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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Πλημμύρισαν με παιδικές φωνές και 
χαμόγελα τα Νηπιαγωγεία της ΠΑΣΥΔΥ
Το καλοκαίρι πέρασε… και μαζί του και η  καθημερι-

νότητα που είχαμε.  Ύστερα από ημέρες χαλάρωσης και
ξεγνοιασιάς ξαναγυρίσαμε στις παλιές ή καινούργιες

ασχολίες μας.
Μαζί μας και τα παιδιά μας…  Ίσως για αυτά να είναι πιο

δύσκολη η προσαρμογή. Αναμφίβολα αυτή η προσαρμογή
και η επιστροφή σε αυστηρό ωράριο είναι ιδιαίτερα δύσκολη
για τα νήπια και τα μικρά παιδιά που όπως είναι φυσικό δεν
ακολουθούσαν κανένα πρόγραμμα στον ύπνο  και το φαγητό
όσο βρίσκονταν σε καλοκαιρινές διακοπές. Και τώρα χρει-
άζονται οπωσδήποτε ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής
για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο ωράριο του παι-
δικού σταθμού, του νηπιαγωγείου ή του σχολείου.  

Υπάρχουν και τα «πρωτάκια» που κάνουν τα πρώτα τους
βηματάκια χωρίς την παρουσία της μαμάς και του παπά.
Αναμφίβολα η πρώτη μέρα του νηπιαγωγείου είναι πολύ ση-
μαντική για ένα παιδί, αφού σηματοδοτεί μια ζωή μάθησης,
εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και προσωπικής ανάπτυξης.
Αυτός ο μεγάλος εξελικτικός σταθμός στη ζωή ενός παιδιού
συνοδεύεται και από έντονα συναισθήματα τόσο από την
πλευρά των γονιών όσο και από την πλευρά των παιδιών.

Και ενώ είναι σύνηθες και
αναμενόμενο το παιδί να
νοιώθει φόβο και άγχος
αφού είναι η πρώτη φορά
που εγκαταλείπει την αγκα-
λιά της μαμάς και το γνώ-
ριμο περιβάλλον του σπιτιού
του για να βρεθεί σε ένα
άγνωστο γι’ αυτό περιβάλ-
λον, άλλα μύρια είναι και τα
ερωτήματα που βασανίζουν
τους γονιούς. Τους απασχο-
λεί αν θα είναι εύκολη η προ-
σαρμογή των παιδιών τους,
αν θα τους αρέσει το περι-
βάλλον, αν θα συνεργάζον-
ται με τα άλλα παιδιά και
αναζητούν άμεσα την καλύ-
τερη λύση.  Πέραν τούτων
δεν αντέχουν το κλάμα των
παιδιών τους, κατά τον απο-
χωρισμό στην είσοδο του σχολείου, που σύμφωνα με τους
ειδικούς δείχνει το δέσιμο του παιδιού με τον γονιό και θε-
ωρείται ως ένα υγιές σημάδι που εκφράζει ένα παιδάκι όταν
αποχωρίζεται τον γονιό του, ακόμα και για λίγο.

Έχοντας επίγνωση των πιο πάνω για την ευκολότερη προ-
σαρμογή των νηπίων στο σχολείο προγραμματίσαμε συναν-
τήσεις των νηπιαγωγών μας με τους γονείς και τα παιδιά
τους στα νηπιαγωγεία, ώστε να υπάρξει η πρώτη γνωριμία,
άλλα και για να τους δοθεί η ευκαιρία να εξερευνήσουν το
χώρο και να νιώσουν ασφάλεια και ταυτόχρονα ελευθερία
μέσα σ’ αυτό.

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς στα Νηπιαγωγεία
μας σήμανε την περασμένη Δευτέρα.  Και όπως γίνεται κάθε
χρόνο έτσι και φέτος το προσωπικό των νηπιαγωγείων μας
ανέμενε με χαμόγελο και πολύ ενθουσιασμό να υποδεχτεί τα
παιδάκια που θα φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ. Οι
χώροι των νηπιαγωγείων γέμισαν και πάλι με χαρούμενες
φωνούλες και γέλια από τα παιδάκια που συναντούσαν και
πάλι τους φίλους τους και τις δασκάλες τους μετά από τις
θερινές διακοπές. Βέβαια υπήρχαν και  παιδάκια με την αγω-
νία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους, αφού πρώτη φορά εγ-
κατέλειπαν την αγκαλιά της μαμάς για να βρεθούν σε ένα
άγνωστο περιβάλλον γι’ αυτά. Ασφαλώς τα «πρωτάκια» μας
θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο για να εξοικειωθούν
με το νέο περιβάλλον.

Υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία των έμπειρων εκ-
παιδευτικών και βοηθών που τα στελεχώνουν, τα νηπιαγω-

γεία μας λειτουργούν έχοντας ως επίκεντρο τα ίδια τα παι-
διά. Η προσπάθεια που γίνεται για ανάπτυξη των παιδιών σε
όλους τους τομείς, τόσο εκπαιδευτικά όσο και συναισθημα-
τικά και κοινωνικά, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε
παιδιού ξεχωριστά, έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους συνά-
δελφους δημοσίους υπαλλήλους, αφού τα σχόλια που λαμ-
βάνουμε είναι ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, αφού ένας από
τους στόχους των νηπιαγωγείων μας είναι η καλλιέργεια της
συνεχούς επικοινωνίας και αδιάλειπτης συνεργασίας των εκ-
παιδευτικών μας με τους γονείς των παιδιών. 

Αυταπόδεικτο γεγονός της ικανοποίησης που επικρατεί
στις τάξεις των μελών μας για τη φροντίδα που παρέχεται
στα Νηπιαγωγεία μας αποτελεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο
παρατηρείται όλο και πιο αυξημένο ενδιαφέρον από συνα-
δέλφους που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στα
Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι για τη
φετινή σχολική χρονιά τα επτά Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ θα
υποδεχτούν συνολικά οκτακόσια περίπου παιδιά από τη βρε-
φική μέχρι και την προδημοτική ηλικία.

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς
θα θέλαμε να ευχηθούμε στα παιδάκια και στο προσωπικό
των νηπιαγωγείων μας καλή  αρχή και μια όμορφη, χαρού-
μενη και δημιουργική χρονιά. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος
της ευθύνης που φέρουμε ως Οργάνωση για την ευημερία
των μελών μας και των παιδιών τους υποσχόμαστε και δε-
σμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε για μία ακόμη επιτυχη-
μένη σχολική χρονιά. n

Οι συνθήκες πυρηνικής και
ραδιολογικής ασφάλειας που
επικρατούν σήμερα στην
Κύπρο αναλύθηκαν σε εργα-
στήριο που πραγματοποι-
ήθηκε στο Βουκουρέστι με

συμμετοχή 17 Ευρωπαϊκών χωρών.  σελ. 12

Εργαστήρι πυρηνικής και 
ραδιολογικής ασφάλειας

Οι προβληματισμοί του Γιάννη Καρτάλη
στο Αθηναϊκό ΒΗΜΑ για τη δυναμική 
αντίδραση των υγιών δυνάμεων στις αυ-
ταρχικές πολιτικές Μπόρις Τζόνσον στη
Βρετανία και Ματέο Σαλβίνι στην Ιταλία.
σελ. 3

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στην
Ευρωβουλή ότι θα συνεχίσει την
πολιτική του προκατόχου της στην
ΕΚΤ αλλά αναφέρτηκε και στην
ανάγκη για μέτρα και προσοχή για
αποτροπή δυσχερειών. σελ. 11

Το πρόγραμμα Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Η αντεπίθεση στον αυταρχισμό 
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, από
την 1η Αυγούστου 2019: Γιασουμής Γιασεμή,
Γιάννος Δημητρίου, Κυριάκος Ζένιος, Ελένη
Κωνσταντίνου, Μαριάννα Λουκά, Νικόλαος
Νικολάου, Χριστόδουλος Παρμάτζιας, Νίκος
Πολυδωρίδης, Ανδρέας Ταουσιάνης, Χαρά-
λαμπος Χαραλάμπους, Μιχάλης Χατζησίμου,
Χριστόφορος Χριστοδούλου.

Ο Αλέξανδρος Στυλιανίδης διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Ελεγκτή Θαλάσσιας
Κυκλοφορίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας, από
τις 2 Σεπτεμβρίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Μαρία Κυρατζή, Πρώτος Λειτουργός
Κοινωνικών Υπηρεσιών, προάγεται στη θέση
Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, από τις 15 Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Οικονομικοί Λειτουργοί,
Υπουργείο Οικονομικών, προάγονται στη
θέση Οικονομικού Λειτουργού Α΄, από τις
15 Ιουλίου 2019: Άννα Αριστοτέλους, Πανα-
γιώτα Ποσπορή, Μαρία Χρ. Μάτση.

Ο Αντρέας Λοΐζου, Οικονομικός Λειτουρ-
γός, Υπουργείο Οικονομικών, προάγεται στη
θέση Οικονομικού Λειτουργού Α΄, από τις
15 Ιουλίου 2019.

Η Σαβούλλα Ορφανίδου, Οικονομικός
Λειτουργός, Υπουργείο Οικονομικών, προ-
άγεται στη θέση Οικονομικού Λειτουργού
Α΄, από τις 15 Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Τελωνειακοί Λειτουργοί Α',
προάγονται στη θέση Ανώτερου Τελωνει-

ακού Λειτουργού, από τις 15 Ιουλίου 2019:
Σταύρος Χλωρακιώτης, Γεώργιος Α. Γεωρ-
γίου, Αναστασία Παναγιώτου, Ανδρέας Σ.
Γεωργίου, Άδωνις Ζ. Χριστοφή, Ευτυχία Στε-
φανίδου, Θεοδώρα Δημητρίου.

Η Λίλια Χριστοφόρου-Ονησιφόρου, Τε-
λωνειακός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Τελωνειακού Λειτουργού Α΄, από τις 15 Ιου-
λίου 2019.

Οι πιο κάτω Τελωνειακοί Λειτουργοί, προ-
άγονται στη θέση Τελωνειακού Λειτουργού
Α΄, από τις 15 Ιουλίου 2019: Χρυστάλλα Μι-
χαηλίδου-Κωνσταντίνου, Ζωή Χατζηαντω-
νίου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Τελώνες, προάγονται
στη θέση Τελώνη, από τις 15 Ιουλίου 2019:
Νεόφυτος Δημητρίου, Ευγένιος Κληρίδης.

Ο Παύλος Α. Παυλικκάς, Βοηθός Τελώ-
νης, προάγεται στη θέση Τελώνη, από τις 15
Ιουλίου 2019.

Οι πιο κάτω Εξεταστές Τελωνείων, προ-
άγονται στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, 1ης
Τάξης, από τις 15 Ιουλίου 2019: Άννα Λάμ-
πρου, Κίκα Παυλίδου.

Ο Κυριάκος Κούνδουρος, Πρώτος Λει-
τουργός Πολεοδομίας, προάγεται στη θέση
Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως, από τις 15 lουλίου 2019.

Ο Ιωάννης Θεοφίλου, Ελεγκτής Εναέριας
Κυκλοφορίας, 1ης Τάξης, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας, προάγεται στη θέση Επιθεω-
ρητή Εναέριας Κυκλοφορίας, από την 1η Αυ-
γούστου 2019.

Η Άννα Ξιναρή, Λειτουργός Αεροπορικών

Κινήσεων Α’, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Αεροπορικών Κινήσεων, από την 1η Αυγού-
στου 2019.

Ο Ανδρέας Γ. Όψιμος, Επιθεωρητής Αερο-
λιμένα Α΄, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή
Αερολιμένα, από την 1η Αυγούστου 2019.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Πρώτου
Γραμματειακού Λειτουργού, από την 1η Αυ-
γούστου 2019: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑ ΛΕΝΙΑ,
ΠΟΛΕΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΣΚΟΡΔΗΣ ΚΩ-
ΣΤΑΣ, ΑΒΡΑΞΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΑΤΖΗ-
ΙΩΣΗΦ ΟΡΤΑΝΤΖΑ, ΚΟΥΣΕΤΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ,
ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΜΑ-
ΓΔΑΛΗΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΪΖΟΣ,
ΠΑΝΤΟΥΡΗ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ, ΑΛΩΝΕΥ-
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩ, ΠΑΝΤΟΠΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΒΡΟΝΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ.

Ο Χαράλαμπος Ιωάννου, Επιθεωρητής
Ελέγχου ΟΚΓΒ, Υπουργείο Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προ-
άγεται στη θέση Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄
ΟΚΓΒ, από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Μαρία Νικολάου-Μενοίκου, Τεχνικός,

Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού, από
την 1η Αυγούστου 2019.

Οι πιο κάτω Εκτελεστικοί Μηχανικοί,
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, προάγονται
στη θέση Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανι-
κού, από τις 15 Αυγούστου 2019: Δημήτρης
Ανδρονίκου, Χάρης Κασιουλής.

Ο Αντώνιος Χρ. Κολιός, Υδρολόγος,
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Υδρολόγου, από τις 15 Αυ-
γούστου 2019.

Οι πιο κάτω Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Ηλεκτρο-
λόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού, από τις 15
Αυγούστου 2019: Ιωάννης Παπάζογλου, Ευ-
ριπίδης Κυριακίδης.

Η Ιωάννα Στυλιανού, Υγειονομικός Μη-
χανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Αναπτύξεως Υδά-
των, προάγεται στη θέση Ανώτερου Υγει-
ονομικού Μηχανικού, από τις 15 Αυγούστου
2019.

Η Σόνια Τ. Σωτηρίου, Τεχνικός Μηχανι-
κός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, προάγεται
στη θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης,
από τις 15 Αυγούστου 2019. n

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

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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Στις ενδοτμηματικές εξετάσεις που έγιναν
στις 30 Μαΐου 2019, έχουν επιτύχει οι πιο
κάτω λειτουργοί, τα ονόματα των οποίων
παρατίθενται με αλφαβητική σειρά:

Α. Για Τελωνειακούς Λειτουργούς:
1. Βασιλειάδης Παναγιώτης
2. Θεοδώρου Φίλιππος
3. Κοϊνά Βασιλική 
4. Παντελή Ερμιόνη 

5. Παφίτη Βαλεντίνα 
6. Σολέα Ειρήνη 
7. Στυλιανού Χαράλαμπος 
8. Φάκα Ανθούλα 
9. Χάγιαννη Αλεξάνδρα 
B. Για Βοηθούς Τελωνείων για ανέλιξη

τους στη μισθολογική κλίμακα Α7:
1. Δημητριάδου Μάρθα

Αποτελέσματα Τμηματικών Εξετάσεων
στο Τμήμα Τελωνείων

Σε σχέση με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ
για το θάνατο 15χρονου μαθητή, ο
Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπη-

ρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει τη βαθιά
λύπη του για το συμβάν, όπως και την ολό-
πλευρη συμπαράστασή του προς τους Λει-
τουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι
ξεπερνούν τον εαυτό τους συμπαραστεκό-
μενοι στο πλευρό της κοινωνίας, όπου τα
προβλήματα αυξάνονται γεωμετρικά και το
προσωπικό δίνει μια άνιση μάχη, για την αν-
τιμετώπιση τους ενώ, ο αριθμός του συνεχώς
μειώνεται με όλα τα δυσμενή επακόλουθα,
τόσο για το ίδιο το προσωπικό όσο και, κατ’
επέκταση, στη διεκπεραίωση των καθηκόν-
των του.

Ο Κλάδος θεωρεί ότι η στόχευση των
ΜΜΕ κατά των Λειτουργών Κοινωνικών

Υπηρεσιών είναι άστοχη και ατεκμηρίωτη και
χαιρετίζει το γεγονός ότι η έρευνα που θα
πραγματοποιηθεί θα είναι πολύπλευρη, θα
αναδείξει το ρόλο όλων των εμπλεκόμενων
και θα καταδείξει και την ποιότητα της ερ-
γασίας των Λειτουργών.  

Ταυτόχρονα ο κλάδος αναμένει από το
Υπουργείο Εργασίας να προβεί σε άμεση
πλήρωση όλων των κενών θέσεων Λειτουρ-
γών Κοινωνικών Υπηρεσιών που έχουν προ-
κύψει από τη χρόνια υποστελέχωση και τις
αφυπηρετήσεις στο τμήμα, ώστε να λειτουρ-
γεί σε συνθήκες πλήρους και αποτελεσματι-
κής στελέχωσης.

Επισημαίνεται ότι μόνο με 8 προσλήψεις
τα τελευταία 15 χρόνια δεν μπορούν να κα-
λυφθούν τα κενά! n

Ανακοίνωση Κλάδου Λειτουργών
Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΗΣυμβουλευτική Επιτροπή του Τμή-
ματος Φυλακών, με ανακοίνωση της,
γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση

για πλήρωση 19 κενών μόνιμων θέσεων δε-
σμοφύλακα θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Σε-
πτεμβρίου 2019, στις 9π.μ, στη Λευκωσία.
Όσον αφορά τα εξεταστικά κέντρα, καθώς
και την ύλη της γραπτής εξέτασης έχουν

σταλεί διπλοσυστημένες επιστολές, ημερο-
μηνίας 6 Αυγούστου 2019 σε όλους τους
υποψήφιους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία των εξετάσεων μπορούν να λαμ-
βάνονται από το Τμήμα Φυλακών, στο τη-
λέφωνο 22406120. n

Η γραπτή εξέταση για πλήρωση 
μόνιμων θέσεων δεσμοφύλακα 

Ανακοίνωση του Οργανισμού Κρατι-
κών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
πληροφορεί το κοινό ότι το πρό-

βλημα που παρουσιάσθηκε το Σάββατο 24
Αυγούστου για μερικές ώρες και αφορούσε
στη στελέχωση του Τμήματος Ατυχημάτων
και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκο-

μείου Πόλεως Χρυσοχούς με Ιατρό, επιλύ-
θηκε και το εν λόγω Τμήμα λειτουργεί κα-
νονικά.

Ο Οργανισμός εξέφρασε απολογίες για
την οποιαδήποτε ταλαιπωρία πιθανόν να
προκλήθηκε στους ασθενείς τις περιοχής. n

Κανονικά λειτουργεί το ΤΑΕΠ στην Πόλη
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Aπόψεις και σχόλια
«Ο γείτονας από την κόλαση» 

Δεν περνάει ημέρα που ο Τούρκος πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην επιβε-

βαιώνει ότι είναι «ο γεί-
τονας από την κό-
λαση». Δεν του αρκεί
να καταπατάει τα δι-
καιώματα του δικού
του λαού, αλλά επεμ-
βαίνει συνεχώς σε γει-
τονικές (και πιο απομα-
κρυσμένες) χώρες, επι-

βουλεύεται τα εδάφη και δικαιώματα άλλων
λαών, δεν διστάζει να κρατάει ομήρους ξέ-
νους πολίτες για να πετύχει τους στόχους
του. Τώρα διατυμπανίζει ότι η Τουρκία δι-
καιούται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο κ.
Ερντογάν μπορεί να είναι θύμα παραληρή-
ματος μεγαλείου, αλλά η τραγική αλήθεια
είναι ότι η διεθνής κοινότητα ούτε μπορεί
ούτε φαίνεται να θέλει να τον ελέγξει. Σε
έναν ευνομούμενο κόσμο, μια χώρα δεν θα
τολμούσε να απειλεί την ασφάλεια και τη
σταθερότητα των γειτόνων της χωρίς να δια-
τρέχει τον κίνδυνο κυρώσεων και απομόνω-
σης. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Ο κ. Ερντογάν
μπορεί να μην είναι ο μοναδικός αυταρχικός
και ταραχοποιός ηγέτης στον κόσμο, ούτε ο
πιο επικίνδυνος. Η ιδιαίτερη δυστυχία για
εμάς είναι ότι αυτός αποτελεί άμεσο κίνδυνο
για την Ελλάδα.

Θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει τη 
δήλωση του κ. Ερντογάν για το δικαίωμα
της Τουρκίας να αποκτήσει πυρηνικούς 
πυραύλους ως μέρος της τακτικής του να
υψώνει συνεχώς τους τόνους ώστε να προ-
βάλλει εαυτόν ως ακούραστο προστάτη του
έθνους και της θρησκείας. Ο συνδυασμός
παραπόνου, τσαμπουκά και μεγαλομανίας
χρησιμοποιείται για να αποσπάσει την προ-

σοχή των οπαδών του από το γεγονός ότι οι
μεγάλες πόλεις διοικούνται από την αντιπο-
λίτευση, ότι στη Συρία η Ρωσία και οι ΗΠΑ
περιορίζουν τις τουρκικές φιλοδοξίες, ότι η
οικονομία δείχνει τα όρια των ικανοτήτων
του σύγχρονου Μίδα. Οταν ο Ερντογάν
απειλεί να προωθήσει Σύρους πρόσφυγες
προς την Ευρώπη, όταν μιλάει για πυρηνικά
όπλα, θέλει να δείξει πως, ό,τι και αν συμ-
βαίνει, αυτός παραμένει κυρίαρχος του παι-
χνιδιού.

Όσο κι αν ισχύει αυτή η ερμηνεία, το γε-
γονός είναι ότι η Τουρκία μπορεί να πετύχει
πολλά εκμεταλλευόμενη το μέγεθος και τη
γεωγραφική της θέση, τη σύγχυση στην πο-
λιτική των ΗΠΑ, τη μακιαβελική επιρροή
του Βλαντιμίρ Πούτιν. (Εξάλλου, η Ρωσία
ανέλαβε την κατασκευή πυρηνικού εργο-
στασίου στη νότια Τουρκία.) Όσο ευκαι-
ριακή και αν ήταν η αρχική προσέγγιση Ερν-
τογάν - Πούτιν, όσο περνάει ο καιρός, και οι
δύο έχουν επενδύσει τόσο στη σχέση τους
που αλλάζουν τα δεδομένα δεκαετιών. Την
ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να
αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., η
Τουρκία λειτουργεί ως ρωσική σφήνα στη
Συμμαχία. Και ενώ τα σύνορα της Ελλάδας
αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για
το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης, ο πυ-
ρομανής γείτονας ονειρεύεται πυρηνικά
όπλα.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 06.09.2019

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Η αντεπίθεση στον αυταρχισμό 
Δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέ-

θηκαν σε μια πρωτοφανή πολιτική κρίση το

τελευταίο διάστημα, η
Βρετανία με τη γνωστή
απίστευτη περιπέτεια
του Brexit και η Ιταλία
με την πρόταση μομ-
φής του ακροδεξιού
εθνικιστή Ματέο Σαλ-
βίνι, ο οποίος πίστευε
ότι με τον τρόπο αυτόν

θα προκαλούσε εκλογές, τις οποίες και θα
κέρδιζε. Στο Λονδίνο η κρίση κορυφώθηκε
όταν ο επίσης ακροδεξιός και εθνικιστής
νέος πρωθυπουργός αποφάσισε να κλείσει
το Κοινοβούλιο και να οδηγήσει τη χώρα
του στην έξοδο από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.
Το ευτύχημα όμως είναι ότι και οι δύο απέ-
τυχαν στα σχέδιά τους, καθώς στη μεν Ρώμη
σχηματίστηκε τελικά μια φιλοευρωπαϊκή κυ-
βέρνηση συνεργασίας των δύο πρώην αντι-
μαχόμενων δυνάμεων, του Δημοκρατικού
Κόμματος και του Κινήματος των 5 Αστέ-
ρων, στo δε Λονδίνο η Βουλή επέβαλε με
νόμο να μην υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις αυτό που
αποδεικνύεται είναι ότι ο υγιείς δημοκρατι-
κές δυνάμεις, ανεξάρτητα από τις κομματι-
κές τους δεσμεύσεις, αποφάσισαν επιτέλους
να αντεπιτεθούν απέναντι στα ξεκάθαρα 
αντιδημοκρατικά σχέδια των αυταρχικών
ηγετών τους και πέτυχαν τον στόχο τους,
προς το παρόν τουλάχιστον. Η εξέλιξη αυτή
προκάλεσε όπως είναι ευνόητο ένα κλίμα
ανακούφισης στις Βρυξέλλες, όπου όλο 
το προηγούμενο διάστημα, παρά τις γνω-
στές διαφωνίες μεταξύ των χωρών-μελών
της ΕΕ, υπήρξε μια σταθερή και ενιαία αντι-
μετώπιση των βρετανικών ακροτήτων, ενώ 
η ανάληψη του υπουργείου Οικονομικών
στην Ιταλία από τον φιλοευρωπαίο καθη-

γητή Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, μέλος του 
Δημοκρατικού Κόμματος και επικεφαλής της
οικονομικής επιτροπής του Ευρωκοινοβου-
λίου, κρίθηκε ως απόλυτα θετική, προμη-
νύοντας τη βελτίωση των ιταλοευρωπαϊκών
σχέσεων. Μένει τώρα να δούμε πώς θα αντι-
δράσει ο απρόβλεπτος Μπόρις Τζόνσον, ο
οποίος τελικά έπεσε στην παγίδα που ο ίδιος
επιχείρησε να στήσει, χάνοντας την κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία.

Τη Δευτέρα πάντως η απόφαση του 
βρετανικού Κοινοβουλίου (μία ημέρα προ-
τού κλείσει) θα έχει καταστεί νόμος του 
κράτους και από εκεί και πέρα «γαία πυρί
μιχθήτω», καθώς είναι εντελώς αδύνατο να
προβλέψει κανείς πώς θα, εξελιχθούν τα
πράγματα, ιδίως αν οι Εργατικοί προλάβουν
και καταθέσουν πρόταση μομφής, ενώ θα
γίνει και νέα ψηφοφορία για το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών. Στη δε Ιταλία είναι 
επίσης αδύνατο να γίνει πρόβλεψη για το
ποια θα είναι η διάρκεια του νέου κυβερνη-
τικού σχήματος, σε μια χώρα της οποίας 
το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μόνιμη σχε-
δόν κυβερνητική αστάθεια. Οι Ιταλοί ακο-
λουθούν προφανώς τη ρήση του Γκαλιλέο
Γκαλιλέι «Ε pur si muove!» (Και όμως κινεί-
ται), η οποία όμως δεν αφορούσε τη μόνιμη
κινητικότητα στην πολιτική ζωή, αλλά την
περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο.
Ίσως γιατί το 1633 δεν υπήρχε ακόμη πολι-
τική ζωή, όπως την εννοούν σήμερα οι 
απόγονοι του διάσημου αστροφυσικού 
συμπατριώτη τους. 

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 08.09.2019

l Ίδωμεν.

Στην ανάγκη για μείωση του υπερβολι-
κού φόρτου  εργασίας και την εφαρ-
μογή ρυθμίσεων στο εργασιακό περι-

βάλλον  που συμβάλλουν στην ευεξία των
εργαζομένων αναφέρεται στην τελευταία έκ-
θεση  του το Κοινοτικό  Eρευνητικό ΄Ιδρυμα
για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης και
Εργασίας γνωστό  ως Eurofound.  Η έκθεση
βασίστηκε στα ευρήματα επισκόπησης που
τιτλοφορήθηκε «Συνθήκες Εργασίας και
Υγεία Εργαζομένων».

Τονίζεται στην ΄Εκθεση ότι οι ρυθμίσεις
που αφορούν την εργασία είναι ουσιαστικής
σημασίας για την υγεία και ευεξία των εργα-
ζομένων και βασικό τους στοιχείο πρέπει να
είναι η αναγνώριση των ικανοτήτων τους
και η δέσμευση ότι  με βάση τις ικανότητες
αυτές καθορίζονται οι απολαβές και  οι προ-
οπτικές ανέλιξης και διασφαλίζεται η απρό-
σκοπτη απασχόληση τους.  

Σε ότι αφορά τον τομέα της υγείας η με-
λέτη του Eurofound τονίζει ότι η προστασία
της υγείας των εργαζομένων αποτελεί ιστο-
ρική κοινωνική ευθύνη και προσθέτει ότι οι
κυβερνήσεις έχουν πλέον αποδεχθεί ότι η
προστασία της υγείας των εργαζομένων όχι
μόνο είναι ουσιαστικής αξίας ως προαπαι-

τούμενο για την ανάπτυξη  κοινωνικών στό-
χων αλλά και ως προϋπόθεση για αυξημένη
παραγωγικότητα, για  αποτελεσματική συμ-
μετοχή στο χώρο της οικονομίας της αγοράς
όπως και για  μειωμένες  δαπάνες για τη δη-
μόσια υγεία. Είναι στα πλαίσια αυτά που με
την πάροδο του χρόνου έχουν υιοθετηθεί
από τις κυβερνήσεις και  τεθεί σε εφαρμογή
κανονισμοί που διέπουν την επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

Ο Eurofound επισημαίνει ότι η προστασία
της υγείας και  συνακόλουθα και της ευεξίας
των εργαζομένων παραμένει για δεκαετίες
αναλλοίωτη στις αποδεκτές αρχές των κρα-
τών όμως με την πάροδο του χρόνου    συν-
τελείται μια συνεχής  αλλαγή στη φύση της
εργασίας, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιο-
ποίησης των αγορών και του εντεινόμενου
ανταγωνισμού ενώ ανατρέπεται και η  σημα-
σία  των οικονομικών τομέων με την ρα-
γδαία αύξηση της σημασίας των υπηρεσιών
και των εργαλείων ψηφιακής εργασίας που
καθοδηγούν και τι αλλαγές στη φύση της ερ-
γασίας και προάγουν επίσης αλλαγές στο ερ-
γατικό δυναμικό. Η  Επισκόπηση του Οργα-
νισμού κατέδειξε επίσης ότι στην υπό εξέ-
ταση περίοδο έχουν αυξηθεί οι γυναίκες που

βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ενώ γε-
νικά το εργατικό δυναμικό βρίσκεται σε πο-
ρεία  γήρανσης.  Παράλληλα έχουν μεταλ-
λαγεί και τα προβλήματα υγείας με την ανά-
δειξη ιδιαίτερα αυξημένων  μυοσκελετικών
προβλημάτων και ανωμαλιών στην πνευμα-
τική υγεία. 

Στα πορίσματα της έκθεσης εντάσσεται
και η ανάγκη για συντήρηση των συστημά-
των σύναξης το οποία κατατάσσεται στις
προτεραιότητες λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού ενώ συνεκδοχικά στις ίδιες προ-
τεραιότητες περιλαμβάνεται και η ανάγκη
για είσοδο αυξημένου αριθμού εργαζομένων
στην αγορά εργασίας όπως και  η παραμονή
τους στην εργασία για χρόνο μεγαλύτερης
διάρκειας. 
Βελτίωση συνθηκών  εργασίας 

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας έχει
από  πολλού ενταχθεί στους στόχους της πο-
λιτικής της ΕΕ . Η ασφάλεια και η διαφύλαξη
της υγείας στο εργασιακό περιβάλλον έχουν
αναδειχθεί  ως κοινωνικό δικαίωμα με τη δη-
μοσίευση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων ο οποίο καθορίζει ότι κάθε
εργαζόμενος/η έχει δικαίωμα σε συνθήκες
εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την

ασφάλεια και την αξιοπρέπεια του/της.
Πέραν τουτου ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων ο οποίος επικυρώ-
θηκε το 2017 επανατόνισε τη σημασία των
συνθηκών εργασίας με τη διακήρυξη  ότι οι
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε συνθήκες
εργασίας για ασφάλεια και ευεξία προσαρ-
μοσμένο στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

Η εναρμόνιση και η βελτίωση των εργα-
σιακών συνθηκών παραμένει ως ένας σταθε-
ρός βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης από την εποχή της υπογραφής
της Συνθήκης της Ρώμης το 1956 για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό-
τητας.  Σύμφωνα με το ΄Αρθρο 153 της Συν-
θήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η ΕΕ μπορεί να υιοθετεί οδηγίες
που καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις,  όπως
και συμπληρωματικές δραστηριότητες των
Κρατών Μελών για τη βελτίωση του εργα-
σιακού  περιβάλλοντος με στόχο την προ-
στασία της ασφάλειας κα της  υγείας των ερ-
γαζομένων. Είναι σ’ αυτά τα πλαίσια που διε-
νεργήθηκε και η Επισκόπηση Eurofound και
τα πορίσματα στα οποία κατέληξε. n

Επισκόπηση του Eurofound επισημαίνει την ανάγκη 
βελτίωσης διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων  
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To χαρακτηριστικό που μοιράζονται τα παιδιά 
που θα πετύχουν στο σχολείο και τη ζωή τους

To χαρακτηριστικό που μοιράζονται τα παιδιά που
θα πετύχουν στο σχολείο και τη ζωή τους -Είναι το τέ-
λειο προγνωστικό.

Πώς εξηγείται το γεγονός ότι κάποιοι μαθητές, όχι ιδιαί-
τερα ταλαντούχοι ή έξυπνοι πέτυχαν στη ζωή τους ενώ κά-
ποιοι άλλοι που υπήρξαν λαμπρά παραδείγματα ευφυίας δεν
τα κατάφεραν;

Ακούγεται αρκετά δύσκολο να προβλέψει κάποιος ποιο
παιδί μέσα σε μια τάξη θα έχει μια εντυπωσιακή επαγγελμα-
τική πορεία ως ενήλικας. Η ομάδα της δασκάλας Angela Lee
Duckwort στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να ερευνήσει τόσο
παιδιά όσο και ενήλικες για να εξηγήσει το φαινόμενο αυτό.

Όπως εξήγησε στην ομιλία της στο TED, ερευνώντας
άτομα σε μεγάλες εταιρείες και μαθητές σχολείων σε περιο-
χές χαμηλού εισοδήματος, προέκυψε ότι ένα χαρακτηριστικό
που μοιράζονταν οι πιο επιτυχημένοι -περισσότερο από τα
υπόλοιπα- ήταν η απάντηση στο ερώτημα.

Το χαρακτηριστικό που προέκυψε ως εξαιρετικό προγνω-

στικό για την επιτυχία δεν ήταν το IQ. Δεν ήταν η νοημο-
σύνη, ούτε η καλή εμφάνιση, η σωματική υγεία ή η κοινωνι-
κοοικονομική κατάσταση.

Τι ήταν;
Το θάρρος (με δόσεις τόλμης και θράσους).

Όπως το ορίζει η ίδια η ερευνήτρια είναι «το πάθος και η
επιμονή για μακροπρόθεσμα πρότζεκτ και η σκληρή δουλειά
για να τα πραγματοποιήσουν».

Με άλλα λόγια, το θάρρος είναι η δυνατότητα να παρα-
μείνετε πιστοί σε έναν στόχο, ακόμη και όταν ο στόχος είναι
μακροπρόθεσμος ή υπάρχουν αποτυχίες.

Πώς μπορούμε όμως να εμφυσήσουμε στα παιδιά μας αυτό
το θάρρος; Εάν είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία, πώς
θα το διδάξουμε;

Τα παιδιά τείνουν να σταματούν να προσπαθούν όταν
έχουν κάνει κάποιο λάθος, φοβούμενα την αποτυχία. Αυτό
τα πηγαίνει πίσω.

Διδάξτε στα παιδιά σας ότι πρέπει πάντα να προσπαθούν

και ας κάνουν λάθος. Κάθε πρόκληση τα κάνει πιο δυνατά.
Δεν έχει σημασία αν έχει κάποιος την σωστή απάντηση -

έχει σημασία μόνο να προσπαθήσει και να συνεχίσει να προ-
σπαθεί. n 

ΗΕΟΚΕ αφιερώνει το εμβληματικό της
Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών του
2019 στη χειραφέτηση των γυναικών

και στον αγώνα για την ισότητα των φύλων.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψη-

φιότητας για το 2019 είναι πλέον ανοικτή.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Επιτροπή προκήρυξε το Βραβείο της Κοινω-
νίας Πολιτών για το έτος 2019. Το βραβείο
του 2019 έχει ως θέμα Περισσότερες γυναί-
κες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία
και θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και
έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη ίσων
ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και στην
εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισής τους σε

όλους τους τομείς
της οικονομικής και
της κοινωνικής
ζωής.

Για το Βραβείο
της Κοινωνίας Πο-
λιτών που απονέμει
η ΕΟΚΕ μπορούν
να διαγωνιστούν
όλες οι οργανώσεις
της κοινωνίας πολι-
τών που έχουν την
έδρα τους στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό

επίπεδο. Μπορούν επίσης να διαγωνιστούν
και απλοί ιδιώτες. Για τη διασφάλιση της επι-

λεξιμότητάς τους, οι πρωτοβουλίες ή τα έργα
πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να βρί-
σκονται υπό εξέλιξη.

Θα απονεμηθούν συνολικά 50 000 ευρώ σε
πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές. Η τελική
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιό-
τητας είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα
10.00 και η τελετή απονομής του βραβείου
θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου
2019 στις Βρυξέλλες.

Η πλήρης περιγραφή των προϋποθέσεων
και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψη-
φιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-
events/events/2019-eesc-civil-society-prize.n 

Το Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών του 2019 
είναι αφιερωμένο στη χειραφέτηση των γυναικών

Ο μεσημεριανός ύπνος μια ή δύο φορές την εβδομάδα συνδέεται 
με μειωμένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

Αυτοί που παίρνουν έναν
υπνάκο κατά τη διάρκεια της
ημέρας μια ή δύο φορές την

εβδομάδα διατρέχουν μικρότερο κίν-
δυνο εμφάνισης εγκεφαλικού ή καρ-
διακής προσβολής, σύμφωνα με νέα
έρευνα.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμέ-
νης μελέτης, που δημοσιεύτηκαν
στην επιστημονική επιθεώρηση
“Heart”, έδειξε ότι αυτοί που κοι-
μούνταν μια με δύο φορές την εβδο-
μάδα για λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας
είχαν τις μισές πιθανότητες να βρεθούν αν-
τιμέτωποι με περιστατικά που θέτουν σε κίν-
δυνο τη ζωή, όπως εγκεφαλικό και καρδιακή
προσβολή.

Οι μελετητές επιχείρησαν να βρουν τη
σύνδεση ανάμεσα στη συχνότητα και τη
διάρκεια του μεσημεριανού ύπνου και την
πιθανότητα θανατηφόρων ή μη θανατηφό-
ρων επεισοδίων καρδιακών νόσων σε 3.462
κατοίκους της Λοζάννης στην Ελβετία.

Στην έρευνα “CoLaus”, η οποία εξέταζε

τους παράγοντες πίσω από την ανάπτυξη
καρδιαγγειακών ασθενειών, συλλέχθηκαν
συμμετέχοντες που στην αρχή της μελέτης
(2003-2006) είχαν ηλικία 35 με 75 έτη. Οι
πρώτες ιατρικές εξετάσεις έγιναν μεταξύ του
2009 και του 2012 αφού πρώτα οι ερευνητές
είχαν παρατηρήσει τις συνήθειες ύπνου της
περασμένης εβδομάδας των συμμετεχόντων.

Η υγεία όσων έλαβαν μέρος παρακολου-
θήθηκε για τα επόμενα 5 χρόνια. Κατά τη
διάρκεια αυτή καταγράφηκαν 155 περιστα-
τικά θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών

καταστάσεων. Πάνω από τους μισούς συμ-
μετέχοντες (58%) δεν είχαν κοιμηθεί κατά τη
διάρκεια της ημέρας την προηγούμενη εβδο-
μάδα των εξετάσεων, ένας στους πέντε
(19%) είχε πάρει έναν ή δυο μεσημεριανούς
ύπνους, ένας στους 10 (12%) είχε κοιμηθεί
μέσα στη μέρα τρεις με πέντε φορές και το
11% δήλωσε ότι πήρε έναν μεσημεριανό
υπνάκο έξι με επτά φορές.

Διαπιστώθηκε ότι αυτοί που συνήθιζαν να
παίρνουν έναν μεσημεριανό ύπνο διαστήμα-
τος από πέντε έως 60 λεπτά, μία με δύο
φορές την εβδομάδα είχαν 48% λιγότερες πι-
θανότητες να προσβληθούν από εγκεφα-
λικό, καρδιακή προσβολή ή καρδιακή ανε-
πάρκεια συγκριτικά με εκείνους που δεν κοι-
μούνταν καθόλου.

Ωστόσο, οι άνθρωποι που κοιμούνταν
πάνω από αυτό το επίπεδο είχαν αυξημένες
πιθανότητες τέτοιων επεισοδίων και μάλι-
στα όσο περισσότερο (πιο συχνά) κοιμούν-
ταν τόσο ο κίνδυνος αυξανόταν. Αυτό ίσως
οφείλεται στο ότι από μόνη της η ανάγκη
του να κοιμάται κανείς περισσότερο ενδέχε-

ται να υποκρύπτει κάποιο πρόβλημα υγείας.
Αυτή όμως η αύξηση κινδύνου, με ύψος

67%, εξαφανίστηκε όταν διερευνήθηκαν και
άλλοι δυνητικά βλαβεροί παράγοντες. Η
ωφέλιμη επίδραση του μεσημεριανού ύπνου
διατηρήθηκε ακόμα και όταν οι ερευνητές
έλαβαν υπόψη τους και άλλους παράγοντες
που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο καρ-
διακών επεισοδίων, όπως το κάπνισμα ή
υψηλή χοληστερόλη.

Παρόλα αυτά, η μεγάλη ηλικία (65+) και 
η σοβαρή άπνοια κατά τον ύπνο επηρέαζαν
μερικώς τη σχέση μεσημεριανού ύπνου και
καρδιαγγειακών επεισοδίων. Οι συντάκτες
αυτής της μελέτης εξηγούν ότι η συγκεκρι-
μένη έρευνα μπορεί να έχει πολλά οφέλη για
τη δημόσια υγεία. “Αν και ακόμα τα ερωτή-
ματα είναι περισσότερα από τις υπάρχουσες
απαντήσεις, έχει έρθει η ώρα να αποκαλυ-
φθεί η σημασία του μεσημεριανού ύπνου 
για τις επιβαρυμένες καρδιές”, τονίζουν οι
ίδιοι. n

Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΑΝ/ΑΧΡ)
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, (ΕΔΥ),

στις 23.11.2010, αποφάσισε την προαγωγή
των ενδιαφερομένων μερών Αγιομαμίτη,
Λαζάρου, και Μιτσίδου, (ΕΜ), στη μόνιμη
θέση Τελωνειακού Λειτουργού Α΄, Τελωνεία,
από 1.1.2011.  Υποψήφια για τη θέση ήταν
και η εφεσείουσα Δημητρίου, η οποία, όμως,
δεν έτυχε προαγωγής.  Μη ικανοποιηθείσα,
καταχώρισε την προσφυγή αρ. 333/2011, η
οποία απορρίφθηκε.   Η παρούσα έφεση
στρέφεται κατά της απορριπτικής απόφασης
στην εν λόγω προσφυγή.

Οι υπό πλήρωση θέσεις ήταν θέσεις προ-
αγωγής.  Ως εκ τούτου, η πλήρωσή τους κα-
θοριζόταν από το άρθρο 35 του περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990.  Κατά την
κρίσιμη συνεδρία της ΕΔΥ, στις 23.11.2010,
κλήθηκε και παρέστη ο Διευθυντής Τελω-
νείων,  ο οποίος, αφού σύστησε τα ενδιαφε-
ρόμενα πρόσωπα ως τα πλέον κατάλληλα
για προαγωγή, αποχώρησε.  Η σύστασή του
αφορούσε στο ότι αυτά υπερείχαν σε αρχαι-
ότητα έναντι όλων των μη συστηνομένων
υποψηφίων και δεν υστερούσαν τούτων σε
αξία στις υπηρεσιακές εκθέσεις.  

Στη συνέχεια, η ΕΔΥ αφού έλαβε υπόψη
τα τρία καθιερωμένα κριτήρια προαγωγής,
(αξία, προσόντα, αρχαιότητα),
όπως αυτά προέκυπταν από
τους προσωπικούς φακέλους
και τις ετήσιες υπηρεσιακές
εκθέσεις των υποψηφίων και
τη σύσταση του Διευθυντή,
έκρινε ότι τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα υπερείχαν των
άλλων υποψηφίων και απο-
φάσισε να τους προσφέρει
προαγωγή στη θέση. 

Σύμφωνα με το τηρηθέν
πρακτικό, η ΕΔΥ βάσισε την
επιλογή της στα ίδια στοιχεία,
στα οποία βάσισε τη σύστασή
του και ο Διευθυντής, στο ότι, δηλαδή, τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα υπερείχαν σε αρ-
χαιότητα και δεν υστερούσαν σε αξία έναντι
των υπολοίπων υποψηφίων.   Επιπρόσθετα
έλαβε υπόψη ότι τα ΕΜ διέθεταν τη σύ-
σταση του Διευθυντή. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού εξέτασε
με λεπτομέρεια τους λόγους ακύρωσης που
πρόβαλε η Αιτήτρια/Εφεσείουσα, κατέληξε
ως ακολούθως:-

«Η όλη εικόνα λοιπόν δείχνει ότι ο Διευ-

θυντής και η ΕΔΥ εβασίσθησαν σε μια αρ-
χαιότητα που ήταν πέραν της οριακής σημα-
σίας, την οποία και συστάθμισαν με μια υπε-
ροχή της Αιτήτριας σε πρόσθετα προσόντα
(και τούτο μόνο ως προς τα ΕΜ Λαζάρου και
Αγιομαμίτη, αφού και το ΕΜ Μιτσίδου διέ-
θετε πρόσθετο προσόν όπως και η Αιτήτρια
ώστε να ήταν ουσιαστικά ισοδύναμη με την
Αιτήτρια σε πρόσθετα προσόντα) τα οποία
δεν αποτελούσαν πλεονέκτημα.  Υπό αυτές
τις συνθήκες, ούτε η σύσταση του Διευθυντή
ήταν πεπλανημένη ούτε η επιλογή της ΕΔΥ
ήταν μη ευλόγως επιτρεπτή ως εκτός των
ορίων της διακριτικής ευχέρειας της.  Αυτό
που ουσιαστικά εισηγείται η Αιτήτρια ήταν
ότι ο Διευθυντής και η ΕΔΥ όφειλαν να προ-
τιμήσουν (και πάλι τούτο μπορούσε να
αφορά μόνο τα ΕΜ Λαζάρου και Αγιομα-
μίτη) το δικό της πρόσθετο προσόν αντί την
αρχαιότητα των ΕΜ.  Τούτο όμως θα συνι-
στούσε υποκατάσταση της κρίσης του Δικα-
στηρίου, ως προς τη βαρύτητα εκάστου
στοιχείου, για εκείνη της ΕΔΥ η οποία και
έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια
επιλογής. Η επέμβαση του Δικαστηρίου δεν
μπορεί να γίνεται τόσο εξειδικευμένα και λε-
πτομερειακά, προκειμένου περί αυστηρώς
ακυρωτικού ελέγχου.»

Οι λόγοι της προσφυγής
Η εφεσείουσα, με τους λόγους έφεσης 1

και 2, ουσιαστικά, αμφισβήτησε την ορθό-
τητα του πιο πάνω συμπεράσματος στην
πρωτόδικη απόφαση, υποβάλλοντας ότι το
εκδικάσαν Δικαστήριο έσφαλε στην κρίση
του ότι η σύσταση του Διευθυντή, καθώς και
η τελική επιλογή της ΕΔΥ δεν ήταν πεπλα-
νημένες, αλλά ήταν εύλογα επιτρεπτές και
εντός των ορίων της διακριτικής τους ευχέ-
ρειας.  Η κατάληξη του πρωτόδικου Δικα-
στή, επεσήμανε, περί σημαντικής υπεροχής

των ενδιαφερομένων προσώ-
πων σε αρχαιότητα έναντι
της, δηλαδή κατά οκτώ έτη,
είναι λανθασμένη, καθώς,
σύμφωνα με τα στοιχεία των
φακέλων, το προβάδισμα αρ-
χαιότητάς τους, πέραν του
ότι αφορούσε σε θέση προ-
προηγούμενη της υπό ανα-
φορά, οφειλόταν στην κα-
τοχή, από μέρους τους, θέσης
με ψηλότερη μισθολογική
κλίμακα.  

Η Αιτήτρια/Εφεσείουσα
τόνισε ότι τέτοια απομακρυ-

σμένη αρχαιότητα έχει,  επανειλημμένα, νο-
μολογηθεί ως ασήμαντη και μικρής σημα-
σίας.  Συνεπώς, κατά την άποψη της πεπλα-
νημένα ο Διευθυντής και η ΕΔΥ την έλαβαν
υπόψη, αποδίδοντάς της, μάλιστα, αποφασι-
στική σημασία. Επικαλέστηκε, συναφώς, τις
αποφάσεις της Ολομέλειας στις υποθέσεις
Δημοκρατία ν. Χρίστου (1991) 3 Α.Α.Δ. 56
και Χόπλαρος ν. Μακρή κ.ά. (2005) 3 Α.Α.Δ.
513.

Πρόσθετα προς τα πιο πάνω, η εφεσείουσα

εισηγήθηκε ότι ο Διευθυντής και η ΕΔΥ πλα-
νήθηκαν και ως προς τη σημασία που αυτοί
απέδωσαν στο μεταπτυχιακό προσόν της.
Συγκεκριμένα, ενώ το έκριναν ως σχετικό με
τα καθήκοντα της θέσης, του απέδωσαν πε-
ριορισμένη βαρύτητα, παραγκωνίζοντας, ου-
σιαστικά, την κατοχή του,
προς όφελος της απομακρυ-
σμένης αρχαιότητας των εν-
διαφερομένων προσώπων.
Υπέβαλε δε, συναφώς, ότι
πρόσθετο προσόν, μη απαι-
τούμενο, όταν είναι σχετικό με
τα καθήκοντα της θέσης, έχει
βαρύτητα μεγαλύτερη της
οριακής, όπως και ότι η αρχαι-
ότητα, από μόνη της, δεν απο-
τελεί ρυθμιστικό παράγοντα,
λαμβάνεται δε υπόψη μόνον όταν τα υπό-
λοιπα κριτήρια είναι ίσα, (βλ. Δημοκρατία
κ.ά. ν. Μιχαηλίδη κ.ά. (1999) 3 Α.Α.Δ. 756).  

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την έφεση,

μεταξύ άλλων, τόνισε και τα ακόλουθα:
α). Στην παρούσα περίπτωση, προκύπτει,

χωρίς αμφιβολία, ότι ο Διευθυντής, προτού
προβεί στη σύστασή του, έλαβε υπόψη όλα
τα ενώπιο του στοιχεία των υποψηφίων ανα-
φορικά με τα τρία θεσμοθετημένα κριτήρια
επιλογής, αξία, προσόντα και αρχαιότητα,
και, ιδιαιτέρως, ότι, στην αξία, τα ενδιαφε-
ρόμενα πρόσωπα δεν υστερούσαν έναντι
όλων των άλλων υποψηφίων που δε συστή-
θηκαν.   Επίσης, έλαβε υπόψη ότι υπήρχε
πλήρης ισοβαθμία στις υπηρεσιακές εκθέσεις
των τελευταίων ετών μεταξύ της εφεσείου-
σας και των ενδιαφερομένων προσώπων.
Αναφορικά δε με τα προσόντα, δεν παρέ-
λειψε να επισημάνει ότι η εφεσείουσα είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού προσόντος, σχετι-
κού με τα καθήκοντα της θέσης, μη προβλε-
πομένου, όμως, ως πλεονέκτημα, και, ως εκ
τούτου, του απέδωσε την ανάλογη βαρύ-
τητα.

β). Σε ότι αφορά την αρχαιότητα, ο Διευ-
θυντής σημείωσε ότι τα ΕΜ υπερείχαν
έναντι όλων των άλλων υποψηφίων.   Η
κρίση του αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με
τα στοιχεία των φακέλων, καθώς μελέτη
αυτών καταδεικνύει ότι εφεσείουσα και εν-
διαφερόμενα πρόσωπα προήχθησαν στην
προηγούμενη θέση της υπό αναφορά την
ίδια ημερομηνία, 1.11.2001. Παρατηρείται,
όμως, ένα προβάδισμα των ενδιαφερομένων
προσώπων σε αρχαιότητα, όχι μόνο στη
θέση του Τελωνειακού Λειτουργού, 2ης
Τάξης, αλλά και στη θέση του Εξεταστή Τε-
λωνείων. Συνεπώς, τα ενδιαφερόμενα πρό-
σωπα εμφάνιζαν μια αρχαιότητα της τάξεως
των οκτώ ετών, την οποία το πρωτόδικο Δι-
καστήριο χαρακτήρισε πέραν της οριακής·
αρχαιότητα απομακρυσμένη μεν, υπολογί-
σιμη δε και αποδεκτή, σύμφωνα με το άρθρο
49(2)[1] του Νόμου.

γ). Υπό το φως, λοιπόν, όλων των ανω-
τέρω, δε διαπιστώνεται οποιαδήποτε σύγ-

κρουση της σύστασης του Διευθυντή με τα
στοιχεία των φακέλων ή πλάνη ως προς την
αρχαιότητα των ενδιαφερομένων προσώπων
και το μεταπτυχιακό προσόν της εφεσείου-
σας, στο οποίο, όπως ο ίδιος ανέφερε, απο-
δόθηκε «η ανάλογη βαρύτητα». Η φράση

αυτή αποδίδει νομίμως την
εκτίμηση του Διευθυντή και,
μάλιστα, κατά τρόπο που δεν
εκφεύγει των ακραίων ορίων
της λογικής αποτίμησης των
προσόντων των υποψη-
φίων.   ΄Οπως υπογραμμί-
στηκε, σχετικά, στην υπό-
θεση Παναγή ν. Δημοκρατίας
(2011) 3 Α.Α.Δ. 639, στη σε-
λίδα 647:-

«. ‘δέουσα βαρύτητα’ ή
‘ανάλογη βαρύτητα’, είναι φράσεις που χρη-
σιμοποιούνται από το διοικητικό όργανο και
αποδίδουν την εκτίμηση του διοικητικού ορ-
γάνου σε ότι αφορά τη σημασία του πρό-
σθετου μη απαιτούμενου προσόντος. Τέτοια
φράση είχε, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιηθεί
και στην  Πούρος κ.ά. ν. Χατζηστεφάνου
κ.ά.[2] ...»

Στη συνέχεια, στην ίδια απόφαση, στη σε-
λίδα 648, τονίστηκε, αναφορικά με το ίδιο
υπό συζήτηση θέμα, ότι:-

«. το διοικητικό όργανο διαμορφώνει
κρίση έχοντας υπόψη το σύνολο των στοι-
χείων τα οποία είναι ενώπιον του.  Η επιλογή
γίνεται στη βάση της αξιολόγησης όλων των
δεδομένων, η οποία αξιολόγηση εφόσον
είναι εύλογη, σύμφωνη με τα στοιχεία και τα
δεδομένα που είναι ενώπιον του διοικητικού
οργάνου και δεν εκφεύγει των ακραίων
ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, δεν
είναι δυνατό να υποκατασταθεί από το ανα-
θεωρητικό Δικαστήριο.»

Επίσης, στην απόφαση της Ολομέλειας
στην υπόθεση Δημοκρατία κ.ά. ν. Παπαχρι-
στοδούλου κ.ά. (2002) 3 Α.Α.Δ. 329, τονί-
στηκε, συναφώς, στη σελίδα 338, ότι:-

«Οσάκις ένα Ε.Μ. κατέχει τα προβλεπό-
μενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα το
δικαστήριο, αναφορικά με το θέμα της κα-
ταλληλότητας, δεν υποκαθιστά τη δική του
διακριτική ευχέρεια με εκείνη του διορίζον-
τος οργάνου νοουμένου ότι το τελευταίο
έχει ασκήσει σωστά τη διακριτική του ευχέ-
ρεια.  Με άλλα λόγια το απλό γεγονός ότι αν
το Δικαστήριο βρισκόταν στη θέση του διο-
ρίζοντος οργάνου δυνατόν να μην επέλεγε
για διορισμό ή προαγωγή τον υποψήφιο που
έχει επιλεγεί από το αρμόδιο όργανο δεν
αποτελεί από μόνο του επαρκή λόγο για
ακύρωση της απόφασης του αρμοδίου ορ-
γάνου (Βλ. Christou and others v. Republic,
4 R.S.C.C. 1 και Χ”Βασιλείου ν. Αρχής Λιμέ-
νων Κύπρου (1998) 3 Α.Α.Δ. 755).»

Η πιο πάνω αρχή ουδόλως έχει αμφισβη-
τηθεί και, ακριβώς, η παρούσα περίπτωση
αποτελεί καλό παράδειγμα, όπου αυτή τυγ-
χάνει εφαρμογής. n

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 16/2013.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

18 Ιουλίου, 2019

Οι υπό πλήρωση
θέσεις ήταν θέσεις
προαγωγής.  Ως εκ
τούτου, η πλήρωσή
τους καθοριζόταν
από το άρθρο 35
του περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμου
του 1990.

Το διοικητικό όρ-
γανο διαμορφώνει
κρίση έχοντας
υπόψη το σύνολο
των στοιχείων τα
οποία είναι ενώ-
πιον του.
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Αναβάθμιση του Δασικού Κολλεγίου σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης 

Την έναρξη της διαδικασίας αναβάθ-
μισης του Δασικού Κολλεγίου σε
Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης, απο-

φάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο και σε επί-
σημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η επανα-
λειτουργία του κύκλου σπουδών στη Δασο-
πονία, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη
σωστή στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία
του Τμήματος Δασών, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά στην πυροπροστασία των κρατικών
δασών και της υπαίθρου. Παράλληλα, ανα-
μένεται ότι στο πλαίσιοτου σχεδιασμού της
«Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη
Ορεινών Κοινοτήτων Τρόοδους», η αναβάθ-
μιση του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, θα

συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης πε-
ριοχής. 

Η Απόφαση προβλέπει την υποβολή δύο
προγραμμάτων σπουδών για αξιολόγηση και
πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Εκπαί-
δευση.  Το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο
αφορά ενδοτμηματική εκπαίδευση διάρκειας
ενός έτους, θα προσφέρεται υποχρεωτικά σε
όλους τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους
της μη επιστημονικής δομής στο Τμήμα
Δασών.  Στόχος του προγράμματος είναι η
κάλυψη των αναγκών στελέχωσης του Τμή-
ματος με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσω-
πικό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κυ-

πριακών δασικών οικοσυστήματων.  
Το δεύτερο πρόγραμμα σπουδών είναι

τριετές και θα αποτελεί αναθεωρημένη και
επικαιροποιημένη μορφή του προγράμματος
Δασοπονίας που προσφερόταν στο παρελ-
θόν. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται εφόσον
υφίσταται ενδιαφέρον από φοιτητές για την
παρακολούθησή του.  Οι απόφοιτοί του, δεν
θα έχουν απευθείας είσοδο στη Δημοσία
Υπηρεσία, αλλά θα μπορούν να διεκδική-
σουν μια θέση. 

Το Τμήμα Δασών θα απευθύνει ανοικτή
πρόσκληση σε όλα τα ιδρύματα ανώτερης
εκπαίδευσης της Κύπρου για τον από κοινού
σχεδιασμό και προσφορά από το Δασικό

Κολλέγιο Κύπρου εξειδικευμένων εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων μικρής διάρκειας,
καθώς και σεμιναρίων σε θέματα φυσικού
περιβάλλοντος.  Παράλληλα, θα διερευνη-
θεί η δυνατότητα προσφοράς κοινών προ-
γραμμάτων σπουδών και εξειδικευμένων εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων με αναγνωρι-
σμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης του
εξωτερικού στον τομέα της Δασοπονίας.  Το
Δασικό Κολλέγιο θα αξιοποιηθεί, επίσης, για
την ανάπτυξη και προσφορά εκπαιδευτι-
κών/επιμορφωτικών προγραμμάτων για τις
ανάγκες του υφιστάμενου προσωπικού του
Τμήματος Δασών. n

Την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής
Δικαστών, μέσω της οποίας θα παρέ-
χεται συνεχής και τακτική δικαστική

επιμόρφωση προς τους Δικαστικούς Λει-
τουργούς, αποφάσισε στο πλαίσιο της Με-
ταρρύθμισης της Δικαιοσύνης που προωθεί-
ται από την Κυβέρνηση.

Από κυβερνητικής πλευράς τονίζεται ότι η
δημιουργία της Σχολής κρίνεται, ως απολύ-

τως αναγκαία για τη διασφάλιση της ποι-
ότητας της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Είναι,
επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εκ-
παίδευση των Δικαστών περιλαμβάνεται και
στις εισηγήσεις της ομάδας των Ιρλανδών
εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη μεταρ-
ρύθμιση των Δικαστηρίων και αναφέρεται
στην έκθεση που το Ανώτατο Δικαστήριο
ετοίμασε το 2016, αναφορικά με τις λειτουρ-

γικές ανάγκες των Δικαστηρίων και άλλα
συναφή θέματα.

Η αρμοδιότητα για επιμόρφωση των Δι-
καστών παρέχεται στο Ανώτατο Δικαστήριο,
καθότι άπτεται της δικαστικής ανεξαρτησίας
των Δικαστών, αφού η τυχόν ανάθεσή της σε
άλλο Όργανο ενδεχομένως να προσβάλλει
την Αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η
Σχολή θα λειτουργεί εντός του Ανωτάτου Δι-

καστηρίου και συγκεκριμένα μαθήματα και
διαλέξεις της Σχολής θα μπορούν να παρα-
κολουθήσουν δικηγόροι, λειτουργοί της Νο-
μικής Υπηρεσίας, νομικοί λειτουργοί των Δι-
καστηρίων, Πρωτοκολλητές και δικαστικοί
υπάλληλοι. n

Ίδρυση Σχολής για επιμόρφωση Δικαστών

Με δεδομένη την ανάγκη για εύ-
χρηστη ενημέρωση και χρήσιμη
πληροφόρηση προς όλα τα ενδια-

φερόμενα μέρη, έχει τεθεί σε εφαρμογή από
τις, 2 Σεπτεμβρίου η νέα ιστοσελίδα του Γε-
νικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
(www.treasury.gov.cy).

Η νέα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με τη
χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και ικανο-
ποιεί αποτελεσματικά το σκοπό της συμβα-
τότητας με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές,
καθώς επίσης και της προσβασιμότητας από
άτομα με αναπηρίες.

Στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας
υπάρχουν θεματικές ενότητες που αφορούν
στον «Οργανισμό», στους «Τομείς» του, στο
«Μεταρρυθμιστικό Έργο», στη «Νομοθεσία»
που διέπει τις αρμοδιότητές του και στην

«Ενημέρωση».
Στο μεσαίο μέρος της σελίδας υπάρχουν τα

«Τελευταία Νέα/Ανακοινώσεις» του Γενικού
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τα οποία πα-
ρουσιάζονται στη μορφή διαφανειών (slide
show), με δυνατότητα επιλογής από τον επι-
σκέπτη της ιστοσελίδας.

Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδας έχουν
σχεδιαστεί εικονογραφημένοι σύνδεσμοι σε
χρήσιμες λειτουργίες και πληροφόρηση που
σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει το
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Η αποτελεσματική λειτουργία της ιστο-
σελίδας του Γενικού Λογιστηρίου σε ένα
σύγχρονο περιβάλλον, θα συμβάλει στην
καλύτερη επιτέλεση του ρόλου του και συ-
νάμα στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του
πολίτη. n

Η νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου

ΗΥπηρεσία Εξετάσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας έχει αρχίσει να δέ-

χεται ηλεκτρονικά αιτήσεις για συμμετοχή
στις πιο κάτω εξετάσεις, από τις 4/9/2019
μέχρι τις 12/9/2019:

(α) Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής
στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του
κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες
απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επι-
στημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις
19.10.2019,και

(β) Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής
στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του
κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες
απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστη-
μιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημο-

νικές θέσεις),η οποία θα διεξαχθεί στις
2.11.2019.

Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των
αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ειδικό ιστό-
τοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας: http://epd.moec.gov.cy. Η διαδι-
κασία πληρωμής καθώς και η περίοδος πλη-
ρωμής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσίας Εξετάσεων αμέσως μετά το
κλείσιμο της περιόδου παραλαβής των αιτή-
σεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πιο
πάνω εξετάσεις περιλαμβάνονται στις σχετι-
κές ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευτεί
στην Επίσημη Εφημερίδα της 30ης Αυγού-
στου και στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας,
(http://epd.moec.gov.cy) και της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (http://www.psc.
gov.cy). n

Μέχρι αύριο αιτήσεις για εξετάσεις 

HΕπιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εξοικονόμησης Ενέργειας προκήρυξε

στις 13/08/2019 διαγωνισμό με ανοικτή δια-
δικασία για αγορά υπηρεσιών από άνεργους
με πτυχίο στη μηχανική και στη λογιστική
για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορη-
γιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Τα-
μείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει
να συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω
της ιστοσελίδας www.myapp.mcit.gov.cy

υποβάλλοντας την μέχρι τις 16/09/2019 και
ώρα 14:00.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύ-
ψουν σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 
την Επιτροπή, μέσω της ειδικής φόρμας 
επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσε-
λίδα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
http://www.myapp.mcit.gov.cy/contacts ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση myapp@mcit.gov.cy
μέχρι τις 9/09/2019 και ώρα 14:00. n

Αγορά υπηρεσιών από άνεργους για τις ανάγκες
διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ 2019-2020 

Το Δ.Σ του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού προσκαλεί τα μέλη του για
συμμετοχή στον «Χορευτικό Όμιλο» του Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Θα παραδίδονται  ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Ρεμπέτικων, Κυπριακών και Ελληνικών χορών
για ενήλικες και δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., καθώς επίσης και
οι σύζυγοι και τα παιδιά τους.

Στο Χορευτικό Τμήμα  ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που έχουν ασχο-
ληθεί ξανά με το χορό και παράλληλα, θα δημιουργηθεί ομάδα χορού ενηλίκων για αρ-
χάριους.

Για την καλύτερη οργάνωση παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να
αποταθούν εγκαίρως μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο τηλέφωνο επικοινωνίας
25802771 ή 99469943 κ. Κούλλη Βασιλείου (Υπεύθυνος διδασκαλίας Χορευτικού Ομί-
λου).

Η μέρα και η ώρα διδασκαλίας θα σας κοινοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα
συμπληρωθούν οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΛΕΜΕΣΟΥ

(Σημ.: Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., Δημόσιους Υπαλλήλους
και μέλη της Αστυνομικής Δύναμης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.)
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Η διαδικασία διορισμών και προαγωγών στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
και απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στο ΕΤΕΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε
τη δυσαρέσκειά του για  δημοσιεύ-
ματα του Επιστημονικού Τεχνικού

Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), τα οποία
αναφέρονται σε «διορισμό και ακολούθως
την προαγωγή μη προσοντούχων προσώπων
στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
(ΤΥΠ) κατά παράβαση της περί ΕΤΕΚ νο-
μοθεσίας».

Το Υπουργείο τονίζει ότι, όλοι οι Λειτουρ-
γοί που υπηρετούν στο ΤΥΠ προσλήφθηκαν
από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με
άκρως νόμιμες διαδικασίες, σύμφωνα με τα
εκάστοτε σχέδια υπηρεσίας και είναι όλοι
πτυχιούχοι επιστήμονες. Η νομοθεσία του

ΕΤΕΚ αφορά μόνο στον Κλάδο της Μηχα-
νικής της Πληροφορικής και όχι σε ολό-
κληρο τον Τομέα της Πληροφορικής στον
οποίο εμπίπτουν οι αρμοδιότητες και ο
ρόλος του ΤΥΠ.

Τονίζεται επίσης ότι, πρόσφατη προσφυγή
του ΕΤΕΚ εναντίον διορισμού στη θέση του
Αναπληρωτή Διευθυντή του ΤΥΠ έχει εκδι-
καστεί και η Κυβέρνηση δικαιώθηκε με από-
φαση του δικαστηρίου στις 28/6/2019.

Συγκεκριμένα, η δικαστής κατέληξε ότι
«το ΕΤΕΚ απέτυχε να πιθανολογήσει οποι-
αδήποτε βλάβη στα συμφέροντα τα οποία
επιδιώκει να προστατεύσει βάσει των προ-
νοιών της σχετικής νομοθεσίας, καθότι δεν

έχει καταδείξει ότι στα πλαίσια της επιστή-
μης της πληροφορικής θα πρέπει, δίχως
άλλο, να θεωρείται ότι περιλαμβάνεται, ως
κλάδος αυτής και όχι ως διακριτός κλάδος, η
Μηχανική της Πληροφορικής, ώστε για την
επίδικη θέση να απαιτείται η εγγραφή στο
σχετικό Μητρώο του ΕΤΕΚ».

Μεταξύ άλλων η δικαστής ανέφερε:  «Το
επίδικο σχέδιο υπηρεσίας αναφέρεται σε
“επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών”
και “τεχνολογία της πληροφορικής”. Δεν
έχει, θεωρώ, καταδειχθεί από το ΕΤΕΚ ότι οι
εν λόγω κλάδοι δεν αποτελούν διακριτούς
κλάδους από τον κλάδο της μηχανικής της
πληροφορικής, αλλά αλληλοκαλύπτονται,

ώστε αυτός που κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα
πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν
στην επιστήμη ή την τεχνολογία της πληρο-
φορικής, να θεωρείται ότι ασκεί μηχανική
επιστήμη, ώστε να πρέπει να εγγραφεί 
υποχρεωτικώς στο σχετικό μητρώο του
ΕΤΕΚ».

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) επιδιώ-
κουν μια σχέση συνεργασίας με το ΕΤΕΚ 
και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι για
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης. n

Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης ευαισθητοποιητικών 
χημικών ουσιών σε υφασμάτινα και δερμάτινα αντικείμενα

Νέα πρόταση για εισαγωγή περιορι-
σμού που θα απαγορεύει τη χρήση
ευαισθητοποιητικών χημικών ουσιών

σε ενδύματα, υποδήματα και άλλα αντικεί-
μενα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα και
προορίζονται για το ευρύ κοινό, έχει υποβά-
λει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών
Προϊόντων (ECHA). Ο προτεινόμενος πε-
ριορισμός αναμένεται ότι θα επηρεάσει τη
χρήση πέραν των 1000 χημικών ουσιών και
θα ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006
(Καν. REACH).

Η πρόταση για εισαγωγή του περιορισμού
ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης του κιν-
δύνου από τη συχνή έκθεση των καταναλω-
τών σε ευαισθητοποιητικές χημικές ουσίες
που περιέχονται σε υφασμάτινα και δερμά-
τινα αντικείμενα. Έχει διαπιστωθεί ότι η δερ-
ματική έκθεση σε συγκεκριμένες αλλεργιο-
γόνες ουσίες οδηγεί σε μόνιμη ευαισθητο-
ποίηση του δέρματος.  Όταν ένα άτομο
αναπτύξει ευαισθησία σε μια αλλεργιογόνο
χημική ουσία πρέπει να αποφεύγει την έκ-
θεση σε αυτή ώστε να αποτρέπονται σοβα-
ρότερες αλλεργικές αντιδράσεις.  Υπολογί-
ζεται ότι 4-5 εκατ. άτομα περίπου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (0,8-1% του γενικού

πληθυσμού) παρουσιάζουν ευαισθητοποί-
ηση σε χημικές ουσίες στις οποίες εκτίθεν-
ται.

Ο προτεινόμενος περιορισμός θα καλύψει
όλες τις χημικές ουσίες που ταξινομούνται
ως ευαισθητοποιητικές και μπορεί να χρησι-
μοποιούνται σε ενδύματα και αντικείμενα
που έρχονται σε επαφή με το δέρμα και προ-
ορίζονται για το ευρύ κοινό. Παραδείγματα
τέτοιων προϊόντων φαίνονται στον Πίνακα
πιο κάτω.

Καλούνται οι επηρεαζόμενοι και όσοι
έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα να με-
λετήσουν τον φάκελο του προτεινόμενου
περιορισμού και να αποστείλουν τις απόψεις
τους, ή οποιαδήποτεδεδομένα κατέχουν ή
τις πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώ-
σεις που αναμένεται να έχουν λόγω της ει-
σαγωγής του περιορισμού, στην ακόλουθη
ιστοσελίδα του ECHA: https://echa.eu-
ropa.eu/el/restrictions-under-consideration

Καταληκτική ημερομηνία για την απο-
στολή σχολίων είναι η 19η Δεκεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους
αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επι-
θεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα
22405609 και 22405608.

Ενδύματα και σχετικά αξεσουάρ
- Φανέλες, Μπλούζες, Υποκάμισα
- Παντελόνια, κοστούμια
- Φορέματα, Φούστες
- Αθλητικά είδη και εξοπλισμός
- Είδη καλτσοποιείας
- Μαγιό
- Γάντια (περιλαμβανομένων των latex)
- Εσώρουχα και πιτζάμες
- Καπέλα
- Κασκόλ, γραβάτες
- Καρναβαλίστικες στολές
- Υφάσματα καλλυντικής χρήσης
Αντικείμενα πλην ενδυμάτων που έρ-
χονται σε επαφή με το δέρμα
- Κλινοσκεπάσματα και κουβέρτες

- Ταπετσαρίες, ριχτάρια και καλύμματα
- Πετσέτες μπάνιου και μπουρνούζια
- Επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες
- Τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού
- Χαρτοπετσέτες, πάνες, χαρτομάντηλα και
πετσέτες υγείας μίας χρήσης
- Είδη παιδικής φροντίδας όπως καρεκλάκια,
καλάθια ύπνου, σαλιάρες κ.ά.
- Υπνόσακοι
- Νήματα και υφάσματα προοριζόμενα για
χρήση από τους τελικούς καταναλωτές
- Τσάντες, σακίδια και χαρτοφύλακες
- Χαλιά και τάπητες
- Αξεσουάρ μόδας (π.χ. λουράκια ρολογιών,
περικάρπια, μενταγιόν, βραχιόλια). n

Εγκρίθηκαν για παραχώρηση στο Τρόοδος
κυβερνητικής κατοικίας για το χειμώνα

Δημοσιεύουμε πιο
κάτω τον αριθμό Κοι-
νωνικών Ασφαλί-

σεων των 38 συναδέλφων
που εγκρίθηκαν για παρα-
χώρηση κυβερνητικής κατοι-
κίας στο Τρόοδος για τη χει-
μερινή περίοδο από 27 Σε-
πτεμβρίου 2019 μέχρι 4
Μαΐου 2020.

1 144510
2 184716
3 212856
4 300219
5 301072
6 315931

7 317292
8 339540
9 343656
10 346053
11 357526
12 359749
13 367343
14 377098
15 420001
16 420066
17 420213
18 422041
19 447266
20 486923
21 490184
22 505043

23 513315
24 514830
25 521330
26 524312
27 557187
28 583670
29 701622
30 701788
31 714559
32 724970
33 776629
34 778569
35 873319
36 932341
37 1047429
38 1119508

NAPO και Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Ηανάπτυξη θετικής κουλτούρας
ασφάλειας και υγείας αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση στην προσπάθεια

επίτευξης του κοινού στόχου όλων μας, για
μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των
επαγγελματικών ασθενειών και των επικίν-
δυνων συμβάντων. Ο NAPO, έρχεται με το
δικό του ξεχωριστό τρόπο να  ενδυναμώσει
την προσπάθεια αυτή, σκορπώντας χαμό-
γελα, αλλά και σημαντικά μηνύματα για την
ασφάλεια και υγεία, σε μικρούς και μεγά-
λους. Ο NAPO είναι ο Πρεσβευτής των εκ-
στρατειών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΕU-
OSHA), για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους
Εργασίας» και ταινίες του στηρίζουν τις εκ-
στρατείες.

O NAPO είναι ο κεντρικός ήρωας σε μια
σειρά κινουμένων σχεδίων, τα οποία με απλό
και συνάμα ευχάριστο τρόπο παρουσιάζουν
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία,
καθώς και μέτρα πρόληψης των κινδύνων.
Στις ταινίες του ο NAPO ενσαρκώνει έναν
τυπικό εργαζόμενο σε διάφορους βιομηχα-
νικούς κλάδους ή τομείς οικονομικής δρα-
στηριότητας. Συχνά, τόσο ο ίδιος όσο και οι
συνάδελφοί του, εκτίθενται σε διάφορους
κινδύνους και επικίνδυνες καταστάσεις ,συμ-
μετέχουν ενεργά στην αναγνώριση των σχε-
τικών κινδύνων και προτείνουν πρακτικές

λύσεις και μέτρα προστασίας στους προ-
ϊσταμένους τους. 

Επιπρόσθετα, ο EU-OSHA με τους συνερ-
γάτες του (Κοινοπραξία NAPO) σχεδίασαν
μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία με αν-
τικείμενο την ασφάλεια και υγεία στην ερ-
γασία, τα οποία απευθύνονται προς τους εκ-
παιδευτικούς. Τα εργαλεία αυτά συμβάλουν
στην ευαισθητοποίηση των παιδιών του Δη-
μοτικού σχολείου, σε θέματα ασφάλειας και
υγείας, μέσω ενός εκπαιδευτικού, αλλά ταυ-
τόχρονα διασκεδαστικού και ευφάνταστου
τρόπου με μηνύματα για δημιουργικές δρα-
στηριότητες, καθώς και καθοδηγητικά πα-
ραδείγματα.

Οι ταινίες του NAPO όπως επίσης και το
εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία, είναι δια-
θέσιμα από την ιστοσελίδα https://www. 
napofilm.net/el και καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων, όπως είναι το εργασιακό
άγχος, οι μυοσκελετικές παθήσεις, η οδική
ασφάλεια, τα γλιστρήματα και παραπατή-
ματα, οι επικίνδυνες ουσίες, κ.α.. Το υλικό
αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς δια-
φώτισης και ενημέρωσης,  τόσο από τους εκ-
παιδευτικούς, όσο και από τους επαγγελμα-
τίες στον τομέα της ασφάλειας και υγείας,
στο πλαίσιο ενημερωτικών συναντήσεων,
σεμιναρίων, προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης ή/και εισαγωγικής εκπαίδευσης.n
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Αύξηση Εργατικού Δυναμικού το 2ο τρίμηνο 2019
και μείωση του ποσοστού της ανεργίας

Μικρή άνοδος τιμαρίθμου τον Αύγουστο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας ο Δείκτης Τιμών Κα-
ταναλωτή τον Αύγουστο 2019 αυξή-

θηκε κατά 0,30 μονάδες και έφτασε στις
100,32 μονάδες σε σύγκριση με 100,02 μο-
νάδες τον Ιούλιο 2019. Σε σχέση με τον Αύ-
γουστο του 2018 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά
0,7%. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Σε-
πτεμβρίου 2018 – Αυγούστου 2019 σε σύγ-
κριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμή-

νου Σεπτεμβρίου 2017 - Αυγούστου 2018
παρουσίασε αύξηση 1,3% ενώ κατά το αντί-
στοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο είχε αυξη-
θεί κατά 0,5%. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες συγκριτικά με τον Αύγουστο του
2018 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή 
(-7,9%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,
η κατηγορία Ηλεκτρισμός παρουσίασε τη
μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -5,9%.

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2018, η

κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή
με ποσοστό -3,2%. 

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019, η μεγα-
λύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατη-
γορία Ένδυση και Υπόδηση (2,5%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου
2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,6%). 

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2019 σε
σχέση με τον Αύγουστο του 2018 είχε η κα-
τηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο (0,15), ενώ τη μεγαλύτερη αρ-
νητική επίδραση είχε η κατηγορία Τρόφιμα
και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,63).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη με-

ταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές
(0,25), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επί-
δραση είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,23). 

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2019 σε
σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2018
είχαν τα αεροπορικά ναύλα (0,17) ενώ αρνη-
τική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή 
(-0,68). 

Τέλος, τα αεροπορικά ναύλα (0,23) είχαν
την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2019 σε
σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προ-
ηγούμενου μήνα, ενώ τη μεγαλύτερη αρνη-
τική επίδραση είχε ο ηλεκτρισμός (-0,22). n

Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το 2ο τρίμηνο του 2019, το εργα-

τικό δυναμικό ανήλθε σε 447.364 άτομα ή
62,8% του πληθυσμού (άνδρες 68,6%, γυ-
ναίκες 57,4%) σε σύγκριση με 434.191 άτομα
(62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν
418.374 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης
58,7% (άνδρες 64,2%, γυναίκες 53,6%) σε
σύγκριση με 402.302 άτομα (57,4%) το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2018.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.989
άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,5% του
εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,3%, γυναί-
κες 6,7%) σε σύγκριση με 31.888 άτομα

(7,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλη-

σης ήταν 76,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες
ήταν 81,9% και για τις γυναίκες 71,5%. Στο
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό
ήταν 74,9% (άνδρες 80,0%, γυναίκες 70,0%).
Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης

ήταν 62,4% σε σύγκριση με 61,7% στο αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλη-
σης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό
των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι
Υπηρεσίες με 79,4% και ακολουθούν η Βιο-
μηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 18,1% και
2,5% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2018
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες

81,6%, Βιομηχανία 16,3% και Γεωργία 2,1%.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το

11,5% της συνολικής απασχόλησης ή 47.959
άτομα (άνδρες 8,2%, γυναίκες 15,1%). Το αν-
τίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του
2018 ήταν 12,1% (άνδρες 9,4%, γυναίκες
15,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το
86,2% ή 360.746 άτομα ήταν υπάλληλοι, από
τους οποίους το 14,4% (51.934 άτομα) είχε
προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο
του 2018 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το
87,1% του συνόλου της απασχόλησης και
από αυτούς ποσοστό 15,0% είχε προσωρινή

εργασία.
Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσο-

στό ανεργίας ήταν 14,9% του εργατικού δυ-
ναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 21,1%,
γυναίκες 9,5%) σε σύγκριση με 17,9% (άν-
δρες 24,1%, γυναίκες 12,7%) στο αντίστοιχο
τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το
50,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για
εργασία για περίοδο κάτω από έξι μήνες, το
17,5% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό
31,7% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2018
ήταν 44,8%, 21,5% και 33,7%. n
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Έντονη αντίθεση Βρετανικών Συνδικάτων στο no-deal Brexit του Μπόρις Τζόνσον 

Το Βρετανικό Συνδικαλιστικό Κίνημα
εξέφρασε την έντονη αντίθεση του
στις προσπάθειες του Πρωθυπουργού

Μπόρις Τζόνσον να εμποδίσει το Κοινοβού-
λιο από του να ασχοληθεί με ολοκληρωμένη
εμπλοκή στο θέμα του Brexit επειδή η πάγια
πολιτική του είναι η έξοδος της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χωρίς συμφω-
νία. Ήταν εμφανέστατη η προσπάθεια του
Βρετανού Πρωθυπουργού να μην αφήσει
χρόνο στο Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το
θέμα όταν πέτυχε την αναστολή των εργα-
σιών της Βουλής αλλά και στη συνέχεια με
πρόταση για πρόωρες εκλογές, ενέργειες οι
οποίες απέτυχαν με την ψήφιση από τη

Βουλή νομοσχεδίου για αναβολή του Brexit
και την απόρριψη της πρότασης για πρόωρες
εκλογές. 

Αντίθεση στην πολιτική και τις ενέργειες
του Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε και η Ομο-
σπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικάτων EPSU η οποία διακήρυξε την
πλήρη συμπαράσταση της με τα Βρετανικά
συνδικάτα. Ανακοίνωση της EPSU υπενθύ-
μισε ότι ο ι  Μπόρις Τζόνσον αναδείχθηκε
στο πρωθυπουργικό αξίωμα όχι μέσω γενι-
κών εκλογών αλλά μόνο με 92000 ψήφους
μελών του Συντηρητικού Κόμματος. Πέραν
δε τούτου το σκληρό Brexit που επιζητεί δεν
είχε καν συζητηθεί και προωθηθεί από το

κόμμα του στο δημοψήφισμα του 2016, ενώ
οι αρνητικές επιπτώσεις από ένα no-deal
Brexit που επιζητεί ο Βρετανός Πρωθυπουρ-
γός θα είναι καταστροφικές για τη Βρετανία. 

Χαρακτηριστική των αντιδράσεων των
Βρετανικών Συνδικάτων κατά της πολιτικής
Μπόρις Τζόνσον είναι η ανακοίνωση των
συνδικάτων των υπαλλήλων του τομέα
υγείας στην οποία τονίζουν ότι Brexit χωρίς
συμφωνία θα οδηγήσει σε κατάρρευση του
Εθνικού Σχεδίου Υγείας της χώρας λόγω των
ανωμαλιών λόγω των ελλείψεων στην προ-
μήθεια φαρμάκων, την υποστελέχωση των
υπηρεσιών που θα ακολουθήσει το no-deal
Brexit και τον τερματισμό της απασχόλησης

προσωπικού που προέρχεται από κράτη μέλη
της ΕΕ, ενώ αρνητικές θα είναι ασφαλώς και
οι επιπτώσεις στο ΕΣΥ από την αναπόφευ-
κτη οικονομική αναστάτωση που θα επέλθει
στη χώρα. Τα συνδικάτα κάλεσαν την κυ-
βέρνηση να εγκαταλείψει το στόχο της απο-
χώρησης από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. 

Η ΕΡSU σε πλήρη ομοφωνία με τα Βρετα-
νικά συνδικάτα δήλωσε ότι τυχόν επιτυχία
του Μπόρις Τζόνσον θα αποβεί  ιδιαίτερα
οδυνηρή για τους εργαζόμενους της Βρετα-
νίας και γενικά για τους δημοκρατικούς της
θεσμούς ενώ θα είναι αντίθετα επωφελής
μόνο για την εύπορη και προνομιούχα ελίτ
της Βρετανικής κοινωνίας. n

Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει καλύτερα τη βιομηχανική
και ενεργειακή της νομοθεσία με την πολιτική της για το κλίμα

ΗΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει
εις βάθος τις επιλογές πολιτικής που συμβάλλουν,

αφενός, στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και, αφε-
τέρου, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος πρέπει να είναι
η καλύτερη προστασία και προώθηση των ευρωπαϊκών βιο-
μηχανιών υψηλής έντασης πόρων και ενέργειας (ΒΥΕΠΕ),
ειδάλλως η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο τόσο απώλειας
θέσεων εργασίας προς όφελος λιγότερο οικολογικών οικο-
νομιών όσο και μη επίτευξης του στόχου της για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Το ισχύον σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των επενδύσεων δεν λει-
τουργεί όπως αναμενόταν, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν
εφαρμόζεται παγκοσμίως. Εάν το εν λόγω σύστημα εφαρ-
μόζεται μόνο στην Ευρώπη, ελλοχεύει ο κίνδυνος διαρροής
ανθρακούχων εκπομπών και, κατά συνέπεια, απώλειας επεν-

δύσεων», προειδοποιεί ο κ. Aurel Laurenţiu Plosceanu, ειση-
γητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Η τομεακή
βιομηχανική προοπτική του συνδυασμού των κλιματικών και
ενεργειακών πολιτικών» που υιοθετήθηκε στις 17 Ιουλίου.

«Οι μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών
πρέπει να επικεντρωθούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την
καινοτομία, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμη-
λών έως μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών τόσο για τις
ΒΕΥΕΠΕ όσο και την απαραίτητη για αυτές παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στον
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του εργατικού
τους δυναμικού», συμπλήρωσε ο συνεισηγητής κ. Enrico
Gibellieri.

Δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος, για παράδειγμα στις
βιομηχανίες χάλυβα, αλουμινίου και γυαλιού, αντιστοιχεί πε-
ρίπου στο 25% του συνολικού κόστους, το κόστος των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επίσης υψηλό. Με τη
θέσπιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα καταστούν πιο ακριβά και κινδυ-
νεύουν να αντικατασταθούν από φθηνότερα προϊόντα στη
διεθνή αγορά. n

Χειροκροτήθηκε θερμά στο Φεστιβάλ Κονιών
το Χορευτικό Συγκρότημα της ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Με ιδιαίτερα συναισθήματα, ομάδα
συναδέλφων του Χορευτικού Ομί-
λου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού συμμε-

τείχε στις 29 Ιουλίου στο 6ο Φεστιβάλ Πα-
ραδοσιακού Χορού και Μουσικής
ΠΟ.ΛΑ.Ε.Κ στο χωριό Κονιά της Πάφου πα-
ρουσιάζοντας με επιτυχία χορούς της Μι-
κράς Ασίας.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, το Πολι-
τιστικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών
ΠΟ.ΛΑ.Ε.Κ., παρουσίασαν χορούς από την
Κύπρο και τις Κυκλάδες και συμμετείχαν επί-

σης και οι χορευτικοί όμιλοι από την Ελλάδα
- Πολιτιστικός Σύλλογος «Αβάντες» Ξάνθης
με Θρακιώτικους χορούς και η Χορευτική
Ακαδημία Πεύκων Θεσσαλονίκης με χορούς
από τη Μακεδονία. 

Ο Χορευτικός Όμιλος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμε-
σού, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδα-
σκάλου Κούλλη Βασιλείου, παρουσίασε χο-

ρούς της Μικράς Ασίας αφήνοντας τις κα-
λύτερες εντυπώσεις και αποσπώντας το
θεμό χειροκρότημα από όλους τους παρευ-
ρισκόμενους.

Ο επικεφαλής της αποστολής του Χορευ-
τικού Ομίλου, πρόεδρος του Τμηματικού
Συμβουλίου ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού Ευγένιος
Χατζηπέτρου σε χαιρετισμό του στην εκδή-
λωση αφού εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες
όλων των συναδέλφων προς τον Πρόεδρο
του Πολιτιστικού Λαογραφικού Εργαστη-

ρίου Κονιών κ. Θωμά Νικοδήμου για την
πρόσκληση για τη συμμετοχή του συγκρο-
τήματος μας, υπογράμμισε το γεγονός ότι η
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. μέσα από τις δραστηριότητες
της προωθεί και στηρίζει ποικιλοτρόπως
τόσο την πολιτιστική όσο και την πνευμα-
τική μας εθνική παράδοση. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Στην κρίση του Κοινοβουλίου 
οι υποψήφιοι Επίτροποι

Κομισιόν: Οι αποφάσεις 
της νέας προέδρου

Μετά από 60 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στην
ηγεσία της μία γυναίκα. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, εργά-
στηκε σκληρά όλο το καλοκαίρι προκειμένου να επιλέξει τους
καλύτερους συνεργάτες για την ομάδα της. Ένας από τους
στόχους της είναι να έχει στις επιλογές τις ίδιο ποσοστό αν-
δρών και γυναικών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει εκφράσει την επιθυμία να
έχει στο δυναμικό της 13 γυναίκες, τέσσερις δηλαδή περισσότερες από την περίοδο του Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ.

Ζήτησε μάλιστα από όλα τα κράτη μέλη να της στείλουν δύο προτάσεις για τις θέσεις των
Επιτρόπων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Οι χώρες που το πέτυχαν ήταν μόνο η Ρουμανία
και η Πορτογαλία. Κάποια από τα κράτη μέλη επέλεξαν κατευθείαν να προτείνουν ως υπο-
ψήφια μία γυναίκα.

Στο σύνολο, 3 γυναίκες και 5 άνδρες από την παρούσα σύνθεση της ΕΕ θα εργαστούν για
την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο Φρανς Τίμερμαν αλλά
και η Μαργκρέτε Βεστάγκερ οι οποίοι θα είναι πλέον αντιπρόεδροι.».

Η πρόεδρος θα αναλάβει την δύσκολη δουλειά να μοιράσει χαρτοφυλάκια, όπως εκείνα
της Γεωργίας, της Ψηφιακής πολιτικής, των Οικονομικών, του Εμπορίου, της Δικαιοσύνης και
της Ανάπτυξης. Οι τελικές αποφάσεις βέβαια θα ληφθούν και κατά την διάρκεια των ακρο-
άσεων, το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.

O Διευθυντής του think tank CEPS, Ντανιέλ Γκρος τονίζει: «Η Κομισιόν ήταν εξαιρετικά
συγκεντρωτική οι Επίτροποι δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά και αυτό οδήγησε σε μία ηγε-
σία που ξεκινούσε από πάνω προς τα κάτω και έτσι έχασε την ζωτικότητα της. Η Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάιεν θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό. Η ίδια υποστήριξε ότι θα αφήσει μεγα-
λύτερα περιθώρια επιλογών στους Επιτρόπους.»

Κάποια από τα πλέον σημαντικά χαρτοφυλάκια είναι εκείνα της μετανάστευσης και της
κλιματικής αλλαγής καθώς υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις απόψεις των Επιτρόπων.

Κάποιες χώρες άφησαν για την τελευταία στιγμή τη συζήτηση για την επιλογή των Επι-
τρόπων τους. Το Βέλγιο ανακοίνωσε το όνομα του Ντιντιέ Ρέιντερς το περασμένο σκ ενώ η
Γαλλία και η Ιταλία δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει ονόματα.»

«Μετά τις πρώτες ακροάσεις στα μέσα Σεπτεμβρίου η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει
ένα μήνα για να παρουσιάσει την τελική λίστα στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Η τελική ψη-
φοφορία θα λάβει χώρα στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και η νέα Ευρωπαική Επιτροπή θα ανα-
λάβει τα ηνία την 1η Νοεμβρίου.» n

Ενδελεχή έλεγχο από το Κοινοβούλιο αναμένεται να αντιμε-
τωπίσουν, σε λίγες εβδομάδες, οι υποψήφιοι Επίτροποι, πριν
μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. 

Στις 23 - 26 Μαΐου, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολί-
τες από 28 κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν στις ευρωεκλογές, πα-

ρέχοντας ισχυρή δημοκρατική εντολή στους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές για να εγκρί-
νουν τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την κρατήσουν πολιτικά υπόλογη.

Τον Ιούλιο, οι ευρωβουλευτές εξέλεξαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως νέα πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και στα τέλη Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου αναμένεται να αξιολογήσουν
τα προσόντα και τις επιδόσεις των υποψήφιων Επιτρόπων. Ο κατάλογος των υποψήφιων
Επιτρόπων καθορίστηκε από την ίδια την πρόεδρο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού, με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της
ισορροπίας μεταξύ φύλων.

Αφού το Συμβούλιο εγκρίνει την τελική λίστα των ορισθέντων Επιτρόπων, η νέα πρόεδρος
της Επιτροπής ανακοινώνει τη νέα της ομάδα, το Σώμα των Επιτρόπων, συμπεριλαμβανο-
μένης της κατανομής των χαρτοφυλακίων.

Πριν μπορέσουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οι προτεινόμενοι Επίτροποι εμφανί-
ζονται ενώπιον των σχετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών ανάλογα με τους αναμενόμε-
νους τομείς αρμοδιότητάς τους. Κάθε ακρόαση διαρκεί τρεις ώρες και μεταδίδεται ζωντανά
και μέσω του διαδικτύου

Κάθε επιτροπή έπειτα συνεδριάζει για να συντάξει την αξιολόγηση της επίδοσης και των
προσόντων των υποψηφίων, η οποία αποστέλλεται στη συνέχεια στη Διάσκεψη των Προ-
έδρων των Επιτροπών, που αποτελείται από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και του
προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο παρελθόν, οι ανησυχίες του ΕΚ οδήγησαν στην απόσυρση υποψήφιων Επιτρόπων και
στην παράδοση χαρτοφυλακίων σε νέα πρόσωπα. Το 2014, για παράδειγμα, η  Αλέγκα
Μπράτουσεκ, (που είχε προταθεί για το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο) απέσυρε την υποψηφιό-
τητά της μετά από την αρνητική της αξιολόγησή από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ενέρ-
γειας και περιβάλλοντος. 

Μόλις ολοκληρωθούν οι ακροάσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του αποφα-
σίζει εάν εγκρίνει ή όχι όλη την ομάδα των υποψηφίων, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προταθεί για διορισμό ως Επίτροπος η
Στέλλα Κυριακίδου. n

Ενδεχόμενο απλοποίησης των κανόνων
της Ευρωζώνης

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναθεωρήσουν τους
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, τροποποιώντας τις διατάξεις
για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Στο έγγραφο, που κυκλοφορεί μεταξύ των ευρωπαίων αξιω-
ματούχων κι είναι γνωστό ως SGP 2.1, περιγράφει τους στόχους

της νέας προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν για να απλο-
ποιήσει τους κανόνες της Ευρωζώνης και να εμπνεύσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πρω-
τεύουσές της απέναντι στην ικανότητα των Βρυξελλών να εξασφαλίσει την τήρησή τους.

Κατά το περασμένο έτος, οι Βρυξέλλες δέχθηκαν επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο
χειρίσθηκε το θέμα του ιταλικού προϋπολογισμού. Η ανάγκη για απλοποίηση των κανόνων
είναι αναγκαία και από το ίδιο το γεγονός ότι για την ερμηνεία του Συμφώνου της ΕΕ υπάρ-
χει ένα εγχειρίδιο 108 σελίδων, το οποίο με τη σειρά του χρειάζεται αποκρυπτογράφηση.

Η παρούσα συζήτηση όμως γίνεται πλέον επιτακτική μετά τις δυσοίωνες αποτυπώσεις και
προβλέψεις για την οικονομία της ΕΕ, ακόμη και για την ατμομηχανή της τη Γερμανία, που
υποδηλώνουν πως βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης. Οι υποστηρικτές της αναθεώρησης
των κανόνων βασίζονται στα αρνητικά δεδομένα που δημιουργούν ο παγκόσμιος εμπορικός
πόλεμος, η απειλή του άτακτου Brexit και οι τρέχουσες νομισματικές πολιτικές πάνω στην
δημοσιονομική πολιτική και τον ρόλο της.

Μία από τις σημαντικότερες προτεινόμενες μεταβολές στο έγγραφο αυτό αφορά τους κα-
νόνες για το δημόσιο χρέος, που προβλέπει την εισαγωγή «ορθολογικών και βιώσιμων στό-
χων για μείωση του χρέους για τις πλέον ευάλωτες οικονομίες». Προς το παρόν για τις εν
λόγω χώρες απαιτείται μία μείωση του υπερβάλλοντος χρέους - με στόχο το 60% του ΑΕΠ
και με ρυθμό μείωσης κατά ένα εικοστό ετησίως κατά μέσο όρο μέσα σε μία τριετία. Πολλοί
αξιωματούχοι των Βρυξελλών υποστηρίζουν πως ο στόχος τούτος είναι ανέφικτος για πολ-
λές κυβερνήσεις, ιδίως όταν οι οικονομίες επιβραδύνουν και ο πληθωρισμός βρίσκεται σε χα-
μηλά επίπεδα.

Η φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει στο Ευρωκοινοβούλιο «πως θα χρησιμοποιήσει όση ευε-
λιξία της επιτρέπουν οι κανονισμοί» για να προωθήσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Εν
τούτοις στο σημείο αυτό υπάρχει μία βαθιά διαφωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Βορείου
Ευρώπης με επικεφαλής την Ολλανδία, που στηρίζουν τη λιτότητα και τον Νότο, που ζητεί
μία διακριτική εφαρμογή των κριτηρίων του χρέους. 

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις,
που επέβλεπε την εφαρμογή του Συμφώνου, ήταν πάντοτε αντίθετος στην χαλάρωσή του.n

13ος ετήσιος διαγωνισμός μετάφρασης
Juvenes Translatores

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε  τη διοργάνωση του
13ου ετήσιου μεταφραστικού διαγωνισμού Juvenes Trans-
latores για μαθητές λυκείου από όλη την Ευρώπη. Από τις
2 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
είναι σε θέση να εγγραφούν διαδικτυακά, ώστε οι μαθητές

τους να μπορούν να ανταγωνιστούν τους συνομηλίκους τους από όλη την Ευρώπη. Φέτος,
οι νεαροί μεταφραστές θα κληθούν να μεταφράσουν ένα κείμενο με θέμα το τι μπορούν να
κάνουν οι νέοι για να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα μπορούν να μεταφράσουν μεταξύ οποιωνδήποτε
δύο από τους 552 πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ.
Κατά τον περυσινό διαγωνισμό, οι μαθητές χρησιμοποίησαν συνολικά 154 διαφορετικούς
γλωσσικούς συνδυασμούς.

Η εγγραφή για τα σχολεία είναι ανοιχτή έως το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου 2019. Το έν-
τυπο εγγραφής μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ως επόμενο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλέσει 751 σχολεία να συμμετάσχουν στο
επόμενο στάδιο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων από κάθε χώρα θα είναι ίσος με
τον αριθμό των εδρών της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα σχολεία θα επιλεγούν
τυχαία από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα σχολεία που θα επιλεγούν θα πρέπει στη συνέχεια να προτείνουν 2 έως 5 μαθητές για
να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Οι μαθητές μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότη-
τας, αλλά θα πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2002.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου 2019 ταυτόχρονα σε όλα τα συμμετέχοντα
σχολεία. Οι νικητές – ένας από κάθε χώρα – θα ανακοινωθούν έως τις αρχές Φεβρουαρίου
του 2020. Στη συνέχεια θα λάβουν πρόσκληση να παραλάβουν το βραβείο τους την άνοιξη
του 2020 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους στη βελγική πρωτεύουσα, οι μαθητές θα έχουν την ευ-
καιρία να συναντήσουν επαγγελματίες μεταφραστές από τη μεταφραστική υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής — τα άτομα που αξιολόγησαν τις μεταφράσεις τους — και να συ-
νομιλήσουν μαζί τους για την εργασία τους με τις γλώσσες.

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνι-
σμό Juvenes Translatores («νέοι μεταφραστές» στα λατινικά) κάθε χρόνο από το 2007. Ο δια-
γωνισμός προωθεί την εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία και δίνει στους νέους μια γεύση από
το επάγγελμα του μεταφραστή. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Με ανάπτυξη 2%, η Ισπανία δίνει 
ένα καλό μάθημα στη Γερμανία

Η ισπανική οικονομία δεν εξαρτά την ανά-
πτυξή της από τη δημοσιονομική πολιτική των
άλλων χωρών της Ευρωζώνης, όπως είναι η 
Γερμανία. Αναμένεται δε, όπως αναφέρει σε 
σχετικό άρθρο της η εφημερίδα Financial Times,
να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης και τέσσερις φορές πιο γρήγορα 
από τη Γερμανία. Και ενώ άλλες μεγάλες οικονο-
μίες της Ευρωζώνης τείνουν προς ύφεση, η Ισπα-

νία, η τέταρτη μεγαλύτερη, ενισχύεται από τις αυξημένες δαπάνες των νοικοκυριών – βέβαια,
δεν είναι άτρωτη από τον σκληρό σινοαμερικανικό πόλεμο στο πεδίο. Πάντως, θα πρέπει 
να αναφέρουμε ότι αυτή η επίδοση δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς τα τελευταία πέντε 
χρόνια ο ρυθμός της ισπανικής οικονομίας υπερέβαινε τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης.
Απλώς τους τελευταίους 12 μήνες μεταβάλλεται το μοντέλο και κινητήρια δύναμη, αντί 
για τις εξαγωγές είναι η εγχώρια ζήτηση χάρις και στις αυξήσεις μισθών (ειδικά του ελάχι-
στου μισθού κατά 22%) με κρατική απόφαση. Πολλοί αναλυτές προβλέπουν αύξηση του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ισπανίας άνω του 2% το τρέχον έτος, όταν για τη 
Γερμανία προβλέπεται 0,5% και για την Ευρωζώνη ελαφρώς άνω του 1%. Κατά τον Ερικ
Νίλσεν, ανώτατο οικονομολόγο της τράπεζας UniCredit, ο οποίος θεωρεί θετική τη 
μεταστροφή στην εγχώρια ζήτηση, «η Ισπανία είναι ένα πραγματικό μάθημα για τους 
Γερμανούς».

Ένας βασικός λόγος χάρις στον οποίο αναζωογονήθηκε η κατανάλωση στη χώρα, είναι
ότι φέτος αυξήθηκε ο ελάχιστος μισθός 22% και αυτή είναι η μεγαλύτερη αύξηση των τε-
λευταίων 40 ετών. Βέβαια, παραμένει το ερώτημα πόση διάρκεια θα έχει η δυναμική της οι-
κονομίας, ειδικά εάν σκεφθεί κανείς ότι η ευρύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη βραδυπορεί
και η ίδια η Ισπανία βρίσκεται ενόψει εκλογών τέταρτη φορά σε τέσσερα χρόνια. Ο Πέδρο
Σάντσεθ εκτελεί χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού και, εάν δεν κατορθώσει να σχηματίσει
κυβέρνηση έως τις 23 τρέχοντος, θα προκηρυχθούν εκλογές στις 10 Νοεμβρίου. Πάντως, το
εάν θα αναδειχθεί από τις κάλπες κυβέρνηση παραμένει αμφίβολο. Συν τοις άλλοις, η εμ-
πορική διαμάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επηρεάζει δυσμενώς το επιχειρημα-
τικό, επενδυτικό και καταναλωτικό κλίμα σε όλο τον κόσμο, όπως παρατηρούν οι Financial
Times. n

Tζουζέπε Κόντε: Νηφάλιοι στα λόγια 
και  δραστήριοι στα έργα

Σε ομιλία του στο  ιταλικό κοινοβούλιο, πριν από
τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του, κατά την οποία
παρουσίασε τις προτεραιότητές του, ο Κόντε κά-
λεσε για λιγότερο συγκρουσιακές σχέσεις με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επανέλαβε ότι θα εργαστεί
μαζί με τις Βρυξέλλες για την αλλαγή των δημο-
σιονομικών κανόνων της Ένωσης και τους μετανα-

στευτικούς της νόμους.
Τα Πέντε Αστέρια και το PD συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους μετά την απο-

χώρηση της ακροδεξιάς Λέγκας από έναν προηγούμενο συνασπισμό με τα Πέντε Αστέρια
στην αποτυχημένη προσπάθεια να προκαλέσει πρόωρες εκλογές. Ο προηγούμενος συνα-
σπισμός τους είχε σημαδευτεί από συνεχείς τσακωμούς.

«Δεν μπορούμε τους ερχόμενους μήνες να χάσουμε τον χρόνο μας με διαμάχες και συγ-
κρούσεις. Πρέπει να είμαστε νηφάλιοι στα λόγια και δραστήριοι στα έργα. Η γλώσσα αυτής
της κυβέρνησης θα είναι ήπια επειδή αντιλαμβανόμαστε πως οι πράξεις μας δεν θα κριθούν
από την υπεροψία των λόγων μας» είπε ο Κόντε.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός εκτίμησε πως πρέπει να «βελτιωθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας»
της ΕΕ που επιβάλλει στις χώρες μέλη όριο δημοσιονομικού ελλείμματος το 3% και του χρέ-
ους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ το 60%.

«Πρέπει να βελτιώσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και την εφαρμογή του προκειμένου
να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες που θα επιτρέψουν μια ανά-
πτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον και θα είναι δίκαιη σε κοινωνικό επίπεδο», είπε ο Κόντε.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα επιδιώξει μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε πως είναι πεπεισμένος ότι το συμφέρον της Ιταλίας πρέπει να «ανα-
ζητηθεί εντός, και όχι εκτός της περιμέτρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για τη μετανάστευση -θέμα στο οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση κρατούσε σκληρή
γραμμή- ο Κόντε υποσχέθηκε «απαιτητική και υπεύθυνη» προσέγγιση και λέει ότι η αμφι-
λεγόμενη νομοθεσία για το θέμα θα αναθεωρηθεί, όπως προτείνεται από τον πρόεδρο Σέρ-
τζιο Ματαρέλα.

Κάλεσε επίσης για περισσότερη «αλληλεγγύη» από τους εταίρους της ΕΕ και, μεταξύ
άλλων, για τη δημιουργία «ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών διαδρόμων» προκειμένου να απο-
μακρυνθούν οι πρόσφυγες από επικίνδυνες περιοχές. n

ΗΠΑ και Ε.Ε. κήρυξαν πόλεμο 
στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Πόλεμο έχουν κηρύξει οι ρυθμιστικές αρχές Ευρω-
παϊκής Ένωσης και ΗΠΑ στους τεχνολογικούς κολοσ-
σούς για τις μονοπωλιακές τακτικές και την παρά-
καμψη των κανόνων σχετικά με τα προσωπικά δεδο-
μένα των χρηστών. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν αυτή
την εβδομάδα οι γίγαντες της Silicon Valley, Google
και η θυγατρική της, YouTube, στις οποίες επιβλήθηκε
πρόστιμο ύψους 170 εκατ. δολαρίων για κατηγορίες

σχετικά με χρήση δεδομένων ανήλικων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από πολυετή έρευνα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής

Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), η YouTube κατηγορείται για διοχέτευση προσωπικών στοιχείων
ανηλίκων κάτω των 13 ετών σε διαφημιστικές εταιρείες. Η FTC ισχυρίστηκε ότι η YouTube
κατέγραφε τις προτιμήσεις, όσων επισκέπτονταν τα κανάλια με υλικό για παιδιά, και κέρδιζε
εκατομμύρια πουλώντας τα στοιχεία αυτά σε εταιρείες διαφήμισης. Ως αποτέλεσμα, στις
οθόνες των ανήλικων χρηστών εμφανίζονταν στοχοποιημένες διαφημίσεις για προϊόντα
όπως οι κούκλες της Barbie.

Στην αμερικανική εταιρεία μετάδοσης βίντεο δίνεται περιθώριο τεσσάρων μηνών, ώστε
να αλλάξει την πολιτική της και να επιβάλει στους διαχειριστές των καναλιών να συμμορ-
φωθούν με τους νέους κανόνες. Τα κανάλια που απευθύνονται σε ανήλικο κοινό θα έχουν
από το 2020 χαρακτηριστική ένδειξη, ώστε να απαιτούν τη συγκατάθεση των γονέων και να
γίνεται σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τη YouTube.

Το πρόστιμο ύψους 170 εκατ. δολαρίων στη YouTube και στη μητρική της, Google, είναι
το μεγαλύτερο  που έχει επιβληθεί ποτέ για παραβίαση του νόμου στις ΗΠΑ περί προστα-
σίας ανηλίκων στο Διαδίκτυο (COPPA). Ωστόσο, ορισμένα μέλη της FTC διαμαρτυρήθηκαν
ότι το πρόστιμο είναι πενιχρό σε σχέση με το μέγεθος της εταιρείας. 

«Η Google έβγαλε δισεκατομμύρια σε βάρος παιδιών, αναπτύσσοντας μια σειρά παρεμ-
βατικών στρατηγικών, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες λόγω μικρής ηλικίας», δή-
λωσε στο Bloomberg o Τζεφ Τσέστερ, διευθυντής τoυ Center for Digital Democracy. Το πρό-
στιμο στη YouTube «αφήνει να εννοηθεί ότι, εάν είσαι κάποια πολιτικά ισχυρή επιχείρηση,
τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς για σοβαρές οικονομικές συνέπειες όταν παραβιάζεις τον
νόμο», συμπλήρωσε ο Τσέστερ. n

Λαγκάρντ: Μεγάλες οι προκλήσεις, 
υποστηρικτική νομισματική πολιτική

Η Κριστίν Λαγκάρντ δεν θέλησε να αιφνιδιάσει κανέ-
ναν στην πρώτη ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο μετά την επιλογή της για την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναγνώρισε ότι η Ευρω-
ζώνη είναι αντιμέτωπη με κινδύνους και έστειλε σήμα
ότι θα επιμείνει στην πολιτική του προκατόχου της, όταν
αναλάβει και επισήμως τα ηνία. 

Η κ. Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός στη
νομισματική ένωση επιμένει σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα και οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυ-
νοι είναι σημαντικοί. Διαβεβαίωσε ότι η υποστηρικτική νομισματική πολιτική θα συνεχιστεί
«για παρατεταμένη περίοδο».

Σημείωσε πάντως πως αν και τα μη συμβατικά μέτρα είναι αναγκαία, η ΕΚΤ πρέπει να
είναι προσεχτική ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις τους. Η επισήμανση αυτή ενισχύει το
σενάριο ότι θα ληφθούν μέτρα απάλυνσης των «παρενεργειών» από τα αρνητικά επιτόκια. 

Η Γαλλίδα απερχόμενη επικεφαλής του ΔΝΤ, η οποία θα αναλάβει τα ηνία από τον Μάριο
Ντράγκι την 1η Νοεμβρίου, τόνισε παράλληλα την ανάγκη για ταχύτερη δυνατή ολοκλή-
ρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών και προειδοποίησε για τις με-
γάλες μελλοντικές προκλήσεις, με κυριότερες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την κλιματική
αλλαγή. Σημείωσε μάλιστα πως η πολιτική της ΕΚΤ στο εξής θα πρέπει να δίνει περισσότερη
έμφαση στην αντιμετώπιση και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Όπως είχε κάνει επανειλημμένα και ο Ιταλός τραπεζίτης ξεκαθάρισε δηλαδή ότι η πολιτική
της ΕΚΤ έχει όρια. Θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να σηκώσουν το δικό τους μερίδιο της ευ-
θύνης, το οποίο περιλαμβάνει και περισσότερα βήματα στην κατεύθυνση της οικονομικής
ολοκλήρωσης.

Η κ. Λαγκάρντ δεν παρέλειψε να επισημάνει τέλος ότι η εμπιστοσύνη στο ευρώ ανέρχε-
ται σήμερα στο 76%, τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, κάτι που είπε ότι οφείλεται
«και στις γενναίες δράσεις της σημερινής ηγεσίας της ΕΚΤ».

Σύμφωνα εν τω μεταξύ με το Reuters, που επικαλείται πηγές από το Δ.Σ. της ΕΚΤ, στην
επικείμενη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου, στην οποία θα προεδρεύσει ο Ντράγκι, θα
αποφασιστεί μείωση του καταθετικού επιτοκίου, που είναι ήδη στο -0,4%. Η απόφαση για
ένα νέο QE θεωρείται πιο δύσκολη, αφού αντιδρά σε μία τέτοια προοπτική η Γερμανία. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Regional Workshop to Coordinate the Implementation 
of Integrated Nuclear Security Support Plans

Εκπρόσωποι από  17 ευρωπαϊκές χώρες
μοιράστηκαν ιδέες και καλές πρακτικές σχε-
τικά με την ετοιμασία και εφαρμογή ολο-
κληρωμένων σχεδίων υποστήριξης της πυ-
ρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας
(INSSPs), ενώ ανέλυσαν ένα εικονικό σενά-
ριο  πυρηνικού/ραδιολογικού επεισοδίου
κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου του Διε-
θνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
(ΔΟΑΕ) που πραγματοποιήθηκε τον περα-
σμένο Ιούλιο.

Το περιφερειακό εργαστήριο, το οποίο
στόχευε στην ενίσχυση του συντονισμού της
υλοποίησης ολοκληρωμένων σχεδίων στή-
ριξης της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφά-
λειας (INSSPs) στην Ευρώπη, πραγματοποι-
ήθηκε από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου στο Βου-
κουρέστι της Ρουμανίας. Το εργαστήριο
στηρίχθηκε σε ένα πιλοτικό έγγραφο στο
οποίο οι  31 συμμετέχοντες κατέγραψαν  τις
εθνικές τους συνθήκες πυρηνικής ασφάλειας
ενώ συζήτησαν  σενάρια εικονικών κατα-
στάσεων πυρηνικής κρίσεως. Το Κυπριακό
έγγραφο/προσχέδιο INSSP ετοιμάστηκε από
την αρμόδια Αρχή, που είναι το Γραφείο Επι-
θεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με όλα

τα  Υπουργεία και Τμήματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας τα οποία  εμπλέκονται στο
θέμα της πρόληψης, εντοπισμού, ανταπόκρι-
σης/διαχείρισης και αποκατάστασης των επι-
πτώσεων  ραδιολογικών/ραδιενεργών κρί-
σεων. 

Οι χώρες που συμμετείχαν στο εργαστή-
ριο ήταν: Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία και Ερ-
ζεγοβίνη, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία,
Λετονία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Μαυ-
ροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία,
Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία και
Ουκρανία. Περισσότερο από τα δύο τρίτα
των πιο πάνω χωρών έχουν αναπτύξει ή βρί-
σκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός
INSSP μαζί με τον ΔΟΑΕ.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης
της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας (
INSSP)  παρέχει από τον ΔΟΑΕ στα κράτη,
κατόπιν αιτήματος, ένα συστηματικό και
ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αναθεώρηση
των υφιστάμενων καθεστώτων πυρηνι-
κής/ραδιολογικής  ασφάλειας και τον εντο-
πισμό τομέων στους οποίους θα μπορούσαν
να ενισχυθούν. Τα Σχέδια υπογραμμίζουν
επίσης τη βοήθεια που απαιτείται για τη στή-
ριξη της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού
και βιώσιμου καθεστώτος πυρηνικής/ραδιο-
λογικής ασφάλειας, όπως περιγράφεται στη
έκδοση του ΔΟΑΕ ΄΄Θεμελιώδεις  Αρχές Πυ-
ρηνικής Ασφάλειας΄΄. Ο Διεθνής Οργανι-
σμός Ατομικής Ενέργειας προσφέρει τακτικά
περιφερειακά εργαστήρια σχετικά με την
υλοποίηση των INSSPs, με το επόμενο να
είναι προγραμματισμένο να πραγματοποι-

ηθεί το Νοέμβριο του 2019 στο Ντακάρ της
Σενεγάλης.

Στο Βουκουρέστι, οι συμμετέχοντες πρό-
τειναν και συζήτησαν καινοτόμες ιδέες και
ιδέες που βασίζονταν στην πραγματική τους
εμπειρογνωμοσύνη, καθώς συζητούσαν και
ανέλυαν το υποθετικό σενάριο πυρηνι-
κού/ραδιολογικού επεισοδίου.

Η «Ανάλυση ενός υποθετικού σεναρίου
μας επιτρέπεται να κατανοήσουμε πλήρως
πως  το πλαίσιο ενός INSSP βοηθά  για την
πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώ-
πιση μιας απειλής πυρηνικής/ραδιολογικής
κρίσεως», δήλωσε η συμμετέχουσα στο ερ-
γαστήριο Angela Sidorencu, Ανώτερη Ειδι-
κός στον   Εθνικό Οργανισμό Ρυθμίσεως Πυ-
ρηνικών και Ακτινολογικών Δραστηριοτή-
των της Μολδαβίας. “Η βήμα προς βήμα
ανάλυση μέσα από την συνεχώς επιδεινού-
μενη κατάσταση του σεναρίου με τους αντί-
στοιχους μου από άλλες χώρες ήταν πολύ
χρήσιμη για να προσδιορίσω σε ποιον να
απευθυνθώ για βοήθεια αν χρειαστεί”.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που βα-
σίστηκε  σε σενάρια, οι συμμετέχοντες εντό-
πισαν κοινές προκλήσεις στην περιοχή και
δραστηριότητες, έργα και στρατηγικές που
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμε-
τώπιση  των αναγκών για πυρηνική/ραδιο-
λογική  ασφάλεια .

“Σε περιφερειακό επίπεδο, δεν μοιραζόμα-
στε μόνο σύνορα, αλλά μοιραζόμαστε παρό-
μοιες προκλήσεις”, δήλωσε ο Rodin Traicu,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Πυρηνι-
κών Δραστηριοτήτων της Ρουμανίας, που

φιλοξένησε το Εργαστήριο. “Η διαδικασία
των INSSPs μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τα
δυνατά σημεία και να χαρτογραφούμε τις δυ-
νατότητες και τα κενά στην περιοχή, για τα
οποία  ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές  και
λαμβάνονται υπόψη για τις μελλοντικές
δραστηριότητες”.

Τέτοια ευρήματα βοηθούν επίσης τον
ΔΟΑΕ να προσαρμόσει την πυρηνική του
υποστήριξη για τις περιφερειακές ανάγκες,
δήλωσε ο Juan Carlos Lentijo, Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής και Προϊστάμενος του
Τμήματος Πυρηνικής και Γενικής  Ασφάλειας
του ΔΟΑΕ.

“Τα Ειδικά για κάθε χώρα INSSPs καθο-
δηγούνται με  τη βοήθεια του IAEA σε το-
μείς που κυμαίνονται από την ανάπτυξη κα-
νονιστικού πλαισίου μέχρι την αναβάθμιση
της φυσικής προστασίας και τη δημιουργία
δυνατοτήτων ανίχνευσης και αντίδρασης,
όπως ζήτησαν τα κράτη μέλη”, ανέφερε ο κ.
Lentijo. “Οι χώρες που χρησιμοποιούν τα
INSSPs έχουν ενισχύσει τις εθνικές τους δυ-
νατότητες πυρηνικής και ραδιολογικής
ασφάλειας και αυτοί οι τοπικοί πόροι θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοη-
θήσουν στην ανάπτυξη βιώσιμων περιφερει-
ακών δυνατοτήτων”.

Το Κυπριακό έγγραφο/προσχέδιο INSSP
και οι συνθήκες πυρηνικής και ραδιολογικής
ασφάλειας που επικρατούν σήμερα στην
Κύπρο αναλύθηκαν από το Βοηθό Διευ-
θυντή (Ε) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Λεωνίδα Λεωνίδου. n

Αποκάλυψη κατάλοιπων της εποχής του Χαλκού
από αρχαιολογική ερευνα στην Επαρχία Πάφου

Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτή-
των, η λήξη της ανασκαφικής περιόδου του
2019 της αρχαιολογικής αποστολής του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, στη θέση
Πραστειό-Μεσόροτσος στην Επαρχία
Πάφου. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν
από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου
2019, υπό τη διεύθυνση του Δρος Andrew
McCarthy, Μέλος του Τμήματος Ιστορίας,
Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και Καθη-
γητή στο Κολλέγιο Νότιας Νεβάδας. Στο
ανασκαφικό αυτό πρόγραμμα συνεργάζον-
ται ειδικοί από διάφορες χώρες αλλά και
φοιτητές.  

Η θέση βρίσκεται στην κοιλάδα του ποτα-
μού Διαρίζου στην Επαρχία Πάφου σε ένα
βραχώδες έξαρμα, το οποίο αποτελεί ένα
από τα χαρακτηριστικότερα τοπόσημα της
περιοχής. Φαίνεται ότι το σημείο αυτό βρι-
σκόταν στο σταυροδρόμι που συνέδεε την
πεδιάδα με τις ορεινές περιοχές και τη δυτική
Κύπρο με το υπόλοιπο νησί. Η ιδιαίτερη
αυτή γεωγραφική θέση σε συνδυασμό με τις
πλούσιες πρώτες ύλες είναι παράγοντες που
συνεισέφεραν στην εντυπωσιακή μακροζωία
του οικισμού, ο οποίος διατηρεί ενδείξεις κα-
τοίκησης από την Ακεραμική Νεολιθική πε-
ρίοδο μέχρι τη σύγχρονη εποχή.  Κατά τη
φετινή εντέκατη ανασκαφική περίοδο, διε-

ρευνήθηκαν τέσσερις περιοχές της θέσης και
αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα που χρονολο-
γούνται στη Νεολιθική, Χαλκολιθική,
Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού.

Φέτος η αρχαιολογική αποστολή διερεύ-
νησε το εσωτερικό ενός κτηρίου, το οποίο ει-
καζόταν ότι ανήκε στη Χαλκολιθική περίοδο.
Συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν μια καλά δια-
τηρημένη εστία με επίχρισμα όπως και ένα
καλοφτιαγμένο δάπεδο Πρώιμης – Μέσης
Εποχής του Χαλκού. Αποκαλύφθηκε εξ ολο-
κλήρου η τελευταία φάση χρήσης μιας
εστίας, με ένα τριβείο που βρέθηκε στη θέση
του και δίπλα μια μεγάλη λίθινη λεκάνη το-
ποθετημένη στα θεμέλια του κτηρίου. Όλος
ο χώρος ήταν καλυμμένος με τα μπάζα από
τη στέγη που είχε καταρρεύσει, πράγμα που
υποδηλώνει ότι τα κατάλοιπα του εσωτερι-
κού χώρου παρέμειναν αδιατάρακτα μετά

την κατάρρευση του κτηρίου. Παρόλο που η
πορεία των τοίχων δεν είναι ξεκάθαρη, φαί-
νεται ότι το κτίσμα ήταν ελλειψοειδούς ή
ακανόνιστης ορθογώνιας κάτοψης και ίσως
χρονολογείται στην Πρώιμη παρά στη Μέση
Χαλκολιθική περίοδο. 

Οι φετινές εργασίες επικεντρώθηκαν, επί-
σης, στις πρώιμες φάσεις της Εποχής του
Χαλκού, περιλαμβανομένης και της μετάβα-
σης από την Χαλκολιθική στην ούτω-κα-
λούμενη φάση της ‘Φιλιάς’ και στην Πρώιμη
Εποχή του Χαλκού. Οι κάτοικοι συνέχισαν
να ζουν σε κυκλικά κτήρια για μεγάλο διά-
στημα και δεν φαίνεται να άλλαξαν τον
τρόπο ζωής τους αισθητά μεταξύ της Ύστε-
ρης Χαλκολιθικής και της Πρώιμης Εποχής
του Χαλκού. Επίσης αποκαλύφθηκαν τα θε-
μέλια κυκλικής οικίας με εστία σε μορφή
λάκκου, που χρονολογείται στη μεταβατική
αυτή περίοδο. Παρόλο που οι κάτοικοι της
Πρώιμης Εποχής του Χαλκού φαίνεται να δί-
σταζαν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής και τις
συνήθειες τους, σημειώνονται αλλαγές που
εξελίχθηκαν σταδιακά στην αρχιτεκτονική,
ενώ οι ζωές των κατοίκων φαίνεται ότι άλ-
λαξαν αισθητά κατά τη Μέση Εποχή του
Χαλκού (ΜΕΧ). Οι αλλαγές που σημειώνον-
ται κατά τη ΜΕΧ συνοδεύονται από μια
σειρά από τεράστιων σε μέγεθος αναβαθμί-
δες, με αρχιτεκτονική ορθογώνιας κάτοψης

και νέα είδη αντικειμένων, μεταξύ των
οποίων και ένα μοναδικό δισκοειδές περία-
πτο από πικρόλιθο, με εγχάρακτη κόσμηση
και οπή στο κέντρο μιας ροζέτας. Το υλικό
αυτό αντανακλά μια νέα πραγματικότητα
για την κοινότητα η οποία παρουσιάζει αυ-
ξημένη κοινωνική διαστρωμάτωση και εξε-
λιγμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η πορεία
αυτή διακόπτεται στα τέλη της ΜΕΧ με την
εγκατάλειψη του οικισμού. Επιπλέον, οι φε-
τινές έρευνες αποκάλυψαν μια τεραστίων
διαστάσεων, μνημειακή αναβαθμίδα ποτα-
μού η οποία θα είχε οικοδομηθεί κατά τη
διάρκεια μιας ευρύτερης προσπάθειας το-
πιοτέχνησης του χώρου με αναβαθμίδες
κατά την ΜΕΧ. Πιθανόν το στοιχείο αυτό να
αποτελούσε τμήμα περιμετρικού τείχους που
περίκλειε τον οικισμό. Δωμάτια που είχαν
ανασκαφεί παλαιότερα φαίνεται τώρα ότι
χρονολογούνται μετά την κατασκευή της
μεγάλης αυτής αναβαθμίδας ενώ οι βοηθη-
τικοί χώροι είχαν προστεθεί σε μορφή πύρ-
γου πάνω από τον ποταμό. Η κατασκευή
αυτή θα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αν-
τανακλά μια πιο σύνθετα οργανωμένη κοι-
νωνία με κοινωνική ιεράρχηση των μελών
της, μια κοινότητα που εξελίχθηκε ραγδαία
προτού εγκαταλείψει τον οικισμό. n



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η 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. �

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. �

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». �

Ανακοινώθηκε έναρξη προγράµµατος 
«Παρατηρητή των ∆ασών 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. �

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

Καταδίκες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 
για παραβάσεις Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προ-
ώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών,

που παράβηκαν τις διατάξεις της Νομοθε-
σίας, για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.
Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδί-
κασε μέσα στο 2019 τα ακόλουθα νομικά
πρόσωπα:

1. Την εταιρεία «PETROS SAVVA CON-
STRUCTIONS & DEVELOPMENT LTD»,
που δραστηριοποιείται στον τομέα των κα-
τασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2.250, για
τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Ερ-
γοτάξια) Κανονισμών, που έθεσαν σε κίν-
δυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη διασφάλισης της πραγμα-
τοποίησης εργασιών σε ύψος, με τη βοήθεια
κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλ-
λογικής προστασίας, όπως η χρήση κατάλ-
ληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξεδρών
εργασίας ή διχτύων προστασίας, ή με την
πρόβλεψη κατάλληλων μέσων ασφάλειας
στην πρόσβαση και χρήση.

(β) Παράλειψη (i) εγκατάστασης κατάλ-
ληλων εξεδρών εργασίας στα ικριώματα οι
οποίες να έχουν τις προβλεπόμενες διαστά-
σεις, (ii) τοποθέτησης κατάλληλων κιγκλι-
δωμάτων και θωρακίων ικανοποιητικού
ύψους και αντοχής στις εξέδρες εργασίας
των ικριωμάτων σε όλο το μήκος των ικριω-
μάτων και (iii) διασφάλιση ευστάθειας.

(γ) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγ-
κλιδωμάτων σε όλα τα άκρα και ανοίγματα
δαπέδων με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10
μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θω-
ράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέ-
δου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χει-
ρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η
απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμπο-
δίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου
στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή
χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων
για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων που
εκτελούσαν εργασίες σε ύψος. 

2. Την εταιρεία «STAR POLYBAG MAN-
UFACTURING LTD», που δραστηριοποιεί-
ται στην κατασκευή πλαστικών ειδών συ-
σκευασίας (σακούλες), σε συνολικό πρό-
στιμο €1.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις,
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών, των

περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και
των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφά-
λειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας
Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργο-
δοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:

(α)  Παράλειψη λήψης όλων των κατάλ-
ληλων μέτρων ώστε να διασφαλίσει την
ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων
της από την ύπαρξη επιβλαβών χημικών πα-
ραγόντων. Συγκεκριμένα, παρέλειψε να δια-
σφαλίσει, στους χώρους εργασίας που βρί-
σκονται οι εκτυπωτικές μηχανές και η μη-
χανή «λαμινάτορας» και στον χώρο
έκπλυσης / καθαρισμού των μεταλλικών δο-
χείων / κυλίνδρων από τα μελάνια, την
ύπαρξη κατάλληλου συστήματος τεχνητού
εξαερισμού για τη συλλογή και απομά-
κρυνση των επικινδύνων αναθυμιάσεων που
δημιουργούνται από την ύπαρξη και χρήση
επιβλαβών χημικών παραγόντων κατά τη
λειτουργία των προαναφερθεισών μηχανών.
(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συ-
στήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχεί-
ρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγρά-
φονται μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την
οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρα-
κολούθηση και την αναθεώρηση των προλη-
πτικών και προστατευτικών μέτρων που
πρέπει να λαμβάνονται για τους κινδύνους
στις δραστηριότητές της.

(γ) Παράλειψη λήψης όλων των κατάλλη-
λων μέτρων για τον τακτικό καθαρισμό των
χώρων εργασίας που βρίσκονταν οι εκτυπω-
τικές μηχανές και η μηχανή «λαμινάτορας»
και στο χώρο έκπλυσης / καθαρισμού των
μεταλλικών δοχείων / κυλίνδρων από τα με-
λάνια, με αποτέλεσμα την αυξημένη συγ-
κέντρωση επικίνδυνων αναθυμιάσεων που
δημιουργούνται από την ύπαρξη και χρήση
επιβλαβών χημικών παραγόντων.

3. Την εταιρεία «M. TZIORTZIS PAINTS
LTD», που δραστηριοποιείται στις εργασίες
ελαιοχρωματισμού, σε συνολικό πρόστιμο
€3.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυ-
νων Συμβάντων) Κανονισμών, των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχι-
στες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κι-
νητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων,
που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδο-

τούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο πρό-
σωπα στην εργασία:

(α)  Παράλειψη υποβολής κατάλληλα και
πλήρως συμπληρωμένου του εγκεκριμένου
έντυπου γνωστοποίησης ατυχήματος στο
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Λευκωσίας
εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομη-
νία του ατυχήματος.

(β)  Παράλειψη άμεσης πληροφόρησης
του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Ερ-
γασίας Λευκωσίας για ατύχημα που συνέβη
σε εργοδοτούμενό της.

(γ) Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλων
κιγκλιδωμάτων και θωρακίων ικανοποιητι-
κού ύψους και αντοχής ή άλλων κατάλλη-
λων εμποδίων στις εξέδρες εργασίας των
ικριωμάτων σε όλο το μήκος των ικριωμά-
των, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να
πέσει από το ικρίωμα και να τραυματιστεί.

(δ) Παράλειψη παροχής επιτήρησης των
εργοδοτουμένων της.

4. Την εταιρεία «ELYSEE IRRIGATION
LTD», που δραστηριοποιείται στην κατα-
σκευή και συσκευασία πλαστικών εξαρτη-
μάτων, σε συνολικό πρόστιμο €4.500, για τις
πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ελάχιστων
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρη-
σιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού
Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχεί-
ρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν
τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενής
της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενους
της και τρίτα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέ-
τρων συντήρησης της μηχανής συσκευασίας
εξαρτημάτων, ώστε οι ηλεκτρικές ενδασφά-
λειες που έλεγχαν τις θύρες του μηχανήμα-
τος να διακόψουν τη λειτουργία της λεπίδας
κοπής της μηχανής όταν αυτές άνοιγαν με
αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να τραυμα-
τιστεί σοβαρά στην παλάμη του δεξιού της
χεριού από τη λεπίδα κοπής στην προσπά-
θεια της να αφαιρέσει από τον χώρο κοπής
της μηχανής τμήματα πλαστικής μεμβράνης
που είχαν λιώσει.

(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου
συστήματος ασφάλειας ή συστήματος δια-
χείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περι-
γράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις
για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό,
την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την
παρακολούθηση και την αναθεώρηση των
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων

που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστη-
ριότητες στο χώρο εργασίας που δημιουρ-
γούν κινδύνους.

(γ) Παράλειψη διάθεσης στους εργοδο-
τούμενούς της, κατάλληλων πληροφοριών
και σε κατανοητή γλώσσα οδηγιών χρήσης,
όσον αφορά τις εργασίες συσκευασίας εξαρ-
τημάτων άρδευσης σε μηχανή συσκευασίας.

5. Την εταιρεία «PAVLOS CAKES IN-
DUSTRY LTD», που δραστηριοποιείται
στην παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής, σε συνολικό πρόστιμο
€7.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων και των περί Ελάχιστων Προδιαγρα-
φών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση
κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας)
Κανονισμών, που προκάλεσαν τον σοβαρό
τραυματισμό εργοδοτούμενής της και έθε-
σαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενή της:

(α) Παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς με-
θόδου εργασίας κατά τη διαδικασία καθαρι-
σμού μηχανής μορφοποίησης ζύμης, με απο-
τέλεσμα εργοδοτούμενή της, να υποστεί
πλήρη ακρωτηριασμό του αντίχειρα του δε-
ξιού της χεριού.

(β) Παράλειψη καθοδήγησης, διάθεσης
των κατάλληλων πληροφορίων και εκπαί-
δευσης  εργοδοτούμενής της, σχετικά με τη
λειτουργία και χρήση μηχανής μορφοποί-
ησης ζύμης.

6. Την εταιρεία «FISACO LTD», που δρα-
στηριοποιείται στην εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο €10.500,
για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Ερ-
γοτάξια) Κανονισμών και των περί Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που
προκάλεσαν το θανάσιμο τραυματισμό ερ-
γοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο
πρόσωπα που εργάζονταν ή διακινούνταν
στην περιοχή:

(α) Παράλειψη εκπόνησης κατάλληλου
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, στο οποίο να
περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες
ασφάλειας στο εργοτάξιο και τα ειδικά μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται για τις εργασίες
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους.

(β) Παράλειψη παροχής σε εργοδοτούμε-
νους της κατάλληλης επιτήρησης.

(γ) Παράλειψ η γραπτής ειδοποίησης του
Αρχιεπιθεωρητή για την εκτέλεση των οικο-
δομικών εργασιών που ανέλαβε και εκτε-
λούσε. n
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Στις 24 Αυγούστου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα
του Πρωταθλήματος Cyta και μέχρι στιγμής, είμαστε
στην 2η αγωνιστική για κάποιες ομάδες (Ομόνοια,

ΑΕΛ, Ένωση, Δόξα, Ν. Σαλαμίνα και Πάφος), για Ανόρ-
θωση, Εθνικός Άχνας, Ολυμπιακός, ΑΕΚ στην πρώτη αγω-
νιστική, ενώ ο ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας λόγω των υποχρεώ-
σεων τους στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, δεν έχουν κάνει
ακόμα παιχνίδι πρωταθλήματος. Αυτό θα γίνει στην 3η αγω-
νιστική και θα μπουν στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις 17 Μαΐου 2020.
Ο τρόπος διεξαγωγής παραμένει ο ίδιος όπως και πέρσι, με
τη συμμετοχή 12 ομάδων σε δύο φάσεις και συνολικά 32
αγωνιστικές. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει διπλές αναμε-
τρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων εντός και εκτός έδρας, σε
22 αγωνιστικές. Με το τέλος της θα δημιουργηθούν δύο όμι-
λοι των έξι ομάδων και θα διεξαχθούν άλλες 10 αγωνιστι-
κές για να κριθεί ο τίτλος και οι δύο ομάδες που θα υποβι-
βαστούν στη Β΄ Κατηγορία.

Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι από φέτος θα έχουμε τέσσε-
ρις ημέρες δράσης, αφού προστέθηκε και η Παρασκευή. Τη
συγκεκριμένη μέρα θα διεξάγεται ένας αγώνας, δύο το Σάβ-
βατο, δύο την Κυριακή και ένας τη Δευτέρα.

Μετά τη διεξαγωγή και της 2ης αγωνιστικής το Πρωτά-
θλημα έχει διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής
Κύπρου στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
2020. Η δεύτερη διακοπή είναι προγραμματισμένη μετά την
4η αγωνιστική (21-22/9), ενώ μετά την 5η αγωνιστική (5-
6/10) θα γίνει η τρίτη διακοπή, επίσης για την Εθνική Κύ-
πρου. Θα ακολουθήσουν τέσσερις σερί αγωνιστικές πριν από
την τελευταία διακοπή του πρωταθλήματος για υποχρεώσεις
της Εθνικής Κύπρου, που είναι καθορισμένη μετά την 9η

αγωνιστική (9-10/11). Η τελευταία διακοπή για το 2019 θα
είναι για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς, μετά την 14η αγωνιστική (21-22/12). Μέσα στο 2020
η δράση θα είναι συνεχής, καθώς μέχρι την ολοκλήρωση του
πρωταθλήματος θα υπάρξουν μόνο δύο διακοπές. Η πρώτη
θα είναι το Σαββατοκυρίακο 28-29 Μαρτίου, για διεθνείς
υποχρεώσεις και η δεύτερη για το Πάσχα (20/4).

Η Β΄ φάση του πρωταθλήματος θα αρχίσει στις 29 Φε-
βρουαρίου.
Οι πρώτες αγωνιστικές

Οι δύο πρώτες αγωνιστικές στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγο-
ρίας μπορεί να ήταν λειψές και χωρίς εκπλήξεις, αλλά τα
πρώτα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι θα έχουμε αρ-
κετό ανταγωνισμό φέτος σε όλα τα… μέτωπα.

Στον βαθμολογικό πίνακα, με δύο αγώνες είναι η Ομόνοια
με έξι βαθμούς, αφού κέρδισε τη Δόξα Κατωκοπιάς εκτός με
0-2 και Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ επίσης με 2-0. Ακολουθεί η
ΑΕΛ με τέσσερις βαθμούς και με δύο αγώνες.  Στην πρεμιέρα
έφερε ισοπαλία χωρίς τέρματα με την Ανόρθωση και κέρδισε
την Ένωση Παραλιμνίου με 2-0. Και τα δύο παιχνίδια έγιναν
στο Τσίρειο.

ΑΕΚ, Εθνικός και Πάφος ακολουθούν στο βαθμολογικό
πίνακα με τρεις βαθμούς. Η ομάδα της Λάρνακας έκανε πρε-
μιέρα στην 2η αγωνιστική, κερδίζοντας εκτός έδρας την
Πάφο με 0-2. Το πρώτο παιχνίδι της αναβλήθηκε ως γνω-
στό με τον Απόλλωνα, λόγω των υποχρεώσεων τους στο Γι-
ουρόπα Λιγκ, όπως και το άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας με-
ταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Ολυμπιακού.

Η ομάδα της Άχνας κέρδισε την πρεμιέρα, μετά από ένα
συναρπαστικό παιχνίδι εκτός έδρας με 3-4 την Ένωση Πα-
ραλιμνίου. Στην 2η αγωνιστική ο Εθνικός και ΑΠΟΕΛ δεν
αναμετρήθηκαν αφού οι γαλαζοκίτρινοι είχαν Ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις. Η Πάφος κέρδισε εκτός τη Νέα Σαλαμίνα με
1-2 και έχασε στη συνέχεια από την ΑΕΚ στο Παφιακό με 0-
2. Άλλες τρεις ομάδες ακολουθούν με έναν βαθμό. Συγκε-
κριμένα είναι ο Ολυμπιακος που έφερε ισοπαλία στην 2η

αγωνιστική 1-1 τη Δόξα, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας στην
πρεμιέρα με τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Αμμοχώστου, η
Ανόρθωση, έπαιξε στην πρεμιέρα με την ΑΕΛ στο Τσίρειο
και έφερε λευκή ισοπαλία (0-0). Αναβλήθηκε ο αγώνας της
με τον Απόλλωνα στην 2η αγωνιστική. Με δύο παιχνίδια
είναι η ομάδα της Κατωκοπιάς. Έχασε εντός από την Ομό-

νοια  (0-2) και έφερε ισο-
παλία (1-1) με τον Ολυμ-
πιακό.

Στον πυθμένα είναι δύο
ομάδες με δύο αγωνιστι-
κές και με ισάριθμες ήττες.
Η Νέα Σαλαμίνα γνώρισε
την ήττα εντός από την
Πάφο (1-2) και εκτός από
την Ομόνοια (2-0). Η

Ένωση Παραλιμνίου, έχασε εντός από τον Εθνικό Άχνας (3-
4) και εκτός από τν ΑΕΛ με (2-0).

Ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας δεν έχουν κάνει ακόμη αρχή
στο Πρωτάθλημα και θα ξεκινήσουν από την 3η αγωνιστική.
Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας θα παίξουν εκτός με την
ΑΕΛ και ο Απόλλωνας στο Τσίρειο με την Πάφο.
Η συνέχεια

Η 3η αγωνιστική θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές ημε-
ρομηνίες (Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα) και θα έχουμε και
τα πρώτα ουσιαστικά ντέρμπι.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι και φέτος το πρώτο φαβορί για την κα-
τάκτηση του τίτλου και θα αγωνιστεί το Σάββατο στο Τσί-
ρειο με την ΑΕΛ που και φέτος θα είναι μια ανταγωνιστική
ομάδα, έστω κι αν δεν έχει τον προϋπολογισμό των άλλων
μεγάλων ομάδων. Την ίδια μέρα ο Απόλλωνας, που φέτος
χωρίς τα παιχνίδια του Γιουρόπα Λιγκ (ομίλου), θα προσπα-
θήσει για ακόμα μια χρονιά να κατακτήσει τον τίτλο με πε-
ρισσότερες δυνάμεις και πείσμα να φθάσει στον πρώτο του
στόχο. Θα έχει για αντίπαλο του την Πάφο που φέτος έχει
προχωρήσει σε κάποιες ηχηρές μεταγραφές και δείχνει ξε-
κάθαρα ότι θα παλέψει για μια θέση στην πρώτη εξάδα της
βαθμολογίας.

Την Κυριακή θα έχουμε άλλο ένα ντέρμπι και είναι αυτό
μεταξύ της ΑΕΚ και της Ομόνοιας.

Η ομάδα της Λάρνακας πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρό-
νια για την κατάκτηση του τίτλου και μαζί με τον Απόλλωνα
είναι οι ομάδες που βάζουν πίεση στο ΑΠΟΕΛ. Φέτος το ελ-
πίζει…

Το άλλο στρατόπεδο της Ομόνοιας απ’ ότι έχει δείξει στις
πρώτες δύο αγωνιστικές παρουσιάζεται αρκετά φιλόδοξο και
ικανό να έχει τον ρυθμιστικό ρόλο του τίτλου και η μεγάλη
της προσπάθεια να πάρει το εισιτήριο για την Ευρώπη.

Στο Μακάρειο Στάδιο η Δόξα Κατωκοπιάς θα έχει για αν-
τίπαλο της τον Εθνικό Άχνας. Οι δύο αντίπαλοι έδειξαν
καλά στοιχεία στους αγώνες τους και δεν υπάρχει το μεγάλο
φαβορί της νίκης.

Η Ένωση στο ‘Τάσος Μάρκου’ θα φιλοξενήσει την Ανόρ-
θωση. Οι Παραλιμνίτες μετρούν δύο ήττες, όμως, αν και έχα-
σαν εντούτοις άφησαν καλές εντυπώσεις στους αγώνες που
έδωσαν. Η ‘Κυρία’ μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος
ανασυντάχθηκε και είναι έτοιμη για την πρώτη της νίκη στο
πρωτάθλημα.

Τέλος τη Δευτέρα, η Νέα Σαλαμίνα στο ‘Αμμόχωστος’ θα
έχει για αντίπαλο της τον Ολυμπιακό. Οι προσφυγική ομάδα
θα τα δώσει όλα για να πάρει την πρώτη της νίκη. Αρκετά
καλές εντυπώσεις άφησε και η ομάδα του ‘Ταρτακαλά’ στο
ένα παιχνίδι που έδωσε, έτσι ο αγώνας θα είναι ένα ντέρμπι.
Με άλλο μοντέλο η Β΄ Κατηγορία

Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας περιόδου 2018-19 πέ-
ρασε στην ιστορία και δυστυχώς αμαυρώθηκε από την αλ-
λεπάλληλη έλευση φακέλων από την ΟΥΕΦΑ για προσυ-
νεννοημένους αγώνες. Η ΚΟΠ μάλιστα το διέκοψε ώστε
μαζί με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία να βρουν λύσεις.

Από τη νέα περίοδο 2019-20 αλλάζει ριζικά ο τρόπος διε-
ξαγωγής του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. Συγκεκριμένα,
θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους.

Στον πρώτο όμιλο θα συμμετάσχουν η Αλκή, Άρης, Ομό-
νοια Αρ., ΑΣΙΛ, Καρμιώτισσα, Αγία Νάπα, Ομόνοια Ψευδά
και η ΕΝΥ Διγενής Ύψωνας.

Στο δεύτερο όμιλο θα συμμετάσχουν ο Ερμής Αραδίππου,
ο Οθέλλος, η Αναγέννηση Δερ., Ονήσιλλος, η ΑΕΖ, ο Ακρί-
τας Χλώρακας, ο Διγενής Μόρφου και ο Π.Ο. Ξυλοτύμπου.

Οι ομάδες των δύο ομίλων θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα

δύο γύρων (εντός και εκτός) με όλες τις ομάδες του ομίλου
τους (σύνολο 14 αγωνιστικές). Με τη λήξη της πρώτης
φάσης του πρωταθλήματος, οι πρώτες τέσσερις ομάδες του
κάθε ομίλου θα μπουν στον όμιλο Β΄ Premier και οι τέσσε-
ρις τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου θα μπουν στον όμιλο
Β΄  Standard.

Οι πρώτες δύο ομάδες του ομίλου Β΄ Premier θα ανεβούν
στην Α΄ Κατηγορία. Οι τελευταίες τέσσερις ομάδες του Ομί-
λου Β΄ Standard θα υποβιβαστούν στην Γ΄ Κατηγορία.
Η τύχη χαμογέλασε στους ‘γαλαζοκίτρινους’

Κλήρωση κατά… παραγγελία για το ΑΠΟΕΛ στους ομί-
λους του Γιουρόπα Λιγκ. Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ είδαν την τύχη
να τους χαμογελά στη διαδικασία τους κλήρωσης για τους
ομίλους της διοργάνωσης και πλέον παρουσιάζονται με αυ-
ξημένες πιθανότητες πρόκρισης στη φάση των ‘32’.

Ο ΑΠΟΕΛ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Σεβίλλη, την
Καραμπάχ και την Ντουντελάνζ.

Αναμφίβολα, η ομάδα από την Ανδαλουσία είναι το με-
γάλο φαβορί για να τερματίσει στην 1η θέση του Ομίλου,
όμως από κει και πέρα, η πιο ποιοτική ομάδα είναι ο ΑΠΟΕΛ
που έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Ο ΑΠΟΕΛ έχει
αγωνιστεί και με την Καραμπάχ και με την Ντουντελάνζ για
τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ στο πρόσφατο παρελ-
θόν, παίρνοντας την πρόκριση. Έχει πιο ποιοτικό σύνολο από
τις δύο ομάδες και έτσι παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία
για διάκριση  στο θεσμό, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην
επόμενη η φάση και συνεχίζοντας στην Ευρώπη και μετά τα
Χριστούγεννα.

Είναι και μεγάλη ευκαιρία στο οικονομικό κομμάτι, αφού
η κάθε νίκη φέρνει 570.000 ευρώ και η κάθε ισοπαλία 190.000
ευρώ. Επίσης, η πρωτιά στον όμιλο χαρίζει 1 εκ. ευρώ και η
δεύτερη θέση 500.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ:
1η αγωνιστική 19/9: ΑΠΟΕΛ – Ντουντελάνζ (19.55)
2η αγωνιστική 3/10: Σεβίλλη – ΑΠΟΕΛ (22.00)
3η αγωνιστική 24/10: Καραμπάχ – ΑΠΟΕΛ (19.55)
4η αγωνιστική 7/11: ΑΠΟΕΛ – Καραμπάχ (22.00)
5η αγωνιστική 28/11: Ντουντελάνζ – ΑΠΟΕΛ (22.00)
6η αγωνιστική 12/12: ΑΠΟΕΛ – Σεβίλλη

Σεβίλλη
Ξεκάθαρα, η Σεβίλλη είναι το απόλυτο φαβορί όχι μόνο

για την πρόκριση, αλλά και για την πρωτιά στον Όμιλο. Η
ομάδα από την Ανδαλουσία έχει εξαιρετικές επιδόσεις στο
Γιουρόπα Λιγκ. Πέντε φορές από το 2006 και έπειτα. Σήκωσε
την αστραφτερή ‘κούπα’ της διοργάνωσης (2005-06, 2006-
07, 2013-14, 2014-15, 2015-16).

Τερμάτισε στην 6η θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος,
εξασφαλίζοντας εισιτήριο για τους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ.
Ξανά με την Καραμπάχ

Τη βρήκε στον 3η προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ
και την απέκλεισε (1-2, 2-0), ενώ την συναντά εκ νέου στους
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Οι Αζέροι έχουν ρίξει χρήματα
και έχουν επενδύσει σε παίκτες, εξού και το γεγονός ότι τα
πέντε τελευταία χρόνια κατακτούν σερί το πρωτάθλημα.
Μάλιστα πραγματοποιούν και πολύ καλές πορείες στις Ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις, με συμμετοχές σε ομίλους Τσάμ-
πιονς Λιγκ (2018-19) και Γιουρόπα Λιγκ (2014-15, 2015-16,
2016-17).
Ντουντελάνζ

ΑΠΟΕΛ και Ντουντελάνζ θα ανταμώσουν ξανά στις Ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από δύο χρόνια. Τη σεζόν
2017-18 οι γαλαζοκίτρινοι είχαν επικρατήσει δύο φορές με
το ίδιο σκορ (1-0) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμ-
πιονς Λιγκ. Από τον 1ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ
άρχισε το φετινό οδοιπορικό της Ντουντελάνζ. Αποκλεί-
στηκε από τη Βαλέτα Μάλτας με δύο ισοπαλίες και υποβι-
βάστηκε στο Γιουρόπα Λιγκ. Προκρίθηκε επί της Σκεντίγια
στον 2ο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και στον επόμενο
γύρο ξεπέρασε το εμπόδιο της Νόμε Κάλτζου Εσθονίας. Τε-
λευταίο αγκάθι στο δρόμο για τους ομίλους ήαταν η Αρα-
ράτ Αρμενίας την οποία απέκλεισε στη διαδικασία των πέ-
ναλτι. n

Η μπάλα ξανά στην… σέντρα! Ο ΑΠΟΕΛ στους Ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Είναι θέμα της κας Λουτ με τις επαφές που
θα έχει και με τις εγγυήτριες δυνάμεις να
προετοιμάσει κάτι που να αποτελεί τη βάση
για τους όρους αναφοράς.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Δεν είμαστε στο σημείο να πούμε ότι ολο-
κληρώσαμε τους όρους αναφοράς.  Οι δύο
πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι αυτή η προ-
σπάθεια θα συνεχιστεί.
Μουσταφά Ακκιντζί,
Ηγέτης της  Τ/Κ  κοινότητας.

Το στοίχημα είναι όταν ακούει ένας Μακε-

δονία να σκέφτεται τη δικιά μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Μπόρις Τζόνσον

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Προτιμώ να βρεθώ νεκρός σε χαντάκι παρά

να αναβάλω την ημερομηνία του Brexit.

Μπόρις Τζόνσον,

Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο λαός που απέκρουσε μόνος του τους Ναζί

δεν χρειάζεται μαθήματα για το Brexit.

Μάικ Πένς,

Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Το ρωσικό σύστημα πρέπει να εξαφανιστεί

από την Τουρκία.

Μαρκ Έσπερ, 

Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Πόλεμος με το Ιράν θα είναι  «η μητέρα

όλων των πολέμων».

Χασάν Ροχανί,

Πρόεδρος του Ιράν.

Αν η Lehman Brothers λεγόταν Lehman Si-
sters, ο κόσμος μας σήμερα θα ήταν διαφο-
ρετικός.
Κριστίν Λαγκάρντ, 
Επικεφαλής του ΔΝΤ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Ενίσχυση με προσωπικό και απαραίτητο εξοπλισμό
ζητούν οι συνάδελφοι Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
για να ανακοπούν θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

ΟΚλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας εκφράζει θλίψη και δυσαρέσκεια για τον
ανησυχητικό αριθμό των θανατηφόρων εργατικών

ατυχημάτων που έχουν συμβεί τους πρώτους οκτώ μήνες του
2019 και για τη γενικότερη αύξηση των ατυχημάτων σε ερ-
γαζόμενους. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής στον καθημε-
ρινό αγώνα για το μεροκάματο είναι τραγική, αφού προκα-
λεί αβάστακτο πόνο και μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις
στις οικογένειες των θυμάτων. Ταυτόχρονα, επιφέρει φόβο
και ανασφάλεια σε κάθε εργαζόμενο στην Κύπρο για τα επί-
πεδα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας καθώς
και στην κοινωνία μας, ευρύτερα.

Τονίζουν οι συνάδελφοι ότι για τους ίδιους ως Υπάλλη-
λους του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι
προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ερ-
γαζομένων στην Κύπρο, δεν είναι απλά μια τυπική εργασία,
αλλά ένα λειτούργημα που αποσκοπεί στη προστασία του
ύψιστου αγαθού, αυτού της ανθρώπινης ζωής, της αρτιμέ-
λειας και της υγείας του κάθε εργαζόμενου συνάνθρωπού
μας.

Προστίθεται ότι για να ανακοπεί η αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων στην Κύπρο επιβάλλεται όπως το Κράτος ενι-
σχύσει άμεσα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αφού λάβει
σοβαρή υπόψη τη σχετική μελέτη για την Οργάνωση και τη
Στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο
για την εύρυθμη λειτουργία του, χρειάζεται επιπρόσθετο αν-
θρώπινο δυναμικό, καθώς και τον επιβαλλόμενο εξοπλισμό

και οχήματα.  Με αυτή τη στελέχωση και ενίσχυση, θα μπο-
ρέσει επιτέλους το προσωπικό να διενεργεί αποτελεσματι-
κότερες επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας σε παγκύπρια
κλίμακα. 

Τονίζει τέλος ο Κλάδος των συναδέλφων ότι μόνο με τη
συχνότερη επιθεώρηση των χώρων εργασίας από τους Επι-
θεωρητές του Τμήματος θα επιτευχθεί η ουσιαστική συμ-
μόρφωση των εργοδοτών με τη σχετική Νομοθεσία για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και θα σωθούν αν-
θρώπινες ζωές στο μεροκάματο.  Η ενδυνάμωση του Τμή-
ματος θα επιφέρει βελτίωση στα επίπεδα Ασφάλειας και
Υγείας στους Χώρους Εργασίας, με μείωση του αριθμού των
εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και
των επικίνδυνων περιστατικών που καταγράφονται κάθε
χρόνο. Επίσης, η ενίσχυση του Τμήματος θα βοηθήσει στην
υιοθέτηση της «κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην ερ-
γασία» από κάθε εργοδότη στον τόπο μας, με πολλαπλά
οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρή-
σεις στην Κύπρο.

Ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας καλεί το Κράτος να ενεργήσει σήμερα, για να μπορεί ο
κάθε εργαζόμενος να είναι σίγουρος ότι θα εκτελεί την ερ-
γασία του με υψηλά επίπεδα Ασφάλειας και Υγείας όπως κα-
θορίζει η σχετική Νομοθεσία και που είναι επίπεδα που δι-
καιούται να απολαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. n

Χωρίς οποιαδήποτε νομική βάση και σε αντίδραση στη
συμμετοχή τους σε Συνδικαλιστική Οργάνωση οι
Τουρκικές αρχές προχώρησαν σε αυθαίρετη απόλυση

από την εργασία τους διακόσων περίπου υπαλλήλων του
Δήμου Αλιαγά της Σμύρνης. 

Την εντελώς παράνομη ενέργεια των Τουρκικών Αρχών
κατήγγειλαν στο Διεθνές Συνδικαλιστικό Κίνημα και ειδι-
κότερα στη Διεθνή Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI) η  Συνομο-
σπονδία Προοδευτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Τουρκίας (DISK) και η Συντεχνία Υπαλλήλων Δημοσίων
Υπηρεσιών Τουρκίας (Genel-Is), οι οποίες για μια ακόμη
φορά κατάγγειλαν τις παράνομε ενέργειες των Τουρκικών
αρχών κατά των εργαζομένων.

Παράλληλα με τις απολύσεις των συνδικαλιστών ο νεοε-
κλεγείς δήμαρχος Αλιαγά πιέζει του υπαλλήλους του Δήμου
να παραιτηθούν από τη Συντεχνία τους και να εγγραφούν
σε άλλη φιλοκυβερνητική Συντεχνία. 

Μέσα στο κλίμα που δημιουργήθηκε από τις απολύσεις
των δημοτικών υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυ-
γούστου υπό την προεδρία του Καθηγητή της Πανεπιστη-
μίου της ΄Αγκυρας Gamze Yucesan Ozdemir το 17ο Συνέ-
δριο της Συντεχνίας Δημοτικών Υπαλλήλων Genel-Is με κεν-
τρικό θέμα την κατάσταση που δημιουργείται για τις
δημόσιες υπηρεσίες στην Τουρκία ως αποτέλεσμα των αντι-
δημοκρατικών μέτρων που εφαρμόζονται από την κυβέρ-
νηση. Από το Διεθνές Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα συμμετείχαν ενεργά η Γενική Γραμματέας της Διε-
θνούς Δημοσίων Υπηρεσιών PSI Roza Pavanelli και ο Γενι-
κός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΕΡSU Ian
Goudriaan. 

Στο χαιρετισμό του o ΓΓ της EPSU τόνισε τη σημασία της
κατοχύρωσης του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων
σε απεργία, δικαίωμα το οποίο έχει περιορισθεί σημαντικά
για τους δημοσίους υπαλλήλους στην Τουρκία. Ειδική μνεία
για τα δικαιώματα των εργαζομένων έγινε από τον Maina

Kiai Εισηγητή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος
υπενθύμισε ότι θέση του ΟΗΕΔ είναι ότι η προστασία του
δικαιώματος των εργαζομένων σε απεργία δεν αποτελεί
απλώς νομική υποχρέωση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα
Κράτη αλλά πέραν τούτου τα κράτη οφείλουν να δημιουρ-
γούν δημοκρατικές και ισότιμες κοινωνίες και πρόδηλα η
Τουρκική κυβέρνηση παραβιάζει αυτά τα Διεθνή και Ευρω-
παϊκά πρότυπα. 

Οι Γενικοί Γραμματείς PSI και ΕΡSU συναντήθηκαν με
τους απολυθέντες υπαλλήλους του Δήμου Αλιαγά και τους
διαβεβαίωσαν για τη στήριξη των δύο διεθνών Οργανώσεων. 

Οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Συνδικαλιστικού Κινήματος
αναφέρθηκαν και στις εξελίξεις στις συνομιλίες σε πολλές
χώρες για αυξήσεις απολαβών και βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και συμφώνησαν με τον
Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Τουρκικών Δημοσιοϋπαλλη-
λικών Οργανώσεων ΚΕΣΚ ότι αντίθετα με τον υπόλοιπο
κόσμο οι προτάσεις της Τουρκικής κυβέρνησης είναι χαμηλές
και δεν ανταποκρίνονται στον πληθωρισμό. 

΄Ολοι οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, πο-
λιτικών κομμάτων και οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των που παρέστησαν στο συνέδριο χαρακτήρισαν την πολι-
τική και τις ενέργειας της Κυβέρνησης Ερντογάν υπόσκαψη
της δημοκρατίας και καταπάτηση των δικαιωμάτων των πο-
λιτών. n

Αυθαίρετη απόλυση εργαζομένων στην Τουρκία 
λόγω συμμετοχής σε μη εγκρινόμενη συντεχνία 
Συμπαράσταση του Διεθνούς Συνδικαλιστικού Κινήματος 


