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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ο ΟΚΥΠΥ πληρώνει τα επίχειρα των αμαρτιών άλλων

Ηπρόσφατη διαφορά μεταξύ κυβερνητικών γιατρών
και του ΟΚΥΠΥ σχετικά με τη στελέχωση των Τμη-
μάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

των Νοσοκομείων (ΤΑΕΠ) αντανακλά τα σοβαρά λάθη και
παραλείψεις στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων σχετικά με
τους όρους προσφοράς υπηρεσιών από τους προσωπικούς
γιατρούς στα πλαίσια του ΓεΣΥ. 

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΑΥ, στην προσπάθεια τους να
αμβλύνουν την οργανωμένη άρνηση των παιδιάτρων να
συμβληθούν με το ΓεΣΥ, αύξησαν τις αμοιβές των προσωπι-
κών γιατρών σε επίπεδα που δεν συνάδουν με τα Κυπριακά
οικονομικά δεδομένα: Oι μισοί εργαζόμενοι αμείβονται με
ετήσιες απολαβές χαμηλότερες από €18.000 (2017). Ο ετή-
σιος ακαθάριστος τακτικός μισθός ενός κυβερνητικού διευ-
θυντή κλινικής, οποίος βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα της
αντίστοιχης μισθολογικής κλίμακας, είναι €92.100. Μετά τις
κρατήσεις φόρου και εισφορών και τις αποκοπές απολαβών,
το ποσό αυτό μειώνεται στις €56.600. 

Η φυγή γιατρών από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ήταν
το φυσιολογικό επακόλουθο των πολύ υψηλών αμοιβών των
προσωπικών γιατρών, σε σύγκριση με τους μισθούς των κυ-
βερνητικών γιατρών. Παραδόξως, η εξέλιξη αυτή, η οποία
δεν ήταν δύσκολο να   προβλεφθεί, δεν προβλημάτισε ούτε
το Υπουργείο Υγείας ούτε τον ΟΑΥ. Έτσι,  ο ΟΚΥΠΥ καλεί-
ται να τρέξει με τα βαρίδια των αυξήσεων απολαβών που

αναγκάζεται να δώσει για να κρατή-
σει το ιατρικό προσωπικό του, με ότι
αυτό συνεπάγεται για την οικονο-
μική βιωσιμότητα των κρατικών νο-
σοκομείων και τη δυνατότητα τους
να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο

στην εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως όλοι διακηρύσσουν. Το ντό-
μινο των αυξήσεων, που άρχισε με τις υπερβολικές αμοιβές
των προσωπικών γιατρών, οι οποίες μάλιστα, σύμφωνα με
απόφαση του ΟΑΥ, θα μπορούν να αυξηθούν μέχρι και 15%
(!), αν ο αντίστοιχος σφαιρικός προϋπολογισμός παρουσιά-
σει πλεονάσματα, θα επεκταθεί με μαθηματική ακρίβεια και
στις αμοιβές των ειδικών γιατρών. 

Τα προβλήματα επιτάθηκαν και από παράγοντες, οικονο-
μικούς και άλλους, που ωθούν τους ασθενείς στα ΤΑΕΠ:
Πρώτο, οι γιατροί που ενέγραψαν από 2.000 μέχρι 2.500 δι-
καιούχους δεν μπορούσαν, αλλά φαίνεται ότι ούτε και στο
μέλλον θα μπορούν, να εξυπηρετούν έγκαιρα τους ασθενείς
τους. Αυτό  ισχύει ειδικά, για γιατρούς ενηλίκων, στον κα-
τάλογο των οποίων, κατά μέσο όρο, το 20% των δικαιούχων
θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Με υπόθεση τις τρείς επι-
σκέψεις, κατά μέσο όρο, ανά δικαιούχο και τις 220 εργάσιμες
μέρες το χρόνο, ο γιατρός με κατάλογο 2.000 - 2.500 θα πρέ-
πει να εξετάζει 27 μέχρι 34 ασθενείς κάθε εργάσιμη μέρα.
Δεύτερο, οι προσωπικοί γιατροί μέχρι τώρα δεν έχουν υπο-
χρέωση για κάλυψη των δικαιούχων τους, με εφημερία ή
άλλο τρόπο, τις μη εργάσιμες ώρες και μέρες ή όταν απου-
σιάζουν για οποιοδήποτε λόγο. Τρίτο, ο ασθενής που επι-
σκέπτεται το γιατρό του εκτός ωραρίου (8 μ.μ. μέχρι 8 π.μ.)

μπορεί να χρεωθεί μέχρι και €25. Τέταρτο, αν ο ασθενής
υπερβεί τον καθορισμένο ετήσιο αριθμό επισκέψεων θα χρε-
ώνεται με το λεγόμενο τέλος υπερεπίσκεψης.

Και αν ακόμα η αποψίλωση των ΤΑΕΠ, λόγω του χάσμα-
τος μεταξύ των αμοιβών των Κυβερνητικών γιατρών και
εκείνων των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών που  συμ-
βάλλονται με τον ΟΑΥ, αντιμετωπιστεί με την πρόσληψη
νέων γιατρών, οι πιο πάνω παράγοντες, από μόνοι τους, θα
λειτουργούν ως μοχλός ώθησης ασθενών στα ΤΑΕΠ για πε-
ριστατικά, τα οποία δεν θεωρούνται επείγοντα και θα μπο-
ρούσαν να τύχουν χειρισμού από προσωπικούς γιατρούς.

Ο ΟΚΥΠΥ, ως αποδιοπομπαίος τράγος, πληρώνει σήμερα
τα επίχειρα των αμαρτιών άλλων. Από το 2008 οι κυβερνή-
σεις δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν χρονίζουσες υποσχέσεις
για την εισαγωγή του ΓεΣΥ, προτάσσοντας την αυτονόμηση
των κρατικών υπηρεσιών υγείας. Εντούτοις, στη δεκαετία
που προηγήθηκε της ψήφισης του νέου καθεστώτος διοίκη-
σης των κρατικών υπηρεσιών υγείας, αυτοί που είχαν την πο-
λιτική και διοικητική ευθύνη στο Υπουργείο  Υγείας, τίποτα
δεν έπραξαν για την προετοιμασία της μεταβίβασης των νο-
σοκομείων στον ΟΚΥΠΥ. Δικαιολογούσαν την απραξία τους
επικαλούμενοι την ανεδαφική αντίληψη ότι τίποτε δεν μπο-
ρούσε να γίνει για διόρθωση των κακώς εχόντων χωρίς την
αυτονόμηση. Απέδωσαν στον ΟΚΥΠΥ ρόλο από μηχανής
θεού, ο οποίος, με την εμφάνιση του στη σκηνή των διαδρα-
ματιζομένων στον τομέα της υγείας, θα έδινε αίφνης λύση
στο αδιέξοδο, στο οποίο είχε οδηγηθεί η λειτουργία των κρα-
τικών Νοσοκομείων. n

Του Παναγιώτη Δ. 
Γιάλλουρου
Προϊστάμενου της μονά-
δας σχεδιασμού του ΓεΣΥ
(1982-1983) και πρώην
Διευθυντή Διοίκησης,
Υπουργείο Υγείας

Δυναμική ανάπτυξη της Κυπρια-
κής οικονομίας σε συνέχεια της
σημαντικής προόδου των τελευ-
ταίων χρόνων που οδήγησε
στην ανάκαμψη μετά την κρίση

διαπιστώνει η Έκθεση του Συμβουλίου Οικονομίας και Αν-
ταγωνιστικότητας.  σελ. 12

Η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 
της Κυπριακής Οικονομίας

Άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ επιση-
μαίνει ότι η ανάδειξη Μπόρις Τζόνσον
στην ηγεσία των Συντηρητικών και
Πρωθυπουργού ενισχύει το φαινό-
μενο ανάδυσης στην εξουσία αμφιλε-

γόμενων φυσιογνωμιών.  σελ. 3

Άμεση άρση των τελευταίων πε-
ριορισμών στις Ελληνικές Τράπε-
ζες για την κίνηση κεφαλαίων θα
επιχειρήσει να σηματοδοτήσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. σελ. 11

Οι ελληνικές τράπεζες βγαίνουν 
από την καραντίνα

Προσωπικό συμφέρον και πολιτικές επιλογές

Με βέβαιη την προσμονή για
τη δροσιά του Τροόδους, μα-
κριά από τον ανυπόφορο καύ-

σωνα της Λευκωσίας, τα παιδιά των
συναδέλφων της προτελευταίας απο-
στολής επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία
προχθές  Δευτέρα για το ευχάριστο τα-
ξίδι στην Παιδική Εξοχή της ΠΑΣΥΔΥ.
Συνολικά στη φετινή κατασκηνωτική
περίοδο θα απολαύσουν το δροσόλου-
στο πευκόφυτο Τρόοδος 520 παιδιά
μελών της Οργάνωσης μας.

Από αύριο, 1η Αυγού-
στου, μπαίνουμε στην
καρδιά της περιόδου των
διακοπών κι ευχόμαστε
σε όλους τους συναδέλ-
φους ευχάριστη διακοπή
σε οποιοδήποτε προορι-
σμό ξεκούρασης και ανα-
νέωσης θα επιλέξουν.
Τον Αύγουστο δεν θα 
εκδοθεί ο «Δημόσιος
Υπάλληλος». Θα επανέλ-
θουμε στις 11 Σεπτεμ-
βρίου.

Παιδική απόδραση στη δροσιά του Τροόδους
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί ανα-
δρομικά από την 1η Μαΐου 2007, στη θέση
Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού Α', και των οποίων ο πιο πάνω διο-
ρισμός αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικη-
τικό Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση
αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2007: Γεώρ-
γιος Ορ. Γεωργίου,  Μαρία Κλεάνθους-
Καλλή.

Η Πελαγία Εγγλεζάκη-Καρπασίτη, Διευ-
θύντρια Ειδικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Διευθυντή Σχολής Τυφλών,
αναδρομικά από τις 2 Οκτωβρίου 2017.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

H Εβίτα Μιχαηλίδου, Λειτουργός Συντο-
νισμού Α', Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυ-
ξης, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Συντονισμού, από τις 15 Ιουνίου
2019.

Η Αντωνία Κονναρή, Λειτουργός Αερο-
πορικών Κινήσεων Α', Τμήμα Πολιτικής Αε-
ροπορίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων, από
την 1η Ιουλίου 2019.

Η Έλενα Σοφοκλέους, Γραμματέας Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών Α΄, Βουλή των Αν-
τιπροσώπων, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
από τις 15 Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Γραμματείς Κοινοβουλευτι-
κών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων,
προάγονται στη θέση Γραμματέα Κοινοβου-
λευτικών Επιτροπών Α΄, από τις 15 Ιουλίου
2019: Σταυρούλα Κουσιάππα, Μαίρη Σάββα,
Θεοδώρα Βασιλείου.

Η Αυγούστα Χρίστου, Λειτουργός Διε-
θνών Σχέσεων Α΄, Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Διεθνών Σχέσεων, από τις 15 Ιου-
λίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων,
Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγονται στη
θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων Α΄, από
τις 15 Ιουλίου 2019: Έβελυν Μορίδου,
Ιωάννα-Μαρία Συγκρασίτη.

Η Συλβάνα Βανέζου, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (Το-
μέας Εκδόσεων), Βουλή των Αντιπροσώπων,
προάγεται στη θέση Πρώτου Λειτουργού
Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, από τις 15
Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ερευνών, Μελε-
τών και Εκδόσεων Α΄ (Τομέας Εκδόσεων),
Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Ερευνών, Μελε-
τών και Εκδόσεων, από τις 15 Ιουλίου 2019:
Σταυρούλα Γρηγορίου, Παναγιώτα Χατζησί-
μου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ερευνών, Μελε-
τών και Εκδόσεων (Τομέας Εκδόσεων),
Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγονται στη

θέση Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκ-
δόσεων Α΄, από τις 15 Ιουλίου 2019: Πανα-
γιώτα Κ. Ανδρέου, Αυγή Λίλλη.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, προ-
άγονται στη θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Α΄, από τις 15 Ιουλίου 2019: Χρι-
στιάνα Φρυδά, Έλλη Γεωργίου.

Η Μαρία Ππάσα, Ανώτερη Στενογράφος
Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγε-
ται στη θέση Πρώτης Στενογράφου Βουλής,
από τις 15 Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ναυτιλίας Α΄,
Υφυπουργείο Ναυτιλίας, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Ναυτιλίας, από
την 1η Ιουλίου 2019: Χρύσω Δημητρίου, Χρι-
στίνα Πάτσιου.

Ο Νικόλας Χατζηνικολάου, Λειτουργός
Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, προάγεται
στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρ-
μογών Α΄, από τις 15 Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Βιομηχανικών
Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, προάγονται στη θέση Λει-
τουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α΄, από
τις 15 Ιουλίου 2019: Αναστασία Καλαΐκα,
Κωνσταντίνος Πυρκεττής, Στέλλα Χατζη-
γιαννακού.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Βιομηχανικών
Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, προάγονται στη θέση Λει-
τουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α΄, από
τις 15 Ιουλίου 2019: Αικατερίνη Πιριπίτση,
Αχιλλέας Σωτηρέλλης, Άννα Χριστοφίδου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Προγραμματι-
σμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,
προάγονται στη θέση Λειτουργού Προγραμ-
ματισμού Α', από τις 15 Ιουλίου 2019: Χρί-
στος Ασπρής, Μιράντα Τουμάζου.

Ο Κώστας Αντωνίου, Λειτουργός Συντο-
νισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Συντονι-
σμού Α', από τις 15 Ιουλίου 2019.

Ο Πέτρος Αττάς, Λειτουργός Συντονι-
σμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Συντονι-
σμού Α', από τις 15 Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Λειτουργοί Γενικού
Λογιστηρίου, προάγονται στη θέση Πρώτου
Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, Γενικό
Λογιστήριο, από τις 15 Ιουλίου 2019: Ευ-
στράτιος Ματθαίου, Γεώργιος Α. Σάββα.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Επιθεωρητές Λογα-
ριασμών, Γενικό Λογιστήριο, προάγονται
στη θέση Πρώτου Επιθεωρητή Λογαρια-
σμών, από τις 15 Ιουλίου 2019: Χρίστος Π.
Χριστοδούλου, Μάριος Μελάς, Νέδη Θωμά.

Η Μαρία Αλκείδου, Οικονομικός Λει-

τουργός Α΄, Υπουργείο Οικονομικών, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Οικονομικού
Λειτουργού, από τις 15 Ιουνίου 2019.

Ο Διονύσιος Διονυσίου, Οικονομικός Λει-
τουργός Α΄, Υπουργείο Οικονομικών, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Οικονομικού
Λειτουργού, από τις 15 Ιουνίου 2019.

Ο Σωκράτης Ζαπίτης, Πρώτος Εκτελεστι-
κός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
προάγεται στη θέση Διευθυντή Τμήματος
Δημοσίων Έργων, από τις 15 lουλίου 2019.

Η Ανδριανή Αριστοτέλους, η οποία είχε
προαχθεί από την 1η Μαΐου 2013, στη θέση
Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού,
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες και της οποίας η
πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε
από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται
στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η
Μαΐου 2013.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Δημήτριος Αλεξίου, Βοηθός Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτή-
θηκε από τις 14 Ιουνίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Γεωργία Φλουρή, Πρώτος Βοηθός Του-
ριστικός Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η lουνίου 2019.

Η Σύλβια Καμμά, Ανώτερος Βοηθός Του-
ριστικός Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η lουνίου 2019.

Η Έλλη Παπαμιχαήλ, Ανώτερος Βοηθός
Τουριστικός Λειτουργός, Υφυπουργείο Του-
ρισμού, αφυπηρέτησε από την 1η lουνίου
2019.

Η Σώτη Κοζάκου, Οικονομικός Λειτουρ-
γός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπηρέτησε
από την 1η lουνίου 2019.

Η Χριστιάνα Μακρή, Γραμματειακός Λει-
τουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπη-
ρέτησε από την 1η lουνίου 2019.

Η Παναγιώτα Πατέρα, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού,
αφυπηρέτησε από την 1η lουνίου 2019.

Ο Αγαμέμνονας Μάρκου, Πρώτος Γεωργι-
κός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η
lουνίου 2019.

Ο Ελένη Αργυρού, Πρώτος Κτηνιατρικός
Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η
lουνίου 2019.

Η Στέλλα Λυσάνδρου, Ασφαλιστικός Λει-
τουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, αφυπηρέτησε από την 1η lουνίου 2019.

Η Λουκία Κάτσουρα-Αλκιβιάδη, Λειτουρ-
γός Κοινωνικών Υπηρεσιών Α', Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε από
την 1η lουνίου 2019.

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου, Τεχνικός Μη-
χανικός Χωρομετρίας, 1ης Τάξης, αφυπηρέ-
τησε από την 1η lουνίου 2019.

Ο Λεωνίδας Μαρκίδης, Πληρεξούσιος
Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέ-
τησε από την 1η lουνίου 2019.

Η Αντρούλλα Νεοφυτίδου, Πρώτος Τελω-
νειακός Λειτουργός, Τελωνεία, αφυπηρέτησε
από την 1η lουνίου 2019.

Η Ανδρονίκη Νεοκλέους-Μαραγκού, Λει-
τουργός Εσωτερικών Προσόδων ΑΙ, Τμήμα
Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η
lουνίου 2019.

Ο Γρηγόριος Νικολάου, Ανώτερος Λει-
τουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,
Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την
1η lουνίου 2019.

Η Ελένη Τελεβάντου, Ανώτερος Επιθεω-
ρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο,
αφυπηρέτησε από την 1η lουνίου 2019.

Η Ανδρούλλα Α. Πόντου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
lουνίου 2019.

Η Μαρούλλα Α. Μακρυγιώργη, Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, Γεν. Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από την 1η lουνίου 2019.

Ο Μανώλης Γεωργίου, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η
lουνίου 2019.

H Μυριάνθη Δημητρίου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 8 Ιουνίου 2019.

Ο Χρίστος Τσιάκας, Τουριστικός Λειτουρ-
γός Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπηρέ-
τησε από τις 3 Ιουλίου 2019.

Ο Γεώργιος Ν. Ολύμπιος, Διευθυντής Κλι-
νικής/Τμήματος (Παθολογίας), αφυπηρέ-
τησε από την 1η Ιουλίου 2019.

Ο Δημήτριος Πανταζής, Ειδικός Ψυχολό-
γος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Ιουλίου 2019.

Η Χλόη Χριστοδούλου, Φαρμακοποιός,
αφυπηρέτησε από τις 18 Ιουλίου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.), επιθυμεί να προσλάβει
έμπειρο και δυναμικό άτομο στην θέση του
Επιχειρησιακού Διευθυντή. Γίνεται δεκτή η
υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση
Επιχειρησιακού Διευθυντή (Κεντρική Διοί-
κηση). Ετήσιος βασικός  μισθός €63.540. Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες στη γνωστοποίηση
της προκήρυξης της θέσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της 26ης Ιουλίου. n

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

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) 
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Aπόψεις και σχόλια
Η κληρονομιά του Κραν Μοντανά

Ο σκληρός «υπουργός Εξωτερικών» του
ψευδοκράτους Κουντρέτ Οζερσάι έχει ήδη

μιλήσει για
άνοιγμα της
κλειστής πόλης
των Βαρωσίων
υπό τουρκοκυ-
πριακή διοίκηση
ενώ ομιλεί πολύ
πιο άνετα για

την ανάγκη «νέων ιδεών» στο Κυπριακό, π.χ.
για μια λύση δύο κρατών. Θα μπορούσαν να
υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό
πριν από τις εκλογές στα Κατεχόμενα τον
Μάρτιο του 2020; Έμπειροι παρατηρητές εμ-
φανίζονται απαισιόδοξοι, καθώς ο ωφέλιμος
χρόνος θα είναι το αργότερο μέχρι τα τέλη
του 2019 και δεν μοιάζει αρκετός, εκτός κι
αν αναζητηθούν ενδιάμεσες λύσεις που θα
επιτρέψουν και μια άμεση αποκλιμάκωση
στο μέτωπο των υδρογονανθράκων. Σε πε-
ρίπτωση δε εκλογής του κ. Οζερσάι, δεν
αποκλείεται να αναδυθούν πιέσεις για ένα
«πάρε-δώσε» μεταξύ Βαρωσίων και ανοίγ-
ματος των τουρκοκυπριακών λιμένων ή και
αναγνώρισης του αεροδρομίου του Ερτζάν,
ενώ η Τουρκία συνεχίζει την κατασκευή δύο
μεγάλων στρατιωτικών βάσεων (μία αερο-
ναυτική και μία ναυτική) στα Κατεχόμενα.
Επίσης, υπάρχει ξεκάθαρη διαφωνία για τους
όρους αναφοράς υπό τους οποίους θα διε-
ξαχθεί ένας νέος γύρος συνομιλιών. Η ελλη-
νοκυπριακή πλευρά επιμένει δημοσίως ότι η
αφετηρία πρέπει να είναι το σημείο στο
οποίο οι συνομιλίες κατέρρευσαν στη Διε-
θνή Διάσκεψη του Κραν Μοντανά, η Άγ-
κυρα ομιλεί για την πιθανή ανάγκη νέων
ιδεών, ενώ στην τουρκοκυπριακή πλευρά εκ-
φράζονται διαφορετικές απόψεις από τους
κ.κ. Ακιντζί και Οζερσάι (στοιχείο που προ-
φανώς ευνοεί την Άγκυρα, η οποία μπορεί
εύκολα να μετακινηθεί μεταξύ των δύο από-
ψεων). 

Οι έχοντες καλή μνήμη ενθυμούνται βέ-
βαια ότι την επαύριο της Διεθνούς Διάσκε-
ψης του 2017 είχε υπάρξει αναντιστοιχία αν-

τιλήψεων για το ίδιο το «κεκτημένο Γκουτέ-
ρες». Επιπλέον, υπάρχει ένα σημαντικό κομ-
μάτι των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μον-
τανά που καλύπτεται από σκοτάδι, ενώ οι
πρόσφατες δηλώσεις Τσαβούσογλου επιτεί-
νουν τη σύγχυση. 

Πόσο κοντά είχαν τελικά φθάσει οι εμπλε-
κόμενοι παίκτες σε συμφωνία; Ήταν όντως
έτοιμοι οι - πρώην πλέον πρωθυπουργοί -
της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
Μπιναλί Γιλντιρίμ και Τερέζα Μέι, να μετα-
βούν στην Ελβετία για να συζητήσουν τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες και να υπογράψουν
μια λύση; Σε ποιο σημείο βρίσκονταν οι συ-
ζητήσεις στο θέμα των εγγυήσεων και της
ασφάλειας; Μήπως το κλίμα είχε ναρκοθε-
τηθεί πριν από το Κραν Μοντανά, και πιο
συγκεκριμένα στο προηγούμενο στάδιο των
συνομιλιών σε ένα άλλο όμορφο ελβετικό
«θέρετρο», στο Μον Πελεράν; Για ποιον
λόγο ο τότε ειδικός απεσταλμένος του γενι-
κού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Eσπεν Μπαρθ
Aϊντε, πίεσε την κατάσταση με σκοπό μια
λύση, εφόσον εξέλιπαν οι προϋποθέσεις; Τι
ρόλο έπαιξε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς σε εκείνες τις συνομιλίες, ιδι-
αίτερα στη συνάντηση της Γενεύης τον Ια-
νουάριο του 2017, όπου σύμφωνα με αυτό-
πτες μάρτυρες είχε σημειωθεί και σοβαρό
επεισόδιο μεταξύ αυτού και του προέδρου
Αναστασιάδη που έγινε μεγάλη προσπάθεια
να αποσιωπηθεί; Σε τι είχε δεσμευθεί η Άγ-
κυρα αναφορικά με την αποχώρηση των
στρατευμάτων και το σχετικό χρονοδιά-
γραμμα, πάντα σε σχέση με το ζήτημα της
διακυβέρνησης; Πόσο βάρυναν στις αποφά-
σεις του κ. Αναστασιάδη οι ενδείξεις των δη-
μοσκοπήσεων ότι μια συμφωνία στo Κραν
Μοντανά ίσως να απορριπτόταν στο δημο-
ψήφισμα που θα ακολουθούσε; Οι απαντή-
σεις στα παραπάνω ερωτήματα θα καθορί-
σουν σε σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις το
προσεχές διάστημα.

«ΤΟ ΒΗΜΑ»,
28.07.2019

Ίδωμεν.

Προσωπικό συμφέρον και πολιτικές επι-
λογές

Η ανάδειξη του Μπόρις Τζόνσον στην
ηγεσία των Συντηρητικών και στην πρωθυ-

πουργία της Με-
γάλης Βρετανίας
ήρθε να ενισχύσει
περαιτέρω το φαι-
νόμενο της ανά-
δυσης στην εξου-

σία αμφιλεγόμενων φυσιογνωμιών, με λαϊκι-
στικά χαρακτηριστικά και αντισυστημικό,
αντισυμβατικό προφίλ. Τρία χρόνια μετά το
δημοψήφισμα υπέρ του Brexit, το συγκεκρι-
μένο πρότυπο, που αμφισβητεί εκ βάθρων
όλες τις αξίες που πρεσβεύει το μεταπολε-
μικό οικοδόμημα της Δύσης, κερδίζει όλο και
περισσότερο έδαφος. Ο Μπόρις Τζόνσον,
άλλωστε, έχει χαρακτηριστεί «Βρετανός
Τραμπ» και «Τραμπ με ένα καλύτερο λεξιλό-
γιο». Ο παραλληλισμός του με τον Αμερι-
κανό πρόεδρο δεν οφείλεται φυσικά στο πα-
ραπλήσιο στυλ της κόμμωσής τους αλλά
στην πολιτική συμπεριφορά και πρακτική
τους: υπερβολική αυτοπροβολή, «ευέλικτη»
ρητορική που αδιαφορεί για την πραγματι-
κότητα αν αυτή δεν συμβαδίζει με όσα υπο-
στηρίζουν, επιρρέπεια στις γενικολογίες και
στα ψευδή νέα, χαώδης απόσταση από την
πολιτική ορθότητα και ένθερμη υποστήριξη
του απομονωτισμού.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τόσο ο Τραμπ
όσο και ο Τζόνσον δεν θα είχαν κατακτήσει
την εξουσία αν δεν υπήρχαν ιδιαίτερες συν-
θήκες για τον καθένα. Το εκλογικό, δηλαδή,
σύστημα των ΗΠΑ, που επιτρέπει, μέσω των
εκλεκτόρων, την ανάδειξη προέδρου, ακόμη
και αν αυτός έχει ηττηθεί στο επίπεδο της
λαϊκής ψήφου, όπως στην περίπτωση του
Τραμπ και της Χίλαρι Κλίντον. Λαϊκή ψήφο
δεν πήρε ούτε ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος,
για να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του,
έπρεπε να προηγηθεί μια καταστροφική θη-
τεία της Τερέζα Μέι και να διεξαχθεί εσω-
κομματικό δημοψήφισμα, στο οποίο συμμε-
τείχε ένα ελάχιστο ποσοστό του συνόλου
των Βρετανών ψηφοφόρων.

Ωστόσο, οι εκλογικές νίκες του Ματέο
Σαλβίνι στην Ιταλία, του Βίκτορ Ορμπαν

στην Ουγγαρία, του Ζαΐρ Μπολσονάρο στη
Βραζιλία ή του Κόμματος Νόμος και Δικαιο-
σύνη στην Πολωνία δείχνουν κάτι εντελώς
διαφορετικό. Οτι, λαμβανομένων πάντα υπ’
όψιν των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρα-
τούν σε κάθε χώρα, η πλειοψηφία του εκλο-
γικού σώματος αδιαφορεί για τις αξίες που
πρεσβεύουν οι πολιτικοί που θέλουν να  κυ-
βερνήσουν. Οι Βραζιλιάνοι ψηφοφόροι, για
παράδειγμα, γνώριζαν εκ των προτέρων τις
μισογυνικές πεποιθήσεις του Ζαΐρ Μπολσο-
νάρο, αλλά αυτό δεν επηρέασε σε τίποτε την
επιλογή τους. Στην Πολωνία, όλοι είναι ενή-
μεροι των απροκάλυπτων παρεμβάσεων του
κυβερνητικού κόμματος στη Δικαιοσύνη και
του ασφυκτικού ελέγχου των μέσων ενημέ-
ρωσης, τα κριτήρια της εκλογικής συμπερι-
φοράς τους όμως αποδεικνύεται ότι είναι
διαφορετικά.

Ολο και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, σε
παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται ότι εμφορούν-
ται από ένα μείγμα εθνικισμού και συνωμο-
σιολογίας, όπου γενικώς και αορίστως για τα
πάντα «φταίει το σύστημα» και κάποιες αό-
ρατες σκοτεινές δυνάμεις, από τους σιωνι-
στές έως τον Σόρος. Για όλο και περισσότε-
ρους το προσφυγικό συνιστά αποκλειστικά
κίνδυνο «εξισλαμισμού» ή σκοτεινό σχέδιο
υφαρπαγής των θέσεων εργασίας των ντό-
πιων. Συνεχώς αυξάνονται αυτοί που θεω-
ρούν ότι δεν χρειάζεται τόσο πολλή δημο-
κρατία αλλά περισσότερη «πυγμή» και προ-
τιμούν τη συρρίκνωση του κράτους δικαίου
αν πρόκειται να τιμωρηθεί το «διεφθαρμένο
σύστημα». Εξάλλου, ο συγκεντρωτισμός και
ο απολυταρχισμός, όπως πιστεύουν όλο και
περισσότεροι πολίτες, αντιμετωπίζουν καλύ-
τερα τα υπαρκτά προβλήματα της φτώχειας
σε σχέση με τη δημοκρατία.

Ο κυνισμός, επομένως, δεν περιορίζεται
μόνο στις πολιτικές ηγεσίες. Έχει διαχυθεί
και στους ψηφοφόρους, που κοιτάζουν απο-
κλειστικά το προσωπικό τους συμφέρον. Και
νοσταλγούν την ασφάλεια που πίστευαν ότι
τους προσέφερε το περίκλειστο έθνος πριν
από την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Κωστής Φαφούτης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 28.07.2019

Ουδέν σχόλιον.

Με αφορμή την πρόσφατη ανοίκεια
και απαράδεκτη φραστική επίθεση
που δέχθηκε ο Γενικός Εισαγγε-

λέας της Δημοκρατίας ενώπιον του Κακουρ-
γιοδικείου Λευκωσίας, στις 24/7/2019, κατά
την εκτέλεση του συνταγματικού του καθή-
κοντος, η οποία καταδικάζεται απερίφραστα,
οι Λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας δηλώ-
νουν ότι θα συνεχίσουν, αν και κάτω από δυ-
σμενείς συνθήκες, να επιτελούν την εκ του
Συντάγματος ταγμένη αποστολή τους στο
πλευρό του Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας, στηρίζοντας με όλες τις δυνάμεις
τους την ανεξαρτησία και το κύρος του θε-
σμού, ως κεντρικού άξονα του συστήματος
απονομής της δικαιοσύνης.

Οι Λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας κα-
λούν όλους να διαφυλάξουν την ανεξαρτη-

σία και το κύρος του σημαντικότατου αυτού
θεσμού της δικαιοσύνης αναχαιτίζοντας την
επιχειρούμενη, εδώ και καιρό, υποβάθμιση
του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα, ανα-
γνωρίζοντας ότι, ο Γενικός Εισαγγελέας και
η Νομική Υπηρεσία αποτελούν αναπόσπα-
στο μέρος και θεμελιώδη πυλώνα του συ-
στήματος απονομής της Δικαιοσύνης και
πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και προστα-
σίας από όλους τους θεσμούς.

Περαιτέρω δηλώνουν ότι τέτοιες συμπερι-
φορές πλήττουν την ανεξαρτησία του συν-
ταγματικού θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας και της ίδιας της Νομικής
Υπηρεσίας της οποίας προΐσταται και δεν θα
πρέπει να γίνονται ανεκτές από κανέναν και
από όπου κι αν προέρχονται. n

Ανακοίνωση Λειτουργών 
της Νομικής Υπηρεσίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προ-
ειδοποιεί ότι αυτές τις μέρες στις πεδι-
νές ή/και παράλιες περιοχές, οι συνθή-

κες θερμοκρασίας και υγρασίας που θα επι-
κρατούν πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ
σοβαρό καύσωνα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί
να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους
που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό
φόρτο ή/και να επηρεάσουν σοβαρά την
υγεία τους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυ-
μίζει επηρεαζόμενους και εργοδότες ότι υπο-
χρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα, μέσω εκτίμησης των κινδύνων, για
προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων
από τον θερμικό φόρτο, τα οποία προνοούν-
ται στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική
Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη απο-
κλειόμενης της αλλαγής εργασίας/ανάπαυ-

σης/διακοπής εργασίας.
Εν τω μεταξύ, το Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας συνεχίζει μέχρι τέλος Αυγούστου
την εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια
και άλλα υποστατικά στα οποία εκτελούνται
υπαίθριες δραστηριότητες σε όλους τους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας για
προστασία των εργαζομένων από τον θερ-
μικό φόρτο.

Οι επιθεωρήσεις που διεξάγονται στο
πλαίσιο της εκστρατείας επικεντρώνονται
στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις
της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία Νομοθεσίας ειδικά σε σχέση με την
εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών
μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων
από τη θερμική καταπόνηση των εργαζομέ-
νων. n

Προστασία των εργαζομένων
από τον θερμικό φόρτο
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Νέα Επίτροπος της Κύπρου στην Ε.Ε. η Στέλλα Κυριακίδου

Τον διορισμό της Στέλλας Κυριακίδου
ως Επίτροπο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας πρότεινε ο πρόεδρος Νίκος Ανα-

στασιάδης, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η κ. Κυριακίδου αναμένεται καταλάβει τη
θέση του κ. Στυλιανίδη, στο ίδιο χαρτοφυ-
λάκιο, της Διεθνή Συνεργασία, της Ανθρω-
πιστική Βοήθεια και της Διαχείριση Κρίσεων.

Η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
Φον ντερ Λάιεν θα έχει συνάντηση με όλους
τους υποψήφιους επιτρόπους, καθώς επιθυ-
μεί αντιπροσώπευση των δυο φύλων στο νέο
κονκλάβιο των επιτροπών. Έτσι ζήτησε από
κάθε χώρα η οποία θα στείλει υποψήφιο
άντρα να έχει εναλλακτική πρόταση για γυ-
ναίκα υποψήφια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί
η ίση αντιπροσώπευση.

Σε δηλώσεις της η Στέλλα Κυριακίδου
έδωσε την υπόσχεση ότι  θα εργαστεί ακα-
τάπαυστα για την ενδυνάμωση της παρου-
σίας της Κύπρου στην Ε.Ε.

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Κυριακίδου
«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευ-

χαριστίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
για τη μεγάλη τιμή και την εμπιστοσύνη που
μου δείχνει, προτείνοντάς με για τη θέση της
νέας Κύπριας Επιτρόπου, η οποία θα τεθεί
υπό την έγκριση της Προέδρου Ursula von
der Leyen και στη συνέχεια θα λάβει τη στή-
ριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως Κύπρια Επίτροπος σκοπεύω να εργα-
στώ ακατάπαυστα προωθώντας και ενδυνα-
μώνοντας την παρουσία της πατρίδας μας
στην ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα και την παρου-
σία της ΕΕ στην πατρίδα μας, υπερασπίζον-
τας μια Ευρώπη των ίσων ευκαιριών, της ισό-
τητας των φύλων, της προάσπισης των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους
δικαίου.

Μια Ευρώπη πιο κοντά στον κάθε πολίτη,
εμπνέοντας και προστατεύοντας όλους ισό-
τιμα. Μια Ευρώπη σταθερότητας και ασφα-
λείας. Mια Ευρώπη που θα αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις προκλήσεις της κλιματι-
κής αλλαγής, του προσφυγικού, του μετανα-
στευτικού, της οικονομικής ανισότητας, μια
Ευρώπη της τεχνολογικής ανάπτυξης δίνον-
τας όραμα και ελπίδα τους νέους μας. Μια
Ευρώπη που θα στηρίζει πιο αποφασιστικά
την Κύπρο στον δίκαιο αγώνα της.

Θέλω επίσης, να χαιρετίσω την ιστορική
απόφαση της ευρωπαϊκής ηγεσίας για ίση

κατανομή των καίριων ευρωπαϊκών θέσεων
μεταξύ γυναικών και αντρών αλλά και την
απόφαση της νέας προέδρου της Κομισιόν
για ίση αντιπροσώπευση των δύο φύλων στη
νέα ευρωπαϊκή επιτροπή.

Για ακόμη μια φορά η Ευρώπη καταδει-
κνύει στον υπόλοιπο κόσμο τις υψηλές τις
αρχές και αξίες. Πολλά έχουν ακόμα να γί-
νουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι οι
αρχές πάνω στις οποίες χτίστηκε η ΕΕ, οι
οποίες στις δύσκολες και αβέβαιες εποχές
που ζούμε, θα εξασφαλίσουν το μέλλον όλων
των Ευρωπαίων πολιτών, το μέλλον των παι-
διών μας.»
Σύντομο βιογραφικό

Η Στέλλα Κυριακίδου γεννήθηκε στις
10/03/1956 στη Λευκωσία. Σπούδασε Ψυχο-
λογία στο University of Reading στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, μεταπτυχιακές σπουδές στην
ψυχολογία στο University of Manchester στο
Ηνωμένο Βασίλειο, παιδοψυχολογία στο Ιν-
στιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου και πα-
ρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων για τις ψυ-
χολογικές επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους
με καρκίνο και λευχαιμία, τη βία στην οικο-
γένεια, τις μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά,
τη διασυνδετική συμβουλευτική ψυχιατρική
σε γενικό παιδιατρικό νοσοκομείο και εκ-
παιδεύτρια σε θέματα ασθενών με καρκίνο
του μαστού και δικαιώματα των ασθενών σε
ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Είναι βουλευτής του ΔΗΣΥ από το 2006.
Αντιπρόεδρος του κόμματος από το 2013 και
επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) από το
2012.Διετέλεσε Πρόεδρος της ΚΣΣΕ, Αντι-
πρόεδρος, μέλος του Προεδρείου, Πρόεδρος
Επιτροπών και εκπρόσωπος της ΚΣΣΕ στη
Επιτροπή της Βενετίας.Διετέλεσε επίσης,
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος στη ΚΣΣΕ.Είναι Πρό-
εδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών
και Γυναικών του Κυπριακού Κοινοβουλίου,
μέλος της Επιτροπής Υγείας της οποίας διε-
τέλεσε αναπληρώτρια Πρόεδρος και μέλος
της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.Έχει πλούσια φιλανθρωπική
δράση τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευ-
ρώπη ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα
υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Έχει
λάβει τιμητικές διακρίσεις τόσο στη Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό ιδιαίτερα για την προ-
σφορά της στα θέματα καρκίνου.
Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος των Συν-
δέσμων Europa Donna Κύπρου και Μωρά
Θαύματα.

Είναι ψυχολόγος και έχει εργαστεί στις
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας την περίοδο 1979
– 2006. n 

Χρήσιμες συμβουλές από τη διατροφολόγο

Αναψυκτικά. Μύθοι και αλήθειες 
Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τα

αναψυκτικά βρίσκονται στις πρώτες προτι-
μήσεις μας για να ξεδιψάσουμε. 

Τα αναψυκτικά μας προσφέρουν ευχαρί-
στηση, απόλαυση και δροσιά που εστιάζεται
στις χαρακτηριστικές φυσαλίδες τους. Υπάρ-
χουν πολλά είδη αναψυκτικών. Αυτά που πε-
ριέχουν ζάχαρη και θερμίδες, αυτά που δεν
έχουν καθόλου θερμίδες, αυτά που έχουν κα-
φεΐνη, αυτά που έχουν προσθήκη φυσικού
χυμού και άλλα. Πολλά ακούγονται και λέ-
γονται για τα αναψυκτικά, θετικά και αρνη-

τικά. Ποιες όμως είναι οι αλήθειες και ποιοι
οι μύθοι; Ας δούμε κάποια απ' αυτά.

• Τα αναψυκτικά δεν παχαίνουν. Τα ανα-
ψυκτικά περιέχουν πολλή ζάχαρη και γύρω
στις εκατό θερμίδες. Αν η πρόσληψή τους γί-
νεται με προσοχή, τότε δεν παχαίνουν πε-
ρισσότερο απ' οποιοδήποτε άλλο ρόφημα
όπως το χυμό και το γάλα. Απλώς κατανα-
λώστε τα με μέτρο. Αντίθετα, τα light ανα-
ψυκτικά δεν έχουν καθόλου θερμίδες.

• Τα αναψυκτικά προκαλούν οστεοπό-
ρωση.  Αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημο-
νικά. Η ποσότητα φωσφόρου που περιέχει
ένα αναψυκτικό είναι πολύ μικρή, με αποτέ-
λεσμα να μην επηρεάζει την απορρόφηση
ασβεστίου. Απλώς φροντίστε να καλύπτετε
τις ανάγκες του οργανισμού σας σε ασβέστιο
με καλές πηγές ασβεστίου, όπως το γάλα.

• Τα αναψυκτικά προκαλούν κυτταρίτιδα.

Κι όμως δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Αυτό που
χρειάζεστε είναι παράλληλα μεγάλη κατα-
νάλωση νερού που δρα ιδιαίτερα βοηθητικά.

• Τα αναψυκτικά χαλάνε τα δόντια. Πολύ
λίγο μένει η ζάχαρη μέσα στο στόμα και έτσι
τα δόντια δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Αν θέ-
λετε, είναι καλύτερα να πλένετε τα δόντια
σας μετά από την κατανάλωση αναψυκτικών
όπως απαιτούν, άλλωστε, οι καλές συνή-
θειες.

• Τα αναψυκτικά βλάπτουν την υγεία των
παιδιών και των οστών τους. Αυτό είναι ένας
μύθος που προέκυψε από μελέτες που πα-
ρουσιάζουν μία συσχέτιση, γιατί πολλά παι-
διά αντικαθιστούν το γάλα με αναψυκτικό.
Τα αναψυκτικά περιέχουν πολύ λίγα φω-
σφορικά που δεν έχουν επίδραση στην απορ-
ρόφηση του ασβεστίου. Αν λοιπόν το παιδί
σας καταναλώνει τις ποσότητες γάλακτος

που χρειάζεται, τα αναψυκτικά δεν αποτε-
λούν ιδιαίτερο πρόβλημα.
Καλοκαιρινή άσκηση 

Τώρα που βρίσκεστε σε διακοπές μην χά-
σετε την ευκαιρία να γυμναστείτε. Βρείτε τι
σας ευχαριστεί και συμπεριλάβετε το στη κα-
θημερινή σας ζωή. Όμως με τις ψηλές θερ-
μοκρασίες που επικρατούν, φροντίστε να
ακολουθήσετε ορισμένες οδηγίες για να
αποφύγετε το κίνδυνο της αφυδάτωσης.

1. Πίνετε νερό συχνά κατά τη διάρκεια της
άσκησης σε μικρές ποσότητες για να αποφύ-
γετε στομαχικές διαταραχές.

2. Μην γυμνάζεστε μέσα στον ήλιο.
3. Μετά το τέλος της άσκησης φροντίστε

να πιείτε ένα φρέσκο χυμό για να αναπλη-
ρώστε τα υγρά και τις βιταμίνες σας.

4. Το επόμενο σας γεύμα φροντίστε να
είναι ελαφρύ πχ σαλάτα. n 

Της Ελίζας Μαρκίδου BSc MSc RDel
Κλινική Διαιτολόγος 
Διατροφολόγος

Είτε χαλαρώνετε σε μία παραλία είτε
επιλέγετε το βουνό, η περίοδος των
διακοπών είναι η αγαπημένη όλων. Το

να αφήσετε για λίγο τις επαγγελματικές σας
υποχρεώσεις και την καθημερινή σας ρου-
τίνα κάνει πολύ καλό στην καρδιά, υποστη-
ρίζουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Sy-
racuse, στη Νέα Υόρκη.

Οι επιστήμονες μάλιστα ανακάλυψαν ότι
όσο συχνότερα κάνει διακοπές ένα άτομο
τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εμφανίσει με-
ταβολικό σύνδρομο.

Αυτός ο ιατρικός όρος περιγράφει τη συσ-
σώρευση συμπτωμάτων όπως η υπέρταση
και η υψηλή χοληστερόλη που μαζί αυξάνουν

τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νο-
σημάτων, εγκεφαλικού επεισοδίου και δια-
βήτη τύπου 2.

«Αυτό που βρήκαμε ήταν ότι οι άνθρωποι
που τους τελευταίους 12 μήνες έκαναν
συχνά διακοπές, εμφάνισαν μειωμένο κίν-
δυνο μεταβολικού συνδρόμου» δήλωσε ο
Δρ. Hruska επικεφαλής της μελέτης και επί-
κουρος καθηγητής στο τμήμα Δημόσιας
Υγείας του κολλεγίου Falk.

«Το εύρημά μας είναι πολύ σημαντικό,
καθώς βλέπουμε ότι πράγματι ο κίνδυνος
των καρδιαγγειακών παθήσεων μειώνεται με
την αύξηση των διακοπών», συμπληρώνει.

Οι ερευνητές, ως εκ τούτου, ανέλυσαν τα

δείγματα αίματος 63 εργαζομένων και μέ-
τρησαν τις περιφέρειες της μέσης τους. Οι
συμμετέχοντες επίσης δήλωσαν τις διακοπές
που είχαν κάνει το τελευταίο έτος.

Τους τελευταίους 12 μήνες, είχαν απολαύ-
σει πέντε διακοπές και πήραν περίπου δύο
εβδομάδες άδεια για να κάνουν διακοπές.

Τα ευρήματα – που δημοσιεύθηκαν στο
περιοδικό Psychology & Health – αποκάλυ-
ψαν ότι όσοι έκαναν συχνότερα διακοπές εμ-
φάνισαν χαμηλότερα ποσοστά μεταβολικού
συνδρόμου.

Αντίθετα, όσοι έκαναν λιγότερο από 5
φορές τον χρόνο διακοπές, εμφάνισαν 16%
περισσότερες πιθανότητες να πληρούν τα

κριτήρια του μεταβολικού συνδρόμου, με το
εν λόγω ποσοστό να αυξάνεται στο 46,7%
για τα άτομα που δεν έκαναν καθόλου δια-
κοπές.

Συνολικά, οι διακοπές θεωρούνται ευεργε-
τικές και είναι ευκαιρία να περάσει κανείς
λίγο χρόνο με την οικογένεια και τα αγαπη-
μένα του πρόσωπα.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λά-
βουμε υπόψη τον σημαίνοντα ρόλο των κοι-
νωνικών σχέσεων στην σωματική αλλά και
την ψυχολογική υγεία», καταλήγουν οι ερευ-
νητές. n 

Οι διακοπές δυναμώνουν την καρδιά
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση (Νικολάτος, Π., Χριστοδού-
λου, Λιάτσος, Γιασεμής, Οικονόμου,
Δ/στές)

ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Π.: Το πρωτόδικο Δικα-
στήριο απέρριψε την προσφυγή των Εφεσει-
όντων - Αιτητών, ως απαράδεκτη, επειδή
αυτοί είχαν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα την
προσφορά των Εφεσιβλήτων - Καθ’ ων η Αί-
τηση για διορισμό σε συγκεκριμένη θέση,
από συγκεκριμένη ημερομηνία και, κατά συ-
νέπεια, απώλεσαν το έννομο τους συμφέρον
στην καταχώριση της προσφυγής. 

Οι Εφεσείοντες - Αιτητές, με την προ-
σφυγή τους ενώπιον του πρωτόδικου Δικα-
στηρίου, προσέβαλαν την εγκυρότητα της
απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-
σίας (Ε.Δ.Υ), με την οποία απορρίφθηκε το
αίτημα τους να διοριστούν αναδρομικά, στη
θέση Λειτουργού Βιομηχανι-
κών Εφαρμογών, Υπηρεσίες
Εμπορίου και Βιομηχανίας
(Λειτουργός). 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο
έκρινε ότι, τα γεγονότα της
ενώπιον του υπόθεσης ήγει-
ραν ζήτημα απώλειας εννόμου
συμφέροντος εκ μέρους των
Εφεσειόντων - αιτητών. Συνα-
φώς, αναφέρθηκε στο ιστο-
ρικό της υπόθεσης και ειδικά
στη δημοσίευση για πλήρωση
οκτώ μόνιμων θέσεων Λει-
τουργών που έγινε στις
16.4.2004. Μετά από τις διά-
φορες διαδικασίες προς πλή-
ρωση των προαναφερόμενων
θέσεων, η Ε.Δ.Υ. αποφάσισε
να προσφέρει διορισμό στους
Εφεσείοντες - Αιτητές, με ημε-
ρομηνία έναρξης της ισχύος
του διορισμού τους την
17.1.2011, πλην του Αιτητή
αρ. 6, του οποίου ο διορισμός
θα άρχιζε από τις 4.4.2011.

Οι Εφεσείοντες - Αιτητές
αποδέχτηκαν τον διορισμό τους, από τις
προαναφερόμενες ημερομηνίες, χωρίς οποι-
ανδήποτε επιφύλαξη. 

Στις 25.2.2011, ο ευπαίδευτος συνήγορος
των Εφεσειόντων - Αιτητών, με σχετική επι-
στολή του, έθεσε ενώπιον της Ε.Δ.Υ. γεγο-
νότα, σύμφωνα με τα οποία, στο μεσοδιά-
στημα από την προκήρυξη των θέσεων το

2004 μέχρι τον διορισμό τους το 2011, μεσο-
λάβησαν πέντε νέες προκηρύξεις αναλόγων
θέσεων, οι οποίες πληρώθηκαν έγκαιρα (και
όχι με καθυστέρηση επτά ετών όπως συνέ-
βηκε με τους Εφεσείοντες-Αιτητές), με απο-
τέλεσμα να δημιουργηθεί αδικία εις βάρος
των Εφεσειόντων-Αιτητών, εφόσον τα πρό-
σωπα που προσλήφθηκαν στις πέντε, μετα-
γενέστερα προκήρυχθείσες θέσεις, απέκτη-
σαν αρχαιότητα έναντι των Εφεσειόντων.
Με την επιστολή, ημερομηνίας 25.2.2011, ζη-
τείτο όπως αρθεί η προαναφερόμενη αδικία
εις βάρος των Εφεσειόντων-Αιτητών, με την
αναδρομική ισχύ του διορισμού τους, ώστε
οι πέντε διορισμοί που έγιναν σε ανάλογες
θέσεις, πριν τον διορισμό των Εφεσειόντων-
Αιτητών, αλλά αφορούσαν σε προκηρύξεις
μεταγενέστερες εκείνων που ίσχυαν για τους
Εφεσείοντες-Αιτητές, να μην έχουν αρχαι-
ότητα έναντι των Εφεσειόντων-Αιτητών. 

Η Ε.Δ.Υ., με επιστολή της, ημερομηνίας
24.3.2011, απέρριψε το αίτημα και, στη συ-
νέχεια, καταχωρήθηκε η σχετική προσφυγή,
με την οποία ζητείτο δήλωση ακυρώσεως
της πράξεως που περιέχεται στην επιστολή,
ημερομηνίας 24.3.2011, ώστε να αρθεί η
άνιση μεταχείριση των Εφεσειόντων-Αιτη-
τών έναντι των προαναφερόμενων αιτητών
που προσλήφθηκαν στις πέντε ανάλογες θέ-
σεις. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο,
για τους λόγους που εξήγησε
και, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στην ανεπιφύλακτη
αποδοχή, εκ μέρους των Αι-
τητών, των όρων του διορι-
σμού τους που περιλάμβαναν
και την ημερομηνία έναρξης
του διορισμού τους, έκρινε
πως οι Αιτητές δεν είχαν έν-
νομο συμφέρον και ότι η προ-
σφυγή τους ήταν απαράδε-
κτη. Έκαμε ειδική αναφορά
στο Σύγγραμμα Π.Δ. Δαγτό-
γλου, Διοικητικό Δικονο-
μικό Δίκαιο, 3η Έκδοση,
Παρ. 548, όπου αναγράφεται
ότι, η αποδοχή της προσβαλ-
λόμενης πράξης, η οποία στε-
ρεί από τον Αιτητή το έννομο
του συμφέρον να προσβάλει
την πράξη, πρέπει να προκύ-
πτει σαφώς, είτε από ρητή δή-
λωση του διοικουμένου είτε
από τη συμπεριφορά του, που
δεν πρέπει να αφήνει αμφιβο-
λία σχετικά με την έννοιά

της. Ανεπιφύλακτη και σαφής αποδοχή προ-
ϋποθέτει, μεταξύ άλλων, προβλεψιμότητα
των, τυχόν, βλαπτικών συνεπειών από την
ανεπιφύλακτη αποδοχή. 

Με την παρούσα έφεση, προσβάλλεται η
ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης, ως
προς την αποδοχή της Προδικαστικής Έν-
στασης των Καθ’ων η Αίτηση για έλλειψη

εννόμου συμφέροντος εκ μέρους των Αιτη-
τών (πρώτος λόγος) για παρανόηση, εκ μέ-
ρους του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ως προς
την πράξη που προσέβαλαν οι Αιτητές, που
δεν ήταν αυτή του διορισμού τους, τον οποίο
δέχτηκαν ανεπιφύλακτα, αλλά ήταν η από-
φαση της Ε.Δ.Υ. να απορρίψει
το νέο τους αίτημα για ανα-
δρομική ισχύ του διορισμού
τους (δεύτερος λόγος), η, κατ’
ισχυρισμόν, εσφαλμένη
άσκηση πρωτογενούς κρίσεως
εκ μέρους του πρωτοδίκου Δι-
καστηρίου ως προς την
γνώση των πραγματικών πε-
ριστατικών εκ μέρους των Αι-
τητών (τρίτος λόγος) και αί-
τημα όπως, σε περίπτωση επι-
τυχίας των Εφεσειόντων, το
Εφετείο εξετάσει όλους τους
λόγους ακυρότητας που ηγέρ-
θησαν πρωτοδίκως, αλλά δεν
εξετάστηκαν από το πρωτό-
δικο Δικαστήριο (τέταρτος
λόγος έφεσης).

Μελετήσαμε όλα τα ενώ-
πιον μας στοιχεία, υπό το φως
των ικανών αγορεύσεων των
ευπαιδεύτων συνηγόρων των
διαδίκων. Με όλο τον προσή-
κοντα σεβασμό προς το πρω-
τόδικο Δικαστήριο, θεωρούμε
ότι αυτό έσφαλε αναφορικά με την αποδοχή
της προδικαστικής ένστασης των Καθ’ων η
αίτηση, σύμφωνα με την οποία οι Αιτητές
στερούνταν εννόμου συμφέροντος να εγεί-
ρουν προσφυγή επειδή είχαν αποδεχθεί ανε-
πιφύλακτα τον διορισμό τους στην προανα-
φερόμενη θέση και, κατά συνέπεια, την το-
ποθέτηση τους, από 17.1.2011 (για τους
Αιτητές αρ. 1 - 4) και από 4.4.2011 (για τον
Αιτητή αρ. 6) χωρίς οποιανδήποτε επιφύλαξη
και χωρίς να θέσουν θέμα αναδρομικότητας
διορισμού.

Είναι προφανές ότι, από όλα τα ενώπιον
μας στοιχεία, δεν μπορεί να συναχθεί, εύ-
λογα, το συμπέρασμα ότι, όταν οι Εφεσείον-
τες-Αιτητές αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τον
διορισμό τους και τους όρους του διορισμού,
περιλαμβανομένης και της ημερομηνίας
έναρξης της ισχύος του διορισμού, γνώριζαν
τις δυσμενείς συνέπειες, στην ανέλιξή τους,
που είχε ο διορισμός των προαναφερόμενων
άλλων πέντε ατόμων, κατ’ ανατροπή της
χρονικής σειράς των διαδοχικών προκηρύ-
ξεων.

Περαιτέρω, η προσφυγή των Αιτητών-
Εφεσειόντων, ζητούσε την ακύρωση της
απόρριψης του αιτήματος τους για αναδρο-
μική ισχύ του διορισμού τους και δεν αφο-
ρούσε τον ίδιο τον διορισμό τους, τον οποίο
ανεπιφύλακτα είχαν αποδεχτεί. 

Η έλλειψη εννόμου συμφέροντος εξαιτίας
της ανεπιφύλακτης αποδοχής της προσβαλ-
λόμενης πράξης εξυπακούει πλήρη γνώση

των γεγονότων εκ μέρους του διοικουμένου,
ο οποίος, ανεπιφύλακτα, αποδέχεται μια δι-
οικητική πράξη. Στην προκείμενη περίπτωση
δεν υπήρχε αυτή η πλήρης γνώση, ως ανω-
τέρω αναφέρεται.

Η απώλεια εννόμου συμφέροντος ένεκα
της ανεπιφύλακτης αποδοχής
μιας διοικητικής πράξης από
τον διοικούμενο, προσομοι-
άζει, κατά κάποιον τρόπο, με
την αρχή του κωλύματος
λόγω συμπεριφοράς (estop-
pel by conduct), η οποία
εφαρμόζεται στο Αγγλοσα-
ξωνικό Δίκαιο, σύμφωνα με
τις αρχές της επιεικείας (eq-
uity). Σύμφωνα με την αρχή
αυτή, η απώλεια ενός δικαιώ-
ματος λόγω συμπεριφοράς,
στην προκείμενη περίπτωση,
του εννόμου συμφέροντος
των Εφεσειόντων-Αιτητών,
επιβάλλεται από τους κανό-
νες της επιεικείας, διότι, αν
τους επιτρεπόταν να ασκή-
σουν το δικαίωμα τους, σύμ-
φωνα με τον Νόμο, για προ-
σβολή της διοικητικής πράξης
που αποδέκτηκαν, αυτό θα
κατέληγε σε άδικο αποτέλε-
σμα. Στην προκείμενη περί-
πτωση δεν φαίνεται να υπάρ-

χει οτιδήποτε το άδικο αν, υπό τις περιστά-
σεις, επιτραπεί στους Εφεσείοντες-Αιτητές
να προωθήσουν την προσφυγή τους ασκών-
τας τα νόμιμα τους δικαιώματα.  Εν όψει των
προαναφερομένων, η πρωτόδικη απόφαση
παραμερίζεται. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέ-
λειας στις υποθέσεις Χριστοδουλίδης v. Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, Α.Ε. 95/2012, ημερ.
6.7.2018 και Δήμος Γεροσκήπου v. Primetel
Public Co. Ltd, Α.Ε. 42/2012, ημερ. 6.7.2018,
σε περιπτώσεις όπου το Ανώτατο Δικαστή-
ριο ανατρέπει μια πρωτόδικη απόφαση σε
προσφυγή, όπου η προσφυγή απορρίφθηκε
ως απαράδεκτη, χωρίς να εξεταστεί η ουσία
της, η ορθή διαδικασία είναι να παραπεμφθεί
η υπόθεση στο Διοικητικό Δικαστήριο, ώστε
να εξεταστεί η ουσία. 

Για τους προαναφερόμενους λόγους, η
πρωτόδικη απόφαση παραμερίζεται και η
Προσφυγή 738/2011 παραπέμπεται στο Δι-
οικητικό Δικαστήριο για εκδίκαση, κατά
προτεραιότητα, των λόγων ακύρωσης, που
δεν έχουν εξεταστεί. 

Τα έξοδα της Έφεσης επιδικάζονται υπέρ
των Εφεσειόντων και εναντίον των Εφεσι-
βλήτων, όπως θα υπολογιστούν από τον
Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δι-
καστήριο. Όσον αφορά τα έξοδα της πρωτό-
δικης διαδικασίας, να ακολουθήσουν το
αποτέλεσμα της νέας εκδίκασης. n

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 83/2013

ΠΕΤΡΟΥ κ.ά
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Η έλλειψη εννό-
μου συμφέροντος
εξαιτίας της ανεπι-
φύλακτης αποδο-
χής της προσβαλ-
λόμενης πράξης
εξυπακούει πλήρη
γνώση των γεγο-
νότων εκ μέρους
του διοικουμένου,
ο οποίος, ανεπιφύ-
λακτα, αποδέχεται
μια διοικητική
πράξη. Στην προ-
κείμενη περί-
πτωση δεν υπήρχε
αυτή η πλήρης
γνώση.

Σε περιπτώσεις
όπου το Ανώτατο
Δικαστήριο ανα-
τρέπει μια πρωτό-
δικη απόφαση σε
προσφυγή, όπου η
προσφυγή απορρί-
φθηκε ως απαρά-
δεκτη, χωρίς να
εξεταστεί η ουσία
της, η ορθή διαδι-
κασία είναι να πα-
ραπεμφθεί η υπό-
θεση στο Διοικη-
τικό Δικαστήριο,
ώστε να εξεταστεί
η ουσία. 
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Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η ανανέωση 
της Σύμβασης για Ωρομίσθιο Προσωπικό

Εγκύκλιος επιστολή προς τις κρατικές
υπηρεσίες από το Γραμματέα της Μι-
κτής Εργατικής Επιτροπής αναφέρει

ότι με οδηγίες από τον Πρόεδρο της Μικτής
Εργατικής Επιτροπής πληροφορεί τους πα-
ραλήπτες ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με
Απόφασή του ημερομηνίας 6.5.2019, έχει εγ-
κρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ
της Επίσημης και της Εργατικής Πλευράς
της Μ.Ε.Ε. για ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερ-
νητικού Προσωπικού για τα έτη 2015 - 2018.
Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκαν τα ακό-
λουθα:

(α) Τετραετής διάρκεια της σύμβασης που
καλύπτει την περίοδο 1.1.2015 - 31.12.2018.

(β) Μηδενικές Γενικές Αυξήσεις για την
τετραετία 2015 - 2018.

(γ) Αύξηση της περιόδου απασχόλησης
του εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού
προσωπικού από 11 μήνες σε 12 μήνες απα-
σχόληση το χρόνο, χωρίς να τερματίζεται η
απασχόλησή του.

(δ) Συμφωνήθηκε, περαιτέρω, ρύθμιση για
ένταξη του ωρομίσθιου κυβερνητικού προ-
σωπικού που απασχολείται σε 12μηνη βάση
για το 2019 και έχει συμπληρώσει 30 μήνες
συνολικής υπηρεσίας πριν την 1.6.2019, στο
τακτικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό
από την 1.6.2019, ενώ το ωρομίσθιο κυβερ-
νητικό προσωπικό που απασχολείται σε
12μηνη βάση για το 2019 και δεν έχει συμ-
πληρώσει 30 μήνες συνολικής υπηρεσίας, θα
εντάσσεται στο τακτικό ωρομίσθιο προσω-
πικό σύμφωνα με την σχετική πρόνοια του
Κανονισμού 4 «Ένταξη στο Τακτικό Ωρομί-
σθιο Προσωπικό» των Όρων Απασχόλησης
του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού,
όταν συμπληρώσει 30 μήνες συνολικής απα-
σχόλησης, εκτός εάν στο μεταξύ έχει συμ-
πληρώσει 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης.
Ως εκ τούτου, τροποποιείται ανάλογα ο Κα-
νονισμός 4.

Διευκρινίζεται ότι, η περίπτωση ειδικών
κατηγοριών εποχικού ωρομίσθιου κυβερνη-
τικού προσωπικού, όπως π.χ. οι Ναυαγοσώ-
στες, οι οποίοι απασχολούνται σε καθαρά

εποχική βάση (3 έως 8 μήνες), εξαιρούνται.
(ε) Ως εκ τούτου, το πιο πάνω ωρομίσθιο

προσωπικό, με την ένταξή του στο τακτικό
ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, εντάσ-
σεται στο Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρο-
μίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Η έν-
ταξη στο Ταμείο Προνοίας για το δικαιούχο
ωρομίσθιο προσωπικό θα γίνει την 1.6.2019,
και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Επίσης, το
ωρομίσθιο προσωπικό 12μηνης απασχόλη-
σης που δεν έχει συμπληρώσει 30 μήνες συ-
νολικής απασχόλησης, θα εντάσσεται και
αυτό στο Ταμείο Προνοίας του ΩΚΠ, από
την 1.6.2019 και μετέπειτα, ανάλογα με την
ημερομηνία ένταξής του στο τακτικό ωρομί-
σθιο προσωπικό, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(στ) Παραχώρηση από 1.4.2020 προσαύ-
ξησης και στο εποχικό Ωρομίσθιο Κυβερνη-
τικό Προσωπικό που εκπληρώνει τις προ-
ϋποθέσεις του Κανονισμού 41 (Ετήσιες Προ-
σαυξήσεις) των Όρων Απασχόλησης ΩΚΠ.

(ζ) Παραχώρηση και στο εποχικό Ωρομί-
σθιο Κυβερνητικό Προσωπικό του Τμήματος
Δασών του ειδικού επιδόματος συνθηκών
εργασίας που παραχωρείται στο τακτικό
Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό του
Σταυρού της Ψώκας του Τμήματος Δασών με
ισχύ από 1.1.2018.

(η) Τερματισμός εισφοράς ωρομίσθιου κυ-
βερνητικού προσωπικού στο Σχέδιο Ιατρο-
φαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας
ΩΚΠ από 1.2.2019 και ανάληψη της άδειας
ασθενείας του ΩΚΠ από την Κυβέρνηση, η
οποία τερματίζει παράλληλα τις εισφορές
της προς το Σχέδιο, Ως εκ τούτου, οι Κανο-
νισμοί του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Πε-
ρίθαλψης και Ευημερίας του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού θα τροποποι-
ηθούν ανάλογα.

Από τους παραλήπτες της εγκυκλίου επι-
στολής ζητήθηκε να προβούν στις δέουσες
ενέργειες για την εφαρμογή των προνοιών
της.

Η πρόνοια των Κανονισμών για την έν-
ταξη στο Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό

(α) Νεοπροσλαμβανόμενος ωρομίσθιος
θεωρείται ως έκτακτος μέχρι να συμπληρώ-

σει συνεχή υπηρεσία πενήντα δύο (52) εβδο-
μάδων.

(β) Οποιοσδήποτε έκτακτος ωρομίσθιος
συμπληρώσει συνεχή υπηρεσία πενήντα δύο
(52) εβδομάδων, θα εντάσσεται από το οι-
κείο Τμήμα/Υπηρεσία στο τακτικό ωρομί-
σθιο προσωπικό, χωρίς να απαιτείται από
τον ωρομίσθιο να υποβάλλει αίτηση.

Νοείται ότι, για σκοπούς υπολογισμού της
υπηρεσίας των πενήντα δύο (52) εβδομάδων,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εβδομάδες κατά
τις οποίες ο ωρομίσθιος εργάστηκε για 18,
τουλάχιστον ώρες.

Νοείται περαιτέρω ότι η ένταξη στο τα-
κτικό ωρομίσθιο προσωπικό θα γίνεται για
όσους μεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη
υπηρεσία από 1 - 15 του μήνα, την 1η του
ίδιου μήνα, για όσους δε συμπληρώνουν την
απαιτούμενη υπηρεσία από 16 - 31 του μήνα,
την 1η του επόμενου μήνα. Η πρόνοια αυτή
θα έχει καθολική εφαρμογή με μόνη εξαί-
ρεση τον υπολογισμό της περιόδου απασχό-
λησης για καταβολή του Φιλοδωρήματος
Χριστουγέννων το οποίο ρυθμίζεται στο
σχετικό Κανονισμό. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι το ωρομίσθιο
κυβερνητικό προσωπικό που απασχολείται
σε 12μηνη βάση για το 2019 και έχει συμ-
πληρώσει 30 μήνες συνολικής υπηρεσίας
πριν την 1.6.2019, εντάσσεται στο τακτικό
ωρομίσθιο προσωπικό από την 1.6.2019, ενώ
το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που
απασχολείται σε 12μηνη βάση για το 2019
και δεν έχει συμπληρώσει 30 μήνες συνολι-
κής υπηρεσίας, θα εντάσσεται στο τακτικό
ωρομίσθιο προσωπικό σύμφωνα με την πιο
πάνω πρόνοια του Κανονισμού, όταν συμ-
πληρώσει 30 μήνες συνολικής απασχόλησης,
εκτός εάν στο μεταξύ έχει συμπληρώσει 12
μήνες συνεχούς απασχόλησης.

(γ) Το συνεχές της υπηρεσίας δεν θεωρεί-
ται ότι διακόπτεται αν η διακοπή οφείλεται
σ' ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω
λόγους:

(i) Απουσία από την εργασία λόγω εργατι-
κής διαφοράς.

(ii) Αλλαγή τμήματος.

(iii) Απουσία από την εργασία λόγω ασθέ-
νειας, σωματικής βλάβης, τοκετού ή νόσου.

(iv) Απουσία από την εργασία λόγω άδειας
απουσίας με πληρωμή.

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρα-
γράφου αυτής, απουσία ωρομίσθιου με άδεια
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ετησίων
Αδειών μετ' Απολαβών Νόμου πιστοποι-
ημένη από το Διευθυντή του Τμήματος Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, λογίζεται ως απουσία
από την εργασία λόγω άδειας με πληρωμή.

(ν) Απουσία από την εργασία λόγω άδειας
απουσίας χωρίς πληρωμή.

(vi) Απουσία από την εργασία για υπηρε-
σία στην Εθνική Φρουρά.

(vii) Απουσία από την εργασία λόγω ανώ-
τερης βίας.

(viii) Απουσία από την εργασία που οφεί-
λεται σε προσωρινή διακοπή των εργασιών
αν αμέσως μετά τη διακοπή αυτή ξαναρχί-
σουν οι εργασίες.

(ix) Μείωση των ωρών απασχόλησης κάτω
από 18 ώρες την εβδομάδα.

Νοείται ότι σε περίπτωση επαναπροσλή-
ψεως ωρομίσθιου, ο οποίος είχε προηγουμέ-
νως συνεχή υπηρεσία πάνω από είκοσι έξι
(26) εβδομάδες, και απολύθηκε λόγω ελλεί-
ψεως εργασίας, η υπηρεσία του θεωρείται ότι
δεν διακόπηκε αν η επαναπρόσληψη γίνει
μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από
την ημερομηνία που είχε απολυθεί.

Νοείται περαιτέρω ότι οι περίοδοι απου-
σίας στις περιπτώσεις (i), (ii), (iii), (v), (vi),
(vii), (viii) και (iv) δεν λαμβάνονται υπόψη
για σκοπούς συμπληρώσεως των πενήντα
δύο (52) εβδομάδων για την ένταξη του
ωρομίσθιου στο τακτικό ωρομίσθιο προσω-
πικό.

(δ) Τακτικός ωρομίσθιος που απολύεται
όχι από δική του υπαιτιότητα και επανα-
προσλαμβάνεται σε οποιοδήποτε τμήμα
προτού περάσει χρονικό διάστημα είκοσι έξι
(26) εβδομάδων από την ημερομηνία απολύ-
σεώς του, διατηρεί την ιδιότητα του τακτι-
κού ωρομίσθιου. n

Στα πλαίσια της διαχρονικής συνεργασίας του Πανε-
πιστημίου Frederick με την Οργάνωση μας, το Πανε-
πιστήμιο προσφέρει τις πιο κάτω υποτροφίες σε μέλη

της ΠΑΣΥΔΥ  και συγγενείς τους για σπουδές στο Τμήμα
Νοσηλευτικής για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020:

1. Παραχώρηση Υποτροφιών για Προπτυχιακές Σπουδές
στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας: 

Με αφορμή την ανακήρυξη από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας (ΠΟΥ) το έτος 2020 ως «Έτος Νοσηλευτών Και
Μαιών» και με την πεποίθηση ότι οι νοσηλευτές αποτελούν
έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του συστήματος
υγείας, το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020, υποτροφίες ύψους 30% για το πρώτο
έτος φοίτησης στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Η υποτροφία αφορά παιδιά και συγγενείς πρώτου βαθ-
μού των μελών της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων
Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). 

2. Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπου-
δές στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας: (πατήστε για περισσότερες λεπτομέρειες)

(Α) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών και

Μονάδων Υγείας»
Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα στην Διοίκηση Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας με
σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία στελεχών του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα Υγείας σε θέματα Health Man-
agement. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προ-
κλήσεων μέσα στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον του
Τομέα της Υγείας καθώς και με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η
στελέχωση τους από εξειδικευμένους στο σύγχρονο μάνα-
τζμεντ λειτουργούς της Υγείας όλων των επιστημονικών κα-
τευθύνσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση.

(Β) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινοτική Φροντίδα
Υγείας»

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με δυο κατευ-
θύνσεις: (Α) Γενική Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας και (Β)
Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων και οι δυο κατευθύνσεις
είναι μοναδικές στην Κύπρο και Ελλάδα και συμβαδίζουν με
τις προοπτικές εφαρμογής του Γε.Σ.Υ.

Περισσότερες λεπτομέρεις από το Πανεπιστήριο 
Frederick. n

Προσφορά υποτροφιών από το Frederick Δήλωση εισοδήματος 
μισθωτού έτους 2018

Σύμφωνα με υπενθύμιση του
Τμήματος Φορολογίας η ση-
μερινή μέρα 31η Ιουλίου

είναι η τελευταία ημερομηνία για
την έγκαιρη:

• υποβολή (χωρίς πρόστιμο) της
Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού

• πληρωμή του οφειλόμενου
φόρου (χωρίς τόκους και επιβα-
ρύνσεις) που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία Μισθω-
τού.

Ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται, τα οποία ανα-
φέρονται σε καταληκτική ημερομηνία άλλη από αυτή που
αναφέρεται πιο πάνω, δεν αφορούν επίσημη αλληλογραφία
του Τμήματος και το κοινό καλείται όπως τα αγνοεί.

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Φορολογίας επίσημα επικοι-
νωνεί με το κοινο μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων
που καταλήγουν σε: @tax.mof.gov.cy. n
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Ενοικίαση Κυβερνητικών Κατοικιών στο Τρόοδος
για τη Χειμερινή Περίοδο 2019-2020

Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφο-
ρών Επικοινωνιών και Έργων που εκ-
δόθηκε στις 17 Ιουλίου αναφέρει ότι

αριθμός κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόο-
δος θα παραχωρηθεί με ενοίκιο κατά τη
διάρκεια της χειμερινής περιόδου από 27 Σε-
πτεμβρίου 2019 μέχρι 4 Μαΐου 2020 σε
αξιωματούχους του κράτους και δημόσιους
υπαλλήλους που επιθυμούν να κάμουν
χρήση των κατοικιών αυτών. Προτεραιότητα
θα δίνεται σε όσους, κατά την ημερομηνία
εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί ηλικίας
μικρότερης των 16 χρονών, εφόσον θεω-
ρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλλους
αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποι-
ητικό γέννησης ενός παιδιού με τέτοια ηλι-
κία.

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από
Επιτροπή που απαρτίζεται από το Γενικό Δι-
ευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων ή εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του, ως Πρόεδρο και από ένα
αντιπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ, ως
μέλη.

Το πληρωτέο ενοίκιο κυμαίνεται ανάλογα

με το μέγεθος, την τοποθεσία και την κατά-
σταση της κάθε κατοικίας από €1.105,19 -
€1.415,37 για ολόκληρη την περίοδο. Επι-
πρόσθετα, οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με
τα ακόλουθα έξοδα:

(α) Κατανάλωση υγραερίου: Για δύο κυ-
λίνδρους των 10 κιλών για ολόκληρη την
χειμερινή περίοδο: €30,00

(β) Κατανάλωση ύδατος €20,00
(γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: Ο

λογαριασμός μεταβιβάζεται από την Α.Η.Κ.
στο όνομα του κάθε ενοικιαστή. Όλα τα
έξοδα της μεταβίβασης και της κατανάλω-
σης βαρύνουν τον ενοικιαστή.

(δ) Μετακίνηση σκυβάλων: €25,00
(ε) Διάφορα: €5,00
(δ) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας: Στο πο-

σοστό που καθορίζει η νομοθεσία, επί του
συνολικού ποσού.

Τονίζεται ότι προτίμηση για συγκεκριμένη
κατοικία δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Η κατα-
νομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται
αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με
τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής, ανά-
λογα με το μέγεθος της κατοικίας και τη
σύνθεση της οικογένειας του κάθε δικαιού-
χου. Βασικό κριτήριο για παραχώρηση κα-

τοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωμα-
τίων θα είναι ο αριθμός εξαρτώμενων παι-
διών της οικογένειας του δικαιούχου.

Για την παραλαβή της κατοικίας είναι απα-
ραίτητο να παρουσιάζεται από το δικαιούχο
η πολιτική του ταυτότητα καθώς και η από-
δειξη μεταβίβασης του λογαριασμού του
ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του.

Οι ενδιαφερόμενοι κρατικοί αξιωματούχοι
και δημόσιοι υπάλληλοι, για ενοικίαση κυ-
βερνητικής κατοικίας στο Τρόοδος θα πρέ-
πει να αποταθούν γραπτώς στο Γενικό Διευ-
θυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, αποστέλλοντας, (στη
διεύθυνση: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεω-
φόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος),
κατάλληλα συμπληρωμένο το συνημμένο
έντυπο 'Ά", επισυνάπτοντας πρόσφατη κα-
τάσταση μισθοδοσίας και πιστοποιητικό
γέννησης ενός παιδιού ηλικίας μικρότερης
των 16 χρόνων, εκεί και όπου ισχύει, το αρ-
γότερο μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2019. Ση-
μειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αιτητές
μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους
και με τηλεομοιότυπο στον αριθμό
22498910, με συμπληρωμένα πάντοτε ευ-
κρινώς, όλα τα στοιχεία. Όλες οι συμπληρω-

μένες πρωτότυπες αιτήσεις θα πρέπει είτε να
αποστέλλονται ταχυδρομικώς είτε να παρα-
δίδονται με το χέρι στο Αρχείο του Τμήμα-
τος Δημοσίων Έργων. Όσες αιτήσεις λη-
φθούν μετά τις 3 Σεπτεμβρίου 2019 θα θε-
ωρούνται εκπρόθεσμες.

Προτρέπονται όλοι στους οποίους παρα-
χωρείται κατοικία να την επιθεωρούν μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται στην επι-
στολή παραχώρησης, ώστε να αποφασίζουν
τελεσίδικα κατά πόσο τους ενδιαφέρει η
συγκεκριμένη κατοικία πριν να προβούν
στην πληρωμή. Όσοι από τους εγκριθέντες
για ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας προ-
βούν σε ακύρωση της κράτησης τους μετά
την πληρωμή του ενοικίου, θα κατακρατεί-
ται το ποσό των €55,00 από το συνολικό
ποσό που κατέβαλαν σαν ενοίκιο, για σκο-
πούς κάλυψης του διοικητικού κόστους που
προκύπτει και η κατοικία θα παραχωρείται
σε άλλο δικαιούχο.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου και το έν-
τυπο αίτησης βρίσκονται και στις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις http://www.mcw.gov.cy,
http://www.mcw.gov.cy/pwd. n

Εξετάσεις για θέσεις εισδοχής που θα δημοσιευτούν το 2020

ΗΕιδική Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι γραπτές εξετά-
σεις που θα ισχύσουν για την πλήρωση θέσεων εισ-
δοχής στη Δημόσια Υπηρεσίαπου ενδεχομένως να

δημοσιευτούν κατά το έτος 2020, θα διεξαχθούν υπό την ευ-
θύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

(α) το Σάββατο 19.10.19, για τις θέσεις των οποίων η αρ-
χική κλίμακα δεν υπερβαίνει τηνΚλίμακα Α7 του κυβερνητι-
κού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν
απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς με-
ταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), και 

(β) το Σάββατο 2.11.19,αναφορικά με τις θέσεις των
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8
του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν
(επιστημονικές θέσεις).

Η γραπτή εξέταση, και στις δύο περιπτώσεις, θα είναι εξέ-
ταση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αποτελούμενη από τα ακό-
λουθα τρία θέματα:

(ι) αριθμητική ικανότητα,
(ιι) αφαιρετική ικανότητα, και
(ιιι) λεκτική ικανότητα.
Επιτυχών θα θεωρείται όποιος συγκεντρώσει συνολική

βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα
από τα θέματα 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επι-
τυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργα-
σία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία
Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα αρχίσει να δέχεται ηλε-
κτρονικά αιτήσεις για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις,
στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.Ο σχετικός ιστότοπος μέσω

του οποίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και  οι ακριβείς ημε-
ρομηνίες της έναρξης υποβολής αιτήσεων, καθώς και άλλες
πληροφορίες σχετικές με τις εξετάσειςθα ανακοινωθούν
κατά το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2019. Το τέλος
συμμετοχής ορίστηκε στα πενήντα (€50) ευρώ για κάθε εξέ-
ταση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις θα ανακοι-
νωθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στις
ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Επι-
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. n

Ανακοίνωση του Κλάδου Λειτουργών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών  ΠΑΣΥΔΥ για τα προβλήματα στην Κρατική
Στέγη Ηλικιωμένων Άγιος Γεώργιος Β’ στη Λάρνακα 

ΟΚλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της
ΠΑΣΥΔΥ αναφερόμενος στα δημοσιεύματα στα
ΜΜΕ σχετικά με τα προβλήματα στην Κρατική

Στέγη Ηλικιωμένων Άγιος Γεώργιος Β’ στη Λάρνακα, επιβε-
βαιώνει ότι είναι πλήρως ενήμερος για τα πολλά και σοβαρά
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδρυματικοί Λειτουργοί και
τα Ιδρύματα, όχι μόνο στην Επαρχία Λάρνακας αλλά σε παγ-
κύπρια κλίμακα και ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπά-
θειες από μέρος του Κλάδου για την επίλυσή τους.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών κλιμάκιο πραγματο-
ποίησε επισκέψεις στα περισσότερα Ιδρύματα ανά το παγ-
κύπριο και συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου πραγματοποιήθη-
καν επισκέψεις στα Ιδρύματα της Επαρχίας Λάρνακας, στα
οποία περιλήφθηκε και η Στέγη Άγιος Γεώργιος.

Ακολούθησε συνάντηση με τη νέα Διευθύντρια Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας, κα Μαρία Κυρατζή, στις 23/7/2019

για συζήτηση σε βάθος των προβλημάτων που εντοπίστη-
καν και δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
προς επίλυσή τους και ειδικότερα σε ότι αφορά το πρόβλημα
της υποστελέχωσης των Ιδρυμάτων σε όλη την Επαρχία
Λάρνακας.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε από την επίσημη πλευρά ότι
οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται στη φάση
σχεδιασμού, ώστε το θέμα της υποστελέχωσης των Υπηρε-
σιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) να επιλυθεί αποτελεσμα-
τικά.

Ο Κλάδος εκφράζει την προσδοκία του ότι η νέα Διεύ-
θυνση των ΥΚΕ έχει λάβει υπόψη της τα προβλήματα που
υπάρχουν και θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε
κατά την τελευταία μας συνάντηση. n

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΠΑΣΥΔΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Το Τμηματικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού διορ-
γανώνει μονοήμερη εκδρομή για τους συνταξιούχους -
μέλη της συντεχνίας μας με έδρα την Λεμεσό το Σάββατο
28/9/2019.

Πρόγραμμα Εκδρομής 
1. Αναχώρηση από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Χα-

βούζας στις 8:30 π.μ.
2. Επίσκεψη / προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αρχαγγέ-

λου Μιχαήλ στο χωριό Μονάγρι
3. Στάση για καφέ στο χωριό Τριμίκλινη
4. Επίσκεψη / προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας

Τροοδίτισσας 
5. Επίσκεψη σε εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακών

λουκουμιών στο χωριό Φοινί
6. Μεσημεριανό γεύμα σε ταβέρνα στο χωριό Μαντριά

Λεμεσού
7. Επιστροφή στην Λεμεσό στις 4:30 – 5:00 μ.μ.
Τιμή συμμετοχής €10 το άτομο (επιχορηγημένη)
Για δηλώσεις συμμετοχής και πληρωμή του αντίτιμου

συμμετοχής στην εκδρομή παρακαλώ όπως αποτείνεστε
στον κον Γιώργο Σοφοκλέους (99434677) το αργότερο
μέχρι 22/9/2019. 

Σημειώστε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμ-
βάνοντας υπόψη την καταβολή του σχετικού τιμήματος
συμμετοχής.
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Τιμήθηκε ο σ. Γιώργος Ηρακλέους για τη 42χρονη υπηρεσία του

Μετά από 42χρονη ευδόκιμη υπηρε-
σία αφυπηρέτησε από τη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Ελεγκτικής

Υπηρεσίας ο σ. Γιώργος Ηρακλέους και τι-
μήθηκε σε εκδήλωση στο χώρο Υποδοχής
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις 5 Ιουλίου,
στην παρουσία και του Γενικού Ελεγκτή κ.
Οδυσσέα Μιχαηλίδη που φαίνεται στη φω-
τογραφία μαζί με τον Πρόεδρο του Επαγ-
γελματικού Κλάδου σ. Χριστάκη Χ’’Ιωσήφ
που του επέδωσε και αναμνηστικό δώρο.

Ήταν χαρακτηριστική η αποτίμηση της
συμβολής του τιμώμενου στη μακρόχρονη
υπηρεσία του στην αποχαιρετιστήρια δή-
λωση του όταν εξέφρασε περηφάνια που
υπηρέτησε στην Ελεγκτική Υπηρεσία της

Δημοκρατίας που τόσο αγάπησε, γιατί του
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει και να συ-
νεργαστεί με πολλούς εκλεκτούς συναδέλ-

φους, καθώς και με άλλους συναδέλφους
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.  Σας ευχαριστώ, πρόσθεσε, και τόνισε

ότι στο πρόσωπο του Γενικού Ελεγκτή βλέ-
πει το πρόσωπο του κάθε πολίτη της Δημο-
κρατίας που αγωνιά γί αυτό τον τόπο και ελ-
πίζει στις προσπάθειες που αυτός καταβάλει
καθημερινά μαζί με τους συνεργάτες του για
καλύτερες μέρες, περισσότερη διαφάνεια στα 
οικονομικά του κράτους, ίση μεταχείριση με-
ταξύ των πολιτών και αξιοκρατία. Ευχαρι-
στώντας για τις θερμές ευχές που του απο-
δόθηκαν τόνισε ότι του δίνουν τη δύναμη
για το νέο στάδιο της ζωής του. Θα παρακο-
λουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόοδο
της Υπηρεσίας και τις προσπάθειες όλων σας
για ανταπόκριση στο δύσκολο έργο σας,
έχοντας ως μοναδικά εργαλεία τις αξίες και
την εμπειρογνωμοσύνη σας, συμπλήρωσε ο
σ. Γιώργος Ηρακλέους. n

Αύξηση εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή τον Ιούνιο 2019 αυξή-
θηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιού-

νιο του 2018 και κατά 1,2% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα. Για την περίοδο Ιανουα-
ρίου- Ιουνίου 2019, σημειώθηκε αύξηση 0,9%
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2018, η κα-

τηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη με-
ταβολή με ποσοστό 5,3%. 

Σε σχέση με τον Μάιο 2019, η μεγαλύτερη
μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Με-
ταφορές (4,1%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή πε-

ρίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,4%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές

κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Ιούνιο
του 2018 όσο και με τον προηγούμενο μήνα,
παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες με
ποσοστά 2,3% και 2,8% αντίστοιχα. n

ΕPSU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο
να υιοθετήσουν αρχές της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας 

Ηφετινή Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργα-
σίας που σηματοδότησε  και την 1η

εκατονταετία ης Διεθνούς Οργάνω-
σης Εργασίας (ΔΟΕ) εξέδωσε τη Διακήρυξη
της Εκατονταετίας για το Μέλλον της Ερ-
γασίας,  στην οποία υπογραμμίζεται  η ση-
μασία της υιοθέτησης μιας προσέγγισης
στην πολιτική για θέματα εργασίας με επί-
κεντρο τον άνθρωπο και κύρια ενδιαφέ-
ροντα τις προκλήσεις των κλιματολογικών
αλλαγών, τις επιπτώσεις  της  ψηφιοποίησης
και των  δημογραφικών αλλαγών. 

Η Διακήρυξη συνιστά  αναγνώριση από
πλευράς των  συνδικαλιστικών κι εργοδοτι-
κών οργανώσεων και των κυβερνήσεων  της
σημασίας «των ισχυρών και καθολικών  μη-
χανισμών επιρροής σε θέματα κοινωνικού
διαλόγου» ώστε να επιτυγχάνεται  κοινω-
νική συνοχή η οπ[οία είναι αποφασιστικής
σημασίας για την ορθή και παραγωγική λει-
τουργία της οικονομίας. 

Η Διακήρυξη τονίζει την ανάγκη για μα-

κροοικονομικές πολιτικές με  κεντρική στό-
χευση την  επίτευξη «συντηρήσιμης και ολο-
κληρωμένης οικονομικής ανάπτυξης, που θα
περιλαμβάνει πλήρη και παραγωγική απα-
σχόληση και αξιοπρεπή εργασία για το σύ-
νολο των εργαζομένων». 

Η Διεθνής Οργάνωση  Εργασίας ζητά
αξιοπρεπή εργασία  για το σύνολο των ερ-
γαζομένων η οποία θα επιτευχθεί μέσω σει-
ράς πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν: 

• εφαρμογή της ισότητας των δυο φύλων
σε ότι αφορά ευκαιρίες και μεταχείριση,  

• αποτελεσματική δια βίου μάθηση και
ισότητα εκπαίδευσης για όλους,

• καθολική πρόσβαση σε περιληπτική και
συντηρήσιμη κοινωνική προστασία, 

• σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα
των εργαζομένων, 

• επαρκείς ελάχιστες  απολαβές, 
• καθορισμό μέγιστων  ορίων  ωραρίου ερ-

γασίας, 
• ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, 
• πολιτικές που προάγουν αξιοπρεπή ερ-

γασία και συμβάλλουν σε αύξηση της  πα-
ραγωγικότητας,  

• πολιτικές και μέτρα που διασφαλίζουν
επαρκή προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες  στον κόσμο της  εργασίας
σε σχέση με την ψηφιακή μεταμόρφωση της
εργασίας περιλαμβανομένης της εργασίας
πλατφόρμας.    

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων EPSU Jan Willem
Goudriaan σχολιάζοντας τη Διακήρυξη της

Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας επισή-
μανε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγο-
νός ότι η Διεθνής Συνδιάσκεψη εξέδωσε
Διακήρυξη  Εκατονταετίας   για να επαναβε-
βαιώσει  και εκσυγχρονίσει  τις κεντρικές
αρχές της που είναι καθοριστικής  σημασίας
για την προστασία των  εργαζομένων οι
οποίοι είναι αντιμέτωποι με το νέο κόσμο
της εργασίας. Θέλουμε, πρόσθεσε ο ΓΓ της
EPSU να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να
περιλαμβάνει τις θέσεις αυτές στην οικονο-
μική της πολιτική και αναμένουμε  από  τη
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη νέα  Ευρω-
βουλή να προωθήσουν  ενίσχυση των δι-
καιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης.  

Ο Jan Willem Goudriaan τόνισε: «Για τις
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα συνεχίσει
να υφίσταται η πρόκληση να υποβάλλουν
την εργοδοτική πλευρά και τις κυβερνήσεις
σε θέση απολογισμού στις περιπτώσεις που
θα παραβιάζουν αυτές τις αρχές. n
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Η τελική συνάντηση Χορευτικού 
Ομίλου ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Όπως αναφέραμε και
στην προηγούμενη
μας έκδοση σε εκ-

δήλωση που έγινε στις 23
Ιουνίου και η οποία έγινε θε-
σμός τα τελευταία χρόνια,
ολοκληρώθηκαν τα μαθή-
ματα χορού του Ομίλου 
ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού. Στην εκ-
δήλωση έδωσαν το παρόν
τους όλα τα μέλη του Τμη-
ματικού Συμβουλίου Λεμε-
σού και εκ μέρους της ηγε-
σίας ΠΑΣΥΔΥ παρέστη ο
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας σ. Ακρί-
τας Ασπρής, που μετέφερε το χαιρετισμό της
Κεντρικής Γραμματείας.

Στο τελετουργικό ο χοροδιδάσκαλος
Κούλλης Βασιλείου πρόσφερε αναμνηστικά
δώρα στους συναδέλφους Δέσπω Νικολάου,

Γιάννη Βαταμίδη και Ευγένιο Χ’’Πέτρου που
συμμετείχαν σε όλα τα μαθήματα της φετι-
νής χρονιάς (φωτο).

Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε με τον
χορό «Ζορπάς» που χόρεψε μια μικρή ομάδα
συναδέλφων από τον Χορευτικό Όμιλο 
ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού. n

Στις χαμηλότερες στην ΕΕ η ερευνητική μας δραστηριότητα

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της ει-
δικής έρευνας που πραγματοποίησε η
Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτι-

σμό στοιχείων για την επιστημονική έρευνα
και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές
δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες
στην Κύπρο κατά το 2017 υπολογίζονται σε
€110,2 εκ. και αντιστοιχούν σε 0,56% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγ-
κριση με €98,8 εκ. ή 0,53% του Α.Εγχ.Π. το
2016.

Παρά την αύξηση του 11,5% που παρατη-
ρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2017 σε
σχέση με το 2016, το μερίδιο του Α.Εγχ.Π.
της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριό-
τητες Ε&Α εξακολουθεί να παραμένει σε χα-
μηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες
(Διάγραμμα 1).  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
το ποσοστό αυτό στις χώρες-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,06% κατά

μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,50% στη Ρου-
μανία, 0,51% στη Λετονία και 0,54% στη
Μάλτα, σε 3,05% στη Δανία, 3,16% στην Αυ-
στρία και 3,40% στη Σουηδία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος διαθέτει
έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσιους
ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δαπάνες,
που ανέρχεται σε 9,87% για την περίοδο
1998 – 2017.

Κατά τομέα δραστηριότητας, η τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση παρουσίασε το 2017 ερευνη-

τικές δαπάνες ύψους €45,4 εκ. ή 41,2% του
συνόλου, οι επιχειρήσεις €40,9 εκ. ή 37,1%,
τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα €12,9 εκ. ή 11,7% και το δημόσιο
€11,0 εκ. ή 10,0% σε σύγκριση με μερίδια
39,8%, 37,0%, 12,6% και 10,6% αντίστοιχα το
2016 (Διάγραμμα 2).

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο κλάδος
της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε

τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότη-
τας με δαπάνες ύψους €25,3 εκ., ενώ σημαν-
τική ήταν και η συνεισφορά της μεταποιητι-
κής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα του κλάδου
παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προ-
ϊόντων και σκευασμάτων) με €11,6 εκ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτή-
θηκε το 2017 το 19,9% της ερευνητικής δρα-
στηριότητας (€21,9 εκ.), σε σύγκριση με
€20,9 εκ. ή 21,1% το 2016, ενώ €20,5 εκ. προ-
ήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημό-
σιων πανεπιστημίων και €24,8 εκ. από πηγές
του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυ-
λίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €43,0
εκ. ή 39,0% του συνόλου προήλθε από τον
ιδιωτικό τομέα (Διάγραμμα 3).

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών
δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επι-
στήμες (€42,0 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανι-
κού απορρόφησαν €34,4 εκ., οι κοινωνικές
επιστήμες €14,9 εκ., οι ιατρικές επιστήμες
€7,1 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €6,1 εκ. και
οι ανθρωπιστικές επιστήμες €5,7 εκ.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθη-
καν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το
2017 ανήλθε σε 3.320, σε σύγκριση με 3.091
το 2016.  Σε όρους ισοδύναμου πλήρους
απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται
σε 1.535 άτομα, εκ των οποίων τα 626 ή
40,8% ήταν γυναίκες.  Ποσοστό 38,8% του
ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό
τίτλο.

Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις ερευνητι-
κές δραστηριότητες στις ελεγχόμενες από το
κράτος περιοχές της Κύπρου και αφορούν το
εκάστοτε ημερολογιακό έτος.

Η συλλογή των στοιχείων διενεργείται
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2012 της Επι-
τροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κα-
νόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ.
1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών
στατιστικών για την επιστήμη και την τε-
χνολογία. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Συμμόρφωση των κρατών μελών 
με το δίκαιο της ΕΕ

Βιώσιμη ανάπτυξη και καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής 

Σε μια πιο πράσινη Ένωση που θα δίνει
προτεραιότητα στην κλιματική προσαρμογή
και τη βιώσιμη ανάπτυξη στοχεύει η Φινλαν-
δική προεδρία, φέρνοντας παράλληλα σε
πρώτο πλάνο και τις ψηφιακές υποδομές και
την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της Επιτροπής
περιφερειακής ανάπτυξης (REGI) του Ευρω-
κοινοβουλίου, η Katri Kulmuni, Υπουργός
Οικονομικών Υποθέσεων της Φινλανδίας τό-

νισε τη σημασία οι πολιτικές της ΕΕ να γίνουν όσο το δυνατόν πιο πράσινες και οι προσπά-
θειες της κλιματικής προσαρμογής να υποστηριχθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
μέγεθος, αλλά και στα πλαίσια του μακροχρόνιου προϋπολογισμού της ΕΕ για την επόμενη
περίοδο.

Η φινλανδική Προεδρία θα είναι η πρώτη που θα ενσωματώσει τις νέες προτεραιότητες για
την περίοδο 2019-2024 στο έργο του Συμβουλίου, και οι προτεραιότητες της έχουν ως κύριο
άξονα το σύνθημά τη «Βιώσιμη Ευρώπη, βιώσιμο μέλλον».

Το πρόγραμμα της Προεδρίας επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, την
ενίσχυση των κοινών αξιών και του κράτους δικαίου, την επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής
ΕΕ, δίχως αποκλεισμούς, την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης
στον τομέα της δράσης για το κλίμα και την ολοκληρωμένη προστασία της ασφάλειας των
πολιτών.

Αναφερόμενη στην Πολιτική Συνοχής και στις προοπτικές της Ευρώπης για εμπορική και
κοινωνική ανάπτυξη, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Φινλαδικής Προεδρίας είναι να
ενισχυθεί επίσης η έρευνα και η καινοτομία.  Οι πολιτικές της ενιαίας αγοράς και οι ψηφια-
κές υποδομές αποτελούν ένα άλλο βασικό εργαλείο στα χέρια της Ένωσης για οικονομική
και κοινωνική πρόοδο, ενώ το ίδιο ισχύει και για την δια βίου και επαγγελματική μάθηση.

Επιπλέον, βασική κινητήρια δύναμη για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την Συνοχή αποτε-
λεί η επένδυση στη νεανική απασχολησιμότητα και τη βιομηχανία.

Συνδυαστικά, οι παραπάνω προτεραιότητες, όπως εξήγησε η ίδια, θα μετατρέψουν την
Ευρώπη σε νούμερο ένα παίκτη στην παγκόσμια διάταξη και θα επιτρέψουν την ισορροπη-
μένη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στην παγκοσμιοποίηση και τις σχετικές προκλήσεις
που καλείται ήδη να αντιμετωπίσει το μπλοκ.

Τα λόγια της κ. Kulmuni, ωστόσο, δε φάνηκε να έπεισαν εξ ολοκλήρου τους νεοεκλεγείς
ευρωβουλευτές, οι οποίοι εστίασαν στην ιδιαίτερα περιορισμένη παρουσία της Πολιτικής
Συνοχής από το πρόγραμμα προτεραιοτήτων της φινλανδικής προεδρίας. n

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρ-
μογής του δικαίου της ΕΕ, παρατίθενται οι ενέργειες της
Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή του δικαίου της
ΕΕ το 2018. 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας
αγοράς, που δημοσιεύεται επίσης, αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ
στην ενιαία αγορά της ΕΕ και εντοπίζει τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με
την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών από τις χώρες και την Επιτροπή.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν τα πολλά οφέλη της ενιαίας
αγοράς μόνο αν οι κοινά συμφωνημένοι κανόνες είναι λειτουργικοί στην πράξη. Τον Νοέμ-
βριο του 2018, η Επιτροπή παρουσίασε νέα εκτίμηση των εμποδίων που έχουν απομείνει
στην ενιαία αγορά και κάλεσε τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά την υλοποίηση,
την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και να μην θέτουν νέα εμπόδια. Για πα-
ράδειγμα, από τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο,
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών, και σε πολλούς άλλους
τομείς.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να μεριμνά για την ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων
της ΕΕ. Για παράδειγμα, το 2018 η Επιτροπή ενήργησε με αποφασιστικότητα για την επι-
βολή των κανόνων σε ορισμένους τομείς πολιτικής. Η Επιτροπή υποστήριξε τις εθνικές και
περιφερειακές αρχές στην εφαρμογή σαφών κανόνων για καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα και
καθαρό νερό. 

Ανέλαβε επίσης δράση κατά κρατών μελών που δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους και δεν
εφάρμοσαν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από πα-
ράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, η Επιτροπή χρησιμοποίησε εξουσίες επιβολής της νο-
μοθεσίας όταν ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν ενήργησαν αρκετά γρήγορα ώστε να βελτιώ-
σουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε δικτυακούς τόπους και άλλες εφαρμογές
για φορητές συσκευές.

Όσον αφορά τις υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς, η Κύπρος, το Βέλγιο, και η Ισπα-
νία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων, ενώ τον μικρότερο αριθμό εκκρεμών
υποθέσεων είχαν η Εσθονία, η Δανία και η Ιταλία. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία είχαν
τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων για μη ορθή μεταφορά και/ή εσφαλμένη εφαρ-
μογή του δικαίου της ΕΕ, ενώ η Εσθονία είχε τον χαμηλότερο συνολικό αριθμό εκκρεμών
υποθέσεων πέρυσι. Οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες νέες δια-
δικασίες επί παραβάσει το 2018 ήταν η εσωτερική αγορά της ΕΕ, η βιομηχανία, η επιχειρη-
ματικότητα και οι ΜΜΕ, καθώς και η κινητικότητα και οι μεταφορές. n

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις 
ΗΠΑ-ΕΕ βρίσκονται σε αδιέξοδο

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την κοινή δήλωση ΗΠΑ-
ΕΕ, «υπάρχει αδιέξοδο» στις εμπορικές διαπραγμα-
τεύσεις, παραδέχθηκε η Επίτροπος Cecilia
Malmström ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συνομιλίες για μια εμπορική συμφωνία σχετικά
με την κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά
προϊόντα μεταξύ των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον
δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, δήλωσε η Malmström στα

μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.
Οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες να διαπραγματευτούν εκτός εάν συμπεριληφθούν στη συμφω-

νία τα γεωργικά προϊόντα. Αλλά η γεωργία «είναι μια κόκκινη γραμμή για μας», δήλωσε η
επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ. «Δεν έχουμε εντολή να εισέλθουμε στη γεωργία. Οπότε ναι,
υπάρχει ένα αδιέξοδο. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε; Δεν ξέρω», παραδέχθηκε η
Malmström.

Ωστόσο, η Επίτροπος υπενθύμισε ότι οι ομόλογοι εργάζονται για τη σύναψη συμφωνίας
σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εθελοντική κανονιστική συνεργασία
για τη μείωση της γραφειοκρατίας. «Αυτό θα ήταν αμοιβαία επωφελές για τις εταιρείες και
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», τόνισε.

Η υπέρβαση, ωστόσο, φαίνεται απίθανη. «Πριν από πέντε χρόνια, όταν ξεκίνησα αυτή την
θητεία, όλες οι εμπορικές συζητήσεις αφορούσαν το TTIP», δήλωσε η Malmström, «ήταν δύ-
σκολο ήδη από την προηγούμενη διοίκηση και αποδείχτηκε αρκετά δύσκολη και με τη νέα
διοίκηση».

«Λόγω της ανακοίνωσης των ΗΠΑ ότι αποχωρούν από τη συμφωνία του Παρισιού, δεν
βλέπουμε τη δυνατότητα για μια συνολική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ σήμερα», δή-
λωσε στους ευρωβουλευτές.

«Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εντάσεις στις εμπορικές μας σχέσεις, υπάρχει αμοιβαίο εν-
διαφέρον για τη διατήρηση θετικής ατζέντας», σημείωσε η Malmström.

Τον περασμένο Ιούλιο, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, ο
Jean-Claude Juncker ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των
Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump. Σε κοινή δήλωση, συμφώνησαν να ενισχύσουν την εμ-
πορική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. n

Προσφυγική κρίση και ΕΕ: 
στοιχεία και αριθμοί 

Ποιά είναι τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που θα μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε το μέγεθος της προσφυγι-
κής κρίσης στην Ευρώπη; 

Με την άφιξη σχεδόν ενός εκατομμυρίου αιτούντων
άσυλο και μεταναστών στην Ευρώπη το 2015 αποκαλύ-
φθηκαν σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ασύλου της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται προτάσεις για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης,
αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.

Αιτών άσυλο είναι κάθε άνθρωπος που κάνει επίσημη αίτηση για άσυλο σε μία ξένη χώρα,
διότι φοβάται ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο στην πατρίδα του. Πρόσφυγας είναι κάθε
άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης εξαιτίας δικαιολογη-
μένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότη-
τάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. Στην
ΕΕ η Οδηγία περί των ελάχιστων προδιαγραφών θέτει τους όρους χορήγησης διεθνούς προ-
στασίας σε όσους τη χρειάζονται.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να κάνουν αίτηση για προστασία στην πρώτη χώρα της
ΕΕ μέσω της οποίας εισήλθαν στην Ένωση. Κάνοντας την αίτηση αυτή μπορούν αυτόματα
να γίνουν αιτούντες άσυλο. Οι τελευταίοι μπορούν να χαρακτηριστούν πρόσφυγες ή να τύ-
χουν άλλης διεθνούς προστασίας μόνο εφόσον δώσουν το πράσινο φως οι εθνικές αρχές
του κράτους μέλους όπου εξετάστηκε η αίτησή τους.

Το 2018, περισσότεροι από 634.700 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας στα
κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι αντίστοιχες αιτήσεις το 2017 είχαν
φτάσει τις 728.470 και το 2016 σχεδόν τα 1,3 εκατομμύρια.

Την ίδια χρονιά, οι χώρες της ΕΕ παρείχαν προστασία σε 333.400 αιτούντες άσυλο, αριθ-
μός κατά 40% χαμηλότερος σε σχέση με το 2017. Σχεδόν το ένα τρίτο των αιτούντων άσυλο
προέρχονται από τη Συρία (29%), με το Αφγανιστάν (16%) και το Ιράκ (7%) να ακολουθούν.
Το 70% των Σύρων πολιτών που πήραν άσυλο από την ΕΕ, μετεγκαταστάθηκε στη Γερμα-
νία.

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), συλλέγει στοι-
χεία σχετικά με τις παράνομες εισόδους μέσω των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ όπως αυτά
καταγράφονται από τις κατά τόπους εθνικές αρχές. n



τΕτΑΡτη 31 ιΟυλιΟυ 2019 11

AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Οι ελληνικές τράπεζες βγαίνουν 
από την καραντίνα

Την οριστική έξοδο από το καθεστώς καραντίνας στο οποίο
εισήλθε το τραπεζικό σύστημα το καλοκαίρι του 2015 με την
επιβολή των capital controls θα επιχειρήσει να σηματοδοτή-
σει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την άμεση άρση των τελευ-
ταίων περιορισμών που ισχύουν σήμερα στην κίνηση κεφα-
λαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου έχει δώσει ήδη οδηγίες στον υπουργό Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να αποστείλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος προσχέδιο των σχετικών διατάξεων, ώστε οι υπηρεσίες της κεντρικής τράπεζας να
ετοιμάσουν έκθεση για τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης στον κλάδο.

Στόχος είναι η εξασφάλιση της έγκρισης των θεσμών μέσα στον Αύγουστο, ώστε το νο-
μοσχέδιο που θα επαναφέρει τις τράπεζες ξανά ύστερα από τεσσεράμισι σχεδόν χρόνια σε
καθεστώς ευρωζώνης να ψηφιστεί στη Βουλή έως το τέλος του καλοκαιριού ή τις πρώτες
ημέρες του φθινοπώρου. Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ πιθανό να αρθούν όλα τα περιορι-
στικά μέτρα από την 1η Σεπτεμβρίου, τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με το αρχικό
χρονοδιάγραμμα.

Ο Πρωθυπουργός με την κίνηση αυτή θέλει να στείλει εντός και εκτός συνόρων ένα σαφές
μήνυμα «επιστροφής στην κανονικότητα» και να επιταχύνει τη βελτίωση του κλίματος στην
Οικονομία. Όπως επισημαίνουν σχετικά τραπεζικές πηγές, μπορεί να υπάρχει ακόμη δρόμος
για την πλήρη εξυγίανση του συστήματος από τα «κόκκινα» δάνεια, ωστόσο η κατάργηση
των capital controls αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την ψυχολογία των
καταθετών.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως η άρση των capital controls θα επιδράσει καταλυτικά στην
εμπιστοσύνη του κόσμου στο τραπεζικό σύστημα, ενισχύοντας τους δείκτες ρευστότητας.
Συνδυαστικά με τη σταδιακή επάνοδο των τραπεζών στις διεθνείς αγορές, μετά την υποχώ-
ρηση σε ιστορικά χαμηλά των αποδόσεων των κρατικών τίτλων, ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει
πως πολύ σύντομα τα πιστωτικά ιδρύματα θα γεμίσουν επαρκώς τη δεξαμενή καυσίμων για
τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, αναμένει ενεργοποίηση της ζήτησης για δανεισμό προς υλοποίηση επενδύ-
σεων από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, καθώς η ανάδειξη μιας αυτοδύναμης κυβέρνη-
σης μειώνει σημαντικά τον πολιτικό κίνδυνο που τα τελευταία χρόνια κρατούσε στα συρ-
τάρια τα αναπτυξιακά σχέδια μικρών και μεγάλων. Ήδη η όρεξη για νέες χορηγήσεις πα-
ρουσιάζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες της Τράπεζας της
Ελλάδος. n

Η εμπορική διαμάχη «φρένο» 
στην παγκόσμια οικονομία

Εντείνεται η απαισιοδοξία των οικονομολόγων για τις προ-
οπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, παρά τις αναμενόμενες
μειώσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση του Reuters, η οποία διενεργήθηκε
από 1 έως 24 Ιουλίου και στην οποία πήραν μέρος περισσό-
τεροι από 500 οικονομολόγοι, οι προοπτικές για σχεδόν το
90% των περισσότερων από 45 οικονομιών της δημοσκόπη-

σης ή αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω ή παρέμειναν αμετάβλητες. Η απαισιοδοξία των οικο-
νομολόγων οφείλεται στην ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικο-
νομία ο εν εξελίξει εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας. 

Με δεδομένο πως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, οι ΗΠΑ και η Κίνα, εγκα-
ταλείπουν το ελεύθερο εμπόριο και στρέφονται στην επιβολή δασμών στα πλαίσια του με-
ταξύ τους εμπορικού πολέμου, πάνω από το 70% των 250 οικονομολόγων που απάντησαν
σε πρόσθετη ερώτηση, δήλωσε πως μια βαθύτερη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση είναι
πολύ πιο πιθανή απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των οικονομολόγων προέβλεψαν ότι οι εμπορικές αντιπαραθέσεις
των ΗΠΑ με τους εμπορικούς τους εταίρους θα ενταθούν φέτος και πάνω από το 80% αυτών
που μετείχαν ανέφερε πως είναι η απαρχή ενός κύκλου διεθνούς οικονομικής εξασθένισης.
«Ακόμη και χωρίς την επιδείνωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ή το
άνοιγμα ενός νέου μετώπου με την Ευρώπη ή αλλού, η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνει
ήδη ακόμη περισσότερο», επισημαίνει ο Στέφαν Κούπμαν, κορυφαίος οικονομολόγος στη
Radobank.

Στην ίδια δημοσκόπηση οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν πως ο πληθωρισμός θα
παραμείνει κάτω από τον στόχο που έχουν θέσει οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες ή δεν
αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση. Οι οικονομικοί αναλυτές που συμμετείχαν σε
έρευνα της ΕΚΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2019, προχώρησαν μάλιστα σε αναθεώρηση προς
τα κάτω των προβλέψεών τους για τον πληθωρισμό.

Την απαισιοδοξία των οικονομολόγων του Reuters για την πορεία της παγκόσμιας 
οικονομίας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ,
το οποίο αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο. Πρόκειται για τη μικρό-
τερη ανάπτυξη από το πρώτο τρίμηνο του 2017, όταν ο πρόεδρος Τραμπ αναλάμβανε την
εξουσία. Το πρώτο τρίμηνο η οικονομία είχε αναπτυχθεί κατά 3,1%. Για ολόκληρο το 2018 
η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε 2,9%, ενώ για φέτος προβλέπεται να περιοριστεί 
στο 2,5%. n

Ανοικτό το ενδεχόμενο 
νέας ποσοτικής χαλάρωσης

Να γράψει ιστορία πριν από την αποχώρησή του από την
ΕΚΤ θα επιχειρήσει ο Μάριο Ντράγκι, ο «μίστερ ευρώ» όπως
έχει χαρακτηριστεί λόγω των προσπαθειών του για να μην
διαλυθεί η ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε ένα ακόμη σήμα
για συνέχιση του QE, του προγράμματος ποσοτικής χαλά-

ρωσης δηλαδή, του όπλου που έχει η ΕΚΤ για να διατηρήσει σταθερό το νόμισμα. Σύμφωνα
με το διοικητικό συμβούλιο, υπάρχει ανάγκη για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή στάση νομισματικής
πολιτικής για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι τα ποσοστά πληθωρισμού
ήταν σταθερά κάτω από τα επίπεδα που είναι σύμφωνα με τον στόχο του. Συνεπώς, αν οι με-
σοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να μην πλησιάζουν τον στόχο,
το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να ενεργήσει, σύμφωνα με τη δέσμευσή του
για συμμετρία στον στόχο του πληθωρισμού.

«Είμαστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσουμε όλα τα εργαλεία μας ανάλογα, για να διασφαλί-
σουμε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς τον στόχο μας με διατηρήσιμο τρόπο», υπογραμ-
μίζει.

Πρόκειται επί της ουσίας για επιβεβαίωση του σχεδίου που έχει στο μυαλό του ο Μάριο
Ντράγκι, για νέα ποσοτική χαλάρωση. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το συμ-
βούλιο της ΕΚΤ «ανέθεσε στις σχετικές επιτροπές του ευρωσυστήματος να εξετάσουν τις
επιλογές τους», κάτι που σύμφωνα με τους Financial Times δείχνει ότι η ΕΚΤ ξεκινά προ-
ετοιμασία για περισσότερο QE, αντί να περιμένει για το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία της ΕΕ
ως τον Σεπτέμβριο.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Έτσι, το επιτόκιο των πράξεων κύριας ανα-
χρηματοδότησης και τα επιτόκια της οριακής χρηματοδότησης και της αποδοχής καταθέ-
σεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,40% αντίστοιχα. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμη-
λότερα επίπεδα τους τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 και, εν πάση περιπτώ-
σει, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συνεχής σταθερή σύγ-
κλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο του μεσοπρόθεσμα.

H ρητορική της ΕΚΤ παραμένει στη λογική ότι δεν πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια, εν-
δεχομένως αν χρειαστεί και να μειωθούν, γεγονός πολύ σημαντικό για εκατομμύρια νοικο-
κυριά κι επιχειρήσεις. n

Πέντε οι Ευρωπαίοι υποψήφιοι 
για το ΔΝΤ

Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης εργάζονται για να επιλέξουν έναν Ευρωπαίο υποψήφιο
από έναν κατάλογο που περιέχει πέντε ονόματα, για να δια-
δεχτεί την Κριστίν Λαγκάρντ ως επικεφαλής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, ανέφερε Γάλλος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι υποψήφιοι που εξετάζον-
ται από την ΕΕ είναι ο πρώην πρόεδρος του Γιούρογκρουπ

Γερούν Ντάισελμπλουμ, η υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Νάντια Καλβίνο, ο πρό-
εδρος του Γιούρογκρουπ Μάριο Σεντένο, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλαν-
δίας Όλι Ρεν και η Βουλγάρα Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας.

Η Γαλλία, που δεν προτείνει δικό της υποψήφιο για τη θέση, έχει αναλάβει μεσολαβητικό
ρόλο μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Helsingin Sanomat, οι βαλτικές και οι
σκανδιναβικές χώρες στηρίζουν την υποψηφιότητα του Όλι Ρεν.

Οι διεκδικητές της θέσης της Κριστίν Λαγκάρντ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπο-
ρούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου.

Το ΔΝΤ απαιτεί από τους υποψηφίους να έχουν επιβεβαιωμένη γνώση των λειτουργιών
του και των διακυβευμάτων της οικονομικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη
του και να είναι ικανοί να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα.

Αν υπάρξουν περισσότεροι από τρεις υποψήφιοι, το διοικητικό συμβούλιο θα προεπιλέξει
τρεις από αυτούς “χωρίς να δείχνει προτίμηση σε μια περιοχή” και όχι σε άλλη. Οι τρεις αυτοί
θα κληθούν κατόπιν να περάσουν από συνέντευξη στην Ουάσινγκτον. Το Ταμείο διατηρεί
το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τη λίστα των υποψηφίων.

Από την ίδρυσή του, το 1944, το ΔΝΤ διοικείται πάντα, εθιμικά, από έναν Ευρωπαίο, ενώ
στην Παγκόσμια Τράπεζα αναλαμβάνει πάντα Αμερικανός.

Στην Ευρώπη, μετά από μια πρώτη σειρά επαφών που είχε ο Μπρουνό Λε Μερ, ο Γάλλος
υπουργός Οικονομικών που ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις, οι πιθανοί υποψήφιοι φαίνεται
να έχουν περιοριστεί προς το παρόν σε δύο: στον Ολλανδό Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην
πρόεδρο του Γιούρογκρουπ και την υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας Νάντια Καλβίνο,
σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή πηγή. Άλλες πηγές στην Ουάσινγκτον αναφέρουν επίσης το
όνομα της Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα από τη Βουλγαρία, που σήμερα είναι υποδιευθύντρια
στην Παγκόσμια Τράπεζα. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανασκαφή στην Γεροσκήπου στη θέση Παχύαμμος

Από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώ-
θηκε η ολοκλήρωση της ανασκαφικής πε-
ριόδου 2019 στη θέση Παχύαμμος  (Τεμ.
223) του Δήμου Γεροσκήπου. Στην εν λόγω
θέση διεξάγεται ανασκαφική διερεύνηση από
το Τμήμα Αρχαιοτήτων, υπό τη Διεύθυνση
του Αρχαιολογικού Λειτουργού Δρα Ευστά-
θιου Ράπτου, στο πλαίσιο οικοδομικού προ-
γράμματος για την ανέγερση ξενοδοχειακής
μονάδας. 

Η έρευνα στον χώρο έχει αρχίσει από το
2015, με μικρές δοκιμαστικές τομές αρχικά
και με εντατικοποίηση των ερευνών το τε-
λευταίο διάστημα. Με την ολοκλήρωση της
τελευταίας αυτής φάσης των ερευνών (στα
τέλη Ιουνίου), έχει πλέον διαφανεί, με σχε-
τική βεβαιότητα, ότι τα κατάλοιπα, που
έχουν εντοπιστεί  αποτελούν τα θεμέλια ενός
μεγάλου ιερού συγκροτήματος της Ελληνι-

στικής περιόδου, το οποίο δυστυχώς έτυχε
συστηματικής αποξήλωσης στο παρελθόν
(κρηπίδα-ανωδομή).

Από τις κατόψεις των κτηρίων, όπως αυτές
διαγράφονται από την μέχρι σήμερα έρευνα,
εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ιερό περι-
λαμβάνει ένα ναό ελληνικού τύπου, «περί-
στυλο εν παραστάσιν», με περίβολο, ο
οποίος καταλαμβάνει τη νοτιοανατολική
πλευρά του συγκροτήματος. Στη βορειοα-
νατολική πλευρά του ναού διαμορφώνεται
μεγάλο αίθριο, πιθανότατα περίστυλο με
σειρές δωματίων στις πλευρές του (εκ των
οποίων έχει ανασκαφεί πλήρως η ανατολική
και τμήματα της βόρειας και της δυτικής),
όπου η έρευνα θα συνεχίσει.

Στη βορειοδυτική γωνία του αίθριου απο-
καλύφθηκε συμπαγές λίθινο θεμέλιο κατα-
σκευής, σχεδόν τετράγωνης κάτοψης, το
οποίο κατά πάσαν πιθανότητα ανήκει σε δε-
ξαμενή, αφού σε αυτήν καταλήγει ένα απο-
σπασματικά σωζόμενο υδραγωγείο  (μακρύς
τοίχος με κατάλοιπα λίθινων και πήλινων
αγωγών). Το υδραγωγείο διατρέχει το τεμά-
χιο από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά,
και έχει αποκαλυφθεί στο μεγαλύτερο του
τμήμα. Σε σημείο της διαδρομής του, στα βό-
ρεια του ιερού, διαμορφώνεται δεύτερο λί-

θινο συμπαγές θεμέλιο δεξαμενής. Πάνω στο
λίθινο υπόστρωμά της διασώζεται μέρος του
υδραυλικού κονιάματος που κάλυπτε τον
πυθμένα της δεξαμενής. Από το σημείο αυτό
διέρχονται πήλινοι αγωγοί, που έχουν εντο-
πισθεί στις δύο στενές πλευρές της δεξαμε-
νής. Οι αγωγοί προεκτείνονται κατά μήκος
της διαδρομής του υδραγωγείου.

Αν και είναι πολύ πρόωρο να δοθεί ερμη-
νεία των ευρημάτων, η αρχιτεκτονική διά-
ταξη και η τυπολογία της κάτοψης των οι-
κοδομημάτων του συγκροτήματος παρα-
πέμπει σε οργανωμένο ιερό ελληνικού
τύπου, το οποίο ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια
της Πτολεμαϊκής περιόδου, πιθανότατα σε
θέση προϋπάρχοντος ιερού, για το οποίο
έχουν εντοπιστεί κάποιες ενδείξεις. Οι
υδραυλικές εγκαταστάσεις που ανακαλύ-
πτονται υποδεικνύουν αυξημένη ανάγκη και
χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού, γεγονός
που επιτρέπει να υποθέσουμε την ύπαρξη
άλσους και κήπων, σε σχέση με τις λατρείες
στο χώρο, όπως συνηθιζόταν κατά την αρ-
χαιότητα.

Οι απόψεις που παρατίθενται πιο πάνω
είναι προκαταρκτικές και μόνο η συνέχεια
των ερευνών και η μελέτη των ευρημάτων,
θα επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλέστερων

συμπερασμάτων για το σημαντικό αυτό αρ-
χαιολογικό σύνολο.

Σε πρόσφατη διαβούλευση με τον Μακα-
ριότατο, υπήρξε συμφωνία όπως ο αρχαι-
ολογικός χώρος διαφυλαχθεί ως ενότητα,
μαζί με το φυσικό του περιβάλλον και τη
ζώνη προστασίας της παραλίας, σε από-
σταση ασφαλείας από την ανάπτυξη και
μέσα σε ζώνη πρασίνου, ή αίθριο χώρο. Επί-
σης, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προτίθεται να
συμπληρώσει την ανασκαφική έρευνα και
την πλήρη αποκάλυψη των αρχαιολογικών
καταλοίπων.

Έχει, επίσης, αποφασισθεί ότι τα οποιαδή-
ποτε σχέδια, χωροταξικά, αρχιτεκτονικά και
στατικά (ισογείων και υπογείων) εκπονη-
θούν, θα πρέπει να γίνουν σε στενή συνερ-
γασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και να είναι
προσαρμοσμένα με τα νέα ευρήματα ώστε
να εγγυώνται τη διατήρηση της ενότητας
του αρχαιολογικού χώρου και την εναρμονι-
σμένη συνύπαρξη του με την ανάπτυξη. O
αρχαιολογικός χώρος θα πρέπει να είναι
προσβάσιμος για επίσκεψη από το κοινό και
θα πρέπει να διασφαλιστεί καθεστώς προ-
στασίας, που θα αποκλείει οποιοδήποτε εν-
δεχόμενο επέκτασης/προσθήκης οικοδομών
εντός αυτού στο μέλλον. n

Θετικά στοιχεία και προοπτικές ανάπτυξης διαπιστώνει
η πρώτη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας

Στις 19 Ιουλίου το Συμβούλιο Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας επέδωσε στον
Υπουργό Οικονομικών και δημοσιοποίησε
την πρώτη του Έκθεση η ετοιμασία της οποί-
αας στηρίχθηκε από την Υπηρεσία Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (SRSS), κατόπιν σχετικού
αιτήματος στήριξης από την κυπριακή κυ-
βέρνηση. Το έργο υλοποιήθηκε από την ολ-
λανδική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών ECORYS, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τη σύστασή του, τον Ιούνιο του 2018,
το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστι-
κότητας Κύπρου ανέλαβε την ευθύνη για τη
συστηματική παρακολούθηση των διεθνών
τάσεων και παράλληλα των επιδόσεων της
κυπριακής οικονομίας σε θέματα ανταγωνι-
στικότητας.

Στην έκθεση υιοθετείται ένας ευρύς ορι-
σμός του όρου ανταγωνιστικότητα, που εμ-
περιέχει το σύνολο των θεσμών, των πολιτι-
κών και άλλων παραγόντων που υποστηρί-
ζουν και διατηρούν τη δημιουργία αξίας από
τις επιχειρήσεις μιας χώρας και, κατά συνέ-
πεια, υποστηρίζουν την επίτευξη ψηλού και
βελτιωνόμενου επιπέδου ζωής των πολιτών
της σε βιώσιμη βάση.

Η Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη
επισκόπηση των επιδόσεων της κυπριακής

οικονομίας σε μία σειρά παραμέτρων που
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. Σε
αυτήν καταγράφονται τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα, οι αδυναμίες, αλλά και οι προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία, ενώ
περιλαμβάνονται πρόσθετα και ορισμένες
συστάσεις πολιτικής για αντιμετώπιση των
εν λόγω προκλήσεων και ενίσχυση της αν-
ταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνε-
ται στον τομέα των Τεχνολογιών της Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με ειδική
ανάλυση του τομέα σε ξεχωριστή ενότητα
της Έκθεσης, ενόψει της σημαντικότητας
του για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και κατ’ επέκταση την οικονομική ανά-
πτυξη.

Οι επιδόσεις ανταγωνιστικότητας της κυ-
πριακής οικονομίας, τόσο συνολικά όσο και
σε επιλεγμένες πτυχές, καταγράφονται στην
Έκθεση στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων
δεικτών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησι-

μοποιούνται σε ευρέως διαδεδομένα πλαίσια
συγκριτικής αξιολόγησης, όπως η Παγκό-
σμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Διε-
θνούς Οικονομικού Φόρουμ και η Έκθεση
Επιχειρείν της Διεθνούς Τράπεζας. Παράλ-
ληλα χρησιμοποιείται και ένας μεγάλος
αριθμός άλλων δεικτών που αντανακλούν
επί μέρους πτυχές της ανταγωνιστικότητας
της κυπριακής οικονομίας. Συνολικά, στο
πλαίσιο της έκθεσης, εξετάζονται γύρω
στους 150 δείκτες, σε σύγκριση με τις αντί-
στοιχες επιδόσεις δώδεκα άλλων επιλεγμέ-
νων οικονομιών και τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Απώτερος στόχος της αποτύπωσης των
δεδομένων αυτών είναι ο εντοπισμός των
μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπί-
ζει η κυπριακή οικονομία, όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητά της, καθώς και η προτε-
ραιοποίηση μεταρρυθμιστικών μέτρων για
βελτίωσή της. Η ανάλυση των δεικτών κα-
ταλήγει σε έξι τομείς στους οποίους θα μπο-
ρούσαν να εστιαστούν βραχυπρόθεσμα οι
πολιτικές και τα μεταρρυθμιστικά μέτρα της
κυπριακής κυβέρνησης, στοχεύοντας στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικο-
νομίας. Στους τομείς αυτούς εντοπίζονται
σημαντικά προβλήματα και κενά, παράλ-
ληλα με σημαντικές προοπτικές για ουσια-
στική συμβολή τους στη μακροχρόνια και
βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονο-

μίας.  
Στην Έκθεση αναγνωρίζεται η υφιστάμενη

δυναμική ανάπτυξης στη χώρα, σε συνέχεια
της σημαντικής προόδου των τελευταίων
χρόνων που οδήγησε στην ανάκαμψη μετά
την κρίση και στην επαναφορά της κυπρια-
κής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης. Ανα-
γνωρίζοντας παράλληλα ένα γενικά καλό
θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και αξιολο-
γώντας κατ’ αρχήν θετικά τις συνθήκες αγο-
ράς στην Κύπρο, τα συμπεράσματα της έκ-
θεσης επικεντρώνονται σε συστάσεις για πε-
ραιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της κυπριακής οικονομίας που περιλαμβά-
νουν:

• Προώθηση της επιχειρηματικότητας και
ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των κυ-
πριακών επιχειρήσεων.  

• Ενίσχυση των συμπράξεων και της αλ-
ληλεπίδρασης μεταξύ των κυπριακών επιχει-
ρήσεων, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ
επιχειρηματικής, ερευνητικής και ακαδημαϊ-
κής κοινότητας.

• Ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τε-
χνολογιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων.

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση για
ενίσχυση των δεξιοτήτων που ανταποκρί-
νονται τόσο στις τρέχουσες όσο και στις
μελλοντικές απαιτήσεις. n

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης του Τμήματος
Φυλακών αύριο Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 στις 4:30 μ.μ., θα
παρουσιαστεί μουσικοχορευτική παράσταση στο Θέατρο
του Τμήματος Φυλακών, ενόψει της λήξης των μαθημάτων
των Σχολείων του Τμήματος.

Την εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν οι συγγενείς των κρατουμένων που λαμβάνουν μέρος
στην παράσταση, καθώς και των κρατουμένων που έχουν
βραβευθεί για τις επιδόσεις και τη συμμετοχή τους στα Σχο-
λεία του Τμήματος Φυλακών.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού
στόχου του Τμήματος Φυλακών για την περαιτέρω σύσφιξη
των σχέσεων των κρατουμένων με τις οικογένειες τους,
καθώς και στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για συνέχιση
της συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα.n

Μουσικοχορευτική παράσταση στο Θέατρο Φυλακών



ΓΙΑ ΤΟν ΕΛΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η μέτρηση των διαστάσεων των οστών που σχη-
ματίζουν τον ανθρώπινο σκελετό.
2. Αποτελεί και απόδειξη προτίμησης – Σύνδεσμος.
3. Ζαν – Κλοντ …: πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας – ….. Στογιάνοφ: πρώην
Πρόεδρος της Βουλγαρίας.
4. Μενεξέδες – Η σε βάθος ανάλυση φαινομένου,
καταστάσεως ή γεγονότος (πληθ.) - Πρόθεση.
5. … Γκράντ: Πρώην προπονητής της Τσέλση –
Γνωστός τραγουδιστής.
6. Καχεκτικό, φιλάσθενο.
7. … Νουβό: διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα – Υδρόφιλο φυτό – «Με … αγάπη»: τραγούδι της
Λίτσας Διαμάντη.
8. Εγκληματική οργάνωση – Παραπόταμος του Ρήνου.
9. Είναι ενωμένη με το χωριό Νικητάρι και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το ιστορικό εκκλησάκι
της – Σύνηθες ερώτημα.
10. Ντέπορα …: βρετανή ηθοποιός – Αρχαίος μυθοποιός.
11. Βασίλισσα (αρχ.) – Ειδική αμερικανική υπηρεσία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το αντίδωρο των καθολικών – Απονήρευτα.
2. Εκφράζει αγανάκτηση – Πρόθεση.
3. Ταν – …: τοπικός χορός της Θεσσαλίας – Συνεχόμενα στο αλφαβητο – Γυναικείο όνομα.
4. Όνομα Αγίων και Επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
5. Ανάγλυφη παράσταση σε χάρτη της μορφολογίας του εδάφους (γεν.).
6.  .. Σάλαχ: Αστέρι της Λίβερπουλ – Λέξη νηπίων.
7. Η Δ. Ευρώπη, οι χώρες της και ο πολιτισμός της – Αναφορική αντωνυμία (αρχ.).
8. Το εθνικό συμβούλιο έρευνας και καινοτομίας – Πόλη της Ν/Α Γαλλίας.
9. Γιόζεφ …: γνωστός συγγραφέας – Ναυτικό πρόσταγμα – Ο αριθμός 81.
10. Χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα - Πρόθεση.
11. Προτίμηση, επιλογή (αρχ.) – Δεν έχουν διαφορές.
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Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενόψει
της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την

οποία αριθμός μαθητών απασχολείται σε
διάφορες εργασίες εποχιακά με απολαβές,
ενημερώνει ότι:

α) Παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο
έτος της ηλικίας του δεν μπορεί να απασχο-
λείται σε οποιοδήποτε κλάδο / εργασία.

β) Κανένα παιδί (από 15 ετών έως 16
ετών) απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία
πέραν των 36 ωρών εβδομαδιαία ή πέραν
των 7 ωρών και 15 λεπτών ημερησίως.

γ) Κανένα νεαρό πρόσωπο (από 16 ετών
έως 18 ετών) απασχολείται πέραν των 38
ωρών εβδομαδιαίως ή 7 ώρες και 45 λεπτά
ημερησίως. 

Για πληροφορίες σε σχέση με την απασχό-

ληση παιδιών και νεαρών προσώπων το
κοινό μπορεί να αποτείνεται στην Αρμόδια
Αρχή, Τμήμα Εργασίας στο τηλ. 22400807 ή
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας
κάτω από τον τίτλο «Ενημερωτικός Οδηγός
για τους περί Προστασίας των Νέων κατά
την Απασχόληση Νόμους 2001 και 2012». 

Πέραν των πιο πάνω, για κάθε παιδί ή
νεαρό πρόσωπο που απασχολείται με απο-
λαβές, ισχύουν για τους εργοδότες οι προ-
βλεπόμενες υποχρεώσεις από τους περί Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Νόμους για δήλωση
πρόσληψης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, καθώς και για καταβολή των
ανάλογων εισφορών.

Για περαιτέρω πληροφορίες το κοινό μπο-
ρεί να αποτείνεται στην Υπηρεσία Επιθεωρή-
σεων στα τηλ. 22806231 και 22806250. n

Η εποχιακή απασχόληση μαθητών
ΗΑρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτι-

κού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) επι-
θυμεί να ενημερώσει για την ανά-

ληψη σημαντικών ρόλων από επιθεωρητές
της στα συλλογικά όργανα της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγ-
κτών (ΕΕΦΕΕ).

Από την 1η Ιουλίου 2019, ο επιθεωρητής
κ. Πάμπος Ευστρατίου εκλέγηκε από τις
υπόλοιπες χώρες μέλη, όπως τεθεί επικεφα-
λής, ασκώντας καθήκοντα διαμεσολαβητή,
του συλλογικού οργάνου για το δίκτυο της
Deloitte (ενός από τους τέσσερεις μεγάλους
ελεγκτικούς οίκους), σε αντικατάσταση του
διαμεσολαβητή από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στον ρόλο αυτό θα υποστηρίζεται από τον
επιθεωρητή κ. Πάνο Προδρομίτη και από τη
διοικητική ομάδα της ΑΔΕΕλΕπ. Ως διαμε-
σολαβητής θα προεδρεύει των συνεδριά-
σεων του Ευρωπαϊκού συλλογικού οργάνου
και θα εκπροσωπεί τις Ευρωπαϊκές εποπτι-
κές αρχές στις συλλογικές συζητήσεις με
τους επικεφαλής του δικτύου της Deloitte σε

θέματα που σχετίζονται με τη διασφάλιση
της ποιότητας του ελέγχου σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Πέραν του πιο πάνω η ΑΔΕΕλΕπ, μέσω
των επιθεωρητών της, έχει επιλεγεί ως μέλος
της εξαμελούς Οργανωτικής Επιτροπής της
υποομάδας επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ.
Πέραν της Κύπρου, μέλη της Οργανωτικής
Επιτροπής αποτελούν αντιπρόσωποι των αρ-
μόδιων εποπτικών αρχών της Γερμανίας,
Γαλλίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και του Λου-
ξεμβούργου. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου
οι επιθεωρητές της ΑΔΕΕλΕπ προέδρευσαν
της 6ης Συνάντησης της υποομάδας επιθεω-
ρήσεων της ΕΕΦΕΕ που πραγματοποιήθηκε
στις 19-20 Ιουνίου 2019 στο Λουξεμβούργο.

Η ΑΔΕΕλΕπ θεωρεί υψίστης σημασίας την
ενεργή συμμετοχή της στα συλλογικά όρ-
γανα και στις δραστηριότητες της ΕΕΦΕΕ
στα πλαίσια της αποτελεσματικής άσκησης
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της ως
η εποπτική αρχή του ελεγκτικού επαγγέλμα-
τος στην Κύπρο. n

Συμμετοχή Κύπριων Επιθεωρητών
στα συλλογικά όργανα της ΕΕΦΕΕ

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντι-
σμού και ΜΚΟ ανακοίνωσε την
έναρξη του Προγράμματος «Παρατη-

ρητής των Δασών και της Υπαίθρου», το
οποίο γίνεται με τη συνεργασία του Τμήμα-
τος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και της Πολιτικής Άμυνας και με την ουσια-
στική συμμετοχή Μη Κυβερνητικών και Εθε-
λοντικών Οργανώσεων, οι οποίες με τη
σειρά τους ενεργοποιούν εθελοντές σε ορ-
γανωμένη βάση για συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενί-
σχυση της παρατήρησης στον τομέα της

πρόληψης πυρκαγιών με τον έγκαιρο εντο-
πισμό πιθανών πυρκαγιών. Το πρόγραμμα
είναι υποστηρικτικό εργαλείο προς τις δρά-
σεις πρόληψης των αρμοδίων υπηρεσιών του
κράτους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εθελοντικά
«Tο Σώμα Προσκόπων Κύπρου», «Το Σώμα
Κυπρίων Οδηγών», «Το Παγκύπριο Συντο-
νιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού», η Ομάδα
Διάσωσης «1», οι «Πυροσβέστες του Κό-
σμου», η Οργάνωση «Reaction», το «Εθε-
λοντικό Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών»
(ΕΤΕΑ) και το «Social Policy in Action». n

Ανακοινώθηκε έναρξη προγράμματος 
«Παρατηρητή των Δασών και Υπαίθρου» Με βάση τις αρχές της διαφάνειας

και της ίσης μεταχείρισης των πο-
λιτών, το Γενικό Λογιστήριο δημο-

σιοποίησε τις οικονομικές συναλλαγές του
κράτους για το 2018, εφαρμόζοντας τις πρό-
νοιες του σχετικού Νόμου.

Δημοσιοποιούνται σε συνολική βάση για
όλη την Κυβέρνηση, όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έλαβαν κατά το 2018 πέραν
του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η κατάσταση με τους λήπτες κυβερνητι-
κών πληρωμών έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρα-
τίας (www.treasury.gov.cy /Λογιστικές και
Μισθολογικές Υπηρεσίες/Δημοσιοποίηση
Στοιχείων/Δημοσιοποίηση Οικονομικών Συ-

ναλλαγών/2018).
• Τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν

συνολικές πληρωμές (πριν από την αφαί-
ρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών
προς το κράτος).

• Οι πληρωμές αφορούν αγορές, χορηγίες
και άλλους σκοπούς.

• Εξαιρούνται πληρωμές για δαπάνες άμυ-
νας, πληρωμές για αποπληρωμή χρεών και
για εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους, καθώς
και πληρωμές για τις οποίες το κράτος ενερ-
γεί ως ενδιάμεσος φορέας.

• Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρουσιά-
ζονται με φθίνουσα κατάταξη με βάση το
ποσό της πληρωμής τους. n

Πέραν του 1εκ. + από την Κυβέρνηση
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Τα αεροπορικά Δικαιώματα Επιβατών που καθορίζονται
από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Πιο κάτω συνοψίζονται τα αεροπορικά δικαιώματα
επιβατών όπως κατοχυρώνονται από την υφιστάμενη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός 261/2004). 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης; 
Όταν σε μια πτήση έχουν εκδοθεί υπεράριθμα εισιτήρια,

οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να αναζητή-
σουν πρώτα εθελοντές πρόθυμους να παραιτηθούν από την
κράτησή τους έναντι κάποιου οφέλους. Επιπλέον, ο αερομε-
ταφορέας οφείλει να προσφέρει στους εθελοντές την επι-
λογή μεταξύ της επιστροφής αντίτιμου του εισιτηρίου τους
και της μεταφοράς τους με άλλη πτήση. Εάν όμως υπάρξει
άρνηση επιβίβασης σας, παρά τη θέλησή σας, δικαιούστε
αποζημίωση που κυμαίνεται από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα
με την απόσταση της πτήσης και τις καθυστερήσεις που ση-
μειώθηκαν μέχρι τη μεταφορά σας με άλλη πτήση.      
Τι γίνεται όταν η πτήση σας ματαιωθεί; 

Σε περιπτώσεις ματαίωσης της πτήσης σας, η αεροπορική
εταιρεία οφείλει να σας εξασφαλίσει: επιλογή επιστροφής

του αντίτιμου του εισιτη-
ρίου (με δωρεάν πτήση
προς το αρχικό σημείο
αναχώρησης όπου αυτό
ισχύει) ή εναλλακτική δυ-
νατότητα μεταφοράς στον
τελικό προορισμό, γεύ-
ματα και αναψυκτικά, με-

ταφορά και διαμονή σε ξενοδοχείο (όταν απαιτείται) και επι-
κοινωνιακές διευκολύνσεις, αποζημίωση (όπως στην περί-
πτωση άρνησης επιβίβασης), εκτός και αν έχει γίνει έγκαιρη
ενημέρωση, τουλάχιστον 14 ήμερες πριν την ακύρωση και
σας έχει δοθεί εναλλακτική λύση-πτήση που χρονικά δεν
απέχει σημαντικά από την ακυρωθείσα πτήση. 

Τι συμβαίνει όταν η πτήση σας έχει καθυστέρηση; 
Όταν η αεροπορική εταιρεία προβλέπει καθυστέρηση της

πτήσης σας δύο ή περισσότερων ωρών (πτήσεις που καλύ-
πτουν απόσταση μέχρι και 1500χλμ), τριών ή περισσότερων
ωρών (ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500χλμ. και όλες
τις άλλες πτήσεις μεταξύ
1500-3500 χλμ.), τεσσά-
ρων ή περισσότερων
ωρών (πτήσεις που καλύ-
πτουν απόσταση μεγαλύ-
τερη των 3500 χλμ. εκτός
Ε.Ε.), οφείλει να σας πα-
ρέχει γεύματα και αναψυ-
κτικά, μεταφορά και κατάλυμα σε ξενοδοχείο (αν η πτήση
αναχωρεί την επόμενη ημέρα) και επικοινωνιακές διευκο-
λύνσεις. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών,
η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης την υποχρέωση να σας
προσφέρει επιστροφή του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου
εντός 7 ημερών ή πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο ανα-
χώρησης το συντομότερο δυνατό. 

Για κάθε μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις και ανάλογα με
τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης έχετε δικαίωμα αποζη-
μίωσης από τις αεροπορικές εταιρείες που μπορεί να περι-
λαμβάνει ενδεικτικά ένα ή συνδυασμό των πιο κάτω:  χρη-

ματική αποζημίωση, επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου,
εναλλακτική πτήση, γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε
ξενοδοχείο. 

Ο Κανονισμός κατοχυρώνει και δικαιώματα προσώπων με
μειωμένη κινητικότητα ή με άλλες ειδικές ανάγκες. Ειδικό-
τερα, προβλέπει ότι ο αερομεταφορέας αποδίδει προτεραι-
ότητα μεταφοράς στα πρόσωπα μειωμένης κινητικότητας
και στους τυχόν συνοδούς τους, καθώς και στα ασυνόδευτα
παιδιά. Σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης πτή-
σης ή σοβαρής καθυστέρησης ισχύει και για τα πρόσωπα
αυτά η βοήθεια που προνοείται στον Κανονισμό. 

Οι αεροπορικές εταιρείες εξαιρούνται της υποχρέωσης
αποζημίωσης μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτουν «έκτα-
κτες περιστάσεις», όπου για απρόβλεπτους λόγους, εκτός
του δικού τους ελέγχου, δεν  είναι σε θέση να αποτρέψουν
την πρόκληση ανωμαλίας στην εκτέλεση της πτήσης (π.χ.
λόγοι ασφάλειας, απροειδοποίητες απεργίες κλπ.). Όμως
ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αεροπορικές εταιρείες
έχουν υποχρέωση να σας παρέχουν πληροφόρηση και φρον-
τίδα. 
Τι γίνεται εάν οι αποσκευές σας έχουν χαθεί ή υπο-
στούν ζημιές; 

Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυ-
στέρησης των αποσκευών σας, καθώς και σε περιπτώσεις θα-
νάτου ή τραυματισμού με υπαιτιότητα του αερομεταφορέα,
έχετε δικαίωμα αποζημίωσης. Εάν υποστούν φθορές οι απο-
σκευές σας πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αεροπορική
εταιρεία εντός 7 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών
σας. Σε περίπτωση καθυστερημένης παραλαβής των απο-
σκευών σας η περίοδος αυτή μπορεί να είναι 21 ημέρες το
αργότερο. n

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να
ενημερώσει ότι το νομοσχέδιο που 

κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για
αύξηση και επέκταση του επιδόματος διακί-
νησης σε άτομα με αναπηρίες, ψηφίστηκε 
σε Νόμο και δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου
2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας με τον τίτλο: «O περί Παροχής 
Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019»,
Ν.111(Ι)/2019.

Δικαιούχοι αύξησης στο ποσό του επιδό-
ματος από €51 σε €75 μηνιαίως και από €102
σε €150 μηνιαίως είναι όλα τα άτομα με ανα-

πηρίες που σήμερα λαμβάνουν το αντίστοιχο
επίδομα διακίνησης, σύμφωνα με τα κριτή-
ρια και προϋποθέσεις του Νόμου. Επιπρό-
σθετα, το επίδομα διακίνησης επεκτείνεται
σε 1.900 περίπου τυφλά άτομα, ανεξάρτητα
αν εργάζονται ή αν σπουδάζουν και ανεξάρ-
τητα από την ηλικία τους.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατό-
μων με Αναπηρίες έχει ήδη τροποποιήσει το
πληροφοριακό του σύστημα και θα καταβά-
λει για τον μήνα Ιούλιο το αυξημένο επίδομα
στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς
και το επίδομα στους λογαριασμούς των
νέων δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται από
τους πολίτες αίτηση ή οποιαδήποτε άλλη

ενέργεια τους.
Μετά την τροποποίηση του υφιστάμενου

Νόμου, το μηνιαίο επίδομα διακίνησης, που
σκοπό έχει την διευκόλυνση και ενθάρρυνση
της διακίνησης ατόμων με αναπηρίες και την
αντιστάθμιση των επιπρόσθετων δαπανών
διακίνησης που αντιμετωπίζουν λόγω της
αναπηρίας, καθορίζεται σε:

• Εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως
για άτομα με αναπηρία που εργάζονται ή
σπουδάζουν, εκτός των ατόμων με περιορι-
σμό της οξύτητας της όρασης σε βαθμό που
στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει,
έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα έξι
τριακοστά έκτα (6/36), τα οποία δικαιούνται

να λαμβάνουν εκατόν πενήντα ευρώ (€150)
μηνιαίως.

• Εκατόν πενήντα ευρώ (€150) μηνιαίως
για τετραπληγικά άτομα, ανεξαρτήτως του
εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.

• Εδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως για
τυφλά άτομα, ανεξαρτήτως του εάν εργά-
ζονται ή σπουδάζουν.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να με-
λετά και να διαβουλεύεται με τις οργανώσεις
των ατόμων με αναπηρίες, για τους πιο απο-
τελεσματικούς τρόπους ικανοποίησης των
αναγκών και των δικαιωμάτων τους και με
στόχο ένα πλέγμα σύγχρονων και ποιοτικών
υπηρεσιών και παροχών. n

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος διακίνησης σε άτομα με αναπηρίες
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Θα ήταν… ποδοσφαιρική αυτοκτονία εάν η ΑΕΚ επα-
ναπαυτεί  στις δάφνες του 3-0 και πάει ξέγνοιαστη
στον αυριανό επαναληπτικό της Σόφιας. Η ομάδα

της Λάρνακας κρατά γερά το εισιτήριο της πρόκρισης στα
χέρια της, σίγουρα έχει σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης
στο τρίτο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, ωστόσο
τέλειωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο…

Μετά την ντροπιαστική ήττα που δέχθηκαν στη Λάρνακα,
οι Βούλγαροι της Λέφσκι θα πουλήσουν πολύ ακριβά το το-
μάρι τους στον αυριανό επαναληπτικό. Και η  Λέφσκι απέ-
δειξε στο πρώτο ημίχρονο ότι διαθέτει ποιότητα. Η ΑΕΚ κα-
λείται να παρουσιαστεί πολύ σοβαρή, προσεκτική και υπο-
ψιασμένη. Αποτελεί σοβαρό πλεονέκτημα γι’ αυτήν το 3-0,
όμως στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν έχει τελειώσει πριν το τε-
λικό σφύριγμα του αγώνα. Ένα εκτός έδρας γκολ χρειάζεται
η ΑΕΚ και η πρόκριση θα είναι όλη δική της.
Απόρθητο φρούτο το ‘Αρένα’

Είναι ομολογούμενως εκπληκτικά τα επιτεύγματα της
ΑΕΚ στο ‘Αρένα’, σε Ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από τις 29 Ιου-
νίου 2017, όταν έδωσε τον πρώτο της Ευρωπαϊκό αγώνα στη
νέα της έδρα, κόντρα στη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ, η
ομάδα της Λάρνακας έδωσε εννέα συνολικά εντός έδρας
παιχνίδια στο πλαίσιο των προκριματικών γύρων του Γιου-
ρόπα Λιγκ, έχοντας οκτώ νίκες και μία ισοπαλία (με Βικτό-
ρια Πλζεν), ενώ η αναλογία τερμάτων είναι 24-0! Συγκεκρι-
μένα, η ΑΕΚ κέρδισε μέσα στο ‘Αρένα’ την Λίνκολν 5-0, την
Κορκ Σίτι 1-0, την Ντιναμό Μινσκ 2-0, την Ντανταλά 4-0,
την Στουρμ Γκρατς 5-0, την Τρέντσιν 3-0, την Πετροκούμ 1-
0 και την Λέφσκι 3-0. Με την Πλζεν εξήλθε ισόπαλη 0-0.

Στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τη δυναμική που της
δίνει η ‘Αρένα’.
Χωρίς την πίεση του κόσμου

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα για την ΑΕΚ, πέρα φυσικά
από το επιβλητικό 3-0, είναι και το γεγονός ότι το παιχνίδι
στη Σόφια θα γίνει μπροστά από άδειες εξέδρες. Δεν θα
υπάρχει η πίεση των γηπεδούχων από τις κερκίδες λόγω τι-
μωρίας και αυτό είναι κάτι που συνυπολογίζεται στα υπέρ
της ΑΕΚ.
Ενδιαφέρει και αυτό…

Πέντε γκολ στην Ευρώπη μετρά η ΑΕΚ και ακόμη το
πρώτο βιολί της ομάδας δεν έχει πάρει μπρος. Μπορεί ο Ιβάν
Τρισκοφσκι να μην έχει σκοράρει στα τρία πρώτα παιχνίδια,
όμως είναι εξαιρετικά χρήσιμος και ικανός, όχι μόνο να σκο-
ράρει ανά πάσα στιγμή, αλλά και να δημιουργεί ρήγματα
στην αντίπαλη άμυνα.

Ο Χέφελ, με τα δύο γκολ που σημείωσε, είναι πρώτος σκό-
ρερ, ενώ ακολουθεί ο Γιάννου με τον Ραούλ. Αυτογκόλ ήταν
το τέρμα στη Μολδαβία. Αν αρχίσει να σκοράρει και ο Τρι-
σκόφσκι, η ΑΕΚ θα γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.
Νίκη και μόνο νίκη

Το ‘Κλεάνθης Βικελίδης’ ήταν σωστή… ‘κόλαση’, ο Άρης
έδινε το πρώτο του παιχνίδι στην Ευρώπη μετά από οκτώ
χρόνια και ήταν λογικό να έβαζε πίεση για να κερδίσει. Από
την άλλη, η ΑΕΛ, πέτυχε τον έναν εκ των στόχων που έθεσε
για το πρώτο επίσημο της παιχνίδι της χρονιάς.

Απέναντι στον Άρη Θεσσαλονίκης η Κυπελλούχος Κύ-
πρου έφυγε χωρίς να δεχθεί γκολ. Δεν κατάφερε ωστόσο να
πετύχει κάποιο γκολ κι έτσι στον αυριανό επαναληπτικό που
θα γίνει στη Λάρνακα και στο ‘ΑΕΚ Αρένα’ είναι αναγκα-
σμένη να κυνηγήσει τη νίκη για να προκριθεί. Νίκη και μόνο
νίκη λοιπόν θα στείλει την ΑΕΛ στο τρίτο προκριματικό
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, όπου περιμένει η Αούστρια Βιέν-
νης.

Το ίδιο αποτέλεσμα, 0-0, είχε φέρει και με την Αούστρια
Βιέννης πριν από δύο χρόνια στο εκτός έδρας παιχνίδι, χά-
νοντας με 2-1 στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’. Είναι μεν καλό
το 0-0, όμως θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να απο-
κλειστεί τον Άρη από την διοργάνωση. Οι πιθανότητες θα
είναι και πάλι μοιρασμένες, όμως ελπίζει πως με τη συμπα-
ράσταση του κόσμου που θα βρεθεί στο ‘ΑΕΚ – Αρένα’ στη
Λάρνακα, θα βρει τον δρόμο για τη νίκη – πρόκριση.

Να θυμίσουμε ότι στην Θεσσαλονίκη οι φίλοι της ΑΕΛ
ήταν μόλις 800, αλλά εντυπωσίασαν με την παρουσία τους.

Ήταν εκπληκτικοί και κάθε φορά που οι ποδοσφαιριστές
έστρεψαν το βλέμμα τους εκεί, έπαιρναν δύναμη και κουρά-
γιο.
Πάμε για… ανατροπή

Το 1-2 στην Ιρλανδία από την Σάμροκ Ρόβερς δεν είναι
σκορ μη ανατρέψιμο για τον Απόλλωνα. Αντιθέτως, στον
αυριανό επαναληπτικό στο ΓΣΠ, είναι εφικτή η πρόκριση
στον τρίτο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ. Το γκολ του
Φώτη Παπουλή στο 50λεπτο δεν ήταν αρκετό στο Δουλ-
βίνο, ωστόσο μπορεί να αποδειχτεί υπερπολύτιμο στην προ-
σπάθεια να προσπεράσει το εμπόδιο των Ιρλανδών.

Ο αντίπαλος του Απόλλωνα σημείωσε δύο γκολ από στα-
τικές φάσεις, το πρώτο από κόρνερ και το δεύτερο από εκτέ-
λεση φάουλ. Έτσι η εστία του Μολ νικήθηκε με δύο κεφα-
λιές, κάτι που οι κυανόλευκοι θα προσπαθήσουν να μην επι-
τρέψουν να επαναληφθεί στο ματς της Λευκωσίας.

Να θυμίσουμε ότι ο Απόλλωνας βρέθηκε άλλες τρεις
φορές σε δύσκολη θέση τα τελευταία δύο χρόνια, όταν έχασε
στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Γιουρόπα Λιγκ,
όμως κατάφερε στο τέλος να προκριθεί. Το καλοκαίρι του
2017, στη φάση των προκριματικών  έχασε με 2-1 στη Σκω-
τία από την Αμπερτίν, όμως στην Κύπρο έκανε την ανα-
τροπή νικώντας τους Σκοτσέζους με 2-0. Πέρσι τέτοια πε-
ρίοδο, είχε ηττηθεί με 1-0 από την Στούμπρας στη Λιθουα-
νία, όμως μέσα στο ΓΣΠ κέρδισε με 2-0 και εξασφάλισε την
πρόκριση στον επόμενο γύρο. Την ήττα γνώρισε και στα
πλέι-οφ με 3-2 από την Βασιλεία, όμως στο ΓΣΠ, έκανε την
ανατροπή, νικώντας με 1-0 και πήρε την πρόκριση που τον
οδήγησε στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Η ομάδα του
Σωφρόνη Αυγουστή έχει τις επιλογές έχει τη δυναμική και
την ποιότητα να ανατρέψει το σε βάρος της αποτέλεσμα.
Κρατάμε την προνομιούχα 15η θέση της UEFA

Την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15 η Κύπρος μας έβγαλε
πέντε ομάδες στις δύο Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά στα
επόμενα χρόνια επιστρέψαμε σε πιο πίσω θέσεις της κατά-
ταξης της UEFA και ποτέ δεν ξαναβγάλαμε τόσες πολλές
ομάδες.

Μετά από αρκετά χρόνια, μας παρουσιάζεται άλλη μια ευ-
καιρία, να επαναλάβουμε το κατόρθωμα με πέντε ομάδες
μας στην Ευρώπη τη σεζόν 2021-22. Η βαθμολογία μας της
τετραετίας  (2015-19) μας φέρνει στην 15η θέση της κατάτα-
ξης και αν καταφέρουμε να κρατηθούμε στην εξαιρετική
αυτή θέση με την ολοκλήρωση αυτής της σεζόν, την περίοδο
2021-22 θα εκπροσωπηθούμε με δύο ομάδες στο Τσάμπιονς
Λιγκ μια στο Γιουρόπα Λιγκ και δύο ομάδες μας στη νέα
διοργάνωση Europa 2.

Για να γίνει πραγματικότητα ο στόχος της πενταπλούς εκ-
προσώπησης μας στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα πρέπει
οι τέσσερις εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη (ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ,
ΑΕΚ και Απόλλωνας) να έχουν καλά αποτελέσματα σε
Τσάμπιονς (ΑΠΟΕΛ) και Γιουρόπα Λιγκ. Το όφελος μας θα
είναι ακόμα μεγαλύτερο γιατί εκτός του ότι θα  βγάλουμε
πέντε ομάδες στην Ευρώπη, οι ομάδες μας δεν θα μπαίνουν
από τόσο νωρίς στην Ευρωπαϊκή μάχη, κερδίζοντας κάποι-
ους προκριματικούς γύρους και χρόνο για ξεκούραση και
καλύτερη προετοιμασία.

Αν δεν τα καταφέρουμε να πάρουμε πέμπτο Ευρωπαϊκό ει-
σιτήριο, τερματίζοντας στη 16η ή στη 17η θέση, στο Τσάμ-
πιονς Λιγκ θα συμμετάσχει μόνο ο πρωταθλητής μας (από
το δεύτερο γύρο), ενώ δεν θα έχουμε καμία ομάδα στο Eu-
ropa League, καθώς και οι τρεις ομάδες θα αγωνιστούν στο
νέο Europa League 2. Τέλος, η διαφορά αν τερματίσουμε

κάτω από την 17η θέση θα είναι μόνο το ότι ο πρωταθλητής
μας θα αρχίσει από τον πρώτο (και όχι τον δεύτερο) προκρι-
ματικό γύρο του Τσιάμπιονς Λιγκ.
Έτσι ξεκινήσαμε το ‘ταξίδι’

Η Κύπρος μας μπήκε στη φετινή μάχη των Ευρωπαϊκών
διοργανώσεων (με 4 ομάδες), στην 15η θέση της γενικής κα-
τάταξης με 21.625 βαθμούς.

Μάλιστα η χώρα μας κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά της
από την Ελλάδα, την Κροατία και την Ελβετία, ενώ κράτησε
στα ίδια επίπεδα αυτήν που είχε από την Σερβία και την Σκω-
τία. Συγκεκριμένα, στην αγωνιστική εβδομάδα που ολοκλη-
ρώθηκε, η Κύπρος πήρε 625 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα, που
βρίσκεται στην 16η θέση και είναι η πιο κοντινή μας… διώ-
κτρια, πήρε 400, από τις ισοπαλίες Άρη, Ολυμπιακού και τη
νίκη του Ατρόμητου. Έτσι η διαφορά μας αυξήθηκε στους
1.450 βαθμούς.

Στην 13η θέση ήταν η Τσεχία με 24.800 βαθμούς (συμμε-
τέχει φέτος με 5 ομάδες) και στην 14η θέση η Δανία με 24.125
βαθμούς (συμμετέχει φέτος με 4 ομάδες).

Στην 16η θέση ήταν η Ελλάδα με 21.400 (συμμετέχει φέτος
με 5 ομάδες), στην 17η θέση η Κροατία με 20.500 βαθμούς
(συμμετέχει φέτος με 4 ομάδες) και στην 18η θέση η Ελβετία
με 20.000 βαθμούς (συμμετέχει με 5 ομάδες).
Το σύστημα βαθμολογίας

Οι χώρες παίρνουν τους βαθμούς των ομάδων τους διαι-
ρούμενους με τον αριθμό των αρχικών εκπροσώπων του
στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, πέρσι, οι τέσσερις ομάδες μας
μάζεψαν συνολικά 24.500 βαθμούς και η Κύπρος πήρε το ¼
(6.125), ενώ παρότι οι Ελληνικές ομάδες μάζεψαν περισσό-
τερους βαθμούς (25.500), η Ελλάδα πήρε λιγότερους βαθ-
μούς από εμάς (5.100), καθώς ξεκίνησε με πέντε ομάδες.

Στα προκριματικά οι ομάδες παίρνουν 1.000 βαθμούς για
κάθε νίκη και 500 για κάθε ισοπαλία, ενώ στις φάσεις ομί-
λων και στα νοκ-άουτ, οι βαθμοί διπλασιάζονται (2.000 η
νίκη, 1.000 η ισοπαλία). Έτσι η Κύπρος, η Σερβία, η Κροατία
και η Σκωτία που ξεκίνησαν με τέσσερις ομάδες παίρνουν
φέτος 250 βαθμούς για κάθε νίκη στα προκριματικά και 500
για νίκες στους ομίλους, ενώ η Ελλάδα και η Ελβετία, που
άρχισαν με πέντε ομάδες, παίρνουν 200 βαθμούς για νίκες
στα προκριματικά και 400 στη φάση ομίλων.

Από κει και πέρα, οι ομάδες που προκρίνονται στη φάση
των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ παίρνουν 4.000 μπόνους κι
αυτές που περνάνε στους ‘16’ ακόμη 5.000.
Τσιάμπιονς Λιγκ

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στους ομίλους του
Τσιάμπιονς Λιγκ θα πάρουν ως μπόνους 15,25 εκατ. ευρώ.
Οι έξι ομάδες που θα αποκλειστούν από τα play-off του
Τσιάμπιονς Λιγκ θα πάρουν από πέντε εκατ. ευρώ.

Στη φάση των ομίλων, για κάθε νίκη οι ομάδες θα παίρ-
νουν 2,7 εκατ. ευρώ και σε περίπτωση ισοπαλίας θα μοιρά-
ζονται 900.000 ευρώ.
Γιουρόπα Λιγκ

Η κάθε μία από τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στους
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ θα πάρει ως μπόνους 2,92 εκατ.
ευρώ.

Στη φάση των ομίλων, για κάθε νίκη οι ομάδες θα παίρ-
νουν 570.000 ευρώ και σε περίπτωση ισοπαλίας θα μοιρά-
ζονται 190.000 ευρώ.
Τσιάμπιον Λιγκ

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του
Τσιάμπιονς Λιγκ, αλλά δεν θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι
τα play-off της διοργάνωσης, θα πάρουν τα ακόλουθα ποσά:

Για τη συμμετοχή στον προ-προκριματικό γύρο: 230,000
Για τη συμμετοχή στον 1ο-προκριματικό γύρο: 280,000
Για τη συμμετοχή στον 2ο-προκριματικό γύρο: 380,000
Για τη συμμετοχή στον 3ο-προκριματικό γύρο: 480,000

Γιουρόπα Λιγκ
Για τη συμμετοχή στον προ-προκριματικό γύρο: 220,000
Για τη συμμετοχή στον 1ο-προκριματικό γύρο: 240,000
Για τη συμμετοχή στον 2ο-προκριματικό γύρο: 260,000
Για τη συμμετοχή στον 3ο-προκριματικό γύρο: 280,000
Οι ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση των play-off θα

πάρουν 300.000. n

Πάμε για το  4Χ4 και για την 15η θέση στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Επιζητούμε λύση στη βάση των αρχών της
Ε.Ε. και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, χωρίς
το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων
και του κατοχικού στρατού.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δεν νοείται λύση του Κυπριακού χωρίς την

αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων.

Κυριάκος Μητσοτάκης,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η Τουρκία είναι πλέον μία από τις ισχυρό-

τερες χώρες στον κόσμο. 

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Η παρουσία ξένων δυνάμεων στον Κόλπο

είναι πηγή έντασης.

Χασάν Ροχανί,

Πρόεδρος του Ιράν.

Δεν υπάρχει ίχνος ρατσισμού επάνω μου.

Ντόναλντ Τραμπ,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η αποχώρηση από την ΕE είναι μια τεράστια
οικονομική ευκαιρία για να κάνουμε πράγ-
ματα που δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε για
δεκαετίες.
Μπόρις Τζόνσον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο κλόουν (Μπόρις Τζόνσον) ενθρονίστηκε

την ώρα που η χώρα καίγεται στην Κόλαση.

The Guardian.

Το να αποκαλείς τον Μπόρις Τζόνσον κλό-
ουν είναι άδικο για τους κλόουν.  Η τέχνη
του κλόουν είναι μια ευγενής μορφή τέχνης
από ανθρώπους με πνεύμα που ο ίδιος δεν
έχει.
Financial Times.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Δικαιοσύνη για το σύνολο των Ευρωπαίων εργαζομένων 
ζητούν EPSU και ETUC από τη νέα Ευρωπαϊκή ηγεσία 
Θα τηρήσει  υποσχέσεις η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα καλω-
σορίζει την εκλογή νέας ηγεσίας στους Κοινο-
τικούς θεσμούς μετά τις Ευρωεκλογές και καλεί

ιδιαίτερα τη νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να εργασθεί για πλήρη εφαρμογή των προνοιών του
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και επικράτηση δι-
καιοσύνης για το σύνολο των πολιτών της Ευρωπαϊ-
κής ΄Ενωσης. 

Σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις
στον Ευρωπαϊκό χώρο η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
EPSU επισημαίνει ότι με ισχνή πλειοψηφία το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις επιλογές των κρατών
μελών για τις ανώτατες θέσεις στους θεσμούς της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Για τη θέση Προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής ενεκρίθη η επιλογή της Γερμανίδας
Υπουργού Άμυνας Ursula von der Leyen που είναι η πρώτη
γυναίκα που τίθεται επικεφαλής της Κομισιόν, θέση την
οποία δεν θα εξασφάλιζε χωρίς τις πέντε ψήφους του Ιταλι-
κού Κινήματος Πέντε Αστέρων, και των του Κυβερνώντων
Κομμάτων της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.  Τα κόμματα
αυτά πήραν οδηγίες να την υπερψηφίσουν παρόλο που η ίδια
ανήκει στους ομοσπονδιακούς υποστηρίζοντας  για παρά-
δειγμα το δικαίωμα της Ευρωβουλής για ανάληψη πρωτο-
βουλιών. 

Είναι γεγονός ότι η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν έχει υπο-
σχεθεί μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής τα οποία δεν
υποστηρίζουν οι Κυβερνήσεις Πολωνίας και Ουγγαρίας και
η όλη διαδικασία διακωμώδησε ουσιαστικά κοινοβουλευτι-
κές θέσεις και εξύψωσε τις κατ’ ιδίαν συμφωνίες μιας ολιγο-
μελούς ομάδας κυβερνήσεων σε νέα ύψη. Η νέα Πρόεδρος
της Επιτροπής ανακοίνωσε πραγματοποίηση την έναρξη το
2020 Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης η οποία θα
δώσει δικαίωμα λόγου στους πολίτες και θα οδηγήσει σε αλ-
λαγή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Και εγείρεται το ερώτημα
αν πράγματι πρόκειται για αποκοπές των νυχιών της Κομι-
σιόν και της Ευρωβουλής ή αν τα αποτελέσματα της Διά-
σκεψης με ευκολία θα ριφθούν σε αχρηστία. 

Οι κατευθυντήριες πολιτικές της νέας Προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό μέχρι και
μετακίνηση σε «σε πρόνοια για πλήρη συναπόφαση για την
Ευρωβουλή όπως και μετακίνηση από την ομοφωνία για το
κλίμα, την ενέργεια, και την κοινωνική και φορολογική πο-
λιτική». Πρόκειται για διαδικασία η οποία εγκαινιάσθηκε ήδη
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προεδρίας Γιούνκερ. Η νέα
Πρόεδρος ανακοίνωση ότι μέσα στις πρώτες 100 μέρες της
νέας Επιτροπής θα εισηγηθεί νομικό όργανο που θα δια-
σφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
έχει ένα δίκαιο ελάχιστο μισθό με σεβασμό προς την εθνική
παράδοση και τα συστήματα διαπραγμάτευσης. Μέσα στη
ίδια περίοδο των πρώτων 100 ημερών μπορούμε να αναμέ-

νουμε δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας απολαβών. 
Η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν ισχυρίζεται ότι στηρίζει τον

κοινωνικό διάλογο. Και επομένως μπορούμε να αναμένουμε
από αυτή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους που θα
αρχίσει σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων
της. Ποιός ξέρει αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαπραγμα-
τεύσεις με τους εργοδότες στο επίπεδο της ΕΕ. 

Η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρεται σε δίκαιη με-
τάβαση, υπόσχεται στρατηγική για τα θέματα των δυο
φύλων και πρόγραμμα δράσης για εφαρμογή του Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα αναμένουμε να δούμε τι θα
προτείνουν οι νέοι Επίτροποι ως περιεχόμενο για αυτές τις
δεσμεύσεις. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις EPSU και
ETUC θα έχουν σαφείς προτάσεις και αιτήματα. Η Πρό-
εδρος της Κομισιόν αναφέρεται σε δικαιοσύνη. ΄Ομως οι
Εκτελεστικοί Διευθυντές μεγάλων Ολλανδικών εταιρειών
συνεχώς γίνονται πλουσιότεροι ενώ οι εργοδοτούμενοι τους
εξασφαλίζουν μηδαμινά μισθολογικά οφέλη. Τι θα κάμει η
Πρόεδρος για να υπογραμμίσει την άδικη αυτή εταιρική πλε-
ονεξία;

Σε ένα άλλο επίπεδο αυτές οι συζητήσεις  μετακινούνται
από τις ανησυχίες των εργαζομένων στο δημόσιο και άλλων
εργαζομένων. Πρόκειται για τόνους διαμαρτυριών από τους
εργαζόμενους σε τομείς όπως της υγείας και παρεμφερείς
που αγωνίζονται να κρατήσουν ανοικτά τοπικά νοσοκομεία
στη Γαλλία για παράδειγμα, αλλά και τους Ιρλανδούς εργά-
τες υγείας, τους Ιταλούς εργαζόμενους στο υπουργείο δι-
καιοσύνης και πολλούς άλλους κλάδους που επιζητούν βελ-
τίωση απολαβών μετά από μακρόχρονη άρνηση για τέτοιες
αυξήσεις. Είναι γι’ αυτό που θέλουμε να δούμε ριζικές αλλα-
γές στη δημοσιονομική πολιτική στην ΕΕ που θα επικεν-
τρώνονται σε επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο αγώνας
μας για μια δικαιότερη Ευρώπη θα συνεχισθεί και προετοι-
μαζόμαστε να προσφέρουμε ένα θερμό καλωσόρισμα στη
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή  n

Ηπλατφόρμα των Τουρκοκυπριακών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων κάλεσε σε γενική απεργία ως αν-
τίδραση στο πρωτόκολλο που υπεγράφη μεταξύ του

ψευδοκράτους και της Τουρκίας.
Σε γραπτή του δήλωση εκ μέρους της πλατφόρμας ο γενι-

κός γραμματέας της Τουρκοκυπριακής Οργάνωσης Διδα-
σκαλίας ΚΤΟΣ Σενέρ Ελτσίλ δήλωσε ότι η πλατφόρμα
απορρίπτει την συμφωνία που υπεγράφη από την κυβέρνηση
στην Άγκυρα για πολιτικούς λόγους και από την ‘κυβέρνηση’
UBP-HP ως προϋπόθεση για την αύξηση της χορηγίας της
Τουρκίας προς του ΤΚυπρίους.

Το πακέτο αποτελεί απειλή για την ταυτότητα, την κουλ-
τούρα και την ύπαρξη των Τ/κ, είπε ο Σενερ Ελτσίλ προσθέ-
τοντας πως αποτελεί επίσης προσπάθεια για φτωχοποίηση
των Τουρκοκυπρίων η οποία ενθαρρύνει τους Τ/κ νέους να
φύγουν από τον τόπο τους με επιβολή στην πολιτική βού-
ληση των ΤΚ.

Η πλατφόρμα κάλεσε τους Τουρκοκύπριους εργαζόμενους
να συμμετάσχουν στην γενική απεργία για να έχουν μια αν-
θρώπινη ζωή, να κυβερνούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους και
να λάβουν μια έντιμη θέση ως μέρος της ομόσπονδης Κύ-
πρου. n

Πρόσκληση σε γενική απεργία 
από την ΤΚ συνδικαλιστική πλατφόρμα


