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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Πραγματικότητα το ΓεΣΥ

Από το περασμένο Σάββατο 1 Ιουνίου 2019 άρχισε και
επίσημα να εφαρμόζεται το Γενικό Σχέδιο Υγείας
(ΓΕΣΥ) εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στον τομέα

της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον τόπο
μας.

Πρόκειται για μια ριζοσπαστική καινοτομία που συζητείται
για δεκαετίες με συνεχείς παλινδρομήσεις και αναβολές, που
τελικά μετά και την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή των σχε-
τικών Νόμων και Κανονισμών έχει καταστεί πραγματικό-
τητα.

Ως Οργάνωση, στηρίζουμε από την αρχή το μεγάλο εγ-
χείρημα της εισαγωγής του ΓεΣΥ και θα συνεχίσουμε να το
στηρίζουμε κάτω από τρεις προϋποθέσεις:  πρώτον ότι η δια-

σφάλιση των υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει να αποτελεί βα-
σική ευθύνη του Κράτους, δεύτερον ότι θα καταβληθεί κάθε
προσπάθεια ώστε τα κρατικά νοσηλευτήρια μετά και την
πρόσφατη αυτονόμησή τους, να καταστούν ανταγωνιστικά
και βιώσιμα, παραμένοντας ως ο βασικός πυλώνας ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, ιδιαίτερα μέσα στις ραγδαία με-
ταβαλλόμενες συνθήκες της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης
που επέρχεται με την εισαγωγή του ΓεΣΥ και τρίτον ότι θα
συνεισφέρουν όλοι ανεξαιρέτως.

Είμαστε βέβαιοι ότι το ΓεΣΥ στα πρώτα στάδια της εφαρ-
μογής του θα αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες.  Γι’
αυτό και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδείξουμε κα-
τανόηση και υπομονή.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι η
υγεία αποτελεί ύψιστο αγαθό.  Γι’ αυτό και θα πρέπει να επι-
δειχθεί από όλους υπευθυνότητα, σύνεση και διάθεση συ-
νεργασίας, έτσι ώστε οι όποιες επιβαλλόμενες αλλαγές και
διορθωτικά μέτρα να μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα και
αποφασιστικά.

Καλωσορίζουμε το ΓεΣΥ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στην εφαρμογή και την όλη πορεία του, προσβλέποντας ότι
θα μπορέσει να επιτελέσει την υψηλή κοινωνική αποστολή
που του προορίζεται, προσφέροντας στον κύπριο πολίτη
υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες πρόληψης, φρον-
τίδας και περίθαλψης. n

Συσκέψεις και ενημέρωση των μελών για τα τρέχοντα θέματα ενδιαφέροντος 

ΟΓενικός Γραμματέας σ. Γλαύκος Χατζηπέτρου επι-
κεφαλής μελών της ηγεσίας της Οργάνωσης μας και
με συνοδεία ομάδας στελεχών συνεχίζει να ενημε-

ρώνει τα μέλη για τα τρέχοντα επαγγελματικά θέματα που
χειρίζεται η Οργάνωση μας και τις αναμενόμενες συναφείς
εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, ο ΓΓ καλύπτει τις εξελίξεις σε σχέση με τις
προσφυγές της Οργάνωσης μας στο Ανώτατο Δικαστήριο,

όπως και για τα θέματα του
έκτακτου προσωπικού και
τους χειρισμούς της Οργά-
νωσης μας.  

Στα πλαίσια αυτά πραγμα-
τοποιήθηκαν ήδη μαζικές
συγκεντρώσεις συναδέλφων
στους τόπους εργασίας στη
Λευκωσία και προγραμμα-
τίζονται παρόμοιες συσκέ-
ψεις στη Λεμεσό και την
Πάφο.

Στη Λευκωσία οι συναν-
τήσεις έγιναν στις 24 Μαΐου
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευ-
κωσίας και την 31 Μαΐου
στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Οι συνάδελφοι είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν
για τα δημοσιοϋπαλληλικού
ενδιαφέροντος θέματα και
τις σχετικές εκκρεμότητες
και να υποβάλουν ερωτήσεις
για συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες. 

Η σύσκεψη στη Λεμεσό
θα γίνει την Πέμπτη 13 Ιου-
νίου στις 5.30 μ.μ. στο οί-
κημα της Οργάνωσης μας
και ακολουθεί η συνάντηση
στην Πάφο την Παρασκευή
14 Ιουνίου, στις 6.00 μ.μ. στο
οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ. n

Με απόλυτη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε το Cyprus IT
Forum, το κορυφαίο συνέ-
δριο πληροφορικής και τε-
χνολογιών που οργανώ-
θηκε για δεύτερη χρονιά

στην Κύπρο.    σελ. 12

Το συνέδριο πληροφορικής IT Forum

Σε άρθρο του στο Αθηναϊκό ΒΗΜΑ ο Αν-
τώνης Καρακούσης αποδείδει την απώλεια
των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ στην αμετροέπεια
της συμπεριφοράς του κ. Τσίπρα ο οποίος
ξέφυγε από την ορθότητα της αρχικής πολι-
τικής του.    σελ. 3

Για το υψηλό χρέος, τις αδύναμες
τράπεζες και τις φούσκες στην
αγορά ακινήτων φαίνεται να ανη-
συχεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα.    σελ. 11

Οι ανησυχίες της ΕΚΤ

Η εκδίκηση της μεσαίας τάξης
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Γεωλογικού Λειτουργού Τμήμα Γεωλο-
γικής Επισκόπησης, από τις 15 Μαΐου 2019:
Ανδρέας Ζορλής, Νικόλαος Παπαδημητρίου,
Βασίλης Συμεού.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Κυριάκος Πλατρίτης, Ανώτερος Ειδικός
Ψυχολόγος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, προ-
άγεται στη θέση Πρώτου Ειδικού Ψυχολό-
γου, από την 1η Μαΐου 2019.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραφείου, Γενικό Βοη-
θητικό Προσωπικό, προάγονται στη  θέση
Βοηθού Γραφείου Α΄, από τις 22 Απριλίου
2019: Κυριάκος Στυλιανού, Μαρία Μανώλη.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Χρυσταλλένη Αδάμου, Λειτουργός
Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, παραιτήθηκε
από τις 2 Μαΐου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Μηλίτσα Γεωργίου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2019.

Η Χριστίνα Μ. Ιωάννου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Η Νίκη Χατζηχρίστου-Βασιλείου, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
2 Μαΐου 2019.

Η Μαρούλλα Σβανά, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 2
Μαΐου 2019.

Ο Μιχαήλ Παπαντωνίου, Επιθεωρητής
Ακτινογράφος (Κλάδος Ακτινογράφων/
Ακτινοδιαγνωστικής), αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2019.

Η Μάρω Χριστοδουλίδου, Χημικός, 1ης
Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυπη-
ρέτησε από τις 30 Απριλίου 2019. 

Η Αθηνά Μεταξά, Τεχνικός Λειτουργός,
1ης Τάξης, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Η Διαμάντω Ιακώβου, Ανώτερος Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ανώτερος Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδά-
των, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Ο Ευγένιος Κληρίδης, Επιθεωρητής, Φυ-
λακές, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Ο Στέφανος Ε. Οικονομίδης, Ανώτερος
Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, αφυπηρέ-
τησε από τις 30 Απριλίου 2019.

Η Μιράντα Βακανά, Λειτουργός Γενικού
Λογιστηρίου Α΄, αφυπηρέτησε από τις 2
Μαΐου 2019. 

Ο Στέλιος Παντοπίου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φω-

τολιθογραφίας), Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τις 17
Μαΐου 2019.

Η Μαρία Μανώλη, Βοηθός Γραφείου Α',
αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2019.

Ο Νίκος Ναπολέοντος, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 4
Μαΐου 2019.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
εννέα κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τμήμα
Περιβάλλοντος. (Η θέση είναι Πρώτου Διο-
ρισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλί-
μακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385,
15.496, 15.861, 16.060, 16.439, 16.818,
17.197, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826,
17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081,
22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907
και Α7(ιι): €22.648, 23.780, 24.912,
26.044,27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704,
32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ-
ΜΕΤΡΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 16
κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού,
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α5(2η Βαθμίδα):
€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, Α7: €22.648, 23.780,
24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440,
30.572, 31.704, 32.836, 33.968 και Α8(ι):
€24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288,
30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273,
36.470, 37.667, 38.864 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πο-
λιτικής Άμυνας, Πολιτική Άμυνα. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μι-
σθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697,
26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682,
32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10:
€34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840,
42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081,
48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες).

Σημ.: Στον κάτοχο της θέσης θα απονέμε-
ται ως μέλος της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας
και σύμφωνα με τους περί Πολιτικής Άμυνας

(Γενικούς) Κανονισμούς του 1997, βαθμός
Βοηθού Διευθυντή στην ιεραρχία της και θα
του παραχωρείται η προβλεπόμενη από τους
ίδιους Κανονισμούς στολή.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να
υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επι-
τύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την
1.12.2018, δυνάμει των προνοιών των περί
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως
2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσι-
εύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας με ημερομηνία 1.3.2019 και αρ.
γνωστοποίησης 153 και έχουν αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέ-
ταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν
με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο
οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός
ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν
λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρη-
μένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσ-
ληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.
cy). Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη
γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν
μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους
κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την
υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή
στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το
πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να
υποβληθεί με την αίτηση.
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια
κενή μόνιμη θέση Φωτογράφου, Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδο-
τική 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,
23.720, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308,
29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968,
35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙ-
ΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού
Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μι-
σθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697,
26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682,
32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10:
€34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840,

42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081,
48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να
υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επι-
τύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την
1.12.2018, δυνάμει των προνοιών των περί
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως
2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσι-
εύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας με ημερομηνία 1.3.2019 και αρ.
γνωστοποίησης 153 και έχουν αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέ-
ταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν
με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας  στο
οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός
ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν
λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρη-
μένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσ-
ληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.
cy). Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη
γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν
μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους
κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την
υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή
στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το
πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να
υποβληθεί με την αίτηση.

Για τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, για τις πιο πάνω
θέσεις στις γνωστοποιήσεις στην Επίσημη
Εφημερίδα της 24ης Μαΐου 2019.

Αιτήσεις στην ΕΔΥ μόνο ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα www.psc.gov.cy ή στην
Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Αριάδνη
https:///eservices.cyprus.gov.cy μέχρι τις 14
Ιουνίου. 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.
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Ενόψει της εφαρμογής της 1ης φάσης
του Γενικού Σχεδίου Υγείας από το πε-
ρασμένο Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, οι

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας ενημερώνουν το κοινό ότι η λειτουρ-
γία τους θα συνεχιστεί σύμφωνα με τους ίδι-
ους κανονισμούς και διαδικασίες και μετά
από την έναρξη του ΓεΣΥ, και οι οποίοι
ίσχυαν και πριν την έναρξη του ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι κάτοχοι κάρ-
τας νοσηλείας μπορούν να προσέρχονται με
την κάρτα νοσηλείας τους στα νοσοκομεία
και τα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ όπου λει-

τουργούν οδοντιατρικές κλινικές, και κατα-
βάλλοντας τέλος €3 με την εγγραφή τους,
θα λαμβάνουν την αναγκαία οδοντιατρική
φροντίδα. Διευκρινίζεται ότι η επίσκεψη σε
οδοντίατρο δεν προϋποθέτει παραπομπή
από Προσωπικό Ιατρό.

Οι μη κάτοχοι κάρτας νοσηλείας θα μπο-
ρούν επίσης να λαμβάνουν οδοντιατρική
φροντίδα από τις δημόσιες οδοντιατρικές
υπηρεσίες, καταβάλλοντας τέλη ανάλογα με
το είδος της θεραπείας και σύμφωνα με τον
κυβερνητικό τιμοκατάλογο. n

Συνεχίζει όπως πριν η λειτουργία 
των δημόσιων Οδοντιατρικών Υπηρεσιών
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Aπόψεις και σχόλια
Το άλλο σχέδιο και η εκδίκηση της με-
σαίας τάξης 

Τον Ιανουάριο του 2015 ο κ. Τσίπρας ανέ-
λαβε τη διακυβέρνηση της χώρας έμπλεος
ενθουσιασμού και πίστης για την ορθότητα

των αντιλήψεων και
των επιλογών του.

Πίστευε τότε ότι
έχει το δίκιο με το
μέρος του, ότι οι ευ-
ρωπαίοι εταίροι και
δανειστές θα αποδέ-
χονταν διορθώσεις
στην οικονομική πολι-

τική, θα του προσέφεραν αμέριστη βοήθεια
και συμπαράσταση και κυρίως θα του επέ-
τρεπαν να εφαρμόσει το δικό του σχέδιο
χωρίς πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, χωρίς
τις προβλέψεις του e-mail Χαρδούβελη,
παρά μόνο με ρυθμίσεις και πολιτικές προ-
στασίας των ασθενεστέρων.

Αγνόησε τότε τις προειδοποιήσεις των πε-
ρισσοτέρων και ιδιαιτέρως εκείνων που επέ-
μεναν ότι η χώρα δεσμεύεται από τις προ-
ηγούμενες συμφωνίες και πως η ευρωζώνη
διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και αυ-
στηρούς δημοσιονομικούς κανόνες που κα-
νείς δεν μπορεί να αγνοεί και να υπερβαίνει.

Ούτε βεβαίως έλαβε υπόψη όσους προ-
έβλεπαν ότι η κυβέρνησή του θα αντιμετω-
πίσει τον κίνδυνο της πιστωτικής ασφυξίας
αν αγνοήσει τις προβλέψεις του δεύτερου
προγράμματος και επιχειρήσει να αναθεω-
ρήσει μονομερώς τις προβλεπόμενες από
αυτό υποχρεώσεις της Ελλάδας.

Κάπως έτσι, κυριαρχούμενος από ομολο-
γημένες αργότερα αυταπάτες και ψευδαι-
σθήσεις, έξι μήνες μετά βρέθηκε αντιμέτω-
πος με το απόλυτο αδιέξοδο και με τη χώρα
στα πρόθυρα της καταστροφής.

Το καλοκαίρι του 2015 επιχείρησε τον
έσχατο εκβιασμό με το περιβόητο δημοψή-
φισμα, το αποτέλεσμα του οποίου αναγκά-
στηκε να αρνηθεί όταν ετέθη το ζήτημα της
εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη.

Υπό το βάρος των προσωπικών ευθυνών
για όσα δυστυχή ανέμεναν τον ελληνικό λαό
από μια τέτοια εξέλιξη οδηγήθηκε σε εκείνη
την περιβόητη 17ωρη διαπραγμάτευση,
όπου παραδόθηκε σχεδόν αμαχητί αποδεχό-
μενος το τρίτο πρόγραμμα, ένα άκρως μονε-

ταριστικό σχέδιο, πολύ διαφορετικό και ξένο
προς τις πεποιθήσεις του ίδιου και του κόμ-
ματός του.

Πράγμα που οδήγησε στη διάσπαση της
παράταξής του, στην αποπομπή του επανερ-
χόμενου σήμερα με άλλο σχήμα τότε υπουρ-
γού Οικονομικών και πάντα νάρκισσου
Γιάνη Βαρουφάκη και στην υπερψήφιση του
βαθιά νεοφιλελεύθερου τρίτου προγράμμα-
τος με τις ψήφους των άλλων, των εχθρών
και σήμερα διεκδικητών της εξουσίας.

Αφού πέρασε το τρίτο πρόγραμμα από τη
Βουλή, κατέφυγε και πάλι στις κάλπες, τις
οποίες κέρδισε επειδή απλούστατα ο ελλη-
νικός λαός τού προσέφερε απλόχερα μία
ακόμη ευκαιρία.

Θεώρησε τότε τη νίκη δική του και έθεσε
επί τόπου σε εφαρμογή σχέδιο ηγεμόνευσης
της πολιτικής ζωής.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 κήρυξε τον
πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης και μαζί άρ-
χισε να οργανώνει επιχείρηση ηθικής εξόν-
τωσης των πολιτικών του αντιπάλων. Ταυ-
τόχρονα με τη συνεργασία του Ευκλείδη
Τσακαλώτου έχτισε ένα επιθετικό σχήμα δη-
μοσιονομικής πολιτικής εις βάρος κυρίως
της μεσαίας τάξης με υπέρογκη φορολογία,
υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και αφόρη-
τους περιορισμούς ακόμη και των επενδυτι-
κών δαπανών για να τιμωρήσει εκείνους που,
υποτίθεται, είχαν ευτυχήσει και απολαύσει
εισοδήματα και αγαθά στα χρόνια της δα-
νεικής ευημερίας.

Υπερέβαλαν εαυτούς τότε οι σημερινοί κυ-
βερνώντες, διεύρυναν τα μέτρα της εσωτε-
ρικής υποτίμησης και προσέδωσαν απολύ-
τως ταξικά χαρακτηριστικά στο σχέδιο στα-
θεροποίησης.

Μιλώντας αργότερα στη Βουλή ο Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος ομολόγησε σχεδόν κυνικά
ότι η ευημερούσα τις προηγούμενες δεκαε-
τίες μεσαία τάξη οφείλει να πληρώσει τα πε-
ρισσότερα σχεδόν ως υπεύθυνη για τη χρε-
οκοπία.

Η επιλογή ωστόσο είχε επιμέρους σκο-
πούς. Πρώτον, οι κυβερνώντες ήθελαν να
εξασφαλίσουν την εύνοια των εταίρων και
των δανειστών, ώστε κάποια στιγμή, σε ευ-
χερέστερο χρόνο, να διευκολυνθούν στην
προσπάθεια επανένταξης της ελληνικής οι-
κονομίας στο διεθνές οικονομικό σύστημα,

και δεύτερον, προκειμένου να δημιουργή-
σουν ένα απόθεμα προεκλογικών πόρων
ικανό να επηρεάσει τη στάση των ψηφοφό-
ρων στο τέλος της τετραετίας.

Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας συνέλαβε σε ανύ-
ποπτο χρόνο ένα ολοκληρωμένο πολιτικό
σχέδιο που περιελάμβανε έλεγχο των μέσων
ενημέρωσης, εξόντωση των πολιτικών αντι-
πάλων διά των σκανδάλων, κατευνασμό των
ξένων διά της υπερβολικής δημοσιονομικής
διαχείρισης και ανακατανομές εισοδήματος
υπέρ των δυνάμει ψηφοφόρων του. Περιττό
να πούμε ότι προς κατευνασμό των ξένων
υπερασπίστηκε με πάθος και τη Συμφωνία
των Πρεσπών.

Έτσι πολιτεύθηκε λοιπόν όλα τα προηγού-
μενα χρόνια, μόνο που αγνόησε το βάρος
που προέκυπτε από την πολιτική του στους
πολλούς, που σήμερα επικαλείται και δήθεν
υπερασπίζεται.

Τα υπερβάλλοντα πρωτογενή πλεονά-
σματα που πέτυχε η δημοσιονομική διαχεί-
ριση, οι πόροι που συγκεντρώνονταν στο
δημόσιο ταμείο έλειπαν ωστόσο από μεγάλα
τμήματα του πληθυσμού και ιδιαιτέρως από
την άλλοτε ακμάζουσα και πολυπληθή με-
σαία τάξη. Και επιπλέον το απολύτως μονε-
ταριστικό σχήμα οικονομικής πολιτικής που
υιοθέτησε και εφήρμοσε με πίστη νεοφώτι-
στου είχε και δεύτερο μέρος, το οποίο ο κ.
Τσίπρας αγνόησε.

Η μεταρρύθμιση, το άνοιγμα των αγορών,
η προσέλκυση κεφαλαίων και η ανάδυση του
ιδιωτικού τομέα δεν ήταν στις προτεραιότη-
τές του, δεν πίστευε κατά βάση σε αυτά. Γι’
αυτό και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί ορθο-
λογικά το αποτέλεσμα της αυστηρής δημο-
σιονομικής διαχείρισης. Νόμισε πως το πρό-
γραμμα τελείωνε στα πρωτογενή πλεονά-
σματα και φανταζόταν πως από τη στιγμή
που θα τα δημιουργούσε θα μπορούσε και να
τα μοιράζει κατά το δοκούν, κατά τα συμφέ-
ροντά του, για τον προσεταιρισμό των κου-
ρασμένων ψηφοφόρων. Αγνόησε επί της ου-
σίας το αναπτυξιακό σκέλος του σχεδίου,
αυτό που πραγματικά γεννά ελπίδες και
προσδοκίες, βεβαιώνοντας τον λαό ότι η
κρίση όντως οριστικά τελειώνει.

Μπορεί να πει κανείς ότι ο κ. Τσιπρας αυ-
τοχειριάστηκε επειδή υπηρέτησε ένα σχέδιο
που δεν πίστεψε ποτέ και δεν θέλησε να ολο-

κληρώσει.
Το εγκατέλειψε στην πιο καλή του στιγμή,

αφήνοντας πλούσια και μοναδική κληρονο-
μιά στον κ. Μητσοτάκη.

Το μονεταριστικό σχέδιο, το άλλο σχέδιο
που κάθε τόσο καταγγέλλει ως νεοφιλελεύ-
θερο, όπως και η μεσαία τάξη που περιφρό-
νησε, τον εκδικούνται και τον απειλούν με
διασυρμό.

Οι πολλοί αρνήθηκαν το σχέδιό του, το
θεώρησαν μίζερο, ασθενές, μυωπικό, χωρίς
όραμα και μεσοπρόθεσμο στόχο, χωρίς προ-
οπτική. Και αυτό γιατί απλούστατα τους
στέρησε την ελπίδα και την προσδοκία της
ανάκαμψης και της επιστροφής στην κανο-
νικότητα.

Τώρα οδηγείται στις εθνικές κάλπες θέ-
λοντας και μη, σχεδόν κυνηγημένος και σί-
γουρα βαρύτατα ηττημένος.

Αν δεν αλλάξει τροπάρι, αν επιμείνει στο
ηττημένο και διχαστικό δίλημμά του, αν συ-
νεχίσει να επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης
και στον λαό που απέρριψε το μίζερο σχέδιο
αναδιανομής της φτώχειας και της αναιμικής
ανάπτυξης, θα χάσει παταγωδώς, κινδυ-
νεύοντας να υποχωρήσει ακόμη και κάτω
από το 20%, θέτοντας σε κίνηση άλλες δια-
δικασίες, πολύ οδυνηρές για τον ίδιο και το
κόμμα του.

Επί της ουσίας, ο κ. Τσίπρας έχει ήδη χάσει
από την ασυνέπειά του, από την πολυπραγ-
μοσύνη του και από τις ατελείωτες στροφές
που χωρίς μέτρο πήρε στα σχεδόν πέντε
χρόνια της διακυβέρνησής του. Απλώς δεν
μπορεί να το καταλάβει και συνεχίζει να
συμπεριφέρεται αμετροεπώς, όπως συμβαί-
νει με τους περισσότερους εξουσιαστές που
δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους.

Η ιστορία άλλωστε των εκλογικών ανα-
μετρήσεων δεν είναι μαζί του.

Οι εκλογικές μας παραδόσεις θέλουν το
κόμμα που ηττήθηκε καταφανώς στην ευ-
ρωκάλπη να χάνει με ακόμη μεγαλύτερη δια-
φορά στις εθνικές εκλογές. Αυτό αντιμετω-
πίζει τώρα ο κ. Τσίπρας, γι’ αυτό άγχεται και
γι’ αυτό λαθεύει ξανά.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 30.05.2019

l Ουδέν σχόλιον.

Παραχώρηση Υποτροφιών για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΜΙΜ

Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM),
στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης, ενημερώνει
τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες πτυχιού-

χους ότι θα προσφερθούν τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.142
έκαστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και
υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη βαθμολογία
στην εξέταση εισδοχής του Προγράμματος ΜΒΑ 2019-2020
(αγγλόφωνο βραδινής φοίτησης) που θα διεξαχθεί στις 7 Σε-
πτεμβρίου 2019. Το ΜΙM υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την Πρώτη Σχολή
Διοίκησης στην Κύπρο.

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

Στόχος του Προγράμματος ΜΒΑ είναι να προσφέρει στους
εργαζομένους και εργαζόμενες πτυχιούχους την ευκαιρία να
προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα

από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους/τις
βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά
τους καθήκοντα. Το Πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, σε άνερ-
γους και άνεργες πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση
σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης, όσο και την ευκαιρία να
αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις
πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου
μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επι-
χειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα είναι δομημένο
σε τρεις ενότητες.  Αρχίζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2020. Τα δίδακτρα του
Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χο-
ρηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά ενότητα. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νι-
κολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση knico-
laides@kepa.mlsi.gov.cy ή στη Λειτουργό του ΜΙΜ, κ. Έλενα
Χριστοδουλίδου τηλ. 22806106 και ηλεκτρονική διεύθυνση
echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy. n

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει τη
διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης με θέμα
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο» διάρκειας τριών (3) ωρών.

Στα προγράμματα καλύπτονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι
στο διαδίκτυο, τα κακόβουλα λογισμικά, οι ασφαλείς ηλε-
κτρονικές αγορές και η προστασία καταναλωτή, η ασφαλής
χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και το ηλεκτρο-
νικό έγκλημα. 

Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες δίνεται πι-
στοποιητικό παρακολούθησης. 

Τα προγράμματα διεξάγονται στα γραφεία του Κέντρου
Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και
εντάσσονται στο πλαίσιο των δωρεάν προγραμμάτων κα-
τάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες που υλοποιούνται σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελί-
δας http://www.kepa.gov.cy/eskills ή στα τηλέφωνα
24812350, 25873588 και 22806114. n

Δωρεάν προγράμματα ΚΕΠΑ
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Σοβαρό έλλειμα Δημοκρατίας η απουσία Κυπρίας Γυναίκας στην Ευρωβουλή

Ηπολιτική πραγματικό-
τητα όπως έχει διαμορφω-
θεί μετά τις Ευρωεκλογές,

με την παντελή απουσία Κύπριων
γυναικών στην Ευρωβουλή, απο-
καλύπτει ένα σοβαρό δημοκρα-
τικό έλλειμμα και συνιστά ένα τε-
ράστιο πλήγμα στους διαχρονι-
κούς αγώνες και διεκδικήσεις για
τα αυτονόητα: ίσες ευκαιρίες και
ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυ-
ναικών στα κέντρα χάραξης πολι-
τικής και λήψης αποφάσεων. Η απουσία των γυναικών, δεν
μπορεί να καταγραφεί στα θετικά. Για πρώτη φορά δεν συμ-
μετέχουν στην Ευρώ-κοινοβουλευτική μας ομάδα, γυναίκες.
Αυτό αποτελεί αναμφίβολα ένα πλήγμα για την Δημοκρατία
της Ισότητας. Τα στερεότυπα και οι  έμφυλοι διαχωρισμοί
δημιούργησαν δυστυχώς μία εικόνα καθόλου θετική, ιδιαί-
τερα στην Ευρώπη, για την Κύπρο.

Η Κύπρος του 2019 φαίνεται να διακατέχεται από έντονα
πατριαρχικά κατάλοιπα, παραμένοντας δέσμια σε μεγάλο
βαθμό, σε αντιδημοκρατικές αντιλήψεις και αναχρονιστικά
κοινωνικά στερεότυπα σχετικά με το ρόλο των φύλων στην
κοινωνία. Οι δομές των πολιτικών κομμάτων, οι αυξημένες
απαιτήσεις που προκύπτουν ως απόρροια ενός αδηφάγου

συστήματος, ο σκληρός και σε
πολλές περιπτώσεις αθέμιτος αν-
ταγωνισμός, οι μειωμένες ευκαι-
ρίας προβολής των γυναικών συγ-
κριτικά με τους άντρες, ο άνισος
καταμερισμός ευθυνών μεταξύ
ανδρών και γυναικών στη σφαίρα
της οικογένειας, είναι μόνο μερι-
κές από τις αιτίες που κρατούν τις
γυναίκες αποκλεισμένες από τις
θέσεις λήψεως αποφάσεων στον
πολιτικό και δημόσιο βίο.

Ωστόσο, η  υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα
αποφάσεων δεν οφείλεται  μόνο σε θεσμικούς παράγοντες.
Οφείλεται επίσης σε  λόγους που συνδέονται άρρηκτα με την
ποιότητα της δημοκρατίας, την πολιτική κουλτούρα, τη θρη-
σκεία, ψυχολογικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, καθώς
και κοινωνικές προσδοκίες και επιταγές.  

Το πλήγμα αυτό στη δημοκρατία και την ισότητα μπορεί
να αναχαιτιστεί μόνο μέσα από την αλλαγή των στάσεων,
αντιλήψεων και νοοτροπιών που θρέφουν και αναπαράγουν
πατριαρχικές αντιλήψεις και κρατούν δυστυχώς το μισό πλη-
θυσμό αποκλεισμένο από πολιτικά και δημόσια αξιώματα.
Ας εργαστούμε όλοι και όλες, πολιτεία και κοινωνία, συντο-
νισμένα και συλλογικά, για την καλλιέργεια και εμπέδωση

κουλτούρας ισότητας για ένα πιο υγιές και ελπιδοφόρο
αύριο.     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα Αντωνίου,

καλεί σε ανοικτό διάλογο, άνδρες και γυναίκες
την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, ώρα 5.30μ.μ - 7.30μ.μ

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

«Ελάτε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε 
για τον αόρατο ρόλο της γυναίκας 

στα κέντρα λήψεως πολιτικών αποφάσεων και 
τις συνέπειες από τη μη συμμετοχή της»

Σοκάρουν τα στοιχεία για τη θέση των γυναικών σήμερα

Μπορεί να βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά σε
πολλές χώρες τα δικαιώματα των γυναικών συνε-
χίζουν να καταπατώνται.

Μισθολογικές ανισότητες, γυναικοκτονίες, υποχρεωτικοί
γάμοι: Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που συναντάμε στη
ζωή των γυναικών ανά τον κόσμο σήμερα.

Χιλιάδες παγκόσμιοι ηγέτες, ειδικοί και ακτιβιστές συμμε-
τέχουν  σε διάσκεψη με τίτλο Women Deliver που πραγμα-
τοποιείται στον Καναδά και θα εξετάσει θέματα όπως οι ευ-
καιρίες που έχουν οι γυναίκες στην εκπαίδευση, οι μισθολο-
γικές ανισότητες, η θέση τους στην οικονομία και πολλά
άλλα θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων.

Ακολουθούν δέκα σημαντικά στοιχεία για την σημερινή
κατάσταση των γυναικών:

1. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι γυναίκες κερδίζουν σχεδόν
τα μισά σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με το Διεθνές
Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο κάνει λόγο για μισθολογικό
χάσμα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών σχεδόν 51% το
2018. Με τον παρόντα ρυθμό εξέλιξης θα χρειαστούν 108
χρόνια για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα
και 202 χρόνια μέχρι να υπάρξει μισθολογική ισότητα.

2. Σύμφωνα με την λίστα του Fortune ανάμεσα στις 500
αμερικανικές εταιρείες υψηλότερου κέρδους ποσοστό μι-
κρότερο του 7% έχουν επικεφαλής γυναίκες. Αλλά ακόμη
και έτσι είναι καλύτερα σε σχέση με το 5% που ήταν πριν από
έναν χρόνο.

3. Μόνο 17 επικεφαλής κρατών το 2018 ήταν γυναίκες,
σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Οι γυναί-
κες κατέχουν το 18% των υπουργικών θέσεων σε όλον τον
κόσμο και το 24% των βουλευτικών.

Μεγάλο το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών
4. Σε παγκόσμιο επίπεδο μια στις τρεις γυναίκες έχει υπο-

στεί σωματική ή σεξουαλική βία, συνήθως από τον σύντροφό
της, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Μια στις δύο γυναίκες σε όλον
τον κόσμο δολοφονείται από τον σύντροφό της ή από κά-
ποιον συγγενή της. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες
είναι ένας στους 20.

5. Περίπου 87.000 γυναίκες υπήρξαν το 2017 θύματα γυ-
ναικοκτονίας-δηλαδή η δολοφονία γυναικών μόνο και μόνο
επειδή είναι γυναίκες- σύμφωνα με τη Υπηρεσία των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. Οι περισ-
σότερες από τις μισές δολοφονούνται από τον σύντροφό

τους ή από κάποιον συγγενή. Οι γυναίκες κινδυ-
νεύουν περισσότερο στην Αφρική και κινδυ-
νεύουν περισσότερο να δολοφονηθούν στην Ευ-
ρώπη από τον σύντροφό τους ή από κάποιον συγ-
γενή.

6. Στην ΕΕ, 45% με 55% των γυναικών έχουν
πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από την
ηλικία των 15, σύμφωνα με μια έρευνα της Υπη-
ρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του ΟΗΕ.

Χιλιάδες γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο,
πέφτουν θύματα κακοποίησης

7. Επτά στα 10 θύματα διακίνησης ανθρώπων
σε όλον τον κόσμο είναι γυναίκες και κορίτσια και

περισσότερες από τρεις στις 4 διακινούνται με στόχο την σε-
ξουαλική εκμετάλλευση, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκ-
θεση για την Ανθρώπινη Διακίνηση της Υπηρεσίας των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

8. Τουλάχιστον 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια
έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργά-
νων σε 30 χώρες όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σύμ-
φωνα με την οργάνωση του ΟΗΕ για τα παιδιά UNICEF. Η
UNICEF έχει ανακοινώσει ότι η πρακτική είναι «σχεδόν οι-
κουμενική» στη Σομαλία, τη Γουινέα και το Τζιμπουτί όπου
ο αριθμός αυτός ανάμεσα στα κορίτσια και τις γυναίκες ξε-
περνά το 90%.

9. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι παιδικοί γάμοι
είναι περισσότερο συχνοί στην υποσαχάρια Αφρική, όπου
3,4 εκατομμύρια παιδιά παντρεύονται κάθε χρόνο. Σε διε-
θνές επίπεδο ο αριθμός των κοριτσιών που παντρεύονται
από παιδιά κορυφώθηκε το 2005 φτάνοντας στα 13 εκατομ-
μύρια περίπου και μειώθηκε σε λιγότερο από 11 εκατομμύρια
το 2017.

10. Οι γυναίκες έχουν την ίδια πρόσβαση με τους άνδρες
στις οικονομικές υπηρεσίες στο 60% των χωρών σε όλον τον
κόσμο και την ίδια πρόσβαση στην ιδιοκτησία γης στο 42%
των χωρών, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φό-
ρουμ.n 
Πηγή: iefimerida.gr -
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Ο αιτητής με την πιο πάνω προσφυγή αμ-

φισβήτησε τη νομιμότητα της απόφασης των
καθ’ ων η αίτηση που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημε-
ρομηνίας 5.8.2016 και με την οποία  αποκα-
τέστησαν/ διόρισαν αναδρομικά τον Δημη-
τρίου στη θέση Διευθυντή Τμήματος Πολι-
τικής Αεροπορίας από 3.10.2005 μέχρι και
την ημερομηνία θανάτου του ήτοι την
20.4.2014.

Οι λόγοι της προσφυγής
Ο συνήγορος του  αιτητή πρόβαλε τους

ακόλουθους λόγους για ακύρωση της επίδι-
κης διοικητικής πράξης:

1. Πάσχουσα διαδικασία λήψης της προ-
σβαλλόμενης απόφασης, αφενός λόγω πα-
ραβίασης από την ΕΔΥ των διατάξεων του
περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου (Ν.1/1990),
ως ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, η οποία
εσφαλμένα αποφάσισε να καλέσει τους υπο-
ψηφίους σε νέες συνεντεύξεις αντί να λάβει
υπόψη της τις αρχικώς διενεργηθείσες βάσει
του άρθρου 34(Α)(3) του Νόμου και, αφετέ-
ρου, λόγω παραβίασης του άρθρου 34(Α)(6)
του ιδίου Νόμου, εφόσον κλή-
θηκε ο Γενικός Διευθυντής
άλλου Υπουργείου, ήτοι του
Υπουργείου Οικονομικών, να
υποβάλει συστάσεις. Επιπρό-
σθετα, κατά το συνήγορο του
αιτητή, εσφαλμένη υπήρξε και
η απόφαση να ληφθεί υπόψη
για σκοπούς αξιολόγησης, η
τελευταία αυτή σύσταση και
όχι η αρχικώς δοθείσα περί το
έτος.

2. Παράνομη σύνθεση και/ή
συγκρότηση του αποφασίζον-
τος οργάνου, εφόσον ο Γενι-
κός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών που υπέ-
βαλε τις συστάσεις δεν είχε
γνώση του αντικειμένου, ούτως ώστε να
μπορέσει να εκφέρει τεκμηριωμένη άποψη,
η δε συμμετοχή του στη συνεδρία της ΕΔΥ,
κατά την οποία λήφθηκε η επίδικη απόφαση,
χωρίς να είναι μέλος της Επιτροπής, μόλυνε
την όλη διαδικασία, ούτως ώστε να τίθεται
περαιτέρω και ζήτημα υπέρβασης και/ή κα-
τάχρησης εξουσίας, αλλά και πλάνης περί το
Νόμο και τα πράγματα.

3. Ανεπαρκώς αιτιολογημένη είναι και η
τελική απόφαση της ΕΔΥ, η οποία, περαι-
τέρω, πάσχει λόγω μη διενέργειας της δέου-
σας έρευνας, αλλά και ως πεπλανημένη. Συ-

ναφώς, κατά τη σχετική εισήγηση, η πλάνη
έγκειται αφενός στη μη αξιολόγηση και σύγ-
κριση των προσόντων του αιτητή αλλά μόνο
των λοιπών υποψηφίων και, αφετέρου, στο
ότι δε δόθηκε η δέουσα βαρύτητα και/ή δεν
αξιολογήθηκε δεόντως και/ή δε λήφθηκε κα-
θόλου υπόψη το «πόρισμα Καλλή», «όπου
γίνεται ρητή αναφορά μεταξύ άλλων σε ελ-
λείψεις, παραλείψεις κατά την περίοδο Ια-
νουαρίου 2005 και Αυγούστου 2005 που
αποτέλεσαν μέρος των αιτιών πρόκλησης
του τραγικού ατυχήματος» της πτώσης του
αεροσκάφους της εταιρίας HELIOS (στις
14.8.2005), περίοδος κατά την οποία το Ε.Μ.
εκτελούσε χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή
Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Προβλή-
θηκε επίσης ότι, ακόμα και μετά την πίστωση
στον αιτητή του πλεονεκτήματος της μα-
κράς και ευδόκιμης πείρας, η οποία καθορί-
στηκε στα πέντε χρόνια, η ΕΔΥ ατεκμηρίωτα
και αναιτιολόγητα επέλεξε το ΕΜ.

4. Η μη ορθή εξέταση των προσόντων των
υποψηφίων, καθώς επίσης και της πείρας,
αλλά και του πλεονεκτήματος συγκρούεται
με την έννοια της χρηστής διοίκησης και της
ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν οι θέσεις της
πλευράς της καθ’ ης η αίτηση, η οποία αντέ-
τεινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ήταν
επαρκώς και/ή δεόντως αιτιολογημένη, λή-
φθηκε δε ορθά και νόμιμα και μετά από διε-
νέργεια της δέουσας έρευνας και κατ’ ορθή
ενάσκηση της διακριτικής της εξουσίας. 

Κατά την ευπαίδευτη συνήγορο της καθ’
ης η αίτηση, η διαδικασία που ακολουθήθηκε
για την πλήρωση της επίδικης θέσης έγινε
προς συμμόρφωση και/ή έλαβε υπόψη της

το δεδικασμένο που παρήχθη
από το ακυρωτικό αποτέλε-
σμα της Α.Ε. 68/2009, της
προσφυγής αρ. 819/2012 και
της προσφυγής αρ. 258/2014,
λήφθηκε δε η επίδικη από-
φαση στα πλαίσια επανεξέτα-
σης και υπήρξε καθόλα ορθή
και σύννομη, όπως ορθή και
νόμιμη υπήρξε η σύσταση του
Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών και
η υπό της Επιτροπής αξιολό-
γηση των υποψηφίων, στη
βάση των θεσμοθετημένων
κριτηρίων αξιολόγησης, αλλά
και του συνόλου των στοι-

χείων που είχε ενώπιον της και τα οποία λή-
φθηκαν δεόντως υπόψη.

Περαιτέρω, προς υποστήριξη της επίδικης
απόφασης, η συνήγορος για την καθ’ ης η αί-
τηση επικαλέστηκε το τεκμήριο της κανονι-
κότητας που υπάρχει υπέρ των πράξεων της
Διοίκησης και το οποίο, όπως ισχυρίστηκε,
δεν έχει ανατραπεί, καθώς και τη νομολο-
γιακά διαμορφωμένη αρχή ότι δε χωρεί
επέμβαση του Δικαστηρίου, εκτός εάν ο αι-
τητής αποδείξει έκδηλη υπεροχή έναντι του
επιλεγέντος υποψηφίου, κάτι που, όπως ει-
σηγήθηκε, δε συνέβη  εν προκειμένω.

Υπέρ της νομιμότητας της επίδικης από-
φασης και όλης της προηγηθείσας διαδικα-
σίας που απέληξε σε αυτήν, επιχειρηματολό-
γησε και ο ευπαίδευτος συνήγορος για το
ΕΜ, προβάλλοντας εν πολλοίς τους ίδιους
ισχυρισμούς που ήγειρε και η πλευρά της
καθ’ ης η αίτηση, σε αντίκρουση των ισχυρι-
σμών του αιτητή.

Απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

πράξη, μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:
α. Η απόφαση της ΕΔΥ, κατά την επανε-

ξέταση που απέληξε στην επίδικη πράξη,
ήτοι να καθορίσει σε πέντε
τουλάχιστον έτη το υπό του
σχεδίου υπηρεσίας προβλεπό-
μενο πλεονέκτημα της «μα-
κράς και ευδόκιμης πείρας σε
θέματα Πολιτικής Αεροπο-
ρίας», κρίνεται ως καθόλα
ορθή και νόμιμη.

β. Όπως προκύπτει από την
προσβαλλόμενη απόφαση, η
πλειοψηφία της Ε.Δ.Υ. επέ-
λεξε το Ε.Μ. ως τον πιο κα-
τάλληλο για διορισμό στην
επίδικη θέση, καθότι, λαμβά-
νοντας υπόψη όλα τα ενώπιον
της στοιχεία που ανάγονται στον ουσιώδη
χρόνο, έκρινε ότι ο Δημητρίου υπερείχε γε-
νικά των άλλων υποψηφίων. Ειδικότερα, ως
αναφέρεται στο πρακτικό της συνεδρίας της,
ημερομηνίας 18.7.2016, για την επιλογή του
Ε.Μ. έναντι του αιτητή, η πλειοψηφία της
ΕΔΥ έλαβε υπόψη της ότι αυτός διέθετε τη
σύσταση του Γενικού Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, καθώς και το γεγονός
ότι κατά την προφορική εξέταση είχε αξιο-
λογηθεί ως «Εξαίρετος», ήτοι σε υψηλότερο
επίπεδο από τον αιτητή που είχε αξιολογη-
θεί ως «Πάρα Πολύ Καλός».

Συνεπώς, όπως σαφέστατα προκύπτει από
το προαναφερθέν πρακτικό λήψης της επί-
δικης απόφασης, υπήρξε καθοριστικής ση-
μασίας για την επιλογή του Ε.Μ. έναντι του
αιτητή η απόδοση στην προφορική συνέν-
τευξη, αλλά και η υπέρ του Ε.Μ. σύσταση
του Γενικού Διευθυντή, την οποία η Ε.Δ.Υ.,
ως αναγράφεται και στο εν λόγω πρακτικό,
έλαβε υπόψη της για την τελική της κρίση.
Θα πρέπει, συνακόλουθα, να ελεγχθεί η νο-
μιμότητα της εν λόγω σύστασης, την οποία
και η πλευρά του αιτητή αμφισβητεί. 

γ. Από πουθενά δεν προκύπτει για ποιο
λόγο και/ή στη βάση ποιας νομικής διάταξης
αποφασίστηκε η επιλογή του Γενικού Διευ-
θυντή του συγκεκριμένου Υπουργείου για να
προβεί στην εν λόγω σύσταση. Πράγματι,
ούτε στο πρακτικό της συνεδρίας ημερομη-
νίας 18.7.2016, αλλ’ ούτε και σε αυτό της
αμέσως προηγούμενης, ημερομηνίας
14.4.2016, όταν και αποφασίστηκε ότι δεν θα
μπορούσε να δοθεί η σύσταση από τον Γε-
νικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινω-
νιών και Έργων, καταγράφεται το έρεισμα
και/ή οι λόγοι για τους οποίους αποφασί-
στηκε όπως η σύσταση δοθεί από τον Γενικό

Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.
δ. Δεν παραγνωρίζω βεβαίως ότι, υπό το

φως της ακυρωτικής απόφασης στην προ-
αναφερθείσα προσφυγή αρ. 819/2012, ορθώς
αποφασίστηκε ότι σύσταση δεν θα μπο-
ρούσε να δοθεί από τον Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.
Είναι επίσης αντιληπτό ότι σαφώς και θα
έπρεπε να υποβληθεί σύσταση ως απαραί-
τητο, εκ του Νόμου προβλεπόμενο, στάδιο
της επίδικης διαδικασίας, προκειμένου να
διασφαλιστεί η εγκυρότητα και νομιμότητα
της διαδικασίας αυτής. Έχω ωστόσο την

άποψη ότι απαιτούνταν εν
προκειμένω η, έστω στοιχει-
ώδης, παράθεση αιτιολογίας
της απόφασης της Ε.Δ.Υ. να
επιλέξει για υποβολή σύστα-
σης τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών, δε-
δομένου ότι υπήρξε απόκλιση
από τις πρόνοιες του άρθρου
34(Α)(6) και (7) του Νόμου,
όπου ρητά προβλέπεται ότι,
κατά την επανεξέταση, σε
κάθε περίπτωση, λαμβάνεται
υπόψη η σύσταση του Γενι-
κού Διευθυντή του οικείου

Υπουργείου, εν προκειμένω του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων (νυν Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων). Ωστόσο, επανα-
λαμβάνεται ότι πουθενά δεν αναφέρονται οι
λόγοι για τους οποίους κρίθηκε ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ως
ο πλέον κατάλληλος για να υποβάλει συ-
στάσεις.

ε. Είναι πάγια και διαχρονικά νομολογη-
μένο ότι πρόσθετα προσόντα που δεν προ-
βλέπονται από το σχέδιο υπηρεσίας, λαμβά-
νονται υπόψη μόνο εφόσον είναι συναφή
προς τα καθήκοντα της θέσης. Απόκειται
στο διορίζον όργανο να τα αξιολογήσει και
σταθμίσει, αποφεύγοντας δυο άκρα, ήτοι,
αφ’ ενός, να μη δοθεί σ’ αυτά υπερβολική βα-
ρύτητα, ώστε να ισοδυναμούν με απόδοση
έκδηλης υπεροχής, αλλά, αφ’ ετέρου, η ση-
μασία που τους δίδεται να μην είναι εντελώς
οριακή, όπως θα ήταν, αν τα πρόσθετα προ-
σόντα δεν είχαν σχέση με τα καθήκοντα της
θέσης. Μέσα σε αυτά τα όρια το Δικαστή-
ριο δεν επεμβαίνει σε ό,τι αφορά την αξιο-
λόγηση και στάθμιση των στοιχείων.

Έχει επίσης νομολογηθεί ότι, σε περί-
πτωση ισοδύναμων υποψηφίων, πρόσθετα
ακαδημαϊκά προσόντα σχετικά με τα καθή-
κοντα της θέσης, παρέχουν πλεονέκτημα
στον κάτοχό τους για την εκτέλεση των κα-
θηκόντων της θέσης.

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει και από
τους οικείους διοικητικούς φακέλους, τόσο
ο αιτητής όσο και το Ε.Μ. κατέχουν πρό-
σθετα προσόντα, τα οποία, αν και δεν απαι-
τούνται από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας,
ούτε αποτελούν πλεονέκτημα ή πρόσθετο
προσόν, είναι άμεσα σχετικά με τα καθή-

Υπόθεση  Αρ. 1009/2016.

ΛΕΩΝΙΔΟΥ
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

24 Μαΐου, 2019

Είναι πάγια και δια-
χρονικά νομολογη-
μένο ότι πρόσθετα
προσόντα που δεν
προβλέπονται από
το σχέδιο υπηρε-
σίας, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εφό-
σον είναι συναφή
προς τα καθήκοντα
της θέσης.

Κατά τη νομολο-
γία, ο διδακτορικός
τίτλος, ως προσόν
ανώτερου επιπέδου
από το επίπεδο
Master’s, θέτει τον
κάτοχό του σε θέση
ισχύος έναντι των
λοιπών υποψηφίων.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Τα δημόσια οικονομικά - κυβερνητικά κτήρια

Κάθε τόσο ακούμε για διάφορες σπατάλες του Δημο-
σίου σε μια εποχή, μάλιστα, που τα δημοσιονομικά
πράγματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα

με μια τελευταία είδηση, το Κράτος έχει πληρώσει 24.5 εκ.
ευρώ το 2018 (23 εκ. το 2017) για ενοίκια για στέγαση Κυ-
βερνητικών Υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται για
πάρα πολλά χρόνια τώρα.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι και το Υπουργείο Εσωτερι-
κών πρόκειται να μετακινηθεί σε ενοικιαζόμενο υποστατικό
κάπου στη Λευκωσία. Κι αυτά σε μια εποχή που τα δημόσια
οικονομικά περνούν μια κρίσιμη κατάσταση κι έπρεπε να κα-
ταβληθεί κάθε προσπάθεια για εξοικονόμηση δαπανών. Το
δημόσιο χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ ευρίσκεται στις πρώ-
τες θέσεις στην ΕΕ.

Η προσπάθειά μας για στέγαση της Δημόσιας Υπηρεσίας
σε σύγχρονα ιδιόκτητα κτήρια ξεκίνησε πολύ πριν από την
εισβολή, μια κι αυτά που άφησε η Αποικιοκρατία δεν αντα-
ποκρίνονταν στην ορθή λειτουργικότητά της. Αφήνω που
ούτε ασφάλεια προσέφεραν στους ίδιους τους εργαζομένους
και τους επισκέπτες. Είχαμε πολλά περιστατικά όπου υπάλ-
ληλοι κινδύνευσαν να κτυπηθούν από αποκολλούμενα μα-
δέρια ή από στραβοπατήματα σε παλιά ξύλινα πατώματα.

Είχα την ευκαιρία πολλές φορές να υποστηρίξω έμπρακτα
τις πιο πάνω θέσεις. Η εργασία για την ανέγερση νέων, σύγ-
χρονων κτηρίων για στέγαση της Δημόσιας Υπηρεσίας στον
χώρο της Αρχιγραμματείας ξεκίνησε μερικά χρόνια πριν από
την εισβολή, με την ανάθεση της εκπόνησης σχεδίων σε ξέ-
νους σε συνεργασία με Κύπριους αρχιτέκτονες.

Μέχρι το καλοκαίρι του 1974 είχε δαπανηθεί ένα σημαν-
τικό ποσό μερικών εκατοντάδων χιλιάδων λιρών για τον
σκοπό αυτό, ενώ υπολείπετο λιγότερη εργασία για να τελει-
ώσουν τα σχέδια. Η Κυβέρνηση σκόπευε να σταματήσει την
όλη εργασία μετά την εισβολή. Σε παρέμβασή μου προς τον
Υπουργό Οικονομικών συμφώνησε τελικά να συνεχιστεί η

εργασία για ολοκλήρωση των σχεδίων, με το σκεπτικό ότι
έτσι δεν θα πήγαινε χαμένη τόση προσπάθεια και δαπάνη,
ενώ το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί σταδιακά ανάλογα
με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που θα υπήρχαν.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε, όταν ανέτειλαν
καλύτερες μέρες λίγα χρόνια μετά την εισβολή, η έναρξη
υλοποίησης του έργου καθυστέρησε τουλάχιστο 20 χρόνια
με την ανέγερση επιτέλους του μέρους που αφορούσε το
Υπουργείο Οικονομικών κι άλλες υπηρεσίες.

Στο μεταξύ, για να λύσουν τις τεράστιες στεγαστικές τους
ανάγκες τα περισσότερα Υπουργεία έκαμαν τις δικές τους
διευθετήσεις, ενοικιάζοντας υποστατικά σε διάφορα μέρη
της πρωτεύουσας και προσθέτοντας έτσι στις ήδη υπάρχου-
σες δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ τους χωρίς να επιλύεται
οριστικά το στεγαστικό πρόβλημα των Κυβερνητικών Υπη-
ρεσιών. Ευτυχώς που και πάλι με μεγάλη επιμονή από μέ-
ρους μας άρχισε να μηχανογραφείται η Δημόσια Υπηρεσία
κι έτσι η επικοινωνία άρχισε να γίνεται ηλεκτρονικά.

Στο μεταξύ, δεν ήταν λίγες οι φορές που χρειάστηκε η
λήψη έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση επειγόντων προ-
βλημάτων που πήγαζαν από τις κακές συνθήκες στέγασης
των Κυβερνητικών Τμημάτων. Σαν Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχα αυξημένη ευθύνη και για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον τόπο εργα-
σίας.

Για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας περιέλαβα ένα ποσό στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου για “έκτακτες ανάγκες” όταν μια υπάλλη-
λος στο Γενικό Λογιστήριο έσπασε το πόδι της κατόπιν που
το τακούνι της σφηνώθηκε στις παμπάλαιες ξύλινες σανίδες
του πατώματος στα κτήρια της πρώην Αρχιγραμματείας.

Το πρότυπο που ακολουθήσαμε σχετικά με τα κυβερνη-
τικά κτήρια στη Λευκωσία προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε
και στις επαρχιακές πόλεις. Σε συνεργασία με το Τμήμα του

Ανώτερου Αρχιτέκτονα των Δημοσίων Έργων μελετήσαμε
την κατάσταση εκεί κι επιλέξαμε συγκεκριμένους χώρους για
συγκέντρωση των επαρχιακών κυβερνητικών κτηρίων. Σε
αρκετές περιπτώσεις έγινε στο μεταξύ ικανοποιητική πρό-
οδος. Σε άλλες η κατάσταση είναι περίπου όπως στη Λευ-
κωσία.

Συνοπτικά προχωρήσαμε, πέραν των γραφείων των επαρ-
χιακών διοικήσεων, στην ανέγερση νέων νοσοκομειακών
κτηρίων σε όλες τις πόλεις, νέων δικαστηριακών κτηρίων,
νέων αστυνομικών σταθμών, νέων γυμνασίων και δημοτι-
κών σχολικών κτηρίων καθώς και νέων δημοτικών μεγάρων,
ενώ ενθαρρύναμε τους δημόσιους οργανισμούς (περιλαμ-
βανομένης της Κεντρικής Τράπεζας και των Δήμων) να με-
ταστεγαστούν σε σύγχρονα λειτουργικά κτήρια. Δεν ξέρω
πού θα έφτανε ο πιο πάνω ετήσιος λογαριασμός στέγασης
των δημόσιων υπηρεσιών αν ο κρατικός προϋπολογισμός
είχε να πληρώσει ενοίκια και για όλα αυτά τα κτήρια.

Έκτοτε, παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε σε περιό-
δους οικονομικών κρίσεων να πείσουμε τους αρμοδίους να
προχωρήσουν με την ανέγερση κτηρίων για τις ανάγκες δη-
μόσιων υπηρεσιών, δεν εισακουστήκαμε με το πρόσχημα της
έλλειψης οικονομικών πόρων. Κι όμως η εισήγησή μας ήταν
να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του ΒΟΤ (Build, Operate
and Transfer), όπου δεν ήταν απαραίτητη η καταβολή όλου
του ποσού στον εργολάβο αμέσως, αλλά σταδιακά μετά την
παράδοση του έργου.

Όταν μάλιστα ήρθε η Τρόικα κατά την τελευταία οικονο-
μική κρίση εισηγήθηκα την προσθήκη ενός ποσού στο δά-
νειο για σκοπούς τόνωσης της οικονομίας μέσω της ανέγερ-
σης κυβερνητικών κτηρίων με τη μέθοδο αυτή. Με τον
τρόπο αυτό θα αντικαθιστούσαμε μέχρι τώρα όλα τα παλιά
και μη λειτουργικά κτήρια και η οικονομία θα επαναδρα-
στηριοποιείτο έχοντας πάντα υπόψη το γαλλικό ρητό «όταν
τα κτίσματα δραστηριοποιούνται, όλα δραστηριοποιούνται».
Τούτο θα βοηθούσε και στην εξοικονόμηση ενοικίων, ενώ τα
δημόσια ταμεία θα ήταν σε καλύτερη θέση να πληρώσουν
τις ετήσιες δόσεις. n

κοντα της θέσης, και η Επιτροπή απέδωσε σε αυτά, σύμφωνα
και με το σχετικό πρακτικό, την ανάλογη βαρύτητα. 

Ειδικότερα και οι δυο υποψήφιοι διέθεταν μεταπτυχιακούς
τίτλους, επιπέδου Master’s, τα οποία, αν και δεν απαιτούνται
από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας, ούτε αποτελούν πλεονέ-
κτημα ή πρόσθετο προσόν, είναι άμεσα σχετικά με τα καθή-
κοντα της θέσης, ενώ επιπρόσθετα ο αιτητής, σε αντίθεση
με το Ε.Μ., κατέχει και Διδακτορικό τίτλο (Doctor of Phi-
losophy-Communications Engineering) από το Πανεπιστή-
μιο του Manchester, ο οποίος, όπως αναφέρει και η ίδια η
Ε.Δ.Υ. στην απόφασή της, παρόλο που δεν απαιτείται από το
οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε αποτελεί πλεονέκτημα ή πρό-
σθετο προσόν, εντούτοις είναι σχετικός με τα καθήκοντα της
επίδικης θέσης.

στ. Η ευπαίδευτη συνήγορος για την καθ’ ης η αίτηση,
αλλά και ο κ. Αγγελίδης εκ μέρους του ΕΜ, υποστήριξαν ότι
ουδεμία υπεροχή του αιτητή έναντι του Ε.Μ. σε προσόντα
υφίσταται λόγω της κατοχής του συγκεκριμένου διδακτορι-
κού τίτλου. 

Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις πιο πάνω θέσεις. Κατά
τη νομολογία, ο διδακτορικός τίτλος, ως προσόν ανώτερου
επιπέδου από το επίπεδο Master’s, θέτει τον κάτοχό του σε
θέση ισχύος έναντι των λοιπών υποψηφίων. Ενδεικτική προς
τούτο είναι η, δεσμευτική για το παρόν Δικαστήριο, από-
φαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπό-
θεση Ευανθία Παπασάββα ν. Τούλας Κούλουμου κ.α. (2005)
3 Α.Α.Δ. 235, όπου κρίθηκε από το Δικαστήριο ως εύλογα

επιτρεπτή η κρίση της ΕΔΥ, σύμφωνα με την οποία «O Δι-
δακτορικός τίτλος “Ph.D. in Applied Social Studies” της εφε-
σείουσας την έθετε σε θέση υπεροχής έναντι της εφεσίβλη-
της, που αντιπαράβαλε ως μεταπτυχιακό τίτλο το “Maitrise”
Ψυχολογίας που είναι επιπέδου Master’s». Συνεπώς, και στην
υπό κρίση περίπτωση, ο διδακτορικός τίτλος που κατείχε ο
αιτητής, ως τίτλος ανώτερος των προεκτεθέντων πρόσθε-
των μεταπτυχιακών τίτλων του ΕΜ, τον έθετε σε θέση
ισχύος έναντι του ΕΜ.

Ενόψει των πιο πάνω, η σύσταση του Διευθυντή κατά την
κρίση μου πάσχει ως συγκρουόμενη με τα στοιχεία των φα-
κέλων. Το ότι η σύσταση δεν απαιτείται από το Νόμο να είναι
αιτιολογημένη, δεν επηρεάζει την κατάληξή μου, εφόσον, ως
ήδη ελέχθη, ο Διευθυντής δικαιούται διά νόμου να δώσει μη
αιτιολογημένη σύσταση, φτάνει αυτή να μην συγκρούεται
με τα στοιχεία του φακέλου και τη σχετική νομολογία, όπως
έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Συνεπώς, θεωρώ ότι υφί-
σταται ζήτημα σύγκρουσης της εν λόγω σύστασης με τα
στοιχεία των φακέλων, που καθιστά αυτήν πάσχουσα και/ή
ελαττωματική.

Συνακόλουθα, και η τελική απόφαση της ΕΔΥ, η οποία, ως
ρητά αναγράφεται στο σχετικό πρακτικό, στηρίχθηκε και/ή
έλαβε υπόψη της και τη σύσταση του Διευθυντή, πάσχει,
υποκείμενη ωσαύτως σε ακύρωση. Τονίζεται δε εκ νέου ότι
και στην αιτιολογία της Επιτροπής, ως οι δυο βασικοί λόγοι
επιλογής του ΕΜ έναντι του αιτητή παρατίθενται αφενός
μεν η υπεροχή του πρώτου στην προφορική συνέντευξη και
αφετέρου η υπέρ του Ε.Μ. σύσταση του Διευθυντή, η οποία,
για τους λόγους που έχουν προεκτεθεί, κρίνεται τρωτή. n

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου
Συνέχεια από σελ. 5

Tου δρ Ιάκωβου Αριστείδου
Πρώην Υπουργού και
Πρώην Γενικού Διευθυντή 
Γραφείου Προγραμματισμού

«Όταν τα κτίσματα δραστηριοποιούνται, όλα
δραστηριοποιούνται». Τούτο θα βοηθούσε και
στην εξοικονόμηση ενοικίων, ενώ τα δημόσια τα-
μεία θα ήταν σε καλύτερη θέση να πληρώσουν
τις ετήσιες δόσεις
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Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για αποφυγή
θερμικής καταπόνησης στη διάρκεια καλοκαιριού

Ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που
ενδέχεται να επικρατήσουν κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, το Τμήμα Επιθε-

ώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων υπενθυμίζει τους εργοδότες και τους
εργαζόμενους ότι οι κίνδυνοι για την υγεία
των εργαζομένων από τη θερμική καταπό-
νηση είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, κάθε ερ-
γοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφά-
λεια, υγεία και ευημερία όλων των εργοδο-
τουμένων του και να διατηρεί ικανοποιητι-
κές κλιματικές συνθήκες στον χώρο
εργασίας. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώ-
πιση της θερμικής καταπόνησης των εργα-
ζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους,
πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προ-
ληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και ορ-
γανωτικά μέτρα.

Για την αντιμετώπιση της θερμικής κατα-
πόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή
υπαίθριους χώρους, οι εργοδότες πρέπει να
εφαρμόζουν τις πρόνοιες του περί Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας
Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των

Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014
(Κ.Δ.Π. 291/2014), το οποίο έχει εκδώσει το
καλοκαίρι του 2014 η Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο
Κώδικας αυτός είναι διαθέσιμος στην ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ, http://www.mlsi.gov.cy/dli.

Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να
βοηθήσει τους εργοδότες και τους αυτοερ-
γοδοτούμενους να εφαρμόσουν τις πρόνοιες
της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφεύ-
γονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο
οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των
εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά ερ-
γασιακούς χώρους και να δημιουργείται ένα
ασφαλές, υγιές και παραγωγικό εργασιακό
περιβάλλον.

Ο Κώδικας προνοεί, μεταξύ άλλων, όπως
τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδο-
τούμενοι μετρούν τις παραμέτρους που συμ-
βάλλουν στον θερμικό φόρτο, όπως τη θερ-
μοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή /
και παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις
προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
και αναλόγως πρέπει να ρυθμίζουν τις εργα-
σίες τους, λαμβάνοντας κατάλληλα και
επαρκή μέτρα για την αποφυγή ή μείωση της
θερμικής καταπόνησης.

Για σκοπούς διευκόλυνσης της κατανόη-
σης και εφαρμογής του Κώδικα ετοιμάστηκε
Σύντομος Οδηγός με τίτλο «Κώδικας Πρα-
κτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Ερ-
γαζομένων». Επίσης, ετοιμάστηκε ενημερω-
τικό έντυπο «Προστασία των εργαζομένων
σε συνθήκες καύσωνα», το οποίο περιλαμ-
βάνει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και
τα απαιτούμενα μέτρα, τα οποία περιλαμβά-
νουν και τα ακόλουθα:

• Καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτή-
των, ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται
κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και
γενικά να διεξάγονται οι εργασίες σε σκιερό
και αεριζόμενο χώρο. Οι επίπονες εργασίες
στο ύπαιθρο με έκθεση σε ηλιακή ακτινοβο-
λία πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατό,
τουλάχιστο κατά τις πιο θερμές ώρες της
ημέρας (12:00-16:00).

• Συχνά μικρά διαλείμματα και ανάπαυση
σε σκιερό, δροσερό μέρος, καθώς και εναλ-
λαγή των εργαζομένων στην εργασία ανά-
λογα με το είδος της εκτελούμενης δραστη-
ριότητας. Για εργασίες με τη χρήση προστα-
τευτικής ενδυμασίας ή εξοπλισμού
απαιτούνται περισσότερα διαλείμματα για
ανάπαυση.

• Η ενδυμασία των εργαζομένων πρέπει να
είναι ελαφριά, χαλαρή (π.χ. είδη από βαμ-
βάκι). Επίσης, όπου χρειάζεται πρέπει να
χρησιμοποιείται καπέλο.

• Χρήση άφθονου και δροσερού πόσιμου
νερού (θερμοκρασίας 10οC περίπου).

• Αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή
ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινο-
πνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών.

• Όπου είναι εφαρμόσιμο χρήση ανεμι-
στήρων, σκιάστρων, ή άλλων μέσων που μει-
ώνουν την έκθεση σε θερμότητα ή στην
ηλιακή ακτινοβολία.

• Χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου. 
Συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι με προ-

βλήματα υγείας, όπως καρδιοαγγειακά ή
άλλα νοσήματα, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και συμβουλεύονται τον ιατρό τους.

Το προσωπικό του ΤΕΕ στα Κεντρικά Γρα-
φεία στη Λευκωσία και στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας
στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και
Αμμόχωστο είναι στη διάθεση των εργοδο-
τών, εργοδοτουμένων και αυτοεργοδοτου-
μένων για πρόσθετες πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις για το θέμα. n

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΦΑΛΑΓΓΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΜΙΡΟΥΣ

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

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΣΧΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
Λήγει στις 30 Ιουνίου 2019 η προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του

περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017
(Ν.104(Ι)/2017, 76(Ι) του 2018).

Σωματεία, Ιδρύματα ή Λέσχες που δεν θα έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση του κα-
ταστατικού τους ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιου-
νίου 2019 θα διαγράφονται από το αντίστοιχο Μητρώο και θα χάνουν τη νομική τους
προσωπικότητα και ενδεχόμενη οικονομική στήριξη. 

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις Λέσχες, η πιο πάνω αναφορά καλύπτει εκείνες που
είχαν ανανεωμένη την εγγραφή τους ως Λέσχη μέχρι 30/6/2018.

Για εγγραφές ή άλλα ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται στην οικεία
Επαρχιακή Διοίκηση, με βάση την έδρα τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος και πρό-
τυπο καταστατικό έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου του Επιτρόπου Εθε-
λοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (www.volunteercommissioner.gov.cy/). 

ΟΠρόεδρος της Δη-
μοκρατίας ενόψει της
αποχώρησης του

Υπουργού Δικαιοσύνης κ.
Ιωνά Νικολάου, διόρισε ως
νέο Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης τον κ.
Γιώργο Σαββίδη και η διαβε-
βαίωση του έγινε την περα-
σμένη Παρασκευή στο Προ-
εδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Γιώργος Λ. Σαββίδης γεννήθηκε στην
Αμμόχωστο το 1959 και μετά το 1974 διαμέ-
νει στη Λεμεσό. Διακριθείς και αριστούχος
απόφοιτος του Λανιτείου Γυμνασίου, έχει
σπουδές Νομικής στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Πανεπιστήμιο του Exeter), όπου έλαβε τον
τίτλο του Bachelor of Laws (LL.B. Hons) και

αναγορεύτηκε Barrister στο
Middle Temple.

Ασκούσε ενεργά τη δικηγο-
ρία για 35 χρόνια και είναι
μέλος του Δικηγορικού Συλλό-
γου Αμμοχώστου και του Παγ-
κύπριου Δικηγορικού Συλλό-
γου. Είναι μέλος του Interna-
tional Bar Association (IBA)
και διετέλεσε Πρόεδρος και

Αντιπρόεδρος διαφόρων υπεπιτροπών του
διεθνούς αυτού σώματος, ενώ διοργάνωσε
στην Κύπρο διεθνές συνέδριο του IBA.

Ο κ. Σαββίδης διετέλεσε Γραμματέας του
Γυμναστικού Συλλόγου ΕΥΑΓΟΡΑΣ (ΓΣΕ),
του οποίου υπήρξε αθλητής, κάτοχος παγ-
κύπριας επίδοσης και πανελληνιονίκης στο
άλμα εις ύψος. n

Ο κ. Γιώργος Σαββίδης 
νέος Υπουργός Δικαιοσύνης ΟΟίκος Αξιολόγησης DBRS σε ανα-

κοίνωση του εκτίμησε την Κυπριακή
οικονομία σε ΒΒΒ (χαμηλό) με στα-

θερές τις προοπτικές σε όλους τους τομείς
αλλά και επισημαίνει ότι παρόλο που η Κυ-
πριακή οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί
δυναμικά, παραμένει η επιτακτική ανάγκη
για πραγματοποίηση προόδου για αποτροπή
πιθανών κινδύνων για διασάλευση της συ-
νέχισης της οικονομικής σταθερότητας. 

Ο DBRS τονίζει ότι η πραγματική αύξηση
του ΑΕΠ της Κύπρου το 2018, η οποία ήταν
3.9%, ήταν μεταξύ των ισχυρότερων στην
Ευρωζώνη και για το 2019 προβλέπεται νέα

αύξηση 3.6%. Το 2018 η Κύπρος πέτυχε ση-
μαντική πρόοδο με τη μείωση των προβλη-
μάτων στον τραπεζικό τομέα, ως αποτέλε-
σμα των εντεινόμενων προσπαθειών της Κυ-
βέρνησης και των ίδιων των τραπεζών. Η
οργανωμένη διάθεση του ενεργητικού της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και η διά-
θεση των ΜΕΔ οδήγησε σχεδόν στη μείωση
τους κατά το ήμισυ το 2018. Αργότερα φέτος
η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει και το κοινωνικό
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ που στόχο έχει τη διαχεί-
ριση των ΜΕΔ για δάνεια για κατοικία, τα
οποία εξακολουθούν να διατηρούνται σε
ψηλά επίπεδα. n

Σταθερές προοπτικές Κυπριακής οικονομίας 
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Η εξυπηρέτηση στα δημόσια νοσηλευτήρια μετά την έναρξη του ΓεΣΥ

Ενόψει της έναρξης της 1ης φάσης του
Γενικού Σχεδίου Υγείας το περασμένη
Σάββατο 1η Ιουνίου 2019, το Υπουρ-

γείο Υγείας με ανακοίνωση του διευκρινίζει
τα πιο κάτω που αφορούν στην εξυπηρέτηση
των πολιτών από νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ:

1. Κάρτα Νοσηλείας
Οι Κάρτες Νοσηλείας για τους δικαιού-

χους των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ που
εκδίδονται με βάση κριτήρια που ισχύουν
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, θα συνε-
χίσουν να ισχύουν και μετά την 1η Ιουνίου
2019 για υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής νο-
σηλείας στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Ως εκ τούτου, προτρέπονται οι ασθενείς,
των οποίων οι Κάρτες Νοσηλείας έχουν
λήξει ή θα λήξουν, να επισκέπτονται τα Κέν-
τρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε
όλες τις Επαρχίες για την ανανέωσή τους,
ακολουθώντας την ισχύουσα διαδικασία.

2. Παραπεμπτικά σε Ειδικούς Ιατρούς
του ΟΚΥπΥ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, τα ραντεβού με Ειδικούς Ια-
τρούς των νοσηλευτηρίων και των Κέντρων
Υγείας του ΟΚΥπΥ που έχουν προγραμματι-
στεί για την περίοδο από την 1η Ιουνίου
2019 μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2019, θα
εκτελούνται κανονικά, χωρίς να απαιτείται
νέο παραπεμπτικό. Η ίδια διευθέτηση για
την ίδια περίοδο θα ισχύσει και για τα προ-
γραμματισμένα ραντεβού για διαγνωστι-
κές/απεικονιστικές εξετάσεις.

Για τα ραντεβού που έχουν προγραμματι-
στεί να εκτελεστούν μετά την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2019, οι ασθενείς καλούνται να επι-
σκεφθούν τον Προσωπικό Ιατρό της επιλο-
γής τους για να εξασφαλίσουν νέο
παραπεμπτικό.

3. Φαρμακεία
Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι, μετά από

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα
φαρμακεία στα νοσηλευτήρια και τα Κέντρα
Υγείας του ΟΚΥπΥ θα συνεχίσουν να εξυπη-
ρετούν τους ασθενείς με το υφιστάμενο κα-
θεστώς για τη μεταβατική περίοδο από την
1η Ιουνίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2019.
Η συγκεκριμένη διευθέτηση έγινε με στόχο
τη διευκόλυνση των ασθενών που εξυπηρε-
τούνται από τα κρατικά φαρμακεία μέχρι σή-
μερα και έχουν ήδη επαναλαμβανόμενες
συνταγές από Ιατρούς του ΟΚΥπΥ.

Από την 1η Σεπτεμβρίου και έπειτα, τα
φαρμακεία του ΟΚΥπΥ, εκεί και όπου υπάρ-
χει ιδιωτική πρωτοβουλία, θα τερματίσουν
τη λειτουργία τους για τους εξωνοσοκομει-
ακούς ασθενείς και οι πολίτες θα μπορούν να
προμηθεύονται τα φάρμακά τους από οποι-
οδήποτε συμβεβλημένο στο ΓεΣΥ φαρμα-
κείο. Σημειώνεται ότι τα κρατικά φαρμακεία
στις αγροτικές περιοχές Σαλαμιούς, Πε-
δουλά, Φύτης, Ομόδους, Παναγιάς, Κάτω
Πύργου, Αυδήμου, Λευκάρων, Πλατρών, Πά-
χνας, Παλαιχωρίου, Αγρού, Ευρύχου, Κοφί-
νου και Κυπερούντας θα παραμείνουν σε
λειτουργία, αφού στην παρούσα φάση στις
περιοχές αυτές δεν λειτουργεί ιδιωτικό φαρ-
μακείο.

Τα φαρμακεία του Ογκολογικού Κέντρου
της Τράπεζας Κύπρου και του Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου θα συνε-
χίσουν τη λειτουργία τους κανονικά για την
εξυπηρέτηση των ασθενών τους.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι, μετά την 1η
Σεπτεμβρίου 2019, στις θυρίδες των φαρμα-
κείων του ΟΚΥπΥ θα εκτελούνται συνταγές
για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς για εξειδι-
κευμένα φάρμακα, όπως τα φάρμακα για
τους ασθενείς με AIDS, τα φάρμακα για την
αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας τα οποία
χρειάζονται ειδική φύλαξη, ακριβά φάρμακα
κ.α., στη βάση εγκεκριμένου Καταλόγου από
τον Υπουργό Υγείας.

4. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθέ-
νειας

Από 1η Ιουνίου 2019, όλοι οι δικαιούχοι
του ΓεΣΥ είναι αυτόματα και δικαιούχοι έκ-
δοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας
Ασθένειας. Παρόλο που η ενδονοσοκομει-
ακή περίθαλψη εντάσσεται στη 2η φάση του

ΓεΣΥ και θα εφαρμοστεί τον Ιούνιο του
2020, οι πολίτες της Κύπρου θα μπορούν, με
την Ευρωπαϊκή Κάρτα, να λαμβάνουν τόσο
εξωνοσοκομειακές όσο και ενδονοσοκομει-
ακές υπηρεσίες υγείας όταν επισκέπτονται
τα κράτη μέλη της ΕΕ, όταν και εφόσον χρει-
αστούν περίθαλψη κατά την παραμονή τους.

Για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας οι πο-
λίτες μπορούν να αποτίνονται στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις πό-
λεις, με την προσκόμιση της ταυτότητάς
τους.
Επικοινωνία Υπουργού

Διαδικτυακή συνάντηση με τους πολίτες
είχε την περασμένη Τετάρτη ο Υπουργός
Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος
απάντησε σε ερωτήματα για το ΓεΣΥ, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Προεδρίας
της Δημοκρατίας για προώθηση της άμεσης
επικοινωνίας των Υπουργών με τους πολίτες.

Κύρια θέματα που έθιξαν οι πολίτες μέσα
από τις ερωτήσεις τους ήταν η διαδικασία
και το δικαίωμα εγγραφής στο ΓεΣΥ, οι υπη-
ρεσίες που θα καλύπτονται κατά την 1η
φάση του Σχεδίου, τα φάρμακα, οι συμπλη-
ρωμές και οι αλλαγές που προωθούνται στον
χώρο των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερωτήματα
αναφορικά με τη διαδικασία και το δικαίωμα
εγγραφής στο ΓεΣΥ, ο κ. Ιωάννου ανέφερε
ότι η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται
είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω επίσκεψης στον
Προσωπικό Ιατρό της επιλογής του κάθε δι-
καιούχου. Επεσήμανε δε ότι δικαίωμα εγ-
γραφής έχουν όλοι οι πολίτες που εργάζον-
ται, συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, πληρώνουν φορολογία και
έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχό-

μενες από τη Δημοκρατία περιοχές.
Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι το πρώτο ση-

μείο επαφής του ασθενή με το Σύστημα θα
είναι ο Προσωπικός του Ιατρός, ο οποίος θα
τον καθοδηγεί για τα επόμενα βήματα εάν
κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Οι πολίτες,
ωστόσο, θα μπορούν να επισκέπτονται
χωρίς παραπομπή από τον Προσωπικό Ιατρό
τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων
Περιστατικών σε περιπτώσεις έκτακτων ατυ-
χημάτων ή περιστατικών.

Όσον αφορά στα φάρμακα, ο Υπουργός
Υγείας υπογράμμισε ότι τα φάρμακα αποτε-
λούν έναν βασικό πυλώνα για τη λειτουργία
του Συστήματος και διαβεβαίωσε ότι θα
υπάρχει επάρκεια φαρμάκων από την έναρξη
της 1ης φάσης του ΓεΣΥ. Όπως εξήγησε ο κ.
Ιωάννου, η διαδικασία προμήθειας των φαρ-
μάκων απλοποιείται, αφού ο κάθε δικαιού-
χος του ΓεΣΥ θα μπορεί να τα προμηθεύεται
από το πλησιέστερο του φαρμακείο. Σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία, το ΓεΣΥ θα αποζη-
μιώνει τη γενερική αντικατάσταση των φαρ-
μάκων. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής θα
επιλέξει να αγοράσει το επώνυμο φάρμακο,
θα καλείται να καταβάλει τη διαφορά από
την τιμή του σκευάσματος που θα αποζη-
μιώνει το ΓεΣΥ.

Σε σχέση με τις συμπληρωμές, ο κ. Υπουρ-
γός είπε ότι έχει καθοριστεί μέγιστο ετήσιο
ποσό για τις συμπληρωμές (150 ευρώ για
ενήλικες και 75 ευρώ για παιδιά και ευάλω-
τες ομάδες), έτσι ώστε να προστατεύεται ο
ασθενής αφενός από αλόγιστες δαπάνες και
αφετέρου από αχρείαστες ιατρικές πράξεις.
Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι συμπλη-
ρωμή ύψους 25 ευρώ θα υπάρχει και στην
περίπτωση που ο ασθενής επιλέξει να παρα-
κάμψει τον Προσωπικό του Ιατρό και να
απευθυνθεί απευθείας σε Ειδικό Ιατρό, ενώ
στα 25 ευρώ καθορίστηκε η συμπληρωμή
εάν κάποιος ασθενής επισκεφθεί τον Ιατρό
του μετά τις 8 το βράδυ, τα Σαββατοκύριακα
και τις αργίες. Τέλος, συμπληρωμή ύψους 15
ευρώ θα καταβάλλεται όταν και εφόσον ο
ασθενής ξεπεράσει το όριο επισκέψεων όπως
καθορίστηκε ανά ηλικιακή ομάδα.

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήματα και σχό-
λια για τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, ο
Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι οι διαδικα-
σίες για την αυτονόμησή τους προχωρούν
στη βάση σχεδιασμών. n

Υπουργός Εργασίας: υποχρέωση όλων 
ο σεβασμός προς τους συνταξιούχους

Οι εκπρόσωποι της τρίτης ηλικίας
αποτελούν δυναμικά και αναπόσπα-
στα μέλη της κοινωνίας μας, ικανά -

με τις πολλαπλές τους εμπειρίες και την
ώριμη σκέψη τους - να προσφέρουν ζωτικής
σημασίας γνώση και σοφία στις νέες γενεές
και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι υπόλοιποι
φορείς του κοινωνικού διαλόγου, οφείλουν
να επιδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό
τους, εξασφαλίζοντας ανθρώπινους όρους
διαβίωσης και ίσης μεταχείρισης των συντα-
ξιούχων του τόπου μας.

Διακήρυξε τα πιο πάνω η Υπουργός Εργα-
σίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου σε χαιρετισμό της
στη Συνδιάσκεψη της Παγκύπριας Επιτρο-

πής Συνταξιούχων ΣΕΚ, στον οποίο ανάφερε
ότι το Υπουργείο της εφαρμόζει συγκεκρι-
μένα μέτρα, με στόχο πάντοτε τη συνεχή
βελτίωση του επιπέδου ζωής των ατόμων της
τρίτης ηλικίας και της διαβίωσης τους σε ένα
ασφαλές περιβάλλον.

Η Υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι οι
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του
Υπουργείου της, εγγράφουν και επιθεωρούν
τη λειτουργία προγραμμάτων παροχής
φροντίδας για τους ηλικιωμένους, διασφα-
λίζοντας έτσι τα κατώτατα επίπεδα ποιότη-
τας σύμφωνα με σχετικές νομοθεσίες και κα-
νονισμούς, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες
στις νέες και πραγματικές ανάγκες των ατό-
μων τρίτης ηλικίας. n
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52.311 άτομα το Εργατικό Δυναμικό της Κυβέρνησης τον Απρίλιο
Μείωση μόνιμου προσωπικού και αύξηση των εκτάκτων

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνη-
σης τον Απρίλιο του 2019 αυξήθηκε
κατά 215 άτομα (0,4%) σε σχέση με

τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα
52.311 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρα-
τηρείται μείωση κατά 587 άτομα (-1,6%). Στο
έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση
(4,9%) φθάνοντας τις 17.306 σε σχέση με
16.504 άτομα τον Απρίλιο του 2018.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 τόσο
στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική

Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο
προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(1,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο
προσωπικό με ποσοστό 11,4% (394 άτομα).

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 παρα-
τηρείται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες
εκτός από την Εκπαιδευτική Υπηρεσία που
παρατηρείται μείωση (-0,4%). Η μεγαλύτερη
αύξηση παρατηρείται στο προσωπικό των
Δυνάμεων Ασφαλείας (2,0%) που κυρίως

οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (4,8%).
Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δη-
μόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία,
οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι
Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρε-
σία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι
υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και
Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία πε-
ριλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαι-

δευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχο-
λικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του
Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτε-
ρου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνά-
μεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνο-
μία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική
Φρουρά.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα μέλη
της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές
και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων). n

Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το 1ο τρίμηνο του 2019, το εργα-

τικό δυναμικό ανήλθε σε 448.369 άτομα ή
63,2% του πληθυσμού (άνδρες 68,7%, γυ-
ναίκες 58,0%) σε σύγκριση με 432.566 άτομα
(62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 (Πί-
νακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν
409.117 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης
57,6% (άνδρες 63,4%, γυναίκες 52,2%) σε
σύγκριση με 386.098 άτομα (55,3%) το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2018.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 39.252
άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,8% του
εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,7%, γυναί-
κες 9,9%) σε σύγκριση με 46.468 άτομα

(10,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Απασχόληση 

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλη-
σης ήταν 74,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες
ήταν 80,4% και για τις γυναίκες 69,0%. Στο
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό
ήταν 71,5% (άνδρες 76,1%, γυναίκες 67,2%).
Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης
ήταν 59,0% σε σύγκριση με 58,7% στο αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλη-
σης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό
των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι
Υπηρεσίες με 80,0% και ακολουθούν η Βιο-
μηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,9% και
2,1% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2018
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες

81,2%, Βιομηχανία 16,8% και Γεωργία 2,0%.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το

12,0% της συνολικής απασχόλησης ή 49.001
άτομα (άνδρες 8,6%, γυναίκες 15,8%). Το αν-
τίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του
2018 ήταν 12,8% (άνδρες 9,5%, γυναίκες
16,2%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το
86,2% ή 352.695 άτομα ήταν υπάλληλοι, από
τους οποίους το 11,8% (41.508 άτομα) είχε
προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο
του 2018 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το
86,4% του συνόλου της απασχόλησης και
από αυτούς ποσοστό 13,2% είχε προσωρινή
εργασία.

Ανεργία 
Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσο-

στό ανεργίας ήταν 19,8% του εργατικού δυ-
ναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 22,1%,
γυναίκες 18,0%) σε σύγκριση με 25,3% (άν-
δρες 30,2%, γυναίκες 21,7%) στο αντίστοιχο
τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το
63,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για
εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το
11,7% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό
24,9% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2018
ήταν 56,6%, 13,6% και 29,8%. n

Αύξηση Εργατικού Δυναμικού το 1ο τρίμηνο 2019
Συνεχίστηκε και η μείωση της ανεργίας
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η Ευρώπη ψήφισε, αλλά ποιος νίκησε;
και αυξημένη η φετινή συμμετοχή

Οι ευρωσκεπτικιστές δεν μπορούν 
να συγκροτήσουν συμμαχία στο ΕΚ

Παρά την ενίσχυσή τους στις ευρωεκλογές, οι εθνικιστές,
οι λαϊκιστές, οι ευρωσκεπτικιστές και οι ευρωφοβικοί πα-
ραμένουν διαιρεμένοι και θα έχουν μεγάλες δυσκολίες να
συγκροτήσουν μία συμπαγή αντιπολίτευση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Τα λαϊκιστικά και τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα εκ-
προσωπούνται με περισσότερες από 170 έδρες στο

750μελές νέο Ημικύκλιο, κυρίως χάρις στις επιδόσεις της άκρας δεξιάς της Μαρίν Λεπέν
στην Γαλλία και του Ματέο Σαλβίνι στην Ιταλία.

Εάν κατόρθωναν να συμμαχήσουν, θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε δεύτερη ή τρίτη δύ-
ναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά προς το παρόν παραμένουν μία ανομοιογενής
και διαιρεμένη ομάδα, με πολιτικές τοποθετήσεις πολύ συχνά αντιφατικές. Κατά συνέπεια,
μικρές είναι οι πιθανότητες η Μαρίν Λεπέν και ο Ματέο Σαλβίνι (τα κόμματα των οποίων
έχουν καταλάβει 50 έδρες στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο) να καταφέρουν, όπως επιδιώκουν να
συσπειρώσουν γύρω τους τις ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις.

Μία προφανής διαφωνία φέρνει σε αντιπαράθεση, για παράδειγμα, τον Ματέο Σαλβίνι
και τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, το κυβερνών κόμμα του οποίου, το Fidesz,
στέλνει 13 ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, σημαντικός αριθμός για την συγκρότηση ενι-
σχυμένης ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκλογική επιτυχία του Σαλβίνι βασίζεται
σε μεγάλο μέρος στην υπόσχεση ότι οι μετανάστες που φθάνουν στην Ιταλία από την βόρεια
Αφρική θα μπορούν γρήγορα να διοχετεύονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
ιδέα που ο Ορμπάν απορρίπτει κατηγορηματικά.

Το πολιτικό καλειδοσκόπιο που σχηματίζουν τα ευρωσκεπτικιστικά και ευρωφοβικά κόμ-
ματα στην Ευρώπη βρίθει τέτοιου είδους αντιφάσεων, αλλά και παλαιών ερίδων, που καθι-
στούν τις εν δυνάμει συμμαχίες απατηλές, έως και αδύνατες.

Το 2014, ο Βρετανός Νάιτζελ Φάρατζ, του κόμματος του Brexit, απέρριψε έτσι κάθε σχέση
με τους εθνικιστές της Μαρί Λεπέν, καταγγέλλοντας τις προβληματικές τους θέσεις περί
αντισημιτισμού.

Το υπερσυντηρητικό, ευρωφοβικό κυβερνών PiS της Πολωνίας αποφεύγει από την πλευρά
του την Μαρίν Λεπέν εξαιτίας της φιλορωσικής της στάσης. Για τον ίδιο λόγο και ο Όρμπαν
απορρίπτει τα ανοίγματα της αρχηγού της γαλλικής ακροδεξιάς.

Στο Στρασβούργο, οι παρατηρητές συμφωνούν ως προς το ότι το ενδιαφέρον των ευρω-
βουλευτών της άκρας δεξιάς για την πολιτική της Ένωσης είναι πολύ χλιαρό, πέραν θεμάτων
όπως η μετανάστευση και το Brexit, όπου η πραγματική επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου δεν είναι ισχυρή. n

Το σύνθημα της καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου (Αυτή τη φορά ψηφίζω) φαίνεται ότι
έπιασε τόπο, αφού το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο
αυτών των εκλογών είναι η σημαντική αύξηση του
ποσοστού των εκλογέων που αποφάσισαν να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το 51% είναι το με-
γαλύτερο ποσοστό συμμετοχής από το 1999 και μετά.

Τα αποτελέσματα δημιουργούν μεικτά συναισθήματα. Οι αντιευρωπαϊστικές δυνάμεις κέρ-
δισαν πόντους και εντυπώσεις στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ουγγαρία
και την Πολωνία. Τα θηριώδη ποσοστά του Όρμπαν (52,33%) αλλά και του PiS στην Πο-
λωνία (43,10%), μαζί με τη νίκη της Λε Πεν στη Γαλλία (23,53%) και του Σαλβίνι στην Ιτα-
λία (33,64%) δημιουργούν μια παράσταση νίκης σημαντική, για τις δυνάμεις που ξεκάθαρα
αντιστρατεύονται την κοινή Ευρωπαϊκή πορεία.

Ωστόσο, κοιτώντας καλύτερα συνολικά στατιστικά, όπως παρουσιάζονται από τη σελίδα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα δούμε ότι οι μεγάλοι κερδισμένοι των εκλογών δεν είναι
οι αντιευρωπαϊστές, αλλά οι φιλελεύθεροι (ALDE) και οι πράσινοι (Greens/EFA) που αυ-
ξάνουν σημαντικά τον αριθμό των εδρών τους αλλά και τη θέση τους στη σειρά κατάταξης
των ευρωπαϊκών κομμάτων. Το ALDE φαίνεται να κερδίζει περίπου 40 επιπλέον έδρες, ενώ
οι πράσινοι ανεβαίνουν από την 6η στην 4η θέση μεταξύ των κομμάτων.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει το ΕΛΚ, αν και διατηρεί εύκολα την πρώτη θέση. Οι σο-
σιαλιστές, αν και κατάφεραν σημαντικές πρωτιές στην Ολλανδία (19%), την Πορτογαλία
(33,52%), την Ισπανία (32,84%) και άλλες μικρότερες χώρες ωστόσο συνολικά βλέπουν τη
δύναμή τους να μειώνεται κυρίως λόγω των σημαντικών απωλειών τους σε Γερμανία, Ιτα-
λία και Γαλλία. Στους χαμένους και η Αριστερά με 14 λιγότερες έδρες.

Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη αφού χρειάζονται τουλάχιστον 3 ομάδες για να επι-
τευχθεί πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο η οποία θα εκλέξει στη συνέχεια τον Πρόεδρό της,
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τους Επιτρόπους, όπως αυτοί θα προ-
ταθούν από τα κράτη μέλη.

Είναι δεδομένο ότι δε μπορεί να σχηματιστεί πλειοψηφία χωρίς το ΕΛΚ, αλλά και οι άλλοι
συνδυασμοί παρουσιάζουν δυσκολίες, καθώς οι σοσιαλιστές είχαν ήδη διαρρήξει τη συνερ-
γασία τους με το ΕΛΚ στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου και θα χρειαστεί
υπερβάλουσα προσπάθεια για να συνεργαστούν και πάλι.

Ερωτηματικό είναι οι ευρωβουλευτές του Όρμπαν, οι οποίοι τυπικά ανήκουν στο ΕΛΚ,
αλλά κανείς δεν ξέρει τις προθέσεις τους, πολύ περισσότερο μετά τις δηλώσεις του υποψή-
φιου του ΕΛΚ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. n

Μάχη για την Κομισιόν: 
Εντολή σε Τουσκ για διαπραγματεύσεις

Εντολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για να
οριστεί ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έδωσαν οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ,
στο άτυπο συμβούλιο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Ντ. Τουσκ καλείται να συντονίσει τη διαπραγμάτευση
των «28», αλλά και να διεξαγάγει συνομιλίες με το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος είναι να έχει υπάρξει συμφω-

νία για τον υποψήφιο ή την υποψήφια πριν από την προσεχή σύνοδο κορυφής (20ή-21η Ιου-
νίου).

Η Άνγκελα Μέρκελ επέμεινε στο ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί με σεβασμό, ώστε να
προασπιστεί η δυνατότητα της ΕΕ να λαμβάνει κοινές αποφάσεις στο μέλλον. «Πρέπει να
εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ανοίξουμε πληγές σε εκείνους που μπορεί να μη συμφωνούν» με
την υποψηφιότητα που θα προταθεί, υπογράμμισε η καγκελάριος της Γερμανίας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τουσκ ξεκαθάρισε ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια για την
θέση του προέδρου της Κομισιόν δεν πρέπει οπωσδήποτε να είναι επικεφαλής ψηφοδελτίου
(Spitzenkandidat κατά τον γερμανικό όρο που χρησιμοποιείται στις Βρυξέλλες) κάποιας από
τις πολιτικές ομάδες που θα καταλάβουν τις περισσότερες έδρες στο επόμενο ΕΚ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασκήσει το ρόλο του σύμφωνα με τη Συνθήκη και αυτό ση-
μαίνει ότι δε θα ακολουθηθεί κάποια αυτόματη διαδικασία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του επόμενου προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το
πέρας της Συνόδου Κορυφής.

Ο Ντ. Τουσκ μετέφερε την ικανοποίηση των ηγετών για την αυξημένη συμμετοχή στις ευ-
ρωεκλογές, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «καλό οιωνό για την ΕΕ και το μέλλον της».
Σε ό,τι αφορά το διορισμό του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων
θεσμικών οργάνων, σημείωσε ότι συζητήθηκε μόνο η διαδικασία και όχι πρόσωπα.

Ο Ντ. Τουσκ πρόσθεσε ότι έλαβε εντολή από τους ηγέτες να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζοντας την ελπίδα να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι
τον Ιούνιο.

Ο Ντόναλντ Τουσκ εξάλλου εισηγήθηκε τουλάχιστον δύο από τις πέντε κορυφαίες θέσεις
των ευρωπαϊκών θεσμών να καταληφθούν από γυναίκες. n

Τον πρώτο πυροσβεστικό της στόλο 
εγκαινίασε η ΕΕ

Τον πρώτο πυροσβεστικό στόλο αεροσκαφών στο πλαίσιο του
νέου συστήματος rescEU που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
προετοιμαστεί για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών εν όψει της
περιόδου του φετινού καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής, επτά αερο-

σκάφη και έξι ελικόπτερα πυρόσβεσης θα αποτελούν τον στόλο rescEU κατά τη διάρκεια
της αρχικής μεταβατικής περιόδου και η Επιτροπή συνεργάζεται με τις συμμετέχουσες χώρες
για την προσθήκη επιπλέον υλικού κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, πέντε κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία πλήττονται συχνά από δασικές πυρκα-
γιές τα τελευταία χρόνια έθεσαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα τους στη διάθεση του με-
ταβατικού στόλου rescEU για το 2019. Το αρχικό υλικό αποτελείται από 2 αεροσκάφη από
την Κροατία, 1 αεροσκάφος από τη Γαλλία, 2 αεροσκάφη από την Ιταλία, 2 αεροσκάφη από
την Ισπανία και 6 ελικόπτερα από τη Σουηδία.

«Με το rescEU διαθέτουμε ένα επιπλέον «δίχτυ ασφαλείας» σε περιόδους κρίσης. Είμαι
πολύ περήφανος που φέτος το καλοκαίρι βλέπω να γίνεται πραγματικότητα ο ευρωπαϊκός
στόλος κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ανεξαιρέτως όλα τα
συμμετέχοντα κράτη που συνεισέφεραν στον εν λόγω στόλο, ούτως ώστε να είμαστε προ-
ετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη φετινή περίοδο πυρκαγιών», δήλωσε
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ο αρμόδιος επίτροπος για την Αν-
θρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης. 

Ο Κύπριος επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το rescEU είναι σε ετοιμότητα να αν-
τιμετωπίσει «όλες τις πυρκαγιές στην ΕΕ ακόμα και ταυτοχρόνως». Εκτός από τη δημιουρ-
γία στόλου rescEU, η Κομισιόν ενισχύει και την παρακολούθηση και τον συντονισμό στο
πλαίσιο προετοιμασίας για τις δασικές πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) της
ΕΕ με επιχειρησιακή ικανότητα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα θα ενι-
σχυθεί, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ομάδα υποστήριξης για τις δασικές πυρκα-
γιές, η οποία θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Το ΚΣΑΕΑ θα διορ-
γανώνει τακτικές βιντεοδιασκέψεις με τα κράτη μέλη καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Επίσης, το δορυφορικό σύστημα Copernicus της ΕΕ θα χρησιμοποιείται για τη χαρτο-
γράφηση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον δασικό τομέα. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Η ΕΚΤ  ανησυχεί για χρέος, τράπεζες 
και αγορά  ακινήτων 

Για το υψηλό χρέος, τις αδύναμες τράπεζες και
τις φούσκες στην αγορά ακινήτων φαίνεται να
ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα εξαιτίας της επιβράδυν-
σης της οικονομίας της ευρωζώνης, ανέφερε σή-
μερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δίνοντας
έμφαση σε μια μακρά λίστα αδυναμιών, από τις
φούσκες στην αγορά ακινήτων έως το υψηλό
κρατικό χρέος και το Brexit.

Η ανάπτυξη στη 19μελή ευρωζώνη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο και
ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος θα μπορούσε να διαβρώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό
κλίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο να διαταράξει τη μεταβλητότητα της αγοράς.

«Οι προκλήσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυξάνονται εν μέσω καθοδικών κιν-
δύνων για την οικονομία», ανέφερε η ΕΚΤ στην εξαμηνιαία έκθεση για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. «Εάν υλοποιηθούν οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη, το κόστος χρη-
ματοδότησης για κράτη με αδυναμίες πιθανόν να αυξηθεί, το οποίο ίσως αναδείξει τις ανη-
συχίες για τη βιωσιμότητα χρέους».

Σε μια κίνηση που τονίζει τις ανησυχίες της ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ξε-
κινήσει πειθαρχικά μέτρα σε βάρος της Ιταλίας την επόμενη εβδομάδα για παραβίαση των
δημοσιονομικών κανόνων του μπλοκ.

«Η απουσία δημοσιονομικής πειθαρχίας, η καθυστέρηση δημοσιονομικών και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων, ή ακόμα και η αντιστροφή παλαιών μεταρρυθμίσεων, ίσως πυροδο-
τήσουν εκ νέου πιέσεις στα κράτη με περισσότερες αδυναμίες», ανέφερε η ΕΚΤ, χωρίς να
κατονομάζει την Ιταλία αλλά κάνοντας έναν υπαινιγμό για τις αυξήσεις στα ιταλικά ασφά-
λιστρα κινδύνου.

Καταδεικνύοντας έναν ακόμα κίνδυνο, η ΕΚΤ ανέφερε ότι οι τράπεζες πιθανόν να έχουν
απόδοση ιδίων κεφαλαίων γύρω στο 6% τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, με ένα μεγάλο πο-
σοστό των τραπεζών να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν το κόστος ιδίων κεφαλαίων ή
τις αναμενόμενες αποδόσεις του 8-10% που απαιτούν οι επενδυτές.

Η ΕΚΤ προειδοποίησε επίσης ότι οι αγορές κατοικιών δείχνουν σημάδια ήπιας υπερτίμη-
σης, κάτι που προκαλεί ανησυχία καθώς η μείωση του χρέους των νοικοκυριών μετά την
κρίση φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Προκειμένου να επιβραδυνθεί η αύξηση, η
ΕΚΤ ανέφερε την πιθανότητα ότι μπορεί να αναγκάσει τις τράπεζες να διακρατούν περισ-
σότερα κεφάλαια, συμπληρώνοντας τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. n

CBI: Οι βρετανικές επιχειρήσεις 
δεν αντέχουν ένα σκληρό Brexit

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε  η συνομο-
σπονδία βρετανικής βιομηχανίας (Confederation
of British Industry, CBI) για τις επιπτώσεις του
Brexit εάν δεν υπάρξει συμφωνία και αποχωρή-
σει άτακτα η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Σε
συνέντευξη που έδωσε η Κάρολαϊν Φέρμπεϊρν,
γενική διευθύντρια της CBI στο BBC, «ένα
σκληρό Brexit δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται
στις επιλογές της κυβέρνησης».

«Είναι δυνατόν να προετοιμαστεί μια χώρα για μια αύξηση των τελωνειακών δαπανών
κατά 20 δισ. στερλίνες; Πώς μπορείς να προσαρμοστείς σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή από τη
μια ημέρα στην άλλη; Περίπου 150.000 επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα συστήματα για να αν-
τιμετωπίσουν ένα σκληρό Brexit», δήλωσε η επικεφαλής της CBI.

H ίδια τόνισε πως οι επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. «Η πλει-
ονότητα των βρετανικών επιχειρήσεων αδυνατεί να αντεπεξέλθει στο υψηλό κόστος των
σχεδίων έκτακτης ανάγκης που απαιτεί ένα σκληρό Brexit», δήλωσε η Φέρμπεϊρν στη ρα-
διοφωνική εκπομπή «Today» του BBC. Όπως αναφέρεται και σε επιστολή της CBI, «μικρές
και μεγάλες εταιρείες συμφωνούν πως η καλύτερη προσέγγιση είναι μια συμφωνία με την
Ε.Ε. για το Brexit».

Η απερχόμενη πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι εξασφάλισε παρά-
ταση του Brexit από τις 29 Μαρτίου στα τέλη Οκτωβρίου. Προ ημερών, όμως, υπέβαλε την
παραίτησή της χωρίς να έχει καταφέρει να κερδίσει τη συναίνεση του βρετανικού Κοινο-
βουλίου για τη συμφωνία που πέτυχε με τους υπόλοιπους εταίρους στην Ε.Ε.  Σήμερα κυ-
κλοφορούν διάφορα σενάρια για τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ε.Ε. ενώ δεν έχει
αποφασιστεί ακόμη ποιος θα είναι ο διάδοχος της Τερέζα Μέι.

Στο μεταξύ, οι βρετανικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα
του Brexit. Η συσσώρευση προμηθειών οδήγησε τον Φεβρουάριο σε έλλειμμα-ρεκόρ το εμ-
πορικό ισοζύγιο αγαθών της Βρετανίας για δεύτερο συναπτό μήνα. Από το δημοψήφισμα για
το Brexit, η στερλίνα έχει απολέσει περίπου το 13% της αξίας της. Προς το παρόν, βέβαια, η
πτώση της στερλίνας έχει ωφελήσει τις βρετανικές επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν τα πε-
ρισσότερα κέρδη τους από εξαγωγές. Αλλά ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος –ένα από τα
σημαντικότερα σημεία αναφοράς για την Τράπεζα της Αγγλίας όταν κάνει απολογισμό των
οικονομικών συνθηκών στη χώρα– αντανακλά ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση μέσα στο β΄
τρίμηνο του έτους. n

Bloomberg: Το ελληνικό χρέος 
δεν είναι πια το φόβητρο της Ευρώπης

Οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων
υποχώρησαν κάτω από το 3% για πρώτη φορά στα
χρονικά, ενώ οι αποδόσεις των πενταετών κινούν-
ται κάτω από τις αντίστοιχες των ιταλικών, γεγονός
ενδεικτικό της αποκλίνουσας πορείας των δύο
χωρών, μεταδίδει το αμερικανικό  ειδησιογραφικό
πρακτορείο Bloomberg, τονίζοντας ότι το ελληνικό
χρέος δεν είναι πια το φόβητρο της Ευρώπης.

Η Ιταλία έχει αντικαταστήσει την Ελλάδα σαν
επίκεντρο των ανησυχιών για πολιτικό κίνδυνο, ενώ η Αθήνα επωφελείται περισσότερο από
την ζήτηση για μεγαλύτερες αποδόσεις. Οι επενδυτές πρέπει να πληρώνουν για να διακρα-
τούν πενταετή ομόλογα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών, με την Ιταλία και την Ελ-
λάδα να αποτελούν ελάχιστες εξαιρέσεις.

«Ενώ όμως η Αθήνα ανταμείβεται με χαμηλότερα spreads επειδή βελτίωσε τα δημόσια οι-
κονομικά της, οι φόβοι που περιβάλλουν την λαϊκιστική κυβέρνηση της Ρώμης και την δια-
μάχη της με την ΕΕ έχουν φέρει το κρατικό χρέος στη θέση του χαμένου του πρόσφατου
παγκόσμιου ράλι των τίτλων σταθερής απόδοσης», τονίζει το Bloomberg . «Η κατάρρευση
των αποδόσεων πρακτικά υποχρεώνει τους επενδυτές να αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις
και η συμπίεση είναι πολύ εύκολη σε μια ρηχή αγορά όπως η ελληνική. Τα θεμελιώδη οικο-
νομικά μεγέθη χρησιμεύουν μάλλον σαν δικαιολογία παρά σαν το πραγματικό κίνητρο που
εξηγεί τις κινήσεις των επενδυτών», δήλωσε ο Marc Ostwald, στρατηγικός αναλυτής της
ADM Investor Services.

Την Παρασκευή το spread των ιταλικών πενταετών ομολόγων αυξήθηκε μέχρι και 13 μο-
νάδες βάσης στο 1,81%, υψηλό τριών μηνών. Το spread των αντίστοιχων ελληνικών υποχώ-
ρησε κατά 12 μονάδες βάσης στο 1,73%, ιστορικό χαμηλό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει
προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 7 Ιουλίου, μετά την μεγάλη ήττα του κόμματός του στις
ευρωπαϊκές εκλογές. Στην Ιταλία, η εκλογική επιτυχία του ενθάρρυνε τον Ματέο Σαλβίνι να
απειλήσει με πτώση της κυβέρνησης και πρόκληση πολιτικών εξελίξεων,  αν δεν υλοποιηθεί
η φορολογική μεταρρύθμιση που επιδιώκει, αναφέρει το Bloomberg. n

Πληθαίνουν τα εμπορικά μέτωπα 
των ΗΠΑ- στο στόχαστρο και η Ινδία

Ο πόλεμος με την Κίνα δεν είναι αρκετός για την κυβέρ-
νηση του Ντόναλντ Τραμπ. Μία ημέρα μετά την απειλή για
δασμούς στο σύνολο των εισαγωγών από το Μεξικό, ως
μέσο πίεσης για να ανακοπούν οι μεταναστευτικές ροές, και
ενώ τέθηκαν σε ισχύ οι πρόσθετοι δασμοί στις κινεζικές ει-
σαγωγές, ο Λευκός Οίκος έβαλε στο στόχαστρο την Ινδία. 

Όπως ανακοινώθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη αναδυόμενη
οικονομία του πλανήτη παύει να απολαμβάνει καθεστώς

«αναυτπσσόμενου κράτους» στο εμπορικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, το οποίο και της επέτρεπε
να εξάγει σχεδόν 2.000 προϊόντα προς τις ΗΠΑ χωρίς δασμούς. 

«Έχω εξακριβώσει ότι η Ινδία δεν έχει παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις στις ΗΠΑ για ισό-
τιμη και λογική πρόσβαση στις δικές της αγορές» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Συνεπώς το
ορθό είναι να τερματιστεί το ευνοϊκό καθεστώς της αναπτυσσόμενης οικονομίας» πρόσθεσε. 

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 5 Ιουνίου και δεν φαίνεται να υπάρχουν περιθώρια δια-
πραγμάτευσης για το Νέο Δελχί, ώστε τελικά να αποφευχθεί η εξέλιξη, που θα σημάνει την
επιβολή δασμών. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει να φτάσει το όπλο των δασμών στα άκρα, επιτιθέμενος
ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα και επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια. Η στάση του
έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, ενώ ειδικά η απόφαση για το Μεξικό
φάνηκε να αιφνιδίασε ακόμη και τον εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ. 

Αξίζει δε να επισημάνουμε ότι οι πόλεμοι του Τραμπ δεν τελειώνουν εδώ. Οι διαπραγμα-
τεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε τέλμα, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος επιβολής
αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων να είναι ορατός. Την ίδια
ώρα καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί μία εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, χωρίς
ωστόσο να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα.

Οι εμπορικές εντάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Οι επενδυτές
τρέπονται σε φυγή από το ρίσκο των μετοχών και στρέφονται μαζικά στα ομόλογα, με απο-
τέλεσμα το κόστος δανεισμού μεγάλων και μικρών οικονομιών να υποχωρεί κοντά σε ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το μεταναστευτικό ρεύμα στην Κύπρο το 19ο αιώνα
Η Κύπρος τα πρώτα χρόνια της βρετανικής κυριαρχίας

αποτέλεσε πόλο έλξης πολλών μεταναστευτικών ρευμάτων.
Μεταξύ των πληθυσμών που επέλεξαν να έρθουν στην
Κύπρο ήταν και ομάδες Αθίγγανων. Η εν λόγω εξέλιξη θο-
ρύβησε την ελληνοκυπριακή κοινότητα η οποία διά στόμα-
τος του μητροπολίτη Κιτίου Κυπριανού ζήτησε από την Κυ-
βέρνηση να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να απα-
γορευτεί η είσοδος των Αθιγγάνων στη Νήσο.

Όπως αναφέρει ο μητροπολίτης Κιτίου στον λόγο του στο
Νομοθετικό Συμβούλιο το 1886, «Οι Αθίγγανοι ή κκιλίντζι-
ροι λεγόμενοι είναι μια τάξις ανθρώπων ξένων ημιάγριων,
οίτινες είναι χείρον τι ή βδέλλαι του τόπου, είναι ακρίδες,
είναι μόνον καταναλωταί χωρίς ουδέν να παράγωσιν, κατα-
ναλίσκουσι δε άνευ πληρωμής ουδεμίας. Δεν είναι απλοί
επαίται, διότι λαμβάνουσιν σχεδόν δια της βίας ότι τοις ανα-
γκαιοί περιφερώμενοι ακαταπαύστως εις τα χωρία και τας
πόλει. Οι μεν άνδρες μεθοκοπούσιν ή κλέπτουσιν ζώα ή πα-
ραλαμβάνουσιν κλοπιμαία προς μετατόπισην και εξαφάνι-
σην, αι δε γυναίκαι και τα παιδιά των εισέρχονται εις πάσαν
οικίαν, λαμβάνουσιν ό,τι αν τοις δώση ο οικοδεσπότης εκου-
σίως ή ακουσίως, κλέπτουσι δε ό,τι αν δυνηθώσιν. Είναι δε
περίεργος ο τρόπος, καθ' ον εκδικούνται τον οικοδεσπότην,
τον οποίον δεν ηπάτησαν να τοις δώση ή να τον κλέψωσι
και όστις απωλέσας την υπομονήν απεπειράθη να τας

σπρώξη εκτός της οικίας του. 'Έχουσι πρόχειρους καρφίτσας,
ας εμπήγουν εις τας ρωθώνας των και καθαιματούνται φω-
νάζουσαι γοερώς ότι εκακοποιήθησαν και τότε ο οικοδε-
σπότης ή αναγκάζηται να τοις δώση ότι αν θέλωσιν ή κινδυ-
νεύει να υποστή τας συνεπείας ποινικής αγωγής. Προ τινών
μηνών εν τω χωρίω Αναφωτίδα του διαμερίσματος Λάρνα-
κος συνέβη το εξής γεγονός. Σπείρα τοιούτων γυναικών ει-
σήλθεν εις μιαν χριστιανικήν οικίαν, ο οικοδεσπότης τοις
έδωκεν αυταίς άρτον, αλλ' εξερχόμεναι υπεισήλθον εις τον
αχυρώναν και εγέμισαν τους σάκκους των. Το δε άχυρον το
παρελθόν θέρος ήτο λίαν ακριβόν, ο οικοδεσπότης ηναγκά-

σθη να κενώση τους σάκκους των διά της βίας και να ωθήση
τας αρπυίας ταύτας έξω του οίκου του. Aυταί έρρηξαν τας
φωνάς, τότε οι δε εν γειτονικώ καφενείω οινοποτούντες
μετά δυο Οθωμανών, έτρεξαν προς τα φωνάς και επετέθη-
σαν κατά του οικοδεσπότου. Συνέβη σύγκρουσις διά λιθο-
βολισμού και επληγώθη ελαφρώς την κεφαλήν εις των Γύ-
φτων, όστις υπεκρίθη τον ετοιμοθάνατον και έμβηκεν εις κί-
νησιν όλη η Αστυνομία και ιατροί της Λάρνακος. Εγένετο
αγωγή μεν του κυρίου του αχυρώνος επί βιασμώ. Κατά τίνος
δε άλλου νέου εγχώριου χριστιανού ότι είναι ο πληγώσας
τον γύφτον και προεφυλακίσθησαν δυο γεωργοί ετή πολ-
λάς ημέρας. Το δε αποτέλεσμα ην να λάβη μεν ο γύφτος αρ-
κετά γρόσια διά να παύση υποκρινόμενος τον βαρέως πλη-
γωμένον και ν’ αποσύρη την αγωγήν του, να εκφοβισθώσιν
δε οι χωρικοί ώστε εις το εξής να αφήνωσι τούτους να αρ-
πάζουν ό,τι αν βούλωνται εκ του οίκου των...».

Μπορεί τα όσα περιγράφονται στο άρθρο της Αλήθειας να
αφορούν την εγκληματική δράση ορισμένων μεταναστών,
αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πολλοί μετανάστες
ήρθαν στην Κύπρο ψάχνονιας ένα καλύτερο μέλλον και έζη-
σαν αρμονικά με τον ντόπιο πληθυσμό για πολλές δεκαε-
τίες. n

Aλήθεια 1886.
Πηγή: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο πληροφορικής IT Forum

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το
Cyprus IT Forum 2019, το κορυφαίο συνέ-
δριο πληροφορικής και τεχνολογιών

Οι ακόλουθοι της πληροφορικής και των
νέων τεχνολογιών είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν με έντονο ενδιαφέρον και
αθρόα προσέλευση το Cyprus IT Forum
2019 που για δεύτερη χρονιά οργανώθηκε
στην Κύπρο, στο ξενοδοχείο Parklane στη
Λεμεσό.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο κ. Κυ-
ριάκος Κόκκινος, Επιστημονικός Επικεφα-
λής της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίση-
μος απεσταλμένος του Προέδρου της Δημο-
κρατίας ανέφερε τη ρητή δέσμευση της
πολιτείας για την παροχή 5G υποδομών και
παράλληλα διαβεβαίωσε τους συμμετέχον-
τες του συνεδρίου ότι η Κυβέρνηση αναγνω-
ρίζει τη σημασία της βιομηχανίας της πλη-
ροφορικής και είναι πλήρως αφοσιωμένη σε
έναν ευρύτερο στόχο: να μετατραπεί η Κύ-

προς στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο
πυρήνα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών
και πληροφορικής στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή απαντώντας σε
ερωτήματα των συμμετεχόντων ο κ.
Κόκκινος χαρακτήρισε την τρέχουσα
ταχύτητα του διαδικτύου στην Κύπρο
«απογοητευτική» και υπογράμμισε
στους συνέδρους ότι θα χρησιμοποι-
ήσει τη νεοαποκτηθείσα θέση του ως

Προέδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Και-
νοτομίας, για να αντιμετωπίσει αυτό το πρό-
βλημα της ταχύτητας, αλλά και να προωθή-
σει την ανάπτυξη των υποδομών 5G.

Κινούμενη στον ίδιο άξονα η κ. Δήμητρα
Καλογήρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς Κύπρου, στην ομιλία της προ-
έβη σε ανάλυση που αφορούσε στο νομοθε-
τικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Κύπρου
στους τομείς της τεχνολογίας και της πλη-
ροφορικής. Η κ. Καλογήρου τόνισε ότι στό-
χος της Επιτροπής είναι να μεριμνήσει με
στοχευμένες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να με-
τατραπεί η Κύπρος σε ένα περιβάλλον που
θα χαρακτηρίζεται από την ασφάλεια και το
φιλικό κλίμα προς τις επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχ-
θηκαν ορισμένες από τις κυριότερες επιχει-
ρηματικές προκλήσεις της βιομηχανίας,
όπως τα μέσα προσέγγισης διεθνών αγορών
από την Κύπρο, η δύναμη του επιχειρηματι-

κού e-community και οι τρόποι ανάπτυξης
και αναβάθμισης του με επενδύσεις σε εται-
ρείες τεχνολογίας, ενώ παράλληλα προτά-
θηκαν λύσεις για την επιβίωση των μικρών
εταιρειών στον κόσμο των μεγάλων δεδομέ-
νων. 

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του για επιχει-
ρηματικές ενέργειες στην Κύπρο, ο κος Alek-
sej Gubarev, συνιδρυτής της εταιρείας
Haxus, εταιρείας επιτάχυνσης επιχειρηματι-
κών κεφαλαίων, ανέφερε σχετικά: «Ζω στην
Κύπρο εδώ και δεκαεπτά χρόνια και έχω
βιώσει την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολο-
γικής κοινότητας κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων τεσσάρων χρόνων. Είναι ευχάριστο
το γεγονός ότι υπάρχουν πια πρωτοβουλίες
όπως το Cyprus IT Forum που φέρνουν
νέους ανθρώπους κοντά για να μοιραστούν
τις πρωτοποριακές ιδέες τους και να ξεκλει-
δώσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες».

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της
δεύτερης μέρας, ο κος Timur Bekmambetov,
παραγωγός ταινιών στο Χόλυγουντ και
επενδυτής μίλησε για το νέο του έργο με
τίτλο “Screenlife”. Το έργο βασίζεται σε μια
νέα τεχνική εξιστόρησης γεγονότων όπως τα
βιώνει ένα laptop ή μια οθόνη έξυπνου κινη-
τού. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την
επιχείρησή του στην Κύπρο, ο κος Bekmam-
betov ανέφερε ότι η εταιρεία του δραστηριο-
ποιείται στη Λευκωσία τα τελευταία επτά

χρόνια, και πρόσθεσε ότι η κυπριακή κυβέρ-
νηση έχει κάνει σημαντικά βήματα στη στή-
ριξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας.
Αυτό, σημείωσε, είναι μια πολύ σημαντική
εξέλιξη για μικρότερης εμβέλειας παραγω-
γές, αλλά πιστεύει ότι η Κύπρος δεν διαθέτει
τις κατάλληλες υποδομές για να στηρίξει με-
γάλες παραγωγές».

Τέλος, ο κος Nikita Daniels, Επικεφαλής
του Cyprus IT Forum εξέφρασε την ευγνω-
μοσύνη του σε όλους τους χορηγούς του συ-
νεδρίου, Ecommpay, Nexters Global, Pari-
match, Wise Wolves Group και Allea Group
και πρόσθεσε ότι με τη δική τους στήριξη, η
ομάδα του Cyprus IT Forum κατάφερε να
φέρει κοντά διεθνείς οραματιστές στον χώρο
της τεχνολογίας και ισχυρούς επιχειρηματίες
της Κύπρου, σε ένα από τα καλύτερα ξενο-
δοχεία του νησιού. «Ήταν πραγματική ευχα-
ρίστηση», πρόσθεσε ο κ. Daniels, «να συ-
ναντήσουμε τόσους φίλους και να γνωρί-
σουμε καινούριους. Τέλος, θα ήθελα να
εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα
μέλη της εγχώριας κοινότητας τεχνολογίας
που στήριξαν την πρωτοβουλία αυτή με τη
συμμετοχή τους. Θα τα πούμε ξανά του χρό-
νου».

Για περισσότερες πληροφορίες για το
Forum στον σύνδεσμο https://cyprusitfo-
rum.com/en. n

Eφαρμογή “Air Quality Cyprus” σε κινητό τηλέφωνο με λειτουργικό iOS
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει

Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του
Αέρα, το οποίο περιλαμβάνει εννέα Σταθ-
μούς Παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρου-
σιάζονται επιγραμμικά (on line) στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος και σε εφαρμογές (ap-
plications) κινητών τηλεφώνων με λειτουρ-
γικό Android και iOS.

Μέσω της εφαρμογής, κάθε ενδιαφερόμε-
νος μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενημέ-
ρωση για την ποιότητα του αέρα, με τα χρώ-
ματα επιπέδου ρύπανσης σε χάρτη της Κύ-
πρου, καθώς και με συγκεντρώσεις των
ρύπων ανά σταθμό μέτρησης.

Σε συνέχεια της αναβάθμισης του λογι-
σμικού της εφαρμογής “Air Quality Cyprus”
σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό An-

droid, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει
ολοκληρώσει την αναβάθμιση και σε κινητά
τηλέφωνα με λειτουργικό iOS.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρ-
μογή δωρεάν από το Google Play (Android)
και το App Store (iOS) στους πιο κάτω συν-
δέσμους, αντίστοιχα:
https://play.google.com/store/apps/details?id
=cy.com.spectrum.airqualitycy&hl=en

και
https://itunes.apple.com/us/app/air-quality-
cyprus/id1452326144#?platform=iphone

Οι χρήστες της παλαιάς εφαρμογής θα
πρέπει να διαγράψουν την προηγούμενη και
να εγκαταστήσουν τη νέα έκδοση της εφαρ-
μογής. 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. Η ποιότητα κάποιου – Τεν …: διάσημος δημοσιο-
γράφος των καρτούν.
2. Σύνολο πραγμάτων που προσφέρονται όλα μαζί –
Έξοχα, υπέροχα.
3. Ανήκουν σε ασιατική χώρα (ουδ.) – Πρώην ΕΤ2.
4. Βιβλικό χωριό της Γαλιλαίας – Υπάρχουν και τέτοια
κέρδη ή ζημιές.
5. Διπλό … ξεπουλάει – Η μεγαλύτερη από τις πέντε
ηπείρους - … Πατσίνο: διάσημος ηθοποιός.
6. Υδρόφιλα δένδρα – Η άλκιμη νεολαία της ΕΟΚΑ.
7. Το λέμε δείχνοντας – Ινδική θεότητα που είχε σχέση με το νερό.
8. Αρχαιοπρεπώς τα αυτιά – Εμφανισιακά άχαρο.
9. Το κορίτσι στα ισπανικά - Ερωτηματική αντωνυμία – Σαμουέλ …: πρώην ποδοσφαιριστής
της Μπαρτσελόνα.
10. Οι μόνιμοι αξιωματικοί της αεροπορίας – Τζόναθαν …: καθηγητής της Αναπτυξιακής
Βιολογίας.
11. Μεταφορικά αυτός που δρα κρυφά – Ζηλιάρα θεά.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Είναι απαραίτητη για την επιτυχή συνδικαλιστική δράση.
2. Άκρως περιγραφικό.
3. Δεν στερούνται προσόντων – Συντομογραφία τούρκικου πολιτικού κόμματος.
4. Υποδιαίρεση της αγγλικής λίρας – Πρόθεση – Προτασιακό επίρρημα.
5. Αρχαίο μόριο που χρησιμοποιήθηκε με χρονική ή επιτακτική σημασία - … Νίλσεν: σταρ
του βωβού κινηματογράφου – Γκουστάβο …: θεατρικός συγγραφέας.
6. Παρασιτικό έντομο που καταστρέφει κυρίως τον καρπό της ελιάς – Ξενόφερτος χαιρετι-
σμός.
7. Οι οπαδοί μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης.
8. Θεός του πολέμου της αρχαίας Ρώμης.
9. … Τέρνερ: διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια – Υπάρχουν και τέτοια κίνητρα.
10. Δηλώνει λόγο, αιτία - … Ιοσελιάνι: Γεωργιανός μουσικός και σκηνοθέτης.
11. …… Γερμανού: δημοσιογράφος και στιχουργός – Μονάδα βάρους στερεών και υγρών
προϊόντων.
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.

2.

3.

1.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσω-
πικού ανακοινώνει ότι

κατά την εξέταση στις Δημο-
σιονομικές και Λογιστικές
Οδηγίες, στους περί Προ-
σφορών του Δημοσίου Νό-
μους και (Γενικούς) Κανονι-
σμούς και Κανονισμούς
Αποθηκών που διεξήχθη
στις 22 Απριλίου 2019, πέτυ-
χαν οι πιο κάτω υποψήφιοι,
οι οποίοι αναφέρονται κατά
σειρά αριθμού κοινωνικών
ασφαλίσεων:

1. 378216
2. 381969
3. 398323
4. 448113
5. 448997
6. 461183

7. 466371
8. 471290
9. 474456
10. 478136
11. 482543
12. 487612
13. 501561
14. 507156
15. 507239
16. 519828
17. 531931
18. 533108
19. 543321
20. 543844
21. 545639
22. 550436
23. 552577
24. 553611
25. 560409
26. 561925
27. 573196

28. 577430
29. 598489
30. 613884
31. 623840
32. 637930
33. 638663
34. 640906
35. 641690
36. 645387
37. 675019
38. 679960
39. 681474
40. 687384
41. 689820
42. 690631
43. 692650
44. 698282
45. 698970
46. 701240
47. 725202
48. 725368

49. 726098
50. 727707
51. 732946
52. 733267
53. 734069
54. 745643
55. 752764
56. 753258
57. 759197
58. 766619
59. 768497

60. 773611
61. 773919
62. 775784
63. 777792
64. 805970
65. 829535
66. 834624
67. 836724
68. 865345
69. 865862
70. 971447

71. 985423
72. 1020734
73. 1027115
74. 1037561
75. 1040535
76. 1053684
77. 1059243
78. 1118867
79. 1136226
80. 1297152

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού προσκαλεί

όλους τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους με έδρα την Λεμεσό (μέλη και μη μέλη
της ΠΑΣΥΔΥ) σε ενημερωτική συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
13/6/2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στο Οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ (1ος όροφος) στην Λεμεσό με
κύριο ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκο Χατζηπέτρου.

Στην συνάντηση θα συζητηθούν σημαντικά θέματα και προβλήματα που απασχολούν
όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους, έκτακτους και αορίστου χρόνου) και θα
γίνει ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Από Δ.Σ. Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
8ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Γεωργία

κόσμημα της ΥπερΚαυκασίας
Αναχώρηση 16/7/2019 επιστροφή στις 23/7/2019

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο M.K.S.TRAVEL & TOURS προσφέρει την πιο πάνω αερο-
πορική εκδρομή στους συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μέλη της ΠΑΣΥΔΥ και
τους φίλους τους, για τις 16/7/2019 στην τιμή των €650=.

Το πακέτο περιλαμβάνει επισκέψεις σε διάφορους αξιόλογους χώρους στη Τσκαλτούβo
και στην Τυφλίδα, όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα της εκδρομής.

Στην τιμή των €650 περιλαμβάνονται:
1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Κουταΐση  – Λάρνακα. Μία βαλίτσα 20 κιλά και

μία χειραποσκευή μικρή.
2. 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4 με πρόγευμα και δείπνα.
3. 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στην Τυφλίδα.
4. Μεταφορές και περιηγήσεις με πούλμαν.
5. Έμπειρο συνοδό.
Ταξιδεύουμε με διαβατήριο / ή και ταυτότητες που πρέπει να έχουν ισχύ πέραν των

6 μηνών από την ημέρα της αναχώρησης για την εκδρομή.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, είσοδος σε Μουσεία,

αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια.
Για τη Λευκωσία θα υπάρχει λεωφορείο προς και από το αεροδρόμιο και ανάλογα με τις

συμμετοχές θα καθοριστεί η τιμή.  Η αναχώρηση από Λάρνακα για Γεωργία θα γίνει στις
15.00  και η επιστροφή από Γεωργία στη Λάρνακα στις 13.00.

Επειδή οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώ-
σουν συμμετοχή το συντομότερο στο συν. Μ. Νησιώτη στα τηλέφωνα 99433611 και
22433657 και στον Α. Χατζημάρκου τηλ. 99892656.  Η προκαταβολή €250 να καταβλη-
θεί σύντομα.  

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά προγράμματα μπορείτε να απευθυνθείτε
στο Αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ στον 3ο όροφο.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

ΗΠΑΣΥΔΥ δέχεται αιτήσεις και μετά
τις 03/06/2019 για συμμετοχή στην
Παιδική Κατασκήνωση Τροόδους.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές,
μέχρι την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαθέσιμες περίοδοι
είναι οι εξής: 

- 2η περίοδος: 8/7/2019 – 15/7/2019 
- 3η περίοδος: 15/7/2019 – 22/7/2019 
- 4η περίοδος: 22/7/2019 – 29/7/2019 
- 5η περίοδος: 29/7/2019 – 5/8/2019 
- 6η περίοδος: 5/8/2019 – 12/8/2019 
- Για την 1η περίοδο (1/7/2019 – 8/7/2019)

υπάρχουν περιορισμένες θέσεις μόνο για
αγόρια. 

Η σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να συμ-
πληρωθεί και να παραδοθεί στα Κεντρικά
Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, επισυνάπτεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την Παιδική Κατασκήνωση Τροόδους πατή-
στε στον σύνδεσμο: http://www.pasydy.org/
article.aspx?id=342&lang_code=GR ή επι-
κοινωνήστε με τη συν. Θεοδώρα Μιχαήλ στο
τηλ. 22844464 ή στο email: thmichael@
pasydy.org. n

Δεκτές αιτήσεις για θέση
στην Παιδική Εξοχή στο Τρόοδος



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε, το
περασμένο Σάββατο, η Κυπριακή Αποστολή, την
παρουσία της στους 18ους Αγώνες Μικρών Κρατών

Ευρώπης, που φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στο Μαυρο-
βούνιο.

Η χώρα μας κατάφερε στην τελευταία μέρα των Αγώνων
να πάρει τα μετάλλια που χρειαζόταν ώστε να υποσκελίσει
την Ισλανδία και να καταλάβει τη δεύτερη θέση! Πρόκειται
για ένα στόχο που ήταν ο ψηλότερος εφικτός, από την
στιγμή που το Λουξεμβούργο είχε… ‘καθαρίσει’ από την
τρίτη κιόλας μέρα την πρωτιά.

Την 5η και τελευταία μέρα των ΑΜΚΕ 2019, η Κύπρος εξα-
σφάλισε τέσσερα χρυσά μετάλλια, τρία αργυρά κι ένα χάλ-
κινα.

Χάρη στα τρία χρυσά του Σαββάτου λοιπόν και αφού είχε
προηγηθεί το ‘ντεμαράζ’ που έκανε ο στίβος μας την προ-
ηγούμενη μέρα, η Κύπρος κατάφερε στο… νήμα να κατατα-
γεί δεύτερη, ξεπερνώντας την Ισλανδία, που μπαίνοντας
στην τελευταία μέρα είχε δύο χρυσά περισσότερα. Η χώρα
μας ολοκλήρωσε τους ΑΜΚΕ με 21 χρυσά, 27 αργυρά και
15 χάλκινα, μετρώντας συνολικά 63 μετάλλια.

Πρόκειται για απολογισμό χαμηλότερο σε σχέση με τους
ΑΜΚΕ του 2017 στο
Σαν Μαρίνο (30
χρυσά, 84 συνολικά
μετάλλια), όμως το γε-
γονός αυτό δεν προ-
βληματίζει καθώς
υπήρξαν προσθαφαι-
ρέσεις σε αθλήματα
και σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις στον
αριθμό των διαθέσι-
μων μεταλλίων,. Δεν
είναι τυχαίο πως και

το πρωτοπόρο Λουξεμβούργο, που τερμάτισε με 26 χρυσά
και 73 συνολικά, μάζεψε φέτος 25 λιγότερα μετάλλια σε
σχέση με τη νίκη του πριν από δύο χρόνια, ενώ οι οικοδε-
σπότες Μαυροβούνιοι, που κατέβηκαν για πρώτη φορά με
πλήρη ομάδα, κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγού-
μενη διοργάνωση, ενώ έχασαν και θέση (4οι πρόπερσι, 5οι

φέτος).
Φυσικά, υπήρχαν μικρές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν,

αν ήταν υπέρ μας, να ανεβάσουν την Κύπρο ακόμη και στην
κορυφή, καθώς πραγματικά πολλά τα αργυρά μας μετάλλια
που… στο τσακ δεν ήταν χρυσά, ενώ ας μην ξεχνάμε και 
το χρυσό της Μερόπης Παναγιώτου που οι διοργανωτές…
το μετέτρεψαν σε αργυρό, μετά από λάθος δικός τους, 

στην κούρσα των 5.000μ. ( οι αθλήτριες έτρεξαν ένα γύρο
περισσότερο).
Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Ένα χρυσό κι ένα αργυρό μετάλλιο πρόσθεσαν οι αθλητές
μας της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στον απολογισμό τους,
στους 18ους ΑΜΚΕ. Η τελευταία μέρα των αγώνων κατά την
οποία διεξήχθησαν οι ημετελικοί και οι τελικοί των ατομι-
κών αγωνισμάτων, ο Μάριος Γιάγκου κατάφερε να νικήσει
και τους δύο αγώνες και να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, ενώ
η Λουΐζα Κουρέα πήρε αργυρό!

Ο Μάριος Γιάγκου, έφτασε τα δύο χρυσά (πήρε και στο
ομαδικό), ενώ έχει και αργυρό (στο διπλό).

Η Λουΐζα Κουρέα, που στο διπλό είχε πάρει το χάλκινο,
έφτασε στον τελικό νικώντας με 3-1 σετ την Τσιμέι Γιαν από
το Σαν Μαρίνο, όμως στον τελικό δεν μπόρεσε να προβάλει
αντίσταση στη Γιανγκ από το Μονακό, χάνοντας με 3-0 σετ
και ολοκληρώνοντας με το αργυρό μετάλλιο.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας και γε-
νικότερα στην ομάδα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, που
σε σύνολο έξι αγωνισμάτων κέρδισε πέντε μετάλλια, δύο εκ
των οποίων χρυσά.
Πετόσφαιρα – Φιλέ από ασήμι

Επιτυχώς ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στους 18ους

ΑΜΚΕ οι εθνικές μας ομάδες πετοσφαίρισης. Τόσο οι άν-
δρες όσο και οι γυναίκες εξασφάλισαν αργυρά μετάλλια,
κάτι που αποτελεί σημαντική επιτυχία από τη στιγμή που
μπροστά τους τερμάτισε μόνο το ισχυρό Μαυροβούνιο. Η
ανδρική ομάδα είχε κατακτήσει οριστικά τη 2η θέση, όταν
επικράτησε με ανατροπή (3-1) του Λουξεμβούργου, ενώ
στην τελευταία ημέρα των αγώνων, νίκησε με 3-0 την Ισ-
λανδία.

Νικηφόρα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της και η γυναι-
κεία ομάδα, που επίσης είχε εξασφαλίσει μετάλλιο από την
Παρασκευή. Τα κορίτσια μας κατέλαβαν τελικά τη 2η θέση,
καθώς την τελευταία μέρα των αγώνων νίκησαν με 3-0 σετ
το Λουξεμβούργο και την ίδια στιγμή το Μαυροβούνιο νί-
κησε την Ισλανδία (3-0 σετ) και με 5/5 νίκες πήρε το χρυσό.

Καλαθόσφαιρα – Μηδέν εις το πηλίκιον
Χωρίς νίκη ολοκλήρωσαν την απογοητευτική τους πα-

ρουσία στους 18ους ΑΜΚΕ οι Εθνικές μας ομάδες στην κα-
λαθόσφαιρα. Αμφότερες οι ομάδες μας δέχθηκαν, τελευταία
μέρα των αγώνων, ήττα από την Ισλανδία, με αποτέλεσμα οι
άνδρες να τελειώσουν τον Όμιλο με 0/4 και οι γυναίκες με
0/5! Αναμφίβολα η παρουσία των ομάδων μας στους ΑΜΚΕ
του Μαυροβουνίου και οι εννέα ήττες σε ισάριθμους αγώ-
νες την ώρα που η Μάλτα είχε τρεις νίκες, πρέπει να προ-
βληματίσουν τους ιθύνοντες της ΚΟΚ και η Ομοσπονδία
καλείται να βρει τρόπους να βοηθήσει τις Εθνικές μας ομά-
δες να βελτιωθούν και γενικότερα την Κυπριακή Καλαθό-
σφαιρα να αναπτυχθεί.
Η επόμενη στην Ανδόρα 2021

Στη Μπούντβα, το μέρος που για μια εβδομάδα λειτούρ-
γησε πως ‘χωριό των αθλητών’ των 18ων Αγώνων Μικρών
Κρατών Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββά-
του η τελετή λήξης της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο
Μαυροβούνιο.

Σ’ ένα όμορφο υπαίθριο χώρο, που στο κέντρο του βρι-
σκόταν μια μεγάλη κυκλική πισίνα, περιμετρικά της οποίας
μαζεύτηκαν οι αποστολές των εννέα χωρών που διαγωνί-
στηκαν, δόθηκε κι επίσημα τέλος τους ΑΜΚΕ 2019. Οι απου-
σίες φυσικά ήταν πολλές, όπως και στην Κυπριακή απο-
στολή, καθώς το μεγαλύτερο της μέρος ετοιμαζόταν εκείνη
την ώρα να αναχωρήσει για το αεροδρόμιο της Ποντγκόρι-
τσα και να επιστρέψει στη βάση της.

Η βραδιά ξεκίνησε με την απονομή των μεταλλίων των
ομαδικών αθλημάτων (Καλαθόσφαιρα και Πετόσφαιρα) και
ο Εθνικός ύμνος του Μαυροβουνίου έγινε πλέον… γνώρι-
μος σε πολύ κόσμο, καθώς ακούστηκε τέσσερις φορές. Οι οι-
κοδεσπότες πήραν την πρωτιά σε άνδρες και γυναίκες και
στα δύο αθλήματα.

Μετά τις απονομές η τελετή λήξης πήρε… μπρος και στο
χώρο εισήλθαν οι σημαιοφόροι των εννέα χωρών, με τον κο-
λυμβητή Όμηρο Ζάγκα να μεταφέρει και να κυματίζει περή-
φανα τη σημαία της Κύπρου. Ο Ζάγκα πήρε στους ΑΜΚΕ
του Μαυροβουνίου τρία μετάλλια, κερδίζοντας χρυσό στα
50μ. ελεύθερο, αργυρό στα 50μ. πρόσθιο και χάλκινο στη
σκυταλοδρομία 4Χ100μ. μικτό.

Αφού ακολούθησαν διάφορες άλλες καλλιτεχνικές εκδη-
λώσεις έφτασε η στιγμή να παραδοθεί η σημαία της ΑΜΚΕ
στην Ανδόρα, η οποία θα φιλοξενήσει την 19η έκδοση της
διοργάνωσης το 2021.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με φανταχτερά πυροτεχνήματα
και μετά το πέρας της ακολούθησε στο χώρο πάρτι, για
όσους βεβαίως είχαν ακόμη… αντοχές μετά από μία εξαντ-
λητική, αλλά αξέχαστη εβδομάδα.  n

Τέλος οι 18οι ΑΜΚΕ – Η Κύπρος στην 2η θέση

Εξάστερη η Λίβερπουλ από το βράδυ
του Σαββάτου, που κέρδισε 2-0 την Τό-
τεναμ στο μεγάλο τελικό του Τσάμ-

πιον Λιγκ και ανέβηκε στην κορυφή του Ευ-
ρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι ‘κόκκινοι’ κέρ-
δισαν την Τότεναμ με τέρματα του Σαλάχ
στο 2΄ και του Οριγκί στο 87΄. Το αποκορύ-
φωμα της φανταστικής σεζόν της Λίβερπουλ
σε όλες τις διοργανώσεις ήταν η κατάκτηση
του έκτου Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Τό-
τεναμ στην Μαδρίτη, σύμφωνα με τον Γι-
ούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός των ‘ρεντς’ τόνισε
πως δεν έκαναν το καλύτερο τους παιχνίδι,
αλλά έπαιξαν όπως έπρεπε για να νικήσουν.
Τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη νίκη ως
επαγγελματίας προπονητής και την αφιέ-
ρωσε στην οικογένεια του.
Κέρδη εκατομμυρίων

Πριν από τέσσερις μήνες ανακοινώθηκε
ότι τη σεζόν 2017-18 είχε κέρδη μετά φόρων
106 εκατομμυρίων λιρών. Φέτος, με τα τη-

λεοπτικά και τα διάφορα μπόνους ο σύλλο-
γος είχε να λαμβάνει 152.5 από το πρωτά-
θλημα και 97.6 από το Τσάμπιονς Λιγκ. Τα

λεφτά, δηλαδή που επενδύθηκαν στους Φαν
Ντάικ και Άλισον δεν αποτέλεσαν ένα
άνοιγμα χωρίς  λογική.

Και το βασικότερο είναι ότι ο τρόπος που
έχει χτιστεί το οικοδόμημα επιτρέπει, επι-
πλέον, top προσθήκες και φέτος. Η Λίβερ-

πουλ έχει βρει τον δρόμο, την ισορροπία, τη
σταθερότητα οικονομικά και αγωνιστικά,
έχει αλλάζει δομικά τη ψυχοσύνθεση της ως
Οργανισμός. Η γενιά της πίστης μόλις ξεκί-
νησε να θερίζει ότι έσπειρε… n

Λίβερπουλ Πρωταθλήτρια Ευρώπης
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Ρωσία και Κύπρος έχουν βαθιούς και δια-
χρονικά ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρη-
σκευτικούς δεσμούς.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνι-

κής οικονομίας.

Γιάννης Στουρνάρας,

Διοικητής της ΤτΕ.

Ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα μπορούσε να

άρει το αδιέξοδο του Brexit.

Φίλιπ Χάμοντ,

Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας.

«Εμβόλιο» κατά της ψήφου στους ευρωσκε-

πτιστές το Brexit.

Ντόναλντ Τουσκ,

Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στην
ΕΕ, παρά τις υποσχέσεις των Βρυξελλών
που δεν τηρήθηκαν.
Ταγίπ Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας

είμαι Κύπριος.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεν επιδιώκουμε αλλαγή καθεστώτος στο
Ιράν. Αυτό που θέλουμε είναι η απουσία πυ-
ρηνικών όπλων.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ, μόνο αν καθό-
μαστε σε τραπέζι διαπραγματεύσεων που
επικρατεί σεβασμός και συμφωνία με το διε-
θνές δίκαιο.
Χασάν Ροχανί,
Πρόεδρος του Ιράν.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Ανακοίνωση Κλάδου Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών

ΟΚλάδος Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑ-
ΣΥΔΥ καλεί τους Ειδικούς Ιατρούς όπως συνεργα-
στούν με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών

Υγείας (ΟΚΥπΥ) για την εγγραφή τους στην Πύλη Παρο-
χέων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Σύμφωνα
με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) κα-
νονισμούς του 2019, πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να παρέ-
χουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού οφείλουν
να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο
Σύστημα. Ως εκ τούτου, καλούμε τα μέλη μας είτε να προ-
χωρήσουν στην εγγραφή τους από μόνοι τους και να ενημε-
ρώσουν το Υπουργείο Υγείας, είτε να υποβάλουν τα απαραί-
τητα υποστηρικτικά στοιχεία/έγγραφα στο Υπουργείο, σύμ-
φωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΚΥπΥ, για να
προχωρήσει το Υπουργείο στην εγγραφή τους.

Ο Κλάδος και η Οργάνωση μας έχουν κατά επανάληψη
εκφράσει τη στήριξή τους στο προωθούμενο Γενικό Σύστημα
Υγείας και έχουν συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς με

στόχο την ομαλή μεταφορά των νοσηλευτηρίων στον
ΟΚΥπΥ και την ένταξη των νοσηλευτηρίων και των εργαζο-
μένων τους στο ΓεΣΥ. Μέλημα όλων των ενεργειών μας είναι
όπως παράλληλα με την προστασία των ασθενών, διαφυ-
λαχθεί στο ακέραιο και το εργασιακό καθεστώς και τα εργα-
σιακά κεκτημένα όλων των λειτουργών του τομέα υγείας. Ο
Κλάδος διαβεβαιώνει όλα τα μέλη του, ότι παρά τη συνερ-
γασία που επιδεικνύει και τη καλή θέληση και στήριξη στην
ομαλή μετάβαση στον ΟΚΥπΥ και στο ΓεΣΥ, θα αντιταχθεί
με όλα τα νόμιμα μέσα στην οποιαδήποτε προσπάθεια αλ-
λαγής του εργασιακού καθεστώτος ή των όρων εργασίας
τους εκ μέρους του Οργανισμού ή του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, ο Κλάδος συνεχίζει τη συζήτηση με τον
ΟΚΥπΥ για τη διαμόρφωση ενός συστήματος κινήτρων για
τους ειδικούς ιατρούς, βασισμένο σε μετρήσιμες παραμέ-
τρους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ ειδικοτή-
των, μεταξύ υπηρεσιών εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών
και κριτήρια ποιότητας όπου αυτά είναι εφαρμόσιμα. n

Ενωμένοι και μαχητικοί οι Γάλλοι δημόσιοι υπάλληλοι 
κατά των μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Μακρόν 

Σε κλιμάκωση βρίσκεται η μαχη-
τική κινητοποίηση των Γάλλων δη-
μοσίων υπαλλήλων κατά των σχε-

δίων του Προέδρου Μακρόν για μεταρ-
ρυθμίσεις στο δημόσιο τομέας με κύριο
χαρακτηριστικό τους τη μείωση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων του δημο-
σίου. 

Με τη συμμετοχή εννέα δημοσιοϋ-
παλληλικών συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων των κυριότερων συνομοσπονδιών
FO, CFDT, UNSA και CGT 30 000 δη-
μόσιοι υπάλληλοι συμμετείχαν στις 9
Μαίου σε διαδήλωση καταδεικνύοντας
με τη συλλογική κινητοποίηση τους ότι είναι ενωμένο το δη-
μοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικού κίνημα της χώρας στον
αγώνα κατά των κυβερνητικών προτάσεων που προωθούν
μειώσεις και πάγωμα μισθών και εισαγωγή πρωτοβουλιών
που υποσκάπτουν την ασφαλή απασχόληση και την κατο-
χύρωση κεκτημένων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

Στα μέτρα που προωθεί ο Πρόεδρος Μακρόν το συνδικα-
λιστικό κίνημα προβάλλει αίτημα για έναρξη κανονικών δια-
δικασιών κοινωνικού διαλόγου πριν από την κατάθεση των
κυβερνητικών προτάσεων στη Βουλή. 

Στην κοινή διαδήλωση της 9ης Μαίου οι Γαλλικές συνδι-
καλιστικές οργανώσεις πρόβαλαν τη συλλογική τους δύ-
ναμη και υπογράμμισαν την ετοιμότητα τους για παραπέρα
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους με τη μαζική δράση
τους εννέα μόλις μέρες μετά τη μεγαλειώδη διαδήλωση που
είχε πραγματοποιηθεί την Πρωτομαγιά. Ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα των 9 δημοσιοϋπαλληλικών συντεχνιών δεκά-

δες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμε-
τείχαν στη μαχητική διαδήλωση σε κεντρι-
κούς δρόμους της Γαλλικής πρωτεύουσας. 

Μετά τις κινητοποιήσεις των κίτρινων
γιλέκων που έχουν εδραιωθεί σε μόνιμο
χαρακτηριστικό των εξελίξεων στις κυριό-
τερες Γαλλικές πόλεις η κινητοποίηση των
δημοσίων υπαλλήλων επαναβεβαίωσε δυ-
ναμικά την ετοιμότητα των Γάλλων εργα-
ζομένων για αγώνα, όπως επιβεβαίωναν
χαρακτηριστικές δράσεις των συμμετεχόν-
των. Για παράδειγμα η διαδήλωση της
CFDT περιλάμβανε την ερώτηση από με-
γαφώνου «ζήστε κοινωνικό διάλογο» και

οι διαδηλωτές απαντούσαν εν χορώ με ετοιμότητα για συμ-
μετοχή. Χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή μαχητικής συν-
δικαλίστριας η οποία έφερε το μήνυμα «απεργώ ενάντια σε
όλες τις μεταρρυθμίσεις από το Α στο Ω και εύχομαι όλες να
αποσυρθούν. Η εφαρμογή τους θα είναι καταστροφική» Μια
άλλη συνδικαλίστρια έφερε το μήνυμα «είμαι κι’ εγώ στα κί-
τρινα γιλέκα».

Γενικό ήταν το αίτημα των διαδηλωτών για κοινωνικό διά-
λογο και οικονομική δικαιοσύνη με αύξηση των απολαβών
γιατί δεν μπορεί να συνεχισθεί η σημερινή κατάσταση. Χα-
ρακτηριστική η δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Συνο-
μοσπονδίας FO Yves Veyrier και σε λίγα βήματα από αυτόν
συμφωνούσαν μαζί του οι ΓΓ της CFDT και CGT Laurent
Berger και Philippe Martinez ο οποίος διακήρυξε επίσης ότι
οι πολίτες χρειάζονται τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες πρέ-
πει να κρατηθούν μακριά από οικονομικές και πολιτικές δυ-
νάμεις. n


