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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Συμφωνία / σταθμός στη ΜΕΠΑ

Εξομοίωση ωραρίου Αστυνομίας με Δημόσια Υπηρεσία

Στις 28 Μαΐου σε συνεδρία της Μικτής Επιτροπής
Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ) μετά από πολύ-
χρονες συζητήσεις κατέστη δυνατή η επίτευξη της

ιστορικής συμφωνίας για ικανοποίηση του διαχρονικού αι-
τήματος για εξομοίωση του ωραρίου εργασίας της Αστυνο-
μίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας.  Συγκεκριμένα στην
προαναφερόμενη συνεδρία με την εκπροσώπηση της ΠΑ-
ΣΥΔΥ και της ηγεσίας του Κλάδου Μελών Αστυνομίας Κύ-
πρου, μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις προτάθηκε
από τον  Πρόεδρο της ΜΕΠΑ και Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη
διευθέτηση.

(α) Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ότι αναγνωρίζεται
το δίκαιο του αιτήματος των μελών της Αστυνομίας για στα-
διακή πλήρη εξομοίωση του ωραρίου εργασίας με αυτό της
Δημόσιας Υπηρεσίας.

(β) Σταδιακή εξομοίωση του ωραρίου, μέσω μιας ρύθμισης

που θα έχει καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε η οικονο-
μική επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών  να είναι στα-
διακή και ομαλή ως ακολούθως: 
(ι) Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των μελών

της Αστυνομίας κατά 30 λεπτά κατά το 2020, με παράλ-
ληλη δημιουργία στην Αστυνομία πενήντα (50) νέων θέ-
σεων Αστυνομικών (Κλίμακα Α3-Α5-Α7) και είκοσι (20)
νέων θέσεων ειδικών αστυνομικών (Κλίμακα Α1-Α2-Α5)

(ιι) Περαιτέρω μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας
των μελών της Αστυνομίας κατά 60 λεπτά κατά το 2021
και κατά 60 περαιτέρω λεπτά κατά το 2022, οπότε θα επι-
τευχθεί η πλήρης εξομοίωση του ωραρίου.

(ιιι) Οι όποιες ανάγκες για πρόσθετο προσωπικό που συ-
ναρτώνται με τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά τα
έτη 2021 και 2022, θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν
στα πλαίσια σχετικής μελέτης που θα διεξαχθεί από ανε-
ξάρτητο οίκο στη Δημοκρατία.   Η αναφερόμενη μελέτη
θα περιλαμβάνει και στοιχεία από τις εισηγήσεις των εμ-
πειρογνωμόνων για τη νέα δομή της Αστυνομίας, η οποία
θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2019 μέσα στο πλαίσιο της
ολιστικής αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης και εκσυγ-
χρονισμού της Αστυνομίας.
Η προαναφερόμενη πρόταση έτυχε μετά την επίδοσή της

αυθημερόν ανάλυσης και εξέτασης από την ολομέλεια του

Κλάδου Μελών Αστυνομίας Κύπρου στην παρουσία και της
ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ και εγκρίθηκε ομόφωνα.  

Μετά και την εξέλιξη αυτή η συμφωνία έτυχε της έγκρι-
σης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Μαΐου 2019 και το
σχετικό Νομοσχέδιο θα προωθηθεί στη Βουλή για ψήφισή
του σε Νόμο.

Να αναφέρουμε ότι από το 1978 η υπόλοιπη Δημόσια Υπη-
ρεσία εργαζόταν 37½ ώρες εβδομαδιαίως με συνολικό ωρά-
ριο 1956 ώρες το χρόνο. Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου
(ΣΑΚ) ενέγραψε για πρώτη φορά το θέμα της εναρμόνισης
στη ΜΕΠΑ το 1983. Μετά από 7 χρόνια διαβουλεύσεων και
συγκεκριμένα το 1992 αφού σημειώθηκε διαφωνία στο πλαί-
σιο της Μικτής Επιτροπής το θέμα παραπέμφθηκε σε εξ’
Υπουργών Επιτροπή η οποία εισηγήθηκε στο Υπουργικό
Συμβούλιο όπως από την 1.1.1993 το ωράριο της Αστυνο-
μίας μειωθεί από 42 σε 40 ώρες τη βδομάδα, με προοπτική να
μειωθεί στις 37½ ώρες μέχρι το 1995 και έκτοτε το θέμα πα-
ρέμεινε σε εκκρεμότητα.

Δεδομένων των πιο πάνω η συμφωνία αυτή αποτελεί
σταθμό σε σχέση με ένα από τα πλέον ζωτικά συμφέροντα
και δικαιώματα των επηρεαζομένων μελών μας και δικαιο-
λογημένα έχει δημιουργήσει αισθήματα απόλυτης ικανοποί-
ησης στις τάξεις τους. n

Συνδιοργανώθηκε από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και
την Ακαδημία Δημόσιας Δι-
οίκησης ενημερωτική ημε-
ρίδα των λειτουργών συνδέ-

σμων για εφαρμογή της Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς.
σελ. 12

Εφαρμογή της Στρατηγικής 
κατά της Διαφθοράς

Ο Νίκος Κωνσταντάρας στην Αθηναϊκή
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σχολιάζει το αποτέλε-
σμα των Ευρωεκλογών στην Ελλάδα και
τις προοπτικές για τις επικείμενες γενι-
κές εκλογές και τονίζει πως η επόμενη
Κυβέρνηση πρέπει να προσφέρει λύσεις
στους πολίτες και όχι πολιτικές που απο-

δείχθηκαν ανεπαρκείς.    σελ. 3

Ο Πρόεδρος του Εurogroup ανα-
φέρθηκε σε πρόοδο στην κατάρ-
τιση ενός ενιαίου προϋπολογι-
σμού των 19 χωρών μελών οι
οποίες απέχουν όμως από ορι-
στική συμφωνία.    σελ. 11

Κοινό προϋπολογισμό προωθεί 
το Εurogroup

Το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ



ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 20192

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο Νικόλας Παπαμιχαήλ διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευ-
τικών Επιτροπών Α΄, Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, από τις 3 Ιουνίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξε-
νοι Α΄, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται
στη θέση Πληρεξούσιου Υπουργού, από τις
15 Μαΐου 2019: Ευαγόρας Βρυωνίδης, Χάρις
Χριστοδουλίδου, Δημήτριος Α. Θεοφυλά-
κτου.

Οι πιο κάτω Ακόλουθοι, Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες, προάγονται στη θέση Γραμματέα Β΄ ή
Υποπρόξενου, από τις 15 Μαΐου 2019:
Αδριανός Κυριακίδης, Γεώργιος Β. Λοΐζου,
Ρόνα Παντελή.

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Ιατροδικαστι-
κής), προάγεται στη θέση Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Ιατροδι-
καστικής, από τις 15 Απριλίου 2019.

Η Μαρινέλα Λοϊζίδου, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Αναισθησιολογίας), προάγε-
ται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Αναι-
σθησιολογίας, από την 1η Μαΐου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Στέφανος Νικολαΐδης, Αρχιδεσμοφύλα-
κας, αφυπηρέτησε από τις 30 Νοεμβρίου
2018.

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλή, Ανώτερος Τα-
χυδρομικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιουνίου 2019.

Η Μαίρη-Μάρθα Χριστοφίδου-Αβρααμί-
δου, Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός, αφυπη-
ρέτησε από τις 31 Μαΐου 2019.

Ο Παναγιώτης Παπακυριακού, Βοηθός
Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παθολο-
γίας), αφυπηρέτησε από τις 28 Μαΐου 2019.

Η Στάλα Κιούπη, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου
2019.

Η Ρεβέκκα Πιτυρή, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου

2019.
Ο Γεώργιος Σεντονάρης, Ιατρικός Λει-

τουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), αφυπη-
ρέτησε από την 1η Ιουνίου 2019.

Η Κωνσταντία Φ. Παπαϊωάννου, Εργα-
στηριακός Λειτουργός Θαλασσαιμίας Α',
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου 2019.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΚΑ-
ΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 17
κενές μόνιμες θέσεις Στενογράφου Δικαστη-
ρίου, Δικαστική Υπηρεσία. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδο-
τική Κλίμακα: Α2 (4η βαθμίδα): €15.385,
15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818,
17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196,
16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110,
21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965,
25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.780,
24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440,
30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100,
36.232. (Συνδυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗ,
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 11
κενές μόνιμες θέσεις Δικαστικού Επιδότη,
Δικαστική Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλί-
μακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385,
15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818,
17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196,
16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110,
21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965,
25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.780,
24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440,
30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232
(Συνδυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πτητικών Μέσων,
Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281,

37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525,
42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720,
50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978,
47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488,
57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες).
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΔΑ-
ΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Υδά-
των, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii):
€57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909,
69.367, 71.825, 74.283, 76.741. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
οκτώ κενές μόνιμες θέσεις Επιθεωρητή Αλι-
είας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλι-
είας και Θαλάσσιων Ερευνών. (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,
23.780, 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 ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι
κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ηλεκτρο-

νικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288,
30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273,
36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562,
39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396
και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442,
47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συν-
δυασμένες Κλίμακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗ-
ΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο
κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επιθεώρη-
σης Πτυχίων και Αδειών, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281,
37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525,
42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720,
50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978,
47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488,
57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής 
Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://
eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρα-
σκευή, 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα καθή-
κοντα και ευθύνες, καθώς και τα απαιτού-
μενα προσόντα, για τις πιο πάνω κενές θέ-
σεις στην Επίσημη Εφημερίδα της 7ης Ιου-
νίου. n

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

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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυν-
σης (ΜΙΔ) προσκαλεί ενδιαφερόμε-
νους σε Open Day (Μέρα Γνωριμίας)

για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Οι
ενδιαφερόμενοι θα:

- Ενημερωθούν για το περιεχόμενο των
προγραμμάτων

- Γνωρίσουν προσωπικό που διδάσκει στα
προγράμματα

- Ενημερωθούν για τις υποτροφίες που
προσφέρονται

- Ενημερωθούν για το αγγλόφωνο βρα-
δινό Πρόγραμμα ΜΒΑ που αρχίζει στις 23

Σεπτεμβρίου 2019
Η Μέρα Γνωριμίας θα πραγματοποιηθεί

στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ) στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77 στη
Λευκωσία την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 από
τις 6:00μμ έως τις 8:00μμ.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο
http://www..com/cyprusmim (Events) ή
στα τηλέφωνα 22806106 και 22806131.

Πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών του ΜΙΔ στην ιστοσε-
λίδα: www.mim.ac.cy. n

Open Day 26 Ιουνίου στο ΚΕΠΑ
για τα Μεταπτυχιακά του ΜΙΔ

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας Αιμοδότη, που γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, το

Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας εξέ-
φρασε τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους
τους εθελοντές αιμοδότες για το δώρο ζωής
που προσφέρουν απλόχερα σε αυτούς που το
έχουν ανάγκη, καλύπτοντας τις ανάγκες για
αίμα, κατατάσσοντας την Κύπρο στις 62
χώρες παγκόσμια με πλήρη επάρκεια αίμα-
τος από εθελοντική, μη αμειβόμενη αιμοδο-
σία. Η Κύπρος ως χώρα κατέχει την πρωτιά
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του κόσμου, ως προς στο ποσοστό των
αιμοδοτών, που φτάνει το 9% του πληθυ-
σμού.

Ο αλτρουισμός και η κοινωνική ευαισθη-
σία που χαρακτηρίζει τους πολίτες της Κύ-
πρου αποδεικνύεται μέσα από τις 70 χιλιά-
δες μονάδες αίματος και τις 140 χιλιάδες πα-
ράγωγα αίματος που μεταγγίζονται κάθε
χρόνο, αλλά και στη συνεχή αύξηση της αι-
μοδοσίας τα τελευταία πέντε χρόνια που αγ-
γίζει ποσοστό 20%.

Το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε
όλους τους αιμοδότες που καθημερινά 
σώζουν ζωές μέσω της προσφοράς τους και
ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους, 
κυρίως τους νέους, να ενταχθούν στη ξεχω-
ριστή ομάδα των σταθερών εθελοντών αι-
μοδοτών. n

Πρωτιά της Κύπρου στην ΕΕ
στο ποσοστό εθελοντών αιμοδοτών
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Aπόψεις και σχόλια
Το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει σημαντική
κληρονομιά στην Ελλάδα. Απέδειξε ότι και αυτοί που βρί-

σκονταν έως προσφάτως εκτός της
νομής της εξουσίας δεν ήταν καλύτεροι
από τους προκατόχους τους, απομυθο-
ποιώντας το «ηθικό πλεονέκτημα» της
Αριστεράς και άλλα «δόγματα» της
Μεταπολίτευσης. Επίσης, επιβεβαίωσε
τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό
της χώρας: παρά τις ιδεοληψίες και τις

απειλές, παρά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα παρέ-
μεινε στην Ευρωζώνη, ενώ οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ενισχύθη-
καν περαιτέρω. Ίσως, όμως, το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ από
την εξουσία αφήσει κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: την απόδειξη
ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα κυβερνάται εδώ και
καιρό έχει χρεοκοπήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ δεν ήταν οι
πρώτοι που καταχράστηκαν τα προνόμια της εξουσίας, αλλά
το έπραξαν με περισσή αλαζονεία σε μια εποχή που το άγρυ-
πνο μάτι των κοινωνικών δικτύων δεν επιτρέπει και δεν συγ-
χωρεί τέτοιες συμπεριφορές, που οι πολίτες κουράστηκαν
από τα αδιέξοδα.

Είναι εύκολο να μπούμε στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε
το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών ως στροφή από τον
λαϊκισμό προς το Κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι η πρωτιά της
Νέας Δημοκρατίας και η τρίτη θέση του ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ),
με το ΚΚΕ τέταρτο και τη Χρυσή Αυγή μόλις πέμπτη, είναι
ενθαρρυντικά σημάδια πριν από τις εθνικές εκλογές. Γεγο-
νός, όμως, είναι ότι μεγάλη μερίδα των ψήφων πήγε προς
κόμματα και προσωπικότητες που στερούνταν κάθε σοβα-
ρότητας, ενώ και μεταξύ των ψηφοφόρων των μεγαλύτερων
κομμάτων κριτήριο για πολλούς ήταν η «αναγνωρισιμότητα»
των υποψηφίων. Πιο σωστό είναι να κατανοήσουμε ότι ήταν
ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ που ηττήθηκε, ο τρόπος που κυ-
βέρνησε, και ίσως όχι ο ίδιος ο λαϊκισμός.

Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρώτο κόμμα που αναρριχή-
θηκε στην εξουσία με ψεύτικες υποσχέσεις και διατηρήθηκε
εκεί με παροχές, με τη χειραγώγηση των θεσμών, με την κα-
τάχρηση των κρατικών μέσων ενημέρωσης, με την καλλιέρ-
γεια διχασμού, η αποτυχία της κυβέρνησης υποδεικνύει ότι
αυτές οι «τεχνικές» δεν επαρκούν πια. Η στρατηγική του κυ-
βερνώντος κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώ-
θηκε στις απειλές προς τους πολίτες ότι εάν δεν τον ψήφιζαν
θα έχαναν όλα τα καλά που ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφερε, καθώς και
στη δαιμονοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού
της. Η αποτυχία σηματοδοτεί την εξάντληση του επιχειρή-
ματος «οι άλλοι είναι χειρότεροι», ότι για όλα φταίνε η «ελίτ»
και τα μνημόνια. Τις τελευταίες ημέρες, οι παροχές και τα
ρουσφέτια, η φρενίτιδα των μετατάξεων φίλων και συγγε-
νών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανάγκασε τον πρωθυ-

πουργό να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες, καθώς και οι
αποκαλύψεις για σοβαρότατα προβλήματα στη Δικαιοσύνη,
διέλυσαν και τα τελευταία επιχειρήματα υπέρ οποιουδήποτε
«ηθικού πλεονεκτήματος». Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι
ότι, ενώ εφάρμοσε όσα στηλίτευε, το έκανε σε εποχή που οι
πολίτες έχουν μάτια και φωνή (στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης) για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Ετσι, το
άλλοτε πανίσχυρο όπλο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης με-
τατρέπεται σε βαρίδι όταν η προπαγάνδά του προκαλεί τη
χλεύη των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

Οι εκλογές της 26ης Μαΐου σήμαναν την ήττα του τρόπου
που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Η επόμενη κυβέρνηση δεν θα
μπορεί να βασιστεί σε ψέματα, σε ρουσφέτια, στη χειραγώ-
γηση των θεσμών, στην πόλωση, στην ανοχή σε μικρές ομά-
δες που δρουν εις βάρος του συνόλου. Αυτές οι μέθοδοι απο-
δείχθηκαν επιτυχημένες στο παρελθόν και ίσως να επικρα-
τήσουν και στο μέλλον. Σήμερα, όμως, οι Ελληνες έχουν
ανάγκη από λύσεις. Από σταθερότητα στην πολιτική και
στην οικονομία, απ’ ό,τι θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στις
προοπτικές της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει
στο να προτείνει λύσεις που βασίζονται σε μεταρρυθμίσεις,
στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Αυτός ήταν πάντα ο
δύσκολος δρόμος στην ελληνική πολιτική και είναι μεγάλο
το στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιμείνει ώς το
τέλος και να πετύχει. Το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, απέ-
δειξε ότι ο άλλος δρόμος είναι αδιέξοδος.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 16.06.2019

l Ουδέν σχόλιον.
 

?
Γιατί μας τιμωρούν;

Είναι αδιανόητο μία χώρα με υψηλή ανεργία να θέλει να
επενδύσει στην ανάπτυξη και να τιμωρείται για αυτό»

έγραψε ο Ντι Μάιο, για να τον συμ-
πληρώσει ο Σαλβίνι: «Με περικοπές,
κυρώσεις και λιτότητα, τα επίπεδα
της φτώχειας και της ανασφάλειας
αυξάνονται». 

Ότι και εάν πιστεύει κανείς για το
πολιτικό ήθος, την ιδεολογία και τις
ευρύτερες θέσεις των επικεφαλής των

κομμάτων του ιταλικού κυβερνητικού συνασπισμού, είναι
δύσκολο να διαφωνήσει με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις
- ειδικά εάν έχει ζήσει στο πετσί του την κρίση και το «φάρ-
μακο» που χορηγήθηκε για αυτή. Αν εξάλλου διαβάσει κα-
νείς τα μανιφέστα που εξέδωσαν τα ευρωπαϊκά κόμματα πριν
από τις ευρωεκλογές, όλα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό, αναγνωρίζουν την ανάγκη για απομάκρυνση από τη
λιτότητα, για ένα πιο φιλικό στην ανάπτυξη μίγμα πολιτικής,

που θα δεν θα παγιδεύει την ήπειρο στην καθίζηση. Το απαι-
τεί και το διεθνές περιβάλλον των κλιμακούμενων εντάσεων,
εμπορικών και γεωπολιτικών. 

Τότε ποιο είναι το πρόβλημα; Γιατί τα βάζει η Κομισιόν με
την Ιταλία; Φταίνε μόνο οι εμμονές των μη εκλεγμένων γρα-
φειοκρατών; Αφήνοντας στην άκρη το φουσκωμένο χρέος,
το κύριο πρόβλημα του κυβερνητικού συνασπισμού στη
Ρώμη είναι ότι ΔΕΝ επενδύει στην ανάπτυξη. Εάν το έκανε,
δεν θα έβλεπε η Ιταλία το ΑΕΠ της σε στασιμότητα ή και
συρρίκνωση το διάστημα που εκείνος είναι στην εξουσία.
Επενδύει στις μαγικές λύσεις του λαϊκισμού, σε κοντό-
φθαλμα μέτρα ελάφρυνσης και παροχών, που απαλύνουν για
λίγο τις πιέσεις στα νοικοκυριά και ακούγονται (για τώρα)
ωραία στα αυτιά των ψηφοφόρων, και αφήνει στην άκρη την
όποια διαρθρωτική τομή. 

Οι παροχές, τα επιδόματα, οι συντάξεις δεν πρέπει να είναι
απαγορευμένες λέξεις. Δεν είναι εκ προοιμίου «κακό
πράγμα». Πρέπει όμως να εντάσσονται στο πλαίσιο μιας
κευρύτερης πολιτικής, που φέρνει πράγματι μεγέθυνση του
ΑΕΠ και θέσεις εργασίας. 

Αυτό περίπου λέει η Κομισιόν και για τις δικές μας παρο-
χές στην τελευταία της έκθεση. «Στοχεύουν στην κατανά-
λωση και θα απορροφήσουν σημαντικό δημοσιονομικό χώρο
που θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε αναπτυξιακές πολιτι-
κές...» γράφει, προσθέτοντας πως δεν φαίνεται να συνάδουν
με τον στόχο να στηριχθούν οι νέοι που μαστίζονται από
υψηλή ανεργία ή οι ομάδες που απειλούνται περισσότερο με
φτώχεια. 

Απαντά έτσι στο ερώτημα που κατά κάποιο τρόπο φαίνε-
ται να θέτουν στελέχη και βουλευτές μετά την κάλπη: «Πώς
είναι δυνατόν να δίνουμε και να μας τιμωρούν οι πολίτες για
αυτό;». 

Νατάσα Στασίνου,
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 17.06.2019

l Αναντίλεκτα καμιά χώρα δεν πήγε καλά με καθεστώς λι-
τότητας.

Συνεργασία Γεν. Λογιστηρίου με Ελλ. Υπ. Οικονομικών

Πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου επίσκεψη
εργασίας αντιπροσωπείας του Υπ. Οικονομικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας στο Γενικό Λογιστήριο της

Δημοκρατίας, με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή από-
ψεων για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα λογιστικής και
χρηματοοικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζεται στα δύο
κράτη, επίσης και επεξεργασία τρόπων περαιτέρω ανάπτυξης
των διμερών επαφών προς αμοιβαίο όφελος.

Της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία είχε τύχει υποδο-
χής από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη,
ηγούνταν η Γενική Διευθύντρια Θησαυροφυλακίου και 
Δημοσιονομικών Κανόνων κα Σταυρούλα Μηλιάκου, ο Γε-
νικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Ανδρέας Πίπης, και η 
Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Γιώργου Χουλιαράκη, κα Έλενα
Δήμα.

Οι τομείς που καλύφθηκαν στις συναντήσεις από τη διεύ-
θυνση του Γενικού Λογιστηρίου, με επικεφαλής τη Γενική
Λογίστρια, κα Ρέα Γεωργίου, ήταν οι πιο κάτω:

- Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών
πόρων (ERP) του Δημοσίου.

- Εισαγωγή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων (ac-
crual accounting) στον δημόσιο τομέα.

- Διευθύνσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δια-
χείρισης στα Υπουργεία.

- Διαχείριση της αλλαγής από την εφαρμογή του μεταρ-
ρυθμιστικού προγράμματος λογιστικής και χρηματοοικονο-
μικής διαχείρισης.

- Αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών και
- Διαχείριση κυβερνητικών εγγυήσεων/εξυπηρέτηση χρέ-

ους.
Με την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας, επιβε-

βαιώθηκε η προθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας, αν-
ταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κοινή αντιμετώπιση των
προκλήσεων, με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή του μεταρ-
ρυθμιστικού προγράμματός στη δημόσια λογιστική και χρη-
ματοοικονομική διαχείριση. Η ελληνική αντιπροσωπεία προ-
σκάλεσε τη Γενική Λογίστρια για συνέχιση των επαφών στην
Αθήνα. n
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16 του Ιούνη. Χρόνια πολλά μπαμπά!

ΗΠαγκόσμια Ημέρα του Πατέρα
γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις
19 Ιουνίου 1910 και από τότε

γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του
Ιουνίου. Εμπνεύστρια ήταν η αμερικανίδα
Σονόρα Σμαρτ Ντοντ, που θέλησε να τιμήσει
τον πατέρα της Γουίλιαμ Τζάκσον Σμαρτ, βε-
τεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου, που
ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογέ-
νειας.

Μια ξεχωριστή Κυριακή είναι αυτή που οι
μπαμπάδες έχουν την τιμητική τους. Η
γιορτή του πατέρα όμως δεν αφορά μόνο
τους πατεράδες, αλλά την πατρότητα γενικά
και την συνεισφορά των μπαμπάδων στο
κοινωνικό σύνολο.

Στην ουσία είναι μια γιορτή που έχει ως
στόχο να δείξει ότι ο ρόλος του πατέρα είναι
εξίσου σημαντικός με αυτόν της μητέρας δε-
δομένου ότι πολύ συχνά στην κοινωνία μας
οι μπαμπάδες περνούν σε δεύτερη μοίρα.

12 λόγοι για να πεις ευχαριστώ στον
μπαμπά σου!

Γιορτη του πατέρα και δεν έχουμε παρά να
δείξουμε όλη την αγάπη μας σε αυτούς τους
συχνά αφανείς ήρωες της οικογενειακής μας
ζωής, να τους εκφράσουμε πόσο σημαντικοί
στάθηκαν για εμάς και πόσο εκτιμούμε όσα
μας έδωσαν… Ένας λόγος παραπάνω αν σή-
μερα έχουμε φτιάξει τη δική μας οικογένεια
και ζούμε από πρώτο χέρι πόσο δύσκολος
αλλά και σημαντικός είναι ο ρόλος του πα-
τέρα σε μια οικογένεια και πόσο χρειάζεται
και τη δική μας στήριξη.

Βρεθείτε όσοι μπορείτε με τους μπαμπά-
δες σας, πάρτε τους μια αγκαλιά και μην χά-
σετε την ευκαιρία να τους εκφράσετε με
λόγια τι σημαίνουν για εσάς και πόσο τους
οφείλετε ένα μέρος από την προσωπικότητα
και την ταυτότητα σας. Εμείς, σίγουρα θα θέ-
λαμε να μοιραστούμε μαζί τους κάποια από
τα «ευχαριστώ» που ακολουθούν…

1. Σ’ ευχαριστώ που δεν προσπαθούσες
ποτέ κρυφά απ’ τη μαμά να πάρεις το μέρος
μου και πάντα μας παρουσιάζατε τις αποφά-
σεις που μας αφορούσαν σαν κοινές.

2. Σ’ ευχαριστώ όμως που όσες φορές αι-
σθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς μια
επιλογή μου, το έκανες, εξηγώντας τους λό-
γους και αρθρώνοντας καθαρά τη θέση σου.

3. Σ’ ευχαριστώ για τη διακριτικότητά σου
στα προβλήματά μου μαζί με την αίσθηση ότι
θα ήσουν πάντα εκεί, όταν ήμουν έτοιμη να
μιλήσω. Σ’ ευχαριστώ για τον τρόπο που διά-
λεξες να δείχνεις το ενδιαφέρον σου. Σεβόμε-
νος τον προσωπικό μου χώρο αλλά και επιμέ-
νοντας, όταν ένιωθες ότι κάτι δεν πήγαινε

καλά.
4. Σ’ ευχαριστώ που δούλεψες τόσο σκληρά

όλα αυτά τα χρόνια για να έχω μια καλή εκ-
παίδευση και ευκαιρίες. Ακόμα κι αν αυτό σή-
μαινε πως έπρεπε να χάνεις κάποιες από τις
σχολικές μου παραστάσεις. Τότε δεν καταλά-
βαινα αλλά σήμερα ξέρω.

5. Σ’ ευχαριστώ που ήσουν δίπλα στη μαμά,
που δεν ξεχώριζες αντρικές και γυναικείες ερ-
γασίες στο σπίτι, που της έδινες τον χώρο της
να ανθίσει. Είσαι ένα πρότυπο συντροφικότη-
τας για μένα- κι έβαλες πολύ ψηλά τον πήχη!

6. Σ’ ευχαριστώ για τις έξτρα ικανότητες
που μου έμαθες και τις κρατώ μέχρι σήμερα
σαν κρυφούς άσσους στο μανίκι μου. Το σφύ-
ριγμα με τα δάχτυλα, να μαστορεύω, ν΄αλ-
λάζω λάμπες στο σπίτι. Αληθινά life lessons!

7. Σ’ ευχαριστώ που μου έμαθες ότι η ευτυ-
χία δεν συνδέεται απαραίτητα με την επιτυ-
χία και πως ο πιο σύντομος δρόμος για να τη
φτάσω θα ήταν να έμενα συνεπής με τον
εαυτό μου.

8. Σ’ ευχαριστώ που λατρεύεις και φροντί-

ζεις τα εγγόνια σου, σεβόμενος πάντα τις οδη-
γίες μας και το πρόγραμμα που έχουμε θέσει
στην οικογένειά μας. (Εντάξει, ακόμα κι αν
μία στις τόσες ο κανόνες για τα παγωτά τις
καθημερινές πάει… περίπατο!)

9. Σ΄ευχαριστώ που με έμαθες να είμαι δυ-
νατή και αγωνίστρια χωρίς να βάζω στην
άκρη τις ευαισθησίες και τις αξίες μου. Τις
αξίες που εσείς με τη μαμά μας μάθατε.

10. Σ’ ευχαριστώ που σήμερα προσπαθείς
να μην με επιβαρύνεις με τα προβλήματά σας.
Ξέρω ότι το κάνεις για να με προστατεύσεις.
Αλλά, όχι. Θέλω να είμαι ενεργό μέρος της
ζωής σας, των καλών και των δύσκολων στιγ-
μών, ακόμα κι αν η καθημερινότητά μου δεν
το επιτρέπει. Είμαστε μια ομάδα. Και θα πα-
ραμείνουμε μέχρι το τέλος.

11. Σ΄ευχαριστώ γιατί συχνά ανατρέχω
στον τρόπο που με μεγάλωσες και «ξεκλέβω»
συμπεριφορές για να χρησιμοποιήσω στη
σχέση μου με τα δικά μου παιδιά.

12. Σ’ ευχαριστώ γιατί ήσουν ο καλύτερος
μπαμπάς που θα μπορούσα να έχω. n 

Απεργούν οι γυναίκες στην Ελβετία - Διεκδικούν μισθολογική ισότητα

Οι γυναίκες στην Ελβετία κλήθηκαν
την περασμένη Παρασκευή
14/6/2019 να απεργήσουν ή να απέ-

χουν από τις οικιακές εργασίες προκειμέ-
νου να διαδηλώσουν ντυμένες στα μωβ για
να διαμαρτυρηθούν για τους απαράδεκτα
αργούς ρυθμούς με τους οποίους βαίνει η
ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στη χώρα.

Η  διαδήλωση πραγματοποιήθηκε  28 χρό-
νια έπειτα από μια ανάλογη κινητοποίηση το
1991, όταν μισό εκατομμύριο γυναίκες στην
Ελβετία είχαν βγει στους δρόμους.

Οι Ελβετίδες έχουν πραγματοποιήσει πολ-
λές εκστρατείες κατά καιρούς με στόχο να
επιταχύνουν την επίτευξη της ισότητας των
δύο φύλων. Μετά το τέλος του Α’ Παγκό-
σμιου Πολέμου, το 1918, βγήκαν στους δρό-
μους μαζί με εκατομμύρια άλλες Ευρωπαίες
ζητώντας δικαίωμα ψήφου, κάτι που κατέ-
κτησαν μόλις το 1971.

Κατά την απεργία του 1991 δεν υπήρχε
καμία γυναίκα στην κυβέρνηση της Ελβετίας
και δεν είχε θεσμοθετηθεί η άδεια μητρότη-
τας. Εξάλλου το Ανώτατο Δικαστήριο της
χώρας είχε μόλις ζητήσει από το Απεντσέλ,
το τελευταίο καντόνι της Ελβετίας όπου οι
γυναίκες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν, να
αλλάξει τη σχετική νομοθεσία.

Αυτή η απεργία έχει ιδιαίτερη συμβολική
σημασία για την Ελβετία καθώς στη χώρα οι
απεργιακές κινητοποιήσεις είναι σπάνιες
μετά την υιοθέτηση το 1937 της «εργασια-
κής ειρήνης», μιας σύμβασης που έχουν υπο-

γράψει εργατικά και εργοδοτικά συνδικάτα
και προβλέπει να προτιμώνται οι διαπραγ-
ματεύσεις έναντι των απεργιών.

Το 1991 μία στις επτά γυναίκες είχε κινη-
τοποιηθεί. Σήμερα το σύνθημα των κινητο-
ποιήσεων είναι «περισσότερος χρόνος, πε-
ρισσότερα χρήματα και σεβασμός», ίδιο με
αυτό του 1991, όπως και η ημερομηνία που
επιλέχθηκε δεν ήταν τυχαία, καθώς και τότε
η απεργία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιου-
νίου – δέκα χρόνια ακριβώς μετά την υιοθέ-
τηση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων
στο Σύνταγμα της Ελβετίας.

Αρκετά χρόνια μετά την κινητοποίηση του
1991, και συγκεκριμένα το 1996, υιοθετή-

θηκε η νομοθεσία για την ισότητα στο εργα-
σιακό περιβάλλον.

Στην Ελβετία η αναγνώριση των δικαιω-
μάτων των γυναικών είναι αποτέλεσμα μα-
κοχρόνιων αγώνων. Τα τελευταία χρόνια
έχουν σημειωθεί κάποιες πρόοδοι, όπως η
αποποινικοποίηση της άμβλωσης το 2002
και η θεσμοθέτηση της άδειας μητρότητας
διάρκειας 14 εβδομάδων το 2005.

Όμως εξακολουθεί να μην υπάρχει άδεια
πατρότητας, ενώ οι θέσεις στους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς είναι περιορισμένες και
ακριβές, κάτι που εγείρει εμπόδια στη συμ-
μετοχή των γυναικών στην ενεργό ζωή και
την εργασία.

Εξάλλου, κινητοποιημένη πλέον και από
το #MeToo, η νέα γενιά των γυναικών θέλει
να συνεχίσει τη μάχη, καθώς οι εργαζόμενες
κερδίζουν κατά μέσο όρο μισθό μικρότερο
κατά 20% σε σχέση με τους άνδρες.

Η ιδέα της κήρυξης απεργίας γεννήθηκε
από τα συνδικάτα καθώς δεν κατάφεραν να
υιοθετηθεί κατά την αναθεώρηση της νομο-
θεσίας για την ισότητα το 2018 η αρχή της
επιβολής κυρώσεων εναντίον των εταιρειών
που παραβιάζουν τη μισθολογική ισότητα.
Βάσει της τροποποίησης αυτής υπάρχει
έλεγχος στους μισθούς, όμως ισχύει για τις
εταιρείες που απασχολούν το λιγότερο 100
εργαζόμενους.

Σήμερα σε πολλές πόλεις θα είναι κλειστοί
οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ τα σχολεία
λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Οι
βουλευτές αποφάσισαν να δηλώσουν τη
στήριξή τους στην πρωτοβουλία των γυναι-
κών πραγματοποιώντας στάση εργασιών για
15 λεπτά.

Επιπλέον όσες γυναίκες δεν μπορούν να
απεργήσουν όλη την ημέρα καλούνται να
κάνουν στάση εργασίας από τις 15:24, ώρα
από την οποία και μετά οι γυναίκες εργά-
ζονται δωρεάν, αν ληφθεί υπόψη η μισθολο-
γική ανισότητα.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ελβετών, το
63,5%, στηρίζουν την απεργία, σύμφωνα με
έρευνα που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιου-
νίου. n
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ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση (Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ.)
Ο αιτητής καταχώρησε την παρούσα προ-

σφυγή, με την οποία αξιώνει από το Δικα-
στήριο την ακόλουθη θεραπεία:-

«Δήλωση και/ή Απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου, ότι η απόφαση των καθ’ ων η
αίτηση, ή ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα
με την οποία αποφάσισαν να αποκόψουν
και/ή να αποκόπτουν μηνιαίως από το μισθό
του αιτητή για την υπηρεσία του στη θέση
Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου για
τους μήνες Δεκέμβριο του 2016, Ιανουάριο
και Φεβρουάριο του 2017, ποσά που αναφέ-
ρονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας, ως
«χρέος αναλογικής σύνταξης» [.] καθώς επί-
σης και τα ποσά που αναφέρονται στις κα-
ταστάσεις μισθοδοσίας ως «αναλογική σύν-
ταξη» [.] των οποίων ο αιτητής έλαβε πλήρη
γνώση κατά την 29/12/2016, ημέρα εκτύπω-
σης της κατάστασης μισθοδοσίας του 13ου
μισθού για το 2016, (Συνημμένο «1»), την
30/1/2017, ημέρα εκτύπωσης από το διαδί-
κτυο και μελέτης των καταστάσεων Μισθο-
δοσίας του, των μηνών Δεκεμβρίου 2016 και
Ιανουαρίου 2017, (Συνημμένα «2» και «3»,
αντίστοιχα), καθώς και σε ότι αφορά τον
μισθό του μηνός Φεβρουαρίου 2017, την
28/2/2017 με την εκτύπωση και μελέτη της
κατάστασης μισθοδοσίας Φε-
βρουαρίου 2017 (Συνημμένο
«4»), στις καταστάσεις μισθο-
δοσίας φαίνονται λεπτομέ-
ρειες των αποκοπών για τον
13ο μισθό 2016, τους μήνες
Δεκέμβριο 2016, Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2017, είναι
πεπλανημένη, παράνομη, αν-
τισυνταγματική και/ή βασί-
στηκε σε αντισυνταγματικές
διατάξεις του περί Προϋπολο-
γισμού του έτους 2013 Νόμου
(Ν.59(ΙΙΙ)/2012) και/ή άκυρη
και/ή χωρίς κανένα νόμιμο
αποτέλεσμα.»

Στην Ένσταση που καταχωρήθηκε εκ μέ-
ρους της ευπαιδεύτου συνηγόρου των καθ’
ων η αίτηση, ηγέρθη προδικαστική ένσταση,
ότι ο αιτητής στερείται εννόμου συμφέρον-
τος να προωθήσει την παρούσα προσφυγή,
καθότι η χρηματική βλάβη την οποία ισχυ-
ρίζεται ότι υπέστη, είναι πλασματική. 

Ο αιτητής, δια της ευπαιδεύτου συνηγό-
ρου του, απορρίπτοντας τη προδικαστική
ένσταση, ισχυρίστηκε ότι η αποκοπή ποσού
από το μισθό του, ενόσω αυτός συνεχίζει να
εργάζεται ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου μέχρι το 68ο έτος της ηλικίας του,
συνιστά μείωση του μισθού του και συνεπώς,
η βλάβη του, είναι πραγματική. 

Προώθησε δε ως λόγους ακύρωσης της
προσβαλλόμενης διοικητικής απόφασης, ότι
οι διατάξεις του άρθρου 11 του περί Προ-
ϋπολογισμού του 2013 Νόμου του 2012, Ν.
59(ΙΙ)/2012 το οποίο εφαρμόστηκε αναδρο-
μικά για τον αιτητή, αποκόπτοντας του μη-
νιαία ποσά ως «χρέος αναλογικής σύντα-
ξης», εσφαλμένα εφαρμόστηκε στην περί-
πτωση του αιτητή και γενικότερα στην
περίπτωση των δικαστών, λόγω του ότι οι
τελευταίοι ως μέλη της δικαστικής εξουσίας
του κράτους, δεν είναι ούτε κρατικοί υπάλ-
ληλοι, ούτε αξιωματούχοι του κράτους, αφού
η ιδιότητα του δικαστή δεν αποτελεί αξίωμα
και ο μισθός του διαφυλάττεται από το ίδιο
το Σύνταγμα. 

Προωθήθηκε πρόσθετα ισχυρισμός ότι οι
διατάξεις του άρθρου 11 του υπό αναφορά
Νόμου, ακόμα και εάν ήθελε κριθεί ότι εφαρ-
μόζονται και στους δικαστές, αυτές προ-
σκρούουν στις διατάξεις των Άρθρων 158.3
και 153.12 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις
πρόνοιες των οποίων απαγορεύεται οποι-
αδήποτε δυσμενής μεταχείριση των δικα-
στών που αφορά το μισθό ή την αντιμισθία
τους, η οποία πιθανόν να επέλθει μετά το
διορισμό τους, ως επίσης και στο Άρθρο 23
του Συντάγματος.

Εκκρεμούσης της εκδίκασης της παρούσας
προσφυγής, η Ολομέλεια του Διοικητικού
Δικαστηρίου εξέδωσε την απόφαση στην
υπόθεση Παπαδοπούλου ν. Δημοκρατίας,
υπόθ. αρ. 620/2014, ημερομηνίας 19.12.2018,
η οποία είχε επιλεγεί ως πιλοτική από μία
ομάδα υποθέσεων, στην οποία έχουν συζη-
τηθεί όλα τα νομικά ζητήματα που έχουν
εγερθεί και στην παρούσα. Η απόφαση στην

Παπαδοπούλου (ανωτέρω)
δεν έχει εφεσιβληθεί από τη
Δημοκρατία. 

Κατά την 28.5.2019, υπήρξε
δήλωση εκ μέρους της ευπαι-
δεύτου συνηγόρου των καθ’
ων η αίτηση, περί μη υποστή-
ριξης της νομιμότητας της
προσβαλλόμενης απόφασης,
υπό το φως της απόφασης
Παπαδοπούλου (ανωτέρω).

Η φύση όμως του αναθεω-
ρητικού ελέγχου, βάσει του
ανακριτικού συστήματος που
διέπει την παρούσα δικαιοδο-
σία, έχει ως κύριο λόγο τον

έλεγχο της νομιμότητας των διοικητικών
πράξεων, αποφάσεων και παραλείψεων προς
αποκατάσταση των θιγέντων δικαιωμάτων
των προσφευγόντων στο πεδίο του δημο-
σίου δικαίου. Η διαδικασία διερεύνησης της
νομιμότητας, έχει εξεταστικό χαρακτήρα και
ανήκει στο ίδιο το Δικαστήριο, με τους δια-
δίκους να διαδραματίζουν υποβοηθητικό
ρόλο στην ανίχνευση των γεγονότων και
διαπίστωση των αρχών που διέπουν τον κα-
θορισμό της νομιμότητας σε κάθε περίπτωση

(Μιχαήλ ν. Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
(1991) 4Γ Α.Α.Δ. 1756). 

Έχοντας μελετήσει τους εκατέρωθεν εγει-
ρόμενους ισχυρισμούς, καθώς και την προ-
βαλλόμενη προδικαστική ένσταση, διαπι-
στώνω ότι πράγματι, το σκεπτικό της Παπα-
δοπούλου (ανωτέρω) καλύπτει όλα τα
επίδικα ζητήματα που έχουν εγερθεί και στην
παρούσα.

Σχετικό, με τα υπό εξέταση νομικά ζητή-
ματα, είναι το πιο κάτω απόσπασμα από την
απόφαση, το οποίο παραθέτω εν εκτάσει:-

«Εξετάζοντας κατά προτεραιότητα, ως ζή-
τημα του παραδεκτού της
προσφυγής, την προδικαστική
ένσταση που εγείρεται από
τους καθ’ ων η αίτηση, ότι η
αιτήτρια υπέστη από την
εφαρμογή της επίμαχης διάτα-
ξης πλασματική και όχι πραγ-
ματική χρηματική βλάβη και
κατ’ επέκταση στερείται εννό-
μου συμφέροντος προώθησης
της προσφυγής της, παρατη-
ρούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις πρόνοιες
του άρθρου 11 του περί Προ-
ϋπολογισμού Νόμου του 2013
(Ν.59(ΙΙ)/2012):

«Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή
χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρα-
τίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασ-
δήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν
την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι
οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύντα-
ξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύν-
ταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τε-
τρακόσιους (400) μήνες στην κρατική υπη-
ρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου
αξιωματούχου ή υπαλλήλου».

Στον Ν. 59(ΙΙ)/2012, δεν ερμηνεύεται η έν-
νοια της λέξης “αξιωματούχος”. Οι καθ’ ων η
αίτηση ερμήνευσαν ότι, η εν λόγω έννοια
συμπεριλαμβάνει και Δικαστή (του Ανωτά-
του Δικαστηρίου) και ως εκ τούτου, προέβη-
σαν στην έκδοση της εδώ επίδικης πράξης
για την αιτήτρια, αναδρομικά από την ημε-
ρομηνία που ο Ν. 59(ΙΙ)/2012 τέθηκε σε ισχύ
και έπρεπε να είχε εφαρμοστεί. Συγκεκρι-
μένα, στην Ένσταση που οι καθ’ ων η αίτηση
καταχώρησαν (σελίδα 3), αναφέρουν ότι, με
βάση τις πρόνοιες της επίμαχης διάταξης του
σχετικού Νόμου:

«Θα έπρεπε να αποκόπτεται από την αν-
τιμισθία της Αιτήτριας το αναλογικό μέρος
της σύνταξης γήρατος του Ταμείου Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων από 1/1/2013 μέχρι την
ημέρα αφυπηρέτησης της».

Η αιτήτρια, δικαιούτο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες πριν την θέσπιση του
Ν.59(ΙΙ)/2012 νομοθετικές πρόνοιες, μετά τη
συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας της
και μέχρι την αφυπηρέτηση της από τη θέση
Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να
λαμβάνει προσθετικά τόσο τον προβλεπό-
μενο (σε ύψος) μισθό για τη προαναφερό-

μενη θέση της, όσο και σύνταξη των Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, χωρίς οποιουσδήποτε
περιορισμούς ή μειώσεις, αποκοπές ή συμ-
ψηφισμό των πιο πάνω. Η θέσπιση του
Ν.59(ΙΙ)/2012 και της πρόνοιας του άρθρου
11 αυτού, η σχετική ερμηνεία των καθ’ ων η
αίτηση, ότι αυτή αφορά και σε Δικαστές του
Ανωτάτου Δικαστηρίου και η συνακόλουθη,
εδώ αναδρομική εφαρμογή του εν λόγω άρ-
θρου με την έκδοση της εδώ επίδικης πρά-
ξης στην περίπτωση της αιτήτριας, από την
ημέρα που ο Ν.59(ΙΙ)/2012 τέθηκε σε ισχύ
μέχρι την αφυπηρέτηση της, σαφώς συνιστά

μείωση του παρεχόμενου
προς την αιτήτρια, για την
περίοδο από την θέσπιση του
Ν.59(ΙΙ)/2012 μέχρι την αφυ-
πηρέτηση της, συνολικού
ποσού των πιο πάνω, και συγ-
κεκριμένα, του μέρους που
αφορά στον μισθό της. 

Αυτό αφού, ως οι ίδιοι οι
καθ’ ων η αίτηση ερμηνεύουν,
η έννοια του άρθρου 11 συνί-
σταται στο να αποφευχθεί η
καταβολή από την ηλικία των
63 ετών ταυτόχρονα σύντα-
ξης από το Ταμείο Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και μισθού

από το Κράτος, ως η αιτήτρια στην παρούσα
περίπτωση, ως προαναφέρθηκε, δικαιούτο
να λαμβάνει και ελάμβανε, πριν τον Ν.
59(ΙΙ)/2012. Το ποσό που αποκόπηκε ανα-
δρομικά από την αιτήτρια, αντιστοιχεί σε μι-
σθούς της αιτήτριας ύψους €1.117 το μήνα,
της περιόδου 1/1/2013 μέχρι 14/1/2014, ημε-
ρομηνία αφυπηρέτησης της. 

Συνεπώς, η παρούσα περίπτωση δεν προ-
σομοιάζει με την περίπτωση της Λαούτας
(ανωτέρω), στην οποία κρίθηκε, ότι η απο-
κοπή ήταν πλασματική και όχι πραγματική.
Εδώ, η αποκοπή από τα προαναφερόμενα δι-
καιώματα της αιτήτριας, είναι συγκεκριμένη
και πραγματική και σαφώς συνιστά χρημα-
τική ζημιά. Άρα, η αιτήτρια έχει έννομο συμ-
φέρον στην παρούσα προσφυγή.

Επομένως, απορρίπτεται ως αβάσιμη η συ-
ναφής προδικαστική ένσταση των καθ’ ων η
αίτηση και θα προχωρήσουμε στην εξέταση
των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται.

Με δεδομένη την εφαρμογή των προνοιών
της επίμαχης διάταξης του σχετικού Νόμου
στην αιτήτρια και την μείωση που η εν λόγω
(αναδρομική) εφαρμογή επέφερε στα προ-
αναφερόμενα, λαμβανόμενα από την αιτή-
τρια οικονομικά ωφελήματα και δη το μισθό
της, εξετάσαμε ως πρώτο, τον ισχυρισμό της
αιτήτριας ότι το άρθρο 11 του Ν.
59(ΙΙ)/2012, παραβιάζει τις πρόνοιες των
Άρθρων 158.3 και 153.12 του Συντάγματος,
που προνοούν ότι:

«158.3 Νόμος θέλει προβλέψει περί της
αντιμισθίας και των άλλων όρων υπηρεσίας
των δικαστών των κατά την πρώτην παρά-
γραφον του παρόντος άρθρου ιδρυθησομέ-
νων δικαστηρίων. H αντιμισθία και οι λοιποί

Υπόθεση  Αρ. 440/2017.

ΠΑΜΠΑΛΛΗ
v.
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
1. Γενικού Λογιστή
2. Υπουργού Οικονομικών

4 Ιουνίου, 2019

Η διαδικασία διε-
ρεύνησης της νομι-
μότητας, έχει εξε-
ταστικό χαρακτήρα
και ανήκει στο ίδιο
το Δικαστήριο, με
τους διαδίκους να
διαδραματίζουν
υποβοηθητικό
ρόλο.

H αντιμισθία και οι
λοιποί όροι υπηρε-
σίας οιουδήποτε δι-
καστού του Ανωτά-
του Δικαστηρίου
δεν δύναται να με-
ταβληθώσι δυσμε-
νώς δι’ αυτόν μετά
τον διορισμόν
αυτού.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Τη συμμόρφωση της Κύπρου σε διεθνείς αρχές
διακήρυξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο Συνέδριο της Δ.Ο.Ε.

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης εξέφρασε στο Συνέδριο της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας την πλήρη στή-

ριξη του στις αρχές της ανθρωποκεντρικής ατζέντας
που αναφέρονται στην έκθεση της Δ.Ο.Ε., δηλαδή η
περαιτέρω επένδυση στις ανθρώπινες ικανότητες, η
περαιτέρω επένδυση στους θεσμούς εργασίας και η
περαιτέρω επένδυση στην αξιοπρεπή και μακροχρό-
νια εργασία.

Στην ομιλία του στις εργασίες του Συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στη
Γενεύη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ
άλλων, ότι «η Κύπρος υιοθέτησε την τριμερή δομή
του Οργανισμού μέσω του οποίου εκπρόσωποι των
Κυβερνήσεων και οι ομοσπονδίες των εργοδοτών και
των εργαζομένων ανταλλάζουν απόψεις για τις πολιτικές.

Ο ΠτΔ πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή, η ήδη εξαίρετη συ-
νεργασία ανάμεσα στην Κύπρο και τον Οργανισμό έχει ενι-
σχυθεί σημαντικά μετά την οικονομική κρίση το 2013, με το
ILO να προσφέρει πολύτιμη τεχνική βοήθεια, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά στο σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων και το θέμα
του ελάχιστου μισθού».

Αναφερόμενος στα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για
αναδιαμόρφωση του κοινωνικού συστήματος πρόνοιας,
προς όφελος των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων,
ο Πρόεδρος σημείωσε, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το ΓΕΣΥ, την αύξηση
των επιδομάτων προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, προς τα
άτομα με αναπηρίες, επαναφορά του επιδόματος μητρότη-
τας σε πολύτεκνες οικογένειες, την παροχή επιδόματος πα-
τρότητας, την υιοθέτηση μιας νέας στεγαστικής πολιτικής,
καθώς και τη λήψη απόφασης για δημιουργία του Σπιτιού
της Γυναίκας, με στόχο την παροχή προστασίας και βοήθειας

προς τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας.
Πρόσθεσε ότι μετά την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφο-

ράς στον δημόσιο τομέα στη βάση των βέλτιστων διεθνών
πρακτικών για την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, οι κοι-
νωνικοί εταίροι υιοθέτησαν σχετικό κώδικα στον ιδιωτικό
τομέα.

Είπε ακόμα ότι ως αποτέλεσμα των μέτρων κοινωνικής
προστασίας που έλαβε η Κυβέρνηση έχει αυξηθεί το κατά κε-
φαλήν εισόδημα.

Ο συνδυασμός των νέων οικονομικών και κοινωνικών μας
πολιτικών, η αντοχή και τα ισχυρά θεμέλια της οικονομίας
μας, όπως και οι θυσίες του λαού, αλλά πάνω από όλα η εποι-
κοδομητική στάση των κοινωνικών μας εταίρων, οδήγησαν
στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης και σε μια εντυπω-
σιακή ανάκαμψη της οικονομίας.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναγνωρί-
ζουμε ότι η διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, η περαι-
τέρω μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της ποιότητας και
των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας χρειάζεται τη συνεχή

προσοχή μας και την εξέλιξη των πολιτικών μας ώστε
να προσαρμοστούμε σε ένα συνεχώς διαφοροποιού-
μενο περιβάλλον αγοράς εργασίας.

Προς τον σκοπό αυτό αναπτύσσουμε και εφαρμό-
ζουμε συνεχώς εθνικά σχέδια για αντιμετώπιση των
προκλήσεων της εργασίας του μέλλοντος με τη δια-
χείριση των ικανοτήτων μέσα από, μεταξύ άλλων, την
εκπαίδευση στην εργασία, και την προώθηση της επι-
χειρηματικότητας».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι «με την
πολύτιμη τεχνική βοήθεια του ILO και τη συμβολή των
κοινωνικών μας εταίρων, προτιθέμεθα να εμπλακούμε
σε διάλογο για να εισάγουμε τον εθνικό ελάχιστο
μισθό όταν υπάρξουν οι συνθήκες πλήρους απασχό-
λησης».

Σημείωσε, επίσης, ότι η Κύπρος απολαμβάνει ρυθμούς
ανάπτυξης της τάξης του 4% και πρωτογενή πλεονάσματα,
ενώ το διεθνές στάτους της κυπριακής οικονομίας έχει ανα-
βαθμιστεί στην επενδυτική βαθμίδα. Υπογράμμισε ακόμη ότι
η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7% με πτωτικές τάσεις, από
το 16% που βρισκόταν το 2013.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε εξάλλου ότι «εκ-
φράζω την πλήρη υποστήριξη μου στις αρχές της ανθρωπο-
κεντρικής ατζέντας που τίθεται στην έκθεση της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας, δηλαδή η περαιτέρω επένδυση στις
ανθρώπινες ικανότητες, η περαιτέρω επένδυση στους θερ-
μούς εργασίας και η περαιτέρω επένδυση στην αξιοπρεπή και
μακροχρόνια εργασία.

Είναι ισχυρή και σταθερή μου πεποίθηση ότι μόνο με συλ-
λογική προσήλωση στις πιο πάνω αρχές μπορούμε να πετύ-
χουμε την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και 
την ευημερία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές»,
είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. n

όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού δεν δύναται να μετα-
βληθώσι δυσμενώς δι’ αυτόν μετά τον διορισμόν αυτού».

. . . . . . . . . . . . . . 
«153.12 H αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιου-

δήποτε δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν δύναται να
μεταβληθώσι δυσμενώς δι’ αυτόν μετά τον διορισμόν
αυτού».

Επ’ αυτού είναι σαφής η θέση της Νομολογίας μας, όπως
αυτή έχει επιβεβαιωθεί στην απόφαση της Πλήρους Ολομέ-
λειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην [.] Φυλακτού κ.ά v.
Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 Α.Α.Δ. 565, στην οποία
κρίθηκε, τελικώς, ότι οι πρόνοιες των περί Έκτακτης Εισφο-
ράς Αξιωματούχων Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Νόμων (Ν.112(Ι)/2011) και 193(Ι)/2011) και των περί Συν-
ταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανο-
μένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νόμων
(Ν.113(Ι)/2011 και 191(Ι)/2011) είναι αντισυνταγματικές,
στο μέτρο που αφορούν σε αποκοπές από τους μισθούς των
Δικαστών. Υπενθυμίζεται, ότι όταν αρχικά θεσπίστηκε ο
Ν.112(Ι)/2011, τα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας και ο Πρό-
εδρος και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχαν εξαι-
ρεθεί από τις πρόνοιες του και αργότερα συμπεριλήφθηκαν
με το Ν.193(Ι)/2011. 

Τα αναφερθέντα στην πιο πάνω απόφαση, τυγχάνουν από-
λυτης εφαρμογής και στην υπό εξέταση υπόθεση, στην οποία
όπως έχουμε ήδη αναφέρει, με την εφαρμογή των προνοιών
της επίμαχης διάταξης, αποκόπηκε, κατ’ ουσία, αναδρομικά
από το μισθό της αιτήτριας το ποσό των €1.117 το μήνα για
την προαναφερθείσα περίοδο.

[.]
Στην βάση των πιο πάνω νομολογιακών αρχών, διαπιστώ-

νουμε ότι η ερμηνεία των καθ’ ων η αίτηση, ότι η επίμαχη
διάταξη του άρθρου 11 του Ν.59(ΙΙ)/2012 εφαρμόζεται (και
μάλιστα αναδρομικά) και στην περίπτωση της αιτήτριας ως
Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κρίνεται αντισυνταγ-
ματική ως παραβιάζουσα τις πρόνοιες των Άρθρων 158.3 και
153.12 του Συντάγματος, καθότι συνιστά ανεπίτρεπτη δυ-
σμενή μεταβολή της αντιμισθίας της αιτήτριας. Το εάν η εν
λόγω εφαρμογή έλαβε χώρα όταν η αιτήτρια δεν ήταν εν
ενεργεία Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή μη, είναι,
για τους σκοπούς του άρθρου 158.3 του Συντάγματος, αδιά-
φορο, αφού εν πάση περιπτώσει ο Ν.59(ΙΙ)/2012 θεσπίστηκε,
τέθηκε σε ισχύ και εφαρμόστηκε σε χρόνο μετά τον διορι-
σμό της αιτήτριας ως Δικαστή (βλ. [.] Φυλακτού (ανωτέρω)).
Σημειώνεται, ότι ως έχει αναφερθεί και στην Board for Reg-
istration of Architects and Civil Engineers v. Kyriakides
(1966) 3 C.L.R. 640, “Αν είναι δυνατόν τα δικαστήρια θα ερ-
μηνεύσουν τον Νόμο έτσι ώστε να τον εντάξουν μέσα στα
πλαίσια του Συντάγματος”. Στην παρούσα περίπτωση, η ερ-
μηνεία του άρθρου 11 του Ν.59(ΙΙ)/2012, ότι αυτή τυγχάνει
εφαρμογής και σε Δικαστή, προσκρούει ευθέως στις επιταγές
του άρθρου 158.3 του Συντάγματος, ως εξηγήθηκε ανωτέρω. 

Ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση, εκδοθείσα κατ’
αντισυνταγματική ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 11
του Ν.59(ΙΙ)/2012, είναι άκυρη και δεν έχει κανένα νομικό
αποτέλεσμα. Λόγω της πιο πάνω κατάληξης μας, παρέλκει η
εξέταση των υπόλοιπων ισχυρισμών.»

Καταληκτικά, κρίνεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση για
την αποκοπή των προαναφερθέντων στην παράγραφο (Α)
του αιτητικού της προσφυγής ποσών είναι άκυρη, ως στηρι-
ζόμενη σε αντισυνταγματική ερμηνεία αλλά και εφαρμογή
του άρθρου 11 του Ν. 59(Ι)/2012. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η προσφυγή επιτυγχάνει και η
προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται βάσει του Άρθρου
146.4(β) του Συντάγματος, με €1.500 πλέον Φ.Π.Α. υπέρ του
αιτητή και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. n

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου
Συνέχεια από σελ. 5

Ο ΟΑΥ καλεί 
τους δικαιούχους ΓεΣΥ 
να ακολουθούν 
τους κανονισμούς 
για συνταγογραφήσεις κ.α.

ΟΟργανισμός Ασφάλισης Υγείας, διευκρινίζει στους
δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι οι ιατροί που συμμετέχουν
στο ΓεΣΥ καλούνται με βάση τη Νομοθεσία να

ασκούν την ιατρική στη βάση της επιστημονικής τους κα-
τάρτισης και έχουν δικαίωμα και καθήκον να καθορίζουν τη
φαρμακευτική αγωγή και τις εργαστηριακές και διαγνωστι-
κές εξετάσεις για τους ασθενείς/δικαιούχους τους.

Έχει παρατηρηθεί ότι δικαιούχοι παρουσιάζονται σε ια-
τρούς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ έχοντας την απαίτηση να
συνταγογραφούνται φαρμακευτικά προϊόντα, ή να δίδονται
παραπεμπτικά ή παραγγελίες για εργαστηριακές ή διαγνω-
στικές εξετάσεις στη βάση γνωματεύσεων ιατρών που δεν
συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Επ’ αυτού, και καθώς τόσο ο Οργα-
νισμός όσο και οι συμβαλλόμενοι παροχείς οφείλουν να
εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας ξεκαθαρίζει ότι οι ιατροί που συμμετέχουν
στο ΓεΣΥ έχουν καθήκον και δικαίωμα να επιτελούν το ια-
τρικό λειτούργημα στη βάση των επιστημονικών κριτηρίων
των ιδίων και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπόχρεοι να προ-
βαίνουν σε διεργασίες κατά τη βούληση είτε των δικαιούχων
είτε άλλων παροχέων.

Με βάση τα πιο πάνω, οι δικαιούχοι καλούνται όπως στα-
ματήσουν να προβαίνουν σε τέτοιες πρακτικές, ενώ παράλ-
ληλα ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη των ιατρών που
συμμετέχουν στο ΓεΣΥ για την άσκηση της ιατρικής στην
βάση των επιστημονικών τους γνώσεων και πρακτικής. n
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Εκσυγχρονίζεται ο εξοπλισμός στα Κυπριακά Ταχυδρομεία

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρέλα-
βαν, την περασμένη Παρασκευή, 14
Ιουνίου 2019 στην παρουσία της

Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων, κας Βασιλικής Αναστασιάδου, τις
πρώτες πέντε ηλεκτροκίνητες μοτοσυκλέ-
τες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη
διανομή αντικειμένων της Υπηρεσίας Ταχυ-
μεταφορών εξωτερικού EMS Datapost, δε-
μάτων, μικροδεμάτων και αλληλογραφίας.

Η προμήθεια των ηλεκτροκίνητων μοτο-
συκλετών εντάσσεται στα πλαίσια της κοι-
νωνικής και εταιρικής ευθύνης των Κυπρια-
κών Ταχυδρομείων για μείωση των ρύπων
στην ατμόσφαιρα και προστασία του περι-
βάλλοντος.

Χαρακτηριστικά των ηλεκτροκίνητων μο-
τοσυκλετών είναι η μηδενική εκπομπή
ρύπων, το χαμηλό κόστος συντήρησης, η
ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, η οποία
έχει κοστολογηθεί με σημερινές τιμές 50
σεντ ανά φόρτιση με δυνατότητα να δια-
νύουν απόσταση μέχρι 110 χιλιόμετρα ενώ, η
απόδοση του κινητήρα είναι ίση με τις αντί-
στοιχες βενζινοκίνητες των 125 κυβικών. Ο

ηλεκτροκινητήρας που διαθέτουν δεν χρει-
άζεται συντήρηση και η μπαταρία τους αν-
τέχει πέραν των 1.000 κύκλων φορτίσεων,
που αυτό αντιστοιχεί με απόσταση περίπου
100.000 χιλιομέτρων.

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός εξέφρασε
μεγάλη ικανοποίησή της για την προμήθεια

των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών και ευχή-
θηκε όπως ακολουθήσουν και άλλες ιδιωτι-
κές και δημόσιες υπηρεσίες  το παράδειγμα
των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Ο Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρο-
μείων, κος Ανδρέας Γρηγορίου, είπε ότι η
απόκτηση των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών

εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για προ-
στασία του περιβάλλοντος και υπενθύμισε
παρόμοια σειρά ενεργειών των Ταχυδρο-
μείων όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στα Ταχυδρομικά Γραφεία Πλατείας
Ελευθερίας, Αγίων Ομολογητών και Πεδι-
αίου, ο προγραμματισμός για επέκταση τους
τα επόμενα έτη, στη συλλογή και ανακύ-
κλωση των χάρτινων και πλαστικών συ-
σκευασιών που μαζεύονται από τις ομαδικές
ταχυδρομήσεις αλληλογραφίας, η συλλογή
και ανακύκλωση των άδειων συσκευασιών
μελανιών των ηλεκτρονικών εκτυπωτών και
στην τοποθέτηση σε διάφορα σημεία εντός
των Ταχυδρομικών Γραφείων ειδικών κάδων
συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών.

Τέλος, εξέφρασε χαρά και ικανοποίησή
για την περιβαλλοντολογική συνείδηση που
έχει αναπτύξει το προσωπικό των Κυπρια-
κών Ταχυδρομείων και οι οικογένειες του,
αφού συστηματικά  συμμετέχουν ενεργά σε
εθελοντικές εκστρατείες καθαριότητας δη-
μοσίων χώρων και  προστασίας του περι-
βάλλοντος. n

Απλουστευμένες επιλογές κόστους σε Σχέδια Χορηγιών 
που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρα-
τίας μέσω της Διεύθυνσης Επαληθεύ-
σεων και Πιστοποίησης, πραγματοποί-

ησε στις 30-31 Μαΐου 2019 εργαστήρι αν-
ταλλαγής εμπειριών με εμπειρογνώμονες
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλα
κράτη μέλη με θέμα «Απλουστευμένες επι-
λογές κόστους σε Σχέδια Χορηγιών που συγ-
χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία».

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η αξιολό-
γηση των υφιστάμενων και προγραμματι-
σμένων Σχεδίων Χορηγιών, λαμβάνοντας
υπόψη καλές πρακτικές που εφαρμόζονται

σε άλλα κράτη μέλη και ενσωματώνοντας
απλοποιημένες διαδικασίες που αφορούν
στον σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο συγ-
χρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών. 

Οι μέθοδοι που συζητήθηκαν επιτρέπουν
την ανάκτηση των ευρωπαϊκών πόρων στη
βάση αποτελεσμάτων και υπολογισμού του
κόστους εκτέλεσης των έργων και όχι στη
βάση δικαιολογητικών εγγράφων των δαπα-
νών. Συζητήθηκε, επίσης, τρόπος απλού-
στευσης της διαδικασίας προκήρυξης προ-
σκλήσεων Σχεδίων Χορηγιών, υποβολής και
έγκρισης προτάσεων από δυνητικούς δι-

καιούχους. 
Οι προτεινόμενες μέθοδοι ανακουφίζουν

σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για:
α) τους δικαιούχους εφόσον δεν πρέπει να

συλλέγουν για να υποβάλουν και να τηρούν
έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή
των δαπανών για τις επενδύσεις τους, και

β) όσους εμπλέκονται στη διαχείριση και
έλεγχο των προγραμμάτων, οι οποίοι δεν
πρέπει να εξετάζουν σωρεία αποδεικτικών
εγγράφων πριν από την καταβολή της δα-
πάνης, αλλά να περιορίζουν τους ελέγχους
στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των

αποτελεσμάτων των έργων.
Οι προτεινόμενες διαδικασίες περιορίζουν

σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο έγκρισης
των αιτήσεων για συμμετοχή στα σχέδια και
των αιτημάτων για καταβολή χορηγίας που
υποβάλλονται από τους δυνητικούς δι-
καιούχους.

Το εργαστήρι χρηματοδοτήθηκε από το
Πρόγραμμα TAIEX (Technical Assistance
and Information Exchange instrument) της
ΕΕ, την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 2014-
2020 και την Κυπριακή Δημοκρατία. n

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Μάιο 2019 αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον
Μάιο του 2018 και κατά 0,3% σε σχέση με τον προ-

ηγούμενο μήνα. Για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2019,
σημειώθηκε αύξηση 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο. 

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2018, η κατηγορία Στέγαση,

Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγα-
λύτερη μεταβολή με ποσοστό 5,8%. 

Σε σχέση με τον Απρίλιο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή
σημειώθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία
(3,8%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή

παρατηρήθηκε στην
κατηγορία Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο
(7,9%). 

Η μεγαλύτερη με-
ταβολή στις οικονομι-
κές κατηγορίες σε
σχέση με τον Μάιο
του 2018 παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία
Μη ενεργειακά βιομη-
χανικά προϊόντα (-
2,2%), ενώ σε σχέση
με τον προηγούμενο
μήνα στην κατηγορία
Ενέργεια (1,9%). n

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Μάιο

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
προς το κοινό για Πιστοποιημένες Μεταφράσεις
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοινώνει ότι, σύμ-
φωνα με τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρε-
σιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία Νόμο 
(Ν. 45(Ι)/2019), οι υπηρεσίες μετάφρασης μεταφέρονται
από 1η Ιουλίου 2019 στους Ορκωτούς Μεταφραστές, οι
οποίοι θα αναλαμβάνουν εφεξής εξ’ ολοκλήρου τη διαδι-
κασία μετάφρασης και πιστοποίησης των μεταφράσεων,
ως προνοεί ο εν λόγω Νόμος.

Ο Κλάδος Μεταφράσεων του ΓΤΠ θα παραλαμβάνει 
έγγραφα προς μετάφραση μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Ορκωτών Μεταφραστών
βρίσκονται στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών που
είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών, στη διεύθυνση: www.pio.gov.cy.
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Τι μας χάρισε η φετινή πολυομβρία 

Σταχυολογούμε για τη σημερινή μας
έκδοση φωτογραφικό και πληροφο-
ριακό  υλικό από την  έκδοση Οκτω-

βρίου – Μαρτίου 2019  του «Δασοπόνου»
Εκφραστικού Οργάνου του Συνδέσμου 
Δασοπόνων Κύπρου. Με την εξουσιοδότηση
των συναδέλφων εκδοτών του εκλεκτού 
περιοδικού αναδημοσιεύουμε τις φωτογρα-
φίες του σ. Γιώργου Κωνσταντίνου για 
τη Λίμνη στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθα-
λάσσας και «Το Κέδρο που αγκαλιάζει» όπως
και το δημοσίευμα για το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
Κάβο Γκρέκο. 

Η επιτυχημένη φωτογραφία για τη λίμνη
στο Πάρκο Αθαλάσσας προσφέρει ένα θαυ-
μάσιο δείγμα της πλούσιας κληρονομιάς που
μας κληροδότησε η φετινή πολυομβρία και

όπως αναφέρει στο χαιρετισμό του στην ίδια
έκδοση του  περιοδικού ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Δασοπόνων σ. Μάριος Χριστο-
δούλου, φέτος με την πολυομβρία και τα 
σχετικά λίγα προβλήματα, οι προοπτικές 
για μια καλοχρονιά στον τομέα της γεωρ-
γίας, των δασών και των άλλων λειτουργιών
που συνδέονται με τη φύση είναι ενθαρρυν-
τικές. 

Προσθέτει ότι το πρόβλημα της λειψυ-
δρίας φαίνεται να αντιμετωπίζεται  για φέτος
με τις ομολογουμένως πρωτοφανείς εισροές
νερού στους ταμιευτήρες. Αυτός όμως δεν
σημαίνει πως πρέπει να αρχίσουμε τις σπα-
τάλες. Όταν έχουμε κάτι σε αφθονία δεν το
εκτιμούμε. ΄Οταν το χάσουμε το αναζητούμε
γι’ αυτό ας ακολουθήσουμε μια πιο συνετή
υδατική πολιτική. n

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέ-
ρωσης και Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.Ε.)
Κάβο Γκρέκο βρίσκεται στο νοτιοανα-

τολικό άκρο της Κύπρου, εντός του Εθνικού
Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο (Ε.Δ.Π.). Άρ-
χισε τη λειτουργία του το 2016 και αποτελεί
ένα από τα πιο σύγχρονα και οργανωμένα
περιβαλλοντικά κέντρα του νησιού. Λει-
τουργεί τόσο ως χώρος έκθεσης όσο και ως
χώρος εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοι-
νού. Συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο Κέν-
τρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και
αποτελεί το νεότερο Κέντρο του Δικτύου.
Δημιουργήθηκε από το Τμήμα Δασών του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013. Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία
και λειτουργεί σε συνεργασία με το Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Το κτήριο του
Κ.Π.Ε.Ε. Κάβο Γκρέκο βρίσκεται σε προστα-
τευόμενη περιοχή, ενταγμένη στο ευρω-
παϊκό δίκτυο Natura 2000 και είναι πρωτό-
τυπο, τόσο σε αρχιτεκτονική σύλληψη όσο
και στα υλικά δόμησης συνδυάζοντας τοπική
πέτρα και οξειδωμένο χάλυβα. 

Η δημιουργία του Κ.Π.Ε.Ε. Κάβο Γκρέκο
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο
θα συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση
του Ε.Δ.Π. Κάβο Γκρέκο με βάση τις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης, στην προστασία,
διατήρηση και ορθολογική διαχείριση του
περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής. Η
λειτουργία του Κέντρου στηρίζεται στην
ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων του
Ε.Δ.Π. Κάβο Γκρέκο και της περιοχής Κοκ-
κινοχωρίων, αλλά και στην ενεργό εμπλοκή

των τοπικών πληθυσμών και την αξιοποίηση
του συνόλου των πεδίων της περιοχής, ως
βασικών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών
εργαλείων.

Το Κ.Π.Ε.Ε. Κάβο Γκρέκο στεγάζεται σε
ένα νεόκτιστο κτήριο, προσαρμοσμένο στο
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Πρόκειται
για ένα οικολογικό, φιλικό προς το περιβάλ-
λον κτήριο, που στοχεύει σε σωστή βιοκλι-
ματική συμπεριφορά και στην ελαχιστοποί-
ηση των αρνητικών επιπτώσεων (κατα-
σκευαστικών, ενεργειακών και αισθητικών)
στο περιβάλλον. Το κτήριο αποτελεί φυσική
προέκταση του τοπίου του Κάβο Γκρέκο,
αφού τα υλικά, τα χρώματα και οι υφές του
δένονται αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον
της περιοχής. Για την κατασκευή του χρησι-
μοποιήθηκαν και τοπικά υλικά, φιλικά προς
το περιβάλλον. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο
έλαβε το πρώτο βραβείο στα Κρατικά Βρα-
βεία Αρχιτεκτονικής, το 2016.

Το Κέντρο διαθέτει αμφιθέατρο-αίθουσα
προβολών και διαλέξεων, αίθουσα διδασκα-
λίας-εργαστήριο υπολογιστών, αίθουσα εκ-
θεμάτων, ενυδρεία, χώρο υποδοχής και κα-
φετέρια. Στην αίθουσα εκθεμάτων υπάρχουν
διοράματα με είδη χλωρίδας και πανίδας της
περιοχής, συλλογές κοχυλιών, απολιθωμά-
των και πετρωμάτων, παιχνίδια γνώσεων με
αλληλεπίδραση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
με οθόνες αφής και πολλά άλλα. Εξωτερικά
έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος κήπος, όπου
φιλοξενούνται πολλά αντιπροσωπευτικά
είδη της χλωρίδας της Κύπρου και αξιοποιεί-
ται ως υπαίθριος εκπαιδευτικός χώρος, αλλά
και χώρος χαλάρωσης και ψυχαγωγίας των

επισκεπτών. Το Κέντρο προσφέρει πλήρη
εξοπλισμό για δραστηριότητες μέσα στο
κτήριο αλλά και στο πεδίο. Στο Κέντρο πα-
ρέχεται επίσης η δυνατότητα διεξαγωγής σε-
μιναρίων, εκδηλώσεων και συνεδρίων σε μη
εργάσιμο χρόνο, μετά από επικοινωνία και
συνεννόηση με το προσωπικό του Κέντρου.
Σε μεταγενέστερο στάδιο εξετάζεται το εν-
δεχόμενο μετεξέλιξης του Κέντρου σε περι-
φερειακού τύπου με την προσφορά διήμε-
ρων και τριήμερων προγραμμάτων και τη
διαμονή των ομάδων στην περιοχή.

Το Κ.Π.Ε.Ε. Κάβο Γκρέκο στελεχώνεται
από προσωπικό του Τμήματος Δασών και
καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της Δημο-
τικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με κα-
τάρτιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Το Κέντρο προσφέρει στην παρούσα φάση
μονοήμερα και ολοήμερα προγράμματα σε
θέματα που αφορούν στις περιβαλλοντικές
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της πε-
ριοχής, όπως η βιοποικιλότητα, η θάλασσα,
η γεωλογία και το έδαφος, η ενέργεια, ο αει-
φόρος τουρισμός, ο πολιτισμός και η τοπική
κοινωνία, οι τοπικές καλλιέργειες κ.λπ. Στα
προγράμματα του Κέντρου συμμετέχουν κα-
θόλη τη διάρκεια του χρόνου σχολικές και
άλλες οργανωμένες ομάδες, μαθητές/τριες
και εκπαιδευτικοί από όλες τις εκπαιδευτι-
κές βαθμίδες, καθώς επίσης και φοιτητές.
Πέραν από την παροχή περιβαλλοντικών εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων, το προσωπικό
του Κέντρου παρέχει καθοδήγηση και συμ-
βουλευτική στήριξη σε θέματα σχετικά με
την Π.Ε./Ε.Α.Α. Μέσα από τα προγράμματα

του Κέντρου, τα πεδία μελέτης στο Κάβο
Γκρέκο αποτελούν δυναμικά πεδία μάθησης
και σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τη
μελέτη των περιβαλλοντικών θεμάτων.
Τύποι προσφερόμενων προγραμμάτων

• Μονοήμερα Προγράμματα (μέχρι το με-
σημέρι):

Τα Προγράμματα ξεκινούν στις 09:00 και
ολοκληρώνονται στις 13:30 τόσο κατά τους
χειμερινούς, όσο και κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Σε αυτά μπορούν να συμμετά-
σχουν μέχρι 50 μαθητές/τριες.

• Ολοήμερα Προγράμματα (μέχρι το από-
γευμα):

Τα Προγράμματα αυτά ξεκινούν στις 09:00
και ολοκληρώνονται στις 16:30 τόσο κατά
τους χειμερινούς, όσο και κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες. Σε αυτά μπορούν να συμ-
μετάσχουν μέχρι 50 μαθητές/τριες.
Πεδία μελέτης

Μερικά από τα πεδία μελέτης που έχουν
συμπεριληφθεί στα προγράμματα του
Κ.Π.Ε.Ε. Κάβο Γκρέκο και είναι άμεσα συν-
δεδεμένα με τα θέματα που προσεγγίζονται
μέσα από τα προσφερόμενα προγράμματα
του Κέντρου παρουσιάζονται πιο κάτω:

• Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο και
οικότοποι του Πάρκου

• Μονοπάτια μελέτης της φύσης στο Κάβο
Γκρέκο (Αφροδίτη, Κόννοι-Άγιοι Ανάργυροι,
Κάβος)

• Ύψωμα Κάβος
• Φυσικό γεφύρι Καμάρα του Κόρακα
• Παραλία Κόννος, παραλία Άμμος του

Καμπούρη
• Λιμανάκι Αγίας Νάπας
• Καλλιεργημένα χωράφια της περιοχής
Το Κ.Π.Ε.Ε. Κάβο Γκρέκο είναι ανοικτό

καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Για τους
επισκέπτες από τον Οκτώβριο μέχρι τον
Απρίλιο από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 εκτός
τα Σαββατοκύριακα και από τον Μάιο μέχρι
τον Σεπτέμβριο από τις 10:00 μέχρι τις 18:00
τις εργάσιμες μέρες και τα Σαββατοκύριακα
και αργίες. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο,
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς του Εθνικού Δασικού Πάρκου του
Κάβο Γκρέκο, της ελεύθερης Αμμοχώστου
και της Κύπρου γενικότερα. n
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EPSU Congress: Fighting for a future for all! 

Στο Δουβλίνο φιλοξενήθηκαν από τη Τρίτη, 4 Ιουνίου
2019 μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουνίου,  πάνω από
550 συνδικαλιστές από την ευρύτερη περιοχή της Ευ-

ρώπης, για το 10o Κογκρέσο της EPSU (European Public
Service Union).

Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών οι σύνεδροι είχαν την ευ-
καιρία να συζητήσουν και να αποφασίσουν το πρόγραμμα
δράσης της συνομοσπονδίας για τα επόμενα πέντε χρόνια
με στόχο ένα δίκαιο μέλλον.

Το κογκρέσο επικεντρώθηκε στην ανάγκη των συντεχνιών
να αγκαλιάσουν την ψηφιοποίηση (digitalisation), στη συ-
νέχιση της μάχης ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και στην
εξεύρεση πιο παραγωγικών τρόπων συνεργασίας κτίζοντας
έτσι πάνω στην αλληλεγγύη και στην δύναμη των συντε-
χνιών.

Ο Γενικός Γραμματέας της EPSU, Jan Willem Goudriaan
αναφέρει μεταξύ άλλων: «Παλεύουμε για ένα μέλλον για
όλους. Οι συντεχνίες του Δημόσιου Τομέα βρίσκονται στη
πρώτη γραμμή για να εξασφαλίσουν μία πιο δημοκρατική
κοινωνία, μία κοινωνία που ενδιαφέρεται για όλους. Η προ-
ϋπόθεση είναι περισσότερη δημοκρατία στους εργασιακούς
μας χώρους, ενδυναμωμένες συλλογικές διαπραγματεύσεις
και τέλος αντάξιοι και επαρκώς αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι. Το συνέδριό μας θα συζητήσει πώς θα αυξήσουμε τη
δύναμη των συντεχνιών, έτσι ώστε να έχουν όλοι οι εργάτες
στην Ευρώπη φωνή και λόγο στις αποφάσεις που επηρεά-
ζουν τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές
τους».

Την κύρια ομιλία της πρώτης μέρας του κογκρέσου έκανε
ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας, Michael D. Higgins, ο οποίος κά-
λεσε τους δημόσιους υπαλλήλους και τις συντεχνίες τους να
πάρουν μέτρα για τις κλιματικές αλλαγές, την ισότητα των
φύλων και μία δικαιότερη οικονομία.

Όντας ποιητής και συνδικαλιστής από χρόνια πριν, ο Πρό-
εδρος Higgins υπογράμμισε την ανάπτυξη που έτυχε το Ιρ-
λανδικό κίνημα εργασίας τα τελευταία χρόνια καθώς έκανε
μία μικρή αναδρομή στην πλούσια ιστορία που έχει η χώρα
στους συνδικαλιστικούς αγώνες.

Ο Πρόεδρος αναγνώρισε ότι η ισότητα των φύλων είναι
προτεραιότητα για την EPSU αλλά ταυτόχρονα σημείωσε
ότι πρέπει να βελτιωθεί η αντιπροσώπευση των γυναικών
στις δομές των συντεχνιών.

Τέλος ο Πρόεδρος επεσήμανε τις ευρείες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι συντεχνίες μας από την ψηφιακή μετα-
μόρφωση της οικονομίας, η οποία επιφέρει μεγαλύτερη αδή-
λωτη εργασία. Η νέα τεχνολογία δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί ως ασπίδα για επιστροφή σε αναχρονιστικές εργασιακές
πρακτικές. Οι συντεχνίες σημείωσε πρέπει να αντιστρέψουν
τη συστηματική παραμέληση και υποβάθμιση της ζωής των
εργαζομένων που αντικατοπτρίζεται στην ανασφαλή εργα-
σία.

Από το βήμα του συνεδρίου της EPSU απηύθυνε χαιρετι-
σμό και η Γενική Γραμματέας της PSI (Public Service Inter-
national), Rosa Pavanelli. Η ΓΓ στην ομιλία της ενίσχυσε το
ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα και τόνισε πως οι συντε-
χνίες δεν πρέπει να φοβούνται να επιδιώξουν μία νέα σχέση
μεταξύ κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού.

Η PSI αντιπροσωπεύει 30 εκατομμύρια εργάτες παγκο-
σμίως και είναι η παγκόσμια αδελφή συνομοσπονδία της
EPSU.

Στην ομιλία της η Ρόζα Παβανέλλι, ανέφερε πως οι δημό-
σιες υπηρεσίες και η ανακατανομή του πλούτου πρέπει να
είναι στην καρδιά των συζητήσεων που γίνονται σήμερα για
το μέλλον της εργασίας. Μία πρόσφατη έκθεση του OECD
έδειξε ότι μέχρι και το 76% του φορολογημένου εισοδήματος
των παγκοσμίως φτωχότερων προέρχεται από τις Δημόσιες
Υπηρεσίες. Επομένως το να κάνουμε αποκοπές και να ιδιω-
τικοποιούμε τις Δημόσιες Υπηρεσίες είναι ο πιο σίγουρος
τρόπος για να αυξήσουμε τη φτώχια και την ανισότητα.

Οι συντεχνίες στον Δημόσιο Τομέα δεν πρέπει να απο-
θαρρύνονται από αυτά, αλλά πρέπει να παλεύουν για τη
βελτίωση των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί την 100η επέτειο του Interna-
tional Labour Organisation (ILO) «το μόνο μέρος όπου μας
σέβονται ως ισότιμους συνεργάτες με τους εργοδότες και τις
κυβερνήσεις στις διεθνείς δομές», σημείωσε η ΓΓ. Το συνέ-
δριο του ILO θα το σηματοδοτήσει αυτό με μία ευρεία συ-
ζήτηση για το μέλλον της εργασίας.

Τέτοιες συζητήσεις συνήθως φωτογραφίζουν την τεχνο-
λογία και την ψηφιοποίηση. Η Παβανέλλι υπογράμμισε πως
οι εργάτες δεν μπορούν να είναι παθητικοί δέκτες/θύματα
των αλλαγών αυτών. Μάλλον οι συντεχνίες θα πρέπει να
αναζητήσουν νέες τεχνολογίες και να επιβεβαιώσουν ότι δεν
θα είναι επιζήμιες προς το δημόσιο καλό.

Το μέλλον της εργασίας όμως δεν αφορά μόνο την τεχνο-
λογία. Ο ηγέτης της ιταλικής συντεχνίας ζήτησε ανακατα-
νομή του πλούτου στη βάση ενός ανανεωμένου εργατικού
συστήματος. Αυτή η ανακατανομή πρέπει να ξεκινήσει από
ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης. «Δεν πρέπει να φο-
βόμαστε να κατονομάσουμε και να δακτυλοδείξουμε τις πο-
λυεθνικές που αποφεύγουν να πληρώσουν τους φόρους
τους», ανέφερε.

Ένα νέο μοντέρνο σύστημα ανακατανομής των βιομηχα-
νικών σχέσεων πρέπει να εγκαθιδρυθεί στις συλλογικές δια-
πραγματεύσεις, καθώς και η προστασία του δικαιώματος
στην απεργία. Υπερασπίζοντας και εμβαθύνοντας τα δι-
καιώματά μας και τις δημόσιες υπηρεσίες, οι συντεχνίες μπο-
ρούν να βρουν μία αυθεντική πρόκληση στην άνοδο της ξε-
νοφοβίας και την ακροδεξιά.

Η Παβανέλλι έκλεισε την ομιλία της ανακοινώνοντας ότι
η PSI θα διοργανώσει μία μεγάλη εκδήλωση τον επόμενο
χρόνο, για να διερευνήσει πώς μπορούμε να συντονίσουμε
τους αγώνες μας ενάντια στις αναχρονιστικές πολιτικές και
πώς μπορούμε να επανακτήσουμε τις δημοκρατίες ανά το
παγκόσμιο.

Όσον αφορά τις εργασίες του συνεδρίου η 2η μέρα περι-
λάμβανε ακόμη την έγκριση ψηφισμάτων τα οποία αφορού-
σαν την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα, την υποστήριξη για τη σύσταση ενός Παλαιστινιακού
κράτους, το οποίο θα παρέχει ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες
στους πολίτες του και τέλος συζήτηση επί του Προγράμμα-
τος Δράσης της EPSU για την επόμενη τετραετία.

Τέλος στο απογευματινό μέρος του συνεδρίου πραγματο-
ποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Ιδιωτικοποιήσεις, Συμπράξεις
Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικά οικονομικά: Κερδί-
ζοντας τη μάχη για ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες».
Νέα Πρόεδρος της EPSU η Mette Nord

Την τρίτη μέρα του συνεδρίου, Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι σύνε-
δροι εξέλεξαν τη νέα Πρόεδρο της συνομοσπονδίας Mette
Nord, η οποία εκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο.

Η Mette Nord, είναι 60 ετών και είναι πρόεδρος της Fag-
borbundet στη Νορβηγία. Η συντεχνία της αριθμεί 367,000
μέλη και οργανώνει εργάτες αποκλειστικά του δημόσιου
τομέα. Πλέον αντιπροσωπεύει 8 εκατομμύρια Δημοσίους
Υπαλλήλους μέλη της EPSU.

Η Mette είναι αδειούχος νοσοκόμα και έχει πτυχίο στη Δι-
οίκηση Μονάδων Υγείας. Πριν εργοδοθηθεί ως έμμισθο
μέλος της συντεχνίας της εργαζόταν σε οίκο ευγηρίας. Η

συνδικαλιστική της πορεία ξεκίνησε όταν εργαζόταν στον
οικο ευγηρίας και εκλέγηκε αντιπρόσωπος των συναδέλφων
της. Η Mette Nord εκλέγηκε αντιπρόεδρος της συντεχνίας
της μεταξύ των ετών 2009-2013 και διετέλεσε επίσης ανα-
πληρώτρια εκπρόσωπος στο Νορβηγικό Κοινοβούλιο. Το
2013 ταυτόχρονα με την εκλογή της ως Πρόεδρος της συν-
τεχνίας της ανέλαβε και τη θέση του Υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ, Jens Stolenberg. Φέτος θα είναι υποψήφια με
το Εργατικό Κόμμα για τις Δημοτικές Εκλογές στο Pors-
grunn. Σε όλα τα πόστα που κατείχε, είχε πολιτικές και ορ-
γανωτικές υποχρεώσεις και ηγήθηκε αρκετών διαπραγμα-
τεύσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

H ΠΑΣΥΔΥ εύχεται στη νέα Πρόεδρο, Μette Nord, αλλά
και στον επανεκλεγέντα ΓΓ, Jan Willem Goudriaan μία πα-
ραγωγική θητεία με πολλές επιτυχίες για το συνδικαλιστικό
κίνημα της Ευρώπης!

Την ΠΑΣΥΔΥ εκπροσώπησαν ο συνάδελφος Γενικός
Γραμματέας, Γλαύκος Χατζηπέτρου, και η συνάδελφος Υπεύ-
θυνη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Ειρήνη Γιώρκα. n

H Γενική Γραμματέας της PSI, Rosa Pavanelli.

Η νέα Πρόεδρος της EPSU, Mette Nord και ο επανεκλεγείς
Γ.Γ. της EPSU, Jan Willem Goudriaan.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Απασχόληση, ανάπτυξη και 
ασφάλεια στο επίκεντρο 

Άγνοια έχουν 9 στους 10 για το Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Μόνον ένας στους δέκα Ευρωπαίους γνωρίζει τι είναι ο
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ενώ η αξιοποίησή του από τις νομοθεσίες των κρατών-
μελών δεν είναι επαρκής και η ευαισθητοποίηση των πολι-
τών χαμηλή, παρότι από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας, το 2009, κατέστη νομικά δεσμευτικός.

Αυτό σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για την εφαρμογή του
Χάρτη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από τα κράτη μέλη, η οποία συμπίπτει με τη 10η
επέτειο της εφαρμογής του. 

«Είναι σημαντικό να διαδίδουμε όσα γνωρίζουμε για τον Χάρτη και να ενημερώνουμε
τους ανθρώπους για όσα πραγματικά τους ανήκουν, ως Ευρωπαίους πολίτες», δήλωσε ο αν-
τιπρόεδρος, Φρανς Τίμερμανς, με αφορμή την επέτειο.

«Καλώ τις εθνικές κυβερνήσεις, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερα-
σπιστές των δικαιωμάτων να αναλάβουν δράση για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και για
να καταστεί ο Χάρτης πραγματικότητα για όλους τους πολίτες», πρόσθεσε η επίτροπος Δι-
καιοσύνης, Βιέρα Γιούροβα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραπομπές του Δικαστηρίου της ΕΕ στον Χάρτη έχουν αυ-
ξηθεί σημαντικά -από 27 παραπομπές το 2010 σε 356 το 2018- ενώ τα εθνικά δικαστήρια
παραπέμπουν επίσης στον Χάρτη με τις αποφάσεις τους και απευθύνονται όλο και περισ-
σότερο στο Δικαστήριο της ΕΕ για καθοδήγηση.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε επίσης δείχνει ότι, αν και η κατάσταση
έχει βελτιωθεί ελαφρώς από το 2012, μόνο 4 στους 10 πολίτες έχουν ακούσει για τον Χάρτη
και μόνο 1 στους 10 γνωρίζει τι είναι, ενώ 6 στους 10 θα επιθυμούσαν περισσότερες πληρο-
φορίες για τα δικαιώματα που θεσπίζει ο Χάρτης και για τους φορείς στους οποίους μπορούν
να απευθυνθούν σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

Σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη το 2018, η έκθεση αναφέρει τις βασικές πρωτοβου-
λίες που έλαβε η ΕΕ, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ενωσιακό επίπεδο 
2. Η προώθηση των εκλογικών δικαιωμάτων (μέτρα για την προώθηση ελεύθερων και δί-

καιων εκλογών) και
3. Η καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.
Υπενθυμίζεται ότι, στις 12 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η φινλανδική Προεδρία της

ΕΕ και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διοργανώσουν
επετειακή διάσκεψη για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την εφαρμογή του Χάρτη. Οι
συμμετέχοντες θα εξετάσουν τρόπους για να βελτιωθεί στην πράξη η χρήση του Χάρτη στα
κράτη μέλη. n

Η Επιτροπή πρότεινε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για
το 2020 ύψους 168,3 δισ. € με στόχο, αφενός, μια πιο αν-
ταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και, αφετέρου, αλ-
ληλεγγύη και ασφάλεια εντός και εκτός της ΕΕ.

Πρόκειται για τον έβδομο και τελευταίο προϋπολο-
γισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ο

οποίος εντάσσεται εντός των ορίων που θέτει ο τελευταίος. Έχει σχεδιαστεί για να βελτι-
στοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτο-
βουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προ-
τεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι πόροι του προϋπολογισμού για το 2020 θα
διατεθούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: αφενός, ανταγωνιστική οικονομία και
νεολαία και, αφετέρου, ενίσχυση της ασφάλειας και της αλληλεγγύης εντός και εκτός της
ΕΕ και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το 21 % του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού για το 2020 θα διατεθεί στην κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο της διάθεσης του
20 % του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ σε δραστηριότητες που αφο-
ρούν την κλιματική αλλαγή.

Αναλήψεις υποχρεώσεων άνω των 83 δισ. € θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και τις
ευρωπαϊκές περιφέρειες, και θα στηρίξουν τη νεολαία. Από το ποσό αυτό θα διατεθούν:

- 13,2 δισ. € για έρευνα και καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Ορίζων 2020» ,

- 2,8 δισ. € για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,
- 117 εκατ. € για την πρωτοβουλία υπέρ της απασχόλησης των νέων (ΠΑΝ), ώστε να στη-

ριχθεί η νεολαία που ζει σε περιφέρειες με υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων,
- 1,2 δισ. € (+75 % σε σχέση με το 2019) για το ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύ-

στημα πλοήγησης Galileo,
- 255 εκατ. € για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυ-

νας (EDIDP).
Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν γνωρίζουν σύνορα. Η ΕΕ

έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ευελιξίας στον προϋπολογισμό για να δια-
χειριστεί καταστροφές, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μετανάστευσης και να ενισχύ-
σει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Με την κινητοποίηση των διαφόρων διαθέσιμων μέσων, ο
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 θα εξακολουθήσει να επενδύει σε αλληλεγγύη και
ασφάλεια στην Ευρώπη και πέραν αυτής. n

Νερό εξαιρετικής ποιότητας σε περιοχές
κολύμβησης στην Κύπρο

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση
για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, λίγο περισσότερο
από το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης πέρυσι,
πληρούσαν τα υψηλότερα και πιο αυστηρά πρότυπα ποιότη-
τας για την καθαρότητα των υδάτων. Τα αποτελέσματα που

δημοσιεύονται δείχνουν ποιες είναι οι περιοχές με τα καλύτερα ύδατα κολύμβησης για φέτος.
Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανι-

σμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ένας συντριπτικός αριθμός —το 95,4 %— από τις 21.831 πε-
ριοχές κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης στα 28 κράτη μέλη της
ΕΕ πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας βάσει των κανόνων της ΕΕ. Επιπλέον,
παρακολουθούνται η Αλβανία και η Ελβετία.

Το ποσοστό των κολυμβητικών περιοχών που πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα «εξαι-
ρετικής ποιότητας» αυξήθηκε ελαφρά από 85,0 % το 2017 σε 85,1 % το προηγούμενο έτος.
Ο αριθμός εκείνων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό «ικανο-
ποιητικής ποιότητας» μειώθηκε από 96 % σε 95,4 % από το 2017 έως το 2018. Αυτή η μικρή
πτώση οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα νέων περιοχών κολύμβησης για τις οποίες δεν είναι
ακόμη διαθέσιμο το σύνολο δεδομένων τεσσάρων κολυμβητικών περιόδων που απαιτούν-
ται για τον χαρακτηρισμό βάσει της οδηγίας. Το 2018, 301 (ή 1,3 %) του συνόλου των πε-
ριοχών κολύμβησης στην ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπαρ-
κούς ποιότητας». Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το 1,4 % του 2017.

Σε τέσσερις χώρες διαπιστώθηκε ότι το 95 % ή περισσότερο των περιοχών κολύμβησης
διαθέτουν νερό εξαιρετικής ποιότητας: στην Κύπρο (99,1 % του συνόλου των περιοχών κο-
λύμβησης), στη Μάλτα (98,9 % του συνόλου των περιοχών κολύμβησης), στην Αυστρία
(97,3 % του συνόλου των περιοχών κολύμβησης) και στην Ελλάδα (97 % του συνόλου των
περιοχών κολύμβησης).

Όλες οι δηλωθείσες περιοχές κολύμβησης σε Κύπρο, Ελλάδα, Λετονία, Λουξεμβούργο,
Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβενία είχαν ποιότητα τουλάχιστον επαρκή το 2018. Υψηλότερους
αριθμούς περιοχών κολύμβησης με ύδατα ανεπαρκούς ποιότητας έχουν η Ιταλία (89 περιο-
χές κολύμβησης ή 1,6 %), η Γαλλία (54 περιοχές κολύμβησης ή 1,6 %) και η Ισπανία (50 πε-
ριοχές κολύμβησης ή 2,2 %). n

Ενίσχυση της συνεργασίας 
της ΕΕ με την GRECO

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στο Συμβούλιο
της Ευρώπης για να καταστεί η ΕΕ παρατηρητής στην
ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO). Παράλληλα,
η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
για τον σκοπό αυτό και ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει. 

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερ-
μανς, δήλωσε: «Φέτος, η ομάδα των χωρών κατά της διαφθοράς θα γιορτάσει την 20ή επέτειό
της. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην GRECO με την ιδιότητα του παρατηρητή θα
φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης πιο κοντά. Θα ισχυροποιήσει επί-
σης τις κοινές μας προσπάθειες για ενίσχυση του κράτους δικαίου». 

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος, δήλωσε: «Η διαφθορά συνιστά ύπουλη απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαίων
πολιτών και την υγεία των δημοκρατιών και των οικονομιών μας. Πρέπει να συνεργαστούμε
— τόσο στη βάση όσο και σε διεθνές επίπεδο — για την αποτελεσματική καταπολέμηση του
φαινομένου αυτού. H δυνατότητα συμμετοχής στο πλαίσιο που δημιουργήθηκε από το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης είναι το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.»

Η συμμετοχή της ΕΕ στην GRECO, μιας ομάδας που στοχεύει κυρίως στη βελτίωση της
ικανότητας των μελών της ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελεί προτεραι-
ότητα για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης. Επί του παρόντος, η ΕΕ δεν είναι μέλος της GRECO και δεν παρίσταται στις συνε-
δριάσεις της. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της GRECO και των μελών
της στον τομέα του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς είναι περιορι-
σμένη. 

Ως παρατηρητής, η ΕΕ θα είναι σε θέση να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της GRECO και
να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που συζητούνται. Η επιδίωξη από πλευράς ΕΕ να απο-
κτήσει το στάτους του παρατηρητή δεν αποκλείει άλλες πιθανές μορφές συμμετοχής ως
πλήρες μέλος στο μέλλον. Η Επιτροπή ζήτησε από τη σύνοδο ολομέλειας της GRECO να
εξετάσει το αίτημα της ΕΕ κατά την επόμενη συνεδρίασή της που έχει προγραμματιστεί για
τα τέλη Ιουνίου 2019. n



τΕτΑΡτη 19 ιΟυνιΟυ 2019 11

AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Νέα προειδοποίηση Ρέγκλινγκ 
για το πρωτογενές πλεόνασμα

Τις ανησυχίες του επανέλαβε ο επικεφαλής του Eυρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, ως προς την
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5%, μετά τις
πρόσφατες παροχές που ψηφίστηκαν από την ελληνική Βουλή.
«Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο να μην πιάσει τους
δημοσιονομικούς στόχους της η Ελλάδα», τόνισε ο ίδιος, πα-
ρόλο που είπε ότι λαμβάνει υπ’ όψιν και τη θέση της ελληνικής

κυβέρνησης, η οποία επιμένει ότι οι στόχοι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν επιτευχθεί.
Υπενθύμισε ότι η ανάγκη τήρησης πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% μέχρι το 2022,

ήταν μέρος της συμφωνίας για την ελάφρυνση του χρέους και ότι αδυναμία επίτευξής του
θα οδηγούσε στη μη παροχή των μέτρων που συνδέονται με την ελάφρυνση του χρέους.
Αυτό τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε μετά τη λήξη της ετήσιας συνόδου του
Συμβουλίου Διοικητών του ΕΜΣ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες του για τον τρόπο που οι ελληνικές αρχές αγνόη-
σαν τους θεσμούς και προχώρησαν στην ψήφιση της αποκαλούμενης 13ης σύνταξης, στη
μείωση του ΦΠΑ και στην αλλαγή του νόμου που αφορά το υπερταμείο, χωρίς να έχουν
έρθει προηγουμένως σε συνεννόηση μαζί τους. Συγχρόνως αναφέρθηκε στην απόφαση της
ελληνικής κυβέρνησης να νομοθετήσει την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου, την
οποία είχε ψηφίσει το 2017. 

«Είναι λυπηρό», είπε ο ίδιος, καθώς η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα ενίσχυε την
ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως εξέφρασε την απογοήτευσή του που οι αποφάσεις αυτές λήφθη-
καν εκτός της συμφωνημένης διαδικασίας. 

Συγχρόνως, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην ετήσια έκθεσή του χτύπησε
καμπανάκι για την ανάγκη τήρησης των συμφωνηθέντων, τονίζοντας ότι «οι βασικές επι-
τυχημένες μεταρρυθμίσεις του μνημονίου πρέπει να διατηρηθούν, ενώ προσεκτικές πολιτι-
κές πρέπει να επιδιωχθούν». Η έκθεση συγχρόνως τονίζει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει υπό
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, καθώς «τα υφιστάμενα τρωτά σημεία και οι δύσκολοι με-
ταρρυθμιστικοί στόχοι θα απαιτήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα στενότερη παρακο-
λούθηση της Ελλάδας από τις άλλες μεταμνημονιακές χώρες».

Στην έκθεση υπάρχουν και οι προειδοποιήσεις προς τη νέα κυβέρνηση, καθώς τονίζεται ότι
απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις «για την τόνωση της παραγωγικότη-
τας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» στο άμεσο μέλλον. n

DW: Απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο 
η διένεξη ΗΠΑ - Κίνας

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά δασμούς στις κινε-
ζικές εισαγωγές. Ήταν η απαρχή μιας διένεξης, η οποία ολοένα
και συχνότερα χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως εμπορικός
πόλεμος μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank Γεργκ Κρέ-
μερ είναι πεπεισμένος ότι «σε περίπτωση που Κίνα και ΗΠΑ δεν καταλήξουν σε μια κοινά
αποδεκτή λύση η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να χωριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
σε μια δυτική και μια ανατολική σφαίρα. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι έχουν απλωθεί σαν πέπλο
πάνω από την παγκόσμια οικονομία». 

Ο Γκάμπριελ Φελμπεμάιρ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέ-
λου (IfW), εκτιμά ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας
είναι τα κλίμα αβεβαιότητας που καλλιεργεί ο πρόεδρος Τραμπ: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι η αβεβαιότητα. Ουδείς γνωρίζει ποια νέα χώρα θα μπει στο στόχαστρο του αμερικανού
προέδρου», δηλώνει ο οικονομολόγος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), προσθέ-
τοντας ότι «η οικονομική ζημιά από την αβεβαιότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που
προκαλεί η εκατέρωθεν επιβολή δασμών».

Oι αρνητικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε οικονομίες, όπως
η γερμανική, που βασίζονται κυρίως στις εξαγωγές. Ο πρόεδρος του οικονομικού ινστιτού-
του του Μονάχου Ifo Κλέμενς Φουστ θεωρεί ότι «οι εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εντεί-
νουν την αβεβαιότητα και έχουν αρνητική επίδραση και στην γερμανική οικονομική ανά-
πτυξη. Οι δασμοί και τα εμπόδια στην διεξαγωγή εμπορίου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ πλήτ-
τουν και γερμανικές εταιρίες που διαθέτουν μονάδες παραγωγής σε αυτές τις χώρες, όπως
είναι για παράδειγμα οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ».

Τα οφέλη τρίτων χωρών από την εμπορική διένεξη ΗΠΑ-Κίνας είναι βραχυπρόθεσμα, εκτι-
μούν ορισμένοι οικονομολόγοι και αναφέρονται κυρίως σε κλωστοϋφαντουργίες στο Πα-
κιστάν και το Βιετνάμ. Ο μεγάλος χαμένος είναι ωστόσο οι καταναλωτές, πιστεύει ο επικε-
φαλής οικονομολόγος της Dekabank Ούλριχ Κάτερ: «Όταν οι τιμές για αγαθά και παροχή
υπηρεσιών αυξάνονται και παράλληλα περιορίζεται η προσφορά, τότε αυτό έχει επιπτώσεις
στα νοικοκυριά σε όλες τις χώρες. Μπορεί να κερδίσεις έναν εμπορικό πόλεμο μόνο αν πεί-
σεις τον εαυτό σου ότι το τίμημα που καταβάλλεις είναι χαμηλότερο από εκείνο του αντι-
πάλου σου». n

Εurogroup: «Ναι» σε έναν κοινό 
προϋπολογισμό Ευρωζώνης, 
διαφωνίες στη χρηματοδότηση

Πρόοδο στην κατάρτιση ενός ενιαίου προϋπολογισμού των
19 χωρών-μελών σημείωσαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευ-
ρωζώνης, απέχουν όμως από μια συμφωνία για το μέγεθος ή
τη χρηματοδότησή του, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο πρό-
εδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Όπως παραδέχθηκε ο κ. Σεντένο, οι υπουργοί Οικονομικών
στο Eurogroup έκαναν «μικρά βήματα» στο συμβούλιο  καταλήγοντας σε συμφωνία για τον
σχεδιασμό του προϋπολογισμού, χωρίς όμως να καταφέρνουν να υιοθετήσουν κοινή γραμμή
για τα βασικά χαρακτηριστικά του ή για τον τρόπο χρηματοδότησής του.

Η απόφαση για το μέγεθος του προϋπολογισμού αναμένεται να ληφθεί από τους ηγέτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα εντός του έτους, όπως διευκρίνισε ο κ. Σεντένο στη συ-
νέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, οι υπουργοί κατέληξαν σε «ευρεία συμφωνία»
για τη μεταρρύθμιση του ταμείου διάσωσης της Ευρωζώνης -τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας- αποκτώντας διευρυμένες εξουσίες για τη διαχείριση μελλοντικών χρηματο-
οικονομικών κρίσεων. Η συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του ESM  πρέπει να οριστικοποι-
ηθεί τους επόμενους μήνες με την υιοθέτηση των νομικών κειμένων.

Οι υπουργοί στο Eurogroup δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για ενιαίο σχέ-
διο εγγύησης καταθέσεων -που θεωρείται μείζονος σημασίας για την ενίσχυση της τραπε-
ζικής ένωσης, ώστε να είναι πιο ανθεκτική απέναντι σε μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρί-
σεις. Το ενιαίο σχέδιο εγγύησης καταθέσεων παραμένει ένα ζήτημα που διχάζει τις χώρες-
μέλη στη Ζώνη του Ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί,
εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στο άλλο μεγάλο θέμα της εμβάθυνσης του ΟΝΕ, που είναι η πανευρωπαϊκή εγγύηση των
καταθέσεων, οι συζητήσεις δεν καταγράφουν σημαντική πρόοδο, εξαιτίας της αρνητικής
στάσης της Γερμανίας και άλλων χωρών του Βορρά, οι οποίες συνδέουν την αποδοχή της
πρότασης με τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων (ΜΕΔ) σε ορισμένα κράτη-μέλη.
Η   πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων θεωρείται ένας από τους τρεις πυλώνες της
τραπεζικής ένωσης, ενώ είναι ο μόνος που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα, παρά
τις συνεχείς παροτρύνσεις της ΕΚΤ και της Κομισιόν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να κα-
ταλήξουν σε συμφωνία. n

«Ναι» σε Αλβανία και 
Βόρεια Μακεδονία για την έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων

Την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια
Μακεδονία, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκ-
θεση προόδου για τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συμ-
φωνίας με την Ελλάδα για την ονομασία και της προόδου που
πέτυχε σε βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων.

Παρουσιάζοντας την έκθεση σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυ-
ξέλλες, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για θέ-

ματα Εξωτερικής Πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνι, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην «Ιστο-
ρική Συμφωνία των Πρεσπών» της Βόρειας Μακεδονίας με την Ελλάδα, που δίνει τέλος σε
«διαφωνίες» ετών σε ό,τι αφορά την ονομασία και ενισχύει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, τόνισε τη σημασία της
«ομόφωνης» πρότασης του Κολεγίου των Επιτρόπων για την έναρξη των διαπραγματεύ-
σεων, σημειώνοντας ειδικά τις συνταγματικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε η Βόρεια Μα-
κεδονία, τις οποίες, όπως είπε, αναγνώρισε και η Ελλάδα, υποστηρίζοντας και την ένταξη της
χώρας στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Κομισιόν σημειώνει πως η Αλβανία, όπως και η Βόρεια Μακεδονία, εφάρ-
μοσε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις «ειδικά στους τομείς που χαρακτηρίστηκαν ως κρίσι-
μοι από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018» και συστήνει ανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγ-
ματεύσεις.

Αν και οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκι-
νήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, φαίνεται ότι κάποια
κράτη μέλη, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τις συζη-
τούμενες διευρύνσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και φρενάρουν τη διαδικασία.

Όσον αφορά στην Τουρκία, η Κομισιόν αναφέρει πως παρά τη συνέχιση της στενής συ-
νεργασίας σε τομείς ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η μετανάστευση, «η Τουρκία εξα-
κολούθησε να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σοβαρές παρεκτροπές στους
τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μέσω της αποδυνάμωσης
των αποτελεσματικών ελέγχων και ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα, που προέκυψαν από
την έναρξη ισχύος της συνταγματικής αναθεώρησης».

Ως εκ τούτου, αναφέρει ότι, τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο σημείωσε ομόφωνα ότι οι
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία έχουν «ουσιαστικά σταματήσει» και ότι δεν
είναι δυνατό το άνοιγμα ή η ολοκλήρωση άλλων κεφαλαίων. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η αρχαιολογική αποστολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Κύπρο

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι η φετινή (2019)
αρχαιολογική έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) στην Κύπρο εντόπισε τα κατάλοιπα μιας νέας θέσης
της Ακεραμικής Νεολιθικής περιόδου (7η χιλ. π.Χ.).

Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, στην οποία συμμετείχαν
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τομέα Αρχαι-
ολογίας, σε συνεργασία με τον Κύπριο ερευνητή Δημήτρη
Κυριάκου και με επικεφαλής τον Καθηγητή Αρχαιολογίας
Νίκο Ευστρατίου, έφεραν στο φως, στη θέση Αγ. Ιωάν-
νης/Βρέτσια-Ανω Ρουδιάς - η οποία είχε εντοπιστεί για
πρώτη φορά το 2018 στο άνω μέρος της κοιλάδας του Ξερού
ποταμού στην ορεινή Κύπρο, στην περιοχή της Πάφου (υψό-
μετρο 460μ.) - ένα εντυπωσιακό κυκλικό κτίσμα της λεγό-
μενης ‘Φάσης  της Χοιροκοιτίας’ (περιόδου 6400 – 5600

π.Χ.).  Πρόκειται για ένα
λίθινο κτίσμα διαμέτρου
τουλάχιστον πέντε μέ-
τρων, εξαιρετικά προσεγ-
μένο κατασκευαστικά (με
διπλή σειρά δόμων), που
σώζεται σε πολύ καλή κα-
τάσταση, ενώ βρέθηκαν
μικρότερα προσκτίσματα
και χώρος απόρριψης.

Στα κινητά ευρήματα
της ανασκαφής συγκατα-
λέγονται ένας μεγάλος
αριθμός απολεπισμένων εργαλείων από πυριτόλιθο, λει-
ασμένων εργαλείων αλλά και λίθινων αγγείων, όπως και ικα-

νοποιητικές ποσότητες οστών ζώων.  
Το καινούριο και ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύει για

την προϊστορία του νησιού η παρουσία της χαρακτηριστι-
κής αυτής αρχιτεκτονικής παράδοσης (κυκλικό κτίσμα) στην
απομακρυσμένη περιοχή του Τροόδους, είναι ότι ανατρέπει
την εικόνα ενός πολιτισμικού περιθωρίου για την ορεινή κυ-
πριακή ενδοχώρα. Επίσης, η νέα θέση έρχεται να προστεθεί
στις ελάχιστες μέχρι σήμερα ανασκαμμένες θέσεις της
Φάσης της Χοιροκοιτίας που έχουν ερευνηθεί στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα της ανασκαφής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου στη θέση του Αγ. Ιωάννη/Βρέτσια-Ανω Ρουδιά
θέτουν νέα ερωτήματα για την κυπριακή προϊστορία, ανα-
δεικνύοντας με απτό τρόπο τον ρόλο και τη σημασία των
ορεινών περιοχών του νησιού που μέχρι σήμερα φαίνεται ότι
είχαν υποτιμηθεί. n

Ενημερωτική ημερίδα των Λειτουργών Συνδέσμων
για την εφαρμογή της Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την
εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά
της Διαφθοράς συνδιοργανώθηκε στις 11
Ιουνίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως και την Κυπριακή Ακαδη-
μία Δημόσιας Διοίκησης, και σ’ αυτή συμμε-
τείχαν οι Λειτουργοί Σύνδεσμοι στα Υπουρ-
γεία και Υπηρεσίες.

Σε ομιλία του στη διοργάνωση ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ.
Ανδρέας Ασσιώτης ανάφερε ότι το Υπουρ-
γείο, προς υλοποίηση κυβερνητικής πολιτι-
κής υψηλής προτεραιότητας ανέλαβε πρω-
τοβουλία για την ετοιμασία της Εθνικής
Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, Στρατη-
γική η οποία ολοκληρώθηκε το 2017 και εγ-
κρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις
28 Ιουνίου 2017.  Με την Απόφαση εκείνη,
πρόσθεσε, για  πρώτη φορά, η Κύπρος δια-
μόρφωσε και έθεσε σε εφαρμογή μια ολι-
στική στρατηγική για την πρόληψη και κα-
ταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς.

Ο κ. Ασσιώτης τόνισε ότι η διαφθορά συ-
νιστά ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινό-
μενο με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές

και πολιτιστικές διαστάσεις, και δημιουργεί
σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία και
την κοινωνία στο σύνολό της, εμποδίζοντας
την οικονομική ανάπτυξη, τη χρηστή διακυ-
βέρνηση, τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη
των πολιτών στους δημοκρατικούς και κρα-
τικούς θεσμούς και τις διαδικασίες, ενώ ταυ-
τόχρονα υπονομεύει τις αρχές της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.
Το πολυδιάστατο, εμφανές και αφανές,
άμεσο και έμμεσο, κόστος της διαφθοράς
επηρεάζει αρνητικά και βλάπτει εντέλει
όλους τους πολίτες, με κύρια επίπτωση
στους κοινωνικά ασθενέστερους και πιο ευά-
λωτους, αφού αυξάνει τη φτώχεια και διευ-
ρύνει τις ανισότητες.

Ο Γενικός Διευθυντής επεσήμανε ότι η
διαφθορά ιδίως δημόσιων λειτουργών, απο-
τελεί δυστυχώς φαινόμενο αρκετά διαδεδο-
μένο στην κυπριακή Πολιτεία.  Πέραν από
τις διακηρυκτικές τοποθετήσεις και τις  πε-
ριστασιακές αρνήσεις αναφορικά με την
έκταση και τη συχνότητα του φαινομένου,
προφανώς αντίθετα με όσα το κοινωνικό σύ-
νολο πιστεύει, είναι φανερό ότι έχουμε κα-
θυστερήσει τραγικά να αναγνωρίσουμε τη
δεδομένη κατάσταση και κυρίως να αρχί-
σουμε να ενεργούμε συστηματικά και συν-
τεταγμένα για τον περιορισμό του. 

Είναι για αυτό ακριβώς το λόγο που οφεί-
λουμε να αναλάβουμε πλέον ενεργητικά
ενέργειες και δράσεις προς αποτροπή της πε-
ραιτέρω διολίσθησής μας. Θα ήταν φενάκη
να υποστηρίξει κάποιος ότι οι προσπάθειες

που για πρώτη φορά αναλαμβάνει η Κυβέρ-
νηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως, με τη δική σας συμμετοχή και
συμπαράσταση, θα οδηγήσουν στην πλήρη
εξάλειψη των περιπτώσεων διαφθοράς. Πα-
ρόλα αυτά, πρωταρχικής σημασίας, κοινός
μας στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία
μέσα στον εργασιακό μας χώρο των συνθη-
κών που:

(α) θα περιορίσουν τις περιπτώσεις δια-
φθοράς δημόσιων αξιωματούχων,

(β) θα συμβάλουν στην ανατροπή της ευ-
ρέως διαδεδομένης αντίληψης ότι η δια-
φθορά είναι τόσο εκτεταμένη και γενικευ-
μένη, ώστε να δημιουργούνται και συντη-
ρούνται νέα πρότυπα συμπεριφοράς και
ήθους στη δημόσια Υπηρεσία,

(γ) θα οδηγήσουν σε δίωξη δημόσιων λει-
τουργών που θα αποδειχθεί ότι έχουν δια-
φθαρεί, ώστε να λειτουργήσουν οι αποτρε-
πτικές αντιδράσεις της ευρύτερης δημόσιας
Υπηρεσίας.

Στις 15 Μαΐου 2019 το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε το Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο
Δράσης κατά της Διαφθοράς, το οποίο, με-
ταξύ άλλων, προβλέπει και δράσεις εκπαί-
δευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
στα θέματα της διαφθοράς.

Ανάφερε τέλος ο κ. Ασσιώτης ότι το
Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναλάβει να
διοργανώσει και συντονίσει, μεταξύ άλλων
δράσεων, και την ενημέρωση και, στη συνέ-
χεια την εκπαίδευση των Λειτουργών – Συν-
δέσμων στα Υπουργεία και στις διάφορες

Υπηρεσίες αλλά και των δημοσίων λειτουρ-
γών γενικά. Η σημερινή ημερίδα αποτελεί
την αρχή της ενημέρωσης αυτής και θα ακο-
λουθήσει σειρά άλλων εκπαιδεύσεων για το
θέμα, σύμφωνα με το ετήσιο εκπαιδευτικό
πλάνο το οποίο έχει καταρτιστεί και το οποίο
θα ενισχύεται με τις δικές σας ανάγκες. 

Στην ημερίδα της 11ης Ιουνίου έγινε ανα-
λυτική ενημέρωση από την Υπεύθυνη του
Γραφείου Διαφάνειας και Πρόληψης της Δια-
φθοράς, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως, κα Σόλωνος, για τις πρωτο-
βουλίες και πολιτικές αποφάσεις, στις οποίες
ακροθιγώς αναφέρθηκα,  για τα μέτρα που
λήφθηκαν και αυτά που τροχοδρομούνται,
καθώς και για τη σημαντικότητα του  δικού
σας ρόλου ως Λειτουργοί – Σύνδεσμοι στα
Υπουργεία και Υπηρεσίες σας, για την εφαρ-
μογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Δια-
φθοράς. Κύριος ομιλητής στην ημερίδα μας
θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, έγκρι-
τος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος θα
μας δώσει μια εισαγωγή στο φαινόμενο της
διαφθοράς.

Ο Γενικός Διευθυντής κάλεσε όλους τους
Λειτουργούς Συνδέσμους να εγκύψουν στο
θέμα και να συνεργαστούν στενά τόσο με 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως όσο και μεταξύ τους με στόχο να δη-
μιουργηθεί ένα δυνατό κα μεσοπρόθεσμα
αποτελεσματικό δίκτυο Λειτουργών Συνδέ-
σμων. n

Τελικές συναυλίες της σαιζόν Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και η

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου συναν-
τιόνται στη σκηνή για την τελική σειρά συ-
ναυλιών της σαιζόν. Περισσότεροι από 80
μουσικούς θα εκτελέσουν, υπό την καλλιτε-
χνική διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευ-
θυντή της ΣΟΚ Jens Georg Bachmann, με
σολίστ τα νεαρά μέλη της ΣΟΝΚ Γιάννη
Κωνστνατίνου και Μιχάλη Βασιλειάδη
(τσέλο). Η συνεργασία των 2 ορχηστρών
δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς μουσικούς
να παίξουν δίπλα στους καθηγητές τους και

τους επαγγελματίες μουσικούς της ΣΟΚ. Θα
δοθούν τρεις συναυλίες σε υπαίθρια θέατρα
σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο:

Λευκωσία: Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, Αμ-

φιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, 21:00
Λεμεσός: Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, Δημοτικό

Κηποθέατρο, 21:00
Πάφος: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, Αμφιθέ-

ατρο Τάλας, 21:00
Οι ορχήστρες ενώνουν και φέτος τις δυ-

νάμεις τους για να αποτίσουν φόρο τιμής
στον εξαίσιο λυρισμό και τη δραματικότητα
του Ρωσικού και Σοβιετικού μουσικού πα-
ρελθόντος. Μια συναρπαστική επιλογή
έργων από τον Tchaikovsky και τον Shosta-
kovich θα σας αποκαλύψει το εντυπωσιακό

ταλέντο των δύο μεγαλύτερων Ρώσων/Σο-
βιετικών συμφωνιστών. Ο Tchaikovsky δεν
είναι απλώς ο αρχετυπικός Ρώσος ρομαντι-
κός συνθέτης. Η ιστορία τον αναγνωρίζει ως
τον ακρογωνιαίο λίθο του Ρωσικού συμφω-
νικού στυλ, και η θαυμαστή τεχνοτροπία του
διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση
του λαμπρού συμφωνικού ιδιώματος του Sh-
ostakovich.Τέσσερα έργα, δύο θρυλικοί
Ρώσοι συνθέτες από τα δύο μεγαλύτερα
συμφωνικά σύνολα της Κύπρου! 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. Γλυκό, κόκκινο, δυνατό κρασί.
2. Φυσικό λιμανάκι – Έδρασε κατά των Βρετανών.
3. Μεμβράνη – Δεν έχουν διαφορές.
4. Διπλωματική διακοίνωση – Παλιά ονομασία της
Σπερχειάδας – Ο αριθμός 240.
5. Ινδός πολιτικός – Δικά μου (αρχ.).
6. Μέρη ποδιών – Η κατώτατη λογιστική υποδιαί-
ρεση της τουρκικής λίρας.
7. Νησί της Ιαπωνίας.
8. Ένδυμα ιερέων – Κάποιοι τον έχουν … στο μανίκι
(αιτ.) – Γαλλικό γράμμα.
9. Σχεδόν … ίσα - … Πεν: Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης – Θύμα της … Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
10. Εργατική κατάκτηση – Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων.
11. Μάρκα κινητών τηλεφώνων – Βρίσκεται στην ίδια επιφάνεια με τη θάλασσα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Παλιός Έλληνας θεατράνθρωπος – … Κιζ: Ιρλανδή συγγραφέας.
2. Έκκριμα ενδοκρινών αδένων – « … να πάει»: Σύνθεση του Γιάννη Πάριου και Μάριου
Τόκα.
3. Αυτός που ανήκει σε εσάς ή προέρχεται από εσάς.
4. Απομονωμένος.
5. Μέρος της … ΝΑΣΑ – Το ιταλικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι – Διπλό … ξεπουλάει.
6. Θυμίζει … σάμπα – Επαναλαμβανόμενο σε νανουρίσματα.
7. Οριστικό άρθρο – Αρπακτικό πτηνό – Μουσική νότα.
8. Μονοτονία, ρουτίνα – Χαρακτηρίζονται από έλλειψη άνεσης.
9. Λατίνων πράγματα – Μέρος … εράνου – Πολύ λεπτή κλωστή.
10. « … Ασμάτων»: ερωτικό ποίημα που λέγεται πως έγραψε ο Σολομών τον 4ο π.Χ. αιώνα
– … Φλιν: Αυστραλο-αμερικανός ηθοποιός.
11. Εταιρικά αρχικά – Διεθνής Αργεντινός ποδοσφαιριστής.
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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

Μετά από εβδομάδες αναμονής, τα
αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού
Διαγωνισμού Στατιστικής (ΕΔΣ)

είναι εδώ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στις νι-
κήτριες ομάδες από το Βέλγιο και την Εσθο-
νία!

Ο ΕΔΣ προωθεί την επίγνωση και τη
χρήση των επίσημων στατιστικών από τους
μαθητές και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς
να χρησιμοποιούν αυτές τις στατιστικές ως
μέρος του εκπαιδευτικού τους υλικού.

Με την υποστήριξη των εθνικών Στατιστι-
κών Υπηρεσιών, των Υπουργείων Παιδείας
και μη κυβερνητικών οργανώσεων, περισσό-
τεροι από 12.000 μαθητές από 14 χώρες δή-
λωσαν συμμετοχή και κλήθηκαν να επιλύ-
σουν μαθηματικά προβλήματα, να διεξάγουν
και να ερμηνεύσουν στατιστικές αναλύσεις
με τη χρήση επίσημων στατιστικών δεδομέ-
νων. Χωρίστηκαν σε δύο ηλικιακές ομάδες
(14-16 και 16-18) και οι δύο καλύτερες ομά-
δες, ανά ηλικιακή ομάδα, προχώρησαν στην
ευρωπαϊκή φάση του διαγωνισμού ως εθνι-
κοί πρωταθλητές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εθνικοί πρωτα-
θλητές είχαν να ετοιμάσουν ένα βίντεο διάρ-
κειας δύο λεπτών με θέμα "Η Ευρώπη όπως
αντικατοπτρίζεται στις στατιστικές". Με τη

χρήση κατάλληλων στατιστικών, οι διαγωνι-
ζόμενοι έπρεπε να παρουσιάσουν πώς συγ-
κρίνεται η χώρα τους  με τις άλλες Ευρωπαϊ-
κές χώρες, αναδεικνύοντας ενδιαφέροντα
χαρακτηριστικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο.

Τέλος, μια κριτική επιτροπή Ευρωπαίων
εμπειρογνωμόνων αξιολόγησε πάνω από 50
εργασίες για να επιλέξει τα τρία κορυφαία
βίντεο ανά ηλικιακή ομάδα. Δεδομένης της
υψηλής ποιότητας των βίντεο, αυτό δεν ήταν
εύκολο έργο. Ωστόσο, μετά από μακρά αν-
ταλλαγή απόψεων και συζήτηση, η κριτική
επιτροπή πείστηκε από τις νικήτριες ομάδες
που ξεχώρισαν για την ικανότητά τους να
πουν μια συναρπαστική, διασκεδαστική και
σωστή ιστορία.
Νικητές της ηλικιακής ομάδας 14-16
ετών

Η ομάδα Ansofi (Βέλγιο) λαμβάνει το
πρώτο βραβείο στην κατώτερη ηλικιακή
ομάδα (14-16). Το δημιουργικό τους βίντεο
ξεκινά από μια απλή ιδέα: Πώς θα είναι οι
ζωές των νέων ανθρώπων σε 10, 20, 30 χρό-
νια. Με τη χρήση των επίσημων στατιστι-
κών, οι μαθητές μας οδηγούν μέσα από το
εκτιμώμενο μέλλον τους σε σχέση με την
αγορά εργασίας και τον τομέα της υγειονο-

μικής περίθαλψης. Στην κριτική επιτροπή
άρεσε πάρα πολύ η προσωπική και εξαιρε-
τικά καλή προσέγγιση της ομάδας.

Η ομάδα Viikki9 (Φινλανδία) τερματίζει
στη δεύτερη θέση, ενώ η τρίτη θέση πηγαίνει
στην ομάδα MAKAO (Πολωνία). Και τα δύο
αποτελούν παραδείγματα της ευρύτητας των
βίντεο που είχαν υποβληθεί. Στις περιπτώ-
σεις αυτές έχουμε μια παρουσίαση κινουμέ-
νων σχεδίων και μια παρουσίαση από ένα
μαθητή, αντίστοιχα. Η κριτική επιτροπή
έκρινε ότι και οι δύο εργασίες έδειξαν επί-
πεδο δημιουργικότητας, περιεχομένου και
μηνυμάτων που χάρισε στις ομάδες μία θέση
στις τρεις πρώτες. Στην 4η  και 5η θέση η
ομάδα CATALINA03 (Ισπανία) και η ομάδα
Trilussa's Chicks (Ιταλία) εμφανίζουν παρό-
μοια επίπεδα ποιότητας.
Νικητές της ηλικιακής ομάδας 16-18
ετών

Στην ηλικιακή ομάδα (16-18), το πρώτο
βραβείο απονέμεται στην ομάδα Radiaator
(Εσθονία). Το βίντεό τους συγκρίνει αποτε-
λεσματικά την Εσθονία με τους Ευρωπαίους
γείτονές της σε μια νέα και εξαιρετικά καλά
εκτελεσμένη παραγωγή κινουμένων σχε-
δίων. Λαμβάνοντας υπόψη τα έξυπνα γρα-
φικά και το γενικό μήνυμα, η κριτική επι-
τροπή ήταν υποχρεωμένη να την κατατάξει
πρώτη.

Οι ομάδες στη δεύτερη και τρίτη θέση
ήταν εξαιρετικά κοντά. Στο τέλος, η ομάδα
igorove (Κροατία) κατέκτησε τη δεύτερη
θέση, ενώ η ομάδα Outlier (Ελλάδα) τερμά-
τισε στην τρίτη θέση. Η κριτική επιτροπή εν-
τυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο
οι ομάδες μετέφεραν το θεωρητικό περιεχό-
μενο σε δημιουργικά και ενδιαφέροντα βίν-

τεο. Η κριτική επιτροπή ήταν επίσης πολύ
θετική και για τις δύο επόμενες εργασίες,των
ομάδων KUFLOWE (Πολωνία) και JuNi
(Γερμανία).

Οι δύο νικήτριες ομάδες θα προσκληθούν
στην τελετή απονομής στο Λουξεμβούργο,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Eurostat
στις 11 Ιουνίου 2019.

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείτο από
εξέχοντες εμπειρογνώμονες στον τομέα της
δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας και της
απεικόνισης δεδομένων:

Aeidín Sheppard, Communications Mana-
ger, Central Statistics Office Ireland

Alberto Cairo, Knight Chair in Visual Jo-
urnalism at the School of Communication of
the University of Miami

Eva Zeglovits, Director of the Institute for
Empirical Social Studies (IFES)

Laurent Monnard, Head of the Business
Communication Section at the Swiss Federal
Statistical Office

Maarten Lambrechts, Visual data journa-
list and consultant

Mariella de Crouy, Data journalist at the
Luxemburger Wort

Martin Maška, Office Manager at the Eu-
ropean Youth Press

Sylvia Mann, Attachée of the communica-
tions unit at Statistics Luxembourg (Statec)

omas Molén, Visual data journalist for
the Svenska Dagbladet (SvD)

Tim Allen, Head of Dissemination in Eu-
rostat, Πρόεδρος της Επιτροπής

Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσε-
λίδα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού στατιστι-
κής https://esc2019.eu/esc.htm. n

Οι νικητές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής για το 2019
Ευφάνταστα βίντεο σχετικά με το θέμα "Η Ευρώπη όπως αντικατοπτρίζεται στις στατιστικές"

Εκδρομή Προσκύνημα ΠΑΣΥΔΥ Πάφου 
στην Παναγία του Κύκκου

Το Επαρχιακό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου διοργανώνει εκδρομή προσκύνημα στην
Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019.

Όσα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το
μέλος του Δ.Σ. σ. Ευριπίδη Καλό στο τηλέφωνο 99423283 για να κρατήσουν θέση στο
λεωφορείο.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 8 το πρωί από το χώρο στάθμευσης των νέων κυβερνητικών
γραφείων απέναντι από την Τράπεζα ASTRO BANK.

Η μεταφορά είναι δωρεάν και επιχορηγημένη από το Επαρχιακό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ
Πάφου.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την  σειρά κράτησης.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ

ΗΥπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα
Αιμιλιανίδου συμμετείχε στις 13 Ιου-

νίου στις εργασίες του Συμβουλίου των
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής
Πολιτικής της ΕΕ (EPSCO), στο Λουξεμ-
βούργο.

Κύριο θέμα συζήτησης των Υπουργών
ήταν η αποδοτικότητα του Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου ως εργαλείο συντονισμού και παρα-
κολούθησης των μεταρρυθμίσεων στους το-
μείς της απασχόλησης και της κοινωνικής
πολιτικής, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευ-
ρώπη 2020 και οι τρόποι αποδοτικής εφαρ-
μογής των Ανά Χώρα Συστάσεων. Η κα Αι-
μιλιανίδου σημείωσε την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στην οικονομία και στην αύξηση
της απασχόλησης, αλλά και στην καταπολέ-
μηση της φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
και στην Κύπρο. 

Για να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση και
σε άλλους τομείς πολιτικής η κα Αιμιλιανί-
δου ανέφερε ότι κατά τον σχεδιασμό των πο-
λιτικών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και
ο κοινωνικός αντίκτυπος που θα έχουν. Ο
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιω-
μάτων θα συμβάλει περαιτέρω προς αυτή
την κατεύθυνση, σημείωσε η κα Υπουργός.

Τέλος, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρθηκε
στον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταί-
ρων και την εμπλοκή που πρέπει να έχουν σε
όλα τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή των
Ανά Χώρα Συστάσεων, όπως και στην κα-
τάλληλη χρηματοδότησή τους, ως προαπαι-
τούμενο για την επιτυχία τους. Η ανταλλαγή
καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών
συμβάλλει, επίσης, στην επιτυχή εφαρμογή
των Ανά Χώρα Συστάσεων. n

Συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας, 
στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ
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Μπήκαμε για καλά στον Ιούνιο και η αγωνία των
τεσσάρων ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στα
Ευρωπαϊκά Κύπελλα πήρε… τέλος. Στις 18 Ιουνίου

είχαμε την κλήρωση για τον 1ο και 2ο προκριματικό γύρο του
Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ την αμέσως επόμενη μέρα (19 Ιουνίου),
έγινε και η κλήρωση για τους δύο πρώτους γύρους όσον
αφορά το Γιουρόπα Λιγκ. Η εφημερίδα μας, ως γνωστό, κυ-
κλοφόρησε την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ως εκ τούτου δεν
μπορέσαμε να προλάβουμε την κλήρωση (18, 19) του Τσιάμ-
πιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ. Θα κάνουμε όμως μιαν ανα-
φορά, αναλυτικά της καθεμιάς από τις ομάδες μας.
ΑΠΟΕΛ (2ος προκριματικός Τσάμπιονς Λιγκ)

Οι πρωταθλητές μας, που κέρδισαν φέτος ένα γύρο, ξεκι-
νούν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο
πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 ή 24 Ιουλίου και ο επαναλη-
πτικός μία εβδομάδα αργότερα (30 ή 31).

Οι γαλαζοκίτρινοι θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να πε-
ράσουν από αυτό το γύρο, ώστε να μην μεταφερθούν από
τόσο νωρίς στο Γιουρόπα Λιγκ.
Δυνατοί – Αδύνατοι

Ο ΑΠΟΕΛ, στον 2ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ,
έχει τοποθετηθεί στο γκρουπ των 10 δυνατών ομάδων, ενώ
στον 3ο και 4ο αν προκριθεί, εκτός απροόπτου θα βρίσκεται
στο γκρουπ των αδυνάτων. Οι γαλαζοκίτρινοι ξεκινούν τις
προσπάθειες τους με 25.500 βαθμούς.

Στον πρώτο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ, ο Απόλλω-
νας (12.000 βαθμοί) και η ΑΕΚ (8.000 βαθμοί), βρίσκονται
στο γκρουπ των 47 δυνατών ομάδων. Εδώ έχουμε προκλή-

ρωση των ομάδων (7
γκρουπ των 10 και δύο
των 12 ομάδων).

Στον 2ο προκριματικό,
στον οποίο συμμετέχουν
74 ομάδες, Απόλλωνας
και ΑΕΚ συνεχίζουν να
τοποθετούνται στους δυ-
νατούς, ενώ η ΑΕΛ με

4.985 βαθμούς τοποθετήθηκε στους αδύνατους. Στην προ-
κλήρωση θα έχουμε 5 γκρουπ των 10 ομάδων και δύο των 12
ομάδων.
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
1ος και 2ος προκριματικός

Ο 1ος προκριματικός του Τσάμπιονς Λιγκ περιλαμβάνει 32
ομάδες (16 δυνατές – 16 αδύνατες), οι οποίες θα χωριστούν
για σκοπούς κλήρωσης σε δύο γκρουπ των 10 ομάδων (5-5)
και ένα γκρουπ των 12 ομάδων (6-6). Εδώ μπορεί να μην
συμμετέχει ο ΑΠΟΕΛ, ωστόσο έχει ενδιαφέρον καθώς πολ-
λοί από τους υποψήφιους αντιπάλους των  πρωταθλητών
μας θα αγωνιστούν σε αυτή τη φάση. 

Ο ΑΠΟΕΛ θα βρίσκεται στην κληρωτίδα του 2ου προκρι-
ματικού γύρου.
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
Ο 1ος προκριματικός

Στον 1ο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ συμμετέχουν 94
ομάδες (47 δυνατές – 47 αδύνατες), οι οποίες για σκοπούς
κλήρωσης θα χωριστούν σε 7 γκρουπ των 10 ομάδων (5 δυ-
νατές – 5 αδύνατες) και 2 των 12 ομάδων (6-6).
Ο 2ος προκριματικός

Σε αυτό το γύρο συμμετέχουν 74 ομάδες (37 δυνατές – 37
αδύνατες), ανάμεσα στις οποίες θα βρίσκονται πλέον και η
ΑΕΛ ως Κυπελλούχος Κύπρου. Δυστυχώς η ΑΕΛ με 4.985
βαθμούς βρίσκεται στους αδύνατους, ενώ αντίθετα ο Απόλ-
λωνας και η ΑΕΚ, αν προκριθούν από τον 1ο γύρο, θα το-
ποθετηθούν στο γκρουπ των δυνατών. 

Ωστόσο στο 2ο προκριματικό το επίπεδο και των αδυνά-
των ομάδων βρίσκεται πιο ψηλά απ’ ότι στον 1ο γύρο. Για
σκοπούς κλήρωσης και προκλήρωσης, οι 74 ομάδες θα χω-
ριστούν σε 5 γκρουπ των 10 ομάδων και 2 των 12 ομάδων.
ΑΕΚ – Απόλλωνας (1ος προκριματικός Γιουρόπα Λιγκ)

Η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας είναι οι άτυχοι όσον αφορά τις

ημερομηνίες, καθώς λόγω συμμετοχής στον 1ο προκριματικό
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ αναγκάζονται να ξεκινήσουν πολύ
νωρίς την προετοιμασία τους. Παράλληλα οι παίκτες των
δύο ομάδων δεν θα έχουν το δικαίωμα για μεταλύτερο διά-
στημα διακοπών, όπως το έχουν οι συνάδελφοί τους του
ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ.

Ο πρώτος προκριματικός γύρος (1ον) είναι προγραμματι-
σμένος για τις 11 Ιουλίου, ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στις
18 του ίδιου μήνα. Αν οι δύο ομάδες προκριθούν, τότε μία
εβδομάδα αργότερα θα συμμετάσχουν στον 2ο προκριματικό
μαζί με την ΑΕΛ.

Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού θα έχουν και πάλι στόχο το
κυνήγι των δύο εγχώριων τίτλων, καθώς και την είσοδο τους
για 5η φορά στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο Απόλλωνας (12.000 βαθμούς) βρίσκεται στο γκρουπ
των δυνατών και έχει την 5η θέση, ενώ στους δυνατούς είναι
και η ΑΕΚ (8.000) που έχει τη 10η θέση.
ΑΕΛ (2ος προκριματικός Γιουρόπα Λιγκ)

Η ΑΕΛ με την κατάκτηση του Κυπέλλου κέρδισε έναν
ολόκληρο γύρο στο Γιουρόπα Λιγκ, ξεκινά από τον 2ο προ-
κριματικό και οι παίκτες της αυτόματα είχαν το δικαίωμα να
ξεκουραστούν δύο εβδομάδες περισσότερο.

Θα έχει δυνατούς αντιπάλους μπροστά της, αφού η ομάδα
του Ντούσαν Κέρκεζ με τους 4.985 βαθμούς που έχει στην
κατάταξη της ΟΥΕΦΑ θα είναι στο γκρουπ των αδυνάτων.

Υπάρχει όμως και η πιθανότητα, με λίγη τύχη να βρεθεί
στον όμιλο των δυνατών, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί σε περί-
πτωση που η δευτεραθλήτρια του Βοσνιακού πρωταθλήμα-
τος Ζρίνσκι Μόστερ και η Καϊράτ του Καζακστάν περάσουν
από τον 1ο προκριματικό γύρο στον 2ο. Η πρόκριση και των
δύο ομάδων στην επόμενη φάση παρουσιάζει πολλές πιθα-
νότητες, αλά μια επιφύλαξη υπάρχει πάντα στο ποδόσφαιρο.
Από κει και πέρα για να ισχύει αυτό το σενάριο πρέπει τρεις
εκ των ομάδων που ακολουθούν να αποκλειστούν από τον 1ο

γύρο για να καταφέρει η ομάδα της Λεμεσού να βρεθεί στους
δυνατούς.

Στις 25 Ιουλίου η ΑΕΛ θα δώσει τον πρώτο της αγώνα, με
τον επαναληπτικό να διεξάγεται για εβδομάδα αργότερα,
δηλαδή την 1η Αυγούστου.
Κλήρωση 3ου

Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες του 2ου προκριματικού θα
πραγματοποιηθεί η κλήρωση του 3ου προκριματικού. Αυτό
θα γίνει στις 22 Ιουλίου γι’ αυτό και στην κλήρωση πολλές
από τις ομάδες που θα συμμετάσχουν δεν θα γνωρίζουν τον
αντίπαλό τους, παρά μόνο το ζευγάρι του 2ου προκριματικού
μέσα από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός τους.
Τι έγινε πέρσι…

Πέρσι στον 2ο προκριματικό γύρο είχαμε την ακόλουθη
κλήρωση για τις δύο ομάδες μας:

Στούμπρα (Λιθουανία) – Απόλλωνας
Ανόρθωση – Λάτσι (Αλβανία)
Όπως είναι γνωστό ο Απόλλωνας πέρασε, ενώ η Ανόρ-

θωση έπεσε θύμα έκπληξης και αποκλείστηκε από την Αλ-
βανική Λάτσι.

Στο 2ο προκριματικό προστέθηκε η Κυπελλούχος ΑΕΚ η

οποία κληρώθηκε με το ζευγάρι Λεβάντια Ταλί (Εσθονίας),
Ντάνταλκ (Ιρλανδία), ενώ ο Απόλλωνας κληρώθηκε με το
ζευγάρι Ζελέζνιτσαρ (Βοσνίας) – Νάρβα Τρανς (Εσθονία).
Υπάρχει μέλλον για την Εθνική….

Μετά την διπλή αποστολή σε Σκωτία και Ρωσία, η συνέ-
χεια στον όμιλό μας για την προκριματική φάση του EURO
2020 είναι προγραμματισμένη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
στην Κύπρο. Η Εθνική μας τότε θα δώσει νέο διπλό παιχνίδι
με πρώτο αντίπαλο το Καζακστάν στην Κύπρο στις 6 Σε-
πτεμβρίου και θα ακολουθήσει στις 9 Σεπτεμβρίου εκτός
έδρας παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο.

Η Κύπρος στη μέχρι τώρα διαδρομή της προκριματικής
φάσης έδωσε τέσσερις αγώνες με απολογισμό τρεις βαθμούς
ως ακολούθως: Κύπρος – Σαν Μαρίνο 4-0, Κύπρος – Βέλγιο
0-2, Σκωτία – Κύπρος 2-1 και Ρωσία – Κύπρος 1-0.

Η καλή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα μας στους εκτός
έδρας αγώνες με Σκωτία και Ρωσία αντίστοιχα, με τη συμ-
μετοχή ποδοσφαιριστών που για πρώτη φορά κλήθηκαν και
με το δεδομένο της ικανότητας και της εμπειρίας της παλιάς
φρουράς, δημιουργεί προσδοκίες για καλύτερη συνέχεια και
επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στους επόμενους αγώ-
νες.

Συνοπτικά το πρόγραμμα Σεπτεμβρίου στον ένατο όμιλο:
5η αγωνιστική
6 Σεπτεμβρίου 2019
Κύπρος – Καζακστάν 19.00
Σαν Μαρίνο – Βέλγιο 21.45
Σκωτία – Ρωσία 21.45
6η αγωνιστική
9 Σεπτεμβρίου 2019 (21.45)
Σαν Μαρίνο  - Κύπρος
Ρωσία  - Καζακστάν
Σκωτία  – Βέλγιο
Μπορεί σε δύο αγώνες το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-

τημα να μην κατάφερε να πάρει κανένα βαθμό,  ωστόσο η
προσπάθεια από τους διεθνείς μας ήταν αρκετά ικανοποι-
ητική και έδειξε πολλά θετικά στοιχεία. Πρωτίστως η συνε-
χής ανανέωση από τον Ομοσπονδιακό μας τεχνικό και η
τόλμη που έχει να ρίχνει νεαρούς ποδοσφαιριστές σε τέτοιου
είδους παιχνίδια με πολύ ψηλές απαιτήσεις.
Στην 93η θέση της κατάταξης της FIFA η Εθνική μας

Οι δύο πρόσφατες ήττες από Σκωτία και Ρωσία στα προ-
κριματικά του EURO 2020, στοίχισαν τέσσερις θέσεις στην
Εθνική μας στην Παγκόσμια κατάταξη της FIFA για τον
μήνα Ιούνιο. Από την 89η θέση, η Κύπρος βρίσκεται πλέον
στην 93η.

Όσον αφορά τους αντιπάλους μας στον όμιλο, το Βέλγιο
παραμένει πρώτη δύναμη στον κόσμο αφού διατηρεί την
πρώτη θέση στην κατάταξη της FIFA. Στην 43η θέση ανέβηκε
η Ρωσία που σημείωσε άνοδο τεσσάρων θέσεων, ενώ η Σκω-
τία είναι στην 45η θέση. Στην 114η θέση από την 116η ανέ-
βηκε το Καζακστάν, ενώ στην τελευταία θέση, την 209, πα-
ραμένει το Σαν Μαρίνο.

Όσον αφορά στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης, στην
πρώτη θέση όπως προαναφέραμε βρίσκεται το Βέλγιο και
ακολουθούν η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Πορτογαλία,
η Κροατία, η Ισπανία, η Ουρουγουάη, η Ελβετία και η 
Δανία. n

Αρχίζει το Γιουρόπα Λιγκ με Απόλλωνα, ΑΕΚ και ΑΕΛ
Ο ΑΠΟΕΛ στο Τσιάμπιονς Λιγκ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου στους ηγέ-
τες των MED7 για τη στήριξη και αλληλεγ-
γύη όσον αφορά τις τούρκικες προκλήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις παρά-
νομες δραστηριότητές της στην κυπριακή
ΑΟΖ και η ΕΕ να μη δείξει καμιά αδυναμία
στο θέμα αυτό. 
Εμανουέλ Μακρόν,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Η Κύπρος έχει απόλυτο δικαίωμα να εφαρ-
μόσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην
κυπριακή ΑΟΖ.
Τζουζέπε Κόντε,
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω στον κυ-
πριακό λαό την αλληλεγγύη της Ισπανικής
κυβέρνησης,  για τις γεωτρήσεις της Τουρ-
κίας.
Πέδρο Σάντσεθ,
Πρωθυπουργός της Ισπανίας.

Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη

της Πορτογαλίας προς την Κύπρο.

Αντόνιο Κόστα, 

Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.

Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει και να πάρει
συγκεκριμένα μέτρα εάν η Τουρκία δεν τερ-
ματίσει την παράνομη δραστηριότητά της. 
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφές ότι πα-
ρέχουμε πλήρη στήριξη στους Κύπριους φί-
λους μας.
Τζόζεφ Μουσκάτ,
Πρωθυπουργός της Μάλτας.

Ο Μακρόν είναι ατζαμής.  Από  πού προ-
έκυψε το δικαίωμα της Γαλλίας να μιλάει για
την ανατολική Μεσόγειο;
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Τα νέα του "Grey Terrace"
Καλοκαιρινή διάθεση, Καλοκαιρινό ωράριο!!! 
Από 1η Ιουνίου σας υποδεχόμαστε στο Grey Terrace, με συ-
νεχόμενο ωράριο μέχρι αργά το βράδυ, από Δευτέρα εως
Κυριακή. 
Κοπιάστε στην ανανεωμένη μας βεράντα για να απολαύ-
σετε  δροσιστικά κοκτέιλς!!! 
Για όλο τον μήνα Ιούνιο κάθε Πέμπτη, σας περιμένουμε με
γευστικότατα μπουφέ με γεύσεις από διεθνείς κουζίνες.
Ανυπομονούμε να σας δούμε! 

Νέα προσφορά από το "Grey Terrace": 
Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12μ. μέχρι τις 4μ.μ. μπορείτε να απολαμβάνετε Σαλάτα Κοτόπουλο, Hamburger,
Club Sandwich, Μακαρονάδα, Ομελέτα ή το πιάτο της Ημέρας μαζί με ένα αναψυκτικό με μόνο €6.50 για Take Away ή
με €7.50 για Dine In!!!
Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 22667985
Για τις υπηρεσίες του καφεστιατόριου μας και τις διάφορες προσφορές του προς τα μέλη, πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/GreyTerrace/

Μαζική συμμετοχή των συναδέλφων Λεμεσού και Πάφου
στις συσκέψεις ενημέρωσης της περασμένης βδομάδας

Με μαζική προσέ-
λευση των συνα-
δέλφων των Επαρ-

χιακών Τμημάτων Λεμεσού
και Πάφου πραγματοποιήθη-
καν την περασμένη βδομάδα
συσκέψεις στα δύο Τμήματα
για ενημέρωση των μελών
τους για τις εξελίξεις στα
επαγγελματικά και άλλα θέ-
ματα που προωθεί η Οργά-
νωσή μας.

Η ενημέρωση έγινε από το
Γενικό Γραμματέα σ. Γλαύκο
Χατζηπέτρου που συμμετείχε
στις συσκέψεις επικεφαλής
μελών της Κεντρικής Γραμ-
ματείας.

Όλοι οι συμμετέχοντες συ-
νάδελφοι εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους για την
πραγματοποίηση και των δύο
συσκέψεων οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν με μεγάλη
επιτυχία. Η σύσκεψη στη Λε-
μεσό έγινε στο οίκημα της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού την
Πέμπτη 13 Ιουνίου και στην
Πάφο στο οίκημα της Οργά-
νωσής μας  την Παρασκευή
14 Ιουνίου. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για
τα φλέγοντα δημοσιοϋπαλληλικού ενδιαφέροντος θέματα
όπως οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου στις προ-

σφυγές για αποκοπές απολαβών και δικαιωμάτων, οι προ-
σαυξήσεις, θέματα του έκτακτου προσωπικού κ.α. n


