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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Καθολική συμμετοχή και διαφανείς διαδικασίες 
για πάταξη της διαφθοράς
Ηεπαρκής στελέχωση και ο εκσυγχρονισμός της Δη-

μόσιας Υπηρεσίας αλλά και η αλλαγή κουλτούρας
της κοινωνίας είναι προαπαιτούμενα για την αποτε-

λεσματική πάταξη της διαφθοράς. Τις αρχές αυτές πρόβαλε
η Οργάνωση μας ως κύριες θέσεις της στο σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019, στα Κεν-
τρικά Γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου με θέμα
«Χρηστή διοίκηση για Διαφάνεια και καταπολέμηση της
Διαφθοράς – Ο ρόλος των Γυναικών». Το σεμινάριο διοργά-
νωσε το Ίδρυμα Φημονόη και ο Σύνδεσμος Cyprus Associa-
tion of Lobbyists and Public Affairs Professionals (LPAP). 

Παρέστησαν στο σεμινάριο ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Γε-
νικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεγκτής, τα κοινοβουλευτικά
κόμματα, Ανώτεροι Κρατικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι Συν-
δικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων. Η Οργάνωσή
μας εκπροσωπήθηκε από τη συνάδελφο Στάλω Μιχαήλ, Λει-
τουργό Δημοσίων Σχέσεων.

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν να εξεταστεί σε βάθος πώς
αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση, τους πολιτικούς, τους
κρατικούς αξιωματούχους, τους κοινωνικούς εταίρους και
άλλους εμπλεκόμενους το θέμα της έλλειψης διαφάνειας,
της διαφθοράς και της ανευθυνότητας στο χώρο εργασίας,
να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και να προταθούν συγκε-
κριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών
και τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η γυναίκα στην
επίλυση των πιο πάνω.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι έθιξαν τη σοβαρότητα του θέ-
ματος αλλά και τις μεγάλες διαστάσεις που έχει προσλάβει
πλέον το φαινόμενο της διαφθοράς και υπογραμμίστηκε η
ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και για καλλιέργεια μιας
νέας κοινωνικής κουλτούρας όπου θα κυριαρχεί η ηθική, ο
αλληλοσεβασμός, η δικαιοσύνη, η χρηστή διοίκηση και η
αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Με βάση της εκφρασθείσες εισηγήσεις θα ετοιμασθεί υπό-
μνημα  το οποίο θα δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
στη Βουλή, στα κόμματα και στα Υπουργεία για λήψη μέ-
τρων. 

Συνοψίζουμε θέσεις που κατάθεσε  η Οργάνωση μας:
«Ο όρος διαφθορά είναι μια πολυδιάστατη έννοια και ανα-

φέρεται όχι μόνο στη δράση των δημοσίων υπαλλήλων κατά
τη διάρκεια της άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόν-
των, αλλά αφορά στη δράση όλων των δημοσίων λειτουρ-
γών και του πολιτικού κόσμου της χώρας, ενώ στη διαφθορά
συμμετέχουν και ιδιώτες επιχειρηματίες  και πολίτες. Είναι
ασφαλώς ένα παγκόσμιο φαινόμενο που παρεμποδίζει την
ανάπτυξη και απομακρύνει τις επενδύσεις και ταυτόχρονα
εξουδετερώνει τα δικαστικά και πολιτικά συστήματα που
πρέπει να εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον, ενώ κάτω
από τέτοιες συνθήκες το κράτος δικαίου αποδυναμώνεται
και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε κυβερνητικούς αξιωμα-
τούχους και εθνικούς θεσμούς μειώνεται.

Στο δημόσιο τομέα η διαφθορά, ειδικότερη μορφή της
οποίας είναι η διαπλοκή, πέραν της οικονομικής ζημιάς, δη-
μιουργεί δυσλειτουργία του κράτους και αναποτελεσματι-
κότητα του κρατικού μηχανισμού, που επιτείνει τα φαινό-
μενα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης των κρατικών
λειτουργιών. Αντίθετα μια δημόσια διοίκηση που στελεχώ-

νεται αξιοκρατικά, εφαρμόζει δίκαια τους νόμους και έχει
ικανοποιητικά συστήματα ελέγχου, μειώνει τις πιθανότητες
για παρουσίαση περιπτώσεων κακοδιαχείρισης ή διαφθοράς
κάτι το οποίο σημαίνει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα,
αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων και αποτελεσμα-
τικότερες δημόσιες δαπάνες, καθώς και εδραίωση του κρά-
τους δικαίου.

Στην Κύπρο ως αποτέλεσμα των μέτρων που επιβλήθηκαν
λόγω της οικονομικής κρίσης νευραλγικοί τομείς της κεν-
τρικής δημόσιας διοίκησης παρουσιάζουν προβλήματα σε
σχέση με τη στελέχωση και την ορθολογική διάρθρωση στις
δομές τους λόγω της μαζικής πρόωρης αφυπηρέτησης δη-
μοσίων λειτουργών και της παγοποίησης που επιβλήθηκε
στις προσλήψεις και τις προαγωγές για μια πενταετία. Αυτό
λειτουργεί ως τροχοπέδη στη βελτίωση της αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα και μάλιστα
σε καίριους τομείς που έχουν να κάνουν με την πάταξη της
διαφθοράς. Επιπρόσθετα η έλλειψη προσωπικού οδηγεί στην
καθυστέρηση της εξυπηρέτησης των πολιτών και σε συν-
δυασμό με τη γραφειοκρατία τους δημιουργεί την εντύπωση
ότι μόνο με πλάγιες μεθόδους είναι δυνατόν να διεκπεραι-
ώσουν τις υποθέσεις τους.

Ένα βασικό μέτρο αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου
είναι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας και η εφαρ-
μογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (η-Διακυβέρνησης)
το συντομότερο δυνατό που θα συμβάλουν τα μέγιστα στη
μείωση της διαφθοράς.  

Θα  μειωθεί η γραφειοκρατία μέσω της απλοποίησης των
διαδικασιών ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής από τους
πολίτες για ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Συνέχεια στη σελ. 2

Υπογράφηκε η σύμβαση για  υλο-
ποίηση του Ενοποιημένου Δικτύου
(ΚΕΔ) για εκσυγχρονισμό των ψη-
φιακών υποδομών.   σελ. 12

Εκσυγχρονισμός ψηφιακών υποδομών

Άρθρο του Καθηγητή Χρήστου Ροζάκη για
τρόπους αντιμετώπισης των απαιτήσεων
της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Αν. Με-
σόγειο.    σελ. 3

Η ρήξη της ΕΕ με την Ελβετία στη
διαπραγμάτευση μετοχών Ελβετικών
εταιρειών είναι προάγγελος δεινών
για τη Βρετανία σε σχέση με το
Brexit. σελ. 11

Μάθημα για τη Βρετανία 
το πάθημα της Ελβετίας

Οι τουρκικές διεκδικήσεις και 
το Δίκαιο της Θάλασσας



Μείωση της εμπλοκής του ανθρώπινου
παράγοντα σε κάποιες διαδικασίες μέσω της
αυτοματοποίησης, άρα μείωση ευκαιριών για
διαφθορά.

Βελτιωμένη ποιότητα πληροφόρησης στον
πολίτη και ανοιχτή και άμεση πρόσβαση του
πολίτη στην πληροφορία, άρα περισσότερη
διαφάνεια.

Βελτίωση της ικανοποίησης του πολίτη και
συνεπώς, της εικόνας της δημόσιας υπηρε-
σίας προς τα έξω.  Δημιουργία κλίματος
αξιοπιστίας και βελτίωση των σχέσεων δη-
μόσιας διοίκησης – πολιτών, το οποίο θα λει-
τουργεί κατασταλτικά ως προς την αναζή-
τηση μη νόμιμης εξυπηρέτησης από μέρους
του πολίτη προς το δημόσιο λειτουργό. 

Θετικά θα συμβάλει η ενίσχυση θεσμού
της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε οι πολίτες
θα νιώθουν ότι έχουν πιο άμεση ενημέρωση
και ότι συμμετέχουν στις διαδικασίες ώστε
να αποτρέπουν τη διαφθορά. 

Σημαίνοντα ρόλο ως προς την καταπολέ-
μηση της διαφθοράς αποτελεί και η συμπε-
ριφορά των ιδίων των πολιτών. Όσα μέτρα
και αν ληφθούν από τους κρατικούς φορείς,
όταν οι πολίτες δεν συνειδητοποιούν τη
ζημιά που επιφέρει στην κοινωνία, την οικο-
νομία και το κράτος το φαινόμενο της δια-
φθοράς, τότε αναπόδραστα θα το επιζητούν.
Ο πολίτης, είτε αποτελεί όργανο του κρατι-
κού μηχανισμού, είτε αποδέκτη υπηρεσιών,
στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντά του, λειτουργεί με σχέση αντι-
παλότητας ως προς το κράτος και όχι συ-

νεργασίας. Αυτό τροφοδοτείται από την ελ-
λιπή ανάπτυξη σύγχρονων οργανωτικών
δομών στη δημόσια διοίκηση και την πλημ-
μελή εκπαίδευση, που συντελούν με τη σειρά
τους στη διαμόρφωση λανθασμένων αντι-
λήψεων και την υιοθέτηση αμφίβολης ποι-
ότητας προτύπων. Προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η διαφθορά πρέπει να δημιουργηθεί
στην κοινωνία μια θετική διάθεση για το
κράτος. Να ελαχιστοποιηθεί η άρνηση συ-
νεργασίας των πολιτών μέσα από τις συλλο-
γικές δομές διοικητικής δράσης. Πρέπει επί-
σης οι πολίτες να κατανοήσουν ότι απαρεγ-
κλίτως θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις
τους προς το κράτος (π.χ. καταβολή φόρου
εισοδήματος, εισφορές κοινωνικών ασφαλί-
σεων, κ.α.).

Χρήσιμη αναφορά για το θέμα του ελέγ-
χου μπορεί να γίνει στον Οδηγό Συμπεριφο-
ράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλή-
λων, ο οποίος προνοεί ότι ο δημόσιος 
υπάλληλος οφείλει να εργάζεται με αντικει-
μενικότητα, αμεροληψία εντιμότητα και τη-
ρώντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης.  

Σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση χρηστής
διοίκησης έχει και ο ευρωπαϊκός θεσμός, του
Επιτρόπου Διοικήσεως στον οποίο μπορεί να
καταφεύγει ο πολίτης για θέματα αυθαιρε-
σίας και υπέρβασης εξουσίας από τα όργανα
του κράτους.

Είναι πολύ θετικό επίσης το γεγονός ότι
ως κράτος έχουμε αναπτύξει πλέον Εθνική
Στρατηγική κατά της διαφθοράς. Στα πλαί-
σια της Στρατηγικής αυτής έχει ενισχυθεί ο
ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως. Επίσης
έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η

εγκαθίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά
της Διαφθοράς, η οποία θα ασχολείται με θέ-
ματα πρόληψης και καταπολέμησης της δια-
φθοράς. 

Επομένως τα βήματα που επιβάλλεται να
γίνουν πρέπει να αφορούν την πρόληψη του
φαινομένου και όχι την καταστολή που όπως
προαναφέρθηκε έχουν να κάνουν με την
ευαισθητοποίηση του κοινού και των δημό-
σιων λειτουργών αλλά και με τον εκσυγχρο-
νισμό και τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας
Υπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα στα πιο πάνω αποτελεί
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι γίνονται πολι-
τικές παρεμβάσεις στον τόπο μας και δυστυ-
χώς ο δημόσιος τομέας είναι ο κύριος δέκτης

τους. Η αξιοκρατία των διορισμών και των
προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία τίθεται
πολλές φορές υπό αμφισβήτηση και όχι αδι-
καιολόγητα, αφού δυστυχώς στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων αυτές γίνονται με
την ευλογία των πολιτικών κομμάτων. Η
αποφυγή πολιτικών παρεμβάσεων στο έργο
και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης
σε συνδυασμό με την ύπαρξη ειλικρινούς πο-
λιτικής βούλησης και δέσμευσης αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλή-
ρωση της μεταρρύθμισης και εκσυγχρονι-
σμού του δημοσίου τομέα και την πραγμα-
τοποίηση του γενικότερου στόχου της απο-
τελεσματικής μείωσης της διαφθοράς». n
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η Άννα Βαβλίτου διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμή-
ματος, στην ειδικότητα της Καρδιολογίας, με
εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία, από
τις 18 Ιουνίου 2019.

Η Ανδρούλα Παπαστυλιανού διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλι-
νικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Αναι-
σθησιολογίας, με εξειδίκευση στην Εντατική
Θεραπεία, από τις 18 Ιουνίου 2019.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες,
από τις 18 Ιουνίου 2019: Σταύρος Βασιλείου,
Άννα-Μαρία Καραφουλίδου, Μάριος Σταύ-
ρου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Ανδρέας Ν. Σωκράτους, ο οποίος είχε
προαχθεί αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου
2008, στη μόνιμη θέση Πρώτου Κτηματολο-
γικού Λειτουργού και του οποίου η πιο πάνω
προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια
θέση αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου 2008
μέχρι την ημερομηνία προαγωγής του στη
θέση Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας.

O Σωκράτης Σωκράτους, Διευθυντής
Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αν-
τιπροσώπων, προάγεται στη θέση Γενικού
Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων, από
τις 15 Ιουνίου 2019.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξενοι
Β΄, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη
συνδυασμένη θέση Συμβούλου ή Γενικού
Πρόξενου Α΄, από την 1η Απριλίου 2019:

Ελένη Απέγητου, Μιχαήλ Καραγιώργης.
Οι πιο κάτω Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές,

προάγονται στη θέση Ανώτερου Ταχυδρομι-
κού Επιθεωρητή, από τις 15 Ιουνίου 2019:
Παναγιώτης Ν. Περικλέους, Νικόλας Στ.
Χατζηευαγόρου.

Ο Κώστας Κωνσταντίνου, Ανώτερος
Ελεγκτής Μεταφορών, 2ης Τάξης, Τμήμα
Οδικών Μεταφορών, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών, 1ης Τάξης,
από τις 15 Ιουνίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γενικού Λογιστη-
ρίου Α΄, προάγονται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, από τις 15
Ιουνίου 2019: Μαρία Μ. Βρίκκη,  Μυρτώ Αλ-
κείδου-Χαραλάμπους, Λεύκια Ξάνθου.

Ο Ευαγόρας Π. Χατζηδημήτρη, Πρωτο-
κολλητής Α΄, Δικαστική Υπηρεσία, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή, από
τις 15 Ιουνίου 2019.

Οι πιο κάτω Πρώτες Στενογράφοι Δικα-
στηρίου, Δικαστική Υπηρεσία, προάγονται
στη θέση Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου
Δικαστηρίου, από τις 15 Ιουνίου 2019: Κυ-
ριακή Ασπρή, Ανδρούλα Κουρρή.

Οι πιο κάτω φοι Δικαστηρίου, Δικαστική
Υπηρεσία, προάγονται στη θέση Πρώτης
Στενογράφου Δικαστηρίου, από τις 15 Ιου-
νίου 2019: Αλεξάνδρα Φιλίππου, Δέσποινα
Γεωργιάδου, Ανδρούλα Γεωργίου.

Ο Σταύρος Α. Καραγιώργης, Δικαστικός
Επιδότης, προάγεται στη θέση Ανώτερου Δι-
καστικού Επιδότη, από τις 15 Ιουνίου 2019.

Ο Ανδρέας Σελεάρης, Ανώτερος Γεωργι-
κός Λειτουργός, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται
στη θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας, από

τις 15 Ιουνίου 2019.
Ο Χρίστος Χατζηαντώνης, Ανώτερος Γε-

ωργικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας, από τις 15
Ιουνίου 2019.

Η Χρυστάλλα Κωνσταντίνου, Λειτουργός
Γεωργίας Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Γεωργίας, από τις 15 Ιουνίου
2019.

Η Λένια Π. Ορφανίδου, Πρώτος Λειτουρ-
γός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
προάγεται στη θέση Διευθυντή Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από
τις 15 Ιουνίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ-
ΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 150
κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λει-
τουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγ-
κεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2:
€15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496,
15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197,
17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826,
17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081,
22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907
και Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044,
27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704,
32.836, 33.968, 35.100, 36.232. (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες). 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημό-

σιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.
cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 19
Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να
υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επι-
τύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη
στις 15.12.2018, δυνάμει των προνοιών των
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως
2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσι-
εύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας με ημερομηνία 8.3.2019 και αρ.
γνωστοποίησης 174 και έχουν αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

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

Οι θέσεις προκηρύχθηκαν με γνωστοποί-
ηση στην Επίσημη Εφημερίδα της 28ης Ιου-
νίου 2019. 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) 

Καθολική συμμετοχή και διαφανείς διαδικασίες για πάταξη της διαφθοράς
Συνέχεια από σελ. 1
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Aπόψεις και σχόλια
Οι τουρκικές διεκδικήσεις και το Δίκαιο
της Θάλασσας

Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας
χάρτης με τις τουρκικές διεκδικήσεις, οι

οποίες καταλαμβάνουν
σχεδόν το σύνολο του
χώρου του βορείου
τμήματος της Ανατολι-
κής Μεσογείου, σε συ-
νέχεια με τις παραχω-
ρήσεις που είχε κάνει η

γειτονική μας χώρα στην τουρκική εταιρεία
πετρελαίων. Τα ελληνικά νησιά που έχουν
ακτογραμμές στην περιοχή αυτή είτε αγνο-
ούνται πλήρως, είτε η υφαλοκρηπίδα που θε-
ωρητικά αποδίδεται σε αυτές από τις τουρ-
κικές αρχές, είναι μηδαμινή. Φυσικά ο χάρ-
της αυτός έχει περιορισμένη, μηδενική θα
έλεγα, αξία, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας μο-
νομερούς ενέργειας της γείτονος, που δεν
παράγει έννομα αποτελέσματα, καθώς η
οριοθέτηση απαιτεί συμφωνία με τα εμπλε-
κόμενα μέρη, εν προκειμένω την Ελλάδα
προς τα δυτικά, την Κύπρο προς τα ανατο-
λικά, και την Αίγυπτο προς τα νότια.

Η χάραξη, ωστόσο, των οριοθετικών
γραμμών στην περιοχή έχει έναν προορισμό,
καθώς καταδεικνύει τα όρια των διεκδική-
σεων της γείτονος στην Ανατολική Μεσό-
γειο, και αποτελεί, θεωρητικά, μια πρό-
σκληση προς τους ενδιαφερομένους να επι-
ζητήσουν μιαν άρση της προκληθείσας
διαφοράς με διαπραγματεύσεις, που μπο-
ρούν να καταλήξουν σε δικαστική επίλυση –
αν οι διαπραγματεύσεις αποβούν άκαρπες, ή
αν το αντικείμενό τους είναι εξαρχής η σύ-
ναψη ενός συνυποσχετικού για την παρα-
πομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστή-
ριο. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι η πε-
ριοχή που καλύπτει η εικαζόμενη ως
τουρκική υφαλοκρηπίδα περιλαμβάνει και
περιοχές για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκδη-
λώσει, σε προγενέστερο χρόνο, την πρόθεσή
της να είναι στην ελληνική αρμοδιότητα, και
να έχει επ’ αυτών κυριαρχικά δικαιώματα
εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πλου-
τοπαραγωγικών πόρων της. Σε κάθε περί-
πτωση, και ξεχνώντας τις ελληνικές διεκδι-
κήσεις και το εύρος τους στην Ανατολική
Μεσόγειο, το γεγονός ότι η Τουρκία αγνοεί
σχεδόν ολοκληρωτικά την ελληνική υφαλο-
κρηπίδα που παράγεται από τις γραμμές
βάσης των ακραίων ελληνικών νησιών
(Ρόδος, Κάρπαθος, Κρήτη), που με τα ανα-
τολικά παράλιά τους έχουν σαφώς προβολή
στη θάλασσα αυτήν, έστω με περιορισμένη
επήρεια, δίνει την αφορμή στην Ελλάδα να
αναζητήσει την επίλυση της διαφοράς μέσω
διαπραγματεύσεων ή προσφυγής σε διεθνές
δικαιοδοτικό όργανο.

Τα πράγματα θα δυσκολέψουν αν η Τουρ-
κία επιχειρήσει να θέσει σε εφαρμογή το σχέ-
διό της να στείλει πλοίο στην περιοχή και να
προχωρήσει σε γεωτρήσεις στον βυθό της
θάλασσας, που ταυτόχρονα διεκδικείται και
από την Ελλάδα, ως δική της υφαλοκρηπίδα.
Και δεν θα πρόκειται, βεβαίως, για πράξη
που εξομοιώνεται με εισβολή στο εθνικό
έδαφος, απλούστατα γιατί η υφαλοκρηπίδα
δεν αποτελεί εθνικό έδαφος, αλλά συνιστά
περιοχή, που το παράκτιο κράτος έχει απο-
κλειστικά  λειτουργικά δικαιώματα εξερεύ-
νησης και εκμετάλλευσης των πλουτοπαρα-

γωγικών πόρων του βυθού και του υπεδά-
φους του, και που η ενέργεια του τουρκικού
κράτους συνιστά αγνόηση της αποκλειστι-
κότητας χρήσης, που το Διεθνές Δίκαιο έχει
αποδώσει στην Ελλάδα. Οι συνθήκες δεν
αλλάζουν κι αν ακόμα θεωρήσουμε ότι η πε-
ριοχή είναι Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ), γιατί και εκεί το παράκτιο κράτος
έχει λειτουργικά δικαιώματα, πιο εκτεταμένα
ratione materiae, είναι η αλήθεια, από αυτά
της υφαλοκρηπίδας, αλλά πάντως περιορι-
σμένα από το γεγονός της λειτουργικότητας
που προσδιορίζεται από το Δίκαιο της Θά-
λασσας.

Σε κάθε περίπτωση, η Ανατολική Μεσό-
γειος δεν έχει οριοθετηθεί ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και στην Τουρκία, έτσι ώστε να επιλυ-
θεί το ζήτημα του τι ανήκει στον καθένα. Η
Ελλάδα στηριζόμενη στην υπόθεση ότι το
Καστελλόριζο της προσφέρει, με την προ-
βολή των ακτών του, ένα μεγάλο τμήμα
ΑΟΖ διεκδικεί μια περιοχή που εξικνείται ώς
την ΑΟΖ της Κύπρου, ενώ η Τουρκία στηρι-
ζόμενη στο μήκος των ακτών της διεκδικεί
τη μερίδα του λέοντος στη θάλασσα αυτήν.
Και όπως είπαμε παραπάνω, οι διεκδικήσεις
αυτές πάσχουν από μια μονομέρεια, που δεν
δημιουργεί δίκαιο. Μόνον η επίλυση του
προβλήματος με διαπραγματεύσεις, πράγμα
απίθανο, αν λάβουμε υπόψη μας την οξύτητα
των σχέσεων και τις διαμετρικά αντίθετες
και συγκρουόμενες θέσεις των δύο μερών, ή
–κάτι που δείχνει ως μονόδρομος, υπό τις
σημερινές συνθήκες– η προσφυγή στο Διε-
θνές Δικαστήριο για μια συνολική λύση, που
να περιλαμβάνει και το Αιγαίο, είναι δυνα-
τόν να τερματίσει μια επικίνδυνη εκκρεμό-
τητα. Η οποία παίρνει διαστάσεις, και μπο-
ρεί, μέσα από την απουσία ουσιαστικής επι-
κοινωνίας, να εκφύγει του ψύχραιμου
ελέγχου των αντιτιθέμενων μερών.

Το ζήτημα, λοιπόν, είναι να πεισθεί η Τουρ-
κία για μια προσφυγή στη Χάγη, κάτι που θα
έχει ως συνέπεια την έναρξη διαπραγματεύ-
σεων για τη σύναψη συνυποσχετικού για την
παραπομπή, και, συνακόλουθα, όσο θα διαρ-
κούν αυτές, τη συνομολόγηση μιας συμφω-
νίας –η οποία είναι αυτονόητη– ότι τα δύο
μέρη θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια
στην κρίσιμη περιοχή, που θα δυσχεράνει
την ειρηνική εξεύρεση της επιθυμητής
λύσης. Πράγμα που θα παρεμποδίσει την
Τουρκία στα σχέδιά της να στείλει πλωτά
μέσα και να ξεκινήσει εξερεύνηση του υπο-
θαλάσσιου πλούτου στην περιοχή.

Το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα πεισθεί η
Τουρκία να προσφύγει στο Δικαστήριο,
αφού τόσα χρόνια δεν το έχει πράξει. Μόνη
εξαίρεση ήταν το Ελσίνκι, αλλά τότε οι συν-
θήκες ήταν διαφορετικές, αφού τόσο η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση όσο και η Τουρκία σφόδρα
επιθυμούσαν την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της δεύτερης με την
πρώτη. Σήμερα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει,
και ο μόνος λόγος που μπορεί να πείσει την
Τουρκία, είναι η οικονομική βοήθεια από την
Ε.Ε. Σε καθεστώς οιονεί χρεοκοπίας, η γει-
τονική μας χώρα έχει ανάγκη να της δοθεί
βοήθεια από την Ε.Ε., στο πλαίσιο της τελω-
νειακής ένωσης, για να ξεπεράσει την κρίση
που τη μαστίζει. Ίσως αυτό θα ήταν η λύση,
με αντάλλαγμα την προσφυγή στο Δικαστή-
ριο, και με τον παραμερισμό των εθνικών

εγωισμών και της αλαζονείας της εξουσίας.
Το καίριο ζήτημα είναι η στάση που θα τη-

ρήσει η Ε.Ε. στο θέμα των τουρκικών παρα-
βιάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. Αυτό αποτε-
λεί πρόκριμα για το τι μπορεί να συμβεί στην
εικαζόμενη ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε πε-
ρίπτωση προσβολής των ελληνικών κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός ότι η
κατάσταση δεν προσομοιάζει, καθώς η κυ-
πριακή ΑΟΖ είναι οριοθετημένη, και με συμ-
φωνία των ενδιαφερόμενων γειτονικών κρα-
τών. Ενώ η ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι
προϊόν απλών εκτιμήσεων των ελληνικών
αρχών, ως προς την έκτασή της. Ωστόσο, μια
δυναμική στάση της Ε.Ε. στο ζήτημα της Κύ-
πρου, ίσως αποθαρρύνει την Τουρκία από το
να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά στην
περιοχή μας, και να μην μπούμε στην περι-
πέτεια των μέτρων, που θα κριθούν απαραί-
τητα τη στιγμή εκείνη. Πάντως, αυτό δεν
αναιρεί την ανάγκη να υπάρξει μια οριστική
συνολική λύση, μια οριοθέτηση, που προφα-
νώς μπορεί να επιβληθεί από την Ε.Ε., με το
δέλεαρ της οικονομικής ενίσχυσης της Τουρ-
κίας.

Χρήστος Ροζάκης,
Καθηγητής του Πανεπιστημίου.

l Αναμφίβολα τα πάντα εξαρτώνται από τη
στάση που θα τηρήσει η ΕΕ.
 

?

Η βούληση για λύση του κυπριακού,
προϋπόθεση για τις αποφάσεις του ΣτΕ

1. Ενόσω η υπόθεση Λοϊζίδου προχω-
ρούσε, εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή το AVIS, σε
σχέση με την αίτηση
της Κύπρου να κατα-
στεί πλήρες μέλος
της ΕΕ, που είχε υπο-
βληθεί από την Κυ-
βέρνηση Βασιλείου
το 1990 (σχετικές πε-

ριστάσεις θα εκτεθούν σε άλλο κείμενο). 
2. Ενόψει του περιεχομένου του AVIS,

αποφασίσθηκε ότι η δική μας πλευρά έπρεπε
να επιδείξει πλήρη βούληση προς επίλυση
του κυπριακού στα πλαίσια των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενεργώντας με
πλήρη ειλικρίνεια και εννοώντας ότι επιθυ-
μεί πράγματι λύση.

3.  Έπρεπε όμως να εφαρμοσθεί και μία
διαδικασία προς αύξηση της πίεσης επί της
Τουρκίας κατά το δυνατόν. Προς τούτο το
1994 το Εθνικό Συμβούλιο όρισε Υποεπι-

τροπή, αποτελούμενη από τους ονομαζόμε-
νους τότε «δευτεροκλασσάτους» των μελών
του, προκειμένου να μελετήσει την πιθανό-
τητα καταθέσεως και 4ης Διακρατικής Προ-
σφυγής, που πλέον θα μπορούσε να παρα-
πεμφθεί και στο ΕΔΑΔ, του οποίου οι απο-
φάσεις ήταν δεσμευτικές. 

4. Την Υποεπιτροπή αποτελούσαν ο γρά-
φων (αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ), ο
Ανδρέας Χρίστου (κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΑΚΕΛ), ο Τάσσος Παπαδόπου-
λος (κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΔΗΚΟ) και ο Τάκης Χ’ Δημητρίου (γενικός
γραμματέας της ΕΔΕΚ). Της Υποεπιτροπής
προήδρευσε ο Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης
γενικός εισαγγελέας και η συνεδρίαση έγινε
παρόντος του νομικού συμβούλου της Νο-
μικής Υπηρεσίας καθηγητή Ian Brownlie. 

5. Μετά από διεξοδική συζήτηση και αν-
ταλλαγή επιχειρημάτων, αποφασίσθηκε
όπως γίνει η εισήγηση να προχωρήσει η Κυ-
πριακή Δημοκρατία με κατάθεση της 4ης
Διακρατικής Προσφυγής, περιλαμβάνουσα
σε αυτή τα ακόλουθα κεφάλαια σε σχέση με
τουρκικές μαζικές παραβιάσεις Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στην Κύπρο. 

6. Η Προσφυγή θα διαχωριζόταν σε 4 βα-
σικά κεφάλαια: 

Α. Παραβίαση περιουσιακών δικαιωμάτων
των Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών γης στα κα-
τεχόμενα κατά παράβαση του Άρθρου 1 του
Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης και παρα-
βίαση του δικαιώματος κατοικίας κατά πα-
ράβαση του Άρθρου 8 της Συνθήκης. 

Β. Παραβίαση του δικαιώματος ζωής
(Άρθρο 2) και του δικαιώματος ελευθερίας
(Άρθρο 5) όλων των Ελληνοκυπρίων αγνο-
ουμένων. 

Γ. Ταπεινωτική μεταχείριση (Άρθρο 3) των
συγγενών όλων των Ελληνοκυπρίων αγνο-
ουμένων. 

Δ. Πολλαπλές παραβιάσεις διαφόρων δι-
καιωμάτων των εγκλωβισμένων της Καρπα-
σίας και των Μαρωνιτών και 

Ε. Διάφορες παραβιάσεις δικαιωμάτων
των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. 

7. Ο πρόεδρος Κληρίδης και το Εθνικό
Συμβούλιο αποδέχθηκαν την εισήγηση και
ως αποτέλεσμα καταχωρήθηκε η σπουδαι-
ότερη μέχρι σήμερα Διακρατική Προσφυγή
της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της
Τουρκίας.

Αλέκος Μαρκίδης,
«αλήθεια», 30.06.2019

l Ουδέν σχόλιον.

Η υποβολή δήλωσης εισοδήματος

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι
η 31η Ιουλίου 2019 είναι η τελευταία
ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης

Εισοδήματος Μισθωτού για το φορολογικό
έτος 2018 και η τελευταία ημερομηνία πλη-
ρωμής του οφειλόμενου φόρου που υπολο-
γίζεται από την αυτοφορολογία μισθωτού
για το φορολογικό έτος 2018.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδή-
ματος έχουν άτομα των οποίων το ετήσιο
μεικτό ολικό εισόδημα (πριν οποιαδήποτε
αφαίρεση/απαλλαγή που επιτρέπεται από

τον Νόμο), είναι μεγαλύτερο από €19.500.
Πληρωμές μετά τις πιο πάνω ημερομηνίες,

φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και πραγ-
ματοποιούνται μόνο στα κατά τόπους Επαρ-
χιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την
οποία, από την αυτοφορολογία προκύπτει
και πληρωτέα  Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,
αυτή θα πρέπει να πληρωθεί στα κατά τό-
πους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων,
αφού η ημερομηνία πληρωμής της έχει πα-
ρέλθει. n
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Καλοκαίρι και άσκηση. Τι συνιστούν επιστήμονες του ΤΕΦΑΑ

Κατά πόσο το καλοκαίρι με τις υψηλές
θερμοκρασίες μάς επιτρέπει να θέ-
σουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα

άσκησης, αυξάνοντας τη φυσική μας δρα-
στηριότητα;

«Το καλοκαίρι που ως συνήθως έχουμε κα-
λύτερη διάθεση και περισσότερο ελεύθερο
χρόνο είναι μια ιδανική περίοδος του χρό-
νου για να αυξήσουμε την καθημερινή μας
φυσική δραστηριότητα και να ξεκινήσουμε
ένα πρόγραμμα άσκησης ώστε να βελτιώ-
σουμε τη σωματική και ψυχική μας υγεία»,
αναφέρει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Δρ.
Βασίλειος Γεροδήμος, καθηγητής Προπο-
νητικής και υπεύθυνος του εργαστηρίου
Προπονητικής) του ΚΕΑΦΑ του ΤΕΦΑΑ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Ένα πρόγραμμα άσκησης, για να είναι
αποτελεσματικό για την υγεία των ασκούμε-
νων, θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βελ-

τίωση της αερόβιας ικανότητας (αντοχής),
καθώς και την ανάπτυξη της δύναμης, της
κινητικότητας (ευλυγισία - ευκαμψία) και
των συντονιστικών ικανοτήτων(κυρίως της
ισορροπίας)», τόνισε.

Επιπρόσθετα, η Αναστασία Μελισσοπού-
λου, διατροφολόγος - διαιτολόγος και μέλος
του εργαστηρίου προπονητικής του ΤΕΦΑΑ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρει ότι
«εκτός από την αύξηση της φυσικής δρα-
στηριότητας και της άσκησης, το καλοκαίρι

είναι μια περίοδος του χρόνου όπου θα ήταν
σημαντικό να βελτιώσουμε την ποιότητα
της διατροφής μας και να εντάξουμε στο δι-
αιτολόγιό μας περισσότερη κατανάλωση
φρούτων, λαχανικών και ψαριών».

Το καλοκαίρι ωστόσο αν και ιδανική
εποχή για άσκηση, όπως αναφέρθηκε και πιο
πάνω, έχει ως ιδιαιτερότητα τις υψηλές θερ-
μοκρασίες και την έντονη ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τον κ. Γεροδήμο είναι σημαν-
τικό να ακολουθούμε τις πιο κάτω οδηγίες
έτσι ώστε τα προγράμματα άσκησης που
εφαρμόζουμε αυτή την εποχή να είναι απο-
τελεσματικά και κυρίως ασφαλή.

- Αποφεύγουμε την άσκηση τις ώρες που
έχει έντονη ηλιοφάνεια(προτιμούμε άσκηση
τις πρωινές ή τις βραδινές ώρες).

- Όταν είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο για
αρκετή ώρα φοράμε αντηλιακή κρέμα.

- Απαραίτητη είναι η κατάλληλη ενυδά-

τωση με στόχο την αποφυγή φαινομένων
αφυδάτωσης. Η ενυδάτωση του οργανισμού,
σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκινά πριν την εφαρ-
μογή ενός προγράμματος άσκησης (περίπου
5-7ml/kg σωματικού βάρους 4 ώρες πριν την
άσκηση και 3-5ml/kg σωματικού βάρους 2
ώρες πριν την άσκηση), συνεχίζει κατά τη
διάρκεια (περίπου 200-250gr νερού κάθε 15-
20min για άσκηση διαρκείας <60min και
250gr αθλητικού ποτού ανά ώρα για άσκηση
διαρκείας >60min) και για αρκετές ώρες
μετά τη λήξη του.

- Μεγάλη προσοχή σε ομάδες του πληθυ-
σμού που είναι περισσότερο επιρρεπείς σε
φαινόμενα αφυδάτωσης όπως παιδιά, ηλι-
κιωμένοι, παχύσαρκα άτομα κτλ.

- Επιβάλλεται κατάλληλη ενδυμασία (τα
ρούχα που φοράμε θα πρέπει να αφήνουν το
σώμα να ιδρώνει έτσι ώστε να αποβάλλεται
η θερμότητα) και χρήση καπέλου. n 

Φινάλε Στο «Μινσκ 2019», Η Σκυτάλη Στην «Κρακοβία 2023»

Με σημαιοφόρο της Κύπρου τον
Μάριο Γεωργίου, ο οποίος λίγες
ώρες προηγουμένως κατέκτησε το

αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο της ενόργανης
γυμναστικής, πραγματοποιήθηκε το βράδυ
της Κυριακής 30 Ιουνίου 2019 στο Στάδιο
Ντινάμο η τελετή λήξης των 2ων Ευρωπαϊ-
κών Αγώνων στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Η τελετή λήξης διεξήχθη υπό το βλέμμα
του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής κ. Τόμας Μπαχ, του προέδρου
του Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής κ.
Γιάνεζ Κοσίγιαντσιτς και αρχηγών τεσσάρων

κρατών, ανάμεσα τους της Λευκορωσίας και
της Ρωσίας. Τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο πρόεδρος
του ΚΟΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Η χώρα μας έκλεισε την παρουσία της
στους Αγώνες με ένα μετάλλιο, το αργυρό
που κατέκτησε ο Μάριος Γεωργίου στο δί-
ζυγο της ενόργανης γυμναστικής, την τε-
λευταία ημέρα των Αγώνων, την Κυριακή 30
Ιουνίου. Αξιοσημείωτο είναι πως και στους
1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, το 2015 στο
Μπακού, η Κύπρος πήρε και πάλι ένα με-

τάλλιο, το αργυρό, αλλά τότε στο μικτό
σκητ με τους Γιώργο Αχιλλέως και Άντρη
Ελευθερίου. Το ένα μετάλλιο έφερε την
Κύπρο στην 39η θέση του πίνακα μεταλλίων,
ισόπαλη με Βοσνία και Μαυροβούνιο και
πάνω από Νορβηγία και Σαν Μαρίνο, που
πήραν μετάλλιο, καθώς και άλλες επτά
χώρες που δεν πήραν μετάλλιο (Αλβανία,
Ανδόρα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λι-
χτενστάιν, Μάλτα, Μονακό). n 

Γραφείο Τύπου Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής

Η Τελευταία παράσταση του Μάρκου Παγδατή

Ομεγαλύτερος αντισφαιριστής που
γνώρισε η Κύπρος αποφάσισε να
κρεμάσει τα παπούτσια στο τελευ-

ταίο τουρνουά της καριέρας του στο Wim-
bledon. Στα 34 του χρόνια ο Μάρκος Πα-
γδατής αποχωρεί από τον επαγγελματικό
χώρο του τένις έχοντας παρουσιάσει όχι
μόνο μία εξαιρετική πορεία αλλά και ένα
εξαιρετικό πρότυπο αθλητή. Η συμβολή του
στην εξέλιξη της αντισφαίρισης στην Κύπρο
αλλά και η ένταξη χιλιάδων παιδιών στο
άθλημα αποτελεί ένα μεγάλο κατόρθωμα
απόδειξη της αγάπης που τρέφει για τον
τόπο του και αυτό που κάνει. 

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του ο ΚΟΑ
αναφέρει τα εξής: «Η καριέρα του Παγδατή,
η προσφορά του στην κυπριακή αντισφαί-
ριση και η συμβολή του στη θετική προβολή
της Κύπρου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να
αποτιμηθεί και να συγκριθεί. Το τένις είναι
σήμερα, το πιο ανταγωνιστικό και ταυτό-
χρονα το πλέον προβεβλημένο ατομικό
άθλημα στον κόσμο. Μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον ο Μάρκος Παγδατής δηλώνει στα-
θερά παρών ανάμεσα στους κορυφαίους του
κόσμου για μία 15ετία τουλάχιστον. Μια
ματιά στο πόσο λίγοι αντισφαιριστές σε όλο
τον κόσμο έχουν πετύχει κάτι ανάλογο, σε
αυτό το βάθος χρόνου, αναδεικνύει το μέγε-
θος του αθλητή Μάρκος Παγδατής».
Μάρκος Παγδατής: Το έπος της Μελ-
βούρνης

Πριν από 13 χρόνια, ολόκληρη η Κύπρος

και Ελλάδα είχε ξεσηκωθεί με τις τεράστιες
εμφανίσεις του Μάρκου Παγδατή στη Μελ-
βούρνη. Είναι αλήθεια πως λίγοι γνώριζαν
τον Μάρκο Παγδατή τέτοια εποχή, πριν από
13 χρόνια. Έστω και αν είχε εγκατασταθεί
στο Top100 της παγκόσμιας κατάταξης και
ετοιμαζόταν να “εισβάλλει” στο Top50, δεν
ήταν πολλοί εκείνοι που τον είχαν ικανό για
κάτι τόσο μεγάλο, όπως το έπος της Μελ-
βούρνης. 

Ο 20χρονος τότε Μάρκος, μπήκε στο κυ-
ρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν, χωρίς
να έχει πετύχει νίκη σε Grand Slam για κάτι
λιγότερο από ένα χρόνο.  

Το “θαυματουργό” παιδί όμως, είχε δουλέ-
ψει σκληρά και βρέθηκε σε απίθανη φόρμα,
τον Ιανουάριο του 2006. Για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά, ο Μάρκος ήταν στους “16”
του Αυστραλιανού Όπεν. Σε αυτό το σημείο
ενός Grand Slam, όλοι γνωρίζουν καλά πως
δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Και αν το
Νο. 2 του ταμπλό, Andy Roddick, το θεώ-
ρησε αυτό για τον Κύπριο, έκανε αποδεδειγ-

μένα τεράστιο λάθος. Ο Αμερικανός ήταν
στο Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης, κοντά
στις τελευταίες φάσεις στα περισσότερα
Slams και μέχρι τότε δεν είχε χάσει κανένα
σετ στο τουρνουά. Ο Μάρκος ήρθε “φου-
ριόζος” και επιβλήθηκε του “A-Rod”, για να
συνεχίσει να γράφει τον μύθο του στη χώρα
των καγκουρό.

Μετά από αυτό, ακολούθησε και ο πρώτος
προημιτελικός σε Grand Slam για τον Πα-
γδατή, όπου θα συναντούσε τον Ivan Ljubi-
cic. Παίζοντας διαστημικό τένις, ο Κύπριος
νίκησε τον Νο. 8 στον κόσμο Κροάτη και
έδειξε πως δεν υπάρχει κανένα όριο, κλεί-
νοντας μια θέση στους “4” καλύτερους του
αυστραλιανού Grand Slam. 

Στα ημιτελικά αντιμετώπισε τον David
Nalbandian, Νο. 4 στον κόσμο. Η ελληνοκυ-
πριακή κοινότητα της Μελβούρνης μετέ-
τρεψε τη Rod Laver Arena σε ποδοσφαιρικό
γήπεδο! Σε έναν τεράστιο ημιτελικό, από τα
καλύτερα παιχνίδια που είδαμε τις τελευ-
ταίες δεκαετίες γενικά στο Αυστραλιανό
Όπεν, ο Παγδατής νίκησε τον Αργεντινό και
τον μικρό τραυματισμό που είχε στη διάρ-
κεια του αγώνα, για να φτάσει σε μια επική
ανατροπή και να κερδίσει με 3-1 σετ. Αυτή
όμως ήταν πιθανότατα η σημαντικότερη
νίκη της καριέρας του και αναμφίβολα η πιο
συναισθηματική στιγμή της ζωής του στο
court. Χιλιάδες φίλαθλοι αποθέωσαν την
ηρωική προσπάθειά του, ενώ εκατομμύρια
Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο γέμισαν με

υπερηφάνεια για το καμάρι της Κύπρου, που
μας χάρισε πρωτόγνωρες στιγμές. 

Στη Κύπρο, εκατοντάδες άνθρωποι βγή-
καν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την
τεράστια επιτυχία του Μάρκου. Στο μεταξύ,
διθυραμβικά ήταν και τα σχόλια του ξένου
τύπου, που έγραψαν τα καλύτερα για την ευ-
χάριστη έκπληξη της διοργάνωσης. 

Στον μεγάλο τελικό, στις 29 Ιανουαρίου
2006, ο Παγδατής αντιμετώπισε και πάλι τον
Federer. Ήταν η 4η φορά σε 17 περίπου
μήνες που βρήκε μπροστά του τον “Βασιλιά”
και η ιστορία δεν άλλαξε. Ο σαφώς πιο ξε-
κούραστος, έμπειρος αλλά και ποιοτικός Ελ-
βετός, έφτασε στη νίκη παρά το εκρηκτικό
ξεκίνημα του Μάρκου, που δεν άντεξε όμως
στον ίδιο εξαντλητικό ρυθμό στα δύο τελευ-
ταία σετ. 
Συναισθηματικά φορτισμένη αποχώ-
ρηση

Ο Μάρκος Παγδατής αποφάσισε να απο-
χωρήσει από το επαγγελματικό τένις κατα-
βεβλημένος από τους τραυματισμούς που
τον ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια, μη
μπορώντας να ανταπεξέλθει και να ανεβεί
στο ίδιο επίπεδο που ήταν παλαιότερα. 

Στο Wimbledon θα δώσει τον καλύτερο
του εαυτό για τελευταία φορά και εμείς του
ευχόμαστε όπως και αν αποφασίσει να συνε-
χίσει την πορεία του να είναι επιτυχής όπως
ήταν και σαν αθλητής. 

Σε ευχαριστούμε Μάρκο Παγδατή για
όλες τις συγκινήσεις που μας προσέφερες. n 
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή το Επιστημο-

νικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
ζήτησε την ακόλουθη θεραπεία:

«Δήλωση και/ή απόφαση του Δικαστηρίου
ότι η πράξη και/ή απόφαση των Καθ’ ων η
Αίτηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 16
Δεκεμβρίου 2016 (αρ. δημοσίευσης 730), με
την οποία διορίστηκε ως Αναπληρώτρια Δι-
ευθύντρια Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφο-
ρικής, από 1η Δεκεμβρίου 2016 μέχρι την κα-
νονική πλήρωση της θέσης, το ενδιαφερό-
μενο πρόσωπο Κατερίνα Περικλέους (Ε/Μ),
η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μη-
τρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου, είναι άκυρη, παρά-
νομη και στερημένη οποιουδήποτε έννομου
αποτελέσματος».

Τα ουσιώδη για την παρούσα προσφυγή
γεγονότα έχουν ως ακολούθως:

Με επιστολή του ημερομηνίας 30.11.2016
προς τον Πρόεδρο της καθ’ ης
η αίτηση, ο Γενικός Διευθυν-
τής του Υπουργείου Οικονο-
μικών συνέστησε τον από
01.12.2016 αναπληρωτικό
διορισμό του Ε/Μ, Πρώτης
Λειτουργού Πληροφορικής,
στη θέση Διευθυντή Τμήμα-
τος Υπηρεσιών Πληροφορι-
κής, θέση η οποία είχε κενωθεί
λόγω αφυπηρέτησης του κα-
τόχου της. 

Η ΕΔΥ, κατά τη συνεδρία
της ημερομηνίας 01.12.2016,
έκρινε ότι το Ε/Μ διαθέτει τα
προσόντα που απαιτεί το Σχέ-
διο Υπηρεσίας της επίδικης
θέσης και ότι ικανοποιούνται
οι προϋποθέσεις για αναπλη-
ρωτικό διορισμό της. Ως εκ
τούτου, αποφάσισε τον ανα-
πληρωτικό διορισμό του Ε/Μ
στην επίδικη θέση, επιπρό-
σθετα προς τα καθήκοντα της
θέσης της, από 01.12.2016 και
μέχρι την κανονική πλήρωση της θέσης.
Αποφάσισε, επιπλέον, να διευκρινιστεί στο
Ε/Μ ότι ο αναπληρωτικός διορισμός της
έγινε γιατί ήταν υπηρεσιακά πρόσφορος και
χωρίς να εξεταστεί η αξία οποιουδήποτε
άλλου υπαλλήλου κατέχει τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης και ότι επομένως ο διο-
ρισμός αυτός δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την

κανονική πλήρωση της θέσης. 
Οι λόγοι της προσφυγής
Όπως διευκρινίστηκε στα πλαίσια των

γραπτών αγορεύσεων των ευπαίδευτων δι-
κηγόρων του ΕΤΕΚ, ιδιαίτερα της απαντητι-
κής, οι εγειρόμενοι με την παρούσα προ-
σφυγή λόγοι ακύρωσης αφορούν αποκλει-
στικά στο, κατ’ ισχυρισμό, παράνομο του
Σχεδίου Υπηρεσίας της επίδικης θέσης, βάσει
του οποίου λήφθηκε η προσβαλλόμενη από-
φαση λόγω σύγκρουσής του, σύμφωνα
πάντα με το ΕΤΕΚ, με το άρθρο 25 του
Ν.224/90.

Επικαλούμενοι τις πρόνοιες του άρθρου
25, οι ευπαίδευτοι δικηγόροι του ΕΤΕΚ ει-
σηγήθηκαν ότι στο επίδικο Σχέδιο Υπηρεσίας
δεν υπάρχει ως απαιτούμενο προσόν για την
πλήρωση ή αναπλήρωση της επίδικης θέσης
η εγγραφή στο ανάλογο Μητρώο που τηρεί,
δυνάμει των διατάξεων του νόμου, το
ΕΤΕΚ. Συνακόλουθα, η εισήγησή τους ήταν
ότι τόσο το επίδικο Σχέδιο Υπηρεσίας όσο
και η προσβαλλόμενη απόφαση είναι έκδηλα
παράνομες πράξεις. Προς υποστήριξη της
θέσης τους αναφέρθηκαν στα κριθέντα από
το Ανώτατο Δικαστήριο στην ΕΤΕΚ ν ΡΙΚ
(2011) 3 Α.Α.Δ. 461 και στην ΕΤΕΚ ν Δημο-
κρατίας, Υπόθεση αρ. 1501/12, ημερ.
26.03.2015. Η δε περί του αντιθέτου κρίση
της ΕΔΥ ήταν, σύμφωνα πάντα με την εισή-
γηση τους, πεπλανημένη δοθέντος ότι η
υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο του
Επιμελητηρίου στον αντίστοιχο κλάδο ισχύει

και για τους δημοσίους υπαλ-
λήλους, εφόσον η διάκριση
στην οποία ο Ν. 224/90 προ-
βαίνει αφορά την υποχρέωση
έκδοσης ετήσιας άδειας
άσκησης επαγγέλματος και
όχι την υποχρέωση εγγραφής
στο σχετικό Μητρώο.

Εκ διαμέτρου αντίθετες
ήταν οι θέσεις των ευπαίδευ-
των δικηγόρων της ΕΔΥ και
του Ε/Μ, οι οποίοι υποστήρι-
ξαν την νομιμότητα και την
ορθότητα της προσβαλλόμε-
νης απόφασης, εισηγούμενοι
προδικαστικώς ότι το ΕΤΕΚ
απέτυχε να θεμελιώσει έν-
νομο συμφέρον για την κατα-
χώρηση της  προσφυγής και
επιπλέον ότι οι εγειρόμενοι
λόγοι ακύρωσης, εν πάση πε-
ριπτώσει, δεν ευσταθούν. 

Εκ μέρους της ΕΔΥ ηγέρθη
προδικαστική ένσταση περί
ελλείψεως εννόμου συμφέ-
ροντος του ΕΤΕΚ κατ’ επί-

κληση της πάγιας νομολογίας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου ότι οι αναπληρωματικοί διορι-
σμοί δεν γίνονται στη βάση διαδικασίας σύγ-
κρισης και επιλογής μεταξύ υποψηφίων.

Ήταν επιπλέον η θέση της ΕΔΥ ότι, για να
κατέχει κάποιος τη θέση Διευθυντή Πληρο-
φορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορι-

κής, δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος
στο ΕΤΕΚ, εφόσον δεν θα ασκεί το επάγ-
γελμα ως επαγγελματίας «Μηχανικός»,
απλώς μέρος των καθηκόντων του στη δη-
μόσια υπηρεσία έχουν σχέση με την πληρο-
φορική. Σύμφωνα δε με την ευπαίδευτο δι-
κηγόρο της ΕΔΥ, αυτό που συνάγεται από
τις πρόνοιες του άρθρου 25 του Ν. 224/90
είναι η πρόθεση του νομοθέτη
να εξαιρέσει του δημοσίους
υπαλλήλους σε σχέση τόσο με
την υποχρέωση έκδοσης ετή-
σιας άδειας επαγγέλματος
όσο και με την υποχρέωση εγ-
γραφής στο Μητρώο του Επι-
μελητηρίου στον αντίστοιχο
κλάδο. 

Τις ανωτέρω θέσεις της καθ’
ης η αίτηση  και ιδιαίτερα την
εισήγηση ότι ο Διευθυντής
του Τμήματος Πληροφορικής
δεν ασκεί καθήκοντα που εμ-
πίπτουν στη μηχανική της
πληροφορικής, υιοθέτησε και ο ευπαίδευτος
δικηγόρος του Ε/Μ. Πρόσθετα, ήγειρε προ-
δικαστική ένσταση ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση δεν ήταν εκτελεστή διοικητική
πράξη αλλά εσωτερικό διοικητικό μέτρο, το
οποίο δεν μετέβαλε ουσιαστικά την υπηρε-
σιακή κατάσταση του Ε/Μ, καθότι ο ανα-
πληρωματικός διορισμός αποτελεί απλώς
προσωρινή ανάθεση επιπρόσθετων καθη-
κόντων.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή, μεταξύ άλλων, τόνισε και τα ακό-
λουθα:

α). Αυτό που συνάγεται από τον ίδιο το
Ν.224/90 και δεν έχει αμφισβητηθεί από το
ΕΤΕΚ, είναι ότι ο σκοπός του νόμου είναι η
προώθηση συγκεκριμένα της Μηχανικής
Επιστήμης. Τούτο συνάγεται, πρωτίστως,
από τις πρόνοιες του άρθρου 2 του νόμου,
συμφώνως του οποίου «μέλος» σημαίνει
πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως
μέλος στο Μητρώο Μελών του Επιμελητη-
ρίου σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης
αλλά και του άρθρου 7 του νόμου, συμφώ-
νως του οποίου προϋπόθεση για την εγ-
γραφή ενός προσώπου στο Μητρώο Μελών
του Επιμελητηρίου είναι η κατοχή πτυχίου ή
διπλώματος Πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύ-
ναμου προσόντος σε οποιοδήποτε κλάδο
της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του
επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα
που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο
από το Επιμελητήριο. Η δε ερμηνεία του
όρου «κλάδος μηχανικής επιστήμης» περι-
λαμβάνεται στο άρθρο 2 του Ν.224/90, συμ-
φώνως του οποίου η μηχανική της πληρο-
φορικής περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική
μηχανική. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του άρθρου 25, στο οποίο το ΕΤΕΚ
στηρίζει όλη τη νομική επιχειρηματολογία
του, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί το
επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανι-

κής επιστήμης εκτός αν, μεταξύ άλλων προ-
ϋποθέσεων, είναι εγγεγραμμένος στο Μη-
τρώο του εν λόγω κλάδου ως μηχανικός
στον εν λόγω κλάδο. 

β). Εφόσον, λοιπόν, η βασική θέση του
ΕΤΕΚ είναι ότι δεν μπορεί να παρέχεται η
δυνατότητα κατοχής μίας θέσης που περι-
λαμβάνει καθήκοντα άσκησης Μηχανικής

Επιστήμης από πρόσωπο που
δεν είναι εγγεγραμμένο στο
ανάλογο Μητρώο Μελών του
Επιμελητηρίου καθότι αυτό
αντιβαίνει στο άρθρο 25 του
Ν.224/90, το πρώτο και βα-
σικό ερώτημα που θα πρέπει
να απαντηθεί στα πλαίσια
της παρούσας προσφυγής
είναι, ακριβώς, κατά πόσον η
επίδικη θέση είναι θέση Μη-
χανικού ή προβλέπει καθή-
κοντα και ευθύνες τα οποία
συνιστούν, μάλιστα «προδή-
λως» ως το ΕΤΕΚ ισχυρίζε-

ται, άσκηση της μηχανικής της πληροφορι-
κής, ώστε να νομιμοποιείται το ΕΤΕΚ στην
καταχώρηση της παρούσας προσφυγής,
προς διαφύλαξη των συμφερόντων των
μελών του.

γ). Η θέση των ευπαίδευτων δικηγόρων
του ΕΤΕΚ στα πλαίσια της απαντητικής τους
αγόρευσης ότι η οριοθέτηση από την καθ’ ης
η αίτηση και το Ε/Μ του επίδικου με την πα-
ρούσα προσφυγή θέματος, ως ανωτέρω, στο-
χεύει στον αποπροσανατολισμό του Δικα-
στηρίου και στη μετατόπιση του επίδικου θέ-
ματος, εκτός από αβάσιμη, κρίνεται και ως
αντιφατική με τα όσα η κα Μαξούτη ανέφερε
κατά την ακρόαση της υπόθεσης αλλά και
γιατί αναιρεί το μοναδικό, κατ’ ουσίαν, επι-
χείρημα το οποίο το ΕΤΕΚ εγείρει τόσο για
τη θεμελίωση ιδίου εννόμου συμφέροντος,
όσο και για την αμφισβήτηση της νομιμότη-
τας του επίδικου Σχεδίου Υπηρεσίας. 

δ). Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι, κατά
γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, αν η αί-
τηση ακυρώσεως ασκείται από πρόσωπο το
οποίο δεν αφορά η προσβαλλόμενη πράξη,
αυτό θα πρέπει πάντοτε να πιθανολογήσει
έννομο συμφέρο και, αφετέρου, ότι το βάρος
απόδειξης των εγειρομένων λόγων ακύρω-
σης το φέρει, σύμφωνα με τη νομολογία, ο
αιτητής (Ιωνίδης ν Δημοκρατίας (1991) 4
Α.Α.Δ. 1459), από τα στοιχεία τα οποία το
ΕΤΕΚ έχει θέσει ενώπιο μου δεν έχω ικανο-
ποιηθεί ότι στα καθήκοντα της επίδικης
θέσης περιλαμβάνεται και η άσκηση της μη-
χανικής της πληροφορικής.

Το επίδικο Σχέδιο Υπηρεσίας αναφέρεται
σε «επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών» και «τεχνολογία της πληροφορικής».
Δεν έχει, θεωρώ, καταδειχθεί από το ΕΤΕΚ
ότι οι εν λόγω κλάδοι δεν αποτελούν δια-
κριτούς κλάδους από τον κλάδο της μηχανι-
κής της πληροφορικής αλλά αλληλοκαλύ-
πτονται, ώστε αυτός που κατέχει πτυχίο ή 

Υπόθεση  Αρ. 40/2017.
Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου

v.
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
4 Ιουνίου, 2019

Το επίδικο Σχέδιο
Υπηρεσίας αναφέ-
ρεται σε «επιστήμη
των ηλεκτρονικών
υπολογιστών» και
«τεχνολογία της
πληροφορικής».
Δεν έχει, θεωρώ,
καταδειχθεί από το
ΕΤΕΚ ότι οι εν
λόγω κλάδοι δεν
αποτελούν διακρι-
τούς κλάδους από
τον κλάδο της μη-
χανικής της πληρο-
φορικής αλλά αλ-
ληλοκαλύπτονται.

Το ΕΤΕΚ απέτυχε
να πιθανολογήσει
οποιαδήποτε βλάβη
στα συμφέροντα τα
οποία επιδιώκει να
προστατεύσει βάσει
των προνοιών της
σχετικής νομοθε-
σίας.

Συνέχεια στη σελ. 6
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δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο
προσόν στην επιστήμη ή την τεχνολογία της
πληροφορικής, να θεωρείται ότι ασκεί μηχα-
νική επιστήμη, ώστε να πρέπει να εγγραφεί
υποχρεωτικώς στο σχετικό Μητρώο του
ΕΤΕΚ. 

Δοθέντος δε ότι, ως η ευπαίδευτη δικηγό-
ρος της καθ’ ης η αίτηση εισηγείται και δεν
έχει αμφισβητηθεί, ο κλάδος της Πληροφο-
ρικής διακρίνεται σε επιμέρους γνωστικά αν-
τικείμενα, μεταξύ αυτών, στη μηχανική της
πληροφορικής (“computer engineering”) και
στην επιστήμη της πληροφορικής (“com-
puter science”), η άσκηση καθηκόντων στη
μηχανική επιστήμη συμφώνως του Σχεδίου
Υπηρεσίας της επίδικης θέσης, δεν είναι, με
βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί ενώ-
πιο μου, ούτε προφανής, ούτε σαφέστατη
ούτε πρόδηλη, ως το ΕΤΕΚ εισηγείται. Ανα-
φορικώς δε με τη θέση των ευπαίδευτων δι-
κηγόρων του ΕΤΕΚ στα πλαίσια της απαν-
τητικής τους αγόρευσης ότι «με βάση την
πολιτική εγγραφής Μελών στο Μητρώο
Μελών του Επιμελητηρίου, στην ειδικότητα
της Μηχανικής της Πληροφορικής δύνανται
να εγγράφουν κάτοχοι τίτλων σπουδών από
όλο το φάσμα της Πληροφορικής, ήτοι Μη-
χανικής της Πληροφορικής (Computer En-

gineering) και/ή Επιστήμης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (Computer Science) και/ή
Πληροφορικής (Information Engineering ή
Information Science) και/ή άλλων συναφών
διπλωμάτων και/ή τίτλων σπουδών που ικα-
νοποιούν τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα
κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί από το
Επιμελητήριο σε σχέση με τη διάρκεια και το
περιεχόμενο σπουδών», σε συμφωνία με τη
θέση της κας Χατζηχάννα κατά την ακρό-
αση, καταλήγω ότι η όποια επί τούτου πολι-
τική ακολουθείται από το ΕΤΕΚ, δεν σημαί-
νει ότι η εγγραφή στο σχετικό Μητρώο κα-
θίσταται και εκ του νόμου υποχρεωτική. 

Επιπρόσθετα, δεν έχει τεθεί ενώπιο μου
οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να συ-
νάγεται ότι η καθ’ ης η αίτηση αποδέχεται
και μάλιστα αδιαμφισβήτητα, ως οι ευπαί-
δευτοι δικηγόροι του ΕΤΕΚ εισηγούνται, ότι
μεταξύ των καθηκόντων του επίδικου Σχε-
δίου Υπηρεσίας περιλαμβάνονται και καθή-
κοντα που συνιστούν άσκηση της Μηχανι-
κής της Πληροφορικής. Ούτε έχει καταδειχ-
θεί από το ΕΤΕΚ ότι η καθ’ ης η αίτηση είχε
οποιαδήποτε νομική υποχρέωση να αμφι-
σβητήσει κατά την έκδοση της προσβαλλό-
μενης απόφασης τις θέσεις του ΕΤΕΚ, όπως
αυτές εκφράσθηκαν στην επιστολή του ημε-
ρομηνίας 11.10.2016, ώστε η μη αμφισβή-
τηση αυτών να συνιστά αποδοχή του περιε-

χομένου της επιστολής, με αποτέλεσμα και
αυτός ο ισχυρισμός να απορρίπτεται. 

Περαιτέρω, είναι η κατάληξή μου ότι η πα-
ρούσα υπόθεση και το εδώ επίδικο Σχέδιο
Υπηρεσίας διακρίνεται από τα γεγονότα
στην ΕΤΕΚ ν ΡΙΚ, ανωτέρω, η οποία ως
ορθώς επισημαίνεται από τους ευπαίδευτους
δικηγόρους της καθ’ ης η αίτηση και του
Ε/Μ, αφορούσε διενεργηθείσες από το Ρα-
διοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου προαγωγές συγ-
κεκριμένα στη θέση Μηχανικού, Τμήμα Τε-
χνικών Υπηρεσιών. Δοθέντος δε ότι η υπό-
θεση εκείνη αφορούσε διαφορά μεταξύ του
ΡΙΚ και του ΕΤΕΚ δεν είναι, εν πάση περι-
πτώσει, κατανοητή ούτε η θέση των ευπαί-
δευτων δικηγόρων του ΕΤΕΚ ότι το ζήτημα
του εννόμου συμφέροντός του έχει κριθεί τε-
λεσίδικα μεταξύ του Επιμελητηρίου και της
εδώ καθ’ ης η αίτηση, ήτοι της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας, ούτε γιατί η σχετική
προδικαστική ένσταση εγείρεται, σύμφωνα
πάντα με την εισήγηση, καταχρηστικά και
κατά παράβαση του δεδικασμένου. Στη δε
ΕΤΕΚ ν Δημοκρατίας, ανωτέρω, το Δικα-
στήριο επεσήμανε στην κατάληξή του ότι το
ζήτημα κατά πόσον η εκεί επίδικη θέση αφο-
ρούσε την άσκηση της πληροφορικής, δεν
είχε κατ΄ουσίαν αμφισβητηθεί, όπως συμ-
βαίνει εν προκειμένω. 

ε). Με βάση τα ανωτέρω καταλήγω ότι το

ΕΤΕΚ απέτυχε να πιθανολογήσει οποιαδή-
ποτε βλάβη στα συμφέροντα τα οποία επι-
διώκει να προστατεύσει βάσει των προνοιών
της σχετικής νομοθεσίας, καθότι δεν έχει κα-
ταδείξει ότι στα πλαίσια της επιστήμης της
Πληροφορικής θα πρέπει, δίχως άλλο, να θε-
ωρείται ότι περιλαμβάνεται, ως κλάδος
αυτής και όχι ως διακριτός κλάδος, η Μηχα-
νική της Πληροφορικής, ώστε για την επί-
δικη θέση να απαιτείται η εγγραφή στο σχε-
τικό Μητρώο του ΕΤΕΚ. Ενόψει δε της εν
λόγω κατάληξης, παρέλκει η εξέταση οποι-
ουδήποτε άλλου ζητήματος έχει τεθεί. n

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου
Συνέχεια από σελ. 5

Ο νόμος για εργασία στον ιδιωτικό τομέα
από κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους

Εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών προς όλες
τις κρατικές υπηρεσίες που εστάλη

στις 19 Ιουνίου αναφέρεται στον Τροποποι-
ητικό Νόμο περί του Ελέγχου της Ανάληψης
Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην
Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους
Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα τον οποίο ψή-
φισε η Βουλή μετά από σχετική πρόταση
νόμου και ο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις
10.05.2019, οπότε και τέθηκε σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται στην Εγκύκλιο ότι σκοπός
του βασικού Νόμου (Ν. 114(1)/2007), που
επίσης ψηφίστηκε μετά από πρόταση νόμου,
είναι η ρύθμιση του ελέγχου ανάληψης ερ-
γασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρα-
τικούς αξιωματούχους και ορισμένους
πρώην υπαλλήλους του δημοσίου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, για περίοδο δύο
ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπη-
ρέτησής τους. Σχετική με το βασικό Νόμο
είναι η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονο-
μικών με αρ. 1345 και ημερομηνία
20.09.2007.

Οι κυριότερες αλλαγές που προέκυψαν με
τον υπό αναφορά Τροποποιητικό Νόμο είναι
οι ακόλουθες: 

(α) Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του
Νόμου αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία
υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για
σκοπούς ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα στην ανεξάρτητη ειδική επιτροπή που
προβλέπει ο Νόμος (Επιτροπή), ώστε να πε-
ριλαμβάνει κι άλλους κρατικούς αξιωματού-

χους, καθώς και όλους τους υπαλλήλους του
δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
που υπηρετούν στην Κλίμακα Α13 και άνω.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους κρατικούς
αξιωματούχους, βάσει της ερμηνείας του
όρου αυτού στο άρθρο 2 του Νόμου, περι-
λαμβάνει-

• τους Υπουργούς,
• τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,
• τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
• τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή της Δημο-

κρατίας,
• τον Αρχηγό της Αστυνομίας,
• τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας,
• τον Διευθυντή του Γραφείου του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας,
• τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβου-

λίου και 
• επιτρόπους, εφόρους ή ρυθμιστές που

διορίζονται βάσει νόμου ή απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου:

Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους, βάσει της
ερμηνείας του σχετικού όρου στο ίδιο άρθρο,
περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο υπουργείου,
τμήματος, υπηρεσίας ή οργανισμού δημο-
σίου δικαίου που υπηρετεί σε θέση στην κλί-
μακα Α13 και άνω ή και σε αντίστοιχη με
αυτήν κλίμακα.

(β) Άλλαξε η σύνθεση της Επιτροπής ώστε
να απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της
Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος θα προεδρεύει,
έναν εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
και έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστη-
ρίου. Καθορίζεται, επίσης, η διάρκεια της 
θητείας του προέδρου και των μελών της
Επιτροπής στα 3 χρόνια με δυνατότητα ανα-

νέωσης για ακόμα μία θητεία.
(γ) Η προθεσμία των τριών μηνών μέσα

στην οποία η Επιτροπή υποχρεούται να εκ-
δώσει απόφαση μειώθηκε στους δύο μήνες.

(δ) Διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της
Επιτροπής ώστε να έχει τη δυνατότητα 
αυτεπάγγελτης παρέμβασης για σκοπούς
ελέγχου σε ότι αφορά την παράλειψη υπο-
βολής της σχετικής αίτησης από πρόσωπα
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Νόμου.

(ε) Παρέχεται δυνατότητα στην Επιτροπή
να καλεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγε-
λίας οποιοδήποτε υπάλληλο του δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ο οποίος έχει
συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυ-
πηρέτησης ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες
του για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως μι-
σθοδοτικής κλίμακας, για να συμμορφωθεί
με τις διατάξεις του Νόμου, εντός των πρώ-
των δύο ετών από την ημερομηνία της αφυ-
πηρέτησης του ή του τερματισμού των υπη-
ρεσιών του, εφόσον η ίδια κρίνει ότι ενδεχο-
μένως να επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον
από τη χρησιμοποίηση προνομιακής πληρο-
φόρησης, την οποία το πρόσωπο αυτό κα-
τείχε λόγω της θέσης που είχε, προς όφελος
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυ-
σικών προσώπων και ενάντια στο κράτος και
το δημόσιο συμφέρον.

(στ) Προστέθηκε διάταξη που προβλέπει
ότι σε περίπτωση που υπάλληλος του δημο-
σίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανε-
ξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας, υποβάλ-
λει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέ-
τηση, το εκάστοτε αρμόδιο όργανο εξέτασης

της εν λόγω αίτησης, εφόσον κρίνει ότι εν-
δεχομένως να επηρεάζεται το δημόσιο συμ-
φέρον από τη χρησιμοποίηση προνομιακής
πληροφόρησης, την οποία το πρόσωπο αυτό
κατείχε λόγω της θέσης που είχε, προς όφε-
λος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή
φυσικών προσώπων και ενάντια στο κράτος
και το δημόσιο συμφέρον, οφείλει -

(i) να ενημερώσει τον υπάλληλο ότι σε πε-
ρίπτωση που προτίθεται να αναλάβει εργα-
σία στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων 2
ετών από την ημερομηνία της οικειοθελούς
πρόωρης αφυπηρέτησής του, οφείλει να
υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή και

(ii) να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή
ούτως ώστε η ίδια να γνωρίζει ότι σε περί-
πτωση που ο εν λόγω υπάλληλος προτίθεται
να αναλάβει εργασία στον ιδιωτικό τομέα
εντός των πρώτων 2 ετών από την ημερομη-
νία της οικειοθελούς αφυπηρέτησης του,
οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις
του Νόμου.

Και στην περίπτωση αυτή παρέχεται δυ-
νατότητα στην Επιτροπή να καλεί τον υπάλ-
ληλο αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας
να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου.

(ζ) Προβλέπεται δυνατότητα στην Επι-
τροπή να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες
θεωρεί απαραίτητες για την άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων της.

(η) Οι χρηματικές ποινές στις οποίες υπό-
κειται πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις
του Νόμου αυξήθηκαν και καθορίστηκαν
στο νόμισμα του Ευρώ. n
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Γενικό Σύστημα Υγείας: Ο πόλεμος που συνεχίζεται

Ηπρώτη Ιουνίου σήμανε την καταξίωση όλων όσοι
αντιστάθηκαν με συνέπεια στην προσπάθεια υπονό-
μευσης και ματαίωσης του εκσυγχρονισμού του συ-

στήματος υγείας.  Η πρώτη μεγάλη μάχη κερδήθηκε με την
ενεργό και δυναμική στήριξη των οργανώσεων των εργαζο-
μένων και της κοινωνίας των πολιτών, στη σύγκρουση με-
ταξύ των δυνάμεων που υποστηρίζουν την αλλαγή και των
δυνάμεων που στην ουσία εμμένουν στη συντήρηση του
άτακτου συστήματος, που μας κληροδότησε η αποικιακή δι-
οίκηση˙ ενός σύστηματος που παγίωσε τον κοινωνικό δια-
χωρισμό των πολιτών στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγει-
ονομικής περίθαλψης και στην απόλαυση του πολυτιμότε-
ρου για τον άνθρωπο  αγαθού της υγείας. Όμως ο πόλεμος
δεν τέλειωσε. Το κατεστημένο της ιδιοτέλειας και των συμ-
φερόντων, ναρκοθέτησε το πεδίο προέλασης του ΓεΣΥ προς
την ολοκλήρωση του, με την οργανωμένη αποχή των ειδι-
κών γιατρών. Μέτρο που ενθαρρύνθηκε από την επαμφοτε-
ρίζουσα στάση πολιτικών και άλλων δυνάμεων, που την
ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι, εγκατέλειψαν προς το
παρόν την ανοιχτή εκδήλωση της προτίμηση τους σε μια πα-
ραλλαγή του υφιστάμενου συστήματος, με την πεποίθηση
ότι τελικά ο εκβιασμός των ζηλωτών της «ποιοτικής ιατρι-
κής» θα στρέψει τους πολίτες εναντίον του ΓεΣΥ και θα προ-
λειάνει το έδαφος για επιβολή του μοντέλου που εξυπηρετεί
καλύτερα τα ιδιωτικά συμφέροντα. Τα αποτελέσματα των
πρώτων ημερών της λειτουργίας του ΓεΣΥ, αξιολογούνται
από την κοινωνία γενικά θετικά, παρά τα τεχνικά προβλή-
ματα που παρουσιάστηκαν. Οι προφητεύσαντες το θνησιγε-
νές του συστήματος απογοητεύθηκαν, ο δε πονηρός ηγέτης
των πολεμίων του ΓεΣΥ, σε μια οβιδιακή μεταμόρφωση του,
χαιρέτησε δημόσια την έναρξη της λειτουργίας του, χωρίς
ωστόσο να κάμει ένα βήμα πίσω από την πάγια αρνητική
στάση αυτών που εκπροσωπεί.

Η πρόσφατη έναρξη έρευνας από την Επιτροπή Προστα-
σίας του Ανταγωνισμού, την οποία θα μπορούσε, ίσως,  κα-
νείς να ελέγξει μόνο για τον χρονισμό της ενέργειας της και
όχι για αυτήν καθαυτήν την ενέργεια, πέραν από την ομο-
βροντία των πυρών που δέχθηκε η ΕΠΑ, από αρμόδιους και
αναρμόδιους, έφερε ξανά στην επιφάνεια την καιροσκοπική
και αλλοπρόσαλλη στάση έναντι του ΓεΣΥ, ορισμένων πο-
λιτικών με δεσπόζουσα θέση στη λήψη αποφάσεων.  Αυτών
που την Παρασκευή ψήφιζαν τα νομοσχέδια και τη Δευτέρα
έβγαιναν στα ΜΜΕ για να μας πουν ότι αυτό που ψήφισαν
δεν διασφάλιζε ένα «σωστό και ποιοτικό», κατ’ αυτούς, ΓεΣΥ.
Ψήφισαν το «μονοπωλιακό» ΓεΣΥ (με ποιά έννοια είναι «μο-
νοπωλιακό» δεν μας είπαν) και τώρα ψέγουν την ΕΠΑ γιατί
δεν επέδραμε, 10 μέρες από την εφαρμογή του, στα γραφεία
του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας για να διαπιστώσει, αν το ΓεΣΥ, καταχράται τη δε-
σπόζουσα θέση που του εμπιστεύτηκε η πολιτεία και περιο-
ρίζει τον ανταγωνισμό στην «αγορά» υγείας. Κανένας δεν
διερωτήθηκε ποιών τα συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η
«αγορά» και πόσο στρεβλή, αδυσώπητη και εκμεταλλευτική
της ανάγκης των ασθενών είναι. Τα τελευταία χρόνια όλοι
επικέντρωσαν τα πυρά τους κατά των κρατικών υπηρεσιών

υγείας, οι οποίες αφέθηκαν στο έλεος τους, ενώ κατακλύ-
ζονταν από ασθενείς μετά την κρίση. Τα κακώς έχοντα του
ιδιωτικού τομέα υγείας, του οποίου οι παθογένειες είναι πολύ
πιο σοβαρές και επικίνδυνες από αυτές του δημόσιου τομέα,
απουσίαζαν από τη ρητορεία αξιωματούχων και κομματαρ-
χών, γιατί η επίκριση και δαιμονοποίηση γενικά των δημό-
σιων υπηρεσιών, και ο εκθειασμός κάθε τι ιδιωτικού, αποδί-
δει (ευτυχώς, όμως, πρόσκαιρα) κομματικά οφέλη. Ο μόνος
που είχε την τόλμη, να αναφερθεί χωρίς περιστροφές στο
κοινό μυστικό της διαπλοκής και συνδιαλλαγής στη λει-
τουργία αυτής της «αγοράς», ήταν ο τέως Υπουργός Υγείας,
κ. Παμπορίδης. Και όλοι οι ένοχοι επέπεσαν εναντίον του,
σκίζοντας τα ιμάτια τους ως άλλοι Φαρισσαίοι.

Είναι το ΓεΣΥ «μονοπωλιακό»; Μια από τις βασικές αρχές
του μοντέλου εθνικού συστήματος υγείας, που αντιπροσω-
πεύει το ΓεΣΥ, είναι ο διαχωρισμός του χρηματοδότη και του
παρόχου των υπηρεσιών υγείας. Το ΓεΣΥ δεν διαθέτει το ίδιο
γιατρούς, άλλους επαγγελματίες υγείας ή νοσοκομεία. Είναι
αγοραστής ( όχι πωλητής) υπηρεσιών από τον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα υγείας. Ο ασθενής είναι ελεύθερος να επιλέ-
ξει γιατρό ή νοσηλευτήριο μεταξύ των παρόχων που συμ-
βάλλονται με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Αυτή είναι
μια από τις ειδοποιούς διαφορές, σε σύγκριση με το μοντέλο
της εθνικής υπηρεσίας υγείας που εφαρμόζουν ορισμένες
χώρες (π.χ. Μεγάλη Βρετανία). Ο ΟΑΥ έχει το μονοψώνιο
για όσες υπηρεσίες καλύπτονται από το ΓεΣΥ, σε τιμές και
με όρους που καθορίζονται ύστερα από συλλογική δια-
πραγμάτευση με τις επαγγελματικές οργανώσεις των παρό-
χων. Ο τρόπος αυτός ευνοεί τη δημιουργία συνθηκών μονο-
πωλίου από πλευράς παρόχων, ανάλογα με την πίεση που οι
διάφορες κατηγορίες παρόχων μπορούν να ασκήσουν στον
ΟΑΥ μέσω των οργανώσεων τους. Ανταγωνισμός μπορεί να
υπάρχει στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο
κάθε πάροχος, στο βαθμό που ο ίδιος ασθενής είναι σε θέση
να επιλέξει πάροχο με κριτήριο την ποιότητα. Όμως, ο  πα-
ράγων ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι πολυδιάστατος
και η αξιολόγηση τους από τον ασθενή προϋποθέτει πληρο-
φόρηση και γνώσεις που αυτός δεν διαθέτει. Γι’ αυτό η δια-
σφάλιση καλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας εξαρτάται από
την ποιότητα της ρύθμισης των επιπέδων των διαφόρων
υπηρεσιών (όπως επαγγελματικά προσόντα, εξοπλισμός,
προδιαγραφές εγκαταστάσεων, πρωτόκολλα κ.ά.) και τη συ-
νεχή και αποτελεσματική εποπτεία της εφαρμογής των επι-
πέδων αυτών.

Η λογική του προσδιορισμού του ΓεΣΥ ως «μονοπωλια-
κού» θεσμού θα ήταν βάσιμη, αν επρόκειτο περί κρατικής
ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία ο κάθε πολίτης θα ήταν
υπόχρεος να ασφαλιστεί έναντι καταβολής προκαθορισμέ-
νου ποσού ασφαλίστρου, όπως συμβαίνει με την ιδιωτική
ασφάλιση υγείας και κανένας δεν θα είχε το δικαίωμα υγει-
ονομικής περίθαλψης, αν δεν πλήρωνε το ασφάλιστρο. Το
ΓεΣΥ δεν θέτει την πληρωμή ασφαλίστρου ως όρο  για το δι-
καίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Αρκεί η ιδιότητα
του πολίτη και η μόνιμη διαμονή στις ελεγχόμενες από το
κράτος περιοχές. Χρηματοδοτείται κατά 55% περίπου από
τη γενική φορολογία και κατά 45% περίπου από μια εισφορά
αλληλεγγύης από όσους έχουν εισοδήματα, που στην ουσία
είναι ειδική φορολογία (και όχι ασφάλιστρο) υπέρ του Τα-
μείου Ασφάλισης Υγείας, στο οποίο και κατατίθεται. 

Ερωτούμε όσους ασπάζονται τη θέση ότι το ΓεΣΥ, ως
εθνικό και καθολικό σύστημα, είναι «μονοπώλιο», αν έχουν

την ίδια άποψη και για το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η καθολικότητα, η
υποχρεωτικότητα, η πληρωμή εισφοράς (ασφαλίστρου), με
την οποία συναρτάται απόλυτα το δικαίωμα για συντάξεις
και άλλες παροχές˙ και αν έπρεπε αυτό το «μονοπώλιο» να
σπάσει με την μετατροπή του Σχεδίου σε ασφαλιστική εται-
ρεία, σε συνδυασμό με το δικαίωμα επιλογής ασφάλισης
συντάξεων, επιδομάτων ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας
κλπ., με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και τί το κακό μιας
τέτοιας λύσης θα μας πουν κάποιοι; Γιατί ο εργαζόμενος να
μην έχει επιλογές; Αναμενόμενη η απάντηση αυτή, όταν δί-
νεται από άτομα ή ομάδες που ασπάζονται το νεοφιλελευ-
θερισμό και μάλιστα στην ακραία του μορφή. Από αυτούς
που θεωρούν το κράτος πρόνοιας κατάρα και ευαγγελίζον-
ται το ξήλωμα και την υποκατάσταση του από το κράτος ελε-
ήμον για τους φτωχούς και τους άπορους. Μας ξενίζει, όμως,
ο χαρακτηρισμός του ΓεΣΥ ως «μονοπωλίου» (που δεν μπο-
ρεί ερμηνευθεί παρά ως πρόταση για απόρριψη του) από αυ-
τούς που δηλώνουν ή αυτοπροσδιορίζονται ως σοσιαλδη-
μοκράτες, κεντρώοι ή ο οπαδοί του κοινωνικού φιλελευθε-
ρισμού. Μήπως είναι κι‘ αυτό ένα από τα συμπτώματα της
αρχηγικής συγκρότησης ιδεολογικά ασυνάρτητων και ασυ-
νεπών κομμάτων, με οπαδούς πιστούς στον αρχηγό και όχι
πολίτες μέλη με αξιώσεις συμμετοχής στη διαμόρφωση πο-
λιτικής και στους οποίους η ηγεσία να λογοδοτεί για τα πε-
πραγμένα της;

Αλλά το θέμα που προέκυψε με την παρέμβαση της ΕΠΑ
και τα τεχνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν τις πρώτες
μέρες της λειτουργίας του ΓεΣΥ δεν είναι μείζονα ζητήματα
για την κοινωνία. Το μείζον πρόβλημα που απασχολεί τον
κάθε πολίτη αυτήν τη στιγμή είναι πώς διασφαλίζεται η
επάρκεια προσφοράς υπηρεσιών, ενόψει της οργανωμένης
άρνησης των ειδικών γιατρών και των ιδιωτικών νοσοκο-
μείων να συμβληθούν με τον ΟΑΥ, θέτοντας ως όρο την με-
τατροπή του ΓεΣΥ σε οργανισμό επιδότησης των τιμών που
θα χρεώνει τον ασθενή κατά το δοκούν και ανεξέλεγκτα ο
πάροχος υπηρεσιών. Αν πράγματι αυτή η στάση ενθαρρύν-
θηκε, κατά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ύστερα από υπο-
σχέσεις από κέντρα λήψης αποφάσεων, αγνοώντας τις επι-
πτώσεις για τους ασθενείς και την οικονομία, αυτό θα φανεί
στην πορεία. Σημασία έχει τι προτίθεται να πράξει το Υπουρ-
γείο Υγείας, ο ΟΑΥ και ο ΟΚΥΠΥ για ριζική λύση του προ-
βλήματος στο πολύ προσεχές μέλλον, πρώτα των ειδικών
γιατρών και μετά των νοσοκομείων. Μόνο αν οι αντιδρών-
τες πάρουν σύντομα το μήνυμα ότι υπάρχουν και άλλες λύ-
σεις, με οικονομικό κόστος για όσους θεωρούν ότι μπορεί να
επιβιώσουν έξω από το ΓεΣΥ, θα κάνουν δεύτερες σκέψεις.
Διαφορετικά οι αρμόδιοι θα αντιμετωπίσουν τη μήνιν της
κοινωνίας. Αναμένουμε να ακούσουμε και την αντίδραση
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων
των ασθενών, η οποία πρέπει να είναι δυναμική, αν δεν δρο-
μολογηθούν σύντομα πρακτικά μέτρα για διασφάλιση της
επάρκειας υπηρεσιών. n

Του Παναγιώτη Δ. Γιάλλουρου
Προϊστάμενου της μονάδας 
σχεδιασμού του ΓεΣΥ την περίοδο 1982-1983 και πρώην
Διευθυντή 
Διοίκησης, Υπουργείο Υγείας.

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.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύ-
πρου ανακοίνωσε ότι, εκ παραδρομής
έχει δημοσιευτεί στον Ημερήσιο Τύπο

και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας ότι δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεκ-
δίκηση των πιο πάνω υποτροφιών στην Γαλ-

λία, μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανι-
σμού CAMPUS FRANCE, για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019/20.

Σύμφωνα με την επίσημη σχετική Ανακοί-
νωση του Ιδρύματος με αρ. 432, το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αι-
τήσεις μόνο από πολίτες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. n

Οι υποτροφίες για σπουδές στη Γαλλία
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Από Προϊσταμένους και συναδέλφους της τιμήθηκε η Τασούλα Χατζηπροδρόμου
για την πολύμορφη προσφορά της στο Υπουργείο Παιδείας 

Εν όψει της αφυπηρέτησης της από την 1η Οκτωβρίου,
η σ. Τασούλα Χατζηπροδρόμου, Προϊστάμενη Διοίκη-
σης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρώτη Διοικητική

Λειτουργός και με πολυετή προσφορά, όχι μόνο στη δημό-
σια υπηρεσία αλλά και ως μέλος της Κεντρικής Γραμματείας
της ΠΑΣΥΔΥ, τιμήθηκε στις 20 Ιουνίου σε δείπνο που ορ-
γανώθηκε από τους συναδέλφους της στο Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, από το οποίο αποχώρησε από τις 24
Ιουνίου με προαφυπηρετική άδεια.

Την Τασούλα Χατζηπροδρόμου  τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμ-
πιαούρης, ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής Δρ Κυπριανός
Λούης, οι τέως Γενικές Διευθύντριες  κ.κ. Αίγλη Παντελάκη
και Ολυμπία Στυλιανού, οι Διευθυντές Τμημάτων και Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου και συνάδελφοι της, τόσο αφυπηρε-
τήσαντες όσο και υπηρετούντες, περιλαμβανομένων και συ-
ναδέλφων από προηγούμενα Γραφεία και Υπηρεσίες στα
οποία υπηρέτησε. 

Σε ομιλία του ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής αποχαιρετών-
τας τη και εκ μέρους των υπολοίπων διευθυντών και προ-
ϊσταμένων των διευθύνσεων και υπηρεσιών του Υπουργείου
τόνισε ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία της Τασούλας 
Χατζηπροδρόμου υπήρξε επιτυχημένη και άρρηκτα συνδε-
δεμένη, κατά τα τελευταία 14 χρόνια, με το Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού και την ίδια την εξέλιξη και τον εκσυγ-
χρονισμό του. Υπηρετώντας σε διάφορα πόστα, αρχικά ως
Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός και στη συνέχεια ως Πρώτη

Διοικητική Λειτουργός, ανέκαθεν αντιμετώπιζε με σοβαρό-
τητα και ενδελέχεια τα θέματα που αναλάμβανε, λόγω και
της νομικής της κατάρτισης που ήταν ένα από τα προσόντα
της. Ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια, ως Προϊστάμενη της
Μονάδας Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, η κ. Χα-
τζηπροδρόμου είχε τη γενική αρμοδιότητα και ευθύνη για τη
λειτουργία ενός πολύ σημαντικού πυλώνα του Υπουργείου
μας, έχοντας να συντονίσει και να εποπτεύσει θέματα που
αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στη γενική διοίκηση, το δημοσι-
οϋπαλληλικό, ωρομίσθιο και εκπαιδευτικό προσωπικό, το
Αρχείο, την Αποθήκη, την Περιουσία και τα Κληροδοτήματα
και το Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών.

Επισήμανε ιδιαίτερα ο Δρ Λούης:
«Όσοι είμαστε απόψε εδώ, είχαμε την ευκαιρία να συνεργα-

στούμε μαζί της στο πλαίσιο των καθηκόντων μας, αλλά και
να αναπτύξουμε και πιο προσωπικές σχέσεις.  Εκτιμώντας την
προσφορά και το έργο της, την ευχαριστούμε για όσα έχει προ-
σφέρει και της ευχόμαστε κάθε καλό με ότι καινούριο κατα-
πιαστεί από εδώ και πέρα».

Η Πρώτη Διοικητική Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, Μαρία Ιωάννου, μιλώντας εκ μέρους όλου
του προσωπικού ανέφερε ότι η αφυπηρέτηση της τιμωμένης
θα δημιουργήσει μεγάλο κενό στην καθημερινότητα των
υπηρετούντων, επαγγελματική και όχι μόνο. 

Απευθυνόμενη στην τιμώμενη τόνισε:
«Φυσικά και θα στερηθούμε την πείρα και την καθοδήγησή

σου. Περισσότερο όμως θα μας λείψει η υπομονή, η ηρεμία
αλλά συνάμα και η αποφασιστικότητά σου. Ο μετρημένος
τρόπος σκέψης και ο μεθοδευμένος τρόπος ενέργειας σου. Η
εμπιστοσύνη που μας εμπνέεις. Η ανθρωπιά και η κατανόησή
σου, σε ώρα ανάγκης, ενισχυμένη με γνήσιες συνδικαλιστικές
αρχές. 

Άνθρωπος ακέραιος και ευγενικός, εισπράττεις απόψε αι-
σθήματα αγάπης και εκτίμησης από όλο το διοικητικό προ-
σωπικό και γενικά από όσους συνεργάστηκαν μαζί σου, από
όλα τα πόστα που πέρασες (εξ’ ου και οι προσωπικές φιλίες
που διατήρησες).

Διαμόρφωσες και καθιέρωσες μια σωστή και αγαπημένη
ομάδα στη Διοίκηση του Υπουργείου. Βέβαια σε αυτό συνέ-
τειναν τόσο οι δικές σου επαγγελματικές ικανότητες και χα-
ρακτήρας όσο και η εξαίρετη ποιότητα των κοπέλων (διότι
πρόκειται περί γυναικοκρατίας.

Εμείς, ευελπιστώ και αναμένω, ότι θα συνεχίσουμε όλες να
εργαζόμαστε στο ίδιο κλίμα αποδοτικής και αποτελεσματικής
συναδελφικότητας, που καλλιέργησες, για όσο καιρό η Υπη-
ρεσία απαιτεί την προσφορά μας στο ΥΠΠ.

Σε εσένα ευχόμαστε να χαρείς τη νέα ζωή σου, πρωτίστως,
με πλήρη υγεία και καλή διάθεση και να αναπληρώσεις τα
όσα καλά σου στέρησαν για τόσα χρόνια οι επαγγελματικές
υποχρεώσεις. Γνωρίζοντας την κοινωνικότητά σου και το εν-
διαφέρον σου για τον άνθρωπο και το σύνολο, δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι δεν θα σε αρκεί η μέρα σε δραστηριότητες πολιτι-
στικές, κοινωνικοποίησης, προσφοράς και αναψυχής. Μέσα σε
όλα αυτά φύλαξε και λίγο χρόνο για εμάς γιατί οπωσδήποτε

δεν θα χαθούμε.    
Ευχόμαστε κάθε καλό σε εσένα και στην οικογένεια σου».
Στην αντιφώνηση της η Τασούλα Χατζηπροδρόμου, είπε

οτι με δυνατά αισθήματα συγκίνησης αποχαιρετά το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού, που είναι και  ο τελευταίος
σταθμός  της πολύχρονης καριέρας της στη Δημόσια Υπη-
ρεσία. Ανάφερε ότι ξεκίνησε από το Υπουργείο Γεωργίας και
Φυσικών Πόρων μετακινήθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Αερο-
πορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (ονομαζό-
ταν τότε), ακολούθως, με αίτημα της, στο Υπουργείο Εσω-
τερικών, όπου υπηρέτησε για 14 χρόνια.  Στο Υπουργείο Παι-
δείας πήγε ως Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός τον
Οκτώβριο του 2005 αναλαμβάνοντας την Υπηρεσία Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού, με τους λειτουργούς της οποίας ανέ-
πτυξε ιδιαίτερους δεσμούς. Με την τελευταία της προαγωγή
στη θέση Πρώτης Διοικητικής Λειτουργού τον Μάρτιο του
2011 ανέλαβε πλέον ως Προϊστάμενη Διοίκησης και Αν-
θρώπινου Δυναμικού.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού το θεωρώ ως ένα μεγάλο σχολείο τόνισε η Τασούλα
Χατζηπροδρόμου.  «Από αυτό πήρα πολλά. Έμαθα πολλά.
Πήρα πολλές γνώσεις τόσο από την κα Ολυμπία Στυλιανού
αρχικά, αλλά και μετέπειτα από την κα Αίγλη Παντελάκη, ως
Προϊστάμενες μου, και οι οποίες κατείχαν διαδοχικά τη θέση
της Γενικής Διευθύντριας αυτά τα χρόνια.  Τις κυρίες αυτές
τις εκτιμώ ιδιαίτερα και τις ευχαριστώ για όλα και ακόμα και
για το γεγονός ότι φρόντισαν να είναι παρούσες σ΄αυτή τη
σημαντική στιγμή για μένα».

Εξέφρασε την πεποίθηση η Τασούλα Χατζηπροδρόμου ότι
προσπάθησε να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα της με υψηλό
αίσθημα ευθύνης, ευσυνειδησία και επάρκεια και ευχαρί-
στησε όλους μέσα από την καρδιά της για την άριστη συ-
νεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια, από όλους και από
τον καθένα ξεχωριστά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε
στους Διευθυντές / Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την
παραγωγική συνεργασία μαζί τους.  Ευχαριστίες απηύθυνε
και σε όλους τους συναδέλφους της για την άψογη συνερ-
γασία μαζί τους, αναφέροντας ονομαστικά ορισμένους με
τους οποίους ήταν σε στενότερη επαγγελματική συνάφεια.

Και τελειώνοντας είπε:
«Τα χρόνια που πέρασα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολι-

τισμού θα τα αναπολώ με νοσταλγία και για τις ανθρώπινες
και  φιλικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν, βασισμένες στο σε-
βασμό και την εκτίμηση.  Αυτές θα πάρω μαζί μου και θα με
συντροφεύουν στα χρόνια που έρχονται.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πάντοτε θα με εν-
διαφέρει ιδιαίτερα. Θα παρακολουθώ τις δραστηριότητές του
και θα χαίρομαι για τις θετικές δράσεις και επιτυχίες του, που
στοχεύουν στην προσφορά στο τόπο μας, στις μελλοντικές γε-
νιές».

Ευχαρίστησε από καρδιάς όλους για την τιμή που της έκα-
ναν και τους ευχήθηκε ότι καλύτερο, υγεία πάνω από όλα,
οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματικές επι τυχίες. n

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Μάιο 2019 αυξήθηκε κατά 0,14 μο-
νάδες και έφτασε στις 101,18 μονά-

δες σε σύγκριση με 101,04 μονάδες τον
Απρίλιο 2019. Σε σχέση με τον Μάιο του
2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,2%.

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2018, η κατη-
γορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και
Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική
μεταβολή με ποσοστό 5,3%, ενώ τη μεγαλύ-
τερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κα-
τηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό 2,9%. 

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019, η με-
γαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε

στην κατηγορία Επικοινωνίες (3,2%), ενώ η
μεγαλύτερη αρνητική στην κατηγορία Τρό-
φιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά  (-1,8%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7%).

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2019 σε σχέση με
τον Μάιο του 2018 είχε η κατηγορία Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(0,60), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επί-
δραση είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,24). 

Αύξηση τιμαρίθμου 0.14 και πληθωρισμός 0.2%
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Νέες σειρές γραμματοσήμων από την ερχόμενη Τρίτη

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θέτουν από την ερχόμενη
Τρίτη 9 Ιουλίου τις αναμνηστικές σειρές γραμματοσή-
μων Euromed 2019 - Στολές της Μεσογείου (ένα

γραμματόσημο αξίας €1,88) και  "Γυμναστικοί Σύλλογοι Κύ-
πρου" έξι γραμματόσημα αξίας €0,34 το καθένα.
Euromed 2019 - Στολές της Μεσογείου

Για έκτη συνεχή χρονιά, κράτη μέλη της Ταχυδρομικής
Ένωσης για τη Μεσόγειο ''Euromed Postal" εκδίδουν γραμ-

ματόσημο με κοινό θέμα.
Το θέμα της φετινής χρο-
νιάς είναι οι "παραδοσια-
κές στολές". 

Στο γραμματόσημο της
Κύπρου απεικονίζονται
δύο παραδοσιακές στολές,
μια γυναικεία και μια αν-
δρική.

Οι Κυπριακές στολές
έχουν συντηρητικό χαρα-
κτήρα χωρίς να απουσιά-
ζει από αυτές η ποικιλία
και η χάρη. Κάθε περιοχή
της Κύπρου είχε τη δική

της ξεχωριστή καθημερινή ενδυμασία με τα δικά της χαρα-
κτηριστικά στο χρώμα, το ύφασμα και διακόσμηση.

Οι βασικές παραλλαγές της γυναικείας ενδυμασίας είναι
η αστική, η Καρπασίτικη, η Παφίτικη και η ορεινή.

Το βασικό τμήμα της αντρικής ενδυμασίας είναι η πολύ-
πτυχη βράκα. Μαζί με τη βράκα φοριέται πουκάμισο, σκου-
ρόχρωμο ριγωτό βαμβακερό για την καθημερινή και μετα-
ξωτό για την εορταστική ή την Κυριακάτικη φορεσιά.
Γυμναστικοί Σύλλογοι Κύπρου

Τα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν οι πρώτοι Γυμναστικοί
Σύλλογοι με σκοπό την προώθηση το κλασικού αθλητισμού
και της γυμναστικής στην Κύπρο. Οι ενεργοί γυμναστικοί
σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο είναι έξι.
Γυμναστικός Σύλλογος τα “ΟΛΥΜΠΙΑ” (Γ.Σ.Ο.)

Ο Γυμναστικός Σύλλογος τα “ΌΛYMΠIΑ”(Γ.Σ.Ο.) ιδρύ-
θηκε το 1892, είναι ο αρχαιότερος στην Κύπρο, ο δεύτερος
αρχαιότερος Γυμναστικός Σύλλογος στην Ελλάδα και ιδρυ-
τικό μέλος του ΣΕΓΑΣ. Είναι ο πρώτος Σύλλογος που εισή-
γαγε τον γυναικείο αθλητισμό στην Κύπρο. Διοργάνωσε
τους Α΄ Παγκύπριους Αγώνες το 1896 και τους Α΄ Πανελ-

λήνιους στην Κύπρο το 1925. Αθλητές του εκπροσωπώντας
την Κύπρο έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες το
1896.
Γυμναστικός Σύλλογος "ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ" (Γ.Σ.Π.)

Ο Γυμναστικός Σύλλογος τα "ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ" με έδρα τη
Λευκωσία ιδρύθηκε το 1894 με πρωτοβουλία του δικηγόρου
Θεοφάνη Θεοδότου και των ιατρών Αντωνίου Θεοδότου και
Αριστόδημου Φοινιεύς. Το 1902 ο Γ.Σ.Π. απέκτησε δικό του
στάδιο, το οποίο το 1934 ονομάστηκε Στάδιο Γ.Σ.Π. Ευγε-
νίας και Αντωνίου Θεοδότου προς τιμή των μεγάλων του
ευεργετών. Μετά από συμφωνία με την Κυβέρνηση έγινε αν-
ταλλαγή του παλαιού Σταδίου Γ.Σ.Π. και ανεγέρθηκε νέο
σύγχρονο στάδιο το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 1999.
Αθλητές του Συλλόγου τίμησαν και τιμούν την Κύπρο σε διε-
θνείς αθλητικούς αγώνες.
Γυμναστικός Σύλλογος "ΖΗΝΩΝ" (Γ.Σ.Ζ)

Ο Γυμναστικός Σύλλογος "ΖΗΝΩΝ" ιδρύθηκε το 1896 με
το όνομα "Το Στάδιον". Αργότερα μετονομάστηκε σε Γυ-
μναστικός Σύλλογος "Ζήνων". Με σημαντικές δωρεές της
Ιεράς Μονής Κύκκου και του αείμνηστου Δ.Ν.Δημητρίου το

1929 απέκτησε το δικό του στάδιο του Γ.Σ.Ζ. Το 1989 οι δρα-
στηριότητες του Συλλόγου μεταφέρθηκαν στο Νέο Στάδιο
Γ.Σ.Ζ. σε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Γυμναστικός Σύλλογος "ΚΟΡΟΙΒΟΣ"

Ο Γυμναστικός Σύλλογος "ΚΟΡΟΙΒΟΣ" ιδρύθηκε στις 28
Νοεμβρίου 1898. Την ιδέα για την δημιουργία Γυμναστικού
συλλόγου είχε ο Τηλέμαχος Καλλονάς. Ο σχολάρχης Καλ-
λονάς έδωσε το όνομα του Κόροιβου, του πρώτου σταδιο-
νίκη αθλητή των ολυμπιακών αγώνων της αρχαιότητας.
Έδρα του συλλόγου είναι η Πάφος και το γήπεδο του το Πα-
φιακό το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε σε στάδιο Στέλιου
Κυριακίδη.
Γυμναστικός Σύλλογος "ΈΥΑΓΟΡΑΣ", (Γ.Σ.Ε) Αμμοχώστου

Στις 23 Φεβρουαρίου 1903, σε συγκέντρωση φιλάθλων της
Αμμοχώστου, ιδρύεται ο πρώτος Γυμναστικός Σύλλογος
στην πόλη, ο οποίος ονομάστηκε "Σύλλογος Φιλάθλων ''Ο
ΕΥΑΓΟΡΑΣ", από το όνομα του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευα-
γόρα του Α΄. Το 1918 μετονομάστηκε σε "Γυμναστικό Σύλ-
λογο ''Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ - Γ.Σ.Ε Αμμοχώστου» και το 1923 απέ-
κτησε δικό του στάδιο το Γ.Σ.Ε. Από την ίδρυσή του μέχρι
και σήμερα ο Γ.Σ.Ε έδωσε στον κυπριακό αθλητισμό σπου-
δαίους αθλητές που τίμησαν με τις  επιτυχίες τους στο διεθνή
αθλητικό χώρο, το Σύλλογο και την πατρίδα μας. Αν και στη
προσφυγιά ο σύλλογος δραστηριοποιείται με σημαντικές
αθλητικές επιτυχίες. Στόχος του Συλλόγου, είναι να διατη-
ρηθεί στη ζωή και πλήρως δραστηριοποιημένος και περή-
φανος να επιστρέψει στην Αμμόχωστο και να επανεγκατα-
σταθεί στη φυσική και μόνιμη έδρα του, το στάδιο Γ.Σ.Ε., το
στάδιο της λεμονανθούσας, βασιλεύουσας πόλης μας.
Γυμναστικός Σύλλογος "ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ"

Ο Γυμναστικός Σύλλογος "ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ" είναι ο γυ-
μναστικός σύλλογος της Κερύνειας ο οποίος ιδρύθηκε το
1919, με πρωτοβουλία του μητροπολίτη και αργότερα αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου Β' και αποτελεί τον έκτο στη σειρά
από τους έξι Γυμναστικούς Συλλόγους της Κύπρου. Έκτοτε
δίδει δυναμικά το παρόν του στην αθλητική οικογένεια της
Κύπρου και θεωρείται από τους στυλοβάτες του κυπριακού
κλασικού αθλητισμού. Είχε ως έδρα το "Δημητριάδειο Στά-
διο" που κατελήφθη από τους Τούρκους κατά την Α΄ φάση
της εισβολής το 1974. Από τότε ο σύλλογος δραστηριοποι-
είται στην ελεύθερη Κύπρο, με στόχο να κρατηθεί όρθιος
ανεξάρτητα από τις όποιες δυσκολίες μέχρι να έλθει η ευλο-
γημένη ώρα της επιστροφής στην αγαπημένη μας Κερύνεια.n

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο 2019
67.796 άτομα στην Κεντρική Κυβέρνηση

Το σύνολο των εργαζομένων στον
Ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2019 ήταν 67.796. Στη Γε-

νική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις
61.792 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχει-
ρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυ-
βέρνηση στις 6.004. Στη Γενική Κυβέρνηση,
που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις
Τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα
51.706, 6.049 και 4.037 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο
Τομέα αυξήθηκε κατά 416 άτομα (0,62%).
Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση
κατά 437 άτομα (0,76%) και στις Εταιρείες
και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυ-
βέρνηση κατά 100 άτομα (1,69%) ενώ μεί-
ωση παρατηρείται στις Τοπικές Αρχές κατά
121 άτομα (-2,91%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2018, η
απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μει-
ώθηκε κατά 555 άτομα (-0,81%). Μείωση
παρατηρήθηκε τόσο στην Κεντρική Κυβέρ-
νηση όσο και στις Τοπικές Αρχές κατά 467

άτομα (-0,80%) και 155 άτομα (-3,70%) αν-
τίστοιχα ενώ οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις
Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση αυξήθηκαν
κατά 67 άτομα (1,13%). 

Η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα
περιλαμβάνει την απασχόληση στη Γενική
Κυβέρνηση, Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγ-
χόμενες από την Κυβέρνηση. Η Γενική Κυ-
βέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρ-
νηση και τις Τοπικές Αρχές. 

Η Κεντρική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την
Κυβέρνηση και τους μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς. Στην Κυβέρνηση περιλαμβά-
νεται εκτός από τη Δημόσια Υπηρεσία, η Εκ-
παιδευτική Υπηρεσία, η Αστυνομία, η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, οι ωρομίσθιοι κυβερνη-
τικοί εργάτες και οι Δυνάμεις Ασφαλείας.
Στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
περιλαμβάνονται οι Σχολικές Εφορείες, Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα, ο Κυπριακός Οργανι-
σμός Τουρισμού, Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού, Θεατρικός Οργανισμός Κύ-
πρου, Οργανισμός Νεολαίας, Κρατικά Ιδρύ-
ματα, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, το
ΚΥΠΕ, ο ΚΟΑΠ κ.ά. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η οικονομική ανάπτυξη 
θα ενισχυθεί το 2020

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν 
τις αποφάσεις για την εμβάθυνση της ΟΝΕ

Τις αποφάσεις του περασμένου Eurogroup για την εμβά-
θυνση της ΟΝΕ ενέκριναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη Σύ-
νοδο Κορυφής του Ευρώ. Σύμφωνα με τη δήλωση που εκδό-
θηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης υπήρξε ευρεία συμφω-
νία σχετικά με την αναθεώρηση της συνθήκης του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ οι ηγέτες κά-

λεσαν του υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης να συνεχίσουν τις εργασίες για το πλή-
ρες πακέτο μέχρι το Δεκέμβριο του 2019.

Επιπλέον, συμφώνησαν σε έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και της σύγκλισης στην Ευρωζώνη, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμα
το μέγεθός του στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ούτε ο
ακριβής τρόπος χρηματοδότησής του. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή εγγύηση κατα-
θέσεων, η δήλωση αναφέρει ότι αναμένεται συνέχιση των εργασιών για την περαιτέρω ενί-
σχυση της Τραπεζικής Ένωσης.

«Από τότε που ανέλαβα καθήκοντα σε μια δύσκολη περίοδο έχει σημειωθεί πρόοδος και
τα θεμέλια της ΟΝΕ έχουν βελτιωθεί», σημείωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επισημαίνοντας ωστόσο πως «πολλά απομένουν να γίνουν σε ό,τι
αφορά κυρίως την ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων και ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες υπό
τη φινλανδική προεδρία».

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν στους υπουργούς Οικονομικών τους να θέσουν
ως προτεραιότητά τους τον καθορισμό των πηγών χρηματοδότησης για ένα μελλοντικό
προϋπολογισμό της ευρωζώνης, αλλά παρέμειναν ασαφείς ως προς την ιδέα ενός ευρωπαϊ-
κού συστήματος εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων.

Ο επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης Μάριο Σεντένο ενημέρωσε
τους ηγέτες για όσα έχουν επιτύχει οι υπουργοί από τότε που τους ζητήθηκε τον περασμένο
Δεκέμβριο να εργαστούν για τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης παράλ-
ληλα με άλλες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

«Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμφωνηθούν κατά προτεραιότητα προκειμένου να εί-
μαστε σε θέση να ορίσουμε το μέγεθος του BICC στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δη-
μοσιονομικού Πλαισίου», δήλωσαν οι ηγέτες, αναφερόμενοι στον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει σε ένα νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό πριν το τέλος
του επόμενου έτους, πριν λήξει ο σημερινός τον Δεκέμβριο του 2020. Ωστόσο, οι ηγέτες απέ-
φυγαν μια άμεση αναφορά στο σχέδιο για τις καταθέσεις, που καθυστερεί εδώ και χρόνια. n

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (EΔΣ), που
είναι συμβουλευτικό όργανο του Εurogroup, έχει ως κεν-
τρικό σενάριο ότι η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί το
2020, ενώ συνιστά μια ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική
στην Ευρωζώνη με κατάλληλη διαφοροποίηση ανά χώρα.
Στην ετήσια έκθεση του ΕΔΣ, που παρουσιάστηκε στη συ-
νεδρίαση της Κομισιόν, υπογραμμίζεται ότι η επιβράδυνση

του παγκόσμιου εμπορίου και της μεταποίησης έχει περιορίσει σημαντικά την εξωτερική ζή-
τηση. Η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και η συρρίκνωση των παγκόσμιων συνθηκών
χρηματοδότησης ήταν οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν την εξέλιξη.

Το EΔΣ διαπιστώνει προσωρινούς αρνητικούς παράγοντες και στο εσωτερικό της Ε.Ε.,
όπως για παράδειγμα την πτώση της δραστηριότητας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας, τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και την πολιτική αβεβαιότητα. Ωστόσο, αναφέρει ότι οι
προοπτικές για την εγχώρια και εξωτερική ζήτηση αναμένεται να βελτιωθούν. Η συνεχιζό-
μενη επιβράδυνση που επικεντρώθηκε στον τομέα της μεταποίησης, δεν είναι έντονη και
συνεπώς έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Η δημιουργία θέσεων εργα-
σίας προβλέπεται να συνεχιστεί τόσο φέτος όσο και το 2020, αν και με βραδύτερο ρυθμό,
χάρη στη συνεχιζόμενη επέκταση στον τομέα των υπηρεσιών. Μάλιστα για το 2020 προ-
βλέπει υποχώρηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη κάτω από το 7,5% του ενεργού πληθυσμού.

Αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική το ΕΔΣ συνιστά για τις χώρες που δεν έχουν
ακόμη επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους να προχωρήσουν προς την
κατεύθυνση αυτή, όπως απαιτείται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και εκεί-
νοι που έχουν πολύ υψηλό χρέος πρέπει να το μειώσουν σταθερά. Αντιθέτως, για τα κράτη-
μέλη με μεγάλο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο συνιστάται να ακολουθήσουν μια πιο επε-
κτακτική πολιτική. Για την Ελλάδα και την Κύπρο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα,
την Ολλανδία και την Αυστρία, εκτιμά ότι θα υπερβούν τον μεσοπρόθεσμο στόχο τους
(ΜΔΣ) το 2019 και θα έχουν έτσι διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για το 2020.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η βιωσιμότητα του χρέους παραμένει επίσης ένα ζήτημα στις
χώρες που καταγράφουν ποσοστό κοντά ή πάνω από το 100% του ΑΕΠ, δηλαδή Βέλγιο,
Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. 

Σε γενικά γραμμές, πάντως, αναμένει μείωση του χρέους λόγω της ευνοϊκής συνδυασμέ-
νης επίδρασης της ανάπτυξης και των χαμηλών επιτοκίων, σε όλες τις χώρες της Ζώνης του
ευρώ εκτός της Ιταλίας, όπου το χρέος ενδέχεται να φθάσει το 135% του ΑΕΠ σύμφωνα με
τις προβλέψεις της Ε.Ε. n

Ενεργειακή Ένωση και εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού

Η Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση των προσχεδίων
των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της Ενερ-
γειακής Ένωσης της ΕΕ, και ιδίως των συμφωνημένων επι-
διώξεων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.

Στην αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι τα
εθνικά σχέδια αντιπροσωπεύουν ήδη σημαντικές προσπά-
θειες, αλλά επισημαίνονται διάφοροι τομείς στους οποίους

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά στοχευμένες και εξατομικευμένες πολι-
τικές που επιτρέπουν να εξασφαλιστεί η επίτευξη των επιδιώξεων για το 2030 και να συνε-
χιστεί η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα μακροπρόθεσμα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη σημαντική οικονομία που δημιούργησε ένα νομικά
δεσμευτικό πλαίσιο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμ-
φωνίας του Παρισιού, και είναι η πρώτη φορά που τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει προσχέ-
δια ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). 

Ωστόσο, καθώς τα σχέδια επί του παρόντος υστερούν τόσο όσον αφορά τις συνεισφορές
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και τις συνεισφορές για την ενεργειακή απόδοση,
η επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια θα απαιτήσει συλ-
λογική αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας.

Ο αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση αντιπρόεδρος Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε τα εξής:
«Τα πρώτα αυτά εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα φέρνουν την Ενεργειακή Ένωση
στο εθνικό επίπεδο: όπως η ΕΕ, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν όλα πολιτικές για την κλιματική
και ενεργειακή μετάβαση με ολοκληρωμένο τρόπο και με δεκαετή προοπτική. Τα κράτη μέλη
έχουν όλα παρουσιάσει εντυπωσιακά προσχέδια σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά
κανένα προσχέδιο δεν είναι τέλειο. Τα τελικά σχέδια πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του
έτους και οι συστάσεις μας δείχνουν πού χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες.»

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να παράσχει στους πολίτες της ασφαλή, οικονομικά
προσιτή και βιώσιμη ενέργεια. 

Τα κράτη μέλη έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους 6 μήνες για να αυξήσουν τα εθνικά επί-
πεδα φιλοδοξίας. Οι συστάσεις και οι λεπτομερείς αξιολογήσεις της Επιτροπής έχουν ως
στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν τα σχέδιά τους έως το τέλος του
2019 και να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά κατά τα προσεχή έτη. n

Οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού 
Χώρου Εκπαίδευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη τα
οποία θα αποτελέσουν μέρος των πρώτων συνασπι-
σμών  «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».  Θα βελτιώσουν
την ποιότητα και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τονώσουν τη συνερ-
γασία μεταξύ των ιδρυμάτων, των φοιτητών και του

προσωπικού τους.
Από τις 54 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επιλέχθηκαν 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα

οποία συμμετέχουν 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24κράτη μέλη, βάσει αξιολό-
γησης που διενεργήθηκε από 26 ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμ-
βανομένων πρυτάνεων, καθηγητών και ερευνητών, οι οποίοι διορίστηκαν από την Επιτροπή.

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης από ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία έχουν κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική και προ-
ωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενισχύσει σημαντικά την κινητικότητα των φοιτητών
και του προσωπικού και να προωθήσει την ποιότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την αντα-
γωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που
έχουν επιλεγεί περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη
την ΕΕ.

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα γίνουν διαπανεπιστημιακοί χώροι στους οποίους οι φοι-
τητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, το προσωπικό και οι ερευνητές θα μπορούν να μετακι-
νούνται απρόσκοπτα. Θα συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, τις πλατφόρμες και
τους πόρους τους για να προσφέρουν κοινά προγράμματα σπουδών ή ενότητες που καλύ-
πτουν διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών θα είναι πολύ ευέλικτα και θα επιτρέπουν στους φοι-
τητές να εξατομικεύουν την εκπαίδευσή τους, επιλέγοντας το αντικείμενο, τον τόπο και τον
χρόνο των σπουδών τους, καθώς και να λάβουν ευρωπαϊκό πτυχίο.

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα συμβάλουν επίσης στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των
περιφερειών όπου βρίσκονται, καθώς οι φοιτητές τους θα συνεργάζονται στενά με εταιρείες,
δημοτικές αρχές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές με σκοπό την εξεύρεση λύσεων για τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειές τους. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Μάθημα για τη Βρετανία 
το πάθημα της Ελβετίας

Η ρήξη που επήλθε ανάμεσα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στην Ελβετία αναφορικά με
τη διαπραγμάτευση μετοχών ελβετικών εται-
ρειών αποτελεί προάγγελο των δεινών που θα
αντιμετωπίσει η Βρετανία. Η απόφαση των
Βρυξελλών να μην ανανεώσουν την προνο-
μιακή μεταχείριση που επεφύλασσε έως τώρα
στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης θα δυσχερά-
νει τις συναλλαγές και θα τις καταστήσει πιο
δαπανηρές. Ανάλογα προβλήματα θα αντιμε-

τωπίσει η Βρετανία αν στα τέλη Οκτωβρίου αποσπαστεί από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. H
Βρετανία, όμως, έχει λιγότερες αντιστάσεις από την Ελβετία.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην αναγνωρίζει πλέον το ελβετικό χρηματι-
στήριο SIX ως ισότιμο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων υποκινείται από πολιτικά κίνητρα.
Οι κανόνες που διέπουν το ελβετικό χρηματιστήριο είναι ίδιοι με εκείνους της Ε.Ε. Η κί-
νηση της Κομισιόν στοχεύει, όμως, στο να εντείνει την πίεση στη Βέρνη και να  την αναγ-
κάσει να υπογράψει συμφωνία που θα απλουστεύει τις διμερείς σχέσεις. Μια συμφωνία που
έχει ήδη καθυστερήσει πολύ. Η ρήξη, όμως, συνεπάγεται λιγότερες  συναλλαγές στην Ελ-
βετία, καθώς οι περισσότεροι επενδυτές που αγοράζουν και πωλούν μετοχές, όπως, για πα-
ράδειγμα, της Roche ή της Nestle, έχουν έδρα στην Ε.Ε. Και βέβαια μπορούν να μεταφέρουν
τις συναλλαγές τους σε χρηματιστήρια στην Ε.Ε. Γι’ αυτό και η Βέρνη προχώρησε σε αντί-
ποινα απαγορεύοντας τη διαπραγμάτευση των ελβετικών μετοχών σε οποιοδήποτε από τα
χρηματιστήρια της Ε.Ε. Ευελπιστεί, έτσι, πως θα επιστρέψει στην αλπική χώρα το 30% των
συναλλαγών ελβετικών μετοχών που έως τώρα  εκτελούνται στα χρηματιστήρια της Ε.Ε.
Εκείνοι που έχουν να χάσουν περισσότερο από όλους είναι οι επενδυτές. Δεδομένου ότι οι
συναλλαγές θα επιστρέφουν στη Ζυρίχη, οι επενδυτές θα έχουν λιγότερες επιλογές και θα
πληγεί ο ανταγωνισμός.

Επιπλέον, οι εξελίξεις μπορεί να απομακρύνουν τις συναλλαγές από τα χρηματιστήρια και
να τις μεταφέρουν στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, να τις μετατρέψουν δηλαδή σε ιδιωτι-
κές συν αλλαγές μεταξύ των κατόχων τίτλων. Στην αγορά αυτή, όμως, υπάρχει λιγότερη δια-
φάνεια σε ό,τι αφορά τόσο τις τιμές όσο και τον όγκο των συναλλαγών. n

Επιμένει ο Ντράγκι 
σε νέα μέτρα χαλάρωσης

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι επανέλαβε από τις
Βρυξέλλες πως, «εάν δεν σημειωθεί πρόοδος, ιδι-
αίτερα στην επίτευξη του στόχου για τον πληθω-
ρισμό, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα» για τη
στήριξη της Ευρωζώνης, δημιουργώντας πρό-
σφορο έδαφος για τη συνέχιση του ράλι στις
τιμές των κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Στο
πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., ο κεν-
τρικός τραπεζίτης της Ευρωζώνης τόνισε, όμως,

πως στην περίπτωση που επιδεινωθούν οι οικονομικές συνθήκες, θα χρειαστεί να εφαρμο-
στεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μαζί με πρόσθετα νομισματικά μέτρα στήριξης. «Η
νομισματική πολιτική ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος της ανάκαμψης εδώ και πάνω από μια
οκταετία», δήλωσε ο Ντράγκι ενώπιον των ηγετών της Ε.Ε. Τόνισε επίσης την ανάγκη δη-
μιουργίας κοινού ταμείου εγγύησης καταθέσεων.

Από την περασμένη εβδομάδα, έχει ενισχυθεί σημαντικά η άνοδος των τιμών στα κρα-
τικά ομόλογα της Ευρωζώνης, με τις αποδόσεις του 55% όλων των τίτλων να είναι αρνητι-
κές αντί του 49% που ίσχυε στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πλατ-
φόρμας Tradeweb. Δηλαδή τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης με αρνητικές αποδόσεις
φθάνουν τα 4,3 τρισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το ήμισυ του συνόλου που ανέρχεται στα 7,87
τρισ. ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη
που εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις από τον Αύγουστο του 2016.

Δεν είναι μόνον τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον
των επενδυτών ύστερα από τις δηλώσεις του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, την περασμένη εβδομάδα, πως θα στηρίξει την Ευρωζώνη εάν επιδεινωθούν οι οικονο-
μικές συνθήκες. Στα ύψη έχουν οδηγηθεί, επίσης, οι τιμές των εταιρικών ομολόγων της Ευ-
ρωζώνης, συνολικής αξίας 1,7 τρισ. ευρώ, καθώς οι επενδυτές προσδοκούν πως οι τίτλοι
αυτοί θα επωφεληθούν περισσότερο εάν η ΕΚΤ ενεργοποιήσει ξανά μέτρα ποσοτικής χαλά-
ρωσης. Από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα, ο μέσος όρος των αποδό-
σεων στα εταιρικά ομόλογα υποχώρησε κατά 19 μονάδες βάσης, φθάνοντας το ιστορικό χα-
μηλό του 0,76%. n

«Καμπανάκι» ΤτΕ  
για πακέτο παροχών Τσίπρα

Στην έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική
2018-2019 της ΤτΕ προβλέπεται ανάπτυξη
που δεν θα ξεπεράσει το 1,9% του ΑΕΠ, ενώ
όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν
θα υπερβεί το 2,9% έναντι 3,5% του ΑΕΠ.

Προβλέψεις που καθιστούν ακόμη πιο επι-
τακτική, κατά την ΤτΕ, τη μείωση των στόχων
για τα πρωτογενή πλεονάσματα σε συνεν-
νόηση με τους θεσμούς.

Την ίδια στιγμή, χτυπά «καμπανάκι» σχετικά με τις πρόσφατες παροχές της κυβέρνησης
τονίζοντας ότι το εν λόγω πακέτο κοστίζει ακριβά και θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του
στόχου που έχει τεθεί για το πρωτογενές πλεόνασμα του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις, ώστε
να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και
να διασφαλιστεί η επίτευξη ταχύτερων ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και να αυξηθούν οι δη-
μόσιες επενδύσεις, «οι οποίες περιορίστηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια», και να επι-
ταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, «καθώς αυτές ενθαρρύνουν την ανάληψη πρόσθετων ιδιω-
τικών επενδύσεων».

Οι τράπεζες σημείωσαν πρόοδο ως προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(ΜΕΔ). Ειδικότερα, στο τέλος Μαρτίου 2019 τα ΜΕΔ ανήλθαν σε 80 δισ. ευρώ, μειωμένα
κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου 2018 και κατά περίπου 27,2
δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ.
Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ το α’ τρίμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε δια-
γραφές ύψους 0,9 δισεκ. ευρώ και πωλήσεις ύψους 0,8 δισεκ. Ευρώ.

Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, στόχος είναι ο δεί-
κτης ΜΕΔ να έχει διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021.
Συνολικά, έχει συντελεστεί πρόοδος ως προς τη μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ, ωστόσο
οι ρυθμοί μείωσης δεν αρκούν ώστε να επιτευχθεί σύντομα σύγκλιση του δείκτη ΜΕΔ προς
τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, που στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε σε 3,2%. Η
Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι απαιτείται μια αποφασιστική και συστημική λύση στο πρό-
βλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προ-
σπάθειες των ίδιων των τραπεζών. n

Αισιοδοξία στις αγορές 
λόγω ανακωχής ΗΠΑ - Κίνας

Γενική ευφορία προκάλεσε στις αγορές Ευρώ-
πης, Ασίας και Αμερικής η νέα ανακωχή ανάμεσα
στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο παρά τις προει-
δοποιήσεις των αναλυτών πως παραμένουν μεγά-
λες οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Οι
επενδυτές γύρισαν την πλάτη στα ασφαλή κατα-
φύγια όπως το γιεν, ο χρυσός και το ομόλογα του
αμερικανικού δημοσίου και στράφηκαν στις μετο-
χές.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχε-
δόν δύο μηνών, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να σημειώνει άνοδο 0,8%. Πα-
ράλληλα, ο επίσης πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 50 με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές με-
τοχές έκλεισε με κέρδη 1,3% σημειώνοντας τα υψηλότερα επίπεδά  του από τον Φεβρουά-
ριο του περασμένου έτους. Ο επίσης πανευρωπαϊκός δείκτης FTSE Eurotop 100 με κέρδη
0,71%. Ο επιρρεπής σε εξελίξεις σχετικές με το εμπόριο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης
έκλεισε με άνοδο σχεδόν 1%, ενώ και ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου έκλεισε με κέρδη
0,97%. Με κέρδη 0,72% έκλεισε και ο δείκτης ΙΒΕΧ 35 της Μαδρίτης καθώς και ο CAC 40
του Παρισιού με 0,52%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Wall Street κινούνταν ανοδικά,
με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει κέρδη 0,51% και τον Dow Jones να σημειώνει άνοδο
0,15%.

Η ανακωχή οδήγησε, άλλωστε, σε άνοδο τις αγορές της Ασίας και το νόμισμα της Κίνας,
το γουάν, που ανέκαμψε από τα επίπεδα των επτά γουάν έναντι ενός δολαρίου. Το κινεζικό
νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,4% φτάνοντας τα 6,837 γουάν προς ένα δολάριο. Την ίδια στιγμή,
υποχωρούσαν τα ασφαλή καταφύγια. Τα δεκαετή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου έχα-
σαν έδαφος και οι αποδόσεις τους σημείωσαν άνοδο κατά 4,5 μονάδες βάσης, φτάνοντας το
2,0447%. Επίσης το γιεν υποχώρησε κατά 0,6% στα 108,46 γιεν προς ένα δολάριο. Σε ό,τι
αφορά τον χρυσό, έχασε χθες μέρος από τη λάμψη του, με την τιμή του να υποχωρεί κατά
1,8% στα 1.384,100 δολάρια η ουγγιά.

Παράλληλα, πάντως, ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου καθώς αναμένεται ανα-
νέωση της συμφωνίας ανάμεσα στον ΟΠΕΚ και στη Ρωσία για μείωση της παραγωγής. Έτσι,
αργά το βράδυ το αργό ΗΠΑ κυμαινόταν στα 58,77 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα
64,86 δολάρια το βαρέλι. n
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Εκσυγχρονισμός ψηφιακών υποδομών ολόκληρης της κυβερνητικής μηχανής  
Υπογράφηκε την  21η Ιουνίου  η σύμβαση

για την υλοποίηση του Κυβερνητικού Ενο-
ποιημένου Δικτύου (ΚΕΔ) το οποίο θα εκ-
συγχρονίσει τις ψηφιακές υποδομές ολό-
κληρης της κυβερνητικής μηχανής συνδυά-
ζοντας τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και
λειτουργικών δυνατοτήτων σε όλα τα κτίρια
του δημοσίου. 

Για την ετοιμασία της Σύμβασης με  Ανά-
δοχο Εταιρεία τη  Logicom Solutions Ltd  
εργάστηκε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και ΄Εργων με στόχο την 
ολοκλήρωση του όλου έργου το οποίο προ-
ωθείται στα πλαίσια της δημιουργίας περαι-
τέρω  ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης με
πλήρη αναγνώριση της δυνατότητας της ψη-
φιοποίησης (digitalization) να υποστηρίξει
και να επιταχύνει τις μεταρρυθμιστικές της
πρωτοβουλίες και να επιφέρει σημαντικά

οφέλη στους πολίτες και στην οικονομία
μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας  της χώρας. 

Σε χαιρετισμό της στην τελετή υπογραφής
της Σύμβασης η Υπουργός Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και ΄Εργων κα Βασιλική Αναστα-
σιάδου επισήμανε  ότι όπως και αρκετές
άλλες χώρες ανά τον κόσμο και η Κύπρος,
έχει αναπτύξει μια ψηφιακή στρατηγική η
οποία κατευθύνει τις ενέργειες και συντονί-

ζει τις προσπάθειες για την υιοθέτηση ψη-
φιακών τεχνολογιών και δυνατοτήτων. Η
Υπουργός πρόσθεσε ότι για να προχωρή-
σουμε στην προώθηση ενός ψηφιακού ορά-
ματος σε όλους τους τομείς και να σταθούμε
ισάξια με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  πρέπει
με γοργούς ρυθμούς να αναδείξουμε τις τε-
χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
ως μια από τις  βασικές στρατηγικές κατευ-
θύνσεις της χώρας μας. 

Η κα Αναστασιάδου ανάφερε ότι το Κυ-
βερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο είναι ίσως
μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο έργο Ψηφιακών
Υποδομών τη Κύπρου καθώς θα συνδέει τη-
λεπικοινωνιακά όλα τα κτήρια του δημοσίου
με  αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Το
κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει πε-
ρίπου σε 12 εκατομμύρια ευρώ με διάρκεια
υλοποίησης 18 μήνες ενώ προβλέπεται και
συντήρηση για οκτώ χρόνια μετά την ολο-

κλήρωση της εγκατάστασης.  Το κόστος του
εξοπλισμού συγχρηματοδοτείται  κατά 85%
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, την ευθύνη του οποίου έχει η Γε-
νική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των Συντονισμού και Ανάπτυξης. 

Η Υπουργός χαρακτήρισε  το όλο έργο της
ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης  έργο ύψι-
στης  σημασίας στην προσπάθεια της Κύ-
πρου να μετασχηματιστεί ψηφιακά αφού
είναι  έργο ψηφιακών υποδομών και η βάση
για οποιεσδήποτε άλλες ψηφιακές ενέργειες
και μελλοντικά έργα, έτσι ώστε να μπορέσει
το κράτος να γίνει  πολύ πιο αποδοτικό και
να προσφέρει στον πολίτη τις καλύτερες δυ-
νατές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα με την
υλοποίηση του έργου επιτυγχάνονται  χαμη-
λότερα κόστη λειτουργίας του κυβερνητικού
Δικτύου Φωνής και Δεδομένων. n

ΠτΔ: Υγιής μελλοντική γενιά με διασφάλιση υγιούς τρίτης ηλικίας 
Ιδιαίτερα αισθήματα εκτίμησης και χαράς,

για την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση
της Οργάνωσης Πρεσβύτερων Πολιτών εξέ-
φρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης στο χαιρετισμό του στη
Γενική Συνέλευση, χαρακτηρίζοντας τα πα-
ρευρικόμενα μέλη  σεβάσμια πρόσωπα των
οποίων ο καθένας αντικρίζει τους δημιουρ-
γούς του χτες και τους στυλοβάτες του σή-
μερα, που αγωνίστηκαν και μόχθησαν για να
δημιουργήσουν και να συγκροτήσουν το
σύγχρονο κράτος και την κοινωνία μας. 

Δράττομαι της ευκαιρίας, πρόσθεσε, να
εκφράσω την αναγνώριση και τον σεβασμό,
τόσο του ιδίου προσωπικά όσο και του συ-
νόλου των πολιτών, για τη διαχρονική σας
προσφοράς στον τόπο μας. 

Τόνισε χαρακτηριστικά ο ΠτΔ:
«Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι πως

Πρεσβύτεροι δεν είναι γηραιότεροι. Πρε-
σβύτερος είναι όποιος τιμά την όλη δια-
δρομή μέσα από τους αγώνες του και αν
υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία είναι χάρη
στους αγώνες τους δικούς σας. Αν υπήρξε
και διασώθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
χάρη στους αγώνες σας. Αν υπάρχει προ-
οπτική και μέλλον είναι χάρη στην ανατροφή
που δώσατε στη νέα γενιά που αποτελεί την
προοπτική και το μέλλον αυτής της χώρας.»

Ο ΠτΔ είπε ότι ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος
στις εκκλήσεις, στα διαβήματα και στα αιτή-
ματα που κατά καιρούς υποβάλλει η Οργά-
νωση Πρεσβυτέρων Πολιτών και αναφέρ-
θηκε σε μέτρα που εφαρμόστηκαν για συ-

νεχή στήριξη των συνταξιούχων με χαμηλά
εισοδήματα, το επίδομα

χαμηλοσυνταξιούχων την περίοδο των
Χριστουγέννων και την απόφαση του
Υπουργικού για αύξηση  των  εισοδηματικών
ορίων για την παροχή του πασχαλινού επι-
δόματος. 

Έκαμε επίσης αναφορά στην επιδότηση
υπηρεσιών φροντίδας για 6,5 χιλιάδες και
πλέον συνταξιούχους και στην προώθηση
ψήφισης νομοθεσίας και κανονισμών που θέ-
τουν προϋποθέσεις όσον αφορά τα προ-
σόντα, την καταλληλότητα και τις υποχρε-
ώσεις των φροντιστών απέναντι στα άτομα
της τρίτης ηλικίας. 

Καταλήγοντας, στο χαιρετισμό του και με
την ιδιότητα του, ως υψηλός προστάτης της

Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών ο ΠτΔ
διακήρυξε: θα είμαι πάντα στο πλευρό σας,
θα συνεχίσω πολιτικές μέσα από τις εισηγή-
σεις και των Υπουργών της Κυβέρνησης και
των πολιτικών που έχουμε χαράξει να υλο-
ποιούμε αποφάσεις που θα είναι προς όφε-
λος του συνόλου των πρεσβυτέρων. Δεν δια-
κρίνω πρεσβύτερους αναλόγως ιδεολογικής
ταυτότητας. Οι πολίτες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν
ό,τι θέλουν. Η υποχρέωση του κράτους είναι
να μη διακρίνει τους πολίτες με βάση την
ιδεολογική τους προτίμηση, και αυτό θα
πράξουμε μέχρι τέλους. 

Εάν θέλεις να έχεις υγιή μελλοντική γενιά
θα πρέπει να έχεις υγιή τρίτη ηλικία. n

H ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου τονίστηκε στην αποφοίτηση

Ξεχωριστή εκτίμηση για την όλη λειτουρ-
γία του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε σε
χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στην τελετή
αποφοίτησης του Πανεπιστημίου και τόνισε
ότι η ανάπτυξη του είναι τέτοια που είναι βέ-
βαιος ότι εντυπωσιάζει όλους και για αυτό
νιώθει ιδιαίτερη την τιμή να προσφωνεί αυτό
το δημιουργικό μέρος της πατρίδας μας.

Και προς τους αποφοιτούντες ο ΠτΔ εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα ότι με την τελετή της
αποφοίτησής τους, θα κατανοήσουν πόσο
πιο περήφανος μπορεί να νιώθει κανείς αν
ηγείται μιας πολιτείας για όλους του φοιτη-

τές που έχουν συμβάλει στο να ανα-
βαθμίζεται το πανεπιστήμιο.

Είμαι βέβαιος πως η τελετή αυτή θα
σας ακολουθεί ως ανάμνηση  για
πάντα. Είναι μία από τις σημαντικές
εμπειρίες που θα έχετε ποτέ γιατί συ-
νιστά την επιβεβαίωση της προσωπι-
κής σας επιτυχίας στον τομέα που
έχετε επιλέξει να σπουδάσετε.

Συγχάρηκε θερμά τους αποφοι-
τούντες ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
και πρόσθεσε ότι το πτυχίο που θα
κρατούν με δικαιολογημένη περηφά-
νια στα χέρια τους, αντικατοπτρίζει

τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις εμ-
πειρίες που έχουν υιοθετήσει και τους δίνει
την αυτοπεποίθηση και την υψηλότερη αυ-
τοεκτίμηση που σίγουρα πια θα έχουν πετύ-
χει γιατί εργάστηκαν σκληρά και πέτυχαν
χάρη στις δικές τους δυνάμεις.

Ο ΠτΔ επισήμανε ότι το Πανεπιστήμιο
Κύπρου συνεχίζει να  διανύει μία περίοδο
κατά την οποία αναπτύσσεται και προοδεύει
με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς, όπως κατα-
δεικνύεται και από το γεγονός ότι για άλλη
μία χρονιά κατάφερε να  κατοχυρώσει μία
ισχυρή θέση ανάμεσα στα καλύτερα πανεπι-

στήμια του κόσμου και της Ευρώπης.
Αυτή η επιτυχία είναι μία επιτυχία που αν-

τανακλά στην κοινωνία μας, γιατί προ-
ωθώντας τις θεμιτές υψηλές φιλοδοξίες του
το Πανεπιστήμιο συμάλλει στη δημιουργία
μίας πατρίδας ακόμη πιο πλούσιας σε γνώ-
σεις, πιο σύγχρονης, πιο καινοτόμου, περισ-
σότερο ανταγωνιστικής.

Αναφορά έκαμε ο ΠτΔ και στους βασικούς
στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου για
ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση του και συ-
ναφώς, τη διεύρυνση των γνωστικών αντι-
κειμένων και ειδικοτήτων που σήμερα προ-
σφέρει, όπως είναι ο επόμενος σημαντικός
στόχος για λειτουργία από το Σεπτέμβριο

στη Λάρνακα της νέας Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Θάλασσας.

Η Κυβέρνηση είπε ο Πρόεδρος υιοθετεί
αυτούς τους στόχους και συμμερίζεται το
όραμά του Πανεπιστημίου καθώς διακρίνει
πως η προώθηση των δικών του σχεδιασμών
συμβάλλει και διευρύνει  τους αναπτυξια-
κούς ορίζοντες της Κύπρου γενικότερα. Τό-
νισε ότι στο πλαίσιο αυτό, συνιστά ιδιαίτερα
ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι φέτος ανά-
μεσα στους αποφοίτους είναι και οι πρώτοι
γιατροί πια, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Κύπρου της Ιατρικής Σχολής, που θα έχουν
να προσφέρουν πολλά και στο ΓεΣΥ. n

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωση για οργανωμένα ταξίδια

αύριο στο Σπίτι της Ευρώπης
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με την Υπηρε-
σία Προστασίας Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου προσκα-
λούν σε ενημερωτική εκδήλωση για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με τα ορ-
γανωμένα ταξίδια και τα δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Πέμπτη 4 Ιουλίου στις 10:00 π.μ.
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λεωφόρος Βύρωνος 30, Λευκωσία



ΓΙΑ ΤΟν ΕΛΕYθΕΡO ΣΑΣ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η τάση αμβλύνσεως της κριτικής κατά του κα-
πιταλισμού και προσανατολισμού στη διαδικασία
των μεταρρυθμίσεων.
2. Υπό προϋποθέσεις τιμωρείται με πέναλτυ – Ο
αριθμός 35.
3. Πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ – Αρχή
της …υπέρτασης  – Εμπορικό κέντρο.
4. Η αγία …: η Θεία Κοινωνία.
5. Αντιδιαστέλλεται με τη βόρεια – Η μύτη (αρχ.).
6. Λάο …: Κινέζος φιλόσοφος - … Καλάτζε: Παί-
κτης της ΜΙΛΑΝ – Αρνητικό μόριο.
7. Ο αριθμός 101 – Σιδερένιος μοχλός.
8. Η θεία δίκη (καθ.) – Αναφορική αντωνυμία.
9. Αργό ανατολίτικο τραγούδι – Κρητική λέξη που εισάγει χρονική πρόταση.
10. …. Ματέους: θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου - … Τσάτσου: χορογράφος.
11.  Μάνου …: διάσημος μουσικός – Μειώνει την κακή χοληστερόλη.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μνήμη σε υπολογιστή – Πρωταγωνιστεί σε κόμικς.
2. Δεν χρησιμοποιείται για πολλούς – Δικός μου (αρχ.)
3. Σκηνές … ουέστ – Το χρονικό σημείο στο οποίο τελειώνει κάτι (πληθ.).
4. Αρχαίος μεξικάνικος πληθυσμός – Ασταμάτητο, αδιάκοπο.
5. Τα έχει η … αρρώστια – Η Οργάνωση των Αθλητικών Συντακτών – Αμερικανίδα τραγου-
δίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός
6. Θεότητα στην Αιγυπτιακή μυθολογία –  … Γουόκερ: Αφρο-αμερικάνα συγγραφέας.
7. Δημιουργός της μαθηματικής αστρονομίας – Μέρος της … ντάμας.
8. Ο αριθμός 208 – Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος  – Πέτυχε το
ακατόρθωτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
9. Κέιτ …: γνωστό μοντέλο – Περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη.
10. Δεν του λείπει τίποτε  – Η βιτρίνα με τα πιο εκλεκτά εμπορεύματα.
11.  Άστρο και θεά της ελληνικής μυθολογίας (γεν.) – Η άνοιξη.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ενημερωτικό ση-
μείωμα σχετικά με
τα πολεοδομικά κί-

νητρα για τη δημιουργία,
την επέκταση και την ανα-
βάθμιση νοσηλευτηρίων
υποβλήθηκε σήμερα στα
μέλη του Υπουργικού ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος 
Πετρίδης σε συνεννόηση και συνεργασία 
με τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο
Ιωάννου.

Αναγνωρίζοντας το λογικό αίτημα του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοση-
λευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) για παραχώρηση πολε-
οδομικών κινήτρων, και σε συνέχεια σειράς
άλλων κινήτρων που αποφασίστηκαν για πε-
ραιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε
περιβάλλον ΓεΣΥ, η Κυβέρνηση κρίνει σκό-
πιμο όπως στηρίξει έμπρακτα τον τομέα της
υγείας και, κατ’ επέκταση, τα ιδιωτικά νοση-
λευτήρια που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, βοη-
θώντας έτσι στην επιτυχή υλοποίηση της
εφαρμογής του και την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες συνε-
δρίες του το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών
σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια με σκοπό τη 
διαπίστευση (accreditation), καθώς και τη
συγχρηματοδότηση για την αγορά εξοπλι-
σμού.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου και με στόχο την
ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότη-

τας στην Κύπρο, προωθείται
η εφαρμογή πολεοδομικών
κινήτρων για τη δημιουργία,
την επέκταση και την ανα-
βάθμιση των ιδιωτικών νο-
σηλευτηρίων, ώστε να είναι
σε θέση να αυξήσουν το δυ-
ναμικό τους σε κλίνες –σή-

μερα αριθμούν τις μισές διαθέσιμες κλίνες
παγκύπρια–, αναβαθμίζοντας τις εγκατα-
στάσεις τους. Η απόφαση για ενίσχυση των
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων μέσω της παρα-
χώρησης πολεοδομικών κινήτρων και της
ανάπτυξης των υποδομών αναμένεται να
συμβάλει και στην ενίσχυση του ιατρικού
τουρισμού και την εξυπηρέτηση μη δικαιού-
χων του ΓεΣΥ (πολίτες τρίτων χωρών, υπη-
ρεσίες που δεν προσφέρονται στο ΓεΣΥ,
κοκ).

Τα κίνητρα προνοούν δυνατότητα αύξη-
σης του συντελεστή δόμησης σε τεμάχια γης
που βρίσκονται στα αστικά κέντρα των τεσ-
σάρων μεγάλων πόλεων και την άμεση περί-
μετρό τους ή σε άλλη περιοχή εντός Ορίου
Ανάπτυξης. Τα εν λόγω κίνητρα θεωρούνται
ιδιαίτερα ελκυστικά και αναμένεται να προ-
σφέρουν πραγματικό όφελος στον τομέα της
Υγείας.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαν-
τική για την πορεία της διαβούλευσης του
Υπουργείου Υγείας και του ΟΑΥ με τον
ΠΑΣΙΝ και δείχνει έμπρακτα την αποφασι-
στικότητα και τη θέληση της Κυβέρνησης
για την επιτυχή εφαρμογή του ΓεΣΥ με τη
συμμετοχή των παρόχων υγείας. n

Κίνητρα στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
για ανάπτυξη στο πλαίσιο ΓεΣΥ

Στην πιθανότητα επικράτησης την
τρέχουσα περίοδο συνθηκών θερμο-
κρασίας και υγρασίας που πιθανόν να

δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα ανα-
φέρεται ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας και προειδοποιεί ότι οι συν-
θήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθει-
μένοι σε θερμικό φόρτο ή/και να επηρεά-
σουν σοβαρά την υγεία τους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυ-
μίζει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτού-
μενα πρόσωπα ότι υποχρεούνται να λαμβά-
νουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτί-
μησης των κινδύνων, για προστασία των
εργαζομένων ή των ιδίων από τον θερμικό

φόρτο, τα οποία προνοούνται και στον Κώ-
δικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπό-
νηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης
της αλλαγής εργασίας/ανάπαυσης/διακοπής
εργασίας.

Ο Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Κα-
ταπόνηση των Εργαζομένων μπορεί να βοη-
θήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτο-
εργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις
πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να
αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό
επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκ-
θεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους
θερμικά εργασιακούς χώρους ώστε να δημι-
ουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο
και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. n

Προστασία των εργαζομένων 
από τον θερμικό φόρτο

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία,
οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολα-
βές των υπαλλήλων κατά το πρώτο

τρίμηνο του 2019, εκτιμούνται στα €1.898 σε
σύγκριση με €1.852 το πρώτο τρίμηνο του
2018, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 2,5%. Οι
μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες
ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το πρώτο
τρίμηνο του 2019 εκτιμούνται στα €1.956 σε
σύγκριση με €1.945 το τέταρτο τρίμηνο του
2018, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 0,5%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του
2019, εκτιμούνται στα €2.031 και των γυναι-
κών στα €1.735. Σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο του 2018, οι μέσες μηνιαίες απολα-
βές των ανδρών σημείωσαν αύξηση 2,3% και
των γυναικών 2,6%. 

Οι μέσες μηνιαίες απολαβέςτων υπαλλή-
λων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το 
τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών,
το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα

έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο 
αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές
πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών
υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των
ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν
οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεω-
τικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με
το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις
απολαβές αυτές.

Oι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμέ-
νων του ιδιωτικού τομέα (2012 – 2016) και
των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της
κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα (1/9/2011 – 31/12/2016) και οι
μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων
και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρε-
σίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (από
1/12/2012), δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο
μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των
υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρί-
ζονται στα πιο πάνω στοιχεία. n

Αύξηση 2,5% στις μέσες 
μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού ανακοινώνει ότι κατά την εξέταση
στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και

στις Γενικές Διατάξεις που διεξήχθη στις 3
Μαΐου 2019, πέτυχαν οι πιο κάτω υποψήφιοι,
οι οποίοι αναφέρονται κατά σειρά αριθμού
κοινωνικών ασφαλίσεων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, 
ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ημεταφορά του Κέντρου Ελέγχου
Εναέριας Κυκλοφορίας στις κτηρια-
κές εγκαταστάσεις, στην Κοκκινοτρι-

μιθιά, αποτελεί στόχο και προτεραιότητα του
Υπουργείου Μεταφορών, επεσήμανε με δη-
λώσεις της η Υπουργός Μεταφορών κα Βα-
σιλική Αναστασιάδου μετά την ολοκλήρωση
της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Μεταφορών.
Αναφερόμενη στο περιστατικό της 13ης

Ιουνίου της πτώσης μέρους της οροφής του
Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας,
σημείωσε ότι τούτο θα διερευνηθεί άμεσα
και το ατύχημα, ενδεχομένως να προκλή-
θηκε από τα έργα που έγιναν για αναβάθ-
μιση του κλιματιστικού και για τοποθέτηση

εξαερισμού.
Αναφερόμενη στο θέμα της μεταφοράς

του Κέντρου Ελέγχου στην Κοκκινοτριμιθιά,
αναγνώρισε πως πρέπει να δοθεί λύση και
τόνισε πως τούτο βρίσκεται στην ατζέντα
εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια, όμως το πλάνο
της μετακόμισης συνδέεται με την απόκτηση
του αναγκαίου εξοπλισμού.

Η Υπουργός σημείωσε ότι το Υπουργείο
της βρίσκεται στη διαδικασία για την από-
κτηση και εγκατάσταση του αναγκαίου εξο-
πλισμού και το πρώτο βήμα είναι η εγκατά-
σταση επικουρικού συστήματος προκειμέ-
νου να  διασφαλισθεί ότι στο κέντρο
ελέγχου στη Λεωφ. Αθαλάσσας, θα υπάρχει
ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές σύστημα». 

Στόχος η μεταφορά στην Κοκκινοτριμιθιά του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Το Σαββατοκύριακο 24-25 Αυγούστου 2019 προ-
γραμμάτισε η πρεμιέρα του πρωταθλήματος Cyta αγω-
νιστικής περιόδου 2019-2010. Πριν από την πρώτη

διακοπή λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων που
καθορίζεται από τις διεθνείς ημερομηνίες FIFA, θα διεξαχ-
θεί η 2η αγωνιστική και συγκεκριμένα στις 31 Αυγούστου και
1η Σεπτεμβρίου. Η 3η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 14-15 Σε-
πτεμβρίου και η 4η αγωνιστική στις 21-22 Σεπτεμβρίου. Θα
ακολουθήσει ο αγώνας του Σούπερ-Καπ (ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ)
στις  27, 28 ή 29 Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά η 5η αγωνι-
στική (5-6 Οκτωβρίου).

Το Σαββατοκυρίακο 12-13 Οκτωβρίου θα έχουμε διακοπή
λόγω Εθνικών Ομάδων και επιστροφή σε ρυθμούς πρωτα-
θλήματος στις 19-20 Οκτωβρίου με τις αναμετρήσεις της 6ης

αγωνιστικής.
Στις 26-27 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η 7η αγωνιστική, στις

9-10 Νοεμβρίου η 9η αγωνιστική και ακολουθεί διακοπή
λόγω Εθνικών ομάδων.

Η 10η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 23-24 Νοεμβρίου και
η 11η, η τελευταία του πρώτου γύρου της πρώτης φάσης, στις
30 Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου. Η πρώτη αγωνιστική εντός
Ιανουαρίου 2020 θα διεξαχθεί το Σαββατοκυρίακο 4-5 Ια-
νουαρίου.

Η δεύτερη φάση θα αρχίσει στις 29 Φεβρουαρίου – 1η

Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου 2020. Ο τε-
λικός Κυπέλλου 2019-2020 θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20
Μαΐου 2020.
Έρχεται το VAR από τη σεζόν 2020-21

Στην αποκάλυψη πως το VAR θα εφαρμοστεί στο Κυ-
πριακό πρωτάθλημα από τη σεζόν 2020-21 προέβη ο Πρό-
εδρος της ΚΟΠ. Ο κ. Γιώργος Κούμας, στην ομιλία του στα
βραβεία της ΚΟΠ για τους κορυφαίους της σεζόν, ανέφερε
ότι παρά το ψηλό κόστος πάρθηκε η απόφαση να εγκατα-
σταθεί στα κυπριακά γήπεδα το σύστημα VAR από τη μεθε-
πόμενη σεζόν (2020-2021).

Με άλλο μοντέλο η Β΄ Κατηγορία
Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας της περιόδου 2018-

2019 πέρασε στην ιστορία και δυστυχώς αμαυρώθηκε από
την αλλεπάλληλη έλευση φακέλων από την ΟΥΕΦΑ για
προσυνεννοημένους αγώνες.

Η ΚΟΠ μάλιστα το διέκοψε ώστε μαζί με την Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία να βρουν λύσεις.

Το γεγονός όμως ότι φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο ήταν
ασφαλώς ‘κτύπημα’ όχι μόνο για την Β΄ Κατηγορία, αλλά
και για ολόκληρο το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος κερδισμένος
είναι ο Εθνικός Άχνας που έκοψε πρώτος το νήμα και ο
Ολυμπιακός που πήρε το άλλο εισιτήριο ανόδου. Και οι δύο
αυτές ιστορικές ομάδες επιστρέφουν στην Α΄ Κατηγορία.
Από κει και πέρα, το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού ήπιαν το
ΘΟΪ Λακατάμιας, η ΜΕΑΠ Π. Χωριού, η ΠΑΕΕΚ και ο Δι-
γενής Ορόκλινης.
Η νέα δομή

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, μετά την απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ, από τη νέα περίοδο 2019-
2010 αλλάζει ριζικά ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήμα-
τος Β΄ Κατηγορίας. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί σε δύο ομί-
λους.

Στον πρώτο όμιλο θα συμμετάσχουν η Αλκή Ορόκλινης,
ο Άρης Λεμεσού, η Ομόνοια Αραδίππου, ο ΑΣΙΛ Λύσης, η

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, η Αγία Νάπα, η Ομόνοια Ψευδά
και η ΕΝΥ Διγενής Ύψωνας.

Στον δεύτερο όμιλο θα συμμετάσχουν ο Ερμής Αραδίπ-
που, ο Οθέλλος Αθηένου, η Αναγέννηση Δερύνειας, ο Ονή-
σιλος Σωτήρας, η ΑΕΖ Ζακακίου, ο Ακρίτας Χλώρακας, ο
Διγενής Μόρφου και ο Π.Ο. Ξυλοτύμπου.

Οι ομάδες των δύο ομίλων θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα
δύο γύρων (εντός και εκτός) με όλες τις ομάδες του ομίλου
τους (σύνολο 14 αγωνιστικές).

Με τη λήξη της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, οι
πρώτες τέσσερις ομάδες του κάθε ομίλου θα μπουν στον
Όμιλο Β΄ Premier και οι τέσσερις τελευταίες ομάδες του
κάθε ομίλου θα μπουν στον Όμιλο Β΄ Standard.

Οι πρώτες δύο ομάδες του Ομίλου Β΄ Premier θα εξα-
σφαλίσουν την άνοδο τους στην Α΄ Κατηγορία. Οι τελευ-
ταίες τέσσερις ομάδες του Ομίλου Β΄ Standard θα υποβιβα-
στούν στην Γ΄ Κατηγορία.
Οι έδρες των ομάδων στο Πρωτάθλημα 2019-2010

Σε εννέα διαφορετικά στάδια θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα
Cyta 2019-2020. Πρόκειται για τα στάδια ΓΣΠ, Τσίρειο, ‘Αν-
τώνης Παπαδόπουλος’, ΑΕΚ Αρένα, Μακάρειο, ‘Στέλιος Κυ-
ριακίδης’, Αμμόχωστος – Επιστροφή, ‘Τάσος Μάρκου’ και
Στάδιο Εθνικού Άχνας. Σε κανένα στάδιο δεν θα αγωνιστούν
πέραν των δύο ομάδων.  Από δύο ομάδες θα φιλοξενήσουν
το ΓΣΠ, το Μακάρειο και το Τσίρειο, ενώ στα υπόλοιπα στά-
δια θα αγωνιστεί μια ομάδα.

ΑΕΚ: Στάδιο Αρένα
Απόλλων, ΑΕΛ: Τσίρειο
Ανόρθωση: ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’
Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ: ΓΣΠ
Δόξα, Ολυμπιακός: Μακάρειο
Εθνικός: Εθνικός Άχνας
Ε.Ν. Παραλιμνίου: Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου
Ν. Σαλαμίνα: ‘Αμμόχωστος’
Πάφος: ‘Στέλιος Κυριακίδης’

Αρχίζουν τα… βάσανα
Ενάμιση μήνα περίπου μετά τα τέλος του περσινού μαρα-

θωνίου, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, ΑΕΛ και Απόλλωνας… μπήκαν για
τα καλά στα βάσανα για τη νέα χρόνια. Οι πιο πάνω ομάδες
θα μας εκπροσωπήσουν στο Τσιάμπιον Λιγκ (ΑΠΟΕΛ) και
Γιουρόπα Λιγκ (ΑΕΚ, ΑΕΛ και Απόλλωνας).

Για όλες τις ομάδες ο πήχης έχει μπει και πάλι ψηλά, αφού
προσδοκούν αρχικά είσοδο στους ομίλους.
ΑΠΟΕΛ – Απ’ την αρχή στα δύσκολα

Μια παλιά γνώριμη, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας την οποία
απέκλεισε το 2011 ή την ανερχόμενη δύναμη του ποδο-
σφαίρου του Μαυροβουνίου Σουτζέκα, θα βρει στο δρόμο
του το ΑΠΟΕΛ στο Β΄ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς
Λιγκ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στον Α΄
προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με την πρωταθλήτρια
Σλοβακίας να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για την πρό-
κριση, αφού πρόκειται για ομάδα πολύ καλύτερου επιπέδου.
Αν η Σλόβαν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, θα αποτελέσει
την πρώτη αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ στο νέο Ευρωπαϊκό οδοι-
πορικό που αρχίζει στις 23 ή 24 Ιουλίου που θα γίνει το

πρώτο ματς.
Οι γαλαζοκίτρινοι, αναμετρήθηκαν ξανά με την Σλόβαν,

το καλοκαίρι του 2011, στο πλαίσιο του Γ΄ προκριματικού
γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο ΓΣΠ έγινε το πρώτο ματς το οποίο τέλειωσε ισόπαλο
0-0, ενώ ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε στον επαναληπτικό στην
Μπρατισλάβα με 2-0, με σκόρερ τους Αΐλτον και Μαντούκα,
εξασφαλίζοντας την πρόκριση. 

Στα πλέι-οφ αντιμετώπισε τη Βίσλα Κρακοβίας, την οποία
απέκλεισε και εξασφάλισε συμμετοχή στους ομίλους του
Τσιάμπιονς Λιγκ. Το πρωτάθλημα Σλοβακίας αρχίζει στις 20
Ιουλίου και η Σλόβαν θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την
F.K. Pohronie.

Στην περσινή χρονιά η Σλόβαν πήρε με όλη της την άνεση
το πρωτάθλημα Σλοβακίας με 80 βαθμούς. Όσον αφορά τη
Σουτζέκα, είναι η πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου, κατακτών-
τας επίσης τον τίτλο με σχετική άνεση, παίρνοντας 74 βαθ-
μούς.

Το πρώτο ματς του ΑΠΟΕΛ με Σλόβαν ή Σουτζέκα θα
γίνει εκτός έδρας, στις 23 ή 24 Ιουλίου και ο επαναληπτικός
μια βδομάδα αργότερα στο ΓΣΠ. Όσον αφορά τις αναμε-
τρήσεις Σλόβαν-Σουτζέκα, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη
Σλοβακία 9 ή 10 Ιουλίου και ο επαναληπτικός στο Μαυρο-
βούνιο 16 ή 17 του ίδιου μήνα.
Η ΑΕΚ… της Ευρώπης δεν φοβάται!

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρίας) ή Ρουζομπέροκ (Σλοβακία),
θα βρει στον δρόμο της η ΑΕΚ, αν περάσει το εμπόδιο της
Πετροκούπ. Η ομάδα της Μολδαβίας δεν προκαλεί τρόμο
στους δευτεραθλητές Κύπρου, οι οποίοι ξεκίνησαν την κα-
τασκοπία του πρώτου τους αντιπάλου, προκειμένου να πα-
ρουσιαστούν όσο το δυνατό πιο ‘διαβασμένοι’ και προετοι-
μασμένοι για να μην … πατήσουν την μπανανόφλουδα.

Πάντως οι Ευρωπαϊκοί αγώνες, ειδικά κόντρα σε άγνω-
στες ομάδες, εγκυμονούν κινδύνους. Στην ΑΕΚ είναι έμπει-
ροι πια σε τέτοιους είδους παιχνίδια και λογικά δεν πρόκει-
ται να ρισκάρουν οτιδήποτε μπροστά στον κίνδυνο να πέ-
σουν προς εκπλήξεων.

Ο πρώτος φετινός Ευρωπαϊκός αγώνας της ΑΕΚ θα διε-
ξαχθεί στην ‘Αρένα’, την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ο επαναλη-
πτικός μια εβδομάδα αργότερα (18/7) στην Μολδαβία.
Νορβηγία ή Ιρλανδία;

Δύσκολο έργο δεν θα το έλεγε κανείς για τον Απόλλωνα,
δεν είναι όμως και εύκολο. Αφού περάσει το εμπόδιο της
Κάουνο Ζαλγκίρις, η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή θα
βρει στο δρόμο της μια εκ των Μπραν (Νορβηγίας) ή Σάμ-
ροκ Ρόβες (Ιρλανδίας). Η πρώτη, ίσως να έχει ένα προβάδι-
σμα έναντι της Σάμροκ.

Ο Απόλλωνας θα ήταν μεν φαβορί με όποια ομάδα και αν
κληρωνόταν, όμως το θετικό είναι ότι απέφυγε ομάδες όπως
η Μακάμπι Χάϊφας και η Σουηδική Χάκεν. Ο πρώτος αγώ-
νας θα γίνει στις 25 Ιουλίου εκτός έδρας και ο επαναληπτι-
κός την 1η Αυγούστου στο ΓΣΠ.
Πρώτος σταθμός Θεσσαλονίκη

Σαλόνικα ερχόμαστε! Αυτό είναι το σύνθημα που παίζει
στην οικογένεια της ΑΕΛ μετά την κλήρωση του β΄ προκρι-
ματικού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ. Η Λεμεσιανή ομάδα ξε-
κινά τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις από τη Θεσ-
σαλονίκη και το ‘Κλεάνθης Βικελίδης’, όπου θα αντιμετωπί-
σει τον Άρη στις 25 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο ‘Αρένα’.

Ο αντίπαλος της επιστρέφει στις Ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις μετά από 8 χρόνια και σίγουρα θέλει να έχει πορεία
όπως τότε, όταν και κατάφερε να μπει στους ομίλους, αλλά
και να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Άρης διατηρεί και ένα εντυπωσιακό αήττητο στα Ευ-
ρωπαϊκά παιχνίδια, αφού έχει να χάσει εντός έδρας εδώ και
51 χρόνια! Τελευταία φορά που ηττήθηκε η ομάδα του Άρη
ήταν για το Κύπελλο εκθέσεων, από την Ουϊπεστ.

Όλα αυτά σε 26 εντός έδρας παιχνίδια, έχοντας κερδίσει τα
13 και έχοντας φέρει ισοπαλία στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η ΑΕΛ θα είναι ομάδα που θα
καταφέρει να σπάσει το αήττητο. n

Σέντρα στις 24-25 Αυγούστου
Αντίστροφη μέτρηση για τους Ευρωπαϊκούς αγώνες



ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 201916

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Θετική θα είναι η αποτίμηση της ιστορίας

για την προσφορά του Δημήτρη Χριστόφια.

Νίκος Αναστασιάδης, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο ελληνικός λαός δεν είπε ακόμη την τε-

λευταία του λέξη.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η επόμενη κυβέρνηση θα διορίσει την ηγε-

σία της Δικαιοσύνης.

Κυριάκος Μητσοτάκης,

Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Η μόνη χρήσιμη ψήφος στις εκλογές, είναι

η ψήφος στο ΚΙΝΑΛ.

Φώφη Γεννηματά, 

Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Διεμήνυσα προσωπικά στον Γάλλο Πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν ότι δεν μπορεί να μιλά
για την Κύπρο.
Ταγίπ Ερντογάν,
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαχεί-
ριση στο Αιγαίο αν δεν ξεκαθαριστούν οι οι-
κονομικές ζώνες.
Γιώργος Κατρούγκαλος.
YΠΕΞ της Ελλάδας.

Με καλή θέληση είναι εφικτός συμβιβασμός

για κορυφαίους διορισμούς στην ΕΕ.

Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Δεν έχει σημασία εάν κάποιος είναι Τούρκος,
Έλληνας  ή Πόντιος, σημασία έχει πως είναι
άνθρωπος.
Εκρέμ Ιμάμογλου,
Δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Παγκύπριο το πένθος για το Δημήτρη Χριστόφια

Οτέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χρι-
στόφιας έχασε στις 21 Ιουνίου τη μάχη για τη ζωή
που έδινε για βδομάδες στο Γενικό Νοσοκομείο. Κα-

θολικό και παγκύπριο ήταν το πένθος για τον αγωνιστή  των
εργατικών αγώνων που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του
στα κυπριακά πράγματα.

Πιστός μέχρι τέλους και αταλάντευτος στις αρχές του
άφησε πολύτιμες παρακαταθήκες στη χώρα και το λαό που
τόσο αγάπησε και γι’ αυτόν με σθένος αγωνίστηκε. Η πολι-
τεία, η εκκλησία, η πολιτική ηγεσία και όλος ο λαός αποχαι-
ρέτησαν τον μπροστάρη των κυπριακών αγώνων με τιμές εν
ενεργεία αρχηγού κράτους. Με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου για τον εκλιπόντα δόθηκαν τιμές εν ενεργεία
αρχηγού κράτους. Τηρήθηκε τριήμερο πένθος, η κηδεία του
τελέσθηκε με δαπάνη του κράτους και η μέρα της κηδείας
κηρύχθηκε δημόσια αργία.

Στην κηδεία του που τελέστηκε στον ιερό ναό της του
Θεού Αγίας Σοφίας στο Στρόβολο χωροστατούντος του Μη-
τροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου συμπαρα-
στατούμενου από μέλη της ιεράς συνόδου παρέστη ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας με όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και Αντιπροσωπεία
της Ελληνικής Βουλής. Από Κυπριακής πλευράς παρέστη η
πολιτική και η δικαστική εξουσία και εκπρόσωποι όλων των
τάξεων του λαού, όπως και πλήθος πολιτών.

Την ΠΑΣΥΔΥ εκπροσώπησε ο Γ.Γ. της Συντεχνίας σ.
Γλαύκος Χατζηπέτρου και άλλα μέλη της ηγεσίας.

Κύριος ομιλητής στην εξόδιο ακολουθία ήταν ο Γ.Γ. του

ΑΚΕΛ κ. Άνδρος Κυπριανού που αναφέρτηκε στον άν-
θρωπο, τον ηγέτη και τον πολιτικό Χριστόφια. Το νεκρό
αποχαιρέτησε και εκ μέρους της οικογένειας του ο γυιος του
Χρίστος Χριστόφιας, ο οποίος αναφέρτηκε ειδικότερα στον
πατέρα Χριστόφια και την καθοδήγηση του στα παιδιά του.

Ο Δημήτρης Χριστόφιας είχε στενούς δεσμούς και με τη
δημόσια υπηρεσία και επιδείκνυε γι’ αυτήν και την πρόοδο
της το έντονο και αποδοτικό του ενδιαφέρον, όχι μόνο ως
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και στη διάρκεια της Προ-
εδρίας του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατά την Προεδρική του θητεία το ενδιαφέρον του και η
εμπλοκή του στα δημοσιοϋπαλληλικά κορυφώθηκαν και συ-
νεργάστηκε στενά και παραγωγικά με την ΠΑΣΥΔΥ για τη
ρύθμιση πολλών προβλημάτων. n

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας υιοθέτησε Σύμβαση
κατά της βίας και της  παρενόχλησης στην εργασία 

Νέα Σύμβαση και συνακόλουθη
Σύσταση κατά της βίας και της  πα-
ρενόχλησης στο χώρο της εργα-

σίας υιοθετήθηκαν από τη Διεθνή Συνδιά-
σκεψη Εργασίας, η οποία γιόρτασε φέτος
την εκατονταετηρίδα της. 

Τόσο η Σύμβαση  όσο και η Σύσταση
υιοθετήθηκαν στην τελευταία  σύνοδο της
Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε
στη Γενεύη. Η Σύμβαση υιοθετήθηκε με
439 ψήφους υπέρ έναντι επτά εναντίον και
30 αποχές. Η Σύσταση υιοθετήθηκε με
397 ψήφους υπέρ, 12 εναντίον και 44 απο-
χές. 

Η Σύμβαση καθορίζει ότι η άσκηση βίας
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργα-
σίας μπορεί να είναι  παραβίαση ή κατάχρηση  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και  να αποτελεί απειλή για την απόλαυση ίσων
ευκαιριών  και είναι επομένως απαράδεκτη και ασύμβατη με
την αξιοπρεπή εργασία. 

Καθορίζεται επίσης  οι ορισμοί  βία και παρενόχληση απο-
τελούν συμπεριφορές, πρακτικές ή απειλές που αποσκοπούν
ή οδηγούν σε σωματική, ψυχολογική,  σεξουαλική ή οικονο-
μική βλάβη. Η Σύμβαση υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι
έχουν ευθύνη για προαγωγή «γενικού περιβάλλοντος μηδε-
νικής ανοχής» σε αυτές τις καταστάσεις. 

Το νέο    διεθνές πρότυπο εργασίας στοχεύει  στην προ-
στασία των εργαζομένων και των εργοδοτών,  ανεξαρτήτως
της  συμβατικής τους σχέσης, και καλύπτει  άτομα που τε-
λούν σε καθεστώς κατάρτισης, μαθητευόμενους, εργαζόμε-
νους των οποίων έχει τερματιστεί η απασχόληση, εθελοντές,
άτομα σε αναζήτηση εργασίας και αιτητές απασχόλησης. Η
Σύμβαση προνοεί  επίσης ότι  άτομα που ασκούν εξουσία,
καθήκοντα και ευθύνες εργοδότη επίσης είναι δυνατό  να
υπόκεινται σε άσκηση βίας και παρενόχλησης.  

Η Σύμβαση καλύπτει περιπτώσεις  άσκησης βίας ή παρε-
νόχλησης στο περιβάλλον εργασίας, το χώρο πληρωμής των
εργαζομένων, το χώρο ανάπαυσης ή λήψης γευμάτων όπως
και τους χώρους υγείας. Καλύπτει επίσης ενέργειες  στη
διάρκεια  επαγγελματικών  ταξιδιών,  της περιόδου επαγ-

γελματικής κατάρτισης, όπως και το χρόνο κοινωνικών δρα-
στηριοτήτων.  

Την υιοθέτηση της Σύμβασης χαιρέτισε ο Γενικός Διευ-
θυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Guy Ryder ο
οποίος τόνισε ότι ή νέα Σύμβαση διασφαλίζει  το καθολικό
δικαίωμα για  ένα κόσμο  εργασίας απαλλαγμένο από  βία
και παρενόχληση και το επόμενο βήμα  πρέπει να είναι η
εφαρμογή  των προνοιών της ώστε να εδραιωθεί ένα  καλύ-
τερο,  ασφαλέστερο, αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον για
τους άνδρες και τις γυναίκες  εργαζόμενους.    Εξέφρασε δε
την εκτίμηση ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη που έχει
επιδειχθεί για τις  πρόνοιες  της Σύμβασης όπως και  η κοινή
απαίτηση για δράση προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγή-
σουν  σε ενέργειες εφαρμογή της. 

Η Σύμβαση θα αρχίσει να εφαρμόζεται 12 μήνες  μετά την
επικύρωση της από  δύο κράτη μέλη της Διεθνούς Οργάνω-
σης Εργασίας. Επισημαίνεται  ότι  η Σύσταση η οποία δεν
είναι νομικά δεσμευτική προσφέρει καθοδήγηση για τους
τρόπους εφαρμογής της Σύμβασης.  

Η φετινή Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμπλή-
ρωση  100 χρόνων  από τη δημιουργία της Διεθνούς  Οργά-
νωσης Εργασίας και σ’ αυτήν συμμετείχαν περισσότεροι από
5,700 αντιπρόσωποι  από τα 187 κράτη μέλη  ως εκπρόσω-
ποι κυβερνήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών. n


