωάννου/ Δημοσιογραφος
Θέα Νικολάου/  Επιχειρηματίας
Εθνικό Λαικό Μέτωπο (ΕΛΑΜ)
Μαρία Ιεροδιακόνου/  Σπούδασε χρηματοοι-
κονομικά/ αυτοεργοδοτούμενη στον χώρο
της φωτογραφίας. 

ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ Κύπρου
Άντζελα Αγαθαγγέλου
Μισιέλ Μετζίδη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗΣ (ΟΑΔ)
Λεώνη Παρασκευαΐδου/ Αρχιτέκτονας
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Χρυσελπίδα Καμμά/ πτυχίο στην Ιστορία της
Τέχνης, Master στο Marketing και τώρα
κάνει το διδακτορικό (PhD) της πάνω στην
Μεσαιωνική Ιστορία της Κύπρου.
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
Έφη Ξάνθου/ Πολιτική Επιστήμονας με με-
ταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)
του CIIM. Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Κι-
νήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
Μαρία Παστελλά/ Δικηγόρος Αντιπρόεδρος
Δεοντολογίας της Συμμαχίας Πολιτών στην
Επαρχία Λεμεσού.
Αλεξία Σακαδάκη/ Κοινωνικές και Πολιτικές
Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις. 
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ (ΕΑΚ)
Μαρία Καλογέρη/ αρχιτεκτονας
Κίνημα ΓΙΑΣΕΜΙ
Λεϊλά Κιράλπ/ συγγραφέας και ακτιβίστρια
Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ/ ποιήτρια και δημο-
σιογράφος. n 

Όπως κάθε χρόνο από το 1993 -όταν και καθιερώ-
θηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ- έτσι και φέτος, στις 15 Μαΐου, η ανθρωπό-

τητα  γιόρτασε τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας.
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, ωστόσο, το 2019

η θεματική του ομολογουμένως σημαντικού αυτού εορτασμού
είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και μάλιστα, έχει «πράσινο»
χρώμα.

Πράγματι, πέρα από τη σπουδαιότητα της οικογένειας ως
βασικού κυττάρου της κοινωνίας, η φετινή  Παγκόσμια
Ημέρα Οικογένειας έχει -μεταξύ άλλων- σκοπό να αναδεί-
ξει τη σημασία της ανάληψης δράσης σε οικογενειακό επί-
πεδο με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και των συνεπειών της.

Το 2019, λοιπόν, η eco-γένεια έρχεται στο προσκήνιο και
συμφωνεί με τον Στόχο 13 του ΟΗΕ, αναλαμβάνοντας δράση
για το κλίμα. Πρόκειται για έναν από τους συνολικά 17 στό-
χους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο οποίος καλεί τις οι-
κογένειες ανά τον κόσμο να υιοθετήσουν έναν περισσότερο
«πράσινο» και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο ζωής, ούτως
ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής. Και αυτό διότι σύμφωνα με τα Ηνωμένα
Έθνη, η κλιματική αλλαγή «επηρεάζει πλέον κάθε χώρα σε
κάθε ήπειρο», διαταράσσοντας τις εθνικές οικονομίες και
έχοντας σημαντικές -και δη αρνητικές- επιδράσεις «στους αν-
θρώπους, τις κοινότητες και τις χώρες του σήμερα αλλά
ακόμα περισσότερο του αύριο».

Πώς θα ξεκινήσουμε τις δικές μας eco-γενειακές ιστο-
ρίες

Τι μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, προκειμένου να γιορτά-
σουμε τη φετινή Διεθνή Ημέρα Οικογένειας, ερχόμενοι πιο
κοντά ο ένας στον άλλον και παράλληλα, μένοντας πιστοί
στις βασικές επιδιώξεις του Στόχου 13 του ΟΗΕ; Με ποιον
τρόπο και σε τι βαθμό μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας
καθημερινότητα, ώστε να βελτιώσουμε τις ζωές μας αλλά και
εκείνες των παιδιών μας και των γενιών που έρχονται;

Μια «ματιά» στα κεντρικά μηνύματα του Στόχου 13 είναι
αρκετή για να μας δείξει τον δρόμο που αξίζει να ακολουθή-
σουμε για να γίνουμε και εμείς μία eco-γένεια. Και το κομμάτι
της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της προσαρμο-
γής για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, είναι σίγουρα
ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που αφορούν τόσο στα ίδια
τα κράτη όσο και τις κοινωνίες, στην «καρδιά» των οποίων

βρίσκονται, φυσικά, οι οικογένειες!
Τα βήματα που μπορεί να κάνει μία οικογένεια για να γίνει

περισσότερο «πράσινη» είναι απλά όμως, μπορούν να κάνουν
πράγματι τη διαφορά. Ο περιορισμός της χρήσης αυτοκινή-
του και οι συχνότερες μετακινήσεις με μέσα μεταφοράς, η
χρήση ποδηλάτου, η ορθότερη χρήση των οικιακών συ-
σκευών με σκοπό τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η
στροφή σε μία περισσότερο φυτική διατροφή, η μείωση της
κατασπατάλησης τροφίμων, η ανακύκλωση, ο περιορισμός
του υπερκαταναλωτισμού και η επένδυση σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας για το σπίτι.

Οι παραπάνω αλλαγές στην καθημερινότητα μιας οικογέ-
νειας, μπορούν σίγουρα να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Το πλέον σημαντικό στοιχείο για
εμάς, βέβαια, αφορά -και σε αυτή την περίπτωση- στους ίδι-
ους τους δεσμούς που ενώνουν τα μέλη μιας οικογένειας. Και
αυτό διότι όσο πιο δυνατοί είναι, τόσο καλύτερο είναι το επί-
πεδο της επικοινωνίας αναμεσά τους και τόσο πιο εύκολα
μπορούν να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν τους στόχους
και τα θέλω τους. Με λίγα λόγια, τόσο πιο εύκολα μπορεί να
«περάσουν» ο ένας στον άλλον το μήνυμα της ανάγκης ανά-
ληψης δράσης για το κλίμα.

Ας γιορτάσουμε, λοιπόν, τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Οι-
κογένειας με τον πλέον επίκαιρο τρόπο και ας προσπαθή-
σουμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας… eco-γενειακές ιστο-
ρίες! n 

Πηγή: Newsbomb

Eco-γένεια: Γιατί στόχος του ΟΗΕ για το 2019 είναι οι «πράσινες» οικογένειες

Καλή επιτυχία ευχήθηκε μέσω   twit-
ter  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, στους  7.689

εξεταζόμενους που παρακάθονται στις Παγ-
κύπριες Εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του στο 
twitter αναφέρει «Καλή επιτυχία στους νέους

και στις νέες μας, που άρχισαν από την περα-
σμένη Δευτέρα τη μεγάλη προσπάθεια των
προεισαγωγικών εξετάσεων. Για την υλοποί-
ηση των ονείρων τους, στο δρόμο της γνώσης
και της προκοπής, έχουν τις ευχές και τη στή-
ριξή μας».

Κάθε επιτυχία στους υποψηφίους και τις

υποψήφιες των Παγκύπριων εξετάσεων, ευ-
χήθηκε και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας
Χαμπιαούρης.

«Με την ευκαιρία της έναρξης των Παγκυ-
πρίων Εξετάσεων, εύχομαι κάθε επιτυχία
στους/στις υποψηφίους/ες που παρακάθονται
στις εξετάσεις για να εξασφαλίσουν μια θέση

στα Ανώτερα/Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα Κύπρου και Ελλάδας. Ευόδωση των
κόπων τους και εκπλήρωση των ονείρων
τους», αναφέρει γραπτή δήλωση του Υπουρ-
γού.

Ο Δ.Υ. εύχεται στους εξεταζόμενους καλή
επιτυχία και δικαίωση των κόπων τους. n 

Παγκύπριες Εξετάσεις
Οι ευχές του ΠτΔ και του Υπουργού Παιδείας προς τους υποψήφιους
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
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ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Οι αιτητές με τις πιο πάνω προσφυγές αμ-

φισβήτησαν τη νομιμότητα της απόφασης
των καθ’ ων η αίτηση που δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
ημερομηνίας 6.2.2015 και με την οποία διο-
ρίστηκαν στη μόνιμη θέση Γενικού Διευ-
θυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, τα ενδιαφερό-
μενα μέρη [.] Μυλωνάς, [.] Νικολαΐδης και
[.]Βασιλείου - Γιαννάκη, από 16.2.2015.

Οι λόγοι της προσφυγής
Εκ μέρους του αιτητή στην υπόθ. αρ.

309/15 (ΜΑΡΚΙΔΗ) προβλήθηκε ο ισχυρι-
σμός ότι η ΕΔΥ, σε ό,τι αφορά την επιλογή
του ενδιαφερόμενου μέρους Κ. Νικολαΐδη,
παρέθεσε τα όσα αναφέρονται στο βιογρα-
φικό του, χωρίς περαιτέρω επεξήγηση ή αι-
τιολόγηση. Κατά τον ισχυρισμό, η ΕΔΥ ανέ-
φερε ως πρόσθετο προσόν την εγγραφή του
ενδιαφερόμενου μέρους Νικολαΐδη ως δικη-
γόρου, προσόν το οποίο δεν περιλαμβάνεται
στο Σχέδιο Υπηρεσίας της επί-
δικης θέσης ως επιπρόσθετο
προσόν.

Παρομοίως, η αιτήτρια στην
προσφυγή 371/15  (ΚΟΥ-
ΛΟΥΜΟΥ), προέβαλε τον
ισχυρισμό ότι η ίδια κατέχει
τρία πρόσθετα σχετικά με τα
καθήκοντα της θέσης ακαδη-
μαϊκά προσόντα, καθώς επί-
σης και άριστη γνώση της ελ-
ληνικής, αγγλικής και γαλλι-
κής γλώσσας, γεγονός που
παραγνωρίστηκε. Κατά τη
θέση της, κανένα από τα εν-
διαφερόμενα μέρη δεν κατέχει
πρόσθετα προσόντα, με σαφή
την υπεροχή της.

Ο αιτητής στην προσφυγή
με αρ. 443/2015 (ΤΡΥΦΩ-
ΝΟΣ), ισχυρίστηκε  ότι η ΕΔΥ
δεν αξιολόγησε κατά πόσον τα πρόσθετα
ακαδημαϊκά προσόντα του είναι σχετικά με
τα καθήκοντα της θέσης και παρέλειψε να
καθορίσει με ακρίβεια τη βαρύτητα που δό-
θηκε σε αυτά. Αντιθέτως, κατά τον ισχυρι-
σμό, η ΕΔΥ προέβη σε μία εκτεταμένη ανα-
φορά για το Ε.Μ. Νικολαΐδη ότι είναι εγγε-
γραμμένος δικηγόρος, προσδίδοντας σε
αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα και το καθορίζει και
ως ουσιαστικό προσόν, ενώ για τον αιτητή
Τρύφωνος που και αυτός ήταν εγγεγραμμέ-
νος δικηγόρος, δεν έγινε καμία αναφορά.
Προβλήθηκε επίσης ο ισχυρισμός ότι εσφαλ-

μένα η Επιτροπή θεώρησε ως σχετικό με τα
καθήκοντα της θέσης την παρακολούθηση
διαφόρων σεμιναρίων και προγραμμάτων
από το ενδιαφερόμενο μέρος Κ. Νικολαΐδη
και εσφαλμένα δόθηκε βαρύτητα στο συγ-
γραφικό του έργο.

Απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας τις πιο

πάνω προσφυγές, μεταξύ άλλων, τόνισε τα
ακόλουθα:

α. Αποτελεί παραδεκτό γεγονός ότι τόσο
οι αιτητές, όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχε-
δίου Υπηρεσίας της επίδικης θέσης, καθώς
επίσης τους έχει πιστωθεί και το πλεονέ-
κτημα της υπηρεσίας σε διευθυντική θέση.
Μετά από μελέτη των ογκωδών προσωπι-
κών φακέλων των αιτητών, του φακέλου της
αίτησης του αιτητή στην υπόθεση αρ. 309/15
και των προσωπικών φακέλων των ενδιαφε-
ρομένων μερών που κατατέθηκαν κατά το
στάδιο των διευκρινίσεων ως Τεκμήρια, δια-
πιστώνεται ότι όλοι διέθεταν επιπρόσθετα,
μη απαιτούμενα εκ του Σχεδίου Υπηρεσίας,
προσόντα. 

β. Οι προσωπικοί φάκελοι των αιτητών
που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς επίσης
και η αίτηση που υπέβαλε ο αιτητής στην
προσφυγή με αρ. 309/15, ήταν ενώπιον της
ΕΔΥ, από τους οποίους αποτυπώθηκαν σε
πίνακα τα ακαδημαϊκά προσόντα που κατέ-
χει ένας έκαστος υποψήφιος, όπως και τα
πρόσθετα, αλλά μη απαιτούμενα εκ του Σχε-
δίου Υπηρεσίας της θέσης προσόντα, τα

οποία προκύπτει ρητώς από
τα πρακτικά συνεδρίας της
ΕΔΥ ημερομηνίας 26.1.2015
να συνεκτιμήθηκαν. 

γ. Η Επιτροπή ορθά, στα
πρακτικά συνεδρίας της, πε-
ριορίζεται σε παράθεση των
λόγων για τους οποίους απο-
φασίζει να επιλέξει ένα υπο-
ψήφιο, όπως εν προκειμένω,
περιορίστηκε σε συγκεκρι-
μένη και δεόντως αιτιολογη-
μένη, κρίνεται, αναφορά
στους λόγους επιλογής των
ενδιαφερομένων μερών,
χωρίς να χρειάζεται ονομα-
στική αναφορά σε υποψήφι-
ους τους οποίους δεν επιλέγει
(Παπαδάμου ν. ΕΔΥ (1998) 4
Α.Α.Δ. 291, Χατζηχάννας ν.
Δημοκρατίας (Αρ. 2) (2009) 3

Α.Α.Δ. 655). 
γ. Η ΕΔΥ αιτιολόγησε δεόντως την από-

φαση της για επιλογή του ενδιαφερόμενου
μέρους Νικολαΐδη, λαμβανομένου υπόψη
του γεγονότος ότι αξιολογήθηκε ως εξαίρε-
τος κατά την ενώπιον της προφορική εξέ-
ταση, στο κριτήριο της αξίας είχε εξαίρετες
υπηρεσιακές εκθέσεις κατά τα τελευταία
χρόνια, διαθέτει το πλεονέκτημα του Σχε-
δίου Υπηρεσίας της επίδικης θέσης, κατέχει
πέραν του απαιτούμενου πανεπιστημιακού
διπλώματος και πρόσθετο προσόν, την εγ-
γραφή του ως δικηγόρος, παρακολούθησε

δύο μεταπτυχιακά σεμινάρια μετά από γρα-
πτές εξετάσεις, έχει συγγραφικό έργο, ήτοι
δύο συγγράμματα, προσόντα συναφή με κα-
θήκοντα της θέσης. 

Σε ό,τι αφορά το ενδιαφερόμενο μέρος Α.
Μυλωνά, η ΕΔΥ αιτιολόγησε επίσης δεόν-
τως την απόφαση της για επιλογή του στην
επίδικη θέση, λαμβανομένου
υπόψη του γεγονότος ότι
αξιολογήθηκε ως εξαίρετος
κατά την ενώπιον της προφο-
ρική εξέταση, στο κριτήριο
της αξίας είχε εξαίρετες υπη-
ρεσιακές εκθέσεις κατά τα τε-
λευταία χρόνια, διαθέτει το
πλεονέκτημα του Σχεδίου
Υπηρεσίας της επίδικης θέσης,
κατέχει πέραν του απαιτούμε-
νου πανεπιστημιακού διπλώ-
ματος και Master in Public Sector Manage-
ment το οποίο η ΕΔΥ συνεκτίμησε ως από-
λυτα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης,
παρακολούθησε μεγάλο αριθμό επιμορφω-
τικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, σχετι-
κών με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία
δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα. 

Ομοίως, η ΕΔΥ σε ό,τι αφορά το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος Χρ. Γιαννάκη, αιτιολόγησε επί-
σης δεόντως την κατά πλειοψηφία απόφασή
της για επιλογή της στην επίδικη θέση, λαμ-
βανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αξιο-
λογήθηκε ως εξαίρετη κατά την ενώπιον της
προφορική εξέταση, στο κριτήριο της αξίας
είχε εξαίρετες υπηρεσιακές εκθέσεις κατά τα
τελευταία χρόνια, διαθέτει το πλεονέκτημα
του Σχεδίου Υπηρεσίας της επίδικης θέσης,
διαθέτει πέραν του απαιτούμενου πανεπι-
στημιακού διπλώματος και Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα στη Διεύθυνση με ειδίκευση στη
Δημόσια Διοίκηση, το οποίο κρίθηκε ως
απόλυτα σχετικό με τα καθήκοντα της
θέσης. Πρόσθετα, η Επιτροπή σημείωσε ότι η
επιλεγείσα είναι εγγεγραμμένη οδοντίατρος
στην Κύπρο, παρακολούθησε εκπαιδευτικά
μαθήματα Οδοντιατρικής - Χειρουργικής
στο Department of Oral and Maxillofacial
Surgery του University of Copenhagen, απέ-
κτησε ειδικότητα στη Γναθοχειρουργική
στην Ελλάδα, προσόντα που κρίθηκαν από
την Επιτροπή ως ενδεικτικά του μορφωτικού
της επιπέδου. Πρόσθετα, η Επιτροπή ανέ-
φερε ότι η επιλεγείσα παρακολούθησε με-
γάλο αριθμό σεμιναρίων και ότι διαθέτει αρ-
κετά μεγάλο αριθμό εκδόσεων/δημοσιεύ-
σεων σε θέματα οδοντιατρικής. Όπως
σημείωσε η Επιτροπή, στα πιο πάνω επιπρό-
σθετα προσόντα που δεν θεωρούνται από το
Σχέδιο Υπηρεσίας ως πρόσθετα, δόθηκε η
ανάλογη βαρύτητα. 

δ. Ως προς το ζήτημα κατοχής από τους
υποψηφίους επιπρόσθετων ακαδημαϊκών
προσόντων, μη απαιτούμενων εκ του Σχε-
δίου Υπηρεσίας της θέσης, η νομολογία είναι
διαχρονικά σαφής. Εφόσον αυτά, δεν θεω-
ρούνται από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ως
πλεονέκτημα ή επιπρόσθετο προσόν, συνι-
στούν στοιχείο στο οποίο δεν πρέπει να απο-
δίδεται μεγάλη βαρύτητα και μόνο αφ΄ εαυ-

τών, δεν αποδεικνύεται έκδηλη υπεροχή
(Larkos v. The Republic (1982) 3 C.L.R. 513,
Papadopoulos v. The Republic (1982) 3
C.L.R. 1070, Tokkas v. The Republic (1983) 3
C.L.R. 361, Hadjiioannou v. The Republic
(1983) 3 C.L.R. 1041, Kalaitzis and Another
v. The Republic (1984) 3 C.L.R. 839, Spanos

v. The Republic (1985) 3
C.L.R. 1826, Πούρος ν. Χα-
τζηστεφάνου κ.α. (2001) 3
A.A.Δ. 374, Γρουτίδης ν. Δη-
μοκρατίας, Α.Ε. 113/11, ημε-
ρομηνίας 22.3.2017 και Κων-
σταντίνου ν. Αντωνίου κ.ά.,
Α.Ε. 124/14 κ.ά., ημερομηνίας
6.12.2017). 

ε. Στη βάση των πιο πάνω,
καταλήγω ότι τα πρόσθετα
προσόντα των υποψηφίων

συνεκτιμήθηκαν από την ΕΔΥ, η οποία κα-
τέληξε σε επιλογή των ενδιαφερόμενων
μερών, με βάση όλα τα ενώπιον της στοιχεία,
επιλογή που κρίνεται ότι, βρίσκεται εντός
των ορίων της διακριτικής της εξουσίας. 

Εν πάση περιπτώσει, αποτελεί πάγια νο-
μολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι η
ερμηνεία και εφαρμογή των προνοιών των
Σχεδίων Υπηρεσίας, επαφίεται στην κρίση
του διοικητικού οργάνου και ότι το Δικα-
στήριο δεν επεμβαίνει εκτός εάν η απόφαση
αυτή δεν είναι εύλογα επιτρεπτή, κάτι που
δεν διαπιστώνεται στην προκείμενη περί-
πτωση (Δημοκρατία v. Ασσιώτη κ.ά. (2010) 3
Α.Α.Δ. 395).

στ. Καταληκτικά, κρίνεται ότι από τα ενώ-
πιον μου στοιχεία, δεν διαπιστώνεται οποι-
οδήποτε σφάλμα στην απόφαση της ΕΔΥ.
Αντιθέτως, διαπιστώνεται ότι η ΕΔΥ, κατά τη
διαδικασία πλήρωσης της επίδικης θέσης,
ήτοι θέσης που είναι η υψηλότερη στη Δη-
μόσια Υπηρεσία, αξιολόγησε τα ενώπιον της
στοιχεία, κατά τρόπο που συνάδει με την
πάγια θέση της νομολογίας, ότι κατά την
επιλογή του καταλληλότερου από τους υπο-
ψηφίους, έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια
(Αντωνίου ν. Δημοκρατίας, Α.Ε. 217/12, ημε-
ρομηνίας 2.7.2014). 

Υπό το φως των πιο πάνω, το Δικαστήριο
επεμβαίνει μόνον, εφόσον καταφαίνεται ότι
η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι λογικά
εφικτή και εφόσον καταδειχθεί εκ μέρους
των αιτητών, οι οποίοι έχουν και το βάρος
απόδειξης, ότι αυτοί υπερέχουν έκδηλα
έναντι των ενδιαφερομένων μερών, κάτι που
οι αιτητές απέτυχαν να αποδείξουν (Δημο-
κρατία κ.ά. ν. Παπαχριστοδούλου κ.ά. (2002)
3 Α.Α.Δ. 329). 

Μόνον όπου η ΕΔΥ ξεφεύγει των ακραίων
ορίων της εξουσίας της, μπορεί το Δικαστή-
ριο να επέμβει, χωρίς να ασκήσει πρωτογενή
έλεγχο και χωρίς να υποκαταστήσει με τη
δική του εκτίμηση την κρίση της ΕΔΥ, που
κρίνεται ότι δεν είναι η περίπτωση.

Συνεκτιμώντας όλα τα σχετικά στοιχεία
και συγκρίνοντας μεταξύ των αιτητών και
των ενδιαφερομένων μερών, δεν μπορεί να
λεχθεί ότι η υπεροχή των αιτητών είναι αν-
τικειμενικά αναντίλεκτη και αυταπόδεικτη.n

Συνεκδ. υποθέσεις  Αρ. 309/2015,
371/2015 & 443/2015.

ΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
v.
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
4 Απριλίου, 2019

Αποτελεί πάγια νο-
μολογία του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου,
ότι η ερμηνεία των
Σχεδίων Υπηρεσίας,
επαφίεται στην
κρίση του διοικητι-
κού οργάνου και το
Δικαστήριο δεν
επεμβαίνει εκτός
εάν η απόφαση
αυτή δεν είναι εύ-
λογα επιτρεπτή.

Καταληκτικά, κρί-
νεται ότι από τα
ενώπιον μου στοι-
χεία, δεν διαπιστώ-
νεται οποιοδήποτε
σφάλμα στην από-
φαση της ΕΔΥ. 
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Μήνυμα των Κλάδων Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ 
για τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών 12 Μαΐου 2019

Οι Κλάδοι Γενικού Νοσηλευτικού
Προσωπικού και Νοσηλευτικού
Προσωπικού Ψυχικής Υγείας της

ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζουν τη Διεθνή Ημέρα Νο-
σηλευτών, που εορτάζεται από το 1965 σ’
όλο τον κόσμο τη 12η Μαΐου, επέτειο της
γέννησης της Florence Nightingale, η οποία
επηρέασε και σημάδεψε το σύγχρονο Σύ-
στημα Υγείας, αφού το έργο της θεωρείται η
απαρχή μιας νέας εποχής στην ιστορία της
Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Η μέρα για φέτος έχει ως θέμα «Νοσηλευ-
τές: Μια φωνή που οδηγεί – Υγεία για
όλους» όπως ορίστηκε από το Διεθνές Συμ-
βούλιο Νοσηλευτών, επιδιώκοντας να υπο-
γραμμίσει τον κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο
που συντελούν οι Νοσηλευτές σε όλες τις
βαθμίδες φροντίδας Υγείας, έχοντας πάντα
στο επίκεντρο τον άνθρωπο και δρώντας με
γνώμονα τις αξίες για προαγωγή της συνε-

χούς εξέλιξης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μήνυμα «Υγεία

για όλους» διατυπώθηκε για πρώτη φορά με
τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές και
δράσεις στη διακήρυξη «Alma-Ata» για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. «Υγεία για
όλους» σημαίνει ότι η υγεία είναι προσβά-
σιμη από όλους. Η υγεία μέσα σε αυτό το
πλαίσιο δηλώνει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα
υπηρεσιών υγείας, αλλά μια πλήρη κατά-
σταση σωματικής και ψυχικής υγείας που
επιτρέπει σε ένα άτομο να απολαμβάνει μια
κοινωνικά και οικονομικά παραγωγική ζωή.

Η Υγεία, αποτελεί ένα από τα βασικά αν-
θρώπινα δικαιώματα και το κράτος θα πρέπει
να εξασφαλίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου
να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επί-
πεδο σωματικής και ψυχικής υγείας, ενώ οι
σύγχρονες πολιτικές υγείας θα πρέπει να πα-
ρέχουν τις συνθήκες, που θα επιτρέπουν την

άσκηση αυτού του δικαιώματος.
Για την εξασφάλιση αυτού του δικαιώμα-

τος, εμείς, οι Νοσηλευτές, Γενικής, Ψυχικής
Υγείας και Επισκέπτες/τριες Υγείας, ως συμ-
βαλλόμενο Μέρος, έχουμε την υποχρέωση,
να χαράξουμε την ανάλογη στρατηγική, που
να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, που θα
πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να εξασφα-
λιστεί το μέγιστο επίπεδο υγείας του πληθυ-
σμού. Εργαζόμαστε για την προώθηση της
υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση)
του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογέ-
νειας και της κοινότητας ευρύτερα. Διαδρα-
ματίζουμε σημαντικό ρόλο στην καθοδή-
γηση του ατόμου, έτσι ώστε να πετύχει και
να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο υγείας και
ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε να συνεχί-
σουμε να προσδίδουμε στην ανίχνευση των
ασθενών στα πρώιμα στάδια της αρρώστιας
συντελώντας στην έγκαιρη διάγνωση και θε-

ραπεία.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Οι Κλάδοι Νοσηλευτικού Προσωπικού

της ΠΑΣΥΔΥ είναι διαχρονικά στο πλάι σας
και σας στηρίζουν. Είμαστε άλλωστε, όλοι
συνεργάτες με ένα κοινό στόχο. Με την πε-
ποίθηση ότι ανταποκρινόμαστε στις δικές
σας προσδοκίες και προβληματισμούς και με
τη βεβαιότητα της συνέχειας της αγαστής
μας συνεργασίας, χαιρετίζουμε τη φετινή
Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών με την υπό-
σχεση ότι θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια, για να επιτύχουμε
το στόχο «Υγεία για όλους» μέσα στα πλαί-
σια των μεταρρυθμίσεων που επέρχονται
στον τομέα της υγείας της χώρας μας. n
Δ.Σ. Νοσηλευτικών Κλάδων ΠΑΣΥΔΥ
Λευκωσία, 12 Μαΐου 2019

Συνέντευξη του κ. Ανδρέα Κεττή στην εφημερίδα μας  

Η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών
για τα δικαιώματα και τα οφέλη που φέρνει η
ΕΕ στην καθημερινότητά τους είναι πολύ με-
γάλη υπόθεση και σίγουρα δεν μπορεί να
διεκπεραιωθεί στο πλαίσιο μιας ολιγόμηνης
θεσμικής εκστρατείας ενόψει ευρωεκλογών.
Χρειάζεται πρωτίστως πολιτική βούληση για
να ενταχθεί η ενημέρωση για τα δικαιώματα
του Ευρωπαίου Πολίτη στα εκπαιδευτικά
συστήματα των κρατών μελών. Τα παιδιά
μας θα πρέπει να μαθαίνουν την ΕΕ μέσα
από το σχολείο, διαδραστικά και με ιστορι-
κές παραπομπές και συγκρίσεις για το πως
ήταν η Ευρώπη προηγουμένως, χωρίς τους
θεσμούς της ΕΕ. Ειλικρινά πιστεύω πως είναι
μια αναγκαία επένδυση που θα πρέπει να
δούμε με σοβαρότητα το συντομότερο τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Βρισκόμαστε μόνο μερικές μέρες πριν
από τις ευρωεκλογές που από πολλούς χα-
ρακτηρίζονται ως οι πιο σημαντικές από τη
σύσταση της ΕΕ. Ποιο είναι το στοίχημα
για αυτές τις Ευρωεκλογές; 

Το μεγάλο στοίχημα για αυτές τις ευρωε-
κλογές είναι να κινητοποιήσουμε τους πολί-
τες, να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν

ότι όλα αυτά που έχουμε επιτύχει μέσω της
ευρωπαϊκής συνεργασίας και κυρίως οι συν-
θήκες ειρήνης και η δημοκρατία που απο-
λαμβάνουμε στην ΕΕ ούτε είναι ούτε μπο-
ρούμε να τα εκλαμβάνουμε ως κάτι δεδο-
μένο. 

Ξέρετε, οι δυνάμεις που θέλουν να κατα-
στρέψουν την ΕΕ δεν έχουν πανευρωπαϊκά
μιλώντας, μεγάλη επιρροή. Δεν καταγρά-
φουν πραγματικά μεγάλα ποσοστά. Αυτό
που κάνει τις ευρωφοβικές δυνάμεις να φαί-
νονται ισχυρές είναι δυστυχώς, το μεγάλο
ποσοστό της αποχής από τους πολίτες που
ενώ θεωρούν θετικό γεγονός τη συμμετοχή
της χώρας τους στην ΕΕ εντούτοις, για πολ-
λούς και διάφορους λόγους δεν πάνε στην
κάλπη για να ψηφίσουν. Επομένως, αυτό που
ως Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου υλοποιούμε εδώ και αρκετό διάστημα
είναι μια συνεκτική επικοινωνιακή στρατη-
γική για να πείσουμε τον κάθε πολίτη ξεχω-
ριστά να συνειδητοποιήσει τα οφέλη που
προσφέρει η ΕΕ και να δείξει στην κάλπη τη
βούλησή του για μια ακόμη καλύτερη
Ένωση. 

Οφείλω να πω πάντως πως είναι ενθαρ-
ρυντικά τα στοιχεία πως αυτή τη φορά πα-
νευρωπαϊκά θα έχουμε μείωση της αποχής σε

σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέ-
τρηση. Τα στοιχεία του ευρωβαρόμετρου συ-
νηγορούν πως οι Ευρωπαίοι πολίτες συνει-
δητοποιούν όλο και περισσότερο τα οφέλη
της συμμετοχής στην ΕΕ. Τα τελευταία στοι-
χεία που έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο από
το ευρωβαρόμετρο καταδεικνύουν πανευ-
ρωπαϊκά μια άνευ προηγουμένου υποστή-
ριξη των Ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ. Οι
δημοσκοπήσεις πανευρωπαϊκά δηλώνουν
πως η υποστήριξη αυτή έχει ξεπεράσει το
70% κάτι που αποτελεί ποσοστό ρεκόρ από
το 1983 οπότε και ξεκίνησε η πρακτική του
ευρωβαρόμετρου, της σφυγμομέτρησης δη-
λαδή της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Προ-
σωπικά, συμμερίζομαι την άποψη αρκετών
συναδέλφων μου στις Βρυξέλλες πως η πε-
ριπέτεια στην οποία έχει περιέλθει ένα με-
γάλο και ισχυρό κράτος μέλος, όπως το
Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχέση με το Brexit,
συνέβαλε καθοριστικά στην ώθηση ενίσχυ-
σης της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολι-
τών στην ευρωπαϊκή πολιτική ενοποίηση και
οικονομική ολοκλήρωση. 

Για την περίπτωση της Κύπρου, υπάρχει
κάποια ιδιαίτερη σημασία; Γιατί θα πρέπει
να ψηφίσουν μαζικά οι Κύπριοι την Κυ-
ριακή στις ευρωεκλογές; 

Όσον αφορά την Κύπρο, οι ευρωεκλογές
της 26ης Μαΐου έχουν μια ακόμη πιο σημαν-
τική παράμετρο κατά την άποψή μου. Λαμ-
βάνοντας υπόψη τα όσα τεκταίνονται στην
ταραχώδη και ασταθή γειτονιά μας και κυ-
ρίως τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής
και ντε φάκτο διαίρεσης της χώρας μας, η ΕΕ
έχει αποδειχθεί πως παραμένει ουσιαστικά
το μοναδικό μας διεθνώς έρεισμα και στή-
ριγμα. Για αυτό το λόγο η Κύπρος έχει κάθε
επιπρόσθετο λόγο να βρίσκεται στον πυ-
ρήνα της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικα-
σίας. Επιβάλλεται η Κύπρος να συμβάλλει
διαρκώς, εποικοδομητικά και στο μέτρο των
δυνάμεών της στην περαιτέρω εμβάθυνση
της πολιτικής ενοποίησης και οικονομικής
ολοκλήρωσης της Ένωσης. Δεν θεωρώ ότι
αποκαλύπτω κάποιο μυστικό αν σας πω ότι
μπορώ μετά λόγου γνώσεως να υποστηρίξω
πως και οι θεσμοί της Ένωσης διαφορετικά
θα αντιμετωπίσουν μια απειλούμενη από
εξωτερικές προκλήσεις Κύπρο που οι πολί-
τες της αποδεδειγμένα, μέσω της μαζικής
τους συμμετοχής στις ευρωεκλογές της προ-
σεχούς Κυριακής εκφράσουν την προσή-
λωση και δέσμευσή τους στο κοινό ευρω-
παϊκό μας σπίτι.n

Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών από την EPSU

ΗΟμοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσι-
οϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Ορ-
γανώσεων EPSU στα πλαίσια των

δραστηριοτήτων της για κατοχύρωση των
δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης
έχει ετοιμάσει πρόγραμμα κατάρτισης των
μελών των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας,
του οποίου στόχος είναι η κατάρτιση των
συνδικαλιστών σε τρόπους  αξιοποίησης από
αυτούς των ευκαιριών που δημιουργούνται
από τις εξελίξεις της νέας τεχνολογίας. 

Με την πραγματοποίηση του προγράμμα-
τος θα βοηθηθούν οι Οργανώσεις μέλη της
ΕΡSU να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά
συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων

σε θέματα που εγείρονται στην πορεία των
εξελίξεων. Τα ενεργά μέλη των Οργανώσεων
που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα
αποκτήσουν προσόντα αποτελεσματικότη-
τας για την επίλυση αναφυομένων προκλή-
σεων. 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα προσφέ-
ρουν στους συμμετέχοντες πλήρη ενημέ-
ρωση για τα δικαιώματα τους σε πληροφό-
ρηση και διαβούλευση, όπως και για  την
υποχρέωση του εργοδότη για κατάρτιση των
εργοδοτουμένων του σε θέματα ισότητας
των φύλων, προστασίας ατομικών δεδομέ-
νων και άσκησης συναφούς ελέγχου, για ορ-
γάνωση εργασίας, για δικαιώματα διασύνδε-
σης και συνεργασίας, για θέματα υγείας και

ασφάλειας στους χώρους εργασίας και για
συμμόρφωση προς τις αρχές του ισοζυγίου
εργασίας – επιβίωσης. 

Με τη συμπλήρωση των προγραμμάτων οι
συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ικανό-
τητες πλήρους κατανόησης και αξιοποίησης
των λεπτομερειών της ψηφιακής τεχνολο-
γίας, σε θέματα εργασίας και δικαιώματα των
εργαζομένων περιλαμβανομένων και των δι-
καιωμάτων για διαβούλευση και επίλυση
προβλημάτων. 

Συνολικά προγραμματίζεται η πραγματο-
ποίηση πέντε προγραμμάτων κατάρτισης σε
κάθε ένα από τα οποία θα συμμετάσχουν
μέχρι 40 συνδικαλιστές από Οργανώσεις
μέλη της Ομοσπονδίας. 

Για τη συμμετοχή στα πέντε προγράμματα
έχουν επιλεγεί οι χώρες προέλευσης των
στελεχών που θα συμμετάσχουν όπως και οι
γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν. Η Κύ-
προς έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο δεύ-
τερο πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί
στη Λισσαβώνα στις 19-20 Νοεμβρίου 2019
και σ’ αυτό θα συμμετάσχουν επίσης συνδι-
καλιστές μέλη Οργανώσεων από την Ελ-
λάδα, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Ιταλία,
τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και
το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι γλώσσες που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι τα Αγγλικά, τα
Ελληνικά, τα Ιταλικά, τα Πορτογαλικά και
τα Ισπανικά. n

Συνέχεια από σελ. 1
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Δόθηκαν οι κατοικίες στο Τρόοδος για τις θερινές διακοπές

Δημοσιεύουμε πιο
κάτω τους αριθμούς
Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων των συναδέλφων
στους οποίους δόθηκαν με
ενοίκιο κατοικίες στο Τρόο-
δος για διακοπές το φετινό
καλοκαίρι.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2
21/6/2019 - 28/6/2019
1 449496
2 873319
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3
28/6/2019 -5/7/2019
1 385516
2 487993
3 513048
4 563531
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4
5/7/2019 -12/7/2019
1 170074
2 337804
3 396558
4 426774
5 446941
6 451401
7 451457
8 457750
9 465371
10 488903
11 748528
12 809107
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5
12/7/2019 - 19/7/2019
1 310403
2 333514
3 366209
4 374514
5 379514
6 388187
7 408667
8 412462
9 415145
10 422041
11 428060
12 433831
13 451828
14 471505
15 480779
16 541315
17 550485
18 567507
19 630909
20 797130

21 818922
22 851304
23 959853
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6
19/7/2019 - 26/7/2019
1 295327
2 297823
3 309856
4 335028
5 371933
6 387531
7 416233
8 431091
9 458407
10 478890
11 522824
12 534217
13 541315
14 716547
15 785725
16 803338
17 830851
18 847524
19 985747
20 1061899
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 7
26/7/2019 - 2/8/2019
1 300219
2 309370
3 352305
4 356765
5 373631
6 381077
7 395318
8 444441
9 452936
10 459266
11 479582
12 483373
13 485799
14 504809
15 528490
16 531576
17 535977
18 549548
19 562022
20 565761
21 576207
22 585636
23 614597
24 693445
25 714410
26 759183
27 776126

28 830600
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8
2/8/2019 - 9/8/2019
1 273568
2 330223
3 332062
4 370988
5 378246
6 382216
7 401101
8 402970
9 414011
10 418519
11 419087
12 419262
13 419400
14 420001
15 423611
16 432369
17 438244
18 446411
19 449782
20 464988
21 480308
22 485138
23 500377
24 512070
25 525096
26 526200
27 533613
28 543868
29 544214
30 553339
31 557737
32 595168
33 633213
34 637861
35 677265
36 697825
37 700231
38 732441
39 767874
40 809370
41 991861
42 1024335
43 1026271
44 1111491
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9
9/8/2019 - 16/8/2019
1 207975
2 208562
3 243582
4 284121
5 298040

6 353536
7 379189
8 379684
9 382504
10 390678
11 400595
12 411732
13 413459
14 414115
15 416101
16 423998
17 444306
18 447569
19 468806
20 500476
21 503584
22 509651
23 519823
24 524044
25 528763
26 601249
27 624336
28 629069
29 637358
30 677252
31 685249
32 687105
33 691356
34 757236
35 760970
36 789561
37 799585
38 801342
39 810442
40 851705
41 951683
42 1121884
43 1254054
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10
16/8/2019 - 23/8/2019
1 195458
2 217021

3 221400
4 294133
5 360310
6 366953
7 372642
8 386060
9 393276
10 403480
11 403944
12 406316
13 408579
14 477425
15 481443
16 484476
17 497074
18 508336
19 523323
20 531969
21 546041
22 546818
23 547936
24 603406
25 615865
26 630288
27 630506
28 643903
29 645578
30 646290
31 676018
32 732139
33 802945
34 811853
35 873319
36 952135
37 986364
38 1201457
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11
23/8/2019 - 30/8/2019
1 3281
2 161017
3 299672
4 301052

5 359863
6 379946
7 384227
8 410784
9 411255
10 412949
11 419139
12 421261
13 436466
14 437913
15 481294
16 501507
17 518889
18 530274
19 530716
20 563134
21 571242
22 573193
23 598914
24 605623
25 630528
26 634412
27 643132
28 683311
29 719775
30 773418
31 802208
32 832136
33 840452
34 996529
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12
30/8/2019 - 6/9/2019
1 438918
2 477974
3 479850
4 486987
5 498179
6 529168
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13
6/9/2019 - 13/9/2019
1 465632
2 477929

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΜΙΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΦΑΛΑΓΓΙΩΤΙΣΣΑΣ
Η ΠΑΣΥΔΥ ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Κλάδου Συνταξιούχων  διορ-

γανώνει εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας Αμιρούς και στην Ιερά Μονή Παναγίας Σφα-
λαγγιώτισσας.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου και θα επαναληφθεί το Σάβ-
βατο 15 Ιουνίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Κλάδου και οι σύζυγοι τους.
Το τίμημα συμμετοχής είναι πέντε ευρώ ανά ατομο.

Η αναχώρηση θα γίνεται από το οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ (Λεωφ. Σεβέρη αρ. 3 Λευκωσία)
η ώρα 8.15 π.μ. ακριβώς, η δε επιστροφή αναμένεται γύρω στις 4.00 μ.μ..  Παρακαλούν-
ται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν έγκαιρα  στο χώρο  αναχώρησης από τις 7.45-8.15.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται προσωπικά στο Γραφείο του Κλάδου που βρίσκεται
στο 2ο όροφο του οικήματος της ΠΑΣΥΔΥ όπου θα καταβάλλεται και το τίμημα συμμε-
τοχής των 5 ευρώ έναντι αποδείξεως, ως ακολούθως:

Από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου
από τις 9.30 π.μ. μέχρι  1.00 μ.μ.

Από το Δ.Σ. Κλάδου Συνταξιούχων

Σε εγκύκλιο της προς τις διάφορες
υπηρεσίες η Αν. Διευθύντρια του Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης και Προ-

σωπικού αναφέρει ότι έχει οδηγίες να ανα-
φερθεί στο θέμα της συμμετοχής μελών της
δημόσιας υπηρεσίας σε απεργίες, στάσεις 
εργασίας και να γνωστοποιήσει ότι σε περί-
πτωση πραγματοποίησης απεργιών, στά-
σεων εργασίας ή εκδηλώσεων που συνεπά-
γονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρ-

κεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας
υπηρεσίας, χωρίς την εκ των προτέρων εξα-
σφάλιση έγκρισης, αποκόπτεται ανάλογο
μέρος από το μισθό των υπαλλήλων που
συμμετέχουν σ' αυτές. Συναφώς, καλούνται
οι οικείοι Προϊστάμενοι όπως στις περιπτώ-
σεις αυτές μεριμνούν για τη συμπλήρωση και
αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημο-
κρατίας της συνημμένης κατάστασης, για
αποκοπή του ανάλογου ποσού από το μισθό.

Αποκοπή μέρους μισθού 
για συμμετοχή σε απεργία κ.ά.

Ενημερωτική Συνάντηση μελών ΠΑΣΥΔΥ
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάν-

τηση των μελών της ΠΑΣΥΔΥ εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στην
Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου στο επίπεδο 0.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Οργά-
νωσης μας συν. Γλαύκου Χατζηπέτρου με κύρια θέματα συζήτησης:

• Αποκοπές στις απολαβές Δημοσίων Υπαλλήλων – Προσφυγές και
Αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου

• Εργασιακά θέματα Εργαζομένων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου
Λευκωσία, 16/05/2019
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Εκδήλωση από το προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
προς τιμή της τέως Γενικής Διευθύντριας κας Αίγλης Παντελάκη 
με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης της 

Την 1η Μαρτίου 2019 το προσωπικό του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποίησε εκδήλωση
με δείπνο/χοροεσπερίδα στην Αίθουσα Δεξιώσεων Bo-

ulevard στη Λευκωσία προς τιμή της κας Αίγλης Παντελάκη
με την ευκαιρία της αφυπηρέτησής της από την Δημόσια
Υπηρεσία από την 1/4/2019, σε αναγνώριση της πολύχρονης
προσφοράς της στη Δημόσια Υπηρεσία. 

Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Την
κα Αίγλη Παντελάκη τίμησαν με την παρουσία τους, οι Δι-
ευθυντές Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου και συ-
νάδελφοι, τόσο αφυπηρετήσαντες όσο και υπηρετούντες,
ακόμη και συνάδελφοι από προηγούμενα Γραφεία και Υπη-
ρεσίες που υπηρέτησε. 

Κατά την εκδήλωση μίλησε κατ΄αρχήν η Αναπληρώτρια
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού, κα Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία την ευχαρίστησε για
όλα όσα πρόσφερε η κα Παντελάκη στο Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού και στη Δημόσια Υπηρεσία γενικότερα. Στη
συνέχεια πήρε το λόγο η Πρώτη Διοικητική Λειτουργός του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κα Τασούλα Χατζη-
προδρόμου, η οποία μίλησε εκ μέρους όλου του προσωπικού
και ανέφερε τα πιο κάτω:

“Μαζευτήκαμε σ΄αυτό τον ωραίο χώρο απόψε, για να χαι-
ρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την Γενική
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα
Αίγλη Παντελάκη, για τη μεγάλη προσφορά της, που άφησε
τα τελευταία 5 χρόνια, κατά την υπηρεσία της στη θέση τής
Γενικής Διευθύντριας στο Υπουργείο. Ανέφερα, να χαιρετή-

σουμε και όχι να αποχαιρετήσουμε, την κα Παντελάκη, κα-
θότι οι δεσμοί μεταξύ μας, τόσο του προσωπικού του Υπουρ-
γείου όσο και της ίδιας της κας Παντελάκη, πιστεύω ακρά-
δαντα, είναι και θα είναι πολύ δυνατοί, έτσι που θα συνεχί-
σουν να υπάρχουν. 

Επίσης ανέφερα πιο πάνω ότι μαζευτήκαμε, και για να ευ-
χαριστήσουμε την κα Αίγλη Παντελάκη, για την τεράστια
προσφορά της στο Υπουργείο. Η κα Παντελάκη από τις
αρχές του έτους 2014 που μετακινήθηκε από Γενική Διευ-
θύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
υπηρέτησε το Υπουργείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάθος
με ατέλειωτες ώρες εργασίας.

Από τη θέση αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση
και υλοποίηση δράσεων για την παιδεία, τον πολιτισμό, τη
νεολαία και τον αθλητισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ανάμεσα σε
άλλα, συνετέλεσε στην προώθηση και εμπέδωση των εκπαι-
δευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των θρησκευτικών
ομάδων στην Κύπρο καθώς και στην προαγωγή και διάσωση
των μειονοτικών γλωσσών.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνικών Ορχηστρών
Κύπρου, του Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού καθώς
και πολλών επιτροπών που έχουν σχέση με τον πολιτισμό
και την εκπαίδευση. Επιπλέον, μέλος του Διαχειριστικού
Συμβουλίου της Σχολής Μιτσή, του Συμβουλίου Επιτρόπων
του Ινστιτούτου Κύπρου καθώς και του Κοινοπολιτειακού
Συνεταιρισμού για τη Διαχείριση της Τεχνολογίας.

Τέλος κλείνοντας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην προ-
σωπικότητα, στο χαρακτήρα της κας Παντελάκη, για το
ήθος, τις αρχές και τις αρετές, που την διέκριναν και θα τη
διακρίνουν πάντα. Φάρος της, η εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος και πυξίδα της η αμεροληψία, η αξιοκρατία και
η χρηστή διοίκηση.

Όλοι μας, όσοι είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί
της, πήραμε πολλά. Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε να
είναι πάντα καλά για να συνεχίσει τη ζωή της με το χαμό-
γελο και την αισιοδοξία που τη χαρακτηρίζει πάντα. Επίσης,
της ευχόμαστε κάθε καλό για την προσωπική της ζωή και να
χαίρεται όσους αγαπά”. n

Αφυπηρετεί η Πρόεδρος της EPSU
και δεν θέλει δώρο αφυπηρέτησης 

Σε ειδική τελετή στα πλαίσια του Κογ-
κρέσου της EPSU που πραγματοποιεί-
ται στο Δουβλίνο στις 5 – 6 Ιουνίου θα

τιμηθεί η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Isolde
Kunkel-Weber, η οποία πρόσφερε πολύτιμες
υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Δημοσιοϋπαλλη-
λικό Συνδικαλιστικό Κίνημα ως μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της EPSU, ως Αντι-
πρόεδρος και από το 2015 ως Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας. 

Η Isolde Kunkel-Weber εξέφρασε την επι-

θυμία να μην της δοθούν δώρα για την αφυ-
πηρέτηση της και κάλεσε όσους προτίθενται
να της δώσουν δώρα να καταθέσουν ει-
σφορά στο Σύνδεσμο Εθελοντών που ανε-
γείρει σχολικά κτήρια στο Νεπάλ, στα πλαί-
σια του προγράμματος βοήθειας για τα παι-
διά της χώρας γνωστού ως «Nepal School
project: Future for Children”, το οποίο έχει
ήδη ανεγείρει 23 ανθρωπιστικά έργα στο
Νεπάλ. 

Έντονο διάβημα της ITUC προς το Κιργιστάν
“αποσύρετε το νομοσχέδιο για τις συντεχνίες”

ΗΔιεθνής Συνδικαλιστική Συνομο-
σπονδία ITUC (International Trade
Union Confederation) ζήτησε από

τον Πρόεδρο του Κιργιστάν να αποσύρει
από τη Βουλή το νομοσχέδιο περί Συντε-
χνιών που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση
για ψήφιση, διότι παραβιάζει τις πρόνοιες
της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας Αρ. 87 περί Δικαιωμάτων του Συνε-
ταιρίζεσθαι και Περί Συμμετοχής σε Συλλο-
γικές Διαπραγματεύσεις όπως και της Σύμ-
βασης 144 Περί Τριμερών Διαβουλεύσεων
για Προαγωγή και Εφαρμογή των Διεθνών
Εργασιακών Προτύπων. Προστίθεται ότι το
νομοσχέδιο παραβιάζει επίσης το Άρθρο 4
του Συντάγματος και τα Άρθρα 29 – 34 του
Εργασιακού Κώδικά της Δημοκρατίας του
Κιργιστάν. 

Επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας της
ITUC ότι ενεργεί εξ ονόματος οργάνωσης η
οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 207
εκατομμύρια εργαζόμενους σε 163 χώρες,
στη δύναμη της οποίας ανήκουν 331 συνδι-
καλιστικές οργανώσεις. 

Τονίζεται προς τον πρόεδρο του Κιργι-
στάν ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη
Βουλή απειλεί την ύπαρξη των ανεξάρτητων
συνδικαλιστικών οργανώσεων στη χώρα
γιατί προωθεί την εισαγωγή ιεραρχικού συ-
στήματος στο οποίο θα υπάγονται όλες οι
Συντεχνίες κάτω από την επικαλούμενη
Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Κιργιστάν, τακτική η οποία στην πράξη θα
οδηγήσει σε μονοπώλιο της συνδικαλιστικής
δραστηριότητας στη χώρα. 

Πέραν τούτου το νομοσχέδιο θα περιορί-
σει δραστικά μεταξύ άλλων τα δικαιώματα
των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τον
της οργανωτικής τους δομής που περιλαμ-
βάνει επαγγελματικούς συνδέσμους, ιδιότη-
τες συμμετοχής μελών, καθορισμό των διοι-
κητικών τους σωμάτων, χρονοδιαγραμμάτων
για διεξαγωγή εκλογών και άλλα συναφή θέ-
ματα. 

Ο ΓΓ της ITUC προειδοποιεί ότι τυχόν άρ-
νηση του Προέδρου του Κιργιστάν να απο-
σύρει το επίμαχο νομοσχέδιο θα καταγγελ-
θεί τόσο στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας όσο
και σε άλλα διεθνή σώματα προβάλλοντας
την παραβίαση από το Κιργιστάν διεθνών
υποχρεώσεων του, εξέλιξη η οποία θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις για τη διεθνή εικόνα
της χώρας με λίαν αρνητικές συνέπειες για
το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Προστίθεται ότι η ITUC προχωρεί σε λε-
πτομερή νομική μελέτη του προτεινόμενου
νομοσχεδίου και καλεί τον Πρόεδρο του
Κιργισταν να το αποσύρει χωρίς καθυστέ-
ρηση από τη διαδικασία ψήφισης του και να
ζητήσει από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να
βοηθήσει ώστε οι οποιεσδήποτε τροποποι-
ήσεις στο σχετικό νόμο της χώρας να μην
παραβιάζουν διεθνή εργασιακά πρότυπα που
έχουν άλλωστε επικυρωθεί και από το Κιρ-
γιστάν. Η ITUC δεν θα διστάσει να χρησι-
μοποιήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς
του ΔΓΕ για να διασφαλισθεί πλήρης συμ-
μόρφωση με την αρχή της ελευθερίας του
συνεταιρίζεσθαι. n
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Επιβεβαιώθηκε το μήνυμα πίστης στη δικαίωση του αγώνα 
σε εκδήλωση τιμής για τους ηρωομάρτυρες Μιχαήλ Καραολή /Ανδρέα Δημητρίου 

Το ισχυρό μήνυμα για ακλόνητη πίστη
στη δικαίωση του αγώνα μας επανα-
βεβαιώθηκε και πάλι φέτος από τους

πρωτομάρτυρες της Κυπριακής ελευθερίας
και της στρατιάς των ηρώων και των αγωνι-
στών που τους ακολούθησαν στα εξήντα και
πλέον χρόνια του αγωνιζόμενου λαού μας.
Επαναβεβαιώθηκε το μήνυμα  με την ευκαι-
ρία των εκδηλώσεων για τη θυσία των
ηρωομαρτύρων Μιχαλάκη Καραολή και Αν-
δρέα Δημητρίου που οργανώθηκαν στις 10
Μαίου από την Οργάνωση μας το Συμβού-
λιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα ΕΟΚΑ
1955 -1959, τους Συνδέσμους Αγωνιστών
ΕΟΚΑ 1955-1959 και το Ίδρυμα Απελευθε-

ρωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. 
Η τελετή στα Φυλακισμένα Μνήματα άρ-

χισε με τρισάγιο στη μνήμη των αθανάτων
ηρωομαρτύρων από τον εκπρόσωπο του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αρχιμαν-
δρίτη Ιωάννη Ιωάννου και ακολούθησε η
επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα στα
οποία κατατέθηκαν στεφάνια και λουλούδια
σε έκφραση αιώνιας τιμής. 

Είχε προηγηθεί πριν από το Τρισάγιο κα-
τάθεση στεφανιών στο Μνημείο Καραολή
στο προαύλιο του Παλαιού Κτηρίου της 
ΠΑΣΥΔΥ από την ηγεσία της Οργάνωσης
μας και ανώτερους κρατικούς επισήμους. n

Για ένατη συνεχή χρονιά συναυλία με τίτλο «Η αγάπη είναι παντού...»
πραγματοποιείται τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, στις 8:00 μ.μ., στο Δημοτικό
Θέατρο Στροβόλου, υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού,
Δρα Κώστα Χαμπιαούρη, αφιερωμένη στη μνήμη της Μαίρης Ιωάννου, 
η οποία για πενήντα και πλέον χρόνια αφιέρωσε τη ζωή της στη Μουσική 
και στη διδασκαλία του πιάνου. Μαθητές της διακρίνονται σήμερα στο 
μουσικό χώρο ως σολίστ, καθηγητές Πανεπιστημίων, καθηγητές Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης και καθηγητές Πιάνου. 

Συμμετέχουν ο ελλαδίτης διακεκριμένος τενόρος της Λυρικής Σκηνής 
Δημήτρης Σιγαλός, οι καταξιωμένες κύπριες σοπράνο Αύρα Σιάτη και μέτζο
σοπράνο Καίτη Οικονομίδου καθώς και η βραβευμένη - με το βραβείο Μαίρης
Ιωάννου - μέτζο σοπράνο Έλλη Αλωνεύτου. Θα συμμετάσχουν, επίσης, το
Cyprus Percussion Ensemble υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Μάριου 
Νικολάου, χορευτική ομάδα υπό την επιμέλεια του John Olariu, η Χορωδία
της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. υπό τη διεύθυνση της Μάρως Μήτσα και Κλιμάκιο της Χορω-
δίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Νικόλαου Μαλιάρα. Στο πιάνο θα
συνοδεύει ο Μάριος Ιωάννου.

Μεταξύ άλλων θα ακουστούν άριες και χορωδιακά από  τις όπερες Nabucco,
Il Trovatore, La Traviata, Rigoletto, Carmen κ.ά. και το δεύτερο μέρος, αγαπη-
μένα τραγούδια των ελλήνων συνθέτων Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη,
Γιώργου Χατζηνάσιου, Διονύση Σαββόπουλου κ.ά.

Μέρος των καθαρών εσόδων της συναυλίας θα διατεθούν και φέτος ως
βραβεία, στη μνήμη της Μαίρης Ιωάννου, σε τελειόφοιτους φοιτητές Μου-
σικής, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την υψηλότερη επίδοση στην εκτέλεση 
πιάνου ή τη φωνητική ερμηνεία κατά την τετραετή φοίτησή τους στα 
τρία ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Τιμή Εισόδου: €13
Πληροφορίες, Εισιτήρια και Κράτηση Θέσεων:  99488432
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Φθηνότερες κλήσεις σε άλλες χώρες 
της ΕΕ από τις 15 Μαΐου

Ένα βήμα πιο κοντά στις έξυπνες πόλεις
με προώθηση συμπλέγματος δράσεων

Πακέτο καθοδήγησης για την έξυπνες πόλεις (Smart
City Guidance Package – SCGP) παρουσιάστηκε σε εκδή-
λωση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στις Βρυ-
ξέλλες.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός συμπλέγματος δρά-
σεων ολοκληρωμένης χωροταξίας, πολιτικής και κανονι-

σμών ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την καινοτομία στις έξυπνες πόλεις και κοινότητες.
«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από όσα απαιτούνται στη συμφωνία των Παρισίων. Η

ερώτηση δεν είναι πλέον το τι μπορεί να γίνει αλλά το πώς πρέπει να γίνει», σημείωσε ο Αν-
τιπρόεδρος της ΕτΠ, Markku Markkula, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Απαραίτητο σε αυτή τη διαδικασία είναι η αλλαγή του τρόπου εργασίας σε πολιτικό επί-
πεδο, η ευρύτερη αισθητοποίηση γύρω από την τεχνολογία και το περιβάλλον και η αλλαγή
της επιχειρηματικής νοοτροπίας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Στην πρωτοβουλία οι πόλεις, η βιομηχανία και οι ΜΚΟ συνεργάζονται για την ανταλλαγή
εμπειριών στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων έξυπνων πόλεων και
στη συνέχεια για την αναβάθμιση και την αναπαραγωγή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η
μετάβαση σε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

«Η ενεργειακή μετάβαση σημαίνει αλλαγή στο μέλλον της Ευρώπης: σημαίνει επενδύσεις,
ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και αλλαγές στη βιομηχανία», υπογράμμισε ο Hai-
tze Siemers, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρότζεκτ επικεντρώνεται στις καινοτόμες μορφές πολιτικών και κανονισμών για τις
έξυπνες πόλεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση και την ανάπτυξη ευρείας
κλίμακας έξυπνων πόλεων.

Το πακέτο καθοδήγησης Smart City (SCGP) θέλει να υποστηρίξει αυτή την ανταλλαγή εμ-
πειριών, ώστε και άλλοι αστικοί φορείς και ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να επωφεληθούν
από όσα έχουν ήδη επιτευχθεί από άλλους, συνδυάζοντας τις εμπειρίες και τις βέλτιστες
πρακτικές των πόλεων που εργάζονται ήδη σε φιλόδοξες στρατηγικές και έργα ευφυών πό-
λεων.

Στην ουσία, το πακέτο παρέχει μια ευρύτερη εικόνα για τα εμπόδια που συχνά συναν-
τώνται κατά την υλοποίηση και διερευνά τι χρειάζεται για την κλιμάκωση και την αναπα-
ραγωγή των έργων. Ο τελικός στόχος του είναι να υποστηρίξει την οικοδόμηση μιας κοινό-
τητας γύρω από την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αναπαραγωγή έξυπνων σχεδίων πό-
λεων και έργων. n

Από τις 15 Μαΐου, ισχύει νέα ανώτατη τιμή για όλες τις διε-
θνείς κλήσεις και τα SMS εντός ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι κατανα-
λωτές που καλούν από τη χώρα τους σε άλλη χώρα της ΕΕ θα
καταβάλλουν κατ' ανώτατο όριο 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό
κλήσης (+ ΦΠΑ) και 6 λεπτά ανά μήνυμα SMS (+ ΦΠΑ). 

Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017, αυτά τα νέα ανώτατα
όρια τιμών για τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS εντός ΕΕ αποτελούν μέρος της αναθεώρη-
σης των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες σε επίπεδο ΕΕ. με σκοπό την ενίσχυση του συν-
τονισμού των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αναβάθμιση του ρόλου του Φορέα Ευ-
ρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά,
δήλωσε τα εξής: « Τα ανώτατα όρια τιμών για κλήσεις εντός ΕΕ αποτελούν απτό παράδειγμα
του τρόπου με τον οποίο η ψηφιακή ενιαία αγορά συμβάλλει πραγματικά στην καθημερινή
ζωή των πολιτών. Χάρη στη δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, έχουν κατοχυρωθεί 35
νέα ψηφιακά δικαιώματα και ελευθερίες. Συνολικά, οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες θα
βοηθήσουν την ΕΕ να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των Ευρω-
παίων και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.» 

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, δήλωσε τα εξής:
«Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής το 2017, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα κατά των υπερ-
βολικών χρεώσεων για τις διασυνοριακές κλήσεις από το εσωτερικό της χώρας. Χάρη σε αυτές
τις δύο δράσεις, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι πλέον πλήρως προστατευμένοι από φου-
σκωμένους λογαριασμούς όταν καλούν οποιονδήποτε ευρωπαϊκό αριθμό, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Είναι ένα από τα πολλά χειροπιαστά επιτεύγματα της ψηφιακής ενιαίας
αγοράς.»

Με τους νέους κανόνες για τις διεθνείς κλήσεις αντιμετωπίζονται οι μεγάλες τιμολογια-
κές αποκλίσεις που υπήρχαν μεταξύ των κρατών μελών. Κατά μέσον όρο, η συνήθης τιμή
μιας ενδοενωσιακής κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο ήταν τρεις φορές υψηλότερη
από τη συνήθη τιμή μιας εγχώριας κλήσης και η συνήθης τιμή για την αποστολή μηνύματος
SMS σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν πάνω από δύο φορές υψηλότερη σε σχέση με την τιμή για
την εγχώρια αποστολή μηνύματος. 

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να ενημερώσουν τους κα-
ταναλωτές για τα νέα ανώτατα όρια τιμών. Οι κανόνες ισχύουν και στις 28 χώρες της ΕΕ
από τις 15 Μαΐου, ενώ σύντομα θα τεθούν σε ισχύ και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το
Λιχτενστάιν. n

Χρηματοδότηση ρεκόρ στον τομέα 
της ανθρωπιστικής βοήθειας

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με διεθνείς προσωπικότη-
τες και σπουδαστές, εγκαινίασε εκστρατεία στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση και την αλ-
ληλεγγύη μεταξύ των νέων Ευρωπαίων.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης, επίτροπος αρμόδιος για την
ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε:
«Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτε-

λεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2015, η στήριξή μας αυξήθηκε
από το 1 % του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας το 2015
στο 10 % το 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται δίνοντας το παράδειγμα. Πρωτοπορεί σε παγ-
κόσμιο επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πραγματο-
ποιούμε μια σημαντική επένδυση στην ειρήνη, βοηθώντας κάθε παιδί, οπουδήποτε και ανά
πάσα στιγμή, να έχει πρόσβαση στο σχολείο. Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο των πάντων».

Χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ, κατά την περίοδο 2015-2018, πάνω από 6,5 εκατομμύ-
ρια κορίτσια, αγόρια και εκπαιδευτικοί σε 55 χώρες που έχουν πληγεί από κάποια κρίση είχαν
καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενί-
σχυσε την υποστήριξη των παιδιών που ζουν σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.

Η νέα χρηματοδότηση ανακοινώθηκε από τον Ευρωπαίο επίτροπο κ. Χρήστο Στυλιανίδη
στην υψηλού επιπέδου εκδήλωση # School4All για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω
από 400 μαθητές λυκείου, εκπαιδευτικοί, φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες από
τον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ το παρών έδωσαν ο κάτοχος του βραβείου Νόμ-
πελ Ειρήνης Denis Mukwege και οι Βελγίδες τραγουδίστριες Axelle Red και Typh Barrow.

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης
στην εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια και τα αγόρια στον κόσμο που ζουν σε συνθήκες κρί-
σης, εγκαινιάστηκε επίσης η εκστρατεία #RaiseYourPencil για να ενθαρρυνθούν οι νέοι Ευ-
ρωπαίοι να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους νέους και τις νέες σε ολόκληρο τον
κόσμο που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο λόγω καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η εκ-
στρατεία θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα καλύψει τόσο την περίοδο του
τέλους της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όσο και την πε-
ρίοδο επιστροφής τους στο σχολείο μετά τις θερινές διακοπές. Χρησιμοποιώντας το μολύβι,
ένα παγκόσμιο σύμβολο για τη σχολική εκπαίδευση και τη μάθηση, η Επιτροπή ενθαρρύνει
τους πάντες να #RaiseYourPencil στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση του
#School4All. n

Τα νέα δικαιώματα των καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας

Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο, απο-
τελούν μέρος του ευρύτερου πακέτου μεταρρύθμισης της
ηλεκτρικής ενέργειας και σχεδιάστηκαν για να τονώσουν
τον ανταγωνισμό, να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ σε περίοδο κρίσης και να διευκολύ-
νουν τη μετάβαση προς τη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας,
με τη χρήση του ανέμου ή του ήλιου.

Καταναλωτές και τοπικές κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια, να την
καταναλώνουν και να την πωλούν σε άλλους.

Οι καταναλωτές θα μπορούν πιο εύκολα - μέσα σε 24 ώρες- να αλλάζουν πάροχο ηλε-
κτρικής ενέργειας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις, εκτός αν επιθυμούν το τερματισμό πρόωρης
σύμβασης ορισμένου χρόνου. 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλοί καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν
τις λεπτομέρειες των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν. Οι νέοι κανόνες
ορίζουν ότι αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί  απαιτώντας από τους παρόχους την παροχή πλη-
ροφοριών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τους κόστους της σε κάθε λογα-
ριασμό με εύκολο και σαφή τρόπο.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την προμήθεια έξυπνων μετρητών
που μετρούν την κατανάλωση ρεύματος από απόσταση και υπολογίζουν το κόστος σε πραγ-
ματικό χρόνο. Η εγκατάσταση των μετρητών θα πρέπει να διεξάγεται με δίκαιους όρους,
μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση του αιτήματος. 

Τα κράτη μέλη θα οφείλουν να διασφαλίσουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε ευά-
λωτους καταναλωτές και νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, καταβάλ-
λοντας, για παράδειγμα, παροχές μέσω συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Οι προτάσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια, και στοχεύουν στην τόνωση του αν-
ταγωνισμού, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ενερ-
γειακής κρίσης και στη διευκόλυνση της μετάβασης προς τις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως
η αιολική και η ηλιακή, που συχνά είναι λιγότερο προβλέψιμες.

Μόλις η οδηγία λάβει την επίσημη έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα
κράτη μέλη υποχρεούνται να τη μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία το αργότερο μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2020. n
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Ευρωεκλογές 2019: 427 εκατομμύρια
ψηφοφόροι για 751 ευρωβουλευτές

Στις κάλπες καλούνται αυτόν τον μήνα - από τις 23 ως τις 26
Μαΐου - οι ψηφοφόροι στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ για ένατη φορά
στην ιστορία για να εκλέξουν αυτούς που θα τους εκπροσωπή-
σουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι εκλογές διεξάγονται από 23 έως 26 Μαΐου ανάλογα με την
χώρα. Οι περισσότερες χώρες ψηφίζουν στις 26 ενώ τα αποτελέ-

σματα θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και στην τελευταία χώρα.
Συγκεκριμένα, στις 26 θα ψηφίσουν οι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος,

Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λου-
ξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία.

Η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ψηφίσουν στις 23, η Ιρλανδία στις 24 και η Λε-
τονία, η Μάλτα και η Σλοβακία στις 25. Η Τσεχία στις 24 και 25.

Ακολουθούν πέντε χαρακτηριστικοί αριθμοί για τις Ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν!
427 εκατομμύρια
Τόσοι είναι οι ψηφοφόροι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι σε ηλικία

ψήφου. Ο αριθμός αυτός των ψηφοφόρων καθιστά τις Ευρωεκλογές τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη εκλογική διαδικασία στον κόσμο, μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ινδία.

Δικαίωμα ψήφου έχουν στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ οι πολίτες που έχουν
συμπληρώσει τα 18 έτη.

42,6% συμμετοχή
Το ποσοστό συμμετοχής του 2014 ήταν το χαμηλότερο που καταγράφηκε ποτέ σε Ευ-

ρωεκλογές. Η συμμετοχή των Ευρωπαίων δεν έχει εξάλλου σταματήσει να φθίνει μετά τις
πρώτες Ευρωεκλογές που έγιναν το 1979, όταν το ποσοστό αυτών που είχαν ψηφίσει είχε
φτάσει στο 62%. Κάτω από το όριο του 50% έπεσε η συμμετοχή το 1999.

751 
Αυτός είναι ο αριθμός των Ευρωβουλευτών που θα εκλεγούν.  Η κατανομή των εδρών

ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος των πληθυσμών. Η Γερμανία θα έχει 96, η Γαλλία 74, η Ιτα-
λία και η Βρετανία 73, ενώ η Μάλτα, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο μόνον 6.

53 έτη
Αυτή είναι η μέση ηλικία των εκλεγέντων στις Ευρωεκλογές του 2014, σύμφωνα με υπο-

λογισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τότε οι Ευρωπαίοι είχαν εκλέξει έναν Δανό 26
ετών, καθώς και τον τότε 91χρονο Έλληνα Μανώλη Γλέζο.

36,9% γυναίκες
Αυτό είναι το ποσοστό των γυναικών που εξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το

2014, το οποίο είναι το υψηλότερο στην ιστορία των εκλογών. Στις πρώτες Ευρωεκλογές
που έγιναν το 1979 το ποσοστό των γυναικών που εξελέγησαν έφτασαν στο 16,3%. n

Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας
«χτυπά» τις ευρωπαϊκές εταιρείες

Ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά βρίσκονται
οι αμερικανικές εταιρείες καθώς κλιμακώνεται ο
εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, ο
οποίος πλήττει το οικονομικό περιβάλλον, πρωτί-
στως τις εξαγωγές στην αμερικανική αγορά, τόνισε
το Ευρω-σινικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η σύγκρουση του Πεκίνου με την Ουάσινγκτον
δεν ωφελεί από σπόντα τους ευρωπαίους επιχει-
ρηματίες, όπως είχαν ελπίσει ορισμένοι όταν ξέ-

σπασε η διένεξη πέρυσι, αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας του Επιμελητη-
ρίου για την εμπιστοσύνη μεταξύ των εταιρειών-μελών του.

«Στην τρέχουσα φάση, οι εμπορικές εντάσεις εκλαμβάνονται ως παράγοντας επιπρόσθε-
της αβεβαιότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον», παρατήρησε η Σαρλότ Ρουλ, αντιπρό-
εδρος του Επιμελητηρίου, παρουσιάζοντας την έρευνα στον Τύπο. «Κατά την άποψη των
μελών μας, οι εμπορικές εντάσεις δεν είναι καλές για τις δουλειές» τους, πρόσθεσε χαρα-
κτηριστικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 585 εταιρείες, ο εμπορικός πόλεμος συγ-
καταλέγεται στις κύριες πηγές ανησυχίας των Ευρωπαίων στην Κίνα (23%), μετά την επι-
βράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας (45%), αυτή της παγκόσμιας οι-
κονομίας (27%), κι εξίσου με την αύξηση του κόστους εργασίας στη χώρα (23%).

Η έρευνα διενεργήθηκε τον Ιανουάριο, πριν οι εντάσεις κλιμακωθούν και διευρυνθούν
τον Μάιο, με την αμοιβαία επιβολή υψηλότερων τελωνειακών δασμών.  Αλλά ήδη από την
αρχή της χρονιάς, το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην
Κίνα επισήμαιναν πως πλήττονται από την αύξηση των δασμών που επιβάλλει η κυβέρνηση
των ΗΠΑ σε προϊόντα που εισάγονται στη χώρα από την Κίνα.

Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευάζουν στην Κίνα προϊόντα που κατόπιν εξάγουν σε
όλο τον κόσμο.

Ένας μικρός αριθμός τους (6%) ανέφερε ότι προτίμησε να αλλάξει τον τόπο όπου παρά-
γει τα προϊόντα του, για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, ή προβλέπει να το πρά-
ξει, μεταφέροντας τα εργοστάσιά του κυρίως σε άλλα κράτη της Ασίας, ή ακόμη και πίσω
στην Ευρώπη.

Παρότι εκφράζουν εξάλλου δυσαρέσκεια για τη μέθοδο που έχει επιλέξει η κυβέρνηση
Τραμπ στη σύγκρουση με το Πεκίνο, πολλοί ευρωπαίοι επιχειρηματίες τόνισαν πως συμμε-
ρίζονται τις απόψεις του για πολλά ζητήματα που εγείρει. n

2009-2018: Η δεκαετία της ανώμαλης
προσγείωση των ελληνικών τραπεζών

Μείωση θέσεων εργασίας κατά 26.000 άτομα, «λουκέτο» σε
2.100 καταστήματα, «βύθιση» των καταθέσεων κατά 100 δισ.
ευρώ και μεγάλη μείωση του ενεργητικού των τραπεζών κατά
204 δισ. ευρώ είναι ο θλιβερός απολογισμός της κρίσης για το
τραπεζικό σύστημα.

Εν πολλοίς οι τράπεζες, από πλευράς μεγέθους, έμειναν
μισές, σε σχέση με τα προ κρίσεως επίπεδα, ενώ υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το μεγα-
λύτερο μέρος των επενδύσεων που είχαν πραγματοποιήσει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης.

Περισσότερες από 10 τράπεζες διέκοψαν τη λειτουργία τους. Για την ακρίβεια διασπάστη-
καν σε «καλό» (καταθέσεις και εξυπηρετούμενα δάνεια) και «κακό» (μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια) κομμάτι και το «καλό» απορροφήθηκε από κάποια συστημική τράπεζα ενώ το «κακό» τέ-
θηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Πριν την κρίση λειτουργούσαν στη χώρα πάνω από 20 τράπεζες ενώ σήμερα ο αριθμός τους
έχει μειωθεί 7 (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, HSBC
Bank και Πανελλήνια τράπεζα). Από τον εγχώριο τραπεζικό χάρτη έχουν «σβήσει» ιστορικά
τραπεζικά ιδρύματα όπως η Αγροτική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμι-
ευτήριο και η Γενική Τράπεζα καθώς και το σύνολο των τραπεζών που δημιουργήθηκαν, τόσο
εύκολα, στις ημέρες τις ευφορίας (Proton Bank, Probank, FBBank, Aspis Bank κ.α.). Παράλ-
ληλα από την χώρα αποχώρησε η αμερικανική Citibank, μετά από πολλές δεκαετίας παρου-
σίας, οι γαλλικές Credit Agricole και η Societe Generale που είχαν αποκτήσει την Εμπορική και
Γενική αντίστοιχα, η πορτογαλική Millennium, και οι τρεις κυπριακές τράπεζες που είχαν επε-
κταθεί στην Ελλάδα (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και Λαϊκή, η οποία είχε συγχωνευ-
θεί με τον όμιλο Marfin). Επίσης σε εκκαθάριση τέθηκαν πολλές συνεταιριστικές τράπεζες.

Αν και οι συνθήκες για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία έχουν βελτιωθεί σημαντικά,
το 2018 σημειώθηκε ρεκόρ μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων και σημαντική ενίσχυση
ρευστότητας, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν. Εκτός της οριστικής αντιμετώπισης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και της ενίσχυσης των πηγών εσόδων οι τράπεζες πρέπει να
προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα
που δημιουργεί η τεχνολογική επανάσταση. n

Φελντ:  Το τραπεζικό σύστημα 
στην Ιταλία δεν είναι τόσο ασφαλές

Μια νέα οικονομική κρίση ενδέχεται να ξεσπάσει στην Ευ-
ρωζώνη, καθώς η ιταλική τραπεζική κρίση μπορεί να «μετα-
δοθεί» στις υπόλοιπες χώρες, δήλωσε στο BBC ο Λαρς Φελντ,
ένας εκ των πέντε Γερμανών «σοφών». Προειδοποίησε επί-
σης πως η γερμανική οικονομία, η μεγαλύτερη της Ευρωζώ-
νης, θα μπορούσε να πληγεί σοβαρά από τη μείωση της ζή-
τησης στην Κίνα.

Ο Φελντ, ένας εκ των πέντε ανεξάρτητων οικονομικών συμβούλων της γερμανικής κυ-
βέρνησης, εστιάζει την προσοχή του στην Ιταλία, που προσπαθεί να απομακρυνθεί από την
ύφεση του δεύτερου εξαμήνου του 2018 και αντιμετωπίζει προβλήματα με τις τράπεζες και
ένα υπερμέγεθες χρέος, περίπου 2,4 τρισ. ευρώ. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ματέο Σαλβίνι,
αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και ηγέτης της Λέγκας, έχει δηλώσει επανειλημμέ-
νως ότι η Ιταλία θα πρέπει να παραβεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί δημοσιονομικού ελ-
λείμματος και δημοσίου χρέους, ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας με αρ-
νητικές επιπτώσεις για τις τράπεζες και τα ομόλογά της. «Το τραπεζικό σύστημα στην Ιτα-
λία δεν είναι τόσο ασφαλές όσο ελπίζαμε. Ελλοχεύει ο κίνδυνος μετάδοσης (κρίσης), συγ-
κεκριμένα από το ιταλικό τραπεζικό σύστημα σε άλλα τραπεζικά συστήματα», δήλωσε ο
Φελντ στο BBC.

«Αυτό ίσως μοιάζει με μια νέα κρίση του ευρώ». Σύμφωνα με τον Φελντ, εκτός από την ιτα-
λική οικονομία κίνδυνο διατρέχει και η γερμανική οικονομία, παρότι ενισχύθηκε κατά 0,4%
το α΄ τρίμηνο του 2019, ύστερα από δύο συναπτά τρίμηνα στασιμότητας. Ο Λαρς Φελντ
προειδοποιεί πως ο κλάδος της μεταποίησης επιβαρύνεται λόγω της πτώσης της ζήτησης
στην Κίνα και εξαιτίας των υπόλοιπων αναταραχών που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος.
Κατά τον Γερμανό «σοφό», η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Γερμανία αυτή τη
στιγμή είναι να διατηρήσει την πλεονεκτική θέση της στις εξαγωγές –που αποτελούν περί-
που το ένα πέμπτο του ετήσιου ΑΕΠ της– εν μέσω ισχυρού παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η γερμανική κεντρική τράπεζα, επίσης, υποστηρίζει ότι η οικονομία της χώρας είναι αδύ-
ναμη παρά την ανάκαμψη του α΄ τριμήνου, την οποία αποδίδει σε περιστασιακούς παρά-
γοντες. n
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Η Κύπρος γιόρτασε την Ημέρα της Ευρώπης

Με μεγάλη επιτυχία εορτάστηκε, για άλλη
μια χρονιά, η Ημέρα της Ευρώπης σε ένα
απόλυτα εορταστικό σκηνικό για μικρούς και
μεγάλους, που στήθηκε φέτος στο Πολυλει-
τουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο (Μόλο) στη
Λεμεσό, το απόγευμα του Σαββάτου 11
Μαΐου 2019.

Η Ημέρα της Ευρώπης αποτελεί την ευ-

καιρία προσέγγισης των πολιτών με την Ευ-
ρώπη και τους θεσμούς της, ενώ το φετινό
θέμα της Ημέρας της Ευρώπης εστιάζει στη
δυνατότητα των πολιτών να επιλέξουν το
μέλλον τους, με αφορμή και τις ευρωπαϊκές
εκλογές στις 23-26 Μαΐου 2019.

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, με την υπο-
στήριξη και του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), φρόντισαν να συν-
δυάσουν με τον πλέον απολαυστικό τρόπο
τη γνώση και την ψυχαγωγία, φέρνοντας πιο
κοντά την Ευρώπη με τους πολίτες της.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε ποικι-
λόμορφο πολιτισμικό και καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα, διασκεδαστικές δραστηριότητες και
διδακτικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για παι-
διά και εφήβους, καθώς και ζωντανό ραδιο-
φωνικό πρόγραμμα από τον Active Radio
107.4 & 102.5. Παράλληλα, οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν πώς
επηρεάζει η ΕΕ την καθημερινότητά τους,
μέσα από την ενημέρωση για τα διάφορα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, απα-
σχόλησης και χρηματοδότησης, ενώ Πρε-
σβείες κρατών μελών της ΕΕ προσέφεραν
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις χώρες
τους καθώς και παραδοσιακά ποτά και φα-
γητά.

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

την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ση-
ματοδοτώντας την επέτειο της ιστορικής
«Διακήρυξης Σουμάν», της ομιλίας που
έκανε στο Παρίσι στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλ-
λος τότε Υπουργός Εξωτερικών Robert Sch-
uman. Η πρόταση, την οποία είχε διατυπώ-
σει για μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας
στην Ευρώπη που θα απέτρεπε κάθε ενδεχό-
μενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών,
θεωρείται η απαρχή της σημερινής ΕΕ και
δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε και να γιορ-
τάσουμε τις ιδέες και αξίες, στις οποίες εδρά-
ζεται η ΕΕ, και όλα όσα μας ενώνουν ως Ευ-
ρωπαίους πολίτες.

Διακήρυξη Σουμάν: το πλήρες κείμενο στα
ελληνικά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. n

Συνεργασία εμβληματικών κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή
Την προώθηση της Μεσογειακής Διατρο-

φής έχει αναπτύξει η κοινότητα του Αγρού,
με δράσεις που εγκαινιάσθηκαν πριν έξι χρό-
νια με την επιλογή του Αγρού ως της εμβλη-
ματικής κοινότητας της Κύπρου, στο πλαί-
σιο της καταχώρησης της Μεσογειακής Δια-
τροφής στον κατάλογο της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η κοινότητα του Αγρού, με τη μεγάλη
γκάμα των μεσογειακών προϊόντων που πα-
ράγει, αλλά και με την εργατικότητα, την
επιχειρηματικότητα, την προσήλωση στην
παράδοση και τη φιλοξενία που διακρίνει
τους κατοίκους της, έχει πολλά να προσφέ-
ρει στη διάδοση της πολύ ωφέλιμης Μεσο-
γειακής Διατροφής.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του
Υπουργού Γεωργίας κ. Κώστα Καδή σε εκδή-

λωση στον Αγρό,
όταν τόνισε ότι
όχι μόνο στον
Αγρό αλλά και
στην κυπριακή
ύπαιθρο γενικό-
τερα, η Μεσογει-
ακή Διατροφή αν-
τιστέκεται ακόμη
στη μοντέρνα συ-
νήθεια του έτοι-
μου-γρήγορου φαγητού, το οποίο συνήθως
δεν συνάδει με τις αρχές της ορθής διατρο-
φής. Γι’ αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη
προβολής και προώθησης της Μεσογειακής
Διατροφής, με παράλληλη προώθηση της
παραγωγής μεσογειακών προϊόντων. Προς
την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την παρα-

γωγή υγιεινών και
ασφαλών τροφίμων
σε ανταγωνιστικές
τιμές, εστιάζονται
και προσπάθειες
του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, μέσω
των διάφορων μέ-
τρων του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο,
ανέλαβε πρωτοβουλία για την καθιέρωση
του Σήματος Κυπριακού Προϊόντος, με πρώ-
τιστο στόχο να στηρίξει τους κύπριους πα-
ραγωγούς και τα κυπριακά προϊόντα, μέσα
από την πιστοποίηση και ανάδειξη της προ-
έλευσής τους. Το Σήμα, θα οπτικοποιεί την

προέλευση των προϊόντων της χώρας μας
και θα τους προσδίδει μια διαφοροποιημένη
παρουσία στην αγορά, που θα συνδέεται με
τον τόπο παραγωγής, αλλά και την προ-
έλευση της πρώτης ύλης που χρησιμοποι-
ήθηκε για τη σύσταση προϊόντων μεταποί-
ησης.

Για την προώθηση και ανάπτυξη του προ-
γράμματος συνεργάζονται επτά εμβληματι-
κές κοινότητες, από επτά διαφορετικές με-
σογειακές χώρες, με στόχο την προώθηση
της Μεσογειακής Διατροφής. Πρόκειται για
συνεργασία που, με την ανταλλαγή γνώ-
σεων και εμπειριών, μόνο θετικά έχει να προ-
σφέρει προς την κατεύθυνση αυτή. Η συ-
νεργασία αυτή αποτύπωση σε πλάκα που
αποκαλύφθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας
στον Αγρό. n

«Έργα σε Πηλό» στο Κυπριακό Μουσείο, η έκθεση για τον Πάμπλο Πικάσσο
Στην ώριμη ηλικία των

εξήντα πέντε ετών, ο Πάμ-
πλο Πικάσσο ασχολήθηκε με
πάθος με την κεραμική
τέχνη, η οποία και έγινε
μέχρι το τέλος της ζωής του
ένα από τα κύρια μέσα έκ-
φρασής του. Ουσιαστικά, η
συστηματική ενασχόληση
του διάσημου καλλιτέχνη με
την κεραμική ξεκίνησε το
1946 στο Vallauris, κατά τη
διάρκεια των διακοπών του
εκεί. Στο χωριό αυτό της νό-

τιας Γαλλίας ο Πικάσσο γνώρισε το ζεύγος Suzanne και Ge-
orges Ramié, ιδιοκτήτες του εργαστηρίου κεραμικής  «Ma-
doura». Το ζεύγος είχε επαναλειτουργήσει ένα παλιό εργα-
στήριο κεραμικής με παραδοσιακό καμίνι που λειτουργούσε
με ξύλα. Τόσος ήταν ο ενθουσιασμός του καλλιτέχνη με τον
τόπο και τις δυνατότητες του πηλού, που ένα χρόνο αργό-
τερα εγκαταστάθηκε στο Vallauris μαζί με τη νέα του σύν-
τροφο Françoise Gilot. Έτσι, ξεκίνησε μια εξαιρετικά γόνιμη
συνεργασία με το ζεύγος Ramié, οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν
το εργαστήριο και τους τεχνίτες τους στη διάθεση του καλ-
λιτέχνη. Διαμορφώθηκαν έτσι οι ιδανικές συνθήκες για να
ξεκινήσει ο Πικάσσο να πειραματίζεται πυρετωδώς με τις
διάφορες τεχνικές του πηλού.

Η πανάρχαια τέχνη της αγγειοπλαστικής, η μεταβλητό-
τητα και ανθεκτικότητα του πηλού ως πρώτης ύλης, η έκ-

πληξη για το αποτέλεσμα, ο συνδυασμός των τεχνών (ζω-
γραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική), η χρηστικότητα και η
μεταμόρφωση γοήτευαν τον Πικάσσο. Παράλληλα, τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νότιας Γαλλίας και
συγκεκριμένα του Vallauris, όπως o άπλετος χώρος, το φως,
τα αρώματα της φύσης και η απλότητα της καθημερινής
ζωής, ήταν όλα στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στο
άνοιγμα ενός νέου αλλά σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή του
καλλιτέχνη. Ο Πικάσσο δημιουργεί κατά τη διάρκεια των
επόμενων χρόνων και μέχρι το 1971 έναν τεράστιο αριθμό
πρωτότυπων έργων κεραμικής που ξεπερνούν τις 3.500 σε
αριθμό.

Ο Πικάσσο θεωρούσε ότι η τέχνη των αρχαίων πολιτισμών
«δεν είναι παρελθόν». Στα κεραμικά του έργα είναι φανερή η
χρήση διάφορων σχημάτων, μοτίβων, υφών και θεματικών
της αρχαιότητας και της μυθολογίας, χωρίς όμως να τα αν-
τιγράφει, αλλά δημιουργώντας μια εντελώς νέα πραγματι-
κότητα. Από τα προπαρασκευαστικά του σκίτσα μέχρι και
τα τελικά του έργα, μπορεί κανείς να διακρίνει επιρροές από
την κεραμική τέχνη αρχαίων πολιτισμών, ιδιαίτερα αυτών
της περιοχής της Μεσογείου.

Στην έκθεση «Ο Πικάσσο στο Κυπριακό Μουσείο. Έργα σε
Πηλό», που διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στο
πλαίσιο του προγράμματος PicassoMediterranée, που ηγείται
το Εθνικό Μουσείο Πικάσσο στο Παρίσι, παρουσιάζεται ένα
μικρό μεν, αλλά απόλυτα αντιπροσωπευτικό μέρος της κε-
ραμικής του δημιουργίας, με πρωτότυπα και μοναδικά έργα.
Παράλληλα, η έκθεση περιλαμβάνει κυπριακές αρχαιότητες,
ομαδοποιημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνονται συγ-

κεκριμένες θεματικές, σχήματα και μοτίβα της αρχαιότητας,
απόηχους των οποίων οι αρχαιολόγοι διακρίνουν σε έργα
του Πικάσσο. Ο επισκέπτης προσκαλείται να αναλογιστεί
και να αισθανθεί πιθανά σημεία συνάντησης και διαλόγου,
αλλά και κοινά γνωρίσματα, πολλά από τα οποία, ίσως και
να εξελίχθηκαν τυχαία.

Αλήθεια, γνώριζε ο Πικάσσο για την κυπριακή αρχαι-
ότητα; Ο καλλιτέχνης είναι σίγουρο ότι δεν επισκέφθηκε
ποτέ την Κύπρο. Το έργο του όμως με τίτλο «Πρόσωπα Γυ-
ναίκας», το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα της παρούσας
έκθεσης, είναι εμπνευσμένο από ένα κυπριακό πήλινο σύν-
θετο αγγείο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (περ. 2000
π.Χ.), το οποίο εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, ενώ πα-
ρόμοια υπάρχουν και στο Κυπριακό Μουσείο. Παρόλο που
στα «Πρόσωπα Γυναίκας»ο παραλληλισμός με συγκεκριμένο
αρχαίο έργο είναι ξεκάθαρος, για τα υπόλοιπα έργα του Πι-
κάσσο η επιλογή κυπριακών αρχαιοτήτων έγινε με τέτοιο
τρόπο ώστε να γίνουν πιο απτές οι κοινές θεματικές, τα πα-
ρόμοια μοτίβα, οι χρήσεις και οι αναλλοίωτες τεχνικές που
μπορεί να διακρίνει κανείς στα επώνυμα έργα του 20ου
αιώνα και στα έργα των ανώνυμων δημιουργών της αρχαι-
ότητας. 

Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον των επιμελητριών της έκθε-
σης εστιάστηκε κυρίως σε θέματα όπως η μεταμφίεση και το
παίξιμο με τη φιγούρα του ταύρου, ο ανθρωπομορφισμός και
ο ζωομορφισμός των αγγείων, οι περίτεχνες και πολυδιά-
στατες λαβές, ο γραπτός διάκοσμος, η στάση κάλυψης του
σώματος και οι εικονιστικές σκηνές αγγείων. 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. Έχει ζωή αυτό – Το ένα από τα δύο οστά του πή-
χεως του χεριού.
2. Αντιλαμβάνομαι με το μυαλό – Το όνομα του
πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας Παναγούλια.
3. Θεός των Ίνκας – Πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης
– Δύο από τα …. μέσα.
4. Άγγλος μυθιστοριογράφος – Γνωστή ελληνική πο-
δοσφαιρική ομάδα.
5. Έργο του σερ Ουόλτερ Σκοτ.
6. Εσωτερικά, μέσα (επίρρ.) – Στη βιομηχανία … οι
πρώτες.
7. Θεός των Φοινίκων – Έτσι φώναζαν του Γκεβάρα – Τα βραχέα κύματα.
8. Παρακινεί – Οργανισμός δημοσίου δικαίου της Ελλάδας – Φυλλοβόλο δένδρο με μικρά
κιτρινωπά άνθη.
9. Ξενική κατάφαση – Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αρχή της … στοάς.
10. … Μαν: συγγραφέας του μυθιστορήματος «Δόκτωρ Φάουστους» - Πολύ λεπτή κλωστή.
11. Δεν είναι Ευρωπαίος αυτός – Δεν συνιστά άρνηση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο – Αρωματικό φυτό.
2. Γαλλική εφημερίδα – Συμπαγής, στερεός.
3. Ο σκόρος – Γάλλος φίλος.
4. Φαρμακερό – Υποδηλούν την άριστη ποιότητα.
5. Ασύμφωνο … κόμμα – Στρατάρχης του Βοναπάρτη – Είδος σάντουϊτς.
6. … Τολστόϊ: Ρώσος συγγραφέας – Ιπολιτ …: Γάλλος φιλόσοφος.
7. Γοργοπόδαρος (καθ.) – Δεν είναι πολλοί.
8. … Ρουσοπούλου: συγγραφέας – Κριτής του Ισραήλ. 
9. Μέρος του … σετ – Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών – Τζάκι …: Κινέζος ηθοποιός.
10. Το κρασί που χρησιμοποιείται στη Θεία Ευχαριστία – Έχει και η ΠΑΣΥΔΥ το δικό της.
11. Μικρότερο, λιγότερο (αρχ.) – Η Πολυνησιακή γλώσσα που ομιλείται στη Νέα Ζηλαν-
δία.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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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 Σκθο.
• 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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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, που παρέβηκαν τις
διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες αφο-
ρούσαν θέματα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων
αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
καταδίκασε το 2018: 

1. Την εταιρεία «THOMASON MACHIN-
ERY LTD.», που δραστηριοποιείται στον
τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και
ειδών εξοπλισμού, σε συνολικό πρόστιμο
€6500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων
και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών,
που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό
εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο
εργοδοτούμενούς της καθώς και άλλα πρό-
σωπα:

(α) Παράλειψη παροχής τέτοιων πληρο-
φοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και επιτήρη-

σης για την ασφάλεια και υγεία των εργοδο-
τουμένων της, με αποτέλεσμα το σοβαρό
τραυματισμό εργοδοτούμενού της, ο οποίος
χειριζόταν τόρνο, χωρίς να γνωρίζει τους
κινδύνους του μηχανήματος και χωρίς να
έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα χειρισμού
του.

(β) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της
γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και
υγεία των εργοδοτουμένων της.

2. Την εταιρεία «LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC ltd.», που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα της κατασκευής πλαστι-
κών προϊόντων, σε συνολικό πρόστιμο
€9000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων
και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονι-
σμών, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυμα-
τισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε
κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα:

(α) Παράλειψη παροχής μέσων για την

προστασία έναντι πτώσης από ύψος, όπως
κατάλληλου δαπέδου εργασίας, με αποτέλε-
σμα εργοδοτούμενός της να πέσει από ύψος
5.75 μ. και να τραυματιστεί σοβαρά κατά τη
διαδικασία συντήρησης μηχανήματος. 

(β) Παράλειψη παροχής κατάλληλου εξο-
πλισμού ατομικής προστασίας στους εργο-
δοτούμενούς της, για προστασία από κίν-
δυνο πτώσης, που δεν ήταν δυνατό να τεθεί
υπό έλεγχο.

(γ) Παράλειψη διατήρησης καθαρού
χώρου γύρω από μηχάνημα, όταν εκτελείτο
πάνω σε αυτό εργασία συντήρησης, ώστε η
εργασία αυτή να εκτελείτο χωρίς κινδύνους
για τους εργοδοτούμενούς της.

(δ) Παράλειψη παροχής ικανοποιητικής
καθοδήγησης και επιτήρησης για τη δια-
σφάλιση της ασφάλειας και υγείας των ερ-
γοδοτουμένων της κατά τη διαδικασία συν-
τήρησης μηχανήματος.

3. Την εταιρεία «ARKTOS DRY CLEAN-
ING LTD.», που δραστηριοποιείται στον
τομέα παροχής υπηρεσιών πλυσίματος/κα-
θαρίσματος ρούχων, σε συνολικό πρόστιμο

€150. Η εταιρεία καταδικάστηκε για παρά-
βαση του περί Εργοστασίων (Καθορισμός
Τελών) Διατάγματος που αφορούσε παρά-
λειψη καταβολής των οφειλόμενων τελών
εξέτασης ατμολέβητα από εξουσιοδοτημένο
Επιθεωρητή, παρά τις επανειλημμένες ειδο-
ποιήσεις από Λειτουργούς του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το Δικα-
στήριο εξέδωσε διάταγμα καταβολής των
οφειλόμενων τελών.

4. Έναν Διευθυντή εταιρείας σε 3 μήνες
φυλάκιση με αναστολή 2 χρόνια και 2 μήνες
φυλάκιση με αναστολή 2 χρόνια για παρα-
βάσεις των προνοιών της περί Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, με
βάση την εξουσία λήψης αποφάσεων για λο-
γαριασμό της εταιρείας λόγω της θέσης που
κατείχε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυμα-
τισμό εργοδοτούμενου της εταιρείας που δι-
ευθύνει.

5. Έναν Διευθυντή εταιρείας σε πρόστιμο
€150 για παραβάσεις της νομοθεσίας για την
οποία έχει αρμοδιότητα το Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας. n

Καταδίκες για παραβάσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εντός του 2018

Αντικατάσταση εκλογικών βιβλιαρίων/ταυτότητας 
μέχρι το ερχόμενο Σάββατο στις 1μ.μ.

ΟΓενικός Έφορος Εκλογών υπενθυ-
μίζει ότι στις εκλογές της ερχόμενης
Κυριακής για την ανάδειξη των

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι
εκλογείς μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα προσκομίζοντας είτε το εκλο-
γικό τους βιβλιάριο, είτε το δελτίο ταυτότη-
τάς τους.

Γι΄ αυτό, παρακαλούνται οι εκλογείς να
ελέγξουν έγκαιρα αν έχουν στην κατοχή
τους και σε ασφαλές μέρος ένα από τα δύο
αυτά έγγραφα και, σε περίπτωση που τα
απώλεσαν, να αποταθούν για έκδοση νέου,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Έντυπα αιτήσεων για το σκοπό αυτό δια-
τίθενται από τα κατά τόπους Γραφεία των
Επάρχων και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη ή μπορούν να εξασφαλιστούν από
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy).

Οι εκλογείς που απώλεσαν το εκλογικό βι-
βλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς τους μπο-

ρούν να αποταθούν στους οικείους Επάρ-
χους για να τα αντικαταστήσουν, έγκαιρα.
Οι Επαρχιακές Διοικήσεις θα δέχονται αιτή-
σεις για αντικατάσταση εκλογικών βιβλια-
ρίων μέχρι και το Σάββατο 25Μαΐου μέχρι η
ώρα 1.00μ.μ.

Με την ευκαιρία των Ευρωεκλογών, λει-
τουργεί ειδική υπηρεσία για την παροχή
πληροφοριών στο κοινό, μέσω τηλεφώνου
τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8.00 π.μ.
μέχρι η ώρα 6.00 μ.μ. και τα Σάββατα από η
ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 1.00 μ.μ.

Το κοινό μπορεί να καλεί τον παγκύπριο
τηλεφωνικό αριθμό 77772212 για να ενημε-
ρωθεί για τα πιο κάτω θέματα:

(α) Το εκλογικό του κέντρο, αναφέροντας
τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητάς του.

(β) Για την αντικατάσταση εκλογικού βι-
βλιαρίου, λόγω απώλειας ή φθοράς.

(γ) Για τις ώρες ψηφοφορίας.
Η ψηφοφορία την Κυριακή, θα αρχίσει η

ώρα 7.00 π.μ. και θα διακοπεί στις 12 το με-

σημέρι, για διάλειμμα μιας ώρας. Η ψηφο-
φορία θα επαναρχίσει η ώρα 1 μ.μ. και θα
λήξει κανονικά η ώρα 6.00 μ.μ.

Ο προεδρεύων υπάλληλος κάθε εκλογικού
κέντρου μπορεί, αν παραστεί ανάγκη, να πα-

ρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας το αργότερο
μέχρι τα μεσάνυκτα, αν υπάρχει μεγάλος
αριθμός ψηφοφόρων έξω από το εκλογικό
κέντρο, που περιμένουν για να ψηφίσουν. n

Σύσκεψη για τις Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείστε στη σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ
Πάφου, την Παρασκευή 14/6/2019, η ώρα 6.00μ.μ.με ομιλητή ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ σ. Γλαύκο
Χατζηπέτρου.

Θέμα της ομιλίας θα είναι οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου 27/11/2018 για
τους συνταξιούχους και 29/3/2019 για τους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους.

Στο τέλος της ομιλίας του ο σ. Χατζηπέτρου θα απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες
που πιθανόν να υποβληθούν για τα Μνημονιακά νομοσχέδια, τα οποία έχουν ήδη κριθεί
παράνομα για τους συνταξιούχους από 27/11/2018 και για τους εν ενεργεία δημόσιους
υπαλλήλους στις 29/3/2019.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο χώρο της καφετέριας της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου.
Δ.Σ. ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
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ΟΑΠΟΕΛ ξανά στην κορυφή του Κυ-
πριακού πρωταθλήματος. Μάλιστα
με πανηγυρικό τρόπο έκλεισε το φε-

τινό πρωτάθλημα, αφού οι γαλαζοκίτρινοι
συνδύασαν τη φιέστα τους με νίκη. Οι πρω-
ταθλητές επικράτησαν με 4-0 της ΑΕΛ στην
πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων ενόψει
του τελικού σήμερα Τετάρτη, όπου θα διεκ-
δικήσουν το Κύπελλο.

Η πλέον επιτυχημένη ομάδα στο νησί μας,
σε μια φαντασμαγορική φιέστα του ΓΣΠ,
μετά το τέλος του αγώνα, σήκωσε ψηλά
στον ουρανό της Λευκωσίας το έβδομο σερί
πρωτάθλημα και συνάμα το 28ο στην πλού-
σια ιστορία της.

Η φιέστα άρχισε με την είσοδο στον αγω-
νιστικό χώρο του ΓΣΠ των έξι τροπαίων του
ΑΠΟΕΛ των προηγούμενων χρόνων, από το
2012-13 μέχρι το 2017-18. Ακολούθως έγινε
η απονομή του τροπαίου του πρωταθλήμα-
τος στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ κάτω των 17
ετών και στη συνέχεια η απονομή στην
ομάδα κάτω των 19, η οποία επίσης κατέ-
κτησε φέτος το πρωτάθλημα.

Η κορύφωση της φιέστας
Μετά τις U17 και U19, άρχισε η διαδικα-

σία για την απονομή του πρωταθλήματος
στην πρώτη ομάδα. Πρώτος στον αγωνι-
στικό χώρο πέρασε ο Πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ
Πρόδρομος Πετρίδης και ακολούθησαν τα
υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
της Εταιρείας. Ακολούθως, την είσοδο τους
στο ΓΣΠ έκαναν οι αφανείς ήρωες της ομά-
δας, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, οι
οποίοι είναι συνεχώς δίπλα από τους ποδο-
σφαιριστές και με τη βοήθεια τους συνέβα-
λαν τα μέγιστα στην κατάκτηση και του φε-
τινού τροπαίου. Επόμενος ο μαέστρος του
ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής του Πάολο Τραμε-
τζάνι, ο οποίος δέχθηκε το ζεστό χειροκρό-
τημα του κόσμου που βρέθηκε στις κερκίδες
του σταδίου.
Τους αποθέωσαν…

Τον ιταλό τεχνικό ακολούθησαν οι μεγά-
λοι πρωταγωνιστές του ΑΠΟΕΛ, οι ποδο-
σφαιριστές του, οι οποίοι όπως ήταν λογικό
και αναμενόμενο γνώρισαν την αποθέωση
από τον κόσμο. Οι πρωταθλητές πέρασαν
στο γήπεδο και όλοι μαζί σαν μια οικογένεια
πανηγύρισαν το τρόπαιο.
Η καλύτερη… επίθεση

Διατηρώντας το στέμμα για έβδομη δια-
δοχική σεζόν, κάτι που δεν κατάφερε ποτέ

κυπριακή ομάδα, στο ΑΠΟΕΛ ήθελαν να
διατηρήσουν συνάμα για τέταρτη συναπτή
αγωνιστική περίοδο και την πρωτοκαθεδρία
στο σκοράρισμα, δείγμα της υπεροχής και
της ποιότητας στο ρόστερ. Και τα κατάφε-
ραν. Μετέτρεψαν σε… περίπατο το παιχνίδι
με την ΑΕΛ, έκλεισαν αυτομάτως ιδανικά τις
υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα και το σπου-
δαιότερο, με τις τέσσερις φορές που ‘έριξαν’
την μπάλα στο πλεκτό του Πρόσεκ, έφτασαν
στα 66 τέρματα σε 32 αγώνες, προσπερνών-
τας τον Απόλλωνα στην τελευταία στροφή
του μαραθωνίου. Παρεμπιπτόντως, η πιο ευ-
ρεία νίκη στο πρωτάθλημα ήταν επί της ομά-
δας του Σωφρόνη Αυγουστή με 5-1 (11η

αγωνιστική). Το σύνολο του Πάολο Τραμε-
τσάνι είχε σκοράρει κατά την πρώτη φάση
του πρωταθλήματος 45 φορές σε 22 αγωνι-
στικές.

Στα πλέι-οφ, τώρα, σε δέκα αναμετρήσεις
πέτυχε άλλα 21. Δηλαδή δύο γκολ ανά παι-
χνίδι.

Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν συνεχίζει να αποτελεί
την πιο ‘καυτή’ ομάδα στην επίθεση και σε
συνδυασμό με τους σερί τίτλους, πιστοποιεί
την ανωτερότητα του. Υπενθυμίζουμε πως
το 2016 είχε σκοράρει 91 φορές, το 2017 πα-
νηγύρισε 77 τέρματα και το 2018 είχε πετύ-
χει νέο ρεκόρ σκοραρίσματος αφού σταμά-
τησε στα 92.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή είναι η
5η στα τελευταία έξι χρόνια που διαθέτει την
πιο αποτελεσματική επιθετική γραμμή του
πρωταθλήματος. Το 2014 είχε σκοράρει 80
φορές και το 2015 μπήκε ‘σφήνα’ ο Απόλλων
καθώς μέτρησε 59 τέρματα.
Με… φόρα για το 7ο νταμπλ

Στον ΑΠΟΕΛ δηλώνουν αποφασισμένοι
και πεισμωμένοι να προσθέσουν την 22η

Κούπα του Κυπέλλου στην πλούσια τροπαι-
οθήκη τους, κλείνοντας με το ιδανικότερο
τρόπο τις φετινές υποχρεώσεις τους.

Δηλαδή, με την κατάκτηση του 7ου
νταμπλ στην ιστορία τους. Ο τελικός με την
ΑΕΛ αποτελεί πρόκληση και για τον προπο-
νητή, αφού θα είναι το πρώτο του νταμπλ.
Διαβαθμίστηκε και η Αλκή Ορόκλινης

Ακόμα δεν το πιστεύουν στην Αλκή πως η
ομάδα στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Β΄
Κατηγορία. Η ‘Αθάνατη’ με τη συνολική της
παρουσία στο πρωτάθλημα άξιζε να παρα-
μείνει στην Α΄ Κατηγορία, αλλά η μοίρα της
έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Έχασε εκτός από την
Ένωση Παραλιμνίου με 3-2 και το γκολ

μπήκε στο 90΄+11’ . Παρέμεινε στην Α΄ Κα-
τηγορία, η ομάδα του Παραλιμνίου, ενώ με
ισοπαλία θα έπεφτε κατηγορία.

Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το παι-
χνίδι στο ‘Τάσος Μάρκου’ θα μείνει για χρό-
νια χαραγμένο στη μνήμη όλων όσοι αποτε-
λούν την Οικογένεια της ‘Αθάνατης’.
Στο Παραλίμνι ακόμα πανηγυρίζουν…

Στο Παραλίμνι ακόμα πανηγυρίζουν την
περιπετειώδη, συγκλονιστική αλλά και ανε-
πανάληπτη παραμονή τους στην Α΄ Κατη-
γορία. Η ομάδα του Παραλιμνίου αποδεί-
χτηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει και κατά-
φερε να μείνει στην πρώτη κατηγορία  για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η τύχη χαμο-
γέλασε τελευταία στην Ένωση και τέλος
καλό όλα καλά για τους Παραλιμνίτες.
ΔΟΞΑ – Το… πρωτάθλημα της Εφτάψυ-
χης

Αν για το ΑΠΟΕΛ είναι η έβδομη σερί κα-
τάκτηση πρωταθλήματος, για τη Δόξα είναι
η έβδομη σερί παραμονή στην Α΄ Κατηγο-
ρία. Τηρούμενων των αναλογιών, πρόκειται
για σχεδόν ισάξιες επιτυχίες, αφού πρόκειται
για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων
τους. Οι πράσινοι της Κατωκοπιάς παρου-
σιάζονται εφτάψυχοι λοιπόν, καθώς κάθε
σεζόν βρίσκουν τον τρόπο και επιβιώνουν.
Το 3-0 εις βάρος της Ανόρθωση στο ‘Αντώ-
νης Παπαδόπουλος’ ήταν αρκετό για να της
χαρίσει την παραμονή.
Πρωταθλητής ο Εθνικός, άνοδος και για
Ολυμπιακό

Με πρωταθλητή τον Εθνικό Άχνας και τον
Ολυμπιακό να κερδίζει το άλλο εισιτήριο
ανόδου ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της
Β΄ Κατηγορίας. 

Οι δύο παραδοσιακές ομάδες της Α΄ Κα-
τηγορίας επέστρεψαν στα σαλόνια και μάλι-
στα με θριαμβευτικό τρόπο. Η ομάδα της
Άχνας συνέτριψε 5-0 την ΑΕΖ και οι μαυρο-
πράσινοι με 6-0 το ΘΟΪ Λακατάμιας, που με
τη βαριά ήττα που δέχθηκε από τον Ολυμ-
πιακό αποχαιρέτησε την Β΄ Κατηγορία και
ακολούθησε τον Διγενή Ορόκλινης, την
ΠΑΕΕΚ και την ΜΕΑΠ ΣΤΗΝ Γ΄ Κατηγο-
ρία.
Τα θέλει όλα ο ΑΠΟΕΛ – Ζουν και ανα-
πνέουν για το Κύπελλο στην ΑΕΛ

Η ποδοσφαιρική περίοδος 2018-2019
στην Κύπρο ολοκληρώνεται την Τετάρτη
22/5, 19.00), με τη διεξαγωγή του τελικού
Κυπέλλου στο ΓΣΠ, ανάμεσα στον πρωτα-
θλητή ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ, η οποία έχει

εξασφαλίσει ένα εκ των τριών εισιτηρίων για
το Γιουρόπα Λιγκ. Μελανό σημείο για τον
μεγάλο τελικό του Κυπέλλου θα είναι η
μικρή παρουσία φιλάθλων σε σχέση με τελι-
κού προηγούμενων χρόνων, όπου τα εισιτή-
ρια εξαντλούνταν από την πρώτη μέσα κυ-
κλοφορίας τους.
ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει μόνο τους περισσότε-
ρους τίτλους πρωταθλήματος (28), αλλά κυ-
ριαρχεί και στη διοργάνωση του Κυπέλλου.
Είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 21 κατα-
κτήσεις, σε 32 συμμετοχές του στον τελικό
της διοργάνωσης. Συμμετείχε 59 φορές στα
προημιτελικά και 54 φορές στα ημιτελικά, σε
76 συμμετοχές του στη διοργάνωση από τις
77 συνολικά που έχουν γίνει. Δεν συμμετείχε
στο Κύπελλο μόνο τη σεζόν (1973-74), όταν
συμμετείχε στο Ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ της Λευκωσίας θεω-
ρούν ως μία πολύ καλή ευκαιρία να κάνουν
το νταμπλ και να κλείσουν τη φετινή πετυ-
χημένη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.
Σαφώς και γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν εύ-
κολο έργο απέναντι στην ΑΕΛ, ωστόσο
υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι η ομάδα θα
τα καταφέρει να κατακτήσει και το Κύπελλο. 

Πλεονέκτημα για τους πρωταθλητές είναι
ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στη φυσική τους
έδρα το ΓΣΠ.
Δόξα για το έβδομο στην ΑΕΛ

Δεν έχει κατακτήσει το Κύπελλο για
τριάντα ολόκληρα χρόνια! Τα τελευταία δε-
καέξι χρόνια βρέθηκε κοντά στον στόχο,
έχασε όμως έξι φορές σε ισάριθμους τελι-
κούς.

Έτσι άπαντες στην ΑΕΛ ζουν και αναπνέ-
ουν για τον τελικό του Κυπέλλου. Η ευκαι-
ρία που έχει η ΑΕΛ μετά από 30 ολόκληρα
χρόνια να πανηγυρίσει την κατάκτηση του
Κυπέλλου δεν θέλουν να πάει χαμένη. Η
ΑΕΛ ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με στόχο
την έξοδο στην Ευρώπη και τον πέτυχε.
Τώρα μπροστά της υπάρχει ο στόχος της κα-
τάκτησης του Κυπέλλου και έχει όλα τα
φόντα να τα καταφέρει. Αν στο ΓΣΠ σηκώ-
σει το Κύπελλο, τότε η φετινή σεζόν θα κα-
ταγραφεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες
στην ιστορία της λεμεσιανής ομάδας. Άπαν-
τες στην ΑΕΛ γνωρίζουν όμως ότι δεν θα
έχουν εύκολο έργο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ,
ωστόσο δηλώνουν πανέτοιμοι για ν’ αντεπε-
ξέλθουν στις δυσκολίες…
Η προϊστορία ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ στο Κύπελλο

Μέχρι σήμερα ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ αναμε-
τρήθηκαν άλλες 28 φορές στον θεσμό του
Κυπέλλου (τελικούς και άλλες φάσεις). Αυτή
θα είναι η 29η φορά που θα αναμετρηθούν
στο Κύπελλο και ο εκτός μεταξύ τους τελι-
κός. Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ της Λευκωσίας
υπερτερούν στους τελικούς απέναντι στους
‘γαλαζοκίτρινους’ της Λεμεσού κατά μία
νίκη. Ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε τρεις φορές τον
τίτλο με την ΑΕΛ να τον κατακτά δύο. Τε-
λευταία επικράτηση του θρύλου σε τελικό
απέναντι στην ΑΕΛ ήταν το 2015 με 4-2 στο
ΓΣΖ της Λάρνακας, ενώ για να βρούμε την
προηγούμενη φορά που τα είπαν οι δύο ομά-
δες σε τελικό πρέπει να πάμε στο μακρινό
1979, όπου ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 1-0.
ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ αναμετρήθηκαν σε 5 τελι-
κούς με το ΑΠΟΕΛ να μετράει τρία τρόπαια
και την ΑΕΛ δύο κατακτήσεις. n

Ο ΑΠΟΕΛ ξανά στην… κορυφή! Ζουν και αναπνέουν για το Κύπελλο στην ΑΕΛ…

Μόνο το κύπελλο
Στην ΑΕΛ ζουν και αναπνέουν για τον τελικό
και άπαντες θέλουν να κλείσουν τη χρονιά ση-
κώνοντας την κούπα.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι ενέργειες της Τουρκίας έχουν καταδικα-

στεί ευρέως από τη διεθνή κοινότητα.

Νίκος Χριστοδουλίδης,

Υπουργός Εξωτερικών.

Εάν το Ιράν θέλει πόλεμο, θα είναι επισήμως

το τέλος του.

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν θα υπάρξει πόλεμος, αφού ούτε εμείς το
θέλουμε  ούτε τρέφει κανείς αυταπάτες ότι
μπορεί να αντιμετωπίσει το Ιράν.
Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ,
ΥΠΕΞ του Ιράν.

Η αγορά του αμυντικού συστήματος S-400

από τη Ρωσία είναι μια τελειωμένη υπόθεση.

Ταγίπ Ερντογάν,

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Οι μεταρρυθμίσεις σε  Ιρλανδία, Ισπανία,
Πορτογαλία και Ελλάδα αποδείχθηκαν σω-
στές, αν και δεν αρνούμαι ότι τα βάρη για
τους πολίτες ήταν σοβαρά.
Άνγκελα Μέρκελ, 
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Οι ΗΠΑ θέλουν μια αδύναμη και διαιρεμένη

Ευρώπη. 

Μπρινό Λεμέρ,

Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.

Η Βρετανία δεν χρειάζεται τη διεξαγωγή
βουλευτικών εκλογών, ούτε ένα δεύτερο δη-
μοψήφισμα για το Brexit.
Τζέρεμι Χαντ,
ΥΠΕΞ της Βρετανίας.

«Εχθρός της ανάπτυξης» η αβεβαιότητα στις

σινοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις.

Άνχελ Γκουρία,

ΓΓ του ΟΟΣΑ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία 
οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Κινήματος 

Χιλιάδες εργαζομένων
στον τομέα της υγείας
και της κοινωνικής

φροντίδας συμμετείχαν στις
7 Μαίου στις Βρυξέλλες σε
μαζικές διαδηλώσεις με αί-
τημα την έγκριση αυξημέ-
νων κονδυλίων και την
πρόσληψη του απαιτούμε-
νου προσωπικού ώστε ο το-
μέας να είναι σε θέση να εξυ-
πηρετεί ικανοποιητικά τους
πολίτες. Οι συμμετέχοντες
στις διαδηλώσεις ζήτησαν
και πάλιν ότι στόχος του
κράτους πρέπει να είναι η
βελτίωση της προσφοράς των υπηρεσιών προς το κοινό και
όχι η παροχή διευκολύνσεων για τη μεταφορά των πόρων
του κράτους στα θησαυροφυλάκια των μεγαλομετόχων των
επιχειρήσεων. 

Τα αιτήματα των Βέλγων εργαζομένων απηχούν τις κοινές
θέσεις και απαιτήσεις του συνόλου των εργαζομένων στην
Ενωμένη Ευρώπη. Δυο μόλις μέρες μετά τις διαδηλώσεις στις
Βρυξέλλες οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία πραγματοποί-
ησαν εθνική απεργία με διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα
κύριο αίτημα της οποίας είναι επίσης η έγκριση πρόσθετων
κονδυλίων για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι προσλήψεις του
απαιτούμενου πρόσθετου προσωπικού και η αύξηση των
απολαβών των υπαλλήλων του δημοσίου, οι οποίοι ταλαι-
πωρούνται από τη συνεχιζόμενη μακρόχρονη πολιτική της
λιτότητας. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων συνέπεσαν
με τις εκδηλώσεις για την 9η Μαίου που γιορτάζεται ως
Μέρα της Ευρώπης γεγονός που αξιοποιήθηκε για την πραγ-
ματοποίηση της συμβολικής κινητοποίησης των οργανώ-
σεων των δημοσίων υπαλλήλων για να τονισθεί ότι η πλει-
οψηφία των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έχουν εφαρμόσει μέτρα λιτότητας που οδήγησαν
σε απαράδεκτη κατάσταση τις δημόσιες υπηρεσίες των
χωρών τους.  

Εξ ίσου έντονα εγείρεται και το αίτημα των Ευρωπαίων
Πολιτών για μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Είναι εν
προκειμένω πολύ χαρακτηριστική η ΄Εκθεση του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, η οποία επι-
σημαίνει ότι η απουσία μέτρων κατά της κλιματικής αλλα-
γής καταστρέφει επικίνδυνα το φυσικό περιβάλλον και ήδη
οδηγεί στην εξαφάνιση ενός εκατομμυρίου ειδών της χλω-
ρίδας και πανίδας της υδρογείου. 

Ένα πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο τονίζει ότι οι πολίτες απαι-
τούν μέτρα από την ΕΕ για την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Το αίτημα προβάλλεται και από το Ευρωπαϊκό
Συνδικαλιστικό Κίνημα εν όψει των Ευρωεκλογών από τις
οποίες οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναμένουν μια δίκαιη Ευ-

ρώπη για την τάξη των εργαζομένων με την κατοχύρωση της
ισχυρότερης συμμετοχής τους στα συστήματα συλλογικών
διαπραγματεύσεων ώστε να οδηγούνται σε ενίσχυση των δι-
καιωμάτων τους και σε διευρυμένη ισότητα των πολιτών. 

Οι Ευρωσκεπτικιστές, οι εθνικιστές και οι ακροδεξιοί δεν
προσφέρουν λύσεις στα Ευρωπαϊκά προβλήματα. Οι αξίες
που διατυμπανίζουν οι ομάδες αυτές δεν προσφέρουν για
παράδειγμα οποιαδήποτε στήριξη στους συνδικαλιστές στην
Τουρκία που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια στις 8 Μαίου. Τη
δίκη παρακολούθησε αντιπροσωπεία της δημοσιοϋπαλληλι-
κής συντεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου UNISON όπως
μέλη του προσωπικού Πρεσβειών κρατών μελών της ΕΕ. 

Ειδικότερα η συνδικαλιστική πλευρά διακήρυξε ότι κύριος
στόχος της είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και
η δημοκρατία για τους πολίτες και για ολόκληρο τον πλα-
νήτη και όχι τα κέρδη για τους λίγους. Τις θέσεις αυτές δια-
κηρύττει και πάλι το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα με
την ευκαιρία της επικοινωνίας του με τους Ευρωπαίους ερ-
γαζόμενους εν όψει και των Ευρωεκλογών και τους καλεί να
καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να περιορισθούν οι πι-
θανότητες εκείνων που στοχεύουν στην καταστροφή της δη-
μοκρατίας στην Ευρώπη. 

Το γεγονός ότι τα δημοκρατικά πολιτεύματα είναι πολύ
εύθραστα σε χώρες των οποίων την εξουσία κατέχουν αυ-
ταρχικοί ηγέτες τονίστηκε από την απόφαση στην Τουρκία
για ακύρωση των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινού-
πολη παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα των εκλογών επα-
ναβεβαιώθηκε μετά από νέα καταμέτρηση των ψήφων.
΄Ομως το κυβερνόν κόμμα, το οποίο δεν κέρδισε τις εκλογές
δεν αποδέχθηκε το αποτέλεσμα και θα γίνουν και πάλιν
εκλογές στις 23 Ιουνίου. Οι εκλογές αυτές αποκτούν ιδιαί-
τερη σημασία ιδιαίτερα για τις Τουρκικές Συνδικαλκιστικές
Οργανώσεις δημοτικών υπαλλήλων διότι μια πιθανή αλλαγή
στο κόμμα που θα ελέγχει το δήμο μπορεί να οδηγήσει σε
απολύσεις αντιφρονούντων, ή και σε άσκηση αφόρητης πίε-
σης σ’ αυτούς για προσχώρηση τους στη συντεχνία του κυ-
βερνώντος κόμματος. n
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