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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Στην Πλήρη Ολομέλεια οι εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας κατά των αποφάσεων του ΔΔΚ

ΗΠλήρης Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου με
ομόφωνη απόφαση που εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου
2019, απέρριψε κοινό αίτημα του Γενικού Εισαγγε-

λέα της Δημοκρατίας και της ευπαίδευτης συνηγόρου της
Αρχής Λιμένων Κύπρου, που εμφανίστηκαν  για τους εφε-
σείοντες, για εξαίρεση αριθμού Δικαστών περιλαμβανομέ-
νου και του Προέδρου για τους ακόλουθους λόγους:

(α)  Έξι Δικαστές είναι σύζυγοι (ή γονείς) Δημοσίων Υπαλ-
λήλων ή συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων, που δεν είναι
διάδικοι στις παρούσες εφέσεις, ούτε και καταχώρησαν σχε-
τικές προσφυγές,

(β)  έξι Δικαστές (εκ των οποίων τρεις συμπεριλαμβάνον-
ται στους πιο πάνω υπό (α) έξι) καταχώρισαν προσφυγές στο
Διοικητικό Δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση της διοικη-

τικής απόφασης για μείωση του μισθού τους εξαιτίας του ότι
είναι και λήπτες σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων, στηρι-
ζόμενοι, μεταξύ άλλων, στο ΄Αρθρο 23 του Συντάγματος και,  

(γ)  ειδικά για τον Πρόεδρο ότι έχει αντιδικία με την Αρχή
Λιμένων Κύπρου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έφεσης
και αφορά σε ακίνητο της οικογένειας του το οποίο απαλ-
λοτριώθηκε πριν 50 χρόνια για σκοπούς κατασκευής Λιμένος
στη Λάρνακα.

Επιβάλλεται να τονιστεί ότι οι υπό αναφορά αιτητές δή-
λωσαν ευθέως ότι δεν τίθεται προς αμφισβήτηση η εντιμό-
τητα και ακεραιότητα των Μελών του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου. 

Αξίζει να τονιστεί επίσης ότι οι εφέσεις αυτές τέθηκαν ενώ-
πιον της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου

μετά από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου ενώπιον του
οποίου εκκρεμούσαν, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Εισαγ-
γελέως, με το οποίο συμφώνησαν όλες οι πλευρές.  Οι λόγοι
που προβλήθηκαν, είναι η μεγάλη συνταγματική και πολι-
τειακή τους σημασία και οι δραστικές συνέπειες που ενδε-
χομένως θα έχει η απόφαση, τόσο στην εθνική οικονομία,
όσο και σε δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους του Δημόσιου και
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σημειώνεται περαιτέρω πως το
Τριμελές Εφετείο, πριν λάβει την απόφασή του για παρα-
πομπή των εν λόγω εφέσεων στην Πλήρη Ολομέλεια, είχε
διαβούλευση με όλα τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου
σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται.

Πρόσω ολοταχώς για μονιμοποίηση των ΕΑΧ

ΗΟργάνωσή μας υλοποιώντας τη δέσμευσή της στο
πλαίσιο και των σχετικών αποφάσεων των συλλογι-
κών της Σωμάτων, ετοίμασε Πρόταση Νόμου για το

διορισμό σε μόνιμες θέσεις των Εργοδοτουμένων Αορίστου
Χρόνου (ΕΑΧ). 

Η πρόταση παρουσιάστηκε από το Γ.Γ. της Οργάνωσής
μας, συν. Γλαύκο Χατζηπέτρου, την περασμένη Παρασκευή,

12 Ιουλίου 2019, στις 2.00μ.μ. στο κατάμεστο Αμ-
φιθέατρο του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμ-
μετοχή των ενδιαφερομένων συναδέλφων ήταν
ομολογουμένως πολύ μεγάλη και ενθουσιώδης
και η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε άριστο
κλίμα, ενώ στο τέλος δόθηκε χρόνος στους συ-
ναδέλφους να υποβάλουν τα ερωτήματά τους, τα
οποία πρόθυμα απαντήθηκαν από το ΓΓ μας. Οι
συνάδελφοι ΕΑΧ μετά το τέλος της συνάντησης,
δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλε-
σμά της και το περιεχόμενο της Πρότασης Νόμου
που τους παρουσιάστηκε και αναλύθηκε και ευ-
χήθηκαν να δοθεί σύντομα αίσια κατάληξη στο
θέμα, το οποίο αποτελεί και επιδίωξη της Οργά-
νωσής μας.

Όπως κατ’ επανάληψη τονίστηκε από την ΠΑ-
ΣΥΔΥ και στο παρελθόν, το θέμα του διορισμού
διά νόμου σε μόνιμες θέσεις όλων των ΕΑΧ που
υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία πάνω σε
πλήρη βάση απασχόλησης και κατέχουν τα προ-
σόντα που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας
των θέσεων στις οποίες θα διοριστούν, περιλαμ-
βάνεται στις προτεραιότητες της Οργάνωσής μας.

Ο συλλογικός διορισμός των ΕΑΧ κρίνεται απαραίτητος,
αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δη-
μόσιας υπηρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της ιε-
ραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης, που είναι θεμελιω-
μένη σε κανόνες δικαίου.

Με σκοπό την υλοποίηση του πιο πάνω στόχου το ταχύ-
τερο δυνατό η Πρόταση Νόμου που έχει ετοιμαστεί από την
Οργάνωσή μας, έχει ήδη διαβιβαστεί σε κοινοβουλευτικά
κόμματα (ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, ΔΗΚΟ, ΔΗΣΥ) για περαιτέρω δια-
βούλευση. 

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η κυβέρνηση σε συνάντηση
που είχαμε τον περασμένο Οκτώβριο στο Προεδρικό μας
επιβεβαίωσε, διά στόματος τόσο του ίδιου του Προέδρου της
Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Οικονομικών, ότι διά-
κειται θετικά ως προς τη μονιμοποίηση των ΕΑΧ. 

Στόχος της Οργάνωσής μας είναι μέσα από εντατικές συ-
ναντήσεις και επαφές με τα κόμματα και την κυβέρνηση να
επιτύχουμε την ψήφιση της Πρότασης Νόμου από τη Βουλή
το συντομότερο δυνατό προς αποκατάσταση των 4.500 συ-
ναδέλφων ΕΑΧ.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Πρόταση Νόμου
στη σελ. 7.

Οι καιροί καλούν και την Κύπρο
να υιοθετήσει και εφαρμόσει
Εθνική Στρατηγική για το
Blockchain στην Κύπρο για να
περιληφθεί στον παγκόσμιο ψη-

φιακό χάρτη.   σελ. 12

Προωθείται Blockchain και στην Κύπρο

Σε άρθρο του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ο
Νίκος Κωνσταντάρας αναφέρει ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει ευκαιρία να απο-
δείξει το στόχο του για εκσυγχρονισμό της
Ελλάδας, αν δεν το πετύχει θα κριθεί ως
απλός μιμητής των προηγούμενων.   σελ. 3

Το πράσινο φως για τη διεξαγωγή
δεύτερου δημοψηφίσματος για 
το Brexit έδωσαν τα συνδικάτα
που συνδέονται με το Βρετανικό
κόμμα των Εργατικών. σελ. 11

Δεύτερο δημοψήφισμα για Brexit
ζητούν τα Βρετανικά συνδικάτα

Προοπτικές της Κυβέρνησης Μητσοτάκη

Συνέχεια στη σελ. 2
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Ηλεκτρονική πληρωμή φόρων
Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι εμπρόθεσμες πλη-

ρωμές φόρων, από:
• επιβολή φορολογίας
• αυτοφορολογία
• παρακράτηση
πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστο-

σελίδας της JCCsmart (www.jccsmart.com).
Για αποφυγή ταλαιπωρίας επισημαίνεται ότι στα Επαρ-

χιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων θα πραγματοποιούνται
πληρωμές ΜΟΝΟ όταν:

• αυτές φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις
• αφορούν Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου

Φυσικού και Νομικού Προσώπου (0200). 

Στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας,
μεταξύ άλλων, τονίστηκαν τα ακόλουθα:

Οι Συνταγματικές και Νομικές αρχές που
ακολουθούνται στα σύγχρονα δικαστικά συ-
στήματα, για θέματα εξαιρέσεων Δικαστών,
είναι, γενικά, οι εξής:

1. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ένας Δικα-
στής οφείλει, κατά κανόνα, να εξαιρεθεί είναι
όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος μερο-
ληψίας ή εύλογη υποψία μεροληψίας, εκ μέ-
ρους του,  και αφορά κυρίως τις εξής περι-
πτώσεις:  

(α) όταν έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον
από την έκβαση της υπόθεσης, 

(β)  όταν έχει στενή φιλία ή εχθρότητα με
τους διαδίκους, και (γ)  για άλλους λόγους
που, υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης
υπόθεσης, επιβάλλουν την εξαίρεσή του.

2. Αυτοεξαίρεση Δικαστή για μη σοβαρό
λόγο, ο οποίος δεν συνιστά έγκυρο λόγο
εξαίρεσης, μπορεί να θεωρηθεί ως παρά-
λειψη του Δικαστή να εκτελέσει το Δικα-
στικό του καθήκον και ως μη επιτρεπτή πα-
ρέμβαση των διαδίκων στην επιλογή του Δι-
καστή της υπόθεσης τους, κατά παράβαση
του κανόνα για απρόσωπο τρόπο απονομής
της δικαιοσύνης. Η ανάγκη διασφάλισης της
υποκειμενικής και αντικειμενικής αμερολη-
ψίας του Δικαστηρίου θα πρέπει να συμβι-
βάζεται με την ανάγκη για ορθή λειτουργία
του Δικαστικού Συστήματος. 

Οι αρχές περί εξαίρεσης, πέραν της πάγιας
νομολογιακής αποκρυστάλλωσής τους,
έχουν ενσωματωθεί στον Οδηγό Δικαστικής
Συμπεριφοράς που υιοθετήθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο (Αναθεωρημένη ΄Εκ-
δοση Μαΐου 2019).

3. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να συγ-
κροτηθεί άλλο νόμιμο Δικαστήριο για να εκ-
δικάσει μιαν υπόθεση, είναι επιτρεπτό, δυνά-

μει του Δικαίου της Ανάγκης, να μετέχουν
στη σύνθεση του Δικαστηρίου και Δικαστές
που έχουν ακόμη και άμεσο οικονομικό συμ-
φέρον στην έκβαση της υπόθεσης, κατά πα-
ρέκκλιση προς το γενικό κανόνα.

4. Έχοντας  τις προαναφερόμενες αρχές
υπόψη, καταλήγουμε στα εξής συμπερά-
σματα:

(α). Οι εφέσεις αυτές τέθηκαν ενώπιον της
Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου για πολύ καλούς λόγους που είναι
(i) τα θεμελιακά συνταγματικά θέματα που
εγείρονται  και (ii) η σημασία, ενδεχομένως,
των συνεπειών τους

(β). Η Πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου είναι το Ανώτατο Δικαστικό
Όργανο της χώρας και στην περίπτωση ερ-
μηνείας του Συντάγματος, εκτελεί τα καθή-
κοντα του, υπό του Συντάγματος ιδρυθέν-
τος, Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
(Δέστε: Ν. 33/1964).  Μεταξύ άλλων έχει
εξουσία απόκλισης από δεσμευτικό προ-
ηγούμενο, υπό προϋποθέσεις.   Στην Πλήρη
Ολομέλεια μετέχει ο Πρόεδρος και τα Μέλη
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.   Στην υπόθεση
Hadjisavvas v. The Republic (1986) 2 CLR,
154 αποφασίστηκε ότι ο Νόμος 33/1964 και
ειδικά το άρθρο 11(3) παρέχει εξουσία στο
Ανώτατο Δικαστήριο να αναλαμβάνει την
εκδίκαση μιας υπόθεσης ή να αποφασίζει τη
διεύρυνση του Σώματος για σκοπούς ακρό-
ασης έφεσης, όπως έγινε, εν προκειμένω.  

(γ). Η Πλήρης Ολομέλεια συνεδριάζει όχι
κατά το δοκούν, αλλά σπάνια και προς τελε-
σίδικη επίλυση ύψιστων συνταγματικών θε-
μάτων ή προς ευθυγράμμιση της νομολογίας
επί ορισμένου θέματος εφόσον παρατηρείται
απόκλιση σε αποφάσεις των Εφετείων.

(δ). Η Πλήρης Ολομέλεια έχει το βάρος,
αλλά και την ευθύνη της συλλογικότητας
όλων των Ανώτατων Δικαστών της Δημο-
κρατίας.  Η συλλογική συνείδηση εκτέλεσης
του ύψιστου καθήκοντος της εκδίκασης θε-

μελιακών ζητημάτων που άπτονται των ατο-
μικών ελευθεριών κατοχυρωμένων από το
Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου δεν επιτρέπει,
κατά κανόνα, εξαιρέσεις.  Διαφορετικά η
Πλήρης Ολομέλεια καταργείται ως θεσμός
και η Πολιτεία παύει να έχει τον κατ΄ εξοχή
θεματοφύλακα, στον οποίο το Σύνταγμα εμ-
πιστεύθηκε επίλυση ζητημάτων λειτουργίας
της Πολιτείας, αλλά και των πολιτών της.  

(ε). Αποτελεί υποχρέωση της Πλήρους
Ολομέλειας να διατηρήσει  την πλήρη σύν-
θεσή της.  Όταν ζητήθηκε η διεύρυνση του
Εφετείου και η παραπομπή των εφέσεων
ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας, πι-
στεύουμε ότι οι εφεσείοντες ήθελαν να
έχουν την απόφαση αυτού του Σώματος,
αφού ακουστούν τα εκατέρωθεν επιχειρή-
ματα τα οποία είναι αμιγώς νομικής και συν-
ταγματικής υφής και ουδόλως σχετίζονται με
ζητήματα μαρτυρίας ή αξιοπιστίας μαρτύ-
ρων. 

(στ). Με δεδομένα όλα τα αιτήματα εξαί-
ρεσης, όχι μόνο Πλήρης Ολομέλεια (δεκα-
τριών Δικαστών) ή τουλάχιστον επτά Δικα-
στών, δεν μπορεί να συγκροτηθεί, αλλά ούτε
καν Τριμελές Εφετείο, (όπου τα κωλύματα
εφαρμόζονται πιο αυστηρά), θα είναι δυνατό
να συγκροτηθεί

(ζ). Θεωρούμε ότι εν προκειμένω ενεργο-
ποιείται ο Κανόνας της Ανάγκης, όπως επε-
ξηγήθηκε, μεταξύ άλλων, στις υποθέσεις
Saskatchewan και Φυλακτού (ανωτέρω),
στους Halsbury΄s Laws of England (4η έκ-
δοση), Τόμος Ι (ι), παράγραφος 93, σελ. 174
και όπως αναγνωρίζεται στις επεξηγηματι-
κές σημειώσεις των Αρχών Δικαστικής Δε-
οντολογίας Bangalore (Commentary on The
Bangalore Principles of Judicial Conduct –

September 2007). Οι αρχές αυτές έχουν κω-
δικοποιηθεί στη σχετική Δικαστική Πρα-
κτική, έτσι ώστε ο κανόνας αποκλεισμού να
μην ισχύει σε υποθέσεις της Πλήρους Ολο-
μέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παρα-
θέτουμε εν προκειμένω, την ακόλουθη σχε-
τική επεξήγηση:

(η). Η γενική αρχή του Κανόνα της Ανάγ-
κης, που ισχύει και στο Κοινό Δίκαιο, θέτει
ότι όταν τέτοιος αριθμός Μελών του μονα-
δικού αρμοδίου Δικαστηρίου επηρεάζεται
από κώλυμα που επιβάλλει την εξαίρεσή
τους, ώστε να μην μπορεί να συγκροτηθεί
τέτοιο Δικαστήριο, τότε όλα τα Μέλη του
Δικαστηρίου έχουν δικαίωμα και υποχρέωση
να ακούσουν και να αποφασίσουν την υπό-
θεση.  Στην προκείμενη περίπτωση σχεδόν
όλα τα Μέλη επηρεάζονται, σε βαθμό που
είναι αδύνατη η συγκρότηση Δικαστηρίου
προς εκδίκαση. 

(θ). Κρίνουμε, υπό τις περιστάσεις, ότι το
δικαστικό μας καθήκον υπερέχει και επιβάλ-
λει όπως οι εξαιρετικά σημαντικές και κρίσι-
μες αυτές υποθέσεις κριθούν από την Πλήρη
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με
Δεκατριμελή σύνθεση, ως η απόφαση μας.

Είναι αναγκαίο δηλαδή, όπως όλοι οι 
Δικαστές, μηδενός εξαιρουμένου, συμμετέ-
χουν, ανεξαρτήτως κωλυμάτων, ώστε να
συγκροτηθεί νομίμως Πλήρης Ολομέλεια
για την εκδίκαση αυτών των εξαιρετικά ση-
μαντικών Εφέσεων, όπως ήταν και παραμέ-
νει το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, το
οποίον εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστή-
ριο, με τη συμφωνία όλων των πλευρών 
και η απόφαση εκείνη ουδέποτε αμφισβητή-
θηκε. n

Συνέχεια από σελ. 1

Στην Πλήρη Ολομέλεια οι εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

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) 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο Θεόδωρος Χριστάκη, Δασικός Λειτουρ-

γός, διορίζεται στη θέση Συντηρητή Δασών,
από την 1η Ιουλίου 2019.

Ο Γεώργιος Γεωργίου, Σχεδιαστής, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διορίζεται
στη θέση Συντηρητή Δασών, από την 1η Ιου-
λίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Σάββας Ιεζεκιήλ, Ανώτερος Συντηρητής
Δασών, προάγεται στη θέση Πρώτου Συντη-
ρητή Δασών, από τις 15 Ιουνίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Περιβάλλοντος
Α΄, Τμήμα Περιβάλλοντος, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος,
από τις 15 Ιουνίου 2019: Χριστίνα Πανταζή,
Δημήτρης Κουτρουκίδης, Μερόπη Σαμαρά.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Περιβάλλοντος,
προάγονται στη θέση Λειτουργού Περιβάλ-
λοντος Α', από τις 15 Ιουνίου 2019: Δημή-
τρης Δημητρίου, Δέσπω Ζαβρού, Παύλος Α.
Παύλου, Νικολέττα Κυθραιώτου, Νεοκλής
Αντωνίου.

Ο Χριστάκης Φ. Εθελοντής, Λειτουργός
Αεροπορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής

Αεροπορίας, προάγεται στη θέση Λειτουρ-
γού Αεροπορικών Κινήσεων Α΄, από την 1η
Ιουλίου 2019.

Ο Μαρίνος Παρέλλης, Λογιστής, Γενικό
Λογιστήριο, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Εσωτερικού Ελεγκτή, Τμήμα Πολιτικής Αε-
ροπορίας, από τις 15 Ιουλίου 2019.

Ο Μάριος Λ. Σαββίδης , Λειτουργός Ελέγ-
χου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών
Εταιρειών, Υπουργείο Οικονομικών, προάγε-
ται στη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄,
από τις 15 Ιουνίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ελέγχου Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,
προάγονται στη θέση Λειτουργού Ελέγχου
Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εται-
ρειών Α΄, από τις 15 Ιουνίου 2019: Επιφανία
Πολυκάρπου-Κυπριανού, Μάριος Γ. Σαββί-
δης, Νατάσα Κολλητήρη, Σταυρούλα Χούρη,
Ειρήνη Ιωάννου, Παναγιώτα Γεωργίου,
Σοφία Σ. Πέτρου, Νικολέττα Νικολάου, Κα-
τερίνα Στρατή, Ειρήνη Μενοίκου-Μακρή,
Θεόδωρος Χατζηδημητρίου.
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Aπόψεις και σχόλια
Σχέδια και υποχρεώσεις

Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά, το αποτέ-
λεσμα υπήρξε πεντακάθαρο και η εναλλαγή

στην εξουσία εξελίχ-
θηκε κατά τρόπο υπο-
δειγματικό, θεσμικά,
πολιτισμένα, χωρίς εν-
τάσεις ή άλλες εξάρ-
σεις, όπως ταιριάζει σε
μια προηγμένη Δημο-
κρατία.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός υποδέχ-
θηκε τον νεοεκλεγέντα στο κεφαλόσκαλο
του Μεγάρου Μαξίμου, η παράδοση-παρα-
λαβή ήταν ομαλή, δεν υπήρξαν παρατρά-
γουδα και οι ενημερώσεις, κατά τα φαινό-
μενα, ήσαν επαρκείς, καθώς ουδείς εντόπισε
κάτι σημαντικό ή σχολίασε επισήμως οτιδή-
ποτε με τρόπο αρνητικό, με εξαίρεση κάποιες
ατυχέστατες διαρροές που εκθέτουν εκεί-
νους που τις έκαναν και εκείνους που τις υιο-
θέτησαν.

Και η νέα κυβέρνηση επίσης ανέλαβε τα
ηνία προετοιμασμένη, σαν έτοιμη από καιρό,
με τα πρόσωπα προεπιλεγμένα και το σχέ-
διο διακυβέρνησης κατατεθειμένο εγκαίρως
στον ελληνικό λαό. Όλα έγιναν μέσα σε δύο
μέρες και πλέον η νέα κυβέρνηση του κ. Μη-
τσοτάκη εργάζεται πυρετωδώς προκειμένου
να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό της.

Κινείται δε με μεγάλη ταχύτητα αιφνιδιά-
ζοντας σχεδόν τους πάντες. Τα πρώτα δείγ-
ματα φανερώνουν, αν μη τι άλλο, σοβαρό-
τητα και ετοιμότητα. Αυτό ωστόσο δεν ση-
μαίνει ότι τα χέρια της είναι λυμένα και τα
πάντα τακτοποιημένα.

Το στοίχημα της οικονομίας παραμένει
κρίσιμο και οι προσδοκίες του ελληνικού
λαού υψηλές. Η νέα κυβέρνηση οφείλει να
ισορροπήσει ανάμεσα στις υποχρεώσεις
έναντι δανειστών και εταίρων και στην ικα-
νοποίηση των λαϊκών προσδοκιών.

Πράγμα που σημαίνει ότι στην παρούσα
φάση τουλάχιστον η κυβέρνηση δεν μπορεί
να αρνηθεί τον στόχο των υψηλών πλεονα-
σμάτων, ούτε να διεκδικήσει εξ αρχής την
απομείωσή τους χωρίς συνέπειες. Όπως και
δεν μπορεί να καλύψει μονομιάς όλες τις
υποσχέσεις προς τους πολίτες για τη μείωση
των φόρων.

Κατά τα φαινόμενα, θα επιδιώξει να καλύ-
ψει κατά το δυνατόν τον στόχο του πλεονά-
σματος, ώστε να μην προκαλέσει τους εταί-
ρους και μαζί να δώσει ένα σήμα ότι οι μει-
ώσεις φόρων θα ξεκινήσουν από το 2020.
Ιδιαιτέρως εκείνοι που σχετίζονται με την
ακίνητη περιουσία, για να σηματοδοτήσει
μια νέα περίοδο μειωμένων επιβαρύνσεων,
ικανή να ενισχύσει τη διόρθωση τιμών στην
αγορά ακινήτων και να υποβοηθήσει με
αυτόν τον τρόπο τις τράπεζες, οι οποίες κρύ-
βουν υποτιμημένες αξίες στα χαρτοφυλάκιά
τους.

Προς κάλυψη δε των όποιων καχυποψιών
οφείλει να μεταδώσει ισχυρά μεταρρυθμι-
στικά σήματα στη διεθνή οικονομική κοινό-
τητα. Να δηλώσει εμπράκτως δηλαδή ότι θα
ευνοήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, ότι θα κα-
ταστήσει φιλικότερο το ελληνικό περιβάλ-
λον και ότι θα δημιουργήσει συνθήκες άν-
θησης της οικονομικής δραστηριότητας. 

Για τον σκοπό αυτόν ακριβώς θα επιχειρη-
θεί η ταυτόχρονη κατάθεση του φορολογι-
κού και του αναπτυξιακού νομοσχεδίου.

Γενικώς οι νέοι Κυβερνώντες υπολογίζουν
ότι με τη δυναμική των αναπτυξιακών πρω-
τοβουλιών τους θα υπερκεράσουν τις όποιες
αμφιβολίες εγερθούν από τυχόν μη επίτευξη
του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων
για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Βέβαια τούτο, μένει να αποδειχθεί και να
μην αποτελέσουν τα παραπάνω τις αυταπά-
τες και τις ψευδαισθήσεις της νέας περιόδου.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 14.07.2019

l Ευχόμαστε τα καλύτερα για την Ελλάδα.
 

?

Ευνοϊκά παράδοξα της νέας κυβέρνησης
Η περίπτωση του

Κυριάκου Μητσοτάκη
μπορεί να βραχυκυ-
κλώσει όσους προ-
σπαθούν να ερμηνεύ-
σουν την ελληνική
πραγματικότητα μέσα
από απλοϊκά δίπολα,
όπως εκσυγχρονι-

σμός - παράδοση, πρόοδος - συντήρηση, δυ-

τικότροποι - εσωστρεφείς, κοσμοπολιτισμός
- τοπικισμός. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η
σύνθεση της κυβέρνησής του, αλλά και η
προηγούμενη κυβέρνηση, είναι απόδειξη ότι
αυτά τα δίπολα, και άλλα, είναι τόσο ισχυρά
στην κοινωνία και στην πολιτική μας που
είναι σαν να μην υπάρχουν – είναι τόσα τα
ρεύματα που οι περισσότεροι βρίσκουν κάτι
κοινό μεταξύ τους, αλλά και κάτι που τους
χωρίζει. Γι’ αυτό είδαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, κόμματα αντίθετων άκρων ενω-
μένα από την έχθρα τους προς την εγχώρια
και ευρωπαϊκή ελίτ. Γι’ αυτό βλέπουμε μια
κυβέρνηση που έχει στόχο τον εκσυγχρονι-
σμό της χώρας να ορκίζεται σε θρησκευτική
τελετή. Γι’ αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο,
ούτε πρωτοφανές, να ακούμε υποσχέσεις για
εκσυγχρονισμό με όχημα κόμμα που εκπρο-
σωπεί το παλιό.

Ο Κώστας Σημίτης πέτυχε πολλά ως εκ-
συγχρονιστής πρωθυπουργός και πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που μετέδωσε
τον ιό του λαϊκισμού σε κάθε κύτταρο του
πολιτικού σώματος σε βαθμό που ακόμη
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από την
Αριστερά έως τη Δεξιά. Άλλοι εκσυγχρονι-
στές που έστησαν δικά τους κόμματα απέ-
τυχαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που πρέσβευε την πιο
προοδευτική πτέρυγα της πολιτικής από
άποψη κοινωνικών ελευθεριών, κυβέρνησε
με τον Πάνο Καμμένο και με τα παραδο-
σιακά εργαλεία της χειραγώγησης των θε-
σμών, των υποσχέσεων και της καλλιέργειας
πολιτικής πελατείας. Όπως έκαναν και το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στο παρελ-
θόν. Τώρα ήρθε η σειρά του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη να χρησιμοποιήσει το βάθος και
την οργάνωση της Ν.Δ. για να εισαγάγει με-
ταρρυθμίσεις. Εάν πετύχει έστω μερικά απ’
όσα θέλει, το συμπέρασμα θα είναι ότι ο εκ-
συγχρονισμός στην Ελλάδα είναι πιο εφι-
κτός όταν ο αρχηγός ενός μεγάλου κόμμα-
τος τολμάει να πάρει αποφάσεις που υπερ-
βαίνουν τη νοοτροπία του κόμματός του.
Νέα κόμματα που προτείνουν μεταρρυθμί-
σεις μαραζώνουν, ενώ αυτά που πωλούν πα-
ραμύθια βρίσκουν οπαδούς, όπως οι πιο
πρόσφατες περιπτώσεις των κ. Βελόπουλου
και Βαρουφάκη.

Ο Μητσοτάκης είναι σαν ξένο κεφάλι

πάνω στο σώμα της Ν.Δ., όπως ήταν ο Σημί-
της στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρωθυπουργός του
1996-2004 εξελέγη διάδοχος του Ανδρέα
Παπανδρέου, ενώ δεν ήταν το φαβορί,
επειδή οι σύντροφοί του κατάλαβαν ότι
μόνον αυτός μπορούσε να τους εξασφαλίσει
την παραμονή στην εξουσία. Όσο και αν
γκρίνιαζαν πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ, ο Ση-
μίτης διέθετε αυτό το κεφάλαιο. Η εκλογή
του Μητσοτάκη επίσης ήταν απρόσμενη και
επιτεύχθηκε με τις ψήφους ανθρώπων που
πίστευαν ότι χρειαζόταν ένας κεντρώος,
ένας φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής για να
μπορεί η Ν.Δ. να ελπίζει σε επιστροφή στην
εξουσία. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τη χάρη
του Μητσοτάκη να του επιτίθεται συνεχώς,
ώστε η νίκη της Ν.Δ. στις ευρωεκλογές να
πιστωθεί εξ ολοκλήρου στον αρχηγό της, δί-
νοντάς του κεκτημένη ταχύτητα και νέο
κύρος στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές.
Ετσι, έχουμε μια σπάνια ευνοϊκή διάταξη: εκ-
συγχρονιστής ηγέτης με αναμφισβήτητη
αξιοπιστία στο κόμμα του· κόμμα με βάθος,
μηχανισμούς και παραδοσιακά ερείσματα
στην κοινωνία· νωπή εντολή με αυτοδυνα-
μία.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει την ευκαιρία να υπερβεί την
εικόνα που οι πολιτικοί αντίπαλοι προσπά-
θησαν να του επιβάλουν και να αποδείξει ότι
στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός της Ελ-
λάδας προς το συμφέρον όλων. Η επιτυχία
είναι η μόνη επιλογή, αλλιώς γρήγορα θα
κατηγορηθεί ότι αυτός είναι «σαν τους άλ-
λους» και το κόμμα του ανήκει στο παρελ-
θόν. Η επιτυχία απαιτεί την ανοχή και τη
συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού μέ-
ρους του πληθυσμού. Το ότι ο ίδιος και η κυ-
βέρνησή του (η οποία όφειλε να έχει περισ-
σότερες γυναίκες) εκφράζουν πολλά από τα
χαρακτηριστικά και αμφίρροπα ρεύματα της
κοινωνίας και της πολιτικής, μας επιτρέπει
να ελπίζουμε ότι θα τα ενώσει πίσω του και
θα οδηγήσει την κυβέρνηση και τη χώρα
προς τα εμπρός.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 14.07.2019

l Ίδωμεν.

Ανανέωση τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας 

Ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών, για την ανανέωση των
τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων αδειών

κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2019 οι
οποίες έληξαν στις 30η Ιουνίου αναφέρει τα
ακόλουθα:

• Οι τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες άδειες κυ-
κλοφορίας ανανεώνονται από τη Δευτέρα
1.7.2019.

• Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των
εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι η Κυ-
ριακή 8.9.2019.

• Οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας μπορούν
να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών
και έξι μηνών.

• Τονίζεται ότι, με βάση την ισχύουσα νο-
μοθεσία οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας θα
ανανεώνονται μέχρι την Κυριακή 8.9.2019
χωρίς επιβάρυνση.

• Με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανε-

ώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται
μετά από την Κυριακή 8.9.2019, θα επιβάλ-
λεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφο-
ρίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και
ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της
άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο
οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

• Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει από
τη Δευτέρα 9.9.2019 και από την ημερομη-
νία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών
Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυ-
κλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια
κυκλοφορίας.

• Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφο-
ρίας θα πρέπει να υπάρχει:

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ
- Ασφάλεια
• Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντί-

σουν για την ανανέωση της άδειας κυκλο-
φορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να

μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να
αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του
συστήματος που μπορεί να προκαλέσει τα-
λαιπωρία.           

• Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι,όσοι
είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του
οχήματός τους για το δεύτερο τρίμηνο ή το
πρώτο εξάμηνο του 2019, αλλά δεν προτί-
θενται να την ανανεώσουν για το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα του 2019 θα πρέπει να
υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών
αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη
συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12Α. Σε αν-
τίθετη περίπτωση η υποχρέωση για κατα-
βολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος
κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως
αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημο-
κρατία.

• Σε περίπτωση καταστροφής του οχήμα-
τος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν

στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του
οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευό-
μενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής»
που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων,
για να απαλλαγούν από την υποχρέωση κα-
ταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημε-
ρομηνία καταστροφής του οχήματος.

• Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανα-
νεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του ΚΕΠ,
στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυ-
δρομικών Υπηρεσιών, στις τράπεζες και δια-
δικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

• Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα
σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμ-
μένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των
αδειών κυκλοφορίας για το τρίτο τρίμηνο ή
το δεύτερο εξάμηνο του 2019. n
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Βραβείο Διηγήματος Κοινοπολιτείας στην Κωνσταντία Σωτηρίου 

Μεγάλη νικήτρια του Βραβείου Διη-
γήματος της Κοινοπολιτείας 2019,
ενός απ’ τα πιο διεθνή λογοτεχνικά

βραβεία στον κόσμο, αναδείχθηκε η  Κων-
σταντία Σωτηρίου, η οποία είναι Λειτουργός
Τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
και μέλος της ΠΑΣΥΔΥ. Η ανακοίνωση του
βραβείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9
Ιουλίου 2019, σε ειδική τελετή στο Σπίτι της
Λογοτεχνίας (Maison de la littérature) στο
Κεμπέκ του Καναδά, Πόλη της Λογοτεχνίας
σύμφωνα με την ΟΥΝΕΣΚΟ. Στην τελετή
βράβευσης παρευρέθηκαν οι περιφερειακές
νικήτριες του βραβείου, καθώς και γνωστοί
Καναδοί λογοτέχνες, όπως η ποιήτρια, συγ-
γραφέας και κωμικός Erika Soucy και η 
βραβευμένη συγγραφέας Christiane Vad-
nais.

Το Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπολι-
τείας, το οποίο διοργανώνεται για όγδοη
χρονιά, απονέμεται ετησίως στο καλύτερο
σύντομο αδημοσίευτο μυθοπλαστικό έργο
(2.000 – 5.000 λέξεις) από την Κοινοπολιτεία
και είναι το μοναδικό διεθνές βραβείο στο
οποίο οι συμμετοχές μπορούν να υποβλη-
θούν σε διάφορες γλώσσες - αγγλικά, ελλη-
νικά, κινέζικα, μαλαϊκά, μπεγκάλι, πορτογα-
λικά, σαμόα, σουαχίλι, ταμίλ και τουρκικά.
Στη φετινή τελετή βράβευσης, η Οργανω-
τική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι από την επό-
μενη χρονιά θα γίνονται δεκτές και συμμε-
τοχές στα γαλλικά. Αυτή η γλωσσική πολυ-
μορφία αντανακλά τη δυναμική και τον
πλούτο των πολλών και διαφορετικών λο-
γοτεχνικών παραδόσεων των χωρών-μελών
της Κοινοπολιτείας. Το συγκεκριμένο βρα-
βείο διοργανώνεται από τους Συγγραφείς
της Κοινοπολιτείας, μια πολιτιστική πρωτο-
βουλία του Ιδρύματος της Κοινοπολιτείας, η
οποία έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη δια-
σύνδεση και επικοινωνία συγγραφέων από
όλο τον κόσμο, καθώς και την προαγωγή της
λογοτεχνικής δημιουργίας πέρα από σύ-
νορα.

Η Κωνσταντία Σωτηρίου ήταν μία από τις
πέντε περιφερειακές νικήτριες του βραβείου
(περιφέρεια Ευρώπης και Καναδά) για το
αδημοσίευτο διήγημά της «Έθιμα θανάτου»,
με θέμα τις Κύπριες μητέρες και συζύγους
αγνοουμένων μετά την τουρκική εισβολή
του 1974, οι οποίες αφέθηκαν να πιστεύουν
ότι οι δικοί τους αγνοούνταν, ενώ υπήρχαν

σαφή στοιχεία για τον θάνατό τους. Το διή-
γημα, το οποίο υποβλήθηκε στα ελληνικά,
μετέφρασε η Λίνα Πρωτοπαπά, μεταφρά-
στρια και κριτικός λογοτεχνίας από τη Λευ-
κωσία, και αποτελεί μέρος της τρίτης νουβέ-
λας της Κωνσταντίας Σωτηρίου, Πικρία
χώρα, που πρόκειται να κυκλοφορήσει το
φθινόπωρο από τις Εκδόσεις Πατάκη και με
το οποίο συμπληρώνεται μια τριλογία για τις
γυναίκες της Κύπρου (προηγήθηκαν τα Η
Αϊσέ πάει διακοπές [2015] και Φωνές από
χώμα [2017], και τα δύο από τις Εκδόσεις
Πατάκη). Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία
του θεσμού που το μεγάλο βραβείο απονέ-
μεται σε μεταφρασμένο έργο.

Η Κωνσταντία Σωτηρίου δήλωσε: «Νιώθω
απέραντη χαρά και ικανοποίηση για τη 
διάκριση αυτή, νιώθω συγκίνηση και νιώθω
περηφάνια. Κυρίως επειδή η ιστορία που 
βραβεύτηκε είναι μια ιστορία θάρρους και
θλίψης, μια ιστορία πόνου και εγκατάλειψης
για τις γυναίκες της πατρίδας μου. Γι’ αυτές
που έμειναν πίσω περιμένοντας μάταια και
άδικα, που έγιναν με το ζόρι ηρωίδες ενός
αγώνα που ήταν από την αρχή χαμένος. Τα
“Έθιμα θανάτου” αφορούν την κάθε προσω-
πική τραγωδία των ανθρώπων που αντίκρι-
σαν τον πόλεμο. Και κάθε προσωπική ιστορία
είναι μια πολιτική αφήγηση των πραγμάτων.
Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν σε
αυτό τον σπουδαίο διαγωνισμό, σε αυτή 
τη μεγάλη γιορτή των γραμμάτων της Κοινο-
πολιτείας που ενώνει ανθρώπους και ιστορίες
και γλώσσες. Συγχαρητήρια στις τέσσερις
άλλες περιφερειακές νικήτριες του διαγωνι-
σμού για τις σπουδαίες ιστορίες τους και 
για τη δύναμη της πένας τους. Ευχαριστώ
θερμά τη μεταφράστρια της ιστορίας μου
Λίνα Πρωτοπαπά, που με το ταλέντο της
έκανε την ιστορία μου να ακουστεί σε μια
ξένη γλώσσα. Αυτό το βραβείο το αφιερώνω
στη μητέρα μου, που με έμαθε να λέω ιστο-
ρίες και να αγαπώ».

Ο Βρετανός πεζογράφος, θεατρικός συγ-
γραφέας και δοκιμιογράφος Caryl Phillips,
πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε:
«Τα “Έθιμα θανάτου” είναι ένα εντυπωσιακό
διήγημα που καταφέρνει να είναι τόσο προ-
σωπικό —καθώς παρακολουθούμε, με τον
τρόπο που το κάνει, την οδυνηρή αφήγηση
μιας γυναίκας που έχει χάσει τον γιο της—
όσο και βαθιά πολιτικό, καθώς αποτυπώνει
τον διαμερισμό ενός κράτους, ενώ εκείνο 
βυθίζεται στον εμφύλιο πόλεμο. Μας προτρέ-
πει να δούμε την κάθοδο στην αιματοχυσία
και στο χάος ως μια οικογενειακή διαμάχη 
μεταξύ δύο αδερφών, τους οποίους μόνο 
ο θάνατος μπορεί να συμφιλιώσει. Οι φωνές
είναι ωραία δοσμένες και ευδιάκριτες και η
αφήγηση αλλάζει ταχύτητες, κινούμενη 
δεξιοτεχνικά στον χρόνο. Τα “Έθιμα θανάτου”
είναι ένα θεματοκεντρικό έργο, με έντονη 
ποιητική χροιά και περίτεχνη αφήγηση. Εν-
τούτοις, η ιστορία παραμένει αξιοσημείωτα
διαυγής και συγκινητική και δικαίως κέρδισε
το φετινό Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπο-
λιτείας».

Ο Vijay Krishnarayan, γενικός διευθυντής
του Ιδρύματος της Κοινοπολιτείας, σημεί-
ωσε: «Το διήγημα της Κωνσταντίας Σωτη-

ρίου, σε εξαιρετική μετάφραση της Λίνας
Πρωτοπαπά, είναι μια δυνατή ιστορία που
άξιζε το φετινό Βραβείο Διηγήματος της 
Κοινοπολιτείας. Μας γεμίζει χαρά το γεγονός
ότι είναι η πρώτη φορά που το μεγάλο βρα-
βείο απονέμεται σε μεταφρασμένο έργο. Επί-
σης, το ότι αυτό συμβαίνει στον πρώτο χρόνο
που γίνονται δεκτά μεταφρασμένα έργα από
τα ελληνικά αποκαλύπτει τον μεγάλο λογο-
τεχνικό πλούτο των χωρών-μελών της Κοινο-
πολιτείας, που πρέπει να βρει πρόσβαση στο
αγγλόφωνο κοινό».

Oι άλλες περιφερειακές νικήτριες του φε-
τινού Βραβείου της Κοινοπολιτείας είναι: η
Mbozi Haimbe για το διήγημα «Madam’s
Sister» (Αφρική), στο οποίο η άφιξη μιας
αδερφής από το Λονδίνο προκαλεί αναστά-
τωση σε μια οικογένεια στη Ζάμπια˙ η Saras
Manickam για το διήγημα «My Mother
Pattu» (Ασία), όπου η νεαρή ηρωίδα συνει-
δητοποιεί ότι πρέπει να προστατεύσει μόνη
της τον εαυτό της, καθώς έρχεται αντιμέ-
τωπη με την παράφορη ζήλια και τη βίαιη
συμπεριφορά της μητέρας της˙ η Alexia
Tolas για το διήγημα «Granma’s Porch» 
(Καραϊβική), στο οποίο παρακολουθούμε
την κρίσιμη μετάβαση της πρωταγωνίστριας
από την εφηβεία στην ενηλικίωση, υπό το
βάρος των προηγούμενων τραυματικών 
εμπειριών της οικογένειας και των φίλων
της, αλλά και της δικής της προβληματικής
πρώτης ερωτικής σχέσης˙ η Harley Hern
για το διήγημα «Screaming» (νησιά του Ει-
ρηνικού), όπου η επίσκεψη σ’ έναν οίκο ευ-
γηρίας στη Νέα Ζηλανδία φέρνει αντιμέτω-
πους δύο φίλους με την εξαπάτηση, το θέμα
της ταυτότητας και το τέλος.

Η κριτική επιτροπή του Βραβείου αποτε-
λείται από διεθνή ομάδα συγγραφέων, οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν καθεμία από τις
πέντε περιφέρειες της Κοινοπολιτείας. Για 
το 2019 πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο Βρε-
τανός πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας
και δοκιμιογράφος Caryl Phillips, ενώ τα
υπόλοιπα μέλη ήταν: η Jennifer Nansubuga
Makumbi από την Ουγκάντα, μεγάλη νική-
τρια του Βραβείου Διηγήματος της Κοινο-
πολιτείας για το 2014 (Αφρική), ο Πακιστα-
νός συγγραφέας και δημοσιογράφος
Mohammed Hanif (Ασία), του οποίου το 

μυθιστόρημα A Case of Exploding Mangoes
ήταν μεταξύ των επικρατέστερων έργων 
για το βραβείο Man Booker το 2008, ενώ
συμπεριλήφθηκε και στη βραχεία λίστα για
το Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγρα-
φέα της εφημερίδας Guardian, η βραβευ-
μένη συγγραφέας λογοτεχνίας του φαντα-
στικού Karen Lord από τα Μπαρμπάντος
(Καραϊβική), ο Βρετανός διηγηματογράφος
Chris Power (Καναδάς και Ευρώπη), του
οποίου η συλλογή Mothers ήταν υποψήφια
για το βραβείο Rathbones Folio και η Νεο-
ζηλανδή ποιήτρια, θεατρική συγγραφέας, 
πεζογράφος και μουσικός Courtney Sina
Meredith (Ειρηνικός), με ρίζες από τα νησιά
Σαμόα, Μανγκάια και την Ιρλανδία. Η επι-
τροπή είχε να επιλέξει ανάμεσα σε 5.081
συμμετοχές από 50 χώρες της Κοινοπολι-
τείας, για να καταλήξει στη λίστα των 5 
περιφερειακών νικητριών, που για φέτος
είναι όλες γυναίκες.
Βιογραφικό

Η Κωνσταντία Σωτηρίου γεννήθηκε το
1975 στην  Λευκωσία. Είναι απόφοιτος του
Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και
κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ιστορία της
Μέσης Ανατολής από το Πανεπιστήμιο του
Μάντσεστερ. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος
στις εφημερίδες Πολίτης και Φιλελεύθερος.
Εργάζεται ως Λειτουργός Τύπου στο Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.

Η νουβέλα της Η Αϊσέ πάει διακοπές (Πα-
τάκης 2015) βραβεύτηκε με το “Athens Prize
for Literature” στην Ελλάδα και με το 
βραβείο «Χριστόδουλος και Μαρία Πετρίδη»
στην κατηγορία νουβέλα από το Πετρίδειον
Ίδρυμα στην Κύπρο. Η νουβέλα  ήταν επίσης
στη βραχεία λίστα των κρατικών βραβείων
Κύπρου, στην βραχεία λίστα της Εταιρείας
Συγγραφέων Ελλάδας για το βραβείο
«Μένης Κουμανταρέας» και στη βραχεία
λίστα, στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζό-
μενων έργων του περιοδικού Αναγνώστης
και του περιοδικού Κλεψύδρα. Έχει γράψει
θεταρικά έργα για ανεξάρτητες σκηνές και
για τον ΘΟΚ Η δεύτερη της νουβέλα με
τίτλο  Φωνές από χώμα, κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Πατάκη, τον Μάιο του 2017. n 
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Η απόφαση (Λ. Παρπαρίνος, Δ. Μιχαη-
λίδου, Μ. Χριστοδούλου, Α. Λιάτσος, Τ.
Οικονόμου, Δ/στές)

Κατόπιν της νενομισμένης διαδικασίας η
ΕΔΥ προήγαγε σε μόνιμη θέση Ανώτερης
Πρώτης Στενογράφου Δικαστηρίου στη Δι-
καστική Υπηρεσία το ενδιαφερόμενο μέρος
(Ε.Μ) από 15.1.2010.

Η εφεσείουσα, που ήταν υποψήφια στην
ίδια διαδικασία για προαγωγή, προσέφυγε
κατά της εν λόγω προαγωγής με προσφυγή
(αρ. 417/2010) η οποία είχε ως αποτέλεσμα
την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφα-
σης για το λόγο ότι η ΕΔΥ δεν προσέδωσε
καμιά σημασία στα πρόσθετα προσόντα της
(πτυχίο ή τίτλος Bachelor of Laws (External
Program) University of London και συνακό-
λουθη εγγραφή της ως δικηγόρος), παρά την
δική της προηγούμενη αναφορά ότι τους δό-
θηκε ανάλογη βαρύτητα, ενώ προσέδωσε
αποφασιστική σημασία στην ηλικιακή αρ-
χαιότητα του Ε.Μ. Με αυτό ως δεδομένο, το
πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε περαιτέρω ότι
δεν αιτιολογήθηκε η απόκλιση από τη σύ-
σταση της Αρχιπρωτοκολλητού υπέρ της
εφεσείουσας.

Παρά την επιτυχία της προσφυγής της, η
εφεσείουσα καταχώρισε την παρούσα έφεση
παραπονούμενη για τη διαπίστωση του πρω-
τοδίκου Δικαστηρίου ότι υπήρχε ηλικιακή
αρχαιότητα του Ε.Μ, ενώ η δική της θέση
ήταν πως η ίδια προηγείτο σε υπηρεσιακή
αρχαιότητα κατά 2 ½ μήνες (Λόγοι Έφεσης
1-7). Περαιτέρω παράπονο της εφεσείουσας
είναι ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν
πραγματεύτηκε τον ισχυρισμό της ότι η
κρίση της ΕΔΥ πως τα προσόντα της δεν
είναι σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης
ήταν αποτέλεσμα μη έρευνας, αυθαίρετη και
δεν ήταν ευλόγως επιτρεπτή και ότι εσφαλ-
μένα θεώρησε η ΕΔΥ ότι το βασικό επιχεί-
ρημα της εφεσείουσας ήταν μόνο ότι «η κα-
τοχή του πτυχίου νομικής συμβάλλει ιδιαί-
τερα τουλάχιστον στην ανάπτυξη/βελτίωση
των απαιτούμενων από το Σχέδιο Υπηρεσίας
προσόντων» (Λόγος Έφεσης 9). Τέλος, η
εφεσείουσα ισχυρίζεται ότι το πρωτόδικο Δι-
καστήριο δεν πραγματεύθηκε τον ισχυρισμό
της ότι η κρίση της ΕΔΥ αναφορικά με τα
προσόντα της πάσχει στην ολότητά της και
ήταν αποτέλεσμα μη έρευνας και πεπλανη-
μένης εφαρμογής του νόμου, λόγω και της
απουσίας οποιασδήποτε αναφοράς στα
υπέρτερα γραμματειακά προσόντα της εφε-
σείουσας έναντι του Ε.Μ (Λόγος Έφεσης 10)
και ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστή-

ριο δεν εξέτασε τον ισχυρισμό της ότι η ΕΔΥ
πεπλανημένα περιορίστηκε μόνο στις ισο-
δύναμες υπηρεσιακές εκθέσεις αναφορικά με
το κριτήριο της αξίας (Λόγος Έφεσης 11). Ο
λόγος έφεσης 8, ο οποίος αφορούσε την ηλι-
κιακή αρχαιότητα, απεσύρθη.

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των
λόγων έφεσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
μετά την ακύρωση ως άνω της αρχικής προ-
αγωγής του Ε.Μ, η ΕΔΥ προχώρησε σε επα-
νεξέταση, με έρευνα αναφορικά με το πτυ-
χίο της νομικής που κατείχε η εφεσείουσα.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της επανεξέτα-
σης, προχώρησαν σε αιτιολόγηση της από-
κλισης από τη σύσταση της Αρχιπρωτοκολ-
λητού. Το αποτέλεσμα της επανεξέτασης
ήταν να επιλεγεί και πάλιν το Ε.Μ για προ-
αγωγή στην ίδια θέση, αναδρομικά από
15.1.2010. Η εφεσείουσα καταχώρισε και
πάλιν προσφυγή η οποία απορρίφθηκε και η
προσβαλλόμενη απόφαση επικυρώθηκε
(Υπόθεση αρ. 223/2013, ημερ. 20.4.2016).

Ως προς το ζήτημα της αρχαιότητας ήταν
η θέση της εφεσείουσας πρωτοδίκως αλλά
και ενώπιον μας ότι υπερείχε σε υπηρεσιακή
αρχαιότητα 2 ½ μηνών και συνεπώς επί-
κληση από την ΕΔΥ της ελαφράς έστω ηλι-
κιακής αρχαιότητας του Ε.Μ ήταν εσφαλ-
μένη. Οι θέσεις της εφεσείουσας επί του προ-
κειμένου τέθηκαν από το πρωτόδικο
Δικαστήριο ως ακολούθως:

«Ως προς το πρώτο από τα πιο πάνω θέ-
ματα που εγείρει η αιτήτρια, ισχυρίζεται ότι
στον κατάλογο υπηρεσιακής ανέλιξης των
υποψηφίων τον οποίο είχε ενώπιο της η
καθ΄ης η αίτηση, εσφαλμένα δεν καταγρά-
φεται η προαγωγή της αιτήτριας και του εν-
διαφερόμενου μέρους στη θέση της Μόνιμης
Στενογράφου Δικαστηρίου 1ης Τάξης, κατά
την οποία η αιτήτρια προηγείται χρονικά του
ενδιαφερόμενου μέρους κατά 2 ½ μήνες,
αφού η μεν αιτήτρια προήχθη στη θέση
εκείνη από 15.2.1983, ενώ το ενδιαφερόμενο
μέρος από 1.5.1983. Λόγω δε τούτου, είναι η
εισήγηση της αιτήτριας ότι η πεπλανημένη
εικόνα του καταλόγου, οδήγησε σε πεπλα-
νημένη εφαρμογή του άρθρου 49(5) του περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου - Νόμος αρ.
1/1990, η οποία επέδρασε αποφασιστικά
στην τελική κρίση της καθ΄ ης η αίτηση.

Σημειώνεται στο σημείο τούτο ότι το
άρθρο 49(5) του Νόμου [που είναι ταυτό-
σημο το κείμενό του με εκείνο του άρθρου
46(5) του τότε ισχύοντος Νόμου αρ.
33/1967] προβλέπει ότι η αρχαιότητα υπαλ-
λήλων που κατέχουν την ίδια θέση, ο μισθός
και τίτλος της οποίας άλλαζε ως αποτέλεσμα
αναθεώρησης μισθών ή αναδιοργάνωσης,
κρίνεται σύμφωνα με την αμέσως πριν από
την αναθεώρηση ή αναδιοργάνωση αρχαι-
ότητα των υπαλλήλων. Είναι δε η εισήγηση
της αιτήτριας ότι η ημερομηνία 15.2.1983
αφορούσε και αρχαιότητα που κρίνεται πριν
από την αναθεώρηση ή αναδιοργάνωση των
υπαλλήλων. Όπως προσθέτει, αιτήτρια και
ενδιαφερόμενο μέρος, όπως και όλες οι Στε-
νογράφοι Δικαστηρίου 2ης Τάξης, το 1983,

προήχθησαν αναδρομικά από 15.3.1982
στην προσωρινή θέση Στενογράφου Δικα-
στηρίου 1ης Τάξης, σύμφωνα με την επιφύ-
λαξη του άρθρου 44(1)(α) των περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Νόμων 1967 έως 1981 (για
προαγωγή υπαλλήλων που κατείχαν συν-
δυασμένες τάξεις ή θέσεις). Να σημειωθεί ότι
η προσωρινή θέση δεν ήταν συντάξιμη θέση.
Η μόνιμη θέση ήταν συντάξιμη. Η αιτήτρια
κατόπιν επιλογής, διορίστηκε από 15.2.1983
στη μόνιμη θέση Στενογράφου Δικαστηρίου
2ης Τάξης, (κλίμακα Α5) η οποία ήταν συν-
δυασμένη με την 1ης Τάξης (κλίμακα Α7).
Προκύπτει από το Παράρτημα 5 ότι μεσολά-
βησε αναδιάρθρωση/αναδιοργάνωση στη
Δημόσια Υπηρεσία. Η Στενογράφος Δικα-
στηρίου 2ης Τάξης (κλίμακα Α5), συνδυα-
σμένη με τη Στενογράφο Δικαστηρίου 1ης

Τάξης (κλίμακα Α7) μετονομάστηκε σε Στε-
νογράφο Δικαστηρίων, Συνδυασμένες Κλί-
μακες Α4-Α7, και η αιτήτρια με το μόνιμο
διορισμό της διατήρησε την κλίμακα Α5. Για
το διορισμό στην εν λόγω μόνιμη θέση Στε-
νογράφου Δικαστηρίου 2ης Τάξης προηγήθη-
καν συνεντεύξεις ενώπιον της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου
και του ενδιαφερόμενου μέρους, και επιλέ-
γηκε ως καταλληλότερη η αιτήτρια αντί το
ενδιαφερόμενο μέρος. Ο εν λόγω κατ΄ επι-
λογή διορισμός στη μόνιμη θέση Στενογρά-
φου Δικαστηρίου 2ης Τάξης και συνακόλουθα
η με ίδια ημερομηνία προαγωγή στη συν-
δυασμένη μόνιμη θέση Στενογράφου Δικα-
στηρίου 1ης Τάξης από 15.2.1983 έγινε σύμ-
φωνα με τους τότε ισχύοντες περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμους του 1967-1981 και πριν
τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποι-
ητικό) Νόμο του 1983 (Ν.10/83), ο οποίος
ψηφίστηκε για να ρυθμίσει τα νέα δεδομένα
που επήλθαν με την αναδιοργάνωση/ανα-
διάρθρωση. Οι τότε τροποποιήσεις που
επήλθαν με το Ν.10/83 είναι ενσωματωμένες
σήμερα στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Ν.1/90 ακριβώς με την ίδια φρασεολογία. Ο
εν λόγω τροποποιητικός δημοσιεύτηκε στις
26.3.1983, δηλαδή μετά τις 15.2.1983, ημε-
ρομηνία διορισμού της αιτήτριας σε μόνιμη
θέση. Η ημερομηνία 15.2.1983 είναι ημερο-
μηνία που κρίθηκε σύμφωνα με τους τότε
ισχύοντες Νόμους 33/1967 μέχρι 1981. Συ-
νεπώς, πέραν της εφαρμογής του άρθρου
49(2) εφαρμόζεται και το άρθρο 49(5) του
Ν.1/90 που προβλέπει ότι η αρχαιότητα «κρί-
νεται σύμφωνα με την αμέσως πριν από την
τέτοια αναθεώρηση ή αναδιοργάνωση αρ-
χαιότητα των υπαλλήλων».»

Οι περί αντιθέτου θέσεις της εφεσίβλητης
Δημοκρατίας και του Ε.Μ καταγράφηκαν
στην πρωτόδικη απόφαση ως ακολούθως:

«Αντικρούοντας αυτή τη θέση της αιτή-
τριας, η καθ΄ ης η αίτηση διαφωνεί ότι υπάρ-
χει διαφορά αρχαιότητας στην υπηρεσία με-
ταξύ αιτήτριας και ενδιαφερόμενου μέρους
και ότι υπερτερεί ως προς τούτο η αιτήτρια.
Παραπέμπει η καθ΄ ης η αίτηση στις πρό-
νοιες του άρθρου 49(1) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων 1990-1991, όπου αναφέ-

ρεται ότι η αρχαιότητα μεταξύ υπαλλήλων
που κατέχουν την ίδια μόνιμη θέση, είτε μό-
νιμα είτε προσωρινά, κρίνεται με βάση την
ημερομηνία ισχύος του διορισμού ή της προ-
αγωγής του στη συγκεκριμένη θέση, ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο κατοχής. Στην υπό
εξέταση περίπτωση, η αιτήτρια προήχθη στη
μόνιμη θέση Στενογράφου Δικαστηρίου 1ης

Τάξης αναδρομικά από 15.3.1982. Το ενδια-
φερόμενο μέρος προήχθη στη συνδυασμένη
προσωρινή θέση Στενογράφου 1ης Τάξης
αναδρομικά από 15.3.1982, ενώ προήχθη
μαζί με άλλες υπαλλήλους στη μόνιμη θέση
Στενογράφου Δικαστηρίου 1ης Τάξης από
1.5.1983, γεγονός που δεν επηρεάζει την αρ-
χαιότητά της.

Το ενδιαφερόμενο μέρος στη δική του
αγόρευση αναφέρει κατ΄ αρχάς ότι ο κατά-
λογος υπηρεσιακής ανέλιξης τον οποίο είχε
ενώπιο της η καθ΄ ης η αίτηση δεν περιείχε
κανένα σφάλμα ή κενό, αφού, κατά τον ου-
σιώδη χρόνο προαγωγής της αιτήτριας και
του ενδιαφερόμενου μέρους στη θέση Στε-
νογράφου Δικαστηρίου 1ης Τάξης, ο Νόμος
που ίσχυε ήταν ο Νόμος αρ. 33/1967 και
προφανώς είναι στις πρόνοιες αυτού του
Νόμου που οι Λειτουργοί της ΕΔΥ ορθά
στηρίχθηκαν και ετοίμασαν τον υπό ανα-
φορά κατάλογο, χωρίς να λάβουν υπόψη την
επικύρωση του διορισμού στη θέση της Στε-
νογράφου 1ης Τάξης, όπως δεν έλαβαν υπόψη
και την επικύρωση του διορισμού των υπο-
ψηφίων στη μόνιμη θέση Στενογράφου 2ης

Τάξης. Εκείνο που είχε γίνει, συνεχίζει το εν-
διαφερόμενο μέρος, ήταν να είχαν διοριστεί
επί δοκιμασία στη μόνιμη θέση Στενογράφου
Δικαστηρίου 1ης Τάξης στις 15.3.1982 τόσο η
αιτήτρια όσο και το ενδιαφερόμενο μέρος,
και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
από τότε ήταν που κρίνεται η αρχαιότητά
τους, ενώ οι ημερομηνίες 15.2.1983 και
1.5.1983 αντίστοιχα, συνιστούν απλά τις
ημερομηνίες επικύρωσης της προαγωγής
των δύο υπαλλήλων στη μόνιμη θέση στην
οποία είχαν μαζί προαχθεί προηγουμένως επί
δοκιμασία. Σχετικά είναι τα άρθρα 37 και 38
του Νόμου 33/1967.»

Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι οι
παραπάνω θέσεις της εφεσίβλητης και του
Ε.Μ τεκμηριώνονται τόσο από τα γεγονότα
(κατάλογος, και δημοσιεύσεις στην Επίσημη
Εφημερίδα) όσο και από τις πρόνοιες της
τότε ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. αρ. 33/1967),
καταλήγοντας ότι οι ημερομηνίες στις
οποίες έδωσε βαρύτητα η πλευρά της εφε-
σείουσας δεν ήταν υπηρεσιακά ουσιώδεις και
ορθά δεν περιλήφθηκαν στον κατάλογο που
τέθηκε ενώπιον της ΕΔΥ και δεν λήφθηκαν
υπόψη από αυτή όταν ασκούσε την κρίση
της. Αναφέρθηκε το πρωτόδικο Δικαστήριο
και στη σύσταση της Αρχιπρωτοκολλητού η
οποία ήταν υπέρ της εφεσείουσας και την
οποία η εφεσείουσα επικαλέστηκε, στην
οποία όμως δεν εντοπίστηκε υπηρεσιακή αρ-
χαιότητα της εφεσείουσας έναντι του Ε.Μ.

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 235/2012.

ΣΙΑΜΠΑΡΤΑ 
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

3 Ιουνίου, 2019

Συνέχεια στη σελ. 6
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Ότι αναγνωρίστηκε ήταν μόνο η ελαφρά
υπεροχή του Ε.Μ έναντι της εφεσείουσας σε
αρχαιότητα λόγω ημερομηνίας γέννησης. 

Έχοντας υπόψη την πρωτόδικη απόφαση,
τα γεγονότα και τη νομική επιχειρηματολο-
γία που αναπτύχθηκε, σε συμφωνία με το
πρωτόδικο Δικαστήριο θεωρούμε ότι το γε-
γονός πως η ΕΔΥ αποφάσισε να προαγάγει
το Ε.Μ σε μόνιμη θέση Στενογράφου Δικα-
στηρίου 1ης Τάξης από 1.5.1983 δεν επηρεά-
ζει την αρχαιότητα του Ε.Μ, εφόσον ό,τι έχει
σημασία είναι ότι η εφεσείουσα προήχθη στη
μόνιμη θέση Στενογράφου Δικαστηρίου 1ης

Τάξης αναδρομικά από 15.3.1982 και το Ε.Μ
προήχθη στη συνδυασμένη προσωρινή θέση
Στενογράφου Δικαστηρίου 1ης Τάξης ανα-
δρομικά από 15.3.1982. Η αρχαιότητα ορθά
κρίθηκε με βάση την ημερομηνία προαγωγής
στη συγκεκριμένη θέση, ανεξάρτητα από τον
τρόπο κατοχής. Συνεπώς, ως προς το κριτή-
ριο της αρχαιότητας υπό την έννοια της προ-
ηγούμενης υπηρεσίας δεν υπήρχε διαφορά
και οι σχετικοί λόγοι έφεσης απορρίπτονται.

Οι λόγοι έφεσης ότι το πρωτόδικο Δικα-
στήριο δεν πραγματεύτηκε τον ισχυρισμό
της εφεσείουσας αναφορικά με την κρίση
της ΕΔΥ ως προς τα προσόντα της και δεν
εξέτασε τον ισχυρισμό της ότι η ΕΔΥ πε-
πλανημένα περιορίστηκε μόνο στις ισοδύ-
ναμες υπηρεσιακές εκθέσεις έχουν, εν πάση
περιπτώσει, ξεπεραστεί από το γεγονός ότι

τα ζητήματα αυτά εξετάστηκαν στην προ-
αναφερθείσα προσφυγή υπ΄ αριθμό
223/2013.  Ειδικότερα, ρητά αποφασίστηκε
από την ΕΔΥ στα πλαίσια της επανεξέτασης
ότι το πτυχίο νομικής δεν μπορεί να θεωρη-
θεί ότι είναι σχετικό με τα καθήκοντα της
υπό πλήρωση θέσης. Το Δικαστήριο δε,
έκρινε ότι η απόφαση αυτή της ΕΔΥ ήταν εύ-
λογα επιτρεπτή. Επίσης, στην προσφυγή
223/2013 εξετάστηκε και το παράπονο που
είχε προβάλει η εφεσείουσα στην επίδικη
προσφυγή 417/2010 ότι η ΕΔΥ δεν έλαβε
υπόψη τα υπέρτερα γραμματειακά της προ-
σόντα έναντι του Ε.Μ. Έκρινε το Δικαστή-
ριο στην προσφυγή 223/2013 ότι τα εν λόγω
προσόντα ήταν ενώπιον της ΕΔΥ κατά τη
λήψη της απόφασης τους και δεν χρειαζόταν
συγκεκριμένη αναφορά σε αυτά.

Συνεπώς, ακόμα και αν γίνει δεκτός ο
ισχυρισμός ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο
δεν εξέτασε τα σχετικά παράπονά της, στα
πλαίσια της υπό κρίση προσφυγής, τούτο
ουδεμία πρακτική σημασία θα είχε ώστε να
καλούμαστε να αποφασίσουμε εφόσον τα
ζητήματα αυτά εξετάστηκαν στην προσφυγή
223/2013, με ακέραια τα δικαιώματα της
εφεσείουσας να στραφεί με έφεση επί της ου-
σίας πλέον. Όπως δε έχουμε διαπιστώσει από
το μητρώο εφέσεων η απόφαση στην προ-
σφυγή 223/13 έχει εφεσιβληθεί (Αναθεωρη-
τική Έφεση υπ΄ αριθμό 28/2016). Η έφεση
απορρίπτεται με €2.500 έξοδα υπέρ της εφε-
σίβλητης. n

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου
Συνέχεια από σελ. 5

Ήταν θερμός συνεργάτης της ΠΑΣΥΔΥ

Φτωχότερη είναι η αδελφή δημοσι-
οϋπαλληλική οργάνωση της Ελλά-
δας ΑΔΕΔΥ μετά το θάνατο του εκ

των παλαιότερων ηγετών της Μιχάλη Πα-
πακώστα, πολύτιμου συνεργάτη και της Ορ-
γάνωσης μας και θερμού φίλου και υποστη-
ρικτή της αγωνιζόμενης ιδιαίτερης πατρίδας
μας. 

Ο Μιχάλης Παπακώστας άρχισε τη συνδι-
καλιστική του σταδιοδρομία στην Ομο-
σπονδία Ταχυδρομικών Υπαλλήλων στην
οποία αγωνίστηκε και πέτυχε πολλά για
τους συναδέλφους του κερδίζοντας ταυτό-
χρονα και τη βαθειά τους συμπάθεια για τις
ανθρώπινες αρετές του. Τελικά τοποθετή-
θηκε στη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων
και Τηλεπικοινωνιών και προήχθη σε Γενικό
Διευθυντή. 

Από την Ομοσπονδία προωθήθηκε στην
ΑΔΕΔΥ ως Γενικός Γραμματέας και στη συ-
νέχεια ως Πρόεδρος, θέση από την οποία
ηγήθηκε αγώνων της Οργάνωσης και πέτυχε
λύσεις σε αιτήματα για διόρθωση απολαβών,

το ωράριο την άδεια απουσίας και τις συν-
τάξεις, ως αποτέλεσμα της κατάρτισης του
αλλά και των ικανοτήτων του για διαπραγ-
μάτευση με την κυβέρνηση αλλά και με τον
τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή ο οποίος είχε ιδιαίτερη εκτίμηση για
τον Πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ. 

Την ετοιμότητα του για κοινούς αγώνες με
την ΠΑΣΥΔΥ επιβεβαίωνε ο μ. Μιχάλης Πα-
πακώστας τόσο κατά τις επισκέψεις στελε-
χών της Οργάνωσης μας στην Αθήνα όσο
και κατά τις επισκέψεις του στην Κύπρο όταν
η ετοιμότητα για συνεργασία επεκτεινόταν
ιδιαίτερα και στον αγώνα της πατρίδας μας
κατά της εισβολής και κατοχής. Σημαντική
ήταν η συμβολή του Μιχάλη Παπακώστα
στην προσφορά φιλοξενίας για σειρά ετών
από την ΑΔΕΔΥ σε παιδιά συναδέλφων

μελών της ΠΑΣΥΔΥ για καλοκαιρινές δια-
κοπές σε παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελ-
λάδα. 

Αναφέρουμε στιγμιότυπο συμπεριφοράς
του Μιχάλη Παπακώστα που μαρτυρεί τα
βαθειά του αισθήματα για την ιδιαίτερη μας
πατρίδα. Σε επίσκεψη του στην Κύπρο στο
πρόγραμμα του περιλήφθηκε και ξενάγηση
του από στελέχη της Οργάνωσης μας στην
οδό Λήδρας που έφθασε μέχρι το τέρμα σε
μικρή απόσταση από το Τουρκικό φυλάκιο.
Με δάκρυα, κατασυγκινημένος ο Μιχάλης
Παπακώστας εξέφρασε τα έντονα συναι-
σθήματα του βλέποντας τα ερείπια κτιρίων
και τα απαγορευτικά συρματοπλέγματα βί-
αιου διαχωρισμού της ενότητας της Λευκω-
σίας. n

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 
Το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών ανακοινώνει ότι, βάσει των διατάξεων του
Νόμου περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών του Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία
(Ν. 45(Ι)/2019), δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για Εγγραφή στο Μητρώο
Ορκωτών Μεταφραστών, από 10 Ιουλίου 2019 μέχρι 9 Αυγούστου 2019, στις εξής γλώσσες,
από τα Ελληνικά και αντίστροφα: 
Αγγλικά, Αραβικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Εβραϊκά, Ιταλικά, 
Ισπανικά, Κινεζικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Ολλανδικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Ρουμανικά,
Ρωσικά, Σέρβικα.
- Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το Φθινόπωρο 

του 2019 για τις οποίες θα ακολουθήσει σχετικό ανακοινωθέν με την ακριβή ημερομηνία και 
λεπτομέρειες των εξετάσεων. 

- Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή 
συζύγους πολιτών της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους με συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία.

- Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι τυχόν έχουν απολυθεί ή όσων έχουν τερματιστεί οι 
υπηρεσίες από τη δημόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιαδήποτε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

- Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που είναι εργοδοτημένοι στη Δημόσια Υπηρεσία δεν θα 
γίνονται αποδεκτές.

Απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα:
1. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου με βάση τις διατά-
ξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής
Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο: (α) τις ξένες γλώσσες, ή (β) άλλα 
θέματα, νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα
του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας.
Για υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών, Γραφείο Αρ.19, στο ισόγειο, από 10/7/2019 μέχρι 9/8/2019, 8:30πμ-2:30μμ,
τα εξής:
1. Πρωτότυπο του πτυχίου τους και αντίγραφο αυτού
2. Πιστοποιημένη μετάφραση του πτυχίου τους (για ξενόγλωσσα πτυχία, με εξαίρεση την Αγγλική)
3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (για πτυχία από χώρες εκτός ΕΕ)
4. Απόδειξη Πολύ Καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Κανονισμοί ΕΔΥ http://bit.ly/2LcqcHQ)
5. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών)
6. Πολιτική Ταυτότητα ή διαβατήριο (και σχετικό αντίγραφο)
7. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης (συμπληρώνεται επιτόπου στο ΓΤΠ)
8. Τέλος: 50 Ευρώ.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου

και Πληροφοριών, στα τηλ.: 22-801261, 22-801193, 22-801133, 22-801134, 22-801105.

Συνέδριο με συνεισφορά Κομισιόν για καταπολέμηση της απάτης

Στις 27 και 28 Ιουνίου διοργανώθηκε με
συμμετοχή Κομισιόν συνέδριο με θέμα
«Καταπολέμηση της απάτης σε έργα

και σχέδια χορηγιών που συγχρηματοδο-
τούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία»από το
Γενικό Λογιστήριο και τη Γενική Διεύθυνση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού
και Ανάπτυξης, με στόχο την ενημέρωση για
τις πρόνοιες των κανονισμών της ΕΕ στα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και
στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που
θεσπίζονται στα πλαίσια εφαρμογής τέτοιων
προγραμμάτων, σε ότι αφορά στην πρόληψη,
ανίχνευση και διόρθωση παρατυπιών, συμ-

περιλαμβανομένης της απάτης.
Οι εισηγητές της Επιτροπής, οι οποίοι εκ-

προσωπούσαν τη Γενική Διεύθυνση Περιφε-
ρειακής και Αστικής Πολιτικής, τη Γενική Δι-
εύθυνση Απασχόλησης και την OLAF (την
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της
ΕΕ), παρουσίασαν τις πρόνοιες των κανονι-
σμών και σχετικών κατευθυντήριων γραμ-
μών της ΕΕ και τα αποτελέσματα μελετών
γύρω από το θέμα αυτό, καθώς και το σύ-
στημα ARACHNE, το οποίο έχει αναπτύξει
η Επιτροπή για να υποβοηθά τα κράτη μέλη
στον εντοπισμό τομέων υψηλού κινδύνου σε
θέματα απάτης. 

Τονίσθηκε η υποχρέωση των κρατών
μελών να θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσμα-
τικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης
της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντο-
πισθέντες κινδύνους.

Από Κυπριακής πλευράς, εισηγητές από
τις Διευθύνσεις Επαληθεύσεων και Πιστο-
ποίησης, και Δημοσίων Συμβάσεων του Γε-
νικού Λογιστηρίου, από την Αστυνομία και
την Ελεγκτική Υπηρεσία, κάλυψαν το εθνικό
σύστημα γύρω από τον «κύκλο απάτης», με
τα σημεία ελέγχου που εφαρμόζονται κατά
την έγκριση, παρακολούθηση, επαλήθευση
και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων,

την πρόληψη, τη διερεύνηση παρατυπιών
και εντοπισμένων υπονοιών απάτης, τη
διόρθωση και τη δίωξη διαπιστωμένων περι-
πτώσεων απάτης. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν τα κύρια
συμπεράσματα της αξιολόγησης του συστή-
ματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρη-
ματοδοτούμενων προγραμμάτων, όσον
αφορά στα μέτρα πρόληψης και καταπολέ-
μησης της απάτης που έχουν προβλεφθεί
στις διαδικασίες και στα πρόσθετα μέτρα
βελτίωσης που, μέσω της αξιολόγησης, εν-
τοπίστηκε ότι απαιτούνται. n
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Η Πρόταση Νόμου της ΠΑΣΥΔΥ για εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου
Δημοσιεύουμε πιο κάτω το Προσχέδιο Πρότασης Νόμου που ετοίμασε η
Οργάνωση μας για το διορισμό σε μόνιμες θέσεις των εργοδοτουμένων

αορίστου χρόνου. Η Πρόταση έχει ήδη δοθεί στα Κοινοβουλευτικά Κόμ-
ματα και έχει επίσης επεξηγηθεί στους επηρεαζομένους από την ΠΑΣΥΔΥ.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο
περί Μετατάξεως Εργοδοτουμένων Αορί-
στου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος
του 2019.

2.-(1)  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προ-
κύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«δημόσια υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία
υπαγομένη στη Δημοκρατία, αλλά δεν περι-
λαμβάνει υπηρεσία στο Στρατό, στην Εθνική
Φρουρά, στην Αστυνομία και στη Εκπαιδευ-
τική Υπηρεσία.

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Δημό-
σιας Υπηρεσίας.

«εργοδοτούμενος  αορίστου χρόνου» ση-
μαίνει πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμ-
βαση εργασίας και το οποίο εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 11 του περί της Ρύθμι-
σης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αο-
ρίστου και Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμος του 2016.

(2)  Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορε-
τικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια
που αποδίδεται σ’ αυτούς από τους περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ.
3) του 2017.

3. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού καταρτίζει Πί-
νακα, που αποτελείται από δύο στήλες, η
πρώτη από τις οποίες καθορίζει και κατονο-
μάζει τους εργοδοτούμενους αορίστου χρό-
νου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία,
ενώ η δεύτερη αναφέρει έναντι του αντί-
στοιχου ονόματος του εργοδοτουμένου αο-
ρίστου χρόνου στην πρώτη στήλη τα καθή-
κοντα για τα οποία προσλήφθηκε, όπως
αυτά καθορίστηκαν στη σύμβαση των εργο-
δοτουμένων αορίστου χρόνου, καθώς και
τηρουμένων των διατάξεων της παραγρά-
φου (α)  του εδαφίου (1) του άρθρου 8,  την
κατάλληλη δημόσια θέση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990  έως (Αρ. 3) του 2017, στην
οποία αντιστοιχούν τα εν λόγω καθήκοντα.

4. Ο Πίνακας, που θα καταρτισθεί σύμ-
φωνα με το άρθρο 3, δημοσιεύεται  στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και διαβι-
βάζεται στην Επιτροπή.

5.- (1) Πρόσωπο που θεωρεί ότι υπηρετεί
ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, μπο-
ρεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημο-
σίευση του Πίνακα, με βάση το άρθρο 4, να
υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή σχετικά με
το ότι-

(α) Δεν έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα
που έχει καταρτισθεί δυνάμει του άρθρου 3.

(β) Η θέση ή τα καθήκοντα, που περιγρά-
φονται έναντι του ονόματος  του στη δεύ-
τερη στήλη του εν λόγω Πίνακα δεν είναι η
κατάλληλη θέση ή δεν είναι τα καθήκοντα
εκείνα, για την εκτέλεση των οποίων προσ-
λήφθηκε:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή η έν-
σταση καθορίζει την κατάλληλη θέση, την
οποία διεκδικεί ο υπάλληλος ή τα καθή-
κοντα, για την εκτέλεση των οποίων προσ-
λήφθηκε:

(2) Η Επιτροπή κρίνει τις ενστάσεις και εκ-
δίδει σχετική απόφαση επ’ αυτών. Η Επι-
τροπή κατ’ απόλυτη κρίση μπορεί να ζητή-
σει από τον ενιστάμενο να υποβάλει περαι-
τέρω γραπτές παραστάσεις για την
υποστήριξη της ενστάσεως του.

6. Αφού η Επιτροπή περατώσει την εξέ-
ταση των ενστάσεων και εκδώσει τις σχετι-
κές αποφάσεις, τις αποστέλλει στο Διευ-
θυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως
και Προσωπικού, ο οποίος, με βάση τις εν
λόγω αποφάσεις, τροποποιεί και καταρτίζει
τον Πίνακα στην τελική του μορφή, πάντοτε
σε δύο στήλες και με ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 3, και τον δημο-
σιεύει στην Επίσημη εφημερίδα της Δημο-
κρατίας.

7.- (1) Από τη δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας του Πίνακα που
καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 ή, σε
περίπτωση μη υποβολής οποιασδήποτε εν-
στάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 5, από την
εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 5, δημι-
ουργούνται στη δημόσια υπηρεσία τόσες
νέες δημόσιες θέσεις όσες είναι οι δημόσιες
θέσεις που κατονομάζονται στη δεύτερη
στήλη του Πίνακα.

Οι νέες δημόσιες θέσεις είναι θέσεις πρώ-

του διορισμού.
(2) Οι νέες δημόσιες θέσεις που δημιουρ-

γούνται με βάση το εδάφιο (1) δημοσιεύον-
ται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας. Η δημοσίευση των θέσεων περιέχει τις
προϋποθέσεις για διορισμό σε αυτές, που
εκτίθενται στις παραγράφους (α) μέχρι (ε)
του εδαφίου (1) του άρθρου 8, και καθορίζει
την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

8.- (1) Κανένα πρόσωπο δε διορίζεται σε
οποιαδήποτε από τις νέες δημόσιες θέσεις,
εκτός αν –

(α) Κατέχει τα προσόντα του αντίστοιχου
σχεδίου υπηρεσίας της θέσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εργοδοτούμε-
νου αορίστου χρόνου που προσλήφθηκε για
την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία δεν πε-
ριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε υφιστάμενο
σχέδιο υπηρεσίας, δημιουργείται θέση της
ίδιας μισθοδοτικής κλίμακας με νέο τίτλο και
καταρτίζεται το ανάλογο σχέδιο υπηρεσίας,
οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόν-
τος εδαφίου.

(β) Κατέχει τα άλλα προσόντα που απαι-
τούνται για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία
από τους περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμους
του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017.

(γ) Το όνομα του περιλαμβάνεται στην
πρώτη στήλη του Πίνακα έναντι της αντί-
στοιχης θέσης.

(δ)  Εξακολουθεί να βρίσκεται στη δημό-
σια υπηρεσία και να υπηρετεί κατά την ημε-
ρομηνία της ψήφισης του παρόντος Νόμου
και κατά την ημερομηνία της λήψης από την
Επιτροπή απόφασης για διορισμό δυνάμει
του άρθρου 8.

(στ)  Κρίνεται κατάλληλος για διορισμό
από την Επιτροπή.

(2)  Μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη
της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο
7(2) για υποβολή αιτήσεων η Επιτροπή αρ-
χίζει την εξέταση των αιτήσεων για να απο-
φασίσει ποιοι από τους έκτακτους υπαλλή-
λους που περιλαμβάνονται στην πρώτη
στήλη του ίδιου Πίνακα δύνανται να διορι-
στούν, με βάση τον παρόντα Νόμο, και δύ-
ναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει

σε προφορικές συνεντεύξεις.
(3) Αν η Επιτροπή κρίνει ότι εργοδοτούμε-

νος αορίστου χρόνου πληροί όλες τις προ-
ϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
προσφέρει προς τον εν λόγω υπάλληλο διο-
ρισμό στην αντίστοιχη έναντι του ονόματος
του στη δεύτερη στήλη του Πίνακα θέση από
την 1η Ιανουαρίου 2020.

(4)  Όσοι από τους, δυνάμει του παρόντος
Νόμου, διοριζόμενους εργοδοτούμενους αο-
ρίστου χρόνου προσλήφθηκαν και απασχο-
λούνται σε κατηγορία εναλλάξιμου προσω-
πικού, συνεχίζουν να απασχολούνται στην
ίδια βάση και μετά το διορισμό τους σε δη-
μόσια θέση.

(5)  Όσοι από τους, δυνάμει του παρόντος
Νόμου, διοριζόμενους εργοδοτούμενους αο-
ρίστου χρόνου προσλήφθηκαν και απασχο-
λούνται με βάση ειδικά ωράρια για κάλυψη
υφιστάμενων αναγκών της δημόσιας υπηρε-
σίας, συνεχίζουν να απασχολούνται στην
ίδια βάση και μετά το διορισμό τους σε δη-
μόσια θέση.

(6)  Η υπηρεσία των, δυνάμει του παρόν-
τος Νόμου, διοριζομένων διέπεται από τους
περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμους του 1990
έως (Αρ. 3) του 2017, όπως αν είχαν πρωτο-
διοριστεί στην αντίστοιχη θέση από την 1η
Ιανουαρίου 2020, με βάση τους περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Νόμους, περιλαμβανομένων
και των σχετικών διατάξεων για το διορισμό
επί δοκιμασία και για το χρόνο διάρκειας της
εν λόγω δοκιμασίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του νόμου αυτού είναι η ένταξη

των  εργοδοτουμένων  αορίστου χρόνου
στη Δημόσια Υπηρεσία με τρόπο που να μην
αντιβαίνει με οποιαδήποτε συνταγματική
διάταξη.

Με την επιψήφιση του προτεινόμενου
νόμου δεν δημιουργούνται νέες δημόσιες θέ-
σεις, αλλά κατά τρόπο αναμφισβήτητο οι ερ-
γοδοτούμενοι  αορίστου χρόνου αποκτούν
την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα και τη μο-
νιμότητα δημοσίου υπαλλήλου. n

Αποκλειστικά αρμόδιο το Δικαστήριο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Λόγω του ότι, τον τελευταίο καιρό τί-
θενται αρκετά παράπονα ενώπιον
του Γραφείου της Επιτρόπου Προ-

στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα με αιτήματα πολιτών σχετικά με την
νομιμότητα επεξεργασίας (π.χ. χρήσης) προ-
σωπικών δεδομένων ενώπιον Δικαστηρίου
στα πλαίσια της διεξαγωγής της δικαστικής
διαδικασίας, μέσω των οποίων κυρίως, μου
ζητούν να εξετάσω:

(α) κατά πόσον έγγραφα τα οποία έχει
προσκομίσει ο αντίδικος στα πλαίσια δικα-
στικής διαδικασίας και βρίσκονται στον φά-
κελο της δικογραφίας έχουν αποκτηθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
679/2016 (στο εξής «ο Κανονισμός») και/ή

(β) κατά πόσον διαδικασίες σχετικές με
υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί στο Δι-
καστήριο, είναι σύμφωνες με τις διατάξεις
του Κανονισμού και/ή

(γ) παράπονα τα οποία ταυτόχρονα εξε-
τάζονται ενώπιον Δικαστηρίου,

ενημερώνω τα κάτωθι:
Οι διατάξεις του άρθρου 55 και του Προ-

οιμίου 20 του Κανονισμού, προβλέπουν, με-
ταξύ άλλων, ότι οι εποπτικές Αρχές δεν είναι
αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας,
οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότη-
τας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανε-
ξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά
την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθη-

κόντων, περιλαμβανομένης της λήψης απο-
φάσεων.

Επιπλέον, το άρθρο 5 του Νόμου
125(Ι)/2018, προβλέπει ότι:

«(α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του
στοιχείου (ε) της παραγράφου (1) του άρ-
θρου 6 του Κανονισμού, η επεξεργασία προ-
σωπικών δεδομένων επιτρέπεται και είναι
νόμιμη όταν διενεργείται- (α) Από τα δικα-
στήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους
αρμοδιότητας για σκοπούς απονομής της δι-
καιοσύνης, περιλαμβανομένης της επεξερ-
γασίας προσωπικών δεδομένων που είναι
αναγκαία για το σκοπό δημοσίευσης ή έκδο-
σης απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου».

Αυτό σημαίνει ότι, η Επίτροπος δεν έχει δι-

καιοδοσία/αρμοδιότητα εξέτασης των ανω-
τέρω θεμάτων, αφού το Δικαστήριο είναι
αποκλειστικά αρμόδιο να κρίνει, στο πλαί-
σιο της αξιολόγησης των τεκμηρίων και των
ισχυρισμών που τίθενται ενώπιόν του, αν η
συλλογή και ,γενικά, η επεξεργασία των δε-
δομένων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
Κανονισμού.

Θέματα που αφορούν στη νομιμότητα της
επεξεργασίας (για παράδειγμα, συλλογής,
χρήσης και κοινοποίησης/ανακοίνωσης προ-
σωπικών δεδομένων) μπορούν να εγερθούν
στο Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδι-
κάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση και το Δι-
καστήριο θα τα αξιολογήσει αναλόγως. n
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Εισηγήσεις της ΕΟΚΕ στα εργασιακά θέματα
Οι κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν τη φιλανθρωπία στην Ευρώπη

ΗΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη
της ΕΕ να δημιουργήσουν ευνοϊκό

περιβάλλον για τη φιλανθρωπία σύμφωνα
με τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα της ΕΕ και, συγχρόνως, τους συνιστά
να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τη φι-
λανθρωπία ως μορφή επίδειξης της κοινωνι-
κής δέσμευσης προς όφελος του κοινού
καλού.

Στην πρώτη γνωμοδότησή της που είναι
αποκλειστικά αφιερωμένη στη φιλανθρωπία,
η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να αποτελέσει η δι-
ευκόλυνση των διασυνοριακών φιλανθρωπι-

κών δραστηριοτήτων προτεραιότητα τόσο
για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η φιλαν-
θρωπία δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε

το κράτος πρόνοιας ούτε τα ισχυρά συστή-
ματα κοινωνικής προστασίας που έχουν ως
βάση την ύπαρξη φορολογικής δικαιοσύνης
και αποτελεσματικών πολιτικών για την
απασχόληση. Αντίθετα, αυτά θα πρέπει να
ενισχυθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω,
πράγμα που θα βελτιώσει επίσης την ικανό-
τητα των φιλανθρωπικών οργανώσεων «να
καλύπτουν τα κενά» και να συμπληρώνουν
τη χρηματοδότηση σε εξειδικευμένους το-
μείς στους οποίους η δημόσια στήριξη υστε-
ρεί. «Αναγνωρίζουμε πλήρως τη συμπληρω-
ματική και καινοτόμο προστιθέμενη αξία
που μπορεί να προσδώσει η φιλανθρωπία

στην κοινωνική συνοχή, με την ενίσχυση
των κοινών αξιών και τη θωράκιση της κοι-
νωνίας μας», δήλωσε ο εισηγητής της γνω-
μοδότησης κ. Petru Sorin Dandea. Η φιλαν-
θρωπική δράση θα πρέπει να παραμείνει δια-
φανής και να προαχθεί με εθνικά και
ενωσιακά μέτρα ασφαλείας, τόνισε ο κ. Dan-
dea. Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ρα-
γδαία αύξηση της φιλανθρωπίας κατά τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη,
όπου οι φιλανθρωπικές συνεισφορές ανέρ-
χονται σε τουλάχιστον 87,5 δισ. ευρώ ετη-
σίως, σύμφωνα με μια μάλλον συντηρητική
εκτίμηση. n

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η ενιαία αγορά απέφερε απτά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες

Ηενιαία αγορά απέφερε πολλά έμ-
πρακτα οφέλη στους Ευρωπαίους
πολίτες, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) στην απάντησή της στην αξιολό-
γηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσιτές αε-
ροπορικές μετακινήσεις, τον τερματισμό των
τελών περιαγωγής, ενισχυμένες ευκαιρίες
απασχόλησης σε μια πανηπειρωτική αγορά
εργασίας, καταναλωτικά δικαιώματα που
παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας πέρα
από τα σύνορα. Αυτή η επιτυχία μπορεί να

αποτελέσει αντίβαρο στο λαϊκισμό, τον εθνι-
κισμό και τον προστατευτισμό, υποστηρίζει
η ΕΟΚΕ.

Η ολομέλεια της ΕΟΚΕ υιοθέτησε στις 15
Μαΐου γνωμοδότηση με θέμα την ανακοί-
νωση της Επιτροπής «Η Ενιαία Αγορά σ’ ένα
μεταβαλλόμενο κόσμο - Ένα μοναδικό πλε-
ονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολι-
τική δέσμευση», όπου γίνεται απολογισμός
των 25 ετών της ενιαίας αγοράς και περι-
γράφονται οι μελλοντικές προκλήσεις.

Η ενιαία αγορά αποτέλεσε τεράστιο επί-
τευγμα, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδό-
τησή της, και η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει
ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι πολλά από
τα έμπρακτα οφέλη που απολαμβάνουν τα
τελευταία 25 χρόνια ως καταναλωτές, επι-
χειρηματίες ή εργαζόμενοι είναι αποτέλεσμα
της ενιαίας αγοράς - οφέλη που εκτιμώνται
σε 8,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ:

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η ενιαία
αγορά σημαίνει ευκαιρίες κλιμάκωσης και
επέκτασης των δραστηριοτήτων τους σε όλη

την ΕΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έδωσε στην
Ευρώπη το προτέρημα μιας αγοράς 512 εκα-
τομμυρίων, όπως έδειξαν πρόσφατα οι διε-
θνείς προσπάθειες συμμόρφωσης με τον Γε-
νικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομέ-
νων.

Αυτή η επιτυχία μπορεί να συμβάλει στη
συγκέντρωση της στήριξης που απαιτείται
προκειμένου η ενιαία αγορά να ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής,
υποστηρίζει η ΕΟΚΕ.

Η ενιαία αγορά πρέπει επίσης να θεωρεί-
ται ευκαιρία εκ νέου εμπέδωσης των ευρω-
παϊκών αξιών και δικαιωμάτων: «Οι αξίες της
ελευθερίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της
δημοκρατίας, της ειρήνης, της επιστήμης και
της καινοτομίας, της πολιτικής σταθερότη-
τας, των καταναλωτικών και κοινωνικών δι-
καιωμάτων πρέπει να βρίσκονται πάντοτε
στο μυαλό των πολιτών, καθώς επιτρέπουν
την πρόοδο και την ευημερία για όλα τα
κράτη μέλη και τους πολίτες», δηλώνει ο ει-
σηγητής της γνωμοδότησης Gonçalo Lobo

Xavier.
«Η ενιαία αγορά επηρεάζει τους πάντες,

και αυτό την καθιστά τόσο ισχυρή», δηλώ-
νει ο συνεισηγητής Juan Mendoza Castro.
«Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις απειλές
του λαϊκισμού και του εθνικισμού, που βρί-
σκονται σε άνοδο στην Ευρώπη, και η ενιαία
αγορά είναι ένα από τα καλύτερα μέσα που
διαθέτουμε για την αντιμετώπισή τους».

Η ΕΟΚΕ επικεντρώνεται επίσης στην πο-
λιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι κανόνες της
σχετικά με τον περιορισμό των κρατικών ενι-
σχύσεων και την καταπολέμηση της κατά-
χρησης δεσπόζουσας θέσης αποτέλεσαν
πηγή δυναμισμού για την ευρωπαϊκή αγορά
και οφελών για τους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπό το φως του έντο-
νου ανταγωνισμού από (ενίοτε κρατικής
ιδιοκτησίας) ολιγοπώλια ή μονοπώλια, η ΕΕ
πρέπει να απαιτεί αμοιβαιότητα από τους εμ-
πορικούς της εταίρους προκειμένου να συν-
δράμει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην
αναζήτηση νέων αγορών. n

«Ευρώπη της Πολυμορφίας»

Τα κύρια στοιχεία της σύνοψης της μελέτης με θέμα
«Οι νέοι και η ΕΕ - Αντιλήψεις, γνώσεις και προσδο-
κίες» παρουσιάστηκαν στην αίθουσα Τύπου του κτι-

ρίου Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15
Μαΐου.

Η εν λόγω μελέτη επιχειρεί να συγκρίνει τις θέσεις των
νέων που φοιτούν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία των Βρυξελλών
με τις θέσεις των νέων που φοιτούν στα εθνικά εκπαιδευτικά
συστήματα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της
Σουηδίας και της Ρουμανίας. Πόσα γνωρίζουν αυτοί οι νέοι
για την ΕΕ και πού τα έμαθαν; Τι πιστεύουν για την ΕΕ και
πώς πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει τη ζωή
τους; Υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των κρατών μελών;
Οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων διαφέρουν σημαν-
τικά στις αντιλήψεις τους;

Σχολιάζοντας τη μελέτη, ο Arno Metzler, πρόεδρος της
ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ, δήλωσε:
«Είναι ιδιαίτερα σημαντική η οικοδόμηση μιας νέας ευρω-
παϊκής ιθαγένειας ως μέσο συμμετοχής και εμπλουτισμού
των πολιτών. Πρέπει να αναπτύξουμε νέα εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία όσον αφορά την ΕΕ, για παράδειγμα αναπτύσσοντας
ευρωπαϊκή πλατφόρμα μάθησης ή εισάγοντας ειδικό μάθημα
στα σχολεία όπου θα εξηγείται τι πράττουν τα όργανα της
ΕΕ σε καθημερινή βάση. Θέλουμε να καταστήσουμε πιο
ενεργή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Οι ΟΚΠ και οι πολίτες
πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν την έννοια και τους στόχους
της Ευρώπης. n

Η φωνή των Εργαζομένων στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Ηφωνή των εργαζομένων θα πρέπει να ακου-
στεί δυνατά και καθαρά όχι μόνον στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή», δήλωσε ο Oliver Röpke, πρόεδρος
της Ομάδας Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, η
Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ διοργάνωσε στις 22
Μαΐου 2019 εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πα-
ράλληλα με το συνέδριο της ΕΣΣΟ για να συζητήσει
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα
δικαιώματα των εργαζομένων θα βρίσκονται στο επί-
κεντρο του πολιτικού θεματολογίου του νέου Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου κατά την επόμενη πενταετία.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους
τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την
προβλεπόμενη επιτυχία των δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων.
«Πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εργαζομέ-
νων, καθώς οι εθνικιστές και οι εξτρεμιστές θα προσπαθούν
πάντα να επωφελούνται από την απόγνωση των ανθρώπων
για να κερδίζουν την υποστήριξή τους», συμπλήρωσε η Ga-
briele Bischoff.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση, μεταξύ των οποίων ο γε-
νικός γραμματέας της ΕΣΣΟ Luca Visentini, η αυστριακή Ευ-
ρωβουλεύτρια Evelyn Regner και δύο υποψήφιοι βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Gaby Bischoff και Nicolas
Schmit, συμφώνησαν ότι πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστο-

σύνη των ψηφοφόρων και ότι οι πολιτικοί πρέπει να παρέ-
χουν μια εναλλακτική επιλογή έναντι της ρητορικής των αν-
τιευρωπαϊστών λαϊκιστών. «Οι ψηφοφόροι δεν μετατράπη-
καν σε ρατσιστές εν μία νυκτί. Οι πολίτες είναι απογοητευ-
μένοι και σε απόγνωση και οι εθνικιστές, εκμεταλλευόμενοι
τις σκληρές συνθήκες διαβίωσής τους, προσφέρουν εύκολες
λύσεις», δήλωσε ο Luca Visentini.

Η ΕΕ πρέπει να καταστεί κοινωνικό εγχείρημα με στόχο
τόσο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης
όλων των πολιτών, όσο και την αντιμετώπιση των ανισοτή-
των, και για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται μια δίκαιη και
προοδευτική φορολογία, η υλοποίηση του κοινωνικού πυ-
λώνα, κοινά ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα και η ορθή εφαρ-
μογή της εργατικής νομοθεσίας. n
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42 νέα άτομα στο εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης
Συνολικό δυναμικό Ιουνίου 52.215 άτομα

Το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης
τον Ιούνιο του 2019 αυξήθηκε κατά 42
άτομα (0,1%) σε σχέση με τον αντί-

στοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 52.215
άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται
μείωση κατά 681 άτομα (-1,9%). Στο έκτα-
κτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (4,3%)
φθάνοντας τις 17.409 σε σχέση με 16.686

άτομα τον Ιούνιο του 2018. 
Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 τόσο στη

Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρε-
σία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσο-
στιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσω-
πικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,6%)
και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσω-
πικό με ποσοστό 11,6% (393 άτομα).

Σε σχέση με το Μάιο του 2019 παρατηρεί-
ται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατηγο-
ρίες. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται
στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-1,4%) που κυ-
ρίως οφείλεται στο μόνιμο προσωπικό 
(-1,5%). 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δη-

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

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

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βου-

λευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομά-
δων).

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυ-
βέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και
αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγ-
κεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου
και της διάρκειας που απασχολήθηκαν. n

79,8% αύξηση κενών θέσεων 
το πρώτο τρίμηνο 2019

Oαριθμός των Κενών Θέσεων Εργα-
σίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2019
ανήλθε στις 6.762. Ο αριθμός των

Κενών Θέσεων Εργασίας αυξήθηκε κατά
3.001 (79,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους που ήταν
3.761. Σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2018
παρατηρήθηκε αύξηση 3.372 θέσεων
(99,5%). 

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων

το 1ο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0%, ενώ το
προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2018 ήταν 1,0% και 1,2% αντί-
στοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέ-
σεων για το 1ο τρίμηνο του 2019 παρατη-
ρούνται στους Τομείς Δραστηριοτήτων
Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπη-
ρεσιών Εστίασης (5,1%) και Μεταποίησης
(2,6%).  n

Τελική συνάντηση Χορευτικού Ομίλου
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Τμήματος Λεμεσού

Μια μακρά και εποικοδομητική χο-
ρευτική χρονιά ήρθε να κλείσει η
τελική συνάντηση του Χορευτικού

Ομίλου ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού που διοργανώ-
θηκε στο “Ceti Locale” στις 23 Ιουνίου.

Σε μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση από
την Οργανωτική ομάδα, το χοροδιδάσκαλο
και τους υπεύθυνους των χορευτικών ομά-
δων, σε συνεργασία με το Τμηματικό Συμ-
βούλιο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Λεμεσού, εκατόν εξήντα
μέλη και φίλοι του Χορευτικού Ομίλου ΠΑ-
ΣΥΔΥ Λεμεσού χόρεψαν και διασκέδασαν
υπό τους ήχους εξαμελούς ορχήστρας. Στο
τραγούδι όπως πάντα η συνάδελφος Αθηνά
Τρύφωνος μέλος του χορευτικού ομίλου.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του
Τμηματικού Συμβουλίου το οποίο μαζί με
τον Πρόεδρο σ. Ευγένιο Χατζηπέτρου παρα-
βρέθηκε σύσσωμο στην εκδήλωση. Την εκ-
δήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας σ. Ακρί-
τας Ασπρής.

Προσφώνησε εκ μέρους των συναδέλφων
χορευτών η Αθηνά Νικολάου η οποία ευχα-
ρίστησε τους καλεσμένους για την παρου-
σία τους και κάλεσε σε χαιρετισμό τον 
Πρόεδρο του Τμηματικού συμβουλίου Ευγέ-
νιο Χ΄΄Πέτρου. Ακολούθησε ο σ. Ακρίτας
Ασπρής ο οποίος επιβράβευσε την πολιτι-
στική-ψυχαγωγική αυτή δραστηριότητα που
σκοπό έχει να ενώνει τα μέλη της Οργάνω-
σης μας.

Ο χοροδιδάσκαλος Κούλλης Βασιλείου
έκαμε σύντομο απολογισμό της χρονιάς και
ευχαρίστησε το Τμηματικό Συμβούλιο και
τους χορευτές που στηρίζουν την προσπά-
θεια και πρόσφερε αναμνηστικά δώρα στους
συναδέλφους Δέσπω Νικολάου, Γιάννη Βα-
ταμίδη και Ευγένιο Χ”Πέτρου που συμμετεί-
χαν ανελλιπώς στα φετινά μαθήματα.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με ευχές για ένα
όμορφο καλοκαίρι και καλή επάνοδο τον Σε-
πτέμβρη με την καινούργια χορευτική χρο-
νιά. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η Φινλανδική προεδρία της ΕΕ 
είναι κάπως διαφορετική

Πώς η Μέρκελ έχασε στη μάχη 
επιρροής από τον Μακρόν

Στη μάχη επιρροής στους κόλπους της Ευρώπης η Άγ-
κελα Μέρκελ έχασε αναμφίβολα έδαφος έναντι του Εμα-
νουέλ Μακρόν. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η Wall
Street Journal υπογραμμίζοντας ότι ο συμβιβασμός για
τα κορυφαία αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά
την πιο ξεκάθαρη πια απόδειξη ότι η δύναμη της καγκε-
λαρίου περιορίζεται. 

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η κ. Μέρκελ υπέκυψε στον κ. Μακρόν ύστερα από μία
εβδομάδα μαραθώνιων διαπραγματεύσεων. Και τούτο παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
την μακροβιότερη αρχηγό κράτους στην Ε.Ε. αυτή τη στιγμή και έως πρόσφατα ήταν η
αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα της ηπείρου. Η επιρροή της στη διεθνή σκηνή άρχισε να συρρι-
κνώνεται όταν παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματός της και ανακοίνωσε ότι δεν θα
διεκδικήσει την καγκελαρία στις εκλογές του 2021. 

Από την άλλη ο Γάλλος πρόεδρος, που μόλις πριν από λίγους μήνες ερχόταν αντιμέτωπος
με εβδομαδιαίες διαδηλώσεις και κατάρρευση των ποσοστών δημοτικότητας και του οποίου
το κόμμα βγήκε δεύτερο στις Ευρωεκλογές του Μαΐου πίσω από την ακροδεξιά, επανέκαμψε
ως ικανός διαπραγματευτής, παρατηρεί η  εφημερίδα. Πέτυχε, όπως τονίζει, αντισυμβατικές
συμμαχίες και με τους ελιγμούς του υποσκέλισε τη Μέρκελ.

Σύμφωνα με τη WSJ η συμφωνία να προταθεί μία στενή σύμμαχος της Μέρκελ για πρό-
εδρος της Κομισιόν απλά «χρυσώνει το χάπι» στην καγκελάριο, που ήθελε μία πολύ διαφο-
ρετική λύση, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους με γνώση του παρασκηνίου. Ο πραγμα-
τικός νικητής, όπως επισημαίνεται ήταν ο Μακρόν. 

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές η κ. Μέρκελ πολύ περισσότερο από την επιλογή του προ-
σώπου, που θα διαδεχθεί τον Γιούνκερ, ενδιαφερόταν για την προεδρία της ΕΚΤ και ήθελε
έναν Γερμανό για τη θέση. Πρόσφατη δημοσκόπηση της Civey είχε δείξει ότι το 42% των
Γερμανών ήθελαν συμπατριώτη τους για επικεφαλής της ΕΚΤ έναντι του 27%, που πίστευε
ότι δεν πρέπει να είναι Γερμανός ο διάδοχος του Ντράγκι. 

Στο τέλος ήταν ο Μακρόν που κέρδισε την ΕΚΤ, αλλά και εξασφάλισε ότι ένας στενός πο-
λιτικός σύμμαχος, ο Βέλγος Σαρλ Μισέλ θα είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

«Αν και η Γερμανία εξακολουθεί να είναι πιο ισχυρή οικονομικά από τα άλλη μέλη της 
Ε.Ε., η Μέρκελ βλέπει να είναι ολοένα και πιο απομονωμένη και αδύναμη να χαράξει 
πολιτική σε θέματα, όπως εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ (την οποία η ίδια στηρίζει και 
ο Μακρόν απορρίπτει) ή έναν συμβιβασμό στο Brexit (που επίσης θέλει, αλλά στον οποίο ο
Μακρόν αντιστέκεται). n

H Φινλανδία έχει ήδη αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία
της Ε.Ε. Στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας βρίσκεται η κλι-
ματική αλλαγή και η αντιμετώπισή της.

Το νερό σε πλαστικά μπουκάλια αποτελεί «ταμπού» στους
χώρους που θα φιλοξενήσουν το επόμενο εξάμηνο τις εργασίες

των εκπροσώπων των χωρών-μελών της Ε.Ε. Το νερό θα έρχεται απευθείας από τη βρύση
στο ποτήρι. Πλαστικές συσκευασίες στο φαγητό απαγορεύονται, ενώ στο βασικό κτήριο
της φινλανδικής προεδρίας, το Finlandia Hall, μπορεί να φτάσει κανείς εύκολα από τον κεν-
τρικό σιδηροδρομικό σταθμό -με δημόσια μέσα μεταφοράς, με ποδήλατο ή με τα πόδια.

Στόχος των Φινλανδών είναι μια προεδρία που θα επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο το
περιβάλλον.  Η φινλανδική προεδρία συμπίπτει με την άνοδο στην εξουσία ενός νέου πρω-
θυπουργού, του σοσιαλδημοκράτη Άντι Ρίνε, το κόμμα του οποίου συγκυβερνά εδώ και λίγο
καιρό με τους Πράσινους.

Βασικός στόχος του Ρίνε για την ευρωπαϊκή προεδρία είναι η αντιμετώπιση της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη. «Τώρα είναι η ώρα για λύσεις», έγραψε πρόσφατα ο ίδιος. Σύμφωνα με
τις φινλανδικές προτάσεις, η ΕΕ θα πρέπει μέχρι το 2050 να καταστεί «ουδέτερη» ως προς
τη ρυπογόνο επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του άνθρακα. Ήδη 24 χώρες έχουν
συμφωνήσει, ενώ αντιδράσεις προέρχονται από τις χώρες του Βίζεγκραντ –Πολωνία, Τσε-
χία, Ουγγαρία και Σλοβακία- που ζητούν αποζημιώσεις για τη μετάβαση στην πράσινη ενέρ-
γεια.

Η Φινλανδία εδώ και χρόνια πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος κι έτσι φαν-
τάζει η ιδανική επιλογή για την προώθηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής ατζέντας. Αλλά
δεν είναι μόνο το περιβάλλον στις προτεραιότητες της φινλανδικής προεδρίας.

Το έτερο μείζον θέμα είναι η προάσπιση του κράτους δικαίου με το βλέμμα στραμμένο κυ-
ρίως στις χώρες του Βίζεγκραντ και ειδικότερα την Πολωνία και την Ουγγαρία. Εναντίον και
των δύο αυτών χωρών βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ελέγχου της συμβατότητάς τους
με την αρχή του κράτους δικαίου. 

Στο επίκεντρο της φιλανδικής προεδρίας θα βρεθεί επίσης και η περαιτέρω διεύρυνση της
Ε.Ε., ενώ κρίσιμο θέμα του επόμενου εξαμήνου θα είναι και ο καθορισμός ημερομηνίας έναρ-
ξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Όσο για το Brexit, θα συνεχίσει να απασχολεί την ΕΕ, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ξε-
καθαρίσει το τοπίο γύρω από τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ. Η
αποχώρηση του Λονδίνου από την ΕΕ που έχει αναβληθεί ήδη δύο φορές είναι προγραμμα-
τισμένη για τα μεσάνυχτα της 31ης Οκτωβρίου. n

Οικονομία ουδέτερη προς το κλίμα 
συμβάλλει στην απασχόληση

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια ανασκόπησή της με
τίτλο «Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υπο-
θέσεων στην Ευρώπη» (ESDE) για το έτος 2019.

Υπό το πρίσμα των παγκόσμιων μακροπρόθεσμων τάσεων,
όπως η γήρανση, η παγκοσμιοποίηση, ο τεχνολογικός μετα-
σχηματισμός και η κλιματική αλλαγή, η  ESDE  2019 είναι

αφιερωμένη στο θέμα της βιωσιμότητας.
Η έκθεση δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση της ανά-

πτυξης συμβαδίζουν. Παρουσιάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής οι οποίες μπορούν να δια-
τηρήσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ανάπτυξη και να διαδώσουν τα οφέλη της
σε ολόκληρο τον πληθυσμό της ΕΕ και τις μελλοντικές γενιές, επιδιώκοντας παράλληλα
μια φιλόδοξη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα.

Η ανασκόπηση του 2019 επιβεβαιώνει επίσης τη συνεχή επέκταση της οικονομικής δρα-
στηριότητας της ΕΕ, καθώς σημειώθηκαν νέα επίπεδα ρεκόρ στην απασχόληση και στη βελ-
τίωση της κοινωνικής κατάστασης.

Η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα θα αυξήσει τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων εργασίας και θα έχει αντίκτυπο στη διάρθρωση της αγοράς εργασίας,
στην κατανομή των θέσεων εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, έως το 2030, η μετάβαση αναμένεται να δημι-
ουργήσει ακόμα 1,2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, επιπλέον των 12 εκατομ-
μυρίων που αναμένονται ήδη.

Γενικότερα, η ανασκόπηση δείχνει ότι για να εξακολουθήσει η οικονομική ανάπτυξη, η ΕΕ
θα πρέπει να επενδύσει στις δεξιότητες των ανθρώπων και στην καινοτομία.

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις είναι εκείνες που επενδύουν περισσό-
τερο στην κατάρτιση των εργαζομένων και τις υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας.

Πράγματι, οι επενδύσεις σε δεξιότητες, στα επαγγελματικά προσόντα και την επίσημη κα-
τάρτιση των ενηλίκων υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα των εργαζομένων, την αύξηση
των μισθών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ένα από τα πορίσματα της ανασκόπησης ESDE είναι, επίσης, ότι οι κοινωνικές επενδύσεις,
όπως η πρόσβαση στη φροντίδα των παιδιών και στην προσχολική εκπαίδευση, καθιστούν
τους ανθρώπους πιο παραγωγικούς και αυξάνουν την ευημερία τους.

Η οικονομικά προσιτή και επαρκής στέγαση δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να
αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στην αγορά εργασίας και να συμμετέχουν στην κοινωνία. n

Νέοι και γυναίκες στην ευρωπαϊκή 
γεωργική παραγωγή

Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ σήμερα αντιμετωπίζει το ζή-
τημα της γήρανσης του πληθυσμού. Το 2016, μόνο 11% εκ
των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν
νέοι αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, σύμφωνα με τη Eu-
rostat.

Σύμφωνα με έρευνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πα-
ρόλο που η βοήθεια της ΕΕ είναι διαθέσιμη στους νέους γεωργούς για περισσότερο από
τρεις δεκαετίες, το πρόβλημα της έλλειψης νέων γεωργών φαίνεται ότι παραμένει.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το
2020 προβλέπει εννέα στόχους, ένας από τους οποίους είναι η ανανέωση των γενεών. Ο
προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων,
αλλά το μελλοντικό του επίπεδο παραμένει αβέβαιο, διότι τα κράτη μέλη διαπραγματεύον-
ται ακόμη τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ο ρόλος των γυναικών στη γεωργία της ΕΕ. Τα στοιχεία της Euro-
stat από το 2013 δείχνουν ότι κατά μέσο όρο περίπου 30% των εκμεταλλεύσεων σε ολό-
κληρη την ΕΕ αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από γυναίκες. Οι διαφορές μεταξύ των
κρατών μελών είναι αξιοσημείωτες, κυμαινόμενες από λίγο πάνω από 5% στην Ολλανδία
σε περίπου 47% στη Λιθουανία.

Τον Φεβρουάριο του 2017, η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου ενέκριναν έκθεση στην οποία ζητούσε ενισχυμένο ρόλο των γυναικών
στη γεωργία της ΕΕ.

Οι νομοθέτες της ΕΕ πιστεύουν ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανα-
ζωογόνηση των αγροτικών περιοχών καθώς και στην αποφυγή περαιτέρω αστικοποίησης.

«Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει τον πολυλειτουργικό ρόλο μιας γυναίκας αγρότισσας – ως
μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη, εκπαιδευτικό, διευθύντρια οικογενειακού αγροκτήματος,
φύλακα πολιτισμού, κληρονομιάς και παράδοσης», δήλωσε η ευρωβουλευτής Marjiana Petir
από τη Κροατία .

Παρομοίως, μια παγκόσμια μελέτη που πραγματοποίησε η Corteva Agriscience διαπί-
στωσε ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στον γεωργικό τομέα εξακολουθούν να είναι
ευρέως διαδεδομένες.

«Η ενδυνάμωση των γυναικών θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση των αγρο-
τικών περιοχών και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων», αναφέρεται
στην έκθεση. n
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Ψηφιακό φόρο επιβάλλει η Γαλλία
στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Εφόσον απέτυχε το εγχείρημα μιας πανευρω-
παϊκής κινητοποίησης κατά των τεχνολογικών
κολοσσών, οι οποίοι επί χρόνια εκμεταλλεύον-
ταν παραθυράκια του νόμου καθώς και φοροα-
παλλαγές για να φορολογούνται στο απολύτως
ελάχιστο, η Γαλλία προχωρεί μόνη σε επιβολή
ψηφιακού φόρου ύψους 3% επί των εσόδων
τους. Δεδομένου ότι από τη φορολόγηση θα
επηρεαστούν κατά κύριο λόγο αμερικανικές

εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ αυτών οι Google, Amazon και Apple, η Ουάσιγκτον απαντά
–ως αναμενόμενο πλέον– με απειλές για επιβολή δασμών στις εισαγωγές από τη Γαλλία.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου, το οποίο εγκρίθηκε από τη γαλλική Γερουσία, αφορά τεχνολο-
γικές εταιρείες με ετήσια έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ παγκοσμίως και άνω των 25 εκατ.
ευρώ στη Γαλλία, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Ο νόμος θα εφαρμοστεί αναδρομι-
κώς από την αρχή του 2019 και πρόκειται να ισχύσει εντός περίπου είκοσι ημερών. Κινεζι-
κές, αμερικανικές, ακόμη και γαλλικές επιχειρήσεις επηρεάζονται από τον γαλλικό φόρο,
ωστόσο μόνο οι ΗΠΑ εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα ελέγξει κατά πόσον ο ψηφιακός φόρος πλήττει τις
αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και θα αντιπροτείνει λύσεις. Η έρευνα μπορεί να διαρ-
κέσει έως και ένα έτος. Η τακτική αυτή ξυπνά μνήμες από την έναρξη του εμπορικού πολέ-
μου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βάσει της ίδιας διάταξης που χρησιμο-
ποιεί και τώρα, έκρινε ότι οι δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές θα ήταν το κατάλληλο αντίμε-
τρο για τη ζημία που είχε προκληθεί στην αμερικανική οικονομία.

«Νομίζω ότι πρόκειται για έναν φόρο που θα χτυπήσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις δυ-
σανάλογα» σε σχέση με τις τεχνολογικές εταιρείες άλλων χωρών, είχε δηλώσει τον προ-
ηγούμενο μήνα ο Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, αντιπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το
Bloomberg. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν ισχυρά μέτρα, ώστε να θωρακίσουν
τις επιχειρήσεις από την απειλή του γαλλικού ψηφιακού νόμου.

Η Γαλλία, από την άλλη πλευρά, έχει δείξει επανειλημμένως την αγανάκτησή της όσον
αφορά την ελάχιστη φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών. «Ήρθε η ώρα γι’ αυτές τις
εταιρείες να πληρώσουν τους φόρους που χρωστούν», είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ο Μπρινό
Λε Μερ, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, σύμφωνα με τους «New York Times». «Το αλη-
θινό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες φορολογούνται λιγότερο από έναν πα-
ραγωγό τυριών στο Κερσί», είχε αναφέρει τον Απρίλιο σε συνέντευξη στο Le Parisien. n

New York Times:  Περιορισμένο 
το οπλοστάσιο ενόψει μιας νέας ύφεσης

Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν ένα αγαπημένο ρητό: Επι-
διορθώστε την οροφή όσο έχει ήλιο. Ωστόσο, δέκα χρόνια
μετά τη συνεργασία της αμερικανικής Ομοσπονδιακής
Τράπεζας (Fed) με την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ιαπωνίας,
ώστε να ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία από την παγ-
κόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η ικανότητά τους να
αποτρέψουν την επόμενη ύφεση είναι περιορισμένη. Το
κατά πόσον είναι προετοιμασμένες οι μεγαλύτερες κεν-

τρικές τράπεζες του κόσμου να πολεμήσουν μία ακόμη ύφεση δεν είναι πια τόσο θεωρητικό,
διότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται υπό πίεση, γράφουν οι «New York Times».

Οι πιθανότητες να σημειωθεί ύφεση στις ΗΠΑ το 2020 έχουν αυξηθεί, καθώς υποχωρεί η
μεταποίηση ενώ παρατείνεται η αβεβαιότητα στο εμπόριο. Στη Γερμανία, η ανεργία έχει αρ-
χίσει να αυξάνεται, ενώ επιβραδύνεται η μεταποίηση. Στην Ιαπωνία, η ασθενική βιομηχα-
νική παραγωγή και η υποχώρηση των εξαγωγών καθιστούν ακόμη πιο ευάλωτη την οικο-
νομία. Το ξέσπασμα ύφεσης δεν είναι δεδομένο, ιδιαίτερα τόσο μεγάλης και επίπονης ύφε-
σης όσο ήταν η τελευταία, ωστόσο ο κεντρικές τράπεζες δεν έχουν σήμερα τα ίδια περιθώρια
αντίδρασης που είχαν το 2008. 

Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να κατέχουν μεγάλο ύψος ομολόγων,
γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει πιο δύσκολο και λιγότερο αποτελεσματικό έναν νέο
γύρο ποσοτικής χαλάρωσης. Παράλληλα, η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής έχει πλη-
γεί, διότι οι βασικές κεντρικές τράπεζες έχουν αποτύχει στην αποστολή τους να επαναφέρουν
τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης, ενώ η
υπόσχεση της διατήρησης των επιτοκίων δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα ίσως να χάσει τη
δύναμή της σε έναν κόσμο όπου οι επενδυτές προβλέπουν πως αυτά θα παραμείνουν σε χα-
μηλά επίπεδα.

Οι περιορισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί σε μια εποχή κατά την οποία οι διάφο-
ρες κυβερνήσεις δείχνουν μικρή προθυμία συνεργασίας. ΗΠΑ και Ε.Ε. βρίσκονται στο μέσον
εμπορικής διαμάχης μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και
αλουμινίου από την Ένωση. 

Κεντρικοί τραπεζίτες επιμένουν ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν επιθετική δράση αν προ-
κύψει νέα ύφεση. Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να λάβει μέτρα στήριξης της οικονομίας της Ευρωζώ-
νης και η Fed στέλνει το μήνυμα ότι ενδέχεται σύντομα να μειώσει το βασικό επιτόκιο δα-
νεισμού. Όμως πολλοί οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν γίνεται να
διαδραματίσουν μόνες τους τον ρόλο του σωτήρα όταν χτυπήσει η επόμενη κρίση. n

Πρωταθλήτριες Ευρωζώνης 
στα κόκκινα δάνεια οι ελληνικές τράπεζες

Υψηλότερα από τον μέσο όρο των τραπεζών της Ευ-
ρωζώνης διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019
ο βασικός δείκτης κεφαλαίων (Common Equity Tier
1, CET1) των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών
ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Supervisory Banking
Statistics). Ταυτόχρονα όμως έχουν   –αναλογικά–
τους χειρότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δα-

νείων και ρευστότητας.
Συγκεκριμένα, ο βασικός δείκτης ανήλθε στο 14,88% έναντι 14,34% του μέσου όρου 114

σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης, ο οποίος παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το τέταρτο
τρίμηνο του 2018 (14,39%). Τον χαμηλότερο δείκτη CET1 είχαν οι ισπανικές τράπεζες
(11,77%), ακολουθούμενες από τις πορτογαλικές και τις ιταλικές, ενώ τον υψηλότερο δεί-
κτη είχαν οι τράπεζες της Εσθονίας (27,69%).

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των τραπεζών της Ευρωζώνης υποχώ-
ρησε περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο φέτος στο 3,67% (από 3,81% το τέταρτο τρίμηνο του
2018), που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2015, όταν άρχισε η δημοσίευση των σχετι-
κών στοιχείων. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν τον υψηλότερο δείκτη ΜΕΔ, ο οποίος διαμορ-
φώθηκε στο 41,41%, ενώ ακολουθούσαν οι κυπριακές (20,31%) και οι πορτογαλικές τράπε-
ζες (11,50%). Ο δείκτης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio, LCR) των σημαντικών πι-
στωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο 149,71% από 145,78% το τελευταίο
τρίμηνο του 2018. Τον χαμηλότερο δείκτη ρευστότητας είχαν οι ελληνικές τράπεζες (74,07%)
και τον υψηλότερο οι σλοβενικές (387,21%).

Τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών ανήλθαν σε 116,87 εκατ. ευρώ το πρώτο τρί-
μηνο του έτους, ενώ για το σύνολο των σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης ανήλθαν σε
21,748 δισ. ευρώ. Ο λόγος των καθαρών κερδών προς το μετοχικό κεφάλαιο και το ενεργη-
τικό των ελληνικών τραπεζών (ROE και ROA) διαμορφώθηκε στο 1,76% και 0,19% έναντι
5,76% και 0,38%, αντίστοιχα, του μέσου όρου των τραπεζών της Ευρωζώνης. Το συνολικό
ενεργητικό των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθε στα 241,21 δισ. ευρώ, ενώ για το
σύνολο των τραπεζών της Ευρωζώνης στα 22,695 τρισ. ευρώ. n

Brexit: Ναι από τα συνδικάτα στους 
Εργατικούς για δεύτερο δημοψήφισμα

Το πράσινο φως για τη διεξαγωγή δεύτερου
δημοψηφίσματος έδωσαν συνδικάτα που συν-
δέονται με το κόμμα των Εργατικών, ανοίγον-
τας έτσι τον δρόμο στο κόμμα της αντιπολί-
τευσης να ζητήσει τη γνώμη των πολιτών σε
οποιαδήποτε έκβαση του Brexit προκύψει από
πλευράς της νέας συντηρητικής κυβέρνησης
και να προχωρήσει σε εκστρατεία υπέρ της πα-
ραμονής.

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων συνδικάτων – Unison, GMB και το Unite, το οποίο μέχρι
σήμερα αρνείτο να στηρίξει τη στροφή του Εργατικού κόμματος υπέρ της παραμονής – συ-
νεδρίασαν και κατέληξαν στην κοινή θέση ότι το Εργατικό κόμμα πρέπει να ανακοινώσει,
ενόσω βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ότι θα οργανώσει δεύτερο δημοψήφισμα και ότι θα
ταχθεί υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα συνδικάτα αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα το Ερ-
γατικό κόμμα να διαπραγματευτεί δική του συμφωνία για το Brexit, εάν καταλάβει την εξου-
σία με εκλογές, και να επιχειρήσει να προωθήσει την εφαρμογή της. Αυτό το ενδεχόμενο
επιτρέπει στους Εργατικούς να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πουν στους ψη-
φοφόρους τους που τάσσονται υπέρ της αποχώρησης ότι θα τιμήσουν το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος του 2016, με τη διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας με την Ε.Ε., που θα προ-
βλέπει ήπιο Brexit, με προτεραιότητα να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια, η όποια
συμφωνία κλείσουν οι Εργατικοί θα τεθεί σε δημοψήφισμα, μαζί με την επιλογή της παρα-
μονής στο ψηφοδέλτιο. Η απόφαση για το ποια επιλογή θα στηρίξει το Εργατικό κόμμα σε
αυτό το δημοψήφισμα θα «εξαρτηθεί από τη συμφωνία που θα έχει διαπραγματευτεί».

Ο επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δεν ήταν παρών στη συνεδρίαση και μέχρι
στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση του κόμματος. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί
στο επίκεντρο χωριστών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του σκιώδους
υπουργικού συμβουλίου σήμερα Τρίτη. Μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν σύντομα αποφάσεις
για την αλλαγή της στάσης του κόμματος σε ό,τι αφορά το Brexit και συγκεκριμένα την
υποστήριξη της παραμονής. n
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Σημαντικά ευρήματα των ανασκαφών του προγράμματος Ancient Akrotiri Project
Το Τμήμα Αρχαιοτή-

των, ανακοίνωσε τη λήξη
της πέμπτης ανασκαφι-
κής περιόδου του προ-
γράμματος Ancient
Akrotiri Project (AAP)
στη θέση Ακρωτήρι-Νη-
σιαρούιν (Dreamer’s
Bay) στην Επαρχία Λεμε-
σού. Η αποστολή, κάτω
από την εποπτεία του
Καθηγητή Simon James,
αποτελείτο από επαγ-
γελματίες αρχαιολόγους
και προπτυχιακούς φοι-

τητές από το Τμήμα Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας του
Πανεπιστημίου του Leicester, το Πανεπιστήμιο του
Southampton, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ανασκαφή πραγ-
ματοποιήθηκε μεταξύ 4 και 23 Απριλίου 2019, εντός και
γύρω από τη θέση Νησιαρούιν (Dreamer’s Bay), όπου εντο-
πίστηκαν τα κατάλοιπα ενός αρχαίου λιμένα, λατομείου και
άλλων εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ερευνητικών περιό-
δων (2015-2018), ήρθαν στο φως τα κατάλοιπα παράκτιων
οικοδομημάτων της Ρωμαϊκής περιόδου (2ος-4ος αι. μ.Χ)

καθώς και συγκεντρώσεις μεταγενέστερης κεραμικής, ιδιαί-
τερα από αμφορείς της Υστερορωμαϊκής/Παλαιοχριστιανι-
κής περιόδου. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν επίσης ενάλιες
έρευνες στον κόλπο του Dreamer’s Bay, εντοπίζοντας ανά-
μεσα σε άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, ένα βυθισμένο τε-
χνητό κυματοθραύστη.

Τον Απρίλιο 2019 ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στα αρχιτε-
κτονικά κατάλοιπα που βρίσκονται στην κορυφή του λόφου
και τα οποία επιβλέπουν τα παράκτια οικοδομήματα από τον
βορρά. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επισκόπηση και δοκιμα-
στικές ανασκαφικές τομές στο μεγάλο συγκρότημα αρχαίων
λατομείων σε απόκρημνα βράχια ύψους 40 μέτρων.

Το σύμπλεγμα οικοδομημάτων στην κορυφή του λόφου,
βρίσκεται σε στρατηγικά καίριο σημείο προσφέροντας απρό-
σκοπτη θέα προς την ακρόπολη Κουρίου (περίπου 13 χλμ
στα βόρεια), το ακρωτήριο Ζευγάρι στα δυτικά και γύρω
μέχρι σχεδόν το ακρωτήριο της Γάτας στα ανατολικά, επι-
τρέποντας χρήση ως παρατηρητήριο ναυσιπλοϊκών διαδρο-
μών, όσο και ως ορόσημο για την καθοδήγηση των πλοίων
που θα πλησίαζαν από γειτονικές περιοχές. Τα πρώτα κατά-
λοιπα εντοπίστηκαν στον λόφο τη δεκαετία του 1980, και
χρονολογήθηκαν στην ύστερη αρχαιότητα. Τα ευρήματα
αυτά αποτέλεσαν και το έναυσμα για την έρευνα του προ-
γράμματος AAP από το 2017 έως και το 2019 όταν και ολο-
κληρώθηκαν. Φέτος, η περιοχή υπό διερεύνηση επεκτάθηκε
στις βόρειες και ανατολικές παρειές του συμπλέγματος,

αφού το δυτικό άκρο είχε εντοπιστεί στις προηγούμενες ανα-
σκαφικές περιόδους. Εντοπίστηκαν αρκετοί λίθινοι τοίχοι
θεμελίωσης με ενδείξεις πολλαπλών οικοδομικών φάσεων,
κάτι που επιβεβαιώνει τη μακρά χρήση του κτηρίου. Το βό-
ρειο τμήμα του συμπλέγματος αποτελείται από παράλληλα
διατεταγμένους τοίχους θεμελίωσης πάνω από τους οποίους
στηρίζεται ένα ογκώδες ελλειψοειδές κτίσμα με πήλινο δά-
πεδο άγνωστης χρήσης. Τα κεραμικά ευρήματα και νομί-
σματα δηλώνουν χρήση κατά τη βυζαντινή περίοδο, μέχρι
τουλάχιστον τον 6ο αιώνα, αν και το ενδεχόμενο κατασκευής
κατά τη ρωμαϊκή περίοδο δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Στο σύμπλεγμα των λατομείων η αποστολή επισκόπησε
και κατέγραψε τις ενδείξεις απόσπασης ογκόλιθων κατά την
αρχαιότητα, από τους οποίους λαξεύονταν τόσο οι τετρα-
γωνισμένοι ογκόλιθοι για οικοδομική χρήση όσο και οι
στρογγυλές μυλόπετρες. Πραγματοποιήθηκαν επίσης δοκι-
μαστικές τομές στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εντοπί-
στηκαν αρκετά διαβρωμένα στον ευρύτερο χώρο των λατο-
μείων, των οποίων η επιφάνεια των τοίχων θα ήταν καλυμ-
μένη με ασβεστοκονίαμα και απλή γραμμική διακόσμηση.
Εντοπίστηκε επίσης τμήμα του υδραγωγείου που χρονολο-
γήθηκε στη Ρωμαϊκή περίοδο (1ος-4ος αι. μ.Χ.).

Η φετινή ανασκαφική διερεύνηση αποκάλυψε περισσό-
τερα στοιχεία για τον σύνθετο εμπορικό και βιομηχανικό
ρόλο της περιοχής που διήρκησε αρκετούς αιώνες. n

Προωθείται στρατηγική για Blockchain στην Κύπρο
Σε κοινή Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου  Βουλής των

Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη και του Υπουργού Οι-
κονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη, για την Εθνική Στρατηγική
για το Blockchain στην Κύπρο, που δόθηκε στις 4 Ιουλίου
τονίστηκε ότι το κάλεσμα των καιρών σήμερα για τεχνολο-
γική εξέλιξη και ψηφιακή ενσωμάτωση απαιτεί και από τη
χώρα μας τη δημιουργία αυτών των δομών που θα συμπερι-
λάβουν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ψηφιακό
χάρτη και η Βουλή των Αντιπροσώπων, αφουγκραζόμενη τα
μηνύματα αυτά, ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια τον προβλη-
ματισμό γύρω από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση,
με στόχο η ενεργοποίηση αυτού του προβληματισμού να εν-
θαρρύνει ενέργειες συμμετοχής της Κύπρου στην Επανά-
σταση αυτή.

Αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου ότι με  πρωτοβουλία
της Βουλής των Αντιπροσώπων και σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών,
συζητήθηκε για πρώτη φορά στις 19 Ιουλίου 2018 η προ-
οπτική ανάπτυξης των τεχνολογιών Blockchain στην Κύπρο,
η οποία και τέθηκε στη συνέχεια σε έμπρακτη εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, αποφασίστηκε η σύσταση
της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας Blockchain, με την εφαρμογή πιλοτικών έργων σε
υπηρεσίες του κράτους, καθώς και με την εισαγωγή των απα-

ραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων. Η ολοκληρωτική εφαρ-
μογή της τεχνολογίας αυτής στον τρόπο λειτουργίας κρατι-
κών και ιδιωτικών υπηρεσιών, αναμένεται να αλλάξει ριζικά
τις δομές, τον τρόπο οργάνωσης και τη λειτουργία των σύγ-
χρονων κοινωνιών.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η Βουλή των Αντιπροσώπων και
το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αποκεντρωμένες Τεχνολο-
γίες, Blockchain», όπου με τη συμμετοχή και τη συμβολή
εξειδικευμένων εισηγητών και συμμετεχόντων, εξετάστηκαν
και παρουσιάστηκαν απόψεις σχετικά με τις επιδράσεις των
νέων αυτών τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της οικονομίας
και της κοινωνίας μας.

Για υλοποίηση της απόφασής για δημιουργία δικτύου συ-
νεργασίας των φορέων, προχώρησε η υλοποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (Block-
chain), ώστε σε τοπικό επίπεδο να υιοθετηθούν και να εφαρ-
μοστούν τάχιστα και ομαλά οι νέες τεχνολογίες. Η Εθνική
Στρατηγική θα συμβάλει στην προσπάθεια της χώρας μας
για μια ψηφιακή μεταμόρφωση, παρέχοντας το αναγκαίο
πλαίσιο, καθώς και έναν οδικό χάρτη, προς εξερεύνηση των
εφαρμογών της Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού και
της τεχνολογίας Blockchain σε διάφορους τομείς, προς τη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αλλά και προς την αντι-
μετώπιση των όποιων πιθανών κινδύνων και απειλών. Κύ-
ριος στόχος είναι η συμπόρευση της χώρας μας με το διεθνές
τεχνολογικό και ψηφιακό επαναστατικό ρεύμα και η ενερ-
γός και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή της σε αυτή την αλ-
λαγή αντιλήψεων και πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Βουλή ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβα-
λαν στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και ιδιαίτερα
τα μέλη της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας, τα οποία προέρχον-
ται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, την Κεντρική
Τράπεζα Κύπρου, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, τον
Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, το Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας, το Υπουργείο Οικονομικών, τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, καθώς και την εμπειρογνώμονα κα Βικτώ-
ρια Κιμωνίδου. n

Την Πέμπτη 25 Ιουλίου - Refugees for Refugees.
Ένα  συγκρότημα που αποτελείται από καταξιωμένους

μουσικούς με κατα-
γωγή από τη Συρία,
το Θιβέτ, το Πακι-
στάν, το Ιράκ, το
Αφγανιστάν και το
Βέλγιο, τους οποί-
ους ενώνει η
ανάγκη και επιθυ-
μία τους να δημι-

ουργήσουν δεσμούς μέσω της μουσικής. Με πρωτότυπες και
αυθεντικές συνθέσεις, οι οργανοπαίκτες συναντώνται στο

σταυροδρόμι των διαφορετικών παραδόσεων κάθε πολιτι-
σμού.
Δευτέρα 30 Ιουλίου - Υψηλή Μαγειρική

Η Hortense Laborie, μια γνωστή σεφ, μένει κατάπληκτη
όταν ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας την καλεί να
αναλάβει τη θέση
της προσωπικής του
μαγείρισσας. Παρά
τον ανταγωνισμό και
τη ζήλεια που έχει να
αντιμετωπίσει από
τα μέλη της υπόλοι-
πης κουζίνας, χάρη

στο ατίθασο πνεύμα της, η Ορτάνς γρήγορα επιβάλλεται. Η
μαγειρική της σύντομα γοητεύει τον Πρόεδρο, αλλά οι διά-
δρομοι του Μεγάρου κρύβουν παγίδες... Στα Γαλλικά με Ελ-
ληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους.
Τρίτη 31 Ιουλίου - Ταξίδι στην Ιταλία

Δύο φίλοι αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν για λογαρια-
σμό της εφημερίδας e Observer, την κριτική τους για ορι-
σμένα εστιατόρια στην Ιταλία. Στο ταξίδι συζητούν για τη
ζωή, την αγάπη, την εργασία και την ξενιτιά. Μια γαστρο-
νομική εξερεύνηση, αλλά και ένα πολιτιστικό ταξίδι, καθώς
ακολουθούν τα βήματα σημαντικών ταινιών, αλλά και των
Άγγλων ρομαντικών ποιητών Byron και Shelley στην Ιταλία.
Τα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. n

Καλοκαίρι στο Ριάλτο
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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. Αγνή …: υψίφωνος με διεθνή σταδιοδρομία –
Δεν λείπει … τίποτα.
2. Ζώο του Θιβέτ –  Κάποιοι τον έχουν στο ….
μανίκι.
3. Άφωνη … Ρίτα– Μαθηματικός και γεωγράφος
του 2ου π.Χ. αιώνα.
4. Οι γοφοί – Το χαϊδευτικό του 34ου Προέδρου
των ΗΠΑ.
5. Είδος γλυκίσματος – Πρόθεση – Επιφώνημα
κεφιού.
6. Πόλη της Ρωσίας – Αγγλικό σύμφωνο.
7. Ο Θεός του Κάτω Κόσμου (γεν.) – Ο αριθμός 109 – Η μεγαλύτερη ήπειρος.
8. Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας – Ριζοσπαστικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα της Ελλάδας
– Η στρατιωτική ταυτότητα.
9. Άνθρωπος ευερέθιστος (μτφ).
10. Τζόνι …: Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, συγγραφέας και ηθοποιός – … Εξπρές:
έγινε γνωστό από την Άγκαθα Κρίστι.
11. Ο αλήτης – … Πασάς: ο «πονηρός βεζίρης».
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μεσαιωνική πόλη του Βελγίου – «…μη με μαλώνετε»: τραγούδι του Μανώλη Λιδάκη.
2. Δεν έχει καλή άρθρωση αυτός.
3. Πρώτα στην … αγάπη – Γρασίδι, πρασινάδα – Ασφαλιστικός Οργανισμός της Ελλάδας.
4. Κατασκεύασαν την πρώτη κινηματογραφική μηχανή – Πρώην Γ.Γ. του ΟΗΕ.
5. Λίμνη της Αιθιοπίας – Επιβολή όρκου.
6. Είδος μουσικής – Θεόπνευστα.
7. Ιαπωνικό ποτό από ρύζι – Πρόθεση.
8. Πάντοτε (αρχ.)  – Ζώα … χωρικών – Σύζυγος του Δία. 
9. Πόλη της Ιαπωνίας – Λεονάρντο …: συγγραφέας.
10. … Άντζελες: πολιτεία των ΗΠΑ – Φημισμένη εταίρα της Αρχαίας Ελλάδας –  Το όνομα
του Καπόνε.
11. Παρακινεί – Προηγείται γιορτής.    
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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        Τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν

το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής
επιμόρφωσης ενηλίκων, το οποίο εν-

τάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στό-
χου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού για προώθηση της διά βίου μάθησης.
Τα Επιμορφωτικά Κέντρα λειτουργούν υπό
την ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού και στοχεύουν τόσο στη βελτίωση
των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατό-
μου σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελ-
ματικό επίπεδο όσο και στην κοινωνική, οι-
κονομική και πολιτιστική πρόοδο των πολι-
τών και της κοινωνίας ως συνόλου.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα Λευκωσίας, στο
πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς,
διοργάνωσαν φιλανθρωπικό παζαράκι στο
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»,
την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, μέρα της

Τελικής τους Εκδήλωσης.
Διατέθηκαν προς πώληση έργα και κατα-

σκευές, τα οποία προσέφεραν, εθελοντικά,
εκπαιδευτές και μέλη ομάδων των Επιμορ-
φωτικών Κέντρων Λευκωσίας. Εισπράχθηκε
το ποσό των €1680 και έχει εκδοθεί επιταγή
προς στον Σύνδεσμο «Ένα όνειρο μια Ευχή»
για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθή-
σεις, η οποία παραδόθηκε σήμερα 5 Ιουλίου
2019 από τον έντιμο Υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού δρα Κώστα Χαμπιαούρη, στον
Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Γεώργιο Πενην-
ταέξ, στην παρουσία του Διευθυντή Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης κ. Χρίστου Χ”Αθανασίου
και των Λειτουργών της Υπηρεσίας των Επι-
μορφωτικών Κέντρων. Μαζί με την επιταγή
παραδόθηκαν έργα και κατασκευές αξίας πε-
ρίπου 400 ευρώ, έτσι ώστε να διατεθούν από
τον ίδιο τον Σύνδεσμο σε δικές τους εκδηλώ-
σεις. n

Εισφορά Επιμορφωτικών Κέντρων

Μετά την επιτυχή λειτουργία των
Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Λευκωσίας και Λεμεσού, η Διεύθυνση
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε την επέ-
κταση του θεσμού αυτού με την έναρξη λει-
τουργίας τριών νέων τέτοιων σχολών στις
επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και
Πάφου από τον Σεπτέμβρη του 2019.

Αυτές οι εσπερινές σχολές προσφέρουν
μία δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που δεν
έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση,
αφού δέχονται άτομα όλων των ηλικιών, τα
οποία επιθυμούν να ολοκληρώσουν σπουδές
στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκ-
παίδευση. Τα προγράμματα σπουδών που
προσφέρονται είναι ισότιμα με τα προγράμ-
ματα Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης πρωινής φοίτησης και οδηγούν
σε απόκτηση Απολυτηρίου Μέσης Εκπαί-

δευσης.
Οι απόφοιτοι των σχολών αποκτούν προ-

σόντα για να εργαστούν σε παραγωγικούς
κλάδους της οικονομίας, ενώ παράλληλα,
δικαιούνται να παρακαθίσουν στις Παγκύ-
πριες Εξετάσεις και να διεκδικήσουν θέση σε
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποι-
ώντας τις θέσεις που παραχωρούνται στους
απόφοιτους των Τεχνικών και Επαγγελματι-
κών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι εγγραφές στις Εσπερινές Σχολές Τεχνι-
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα ξε-
κινήσουν από τις 2 Σεπτεμβρίου και θα συ-
νεχιστούν μέχρι και την έναρξη των μαθημά-
των, τα οποία θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο,
με τελευταία ημερομηνία έναρξης τις 15
Οκτωβρίου.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι κάτοχοι
Απολυτηρίου Γυμνασίου που είναι μόνιμοι
κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και
έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.n

Επεκτείνονται εσπερινές σχολές εκπαίδευσης 

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου, για πα-
ράλληλη λειτουργία των κρατικών

υπηρεσιών φαρμακείων για τη μεταβατική
περίοδο μέχρι 31 Αυγούστου 2019, με το
υφιστάμενο καθεστώς και διαδικασίες, για
την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων
και Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
που προσφέρονται σήμερα από το Κρατικό
Συνταγολόγιο, ο Υπουργός Υγείας κ. Κων-
σταντίνος Ιωάννου παρουσίασε σήμερα
πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, με την
οποία ρυθμίζεται η εκτέλεση συνταγών για
προϊόντα και φάρμακα από τα φαρμακεία
του ΟΚΥπΥ, από Προσωπικούς και Ειδικούς
Ιατρούς του ΟΚΥπΥ και του ιδιωτικού
τομέα, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το
ΓεΣΥ, για ασθενείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι
κάρτας δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης.

Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται:
• εξειδικευμένα φάρμακα, τα οποία το

Υπουργείο Υγείας προμηθεύεται από Πρε-
σβείες,

• εξειδικευμένα τρόφιμα, τα οποία το
Υπουργείο εξασφαλίζει σε ασθενείς σε ειδι-
κές περιπτώσεις κατόπιν ονομαστικών αιτη-
μάτων,

• φάρμακα, για τα οποία δεν υπάρχει αρ-
κετό εμπορικό ενδιαφέρον ή οι κάτοχοι
αδειών κυκλοφορίας τους δεν ενδιαφέρον-
ται να τα εντάξουν στο ΓεΣΥ και αγοράζον-
ται με προσφορές από το Υπουργείο Υγείας,

και
• αναλώσιμα, τα οποία θα ενταχθούν με

την εφαρμογή της 2ης φάση του ΓεΣΥ τον
Ιούνιο του 2020.

Στην περίπτωση των ιατρών του ΟΚΥπΥ,
η εκτέλεση των συνταγών θα γίνεται με κα-
τάλληλη συνταγογράφηση στο βιβλιάριο
υγείας του δικαιούχου, στη δε περίπτωση
των ιδιωτών ιατρών που επίσης είναι συμβε-
βλημένοι με τον ΟΑΥ, αυτό θα γίνεται με την
προσκόμιση από τους δικαιούχους συνταγής
του ιατρού μαζί με το βιβλιάριο υγείας τους,
ώστε να γίνεται η σχετική καταχώρηση από
Φαρμακοποιό.

Η ρύθμιση αναμένεται ότι θα επιλύσει το
πρόβλημα που παρουσιάστηκε μέχρι τη συμ-
περίληψη των προϊόντων αυτών στον Κατά-
λογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ,
ώστε να είναι διαθέσιμα προς όλους τους δι-
καιούχους. n

Εκτέλεση Συνταγών Προσωπικών Ιατρών
δικαιούχων και από κρατικά φαρμακεία

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
στον Πρωταρά

Για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο ενοι-
κιάζεται πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα
στον Πρωταρά. Είναι εξοπλισμένο με δυο
κλιματιστικά, τηλεόραση, πλυντήριο και
άλλα απαραίτητα χρειώδη. Διαθέτει δικό
του χώρο στάθμευσης και αποθήκη. 

Πληροφορίες τηλ. 99678366
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ETUC: Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από  τον  καύσωνα 

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου
στη Βουλή των Αντιπροσώπων κοινή
συνάντηση των Κοινοβουλευτικών

Επιτροπών Περιβάλλοντος και Γεωργίας και
Φυσικών Πόρων, με το Διευθυντή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα
στρατηγικής για το κλίμα κ. Artur Runge-
Metzger, ο οποίος παρουσίασε τη μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για έναν 
καθαρό πλανήτη. Σημείωσε ότι η κλιματική
αλλαγή επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής
μας, μεταξύ άλλων, τη γεωργία, δασοκομία,
ενέργεια, βιομηχανία και τις μεταφορές.
Αναφέρθηκε στις πρόσφατες συστάσεις που
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
αξιολόγηση των προκαταρκτικών εθνικών
Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα για
την περίοδο 2021-2030. 

Ο κ. Runge-Metzger επεσήμανε ότι, από
πλευράς ΕΕ, έχει τεθεί το πλαίσιο πολιτικής

για την ενέργεια και το κλίμα για την 
περίοδο μέχρι το 2030 και ότι επαφίεται στα
κράτη μέλη της Ένωσης η υλοποίηση των
σχετικών δεσμεύσεων και στη συνέχεια, στα-
χυολόγησε ως συγκεκριμένα μέτρα, για να
καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη μέχρι 
το 2050˙ τη μείωση των ανθρακούχων 
εκπομπών μέσω της χρήσης νέων τεχνολο-
γιών, χρηματοδοτήσεις στον τομέα της έρευ-
νας και της καινοτομίας, επενδύσεις σε 
ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και χρήση
ηλεκτρισμού στον τομέα των μεταφορών. Ο
Κοινοτικός αξιωματούχος τόνισε επίσης την
ανάγκη υλοποίησης υποδομών και επενδύ-
σεων από τα κράτη μέλη προς αυτή την 
κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα προχωρήσει σε αναθεώρηση
των κανόνων για τις εθνικές χορηγήσεις 
και επιδοτήσεις. Ο κ. Runge-Metzger επεσή-
μανε, τέλος, ότι η αποτελεσματική αντιμε-

τώπιση του αντικτύπου της κλιματικής 
αλλαγής απαιτεί παγκόσμια προσπάθεια,
ολιστική προσέγγιση, συνέργειες και ενεργό
εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων φορέων
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Μέλη των δύο Κοινοβουλευτικών Επιτρο-
πών έθιξαν τις ιδιαιτερότητες που παρου-
σιάζει η Κύπρος ως μικρή και απομονωμένη
νησιωτική χώρα, σημειώνοντας ότι ήδη βιώ-
νει τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής
αλλαγής, ήτοι την απερήμωση, τη μόλυνση
του ατμοσφαιρικού αέρα, τη λειψυδρία και
άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αναγνωρί-
στηκε η πρόοδος που σημειώθηκε στην υλο-
ποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η 
Κύπρος στους τομείς της ενέργειας και του
κλίματος για το 2030 και 2050 και τονίστηκε
ότι ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι την ολο-
κλήρωσή τους. Επισημάνθηκε δε η ανάγκη
παροχής κινήτρων, προκειμένου να εντατι-

κοποιηθεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων των
κρατών μελών, πέρα από την επιβολή κυρώ-
σεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περι-
πτώσεις μη υλοποίησης των εθνικών δε-
σμεύσεων.

Ο κ. Rutze-Menger ανέφερε ότι εντοπί-
ζονται κενά στους τομείς των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και τη βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας. Τόνισε, τέλος, την
ανάγκη υλοποίησης μέτρων σε εθνικό επί-
πεδο για την παροχή επενδύσεων π.χ. για
ανέγερση κτηρίων ενεργειακής απόδοσης,
καθώς και κατάρτιση ατόμων στον τομέα
των οικοδομών. Υπέδειξε δε ότι η Κύπρος θα
μπορούσε να επωφεληθεί μέσω της εξασφά-
λισης σχετικών δανείων από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. n

Οι συνθήκες καύσωνα που επηρέα-
σαν μεγάλες περιοχές της Ευρώπης
με θερμοκρασίες μέχρι και  46 βαθ-

μών Κελσίου  στη Γαλλία και Ισπανία ώθη-
σαν τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδι-
κάτων (ETUC) να  καλέσει την επικείμενη
επόμενη  νέα Ευρωπαϊκή  Επιτροπή να μελε-
τήσει επισταμένα την ισχύουσα νομοθεσία
και  να προχωρήσει σε αναθεώρηση της  για
αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων από
συνθήκες καύσωνα και για αποτελεσματικό-
τερη προστασία των εργαζομένων. 

Η ETUC τονίζει την  επιτακτική ανάγκη
όλοι οι εργαζόμενοι να εργάζονται σε συν-
θήκες ασφαλών επιπέδων θερμοκρασίας.
Επισημαίνεται ότι οι επικρατούσες  θερμο-
κρασίες  δεν  σέβονται  τα εθνικά σύνορα και

επομένως υπάρχει ανάγκη για λήψη Ευρω-
παϊκών  μέτρων.  Αντίθετα με τα ισχύοντα σε
άλλες ηπείρους στην Ευρώπη δεν υπάρχει
δεσμευτική νομοθεσία που  καθορίζει τις
ανώτατες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες για
τους εργαζόμενους. Στα κράτη μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν διαφορετικά
ανώτατα και κατώτατα επιτρεπτά όρια  θερ-
μοκρασίας για συνθήκες εργασίας με διαφο-
ροποιήσεις ακόμη και μεταξύ των διαφόρων
τομέων και των εργοδοτικών  εταιρειών.  

Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής η
μέση θερμοκρασία συνεχώς ανέρχεται και οι
εργαζόμενοι εκτίθενται πλέον  συχνότερα
σε συνθήκες αφόρητου καύσωνα.  Είναι επι-
τακτική η ανάγκη για περιορισμό των εκ-
πομπών αερίων λόγω των  συνθηκών θερ-

μοκηπίου που συνεχώς αναπτύσσονται
ώστε να  διασφαλισθεί επικράτηση  βιώσι-
μων συνθηκών  στον πλανήτη,  όμως η
κλιματική αλλαγή είναι ήδη εμφανέστατη
και τούτο επιβάλλει  εφαρμογή μέτρων
προστασίας των εργαζομένων από τις αρ-
νητικές της συνέπειες.  

Το περασμένο Δεκέμβρη η Εκτελεστική
Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊ-
κών Συνδικάτων υιοθέτησε ψήφισμα πολι-
τικής για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα
από  την ΕΕ για προστασία των εργαζομέ-
νων από τις συνθήκες  καύσωνα και ακο-
λουθεί ήδη συναφές πρόγραμμα με στόχο
να  γίνουν οι αρνητικές  συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής   καλύτερα κατανοητές
από τον  κόσμο της εργασίας. n

Μέτρα για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής
συζητήθηκαν σε συνάντηση στη Βουλή με αξιωματούχο ΕΕ

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) πραγ-
ματοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη

χρονιά Μέρα Γνωριμίας (Open Day), στα
κεντρικά κτήρια του Κέντρου Παραγωγικό-
τητας (ΚΕΠΑ), στη Λευκωσία, στη διάρκεια
της οποίας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν για τα μεταπτυχιακά

πρόγραμμα σπουδών του ΜΙΔ – ΜΙΜ και
ιδιαίτερα για το αγγλόφωνο πρόγραμμα Ma-
ster in Business Administration, το οποίο αρ-
χίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν λειτουργοί
του ΜΙΔ και μέλη του ακαδημαϊκού προσω-
πικού, οι οποίοι παρείχαν στους ενδιαφερό-
μενους πληροφορίες σχετικά με τη Σχολή, τα

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
καθώς και για άλλα θέματα όπως τις υπο-
τροφίες που προσφέρονται, τη συμμετοχή
άνεργων πτυχιούχων σε ενδοεπιχειρησιακή
κατάρτιση (internship) και τη φοιτητική χο-
ρηγία.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν, επίσης, τη μο-
ναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις

παρουσιάσεις φοιτητών του αγγλόφωνου
βραδινού προγράμματος ΜΒΑ 2018-2019
στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνοοικονομι-
κές Μελέτες (Feasibility Studies).

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

Μέρα Γνωριμίας για ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΙΔ
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Ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης στον
2ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα
Λιγκ απέκτησε η ΑΕΚ, μετά τη στενή

νίκη της (1-0) επί της Πετροκούμπ Μολδα-
βίας στην ‘Αρένα’. Ο κόσμος της ομάδας πε-
ρίμενε μεγαλύτερη σε έκταση νίκη και
σαφώς καλύτερη εμφάνιση, που όμως δεν ξε-
πέρασε τη μετριότητα. Βέβαια, για την ΑΕΚ
υπάρχουν ελαφρυντικά, αφού ήταν το πρώτο
επίσημο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι σ΄
ένα πιο έτοιμο αντίπαλο, που ήδη έχει παίξει
15 παιχνίδια πρωταθλήματος στη χώρα του,
ενώ σίγουρα επηρέασαν και οι συνθήκες
καύσωνα που επικρατούσαν. Γι’ αυτό όμως
την ευθύνη τη φέρει η ομάδα της Λάρνακας,
που μπορούσε να αγωνιστεί πιο αργότερα,
όμως για τους δικούς της λόγους προτίμησε
ο αγώνας να έχει έναρξη στις 6.30μ.μ.

Όπως φάνηκε, η ομάδα του Ιδιάκεθ χρει-
άζεται ακόμα πίστωση χρόνου για να φτάσει
σε επιθυμητά επίπεδα αγωνιστικής  ετοιμό-
τητας  και προπαντός χρειάζεται να βελτιώ-
σει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της, ενόψη
του επαναληπτικού αύριο Πέμπτη στη Μολ-
δαβία. Μετά τη μικρή της ήττα, η Πετρο-
κούμπ έχει τις δικές της ελπίδες και θα τις
κυνηγήσει στην αυριανή ρεβάνς στην Μολ-
δαβία.

Το τέρμα το πέτυχε ο Έκτορ Χέφελ με
απευθείας φάουλ μόλις στο 3΄, διώχνοντας
αρκετό άγχος και πίεση από τους γηπεδού-
χους.
Πολύ καλή η προσέλευση

Τον πρώτο επίσημο αγώνα της ΑΕΚ στη
σεζόν παρακολούθησαν περίπου 4.000 θεα-
τές, μεταξύ αυτών και περίπου 500-600 νεο-
σύλλεκτοι Εθνοφρουροί (αλήθεια είχαν
κάρτα φιλάθλου; Ερώτημα σε πολλούς πα-
ράγοντες…) από το πέταλο. Μάλιστα έδω-
σαν και δυναμικό παρών, τραγουδώντας και
στηρίζοντας θερμά την κυπριακή ομάδα.

Ήταν το όγδοο Ευρωπαϊκό της ΑΕΚ στην
‘Αρένα’ και συνοδεύεται από ένα… τρελό
ρεκόρ. Οι κιτρινοπράσινοι μετρούν 7-1-0 σε
αυτά τα οκτώ παιχνίδια, με γκολ 21 υπέρ
και… μηδέν εναντίον.
Σκορ πρόκρισης για την ομάδα της Λε-
μεσού

Αποστολή εξετελέσθη στη Λιθουανία για
τον Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού επι-
βεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι
στην Κάουνο Ζαλκιρίς, επικράτησε με 2-0
μέσα στην Λουθουανία, στον πρώτο αγώνα
του πρώτου προκριματικού γύρου του Γιου-
ρόπα Λιγκ και βρίσκεται αγκαλιά με την
πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι κυανόλευ-
κοι, που ήταν σαφώς πιο ανέτοιμοι αγωνι-
στικά σε σχέση με τους αντιπάλους τους,
απέδειξαν και στην πράξη πως είναι πολύ πιο
ποιοτική ομάδα, ‘κτύπησαν’ στην αρχή και
στο τέλος του αγώνα που διεξήχθη στη Μα-
ριούπολη, με τον Πίττα να ανοίγει το σκορ
στο 14΄ και τον Ζελάγια να διαμορφώνει το
τελικό σκορ στο 90΄ με εκτέλεση πέναλτι.

Έτσι ο Απόλλωνας αναμένεται να σφραγί-
σει την πρόκριση στον επαναληπτικό που θα
γίνει αύριο Πέμπτη (20.00) στο ΓΣΠ, μέρα
κατά την οποία θα μάθει και τον αντίπαλό
του για το δεύτερο γύρο, στο οποίο εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου θα βρεθεί μιας
και η πρώτη αναμέτρηση των πιθανών αντι-
πάλων του, Μπραν – Σάμροκ Ρόβερς, έληξε

ισόπαλη 2-2, με τους Ιρλανδούς να ισοφαρί-
ζουν στο 94ο λεπτό του αγώνα που έγινε στη
Νορβηγία.
Ο ΑΠΟΕΛ έκοψε τα περισσότερα, Δεύ-
τερη η Ομόνοια

Η πτώση των εισιτηρίων στο Κυπριακό
ποδόσφαιρο συνεχίζεται και παίρνει πλέον
ανησυχητικές διαστάσεις. Στις 259.722
ανήλθε, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, ο αριθμός
των εισιτηρίων που διατέθηκαν στους αγώ-
νες του πρωταθλήματος Cyta την περασμένη
σεζόν 2018/19.

Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της περιόδου
2017/18 διατέθηκαν 414.651 εισιτήρια. Βε-
βαίως πρέπει να σημειωθεί πως το πρωτά-
θλημα της περασμένης σεζόν διεξήχθη με 12
ομάδες (192 αγώνες), ενώ στο προηγούμενο
έλαβαν μέρος 14 ομάδες (242 αγώνες).

Έτσι, προκύπτει πως ο μέσος όρος εισιτη-
ρίων της περιόδου 2018/19 ανήλθε στα
1.352 ανά αγώνα, που σημαίνει πως ήταν
κατά 21% μειωμένος (361 εισιτήρια), σε
σχέση με τα 1.713 εισιτήρια (Μ.Ο. ανά
αγώνα) της σεζόν 2017/18.  Σημαντικό ρόλο
στη μείωση έπαιξε, σαφώς, η αποχή μερίδας
φιλάθλων λόγω της κάρτας φιλάθλου, αν
και είναι σε όλους γνωστό, πως υπάρχουν
πολλοί άλλοι λόγοι που εδώ και χρόνια απο-
μακρύνουν τον κόσμο από τα γήπεδα ολο-
ένα και περισσότερο.

Τα περισσότερα εισιτήρια (67.702) τα διά-
θεσε ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ και ακολού-
θησε η Ομόνοιας (60.223), ενώ ο πιο εμπο-
ρικός αγώνας πρωταθλήματος ήταν αυτός
μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα που
διεξήχθη στην 8η αγωνιστική των πλέι-οφ
και στον οποίον διατέθηκαν 6.926 εισιτήρια.
Αναλυτικά τα εισιτήρια ανά ομάδα:
ΑΠΟΕΛ  - 67.702 Ομόνοια – 60.223
Απόλλωνα – 39.334 Ανόρθωση – 29.273
ΑΕΛ – 25.023 ΑΕΚ – 10.756
Πάφος – 8.650 Ν. Σαλαμίνα – 6.138
Ένωση Παραλ. – 4.981 Δόξα – 3.390
Ερμής – 2.254 Αλκή – 1.998
2017-2018 - ΟΜΟΝΟΙΑ

Η Ομόνοια ήταν η ομάδα που διέθεσε τα
περισσότερα εισιτήρια στους εντός έδρας
αγώνες της. Συνολικά διέθεσε 95.222 και
αμέσως πιο κάτω το ΑΠΟΕΛ με 93.863 ει-
σιτήρια. Αναλυτικά ο αριθμός των εισιτηρίων
που διέθεσαν οι ομάδας στους εντός έδρας
αγώνες τους και σε παρένθεση ο αντίστοι-
χος αριθμός του περσινού πρωταθλήματος
(2016-2017).
Ομόνοια – 95.222 (75.845 μ.ο. 4.213)
ΑΠΟΕΛ – 93.863 (120.587 μ.ο. 6.699)
Ανόρθωση – 66.797 (40.975 μ.ο. 2.276)
Απόλλωνας – 56.309 (44.439 μ.ο. 2.468)
ΑΕΛ – 14.270 (24.452 μ.ο. 1.358)
Πάφος – 12.947 (Β΄ Κατηγορία)

Άρης – 10.068 (σε 26 αγώνες)
Ν. Σαλαμίνα – 6.223 (7.246 μ.ο. 402)
Εθνικός Άχνας – 6.155 (5.684 σε 26 αγώνες)
Δόξα – 4.962 (4.602)
Ολυμπιακός – 4.684 (Β΄ Κατ. 2015 – 2016)
Αλκή Ορ. – 4.677 (Β΄ Κατ. 2015 – 2016)
Ερμής Αρ. – 4.410 (4.096)
ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ κατά τη διάρκεια της σεζόν
2017-18 και για τις δύο φάσεις διέθεσε
93.863 εισιτήρια. Τα περισσότερα (15.574)
για εντός έδρας αγώνα της ομάδας διατέθη-
καν στο παιχνίδι της δεύτερης φάσης και
συγκεκριμένα την 8η αγωνιστική με αντί-
παλο τον Απόλλωνα. Σύμπτωση και φέτος
(2018-19) και πάλι στα πλέι-οφ και μάλιστα
στην 8η αγωνιστική (και πάλι σύμπτωση) ο
ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα έκοψαν, αν είναι
δυνατό, στον πιο εμπορικό αγώνα (6.926 ει-
σιτήρια). Μείωση κατά 65% περίπου με την
περσινή συνάντηση.

Από τα 93.863 εισιτήρια διατέθηκαν
70.605 κανονικά, 13.172 μαθητικά και 10.086
παιδικά εισιτήρια. Στην πρώτη φάση του
Πρωταθλήματος διατέθηκαν 308.069 εισιτή-
ρια και στη δεύτερη φάση 106.582 εισιτήρια. 

Σύμφωνα με την Κυπριακή Ομοσπονδία
ποδοσφαίρου τα περισσότερα εισιτήρια του
πρωταθλήματος 2017-18 διατέθηκαν στην 5η

αγωνιστική, όπου ο συνολικός αριθμός
έφτασε στα 19.257 εισιτήρια. Στην Β΄ φάση
τα περισσότερα εισιτήρια που διατέθηκαν
ήταν στην 8η αγωνιστική (18.005).
ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-
18 και για τις δύο φάσεις διέθεσε 14.270 ει-
σιτήρια. Τα περισσότερα (1.709) για εντός
έδρας αγώνα διατέθηκαν στο παιχνίδι πρώ-
της φάσης και συγκεκριμένα την 8η αγωνι-
στική με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ. Από τα
14.270 εισιτήρια διατέθηκαν 8.390 κανονικά,
2.604 μαθητικά και 3.276 παιδικά εισιτήρια.
ΑΠΟΛΛΩΝ

Ο Απόλλωνας κατά τη διάρκεια της χρο-
νιά 2017-18 και για τις δύο φάσεις διέθεσε
56.309 εισιτήρια. Τα περισσότερα (6.222) για
εντός έδρας αγώνα της ομάδα διατέθηκαν
στο παιχνίδι της δεύτερης φάσης και συγκε-
κριμένα στην 3η αγωνιστική με αντίπαλο το
ΑΠΟΕΛ. Από τα 56.309 εισιτήρια διατέθη-
καν 52.631 κανονικά, 3.479 μαθητικά και 199
παιδικά εισιτήρια.
ΑΕΛ

Η ΑΕΛ διέθεσε και για τις δύο φάσεις
34.064 εισιτήρια. Τα περισσότερα (5.586)
για εντός έδρας αγώνα της ομάδας διατέθη-
καν στο παιχνίδι της πρώτης φάσης και συγ-
κεκριμένα στην 5η αγωνιστική με αντίπαλο
τον Απόλλωνα. Από τα 34.064 εισιτήρια δια-
τέθηκαν 30.441 κανονικά, 3.058 μαθητικά
και 566 παιδικά.
Ανόρθωση

Η Ανόρθωση διέθεσε και για τις δύο φά-
σεις του πρωταθλήματος 66.797 εισιτήρια.
Τα περισσότερα (6.204) για εντός έδρας
αγώνα της ομάδας διατέθηκαν στο παιχνίδι
της πρώτης φάσης και συγκεκριμένα την 17η

αγωνιστική με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ. Από
τις 66.797 εισιτήρια διατέθηκαν 38.401 κα-
νονικά, 18.891 μαθητικά και 9.505 παιδικά.
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 7 ΧΡΟΝΙΕΣ
ΣΕΖΟΝ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο.

2018-19 259.722 1.352
2017-18 414.651 2.200
2016-17 403.207 1.666
2015-16 460.105 1.901
2014-15 411.454 2.142
2013-14 475.989 1.966
2012-13 504.523 2.314
ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στο Εδιμβούργο με τη Σκωτία

Σημαντική η νέα ποδοσφαιρική χρονιά για
το Γυναικείο Ποδόσφαιρο στην Κύπρο σε
επίπεδο Εθνικών Ομάδων, αφού η Εθνική
μας ομάδα Γυναικών θα συμμετάσχει, για
πρώτη φορά στην ιστορία της, σε διοργά-
νωση της ΟΥΕΦΑ. Η Εθνική Γυναικών θα
συμμετάσχει στα Προκριματικά του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών 2012. Η
ομάδα μα έχει κληρωθεί στον Πέμπτο προ-
κριματικό όμιλο και θα αντιμετωπίσει την
Αλβανία, την Πορτογαλία, τη Φιλανδία και
τη Σκωτία.

Η Σκωτία θα είναι ο πρώτος αντίπαλος
της Εθνικής μας στο ιστορικό της ντεμπούτο
σε επίσημες διοργανώσεις. Όπως ανακοί-
νωσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σκω-
τίας, ο αγώνας που είναι ορισμένος για τις
30 Αυγούστου θα γίνει στο Εδιμβούργο και
συγκεκριμένα στο Easter Road Stadium.

Η Εθνική Γυναικών Σκωτίας συμμετείχε
στην τελική φάση του πρόσφατου Μουντιάλ
Γυναικών που έγινε στη Γαλλία. Τερμάτισε 4η

στον τέταρτο όμιλο. Βρίσκεται στην 2η θέση
της κατάταξης Εθνικών Ομάδων Γυναικών
της FIFA, ενώ η Κύπρος είναι 115η.
Πρόταση για Μουντιάλ συλλόγων με 24
ομάδες

Τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Κυπέλ-
λου Συλλόγων με τη Συμμετοχή 24 ομάδων
εξετάζει η FIFA αρχής γενομένης από το
2021. Μάλιστα ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι
Ινφαντίνο, θα θέσει το θέμα προς συζήτηση
μέσα στον επόμενο μήνα. Ήδη για τη συγκε-
κριμένη διοργάνωση υπάρχουν αρκετές εν-
διαφερόμενες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να
τη χορηγήσουν. Η συγκεκριμένη διοργά-
νωση θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια,
ωστόσο η ΟΥΕΦΑ έχει ήδη αντιδράσει σ’
αυτό.

Συγκεκριμένα, η ΟΥΕΦΑ είναι ιδιαίτερα
προβληματισμένη καθώς φοβάται ότι η συγ-
κεκριμένη διοργάνωση θα ανταγωνιστεί σο-
βαρά το Τσάμπιονς Λιγκ, το οποίο αυτή τη
στιγμή θεωρείται η κορυφαία διασυλλογική
διοργάνωση του πλανήτη.

Σε περίπτωση που το Παγκόσμιο Κύπελλο
Συλλόγων με 24 ομάδες έπαιρνε έγκριση,
τότε σ’ αυτό, από την Ευρώπη, θα συμμετεί-
χαν οι τέσσερις τελευταίοι νικητές του Τσάμ-
πιονς Λιγκ, οι τέσσερις τελευταίοι φιναλίστ
και οι τέσσερις Σύλλογοι με την καλύτερη
κατάταξη στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ.

Από τη Νότια Αμερική θα έπαιρναν μέρος
οι τέσσερις τελευταίοι νικητές του Κόπα Λιμ-
περταδόρες και η ομάδα που βρίσκεται στην
υψηλότερη θέση στην κατάταξη. Επίσης δύο
ομάδες από την Ασία, δύο από τη Βόρεια
Αμερική και δύο από την Αφρική, ενώ μια
ομάδα θα έπαιρνε μέρος από την Ωκεανία.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που τελικά
περάσει η πρόταση της FIFA, τότε θα κα-
ταργηθεί το υπάρχον Παγκόσμιο Κύπελλο
Συλλόγων, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο.n

ΑΕΚ και Απόλλωνας… μια ανάσα από την πρόκριση 
στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ

Ο αγώνας ΑΠΟΕΛ - Απόλλων στη β΄ φάση ήταν ο πιο
εμπορικός αφού διατέθηκαν 6.926 εισιτήρια.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Υπέρτατο καθήκον ηγεσίας και λαού η

απαλλαγή από την κατοχή.

Νίκος Αναστασιάδης, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τώρα είναι η ώρα για το restart στον 

ΣΥΡΙΖΑ.

Αλέξης Τσίπρας

Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δημιουργία μιας αμυντικής Ευρώπης σε
συνεργασία με την Ατλαντική Συμμαχία
αποτελεί για τη Γαλλία προτεραιότητα.
Εμανουέλ Μακρόν,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Η καλύτερη προσέγγιση για τη Βρετανία
είναι να φύγουμε από την Ένωση, αλλά να
το κάνουμε με μία καλή συμφωνία.
Τερέζα Μέι, 
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι
«αδέξια» και «μοναδική στη δυσλειτουργία
της».
Κιμ Ντάροκ,
Πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Ο παλαβός πρεσβευτής τον οποίο πάσαρε
το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ δεν είναι
κάποιος που μας ενθουσιάζει, είναι ένας
πολύ ηλίθιος τύπος.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τα επιτόκια δανεισμού αποτελούν «τη μη-

τέρα και τον πατέρα όλων των δεινών».

Ταγίπ Ερντογάν, 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Ρωμαϊκός πολιτισμός δεν θα υπήρχε χωρίς

τον αρχαίο ελληνικό. 

Ρικάρντο Μούτι,

Διευθυντής ορχήστρας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Μέρες μνήμης και προβληματισμού

Μέρες πικρής μνή-
μης.  Μέρες θύμη-
σης τραγικών εμ-

πειριών της προδοσίας και
της αδελφοκτόνου διαίρε-
σης. Μέρες  μνήμης, αλλά
και προβληματισμού. Σα-
ράντα πέντε χρόνια μετά
την τραγωδία του Ιουλίου
του 1974, οι πληγές αιμορ-
ροούν και τα τραύματα πα-
ραμένουν.  Οι πρόσφυγες
παραμένουν μακρυά από τις
εστίες τους, οι συγγενείς
των αγνοουμένων μας εξα-
κολουθούν να αναμένουν τη
διακρίβωση της τύχης των αγαπημένων τους και οι εγκλω-
βισμένοι μας συνεχίζουν το μαρτύριο τους.

Τιμούμε και φέτος τους αγωνιστές της αντίστασης  κατά
του πραξικοπήματος  και της τουρκικής εισβολής.  Αποτελεί
υπέρτατο καθήκον, αλλά και ιερή υποχρέωση να τιμούμε
τους αγωνιστές και τους πεσόντες της δημοκρατίας και της
ελευθερίας.

Οι επέτειοι του προδοτικού πραξικοπήματος και της  βάρ-
βαρης τουρκικής εισβολής είναι αφορμή για σκέψη και προ-
βληματισμό.  Κυρίως, όμως, προσφέρουν μια ευκαιρία για
την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αίτια που οδήγησαν στα
τραγικά γεγονότα του 1974,  καθώς και για την αναζήτηση
διεξόδου από την ντε φάκτο κατοχή που επέβαλε με τη
χρήση βίας η Τουρκία.  Παράλληλα πρέπει να τονιστεί ότι η
συντήρηση της μνήμης  και η διαφύλαξη της ιστορικής αλή-
θειας γύρω από εκείνα τα τραγικά γεγονότα πρέπει να απο-
τελεί σταθερό βάθρο αυτογνωσίας του λαού μας.

Είναι ένα δίδαγμα που πρέπει να έχουμε μονίμως κατά νου:
Σε όλες τις ιστορικές φάσεις του Ελληνισμού , ο εθνικός δι-
χασμός ευθύνεται για τις μεγαλύτερες εθνικές καταστροφές.

Διερχόμαστε σήμερα μία κρίσιμη και καθοριστική για το

μέλλον μας ώρα.  Και αυτή η ώρα απαιτεί τη μέγιστη ομο-
ψυχία και ενότητα για να επιτύχουμε τους στόχους μας.  Για
να επιτύχουμε λύση που να τερματίζει την κατοχή και να
επανενώνει τη χώρα και το λαό μας.

Ασφαλώς δεν είναι εύκολη η επίτευξη λύσης στον παρόντα
χρόνο.  Δυστυχώς η μέχρι τώρα τουρκική στάση δεν μας επι-
τρέπει να τρέφουμε ιδιαίτερη αισιοδοξία.  Όμως δεν πρέπει
να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.  Δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να μας καταβάλει η απαισιοδοξία.  Εμείς είναι που
καιγόμαστε για  τη λύση  και προς την κατεύθυνση αυτή θα
πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι μέχρι την τελική δι-
καίωση.

Με αίσθημα ευθύνης, με σύνεση και προπάντων με ενό-
τητα θα πρέπει να στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις προσπάθειες  του που έχουν ως στόχο την
επίτευξη μιας δίκαιης, λειτουργικής  και βιώσιμης λύσης.  Οι
όποιες επιμέρους διαφορετικές απόψεις ή εκτιμήσεις δεν
πρέπει με κανένα τρόπο να οδηγούν σε εξασθένηση της δια-
πραγματευτικής μας ισχύος.  n

Κύρια θέματα στο πρόγραμμα δράσης της EPSU

Σε τρεις κύριες κατευθύνσεις συ-
νοψίζεται το πρόγραμμα δράσης
της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών

Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων EPSU που υιοθετή-
θηκε στο 10ο Κογκρέσο της Ομοσπον-
δίας που πραγματοποιήθηκε στο Δου-
βλίνο της Ιρλανδίας από τις 4 μέχρι τις
7 Ιουνίου. 

Συγκεκριμένα υιοθετήθηκαν ως κύρια ενδιαφέροντα για
την EPSU:

α. το μέλλον των δημοσίων υπηρεσιών
β. το μέλλον της εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες
γ. το μέλλον των δημοσιοϋπαλληλικών συνδικαλιστικών

οργανώσεων.
Οι καθοριστικές ρυθμίσεις στα τρία αυτά κύρια θέματα συ-

νιστούν τη βάση της συνεισφοράς της EPSU στην προσπά-

θεια για οικοδόμηση μιας Ευρώπης
στην οποία οι πολίτες και το περι-
βάλλον θα είναι απαλλαγμένοι από
εκμετάλλευση και προτεραιότητα
υπεράνω όλων θα έχει η ευημερία
των πολιτών. 

Με οδηγό αυτό το πρόγραμμα
δράσης η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θα ερ-
γασθεί στις καθ’ ύλην ομάδες εργασίας της Ομοσπονδίας για
προώθηση ρυθμίσεων σε θέματα υγείας και κοινωνικών υπη-
ρεσιών, θέματα τοπικών και περιφερειακών αρχών (περι-
λαμβανομένων και θεμάτων των πυροσβεστικών υπηρε-
σιών), υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, κεντρικών κυβερνή-
σεων και διοίκησης της ΕΕ (περιλαμβανομένων και θεμάτων
των φυλακών) θέματα γυναικών και ισότητας των φύλων και
τέλος τα θέματα νεολαίας. n


