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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Οφείλετε εξηγήσεις κ. Υπουργέ
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στα ΜΜΕ σε σχέση με

τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας,  ο Υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων,

ανέφερε τα ακόλουθα:
• Εκτενής ήταν η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους για

την ετοιμασία των νομοσχεδίων, που αφορούν στη με-
ταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. 

• Ήταν μια πολιτική απόφαση ότι η διαβούλευση έπρεπε
να ολοκληρωθεί. Δεν γίνεται να συζητούμε για πάντα. 

• Είναι σημαντικές οι αλλαγές που επέρχονται στη διαδι-
κασία επιλογής των προϊσταμένων, των διευθυντικών
στελεχών και των τμηματαρχών. 

• Αν η επιλογή των προϊσταμένων και των διευθυντών γί-
νεται απλώς «με τη σειρά» δηλ. με την επετηρίδα, έχεις
το αποτέλεσμα που έχεις. Αν όμως προσαρμόσεις το σύ-
στημά σου ούτως ώστε οι αξιολογήσεις να μην είναι ισο-
πεδωτικές «όλοι άριστοι», και αρχίσουμε να δίνουμε ευ-
καιρίες στους ικανότερους και όχι στους αρχαιότερους,
θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κα-
τεύθυνση. 

Απλή ανάγνωση των δηλώσεων  του κ. Γεωργιάδη οδηγεί
αβίαστα στο συμπέρασμα ότι οι «διάφοροι εμπλεκόμενοι»,
που δεν τους κατονομάζει αλλά εμφανέστατα υπονοεί την
ΠΑΣΥΔΥ  και γενικότερα τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν

επιθυμούσαν την ολοκλή-
ρωση της διαβούλευσης
αλλά τη συντήρηση του υφι-
στάμενου συστήματος.  Ως
εκ τούτου και «για να μη συ-
ζητούμε για πάντα», όπως
τονίζει, με δική του πρωτο-
βουλία λήφθηκε η πολιτική
απόφαση που εξήγγειλε.

Μετά τις πιο πάνω παρα-
πλανητικές δηλώσεις εύ-
λογα τίθενται τα ακόλουθα
ερωτήματα για τα οποία ο κ.
Γεωργιάδης οφείλει εξηγήσεις:

1. Γιατί αποκρύβεται το γεγονός ότι τα νομοσχέδια για την
μεταρρύθμιση ήταν προϊόν κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Κυ-
βέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ;  

2. Γιατί αποκρύβεται το γεγονός ότι η ΠΑΣΥΔΥ στη συ-
νεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) που
πραγματοποιήθηκε στις 15.7.2015 απεδέχθη την τελική πρό-
ταση της Κυβέρνησης για νέο σύστημα προαγωγών, σύγ-
χρονο σύστημα αξιολόγησης και νέο σύστημα κινητικότη-
τας δημοσίων υπαλλήλων;

3. Γιατί αποκρύβεται το γεγονός ότι η ΠΑΣΥΔΥ απεδέχθη
την κυβερνητική πρόταση για εφαρμογή του νέου συστήμα-
τος αξιολόγησης από την 1.1.2017;

4. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης, ως ο αρμόδιος Υπουργός,  για
σειρά ετών, δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια ώστε να
ψηφιστούν, το ταχύτερον δυνατόν, σε νόμο τα έξι Νομοσχέ-
δια που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων την
26.8.2016 υπό τη μορφή του κατεπείγοντος, για υλοποίηση
της συμφωνίας που συνομολογήθηκε στην ΜΕΠ μεταξύ Κυ-
βέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας
υπηρεσίας;

Πληροφορούμε τον κ. Γεωργιάδη ότι αμέσως μετά την επί-
τευξη της  υπό αναφορά συμφωνίας ο τότε Υφυπουργός
παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης αφού έκανε
λόγο για «ιστορική ημέρα για τη δημόσια διοίκηση», μεταξύ
άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:

• Μετά από εντατικό διάλογο, ο οποίος δεν διήρκεσε
πάρα πολύ καιρό γιατί υπήρχε καλή θέληση και από τις
δύο πλευρές έχουμε φτάσει σε μια δραστική συμφωνία
όσον αφορά την μεταρρύθμιση με την ΠΑΣΥΔΥ.

• Η συμφωνία αφορά θέματα που συζητούνταν στην
Κύπρο για δεκαετίες χωρίς να έχουν γίνει οι κατάλλη-
λες τομές. Έχει συμφωνηθεί, η εισαγωγή ενός νέου συ-
στήματος προαγωγών, με αντικειμενικά κριτήρια, με την
εισαγωγή γραπτών εξετάσεων, με μοριοδότηση.

• Έχει συμφωνηθεί ένα νέο σύστημα κινητικότητας που
θα βοηθήσει τη δημόσια υπηρεσία να καλύπτει τις ανάγ-
κες με ένα ευέλικτο τρόπο, εκεί όπου προκύπτουν. 

• Έχει συμφωνηθεί ένα νέο σύστημα προαγωγών το οποίο

θα ανταμείβει την αξία.
• Όλα αυτά έγιναν γιατί μπορέσαμε να μιλήσουμε σε ένα

εποικοδομητικό κλίμα με τη συντεχνία των δημόσιων
υπαλλήλων της Κύπρου.

Από πλευράς ΠΑΣΥΔΥ λέχθηκαν τα ακόλουθα:
• Η θέση μας ήταν πάντα ότι μέσα από ένα καλόπιστο

διάλογο μπορούν να βρεθούν λύσεις σε όλα τα προβλή-
ματα.

• Το θέμα της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων,
όπως και το θέμα των προαγωγών δεν είναι απλά θέ-
ματα. 

• Πράγματι έγινε μια εξαίρετη δουλειά από όλους όσους
μετείχαν στη διαπραγμάτευση. 

Τόσο οι δηλώσεις του κ. Πετρίδη όσο και οι δηλώσεις της
ΠΑΣΥΔΥ αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του ΚΥΠΕ ημε-
ρομηνίας 15.7.2015. 

Αξίζει να σημειωθεί περαιτέρω ότι στη Γενική Απόφαση
του 53ου Συνεδρίου  της Οργάνωσης που πραγματοποι-
ήθηκε στις 7.4.2016 στην παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας τονίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Σε σχέση με την προωθούμενη μεταρρύθμιση της δημό-
σιας υπηρεσίας που εκκρεμεί υπό μορφή νομοσχεδίων στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, το Συνέδριο εγκρίνει τους επί του
προκειμένου χειρισμούς του Γενικού Συμβουλίου και εκτιμά
ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη ΜΕΠ στις 15.07.2015
υπήρξε η καλύτερη δυνατή υπό τις περιστάσεις.

Το Συνέδριο εκφράζει την πεποίθηση ότι με τις προωθού-
μενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται ο στόχος του περαιτέρω 
εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων 
και των ζητημάτων της ενίσχυσης της κινητικότητας του
προσωπικού, της ανάπτυξης και της πιο ορθολογικής και
αξιοκρατικής μεταχείρισής του» (βλ. Έκθεση Πεπραγμένων
Γεν. Συμβουλίου προς το 54ο Ετήσιο Συνέδριο 2017).

Μετά τα όσα αναφέρουμε ανωτέρω θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών αφενός θα κατα-
νοήσει τη δικαιολογημένη πικρία της ΠΑΣΥΔΥ και γενικό-
τερα του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου  από τις ατυχείς
δηλώσεις του και αφετέρου ότι με νέες δηλώσεις θα αποκα-
ταστήσει την πλήρη  αλήθεια όσον αφορά τη συμβολή της
ΠΑΣΥΔΥ στο θέμα της μεταρρύθμισης.n

Το Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο
«Πρόγραμμα Συνεργάτη Ερ-
γοδότη για τα Ξενοδοχει-
ακά και τον Τουρισμό» το
οποίο συντόνισε το ΑΞΙΚ,

βραβεύθηκε ως Παράδειγμα Καλής Πρακτικής.  σελ. 12

Βράβευση ΑΞΙΚ για συντονισμό 
Ευρωπαϊκού Έργου

Ο Γιάννης Καρτάλης, γράφει στο Αθηναϊκό
ΒΗΜΑ για τις αρνητικές επιπτώσεις που
δημιουργούνται στη διεθνή σκηνή σε μια
περίοδο με ανοικτά τα γνωστά διεθνή προ-
βλήματα.   σελ. 3

Με τα χρονικά περιθώρια να στε-
νεύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε
στο διαπραγματευτή του Ηνωμένου
Βασιλείου, προθεσμία μιας εβδομά-
δας για λύση στο Brexit. σελ. 11

Δεν πείθει την Ε.Ε. το σχέδιο Τζόνσον 
για το Brexit

Σκηνικό αποσταθεροποίησης

Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ο Αλέξανδρος Παναγιώτου διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Βοηθού Λειτουργού
Διεκπεραίωσης, Βουλή των Αντιπροσώπων,
από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Πρωτοκολλητή, Δικαστική Υπηρεσία,
από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019: Γεώργιος Βαρ-
νάβας, Ανδρέας Ιωαννίδης, Αβραάμ Κουτα-
λιανός, Κυριακή Κώστα, Νικολέττα Νικο-
λάου.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, από τις 16 Σεπτεμβρίου
2019: Σοφοκλής Ζαμπυρίνης, Κυριάκος Ζα-
χαρίας, Ζωσιμάς Ζωσιμάς, Αντρέας-Νικόλας
Χατζηγεωργίου, Χρίστος Παπαμιχαήλ.

Ο Κωνσταντίνος Νικολάου διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Λειτουργού Γραφείου
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Κυριάκος Α. Τσολάκης, ο οποίος αφυ-
πηρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία από την
1η Μαρτίου 2017 και είχε διοριστεί από τις
23 Μαρτίου 2015, στη θέση Επάρχου και του
οποίου ο πιο πάνω διορισμός αργότερα ακυ-
ρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, διο-
ρίζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 23
Μαρτίου 2015 μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί από
τις 23 Μαρτίου 2015 στη θέση Επάρχου και
των οποίων ο πιο πάνω διορισμός αργότερα
ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο,
διορίζονται στην ίδια θέση αναδρομικά από
τις 23 Μαρτίου 2015: Οδυσσέας Χατζηστε-
φάνου, Μάριος Παναγίδης.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Γκλόρια Θ. Γεωργίου, Λειτουργός Εσω-
τερικών Προσόδων, Τμήμα Φορολογίας,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Εσωτερι-
κών Προσόδων Α', από την 1η Σεπτεμβρίου
2019.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Φοροθέτες Β'
(Φόρου Εισοδήματος), Τμήμα Φορολογίας,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Φοροθέτη
Α' (Φόρου Εισοδήματος), από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2019: Ελένη Καραβιώτου, Άντρη
Άγγονα.

Η Λουκία Περικλέους, Βοηθός Φοροθέτης
(Φόρου Εισοδήματος), Τμήμα Φορολογίας,
προάγεται στη θέση Φοροθέτη (Φόρου Ει-
σοδήματος), από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Φόρου Προστιθέ-
μενης Αξίας Α', Τμήμα Φορολογίας, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, από την 1η
Σεπτεμβρίου 2019: Νεοφύτα Σάββα, Λάζα-
ρος Λ. Φιλίππου.

Η Αντωνία Ν. Φρυδά, Λειτουργός Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φορολογίας,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας Α', από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2019.

Η Χαριτίνη Φρεναρίτου, Χημικός, 1ης
Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Χημικού, από την 1η
Σεπτεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού, προάγονται στη
θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού Α΄, από την 1η Σεπτεμβρίου
2019: Κρύστια Λύρα, Ίρις Νικολαΐδου-Πα-
γιάση.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί, Γε-
νικό Διοικητικό Προσωπικό, προάγονται
στη θέση Διοικητικού Λειτουργού Α', από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019: Παρασκευή Χρυ-
σοστόμου, Φρόσω Ζήνωνος-Τουμάζου.

Ο Μιχάλης Σιγκυρίλλης, Βοηθός Γρα-
φείου, Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, προ-
άγεται στη θέση Βοηθού Γραφείου Α΄, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Η Χαρά Κυριάκου, Λειτουργός Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού, προάγεται
στη θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού Α΄, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2019.

Η Σταυρούλα Παχουλλού-Ταμπουκάρη,
Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Εργασίας
Α', από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Ευτυχία Φ. Παναγιώτου, Εργατικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, Τμήμα Εργασίας, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Εργατικού Λει-
τουργού, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

H Μυροφόρα Πανταζή, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Επιμελητή, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2019.

H Μαρία Παύλου, Επιμελητής, 1ης Τάξης,
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Επιμελητή, από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2019.

Οι πιο κάτω Επιμελητές, Υπουργείο Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας, προάγονται στη θέση Επιμελητή, 1ης
Τάξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019: Θέκλα
Ι. Κωνσταντίνου, Ζωούλα Κ. Στέλιου, Αρτέ-
μιδα Χατζηττοφή-Στυλιανού.

Η Ζήνα Μαυρομούστακου, Επιμελητής,
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, προάγεται στη θέση Επι-
μελητή, 1ης Τάξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2019.

Η Χρυστάλλα Κυπρή, Τεχνικός, Τμήμα
Αρχαιοτήτων, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Τεχνικού, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Ηλιάνα Κ. Γεωργίου, Ανώτερος Τεχνι-
κός, Τμήμα Αρχαιοτήτων, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2019.

Ο Νεοπτόλεμος Δημητρίου, Ανώτερος Τε-
χνικός, Τμήμα Αρχαιοτήτων, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, από τις 15 Σε-

πτεμβρίου 2019.
Η Ελένη Κουζουλή, Λειτουργός Εφόρου

Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Ρούλα Φωτίου (Επιφανίου), Λειτουργός
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη, προάγεται στη θέση Λειτουργού Εφό-
ρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Αλίκη Κυριακίδου-Κετώνη, Λειτουργός
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη, προάγεται στη θέση Λειτουργού Εφό-
ρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Μαρία Νικολάου, Ανώτερος Βοηθός
Τουριστικός Λειτουργός Α΄, Υφυπουργείο
Τουρισμού, αφυπηρέτησε από τις 22 Αυγού-
στου 2019.

Η Αγάθη Χαραλάμπους, Γραμματειακός
Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυ-
πηρέτησε από τις 20 Αυγούστου 2019.

Η Σταυρούλα Ευριπίδου, Επιθεωρητής Γε-
ωργίας, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από
τις 16 Αυγούστου 2019.

Ο Μαρίνος Α. Μιχαήλ, Τεχνικός Επιθεω-
ρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2019.

Η Ελένη Ελευθερίου, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παρα-
λήπτη, αφυπηρέτησε από τις 21 Αυγούστου
2019.

Η Φροσούλα Θεοκλέους, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, (Γενικής Ιατρικής), αφυ-
πηρέτησε από τις 20 Αυγούστου 2019.

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Επιθεωρη-
τής Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Ιάκωβος Σαρρής, Κτηνιατρικός Βοηθός,
αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγούστου 2019.

Ο Κυριάκος Ευλαβής, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αφυπηρέτησε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Στέλιος Γεωργιάδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Επιθεώρησης Εργασίας, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Ευριπίδης Ευρυβιάδης, Πρέσβης, Εξω-
τερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2019.

Η Σοφία Ιωάννου, Αρχιφοροθέτης, Τμήμα
Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2019.

Η Άννα Μιχαηλίδου, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την

1η Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Γεώργιος Χατζησάββα, Ανώτερος Γραμ-

ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Η Έλλη Παύλου, Γραμματειακός Λειτουρ-
γός, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2019.

Ο Κυριάκος Παρπούνας, Βοηθός Γραφείου
Α', αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2019.

Ο Μιχαήλ Τ. Μιχαήλ, Βοηθός Γραφείου Α',
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Κύπρος Ρ. Τσιολάκης, Βοηθός Γραφείου
Α', αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2019.

Η Μαρία Κυριάκου, Επιθεωρητής, Τυπο-
γραφείο, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2019.

Η Παναγιώτα Κυριάκου, Προϊστάμενος
Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοση-
λευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2019.

Η Ανθή Στ. Λεοντίου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Πέτρος Μ. Κιουτενιάν, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, (Γενικής Ιατρικής), αφυ-
πηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Δημήτρης Κυπριανού, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, (Καρδιολογίας), αφυ-
πηρέτησε από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Φωτούλα Λεοντίου, Ειδικός Ψυχολό-
γος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Η Μαρία Π. Κωνσταντινίδου, Ανώτερος
Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,
αφυπηρέτησε από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Έλενα Περικλέους, Τουριστικός Λει-
τουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπη-
ρέτησε από τις 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Μαίρη Χατζηκωνσταντή, Λειτουργός
Επιθεώρησης, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυ-
πηρέτησε από τις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Πολυξένη Παπαδημητρίου, Τελωνει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Αυγούστου 2019.

Ο Κώστας Καρασαμάνης, Λειτουργός
Εσωτερικών Προσόδων Α΄, Τμήμα Φορολο-
γίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2019.

Η Μαρία Ερωτοκρίτου, Λειτουργός Λογι-
στηρίου ΟΓΑ, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

H Σκευούλα Μισσούρη, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 3 Σε-
πτεμβρίου 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) 

Από χθες Τρίτη 8 Οκτωβρίου, το Ταχυ-
δρομικό Γραφείο Λευκάρων μεταστε-
γάστηκε στο πολυδύναμο Κέντρο

Λευκάρων στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 2,
7700 Πάνω Λεύκαρα.

Το νέο Ταχυδρομικό Γραφείο, το οποίο
μελλοντικά θα λειτουργεί και ως Κέντρο

Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) έχει επιλεγεί με στόχο την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής Λευκάρων και θα παρέχει όλο το
φάσμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Θα εγκατασταθούν νέες Ιδιωτικές Ταχυ-
δρομικές Θυρίδες (Ι.Τ.Θ.) με τον ίδιο αριθμό
και ταχυδρομικό κώδικα. n

Μεταστέγαση Ταχυδρομείου Λευκάρων
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Aπόψεις και σχόλια
Τα «Τρία Βασίλεια» σήμερα

Με αφορμή τα 70 χρόνια από την ίδρυση
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το αμε-

ρικανικό περιοδικό
Foreign Policy δημο-
σίευσε μια ενδιαφέ-
ρουσα ανάλυση για
την τριγωνική σχέση
Κίνας -Ρωσίας - Ηνω-
μένων Πολιτειών.
Αναφέρεται στο «Ρο-
μάντζο των Τριών Βα-

σιλείων» του 15ου αιώνα, ένα από τα κλα-
σικά βιβλία της κινεζικής λογοτεχνίας. Περι-
γράφοντας τις σχέσεις μεταξύ των τριών
κρατών που προέκυψαν από την κατάρ-
ρευση της δυναστείας Χαν τον 3ο αιώνα
π.Χ., το βιβλίο αρχίζει: «Η αυτοκρατορία,
μετά από πολλά χρόνια διχασμού, πρέπει να
ενωθεί· μετά από μακρόχρονη ενότητα, πρέ-
πει να διχαστεί. Έτσι ήταν πάντα». Αυτή η
σκέψη, σημειώνει η δημοσιογράφος Μελίντα
Λιου, πρέπει να είναι συνεχώς στο μυαλό του
Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε κατά τη με-
γάλη στρατιωτική παρέλαση της Τρίτης:
«Καμία δύναμη δεν μπορεί να ανακόψει την
πρόοδο του κινεζικού λαού». Λίγες ημέρες
νωρίτερα, η κυβέρνησή του είχε εκδώσει εγ-
κύκλιο που υπογράμμιζε: «Χωρίς ενωμένη
και ισχυρή ηγεσία, η Κίνα θα πάει προς τον
διχασμό και τη διάλυση, προκαλώντας κα-
ταστροφή στον κόσμο». Τις ίδιες ημέρες, τα
κρατικά μέσα ενημέρωσης σημείωναν ότι οι
σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία «είναι στο
καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ».

Τον Ιούνιο, στην 26η τους συνάντησή
μέσα σε έξι χρόνια, ο Σι είπε για τον Ρώσο
πρόεδρο: «Η Ρωσία είναι η χώρα που έχω
επισκεφθεί τις περισσότερες φορές και ο
πρόεδρος Πούτιν είναι ο καλύτερος φίλος
και ομόλογός μου». Η κινεζική ηγεσία, λοι-
πόν, πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος να διατη-
ρηθεί η εσωτερική ενότητα είναι μέσω της
πυγμής της κυβέρνησης, ενώ στις εξωτερικές
σχέσεις η απρόβλεπτη συμπεριφορά του
Ντόναλντ Τραμπ και ο εμπορικός πόλεμος
με τις ΗΠΑ οδηγούν στην ενίσχυση των
σχέσεων με τη Ρωσία σε πολλά επίπεδα –

στο πολιτικό, στο στρατιωτικό και στο εμ-
πορικό.

Η Ρωσία έχει ξεπεράσει τη Σαουδική Αρα-
βία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου της
Κίνας. Η Κίνα και η Ρωσία ίσως υιοθετήσουν
τα δικά τους νομίσματα για τις μεταξύ τους
σχέσεις, αντί του δολαρίου.

Με όλα αυτά, οι ΗΠΑ μπορούν να αναλο-
γιστούν το κόστος της πολιτικής που οδηγεί
στη χαλάρωση της αμερικανικής επιρροής
στους μηχανισμούς της παγκόσμιας διακυ-
βέρνησης. Ενώ η αμερικανική πίεση προς
την Κίνα οδηγεί στη σύσφιγξη των σχέσεων
του Πεκίνου με τη Μόσχα, η ανάγκη της
Κίνας για ένα σταθερό διεθνές περιβάλλον
για να αναπτυχθεί οικονομικά, για να προ-
ωθήσει τα εμπορικά της σχέδια, θα την έκανε
φυσικό σύμμαχο των ΗΠΑ και όχι της Ρω-
σίας. Οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου - Ουάσιγ-
κτον -Μόσχας άλλαξαν αρκετές φορές μέσα
στα τελευταία 70 χρόνια.

Η Σοβιετική Ένωση αναγνώρισε τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας αμέσως, ενώ οι σχέ-
σεις με τις ΗΠΑ ήταν εχθρικές. Αργότερα,
Πεκίνο και Μόσχα έφθασαν σε στρατιωτική
αντιπαράθεση, ενώ η επίσκεψη του Ρίτσαρντ
Νίξον το 1972 άνοιξε τον δρόμο για σχέσεις
Κίνας - ΗΠΑ. Το 1989 αποκαταστάθηκαν οι
σχέσεις Πεκίνου -Μόσχας, όταν άρχιζε η
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και η ανά-
δυση της Κίνας. Το ΑΕΠ των δύο χωρών το
1992 ήταν παρόμοιο (427 δισ. δολ. της Κίνας
και 460 δισ. της Ρωσίας), ενώ το 2017 της
Κίνας ήταν 12,2 τρισ. δολάρια και της Ρωσίας
1,6 τρισ. Η Κίνα, δηλαδή, διαθέτει πολύ με-
γαλύτερη ισχύ στην παγκόσμια οικονομία
και έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τη Ρωσία
για σταθερότητα.

Η Ρωσία, όπως σημειώνουν αναλυτές, έχει
τη δύναμη κυρίως για να αποσταθεροποιεί
(όπως στην Ουκρανία, όπως με παρεμβάσεις
σε εκλογές άλλων χωρών). Στη δική μας πε-
ριοχή, βλέπουμε τη στρατιωτική εμπλοκή
της Ρωσίας στη Συρία στην πλευρά του
Άσαντ, του Ιράν και σε μια πολύπλοκη σχέση
με την Τουρκία. Η Κίνα τηρεί ίσες αποστά-
σεις γενικώς – έως και με τη Σαουδική Αρα-
βία και το Ιράν, την ώρα που οι δύο χώρες
βρίσκονται σε σκληρή αντιπαράθεση.

Παρατηρώντας τη σχέση των τριών δυνά-
μεων, βλέπουμε ότι κανονικά ο ισχυρότερος
δεσμός σήμερα έπρεπε να είναι μεταξύ Κίνας
και ΗΠΑ, για να επιδιώκουν ισορροπία σε
παγκόσμιο επίπεδο και κοινές πολιτικές σε
ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Όσο
κρατεί ο διχασμός, η ενότητα γίνεται ολοένα
πιο δύσκολη.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 06.10.2019

l Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών είναι μια
πολύπλοκη διαδικασία και ασφαλώς δεν
ισχύει η κανονικότητα στις σχέσεις
αυτές..
 

?

Σκηνικό αποσταθεροποίησης
Ένα επικίνδυνο σκηνικό αποσταθεροποί-

ησης, με άγνωστο προς το παρόν το πού
μπορεί να οδηγήσει τελικά, στήνεται την πε-
ρίοδο αυτή στις δύο πλευρές του Ατλαντι-
κού.  Σε μια περιοχή που όλη τη μεταπολε-
μική περίοδο υπήρξε ο ισχυρότερος πόλος
οικονομικής ανάπτυξης, δημοκρατικού φι-
λελευθερισμού και στρατιωτικής ισχύος.
Τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά απειλούνται

από την ταυτόχρονη
παρουσία στη διακυ-
βέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και
της Βρετανίας δύο
αυταρχικών λαϊκι-
στών ηγετών, που η
συμπεριφορά τους
έχει ξεπεράσει κάθε
όριο ανοχής. Καθώς,

πέραν όλων των άλλων, έχουν επιδοθεί σε
μια ανοιχτή επίθεση κατά των δημοκρατι-
κών θεσμών στις ίδιες τους τις χώρες με βα-
ρύτατους, αν όχι χυδαίους, χαρακτηρι-
σμούς. Γεγονός πρωτοφανές για δύο πολι-
τικά συστήματα τα οποία όλα αυτά τα
χρόνια είχαν στηριχθεί στη διάκριση των
εξουσιών και στην υγιή λειτουργία του κοι-
νοβουλευτισμού και των σχετικών ελέγχων
και ισορροπιών.  

Η εικόνα που παρουσιάζει τις ημέρες
αυτές ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποκρου-

στική. Στην προσπάθειά του να υπερασπι-
στεί τον εαυτό του, εν όψει της έναρξης της
διαδικασίας για την παραπομπή του σε δίκη
με το ερώτημα της καθαίρεσης, έχει εξαπο-
λύσει έναν οχετό ύβρεων εναντίον των πο-
λιτικών του αντιπάλων, των προέδρων των
αρμοδίων επιτροπών της Βουλής και του
Τύπου, αποδεικνύοντας ότι δεν ανέχεται
απολύτως καμία κριτική. Οδηγεί έτσι τη
χώρα του σε μια εμφυλιοπολεμική κατά-
σταση και διερωτάται κανείς αν κάτω από τις
συνθήκες αυτές μπορούν πλέον οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες να ηγούνται του Δυτικού Κό-
σμου. Ανάλογη είναι και η συμπεριφορά του
Μπόρις Τζόνσον με τις συνεχείς καταγγε-
λίες του κατά της απόφασης του Ανωτάτου
Δικαστηρίου και των ύβρεων κατά των βου-
λευτών της αντιπολίτευσης, έχοντας έτσι
προκαλέσει ένα πρωτοφανές εκρηκτικό
κλίμα στην εσωτερική πολιτική σκηνή της
Βρετανίας.   

Ανεξάρτητα λοιπόν από το ποια θα είναι
τελικά η κατάληξη του περιώνυμου im-
peachment και του επίσης περιώνυμου
Brexit (λέξη που μπήκε στο καθημερινό μας
λεξιλόγιο αφού απαλλαχθήκαμε από το
Grexit), το ζήτημα είναι οι αρνητικές επι-
πτώσεις που δημιουργούνται στη διεθνή
σκηνή από την οξύτατη εσωτερική ανατα-
ραχή στις δύο αυτές χώρες. Σε μια περίοδο
που όλα τα γνωστά διεθνή προβλήματα πα-
ραμένουν ανοιχτά και μπορούν ανά πάσα
στιγμή να οδηγήσουν σε νέα επικίνδυνη
έκρηξη. Καθώς μάλιστα η Ευρωπαϊκή
Ένωση, λόγω των γνωστών διαφωνιών με-
ταξύ των μελών της και εν όψει των ανακα-
τατάξεων στα αρμόδια όργανά της, έχει
στραμμένη την προσοχή της στις εσωτερικές
αυτές διεργασίες και έχει χάσει, δυστυχώς,
την περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ διεθνή
επιρροή της.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 06.10.2019

l Αναντίλεκτα Τραμπ και Τζόνσον συνθέ-
τουν ένα απρόβλεπτο και συνάμα επικίν-
δυνο δίδυμο.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Το Δ.Σ. του Κλάδου Συνταξιούχων σε συνεργασία με την ΠΑΣΥΔΥ, ανακοινώνει ότι

διοργανώνει εκδρομή στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμμοχώστου και Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Παραλίμνι.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και θα επαναληφθεί το
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Κλάδου και οι σύ-
ζυγοί τους και το τίμημα συμμετοχής είναι πέντε ευρώ ανά άτομο.

Επειδή οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες, θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους
δεν έχουν πάρει μέρος στην πρώτη εκδρομή του 2019 που πραγματοποιήθηκε τον Ιού-
νιο.

Συγκέντρωση η ώρα 7.45 π.μ. στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ (Λεωφ. Σεβέρη αρ. 3, Λευκω-
σία) και αναχώρηση ώρα 08.15 π.μ., ακριβώς.

Δηλώσεις συμμετοχής μελών θα γίνονται προσωπικά στο Γραφείο του Κλάδου, που
βρίσκεται στον 2ο όροφο του οικήματος της ΠΑΣΥΔΥ, όπου και θα καταβάλλεται και το
τίμημα συμμετοχής των πέντε ευρώ, από τις 9.30π.μ. μέχρι τις 12.30μ.μ. ως ακολούθως:

(α)  Από 22-24 Οκτωβρίου για όσους δεν έχουν λάβει μέρος στην προηγούμενη  εκ-
δρομή του Ιουνίου, και 

(β)  Από 25-31 Οκτωβρίου για όλα τα μέλη, νοουμένου ότι θα παραμείνουν κενές
θέσεις.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΡ. Προσφοράς 11/2019
Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.), ζητά προσφορές για ανα-

καίνιση/βελτίωση του κτηρίου του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας, που βρίσκεται στην
Οδό:  Γωνία Κιλκίς/Κωστή Παλαμά, Λάρνακα.

Η κατηγορία του έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Ε΄ τάξη, όπου οι όροι
«Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής &
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους από τις
14/10/2019 στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία, Λεωφόρος Δημοσθένη
Σεβέρη 3, στο Λογιστήριο της Συντεχνίας – 3ος όροφος, τηλ. 22844461 – ή από τα Επαρ-
χιακά Γραφεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας, τηλ. 99648845.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 29/10/2019 στα Κεν-
τρικά Γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία (στην πιο πάνω διεύθυνση), ή στα Επαρ-
χιακά Γραφεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας – τηλ. 99648845.

Οι προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών, από την
ημερομηνία υποβολής τους.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποτείνονται στα
τηλέφωνα 99648845 (Γιαννάκης Φιλίππου) ή 99426103 (Γιώργος Ιωαννίδης) μεταξύ των
ωρών 9.00 – 13.00.
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Πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας και χορήγηση
αδειών για την φροντίδα της οικογένειας θα βοη-
θούσαν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να

εξισορροπήσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή
τους και να αποφύγουν την ανάγκη επιλογής μεταξύ οικο-
γένειας και καριέρας.

Οι γυναίκες, των οποίων το ποσοστό απασχόλησης άγγιζε
το 2017 το 66,5% (έναντι 78% για τους άνδρες), είναι πολύ
πιο πιθανό να εργάζονται με μερική απασχόληση ή να δια-
κόπτουν την εργασία τους για τις ανάγκες τις οικογένειας,
γεγονός που μεγαλώνει το χάσμα της αμοιβής και σύνταξης
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τον Ιούλιο η επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου ψήφισε νέους κανόνες για την διασφάλιση
της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση
των γυναικών στην αγορά εργασίας, να αυξηθούν τα κίνητρα
για τους πατέρες ώστε να λαμβάνουν οικογενειακή άδεια και
να ενθαρρύνουν την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαι-
ρίες.

Οι βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν νέα ή ελάχιστα πιο
ψηλά πρότυπα για την άδεια γονέων, πατρότητας και τις
άδειες των φροντιστών. Ζητούν τουλάχιστον 10 ημέρες αμει-
βόμενης άδειας πατρότητας για πατέρες ή ισοδύναμους δεύ-
τερους γονείς κοντά στο χρόνο γέννησης, θανάτου του νε-
ογνού και υιοθεσίας, καθώς επίσης 4 μήνες μη μεταβιβάσιμης
γονικής άδειας που πρέπει να λαμβάνεται πριν το παιδί κλεί-
σει τα 10 του χρόνια. Αμειβόμενη άδεια ζητούν και για τους
εργαζόμενους φροντιστές που πρέπει να φροντίζουν σοβαρά
άρρωστους ή εξαρτώμενους συγγενείς.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν το επίπεδο πληρωμής ή το
επίδομα να αντιστοιχεί στο ελάχιστο του 78% του μικτού μι-
σθού του εργαζόμενου (για γονική μέριμνα και άδεια φρον-
τιστή) και το 80% για άδεια πατρότητας. Τέλος, ζητούν οι
γονείς να επωφελούνται από ρυθμιζόμενες μορφές εργασίας
όπως η απομακρυσμένη εργασία.

Επόμενα βήματα:
Αναμένεται να ξεκινήσουν  διαπραγματεύσεις με το Συμ-

βούλιο την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. n 

Νέοι κανόνες για την εξισορρόπηση 
επαγγελματικής - προσωπικής ζωής
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται νέους κανόνες 
που διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής σε γονείς και φροντιστές

Είναι ντροπή να είσαι φεμινίστρια; ΝΑΙ…
Κατάργηση της δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης!

Για ένα σχολείο στην Αμερική θεωρήθηκε προκλητική
και προσβλητική η μπλούζα που φόρεσε η νεαρή Σόφη
στη φωτογράφηση του σχολείου και απλά έγραφε «Φε-

μινισμός».
Έτσι αποφάσισαν να «μαυρίσουν» το σημείο που έγραφε

τη λέξη φεμινισμός στην μπλούζα της.
Αυτό που δεν περίμεναν ήταν οι αντιδράσεις που ακολού-

θησαν…
Η νεαρή 13άχρονη Σόφη το δημοσιοποίησε στα social

media και το θέμα έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ.
Η πρώτη επικοινωνία ήταν με το φωτογράφο, ο οποίος

ενημέρωσε ότι το έκανε κατόπιν εντολών και όχι με βάση τα
δικά του πιστεύω.

Η εκπρόσωπος του σχολείου είπε ότι απλά θεώρησαν την
μπλούζα «μη-κολακευτική» και ήταν μία μορφή αστείου, ενώ
τα παιδιά ήτανε μέσα στο «κόλπο-αστείο» που έκαναν στην

φωτογραφία.
Είπαν μάλιστα ότι επικοινώνησαν με τους γονείς, και συμ-

φώνησαν και οι γονείς με αυτό.
Η μητέρα της Σόφη όμως διέψευσε το σχολείο και είπε ότι

δεν είχε καμία γνώση για όσα έγιναν!
Οι συμμαθητές όχι απλά δεν συμφώνησαν με το υποτιθέ-

μενο αστείο αλλά στήριξαν την θέση της φίλης τους και ιν-
τερνετικά μέσω hashtags αλλά και φορώντας αντίστοιχες
μπλούζες στο σχολείο.

Το σχολείο αναγκάστηκε να ξαναζητήσει δημόσια συ-
γνώμη για την θέση που κράτησε στο όλο θέμα.

Η διευθύντρια δεν καταλάβαινε τι ήθελε η Σόφη από την
όλη προσοχή που είχε μέσω των media. «Για ποιο λόγο το
κάνεις όλο αυτό; Τι θέλεις να πετύχεις;»

…και η Σόφη απάντησε:
Θέλω όλοι να καταλάβουν ότι χρειαζόμαστε το φεμινισμό.

Θέλω να έρθει κάποιος στο σχολείο και να εκπαιδεύσει τα
παιδιά σχετικά με το φεμινισμό. Θέλω να δείξω στον κόσμο
ότι η κοινωνία και το σχολείο συνεργάζονται για να γίνει ο
κόσμος καλύτερος για όλους. Δεν νομίζω ότι ζητάω πολλά!n 
Πηγή: Buzzfeed

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό
δημιουργεί το περιστατικό που είδε
το φως της δημοσιότητας τις τελευ-

ταίες μέρες, το οποίο αφορά σε εκδήλωση
χυδαίας λεκτικής βίας και ρατσιστικού
λόγου εις βάρος γυναίκας με διαφορετική
εθνική καταγωγή, στην παρουσία και ανήλι-
κου παιδιού.  Το Άρθρο 2 (παράγραφος 2)
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα του Παιδιού δεσμεύει τα Συμ-
βαλλόμενα Κράτη «να παίρνουν όλα τα κα-
τάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η
προστασία του παιδιού έναντι όλων των
μορφών διάκρισης ή τιμωρίας, με βάση την
υπόσταση, τις δραστηριότητες, τις εκφρα-
σμένες απόψεις ή τις πεποιθήσεις των γο-
νέων του, των νόμιμων κηδεμόνων του ή

των μελών της οικογένειάς του». Η κοινω-
νία έχει υποχρέωση να προετοιμάζει το παιδί
για μια υπεύθυνη ζωή, σε κουλτούρα κατα-
νόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας και φιλίας
ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνι-
κές, κρατικές ή/και θρησκευτικές ομάδες. 

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η
προστασία από κάθε μορφής διάκριση είναι
ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνε-
ται μέσα από Διεθνείς Πράξεις Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης και της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού. Η καταπολέμηση του
μισαλλόδοξου, ξενοφοβικού, ρατσιστικού
λόγου και της ρητορικής μίσους γενικότερα,
πρέπει να αποτελεί προσωπική δέσμευση και
καθημερινή ευθύνη για όλους, ώστε να θε-

μελιωθεί στην κοινωνία η αντίληψη της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας και ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως κοινωνία και
ως συντεταγμένη πολιτεία, οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε ότι, κάθε λεκτική ή άλλη
συμπεριφορά, που εκδηλώνεται στη βάση
ρατσιστικών κινήτρων ή/και εθνοτικής μι-
σαλλοδοξίας, αποτελεί στίγμα για το δημο-
κρατικό μας ήθοςκαιπλήττει την κυπριακή
κουλτούρα. Η πολιτεία οφείλει να αναχαιτί-
σει με κάθε τρόπο τέτοια φαινόμενα, ώστε
να οικοδομηθεί  στην κυπριακή κοινωνία μια
κουλτούρα ειρήνης, αλληλεγγύης, αποδοχής
της διαφορετικότητας και σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα.

Οι γονείς, που έχουν πρωταρχικό ρόλο,
αλλά και η ευρύτερη κοινωνία, οφείλουν να

απέχουν από τέτοιες συμπεριφορές και να
προστατεύουν τα παιδιά από ανήκουστες εκ-
δηλώσεις και καταστάσεις που τα εκθέτουν ή
θίγουν την αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητά-
τους και που τραυματίζουν τον ψυχικό τους
κόσμο. 

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού η
προστασία των προσωπικών του δεδομένων
και της ιδιωτικής του ζωής, επομένως χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής ο τρόπος με τον οποίο
προβάλλεται στη δημοσιότητα το εν λόγω
περιστατικό. Ως εκ τούτου, η Επίτροπος
καλεί όλους τους Αρμοδίους να λάβουν τα
ενδεικνυόμενα  μέτρα, για προστασία  της
ιδιωτικής ζωής του παιδιού, έστω και εκ των
υστέρων. n 

Λευκωσία, 7 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού,  
για προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής παιδιών
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Τα γεγονότα της υπόθεσης όπως αυτά

εκτέθηκαν στην πρωτόδικη απόφαση και δεν
αμφισβητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

(α). Στις 29.10.2009 η ΕΔΥ σε συνεδρία
της, κατόπιν ακυρωτικής απόφασης του
Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 13.10.2009, με
την οποία αποδέχθηκε την Προσφυγή
755/07 εναντίον της απόφασης της ΕΔΥ
ημερ. 15.2.2007 με την οποία προήγαγε στην
επίδικη θέση το ΕΜ, αποφάσισε να προχω-
ρήσει στην επανεξέταση της πλήρωσης της,
με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς
που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο.

(β). Με βάση το δεδικασμένο που αφο-
ρούσε τη σύνθεση της προηγούμενης Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, συστάθηκε εκ νέου
Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το
άρθρο 32(1)(β) του περί Δημοσίας Υπηρε-
σίας Νόμου του 1990 (Ν. 1/90).

(γ). Στις 4. 5. 2010,  η  ΕΔΥ συνεχίζοντας
την επανεξέταση του θέματος, κατ’ αρχάς
μελέτησε την έκθεση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής υπό νέα σύνθεση, αφού το δεδι-
κασμένο της ακυρωτικής απόφασης αφορά
στη σύνθεση της προηγούμενης Συμβουλευ-
τικής. Αφού έλαβε υπόψη τόσο το περιεχό-
μενο της Έκθεσης, όσο και τα
άλλα ενώπιον της στοιχεία,
αποφάσισε να καλέσει σε προ-
φορική εξέταση τους τέσσερις
υποψηφίους που συστήθηκαν
από τη Συμβουλευτική Επι-
τροπή, καθώς και τον Αιτητή,
ο οποίος είχε κληθεί από την
ΕΔΥ και στην αρχική διαδικα-
σία. Στη συνεδρία κλήθηκε να
παραστεί και η Γενική Διευ-
θύντρια του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, Φυσικών Πόρων και Πε-
ριβάλλοντος, στο εξής «η Γε-
νική Διευθύντρια.

(δ). Στη συνέχεια η ΕΔΥ, στη συνεδρία της
ημερ. 2.7.2010, δέχθηκε ενώπιον της, σε ατο-
μική προφορική εξέταση τρεις υποψηφίους.
Μεταξύ αυτών που έλαβαν μέρος, ήταν το
Ενδιαφερόμενο Μέρος και ο Αιτητής, ενώ
δύο από αυτούς που κλήθηκαν δεν προσήλ-
θαν. Μετά το πέρας της προφορικής εξέτα-
σης, η Γενική Διευθύντρια αξιολόγησε την
απόδοση των υποψηφίων και σύστησε για
προαγωγή το ΕΜ και αποχώρησε.

(ε). Ακολούθως η ΕΔΥ, κατά την ίδια συ-

νεδρία, αφού έλαβε υπόψη τα τρία αξιολο-
γικά κριτήρια, τη σύσταση της Γενικής Διευ-
θύντριας, την απόδοση των υποψηφίων
κατά τη νέα ενώπιον της προφορική εξέ-
ταση, έκρινε ότι το ΕΜ υπερείχε γενικά
έναντι των άλλων υποψηφίων και ότι ήταν ο
καταλληλότερος για τη θέση. Κατόπιν τού-
του, η ΕΔΥ αποφάσισε να προσφέρει και
πάλι, στο ΕΜ, προαγωγή στην επίδικη θέση,
αναδρομικά από την 1.3.2007.

Το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή
και ενάντια στην απόφαση αυτή καταχωρί-
στηκε η παρούσα Έφεση.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο ευπαίδευτος συνήγορος για τον αιτητή,

ισχυρίστηκε ότι η πρωτόδικη απόφαση είναι
εσφαλμένη  για οκτώ λόγους. Πρόσθετα η
Ολομέλεια κατόπιν αιτήματος, του παρείχε
την δυνατότητα να προβάλει και ένατο
λόγο.  Ειδικότερα πρόβαλε τους ακόλουθους
λόγους έφεσης:

(α). Το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα
απέρριψε τη θέση του ότι η Έκθεση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής στερείτο νόμιμης
και/ή επαρκούς αιτιολογίας και/ή ότι η τε-
λική αξιολόγηση των υποψηφίων ήταν πε-
πλανημένη. 

(β). Το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα
απέρριψε τη θέση του ότι η σύσταση της Γε-
νικής Διευθύντριας ήταν παράνομη, αναι-
τιολόγητη και άκυρη. 

(γ). Το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα
απέρριψε τη θέση του ότι ο πέμπτος λόγος
ακυρότητας σύμφωνα με τον οποίο η από-
φαση της ΕΔΥ να τον καλέσει ενώπιον της
για προφορική εξέταση, μολονότι δεν είχε
συστηθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή,
έπασχε από έλλειψη αιτιολογίας.

(δ). Με τον τέταρτο, πέμ-
πτο και έκτο λόγο έφεσης
προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι
το πρωτόδικο Δικαστήριο
εσφαλμένα κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι υπήρξε
σαφής υπεροχή του Ε.Μ σε
προσόντα.  Περαιτέρω υπο-
στηρίχτηκε ότι είναι εσφαλ-
μένο το συμπέρασμα του ότι
η ΕΔΥ για το ζήτημα της πεί-
ρας ενήργησε στα πλαίσια
της νομιμότητας και αιτιολό-
γησε επαρκώς την κρίση της.

(ε). Με το λόγο έφεσης
αρ.7 προβλήθηκε ο ισχυρι-

σμός  ότι η ΕΔΥ δεν έδωσε στο πτυχίο Νο-
μικής που είχε ο Εφεσείων την δέουσα αξία
και βαρύτητα και ότι απέδωσε υπέρμετρη
βαρύτητα στο αποτέλεσμα της προφορικής
εξέτασης, ενώ με τον  λόγο έφεσης αρ. 8
υποστηρίχτηκε ότι το πρωτόδικο Δικαστή-
ριο δεν επέλεξε τον πιο κατάλληλο υποψή-
φιο. 

(στ). Με τον 9ο λόγο έφεσης προβλήθηκε
ο ισχυρισμός ότι η συγκρότηση/σύνθεση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής ήτο παράνομη

και/ή έπασχε λόγω της συμμετοχής σε αυτήν
του Δ.Χ., ο οποίος σύμφωνα πάντοτε με τους
ισχυρισμούς του Εφεσείοντα, δεν κατείχε τα
απαιτούμενα προσόντα ώστε να είναι μέλος
της.

Η απόφαση 
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την έφεση,

μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα:
(α). Το πραγματικό υπόβαθρο επί του

οποίου στηρίχτηκε ο ένατος
λόγος ήταν ότι στην Συμβου-
λευτική Επιτροπή συμμετείχε
καθ’ όλους τους ουσιώδεις
χρόνους ο Δ.Χ. υπό την ιδιό-
τητα του Διευθυντού Τμήμα-
τος Δασών, θέση την οποία
απώλεσε με απόφαση της
Ολομέλειας στην Α.Ε. αρ.
84/2010, ημερ. 26.5.15.

Το νομικό υπόβαθρο του
Εφεσείοντα στηρίζεται στην
«πάγια αρχή της νομολογίας
ότι η ακύρωση μιας πράξεως
επιφέρει ακύρωση και όλων
των άλλων πράξεων ή αποφά-
σεων που βασίστηκαν σε
αυτή». Μας παρέπεμψε προς
τούτο στις υποθέσεις Κυ-
πριακή Δημοκρατία ν. Μ.
Κλεόπα κ.α. (2004) 3 Α.Α.Δ. 669 και Σ. Κα-
ζέλη ν. Κυπριακή Δημοκρατία Α.Ε. 15/2013
ημερ. 19.7.2016.

Στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης,
σύμφωνα με τα αναμφισβήτητα γεγονότα, ο
διορισμός του Δ.Χ. στη θέση του Διευθυντή
Τμήματος Δασών ήταν πράξη ολοκλήρωσης
του οργάνου, δεν ήταν ανυπόστατος αλλά
απλά μη νόμιμος, πάσχουσα ακυρότητα.
Τούτο όμως μέχρι την ακύρωση του διορι-
σμού του, με την απόφαση ημερ. 26.5.2015
της Ολομέλειας στην Α.Ε. 84/2010, ουδεμία
επίδραση είχε επί του κύρους των υπ’ αυτού
εκδοθεισών αποφάσεων ή με τη συμμετοχή
του, έκδοση αποφάσεων υπό συλλογικού
οργάνου όπως εδώ η Συμβουλευτική Επι-
τροπή.

Οι δύο αποφάσεις στις οποίες μας παρέ-
πεμψε ο Εφεσείων, Δημοκρατία ν. Κλεόπα
κ.α (2004) 3 Α.Α.Δ. 669 και Καζελη ν. Δημο-
κρατία Α.Ε. 15/2013 ημερ. 19.7.2016 δεν
εφαρμόζονται στα περιστατικά της παρού-
σας υπόθεσης. Αμφότερες αναφέρονται στις
συνέπειες ακυρωτικής απόφασης για το ίδιο
το πρόσωπο που αφορά η διοικητική πράξη
όπως μεταγενέστερες προαγωγές του κ.λ.π.
και όχι ακύρωση διοικητικών πράξεων που
προέβη ή συμμετείχε αυτό.

Ενόψει των όσων αναφέρονται ανωτέρω ο
ένατος λόγος απορρίπτεται.

(β). Εξετάσαμε με προσοχή όλα τα ενώ-
πιον μας στοιχεία και ιδιαίτερα την προ-
σβαλλόμενη έκθεση σε συνάρτηση με την
πρωτόδικη κρίση και κρίνουμε ότι ο πρώτος
λόγος έφεσης δεν ευσταθεί. Από τα πρα-
κτικά της Συμβουλευτικής Επιτροπής ημερ.

29.10.09 προκύπτει ξεκάθαρα ότι λήφθηκαν
υπόψη όλα τα σχετικά θέματα και στοιχεία
και συνεκτιμήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο
(Άρθρο 34(6) του Ν.1/90 όπως τροποποι-
ήθηκε).

(γ). Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο
έφεσης, με όλο το σεβασμό προς τον Εφε-
σείοντα, παρατηρούμε ότι η εισήγηση του
παραβλέπει εντελώς ότι η Γενική Διευθύν-

τρια, κα Α.Π. ήτο η Πρόεδρος
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής η οποία ετοίμασε και την
έκθεση η οποία υποβλήθηκε
στην ΕΔΥ. Συνεπώς, γνώριζε
και είχε υπόψη της όλα τα
στοιχεία για κάθε υποψήφιο.
Συνεπώς το παράπονο είναι
αβάσιμο. Για τον ίδιο λόγο
είναι επίσης αβάσιμο και το
παράπονο του ότι η σύσταση
της Γενικής Διευθύντριας
στηρίχθηκε μόνο στην προ-
φορική εξέταση. Από το
υλικό ενώπιον μας προκύπτει
αβίαστα ότι το ρηθέν πρό-
σωπο υπό την ιδιότητα της
και ως Προέδρου της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής γνώ-
ριζε όλα τα στοιχεία για κα-

θένα των υποψηφίων. Το πρωτόδικο Δικα-
στήριο δεν ασχολήθηκε με το θέμα διότι
όπως φαίνεται από την γραπτή αγόρευση
του Εφεσείοντα/Αιτητή, ημερ. 2.5.11, αυτός
δεν προώθησε το θέμα αυτό ενώπιον του.

(δ). Ούτε ο τρίτος λόγος ευσταθεί.  Με
κάθε εκτίμηση προς τον Εφεσείοντα, δεδο-
μένης της συμμετοχής του στη διαδικασία
της Ε.Δ.Υ., δεν μπορεί να προβάλλει με έν-
νομο συμφέρον, ζήτημα “μη αιτιολογημένης
απόφασης” της ίδιας της απόφασης που τον
οδήγησε στη διαδικασία. Αποκόμισε το όφε-
λος της συμμετοχής του στη διαδικασία και
δεν μπορεί εκ των υστέρων, επειδή η προσ-
δοκία του δεν πραγματώθηκε να επιδιώκει
τώρα τον μηδενισμό της απόφασης που τον
οδήγησε εκεί, ήτοι να επιδοκιμάζει ή να απο-
δοκιμάζει.

(ε). Ούτε οι λόγοι 4ος, 5ος και 6ος ευσταθούν.
Αναφορικά με το θέμα των προσόντων, είναι
η εισήγηση του Εφεσείοντα ότι εσφαλμένα
θεώρησε το πρωτόδικο Δικαστήριο ότι η
υπεροχή του Ε.Μ. σε προσόντα ήταν σαφής,
καθότι η σύγκριση των προσόντων των δύο
έπρεπε να γίνει αφού ληφθούν υπόψη το σύ-
νολο των ακαδημαϊκών τους προσόντων.
Κατά τον ισχυρισμό του η ΕΔΥ αντίθετα
προέβη σε αποσπασματική σύγκριση και όχι
συνολικά, αποξενώνοντας το πτυχίο Νομι-
κής του. Περαιτέρω υπέπεσε και σε δεύτερο
λάθος θεωρώντας ότι το Master του Ε.Μ.
προσθέτει στα προσόντα του κατά τρόπο
που να υπερτερεί έναντι του. Αυτό όμως
είναι εσφαλμένο εφόσον στην ψηλότερη

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 220/20112.

ΓΡΟΥΤΙΔΗΣ
v.

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

18 Σεπτεμβρίου, 2019

Σε θέσεις ψηλά
στην ιεραρχία η
ΕΔΥ, κατά την επι-
λογή του καταλ-
ληλότερου από
τους υποψηφίους
για προαγωγή,
έχει ευρεία διακρι-
τική εξουσία.

Η ΕΔΥ ενήργησε
εντός των επιτρε-
πτών ορίων και
δεν υπερέβη σε
καμία περίπτωση
τα ακραία όρια της
διακριτικής της
ευχέρειας. Συνα-
φώς η πρωτόδικη
απόφαση είναι
ορθή και ουδεμία
επέμβαση μας
χωρεί.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

βαθμίδα ακαδημαϊκών προσόντων και οι δύο
είναι κάτοχοι διδακτορικού (βλ. Ελευθερίου
ν. Δημοκρατίας Α.Ε. 5/2009, ημερ. 2.4.2012).

Όσον αφορά την πείρα (5ος λόγος) παρα-
πονείται ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν
έλαβε υπόψη ότι η Ε.Δ.Υ. δεν αιτιολόγησε
γιατί δεν έλαβε υπόψη την πείρα που ο ίδιος
απέκτησε μεταξύ των ετών 1981-1988. Επί-
σης εσφαλμένα θεωρήθηκε από την ΕΔΥ ως
ευρύτερη η πείρα του Ε.Μ. επειδή αποκτή-
θηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ότι η
ΕΔΥ όφειλε να λάβει υπόψη το σύνολο της
πείρας εκάστου ήτοι και αυτήν πριν την εγ-
γραφή του ως Κτηνιάτρου όπως και την δι-
οικητική του πείρα. Τέλος, παραπονείται ότι
το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν εξέτασε μέσα
στα πλαίσια του 6ου λόγου ακυρότητας τα
περί νομικής πλάνης της Ε.Δ.Υ. καθοτι με
την προσήλωση τους στο Σχέδιο Υπηρεσίας
που προβλέπει για «δεκαετή πείρα ... κατά
προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία» δεν
υπήρξε ισομερής εκτίμηση της πείρας και κα-
θιστούσε τη θέση, ως θέση προαγωγής και
όχι ως θέση πρώτου διορισμού και προαγω-
γής.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, εξετάζοντας
τους πιο πάνω λόγους, αντιμετώπισε τα εγει-
ρόμενα θέματα ως ακολούθως:

«Ο τρόπος απόκτησης του διδακτορικού
πτυχίου του ΕΜ και του Αιτητή, δεν είναι
στοιχείο που μπορεί να ληφθεί υπόψη στην
αξιολόγηση των μερών. Η σημασία έγκειται
στην κατοχή του τίτλου, παρά στον τρόπο
απόκτησής του. Παρόμοιος λόγος ηγέρθηκε
από τον Αιτητή στην Γροουτίδης ν. Δημο-
κρατίας, Υπόθ. Αρ. 44/07, ημερ. 19.7.2011 και
απορρίφθηκε. Υιοθετώ τα όσα αναφέρθηκαν
από τον αδελφό δικαστή Ναθαναήλ. Ούτε
τα παράπονα του Αιτητή σε σχέση με το
ΚΣΚ μπορούν να ληφθούν υπόψη, αφού για
αυτά δεν χωρεί παρεμπίπτον έλεγχος. Τα
συγκεκριμένα θέματα αφορούν αποκλει-
στικά το ΚΣΚ και τις εξουσίες του δυνάμει
του Νόμου και θα πρέπει να ελεγχθεί το νο-
μότυπο των πράξεων του με ξεχωριστή δια-
δικασία, στην οποία να συμμετέχει και το
ίδιο το ΚΣΚ. Δεν χωρεί παρεμπίπτον έλεγ-
χος άλλης πράξης στην παρούσα διαδικασία. 

Σε σχέση με το ζήτημα της πείρας που κα-

τείχαν ο Αιτητής και το ΕΜ, κατά την άποψη
μου η ΕΔΥ ενήργησε στα πλαίσια της νομι-
μότητας, αφού, όπως προκύπτει από τα πρα-
κτικά της απόφασης, η ΕΔΥ ερεύνησε και αι-
τιολόγησε επαρκώς την κρίση της. Ενήρ-
γησε δε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχε
ενώπιον της, από τη μια η πείρα του Αιτητή
στον ιδιωτικό τομέα και του ΕΜ στο δημό-
σιο (βλ. Παρ. 3 Σχεδίου Υπηρεσίας). Σταθμί-
ζοντας όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιόν της,
δεν μπορούσε να αγνοήσει αφενός το πραγ-
ματικό δεδομένο ότι η πείρα του Αιτητή ως
δημόσιου υπάλληλου αποκτήθηκε στις Κτη-
νιατρικές Υπηρεσίες και είναι ευρύτερη και
αφετέρου, το ότι το ΕΜ είναι εγγεγραμμένος
Κτηνίατρος στην Κύπρο από το 1977, ενώ ο
Αιτητής από το 1988. Αβάσιμος είναι και ο
ισχυρισμός του Αιτητή ότι αγνοήθηκε το
πτυχίο του στη Νομική, αφού παραπέμπον-
τας στην προσβαλλόμενη απόφαση της η
ΕΔΥ κάνει ειδική αναφορά σ’ αυτό, ως σχε-
τικό με τα καθήκοντα της θέσης και ότι του
προσέδωσε την ανάλογη σημασία.

Ούτε ο ισχυρισμός περί υπέρμετρης από-
δοσης στο αποτέλεσμα της προφορικής συ-
νέντευξης ευσταθεί, αφού και πάλι μέσα από
την προσβαλλόμενη απόφαση δεν προκύ-
πτει κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μου, η
έρευνα της ΕΔΥ ως προς τα προσόντα των
υποψηφίων ήταν πλήρης και καμία πλάνη
δεν διαπιστώνεται. Πριν προχωρήσει στην
έκδοση της απόφασής της, έλαβε υπόψη όλα
τα ενώπιον της στοιχεία, ήτοι τα προσόντα,
την πείρα, τη σύσταση της Γενικής Διευθύν-
τριας, την Έκθεση της Συμβουλευτικής, συ-
νυπολογίζοντας το αποτέλεσμα της προφο-
ρικής εξέτασης, χωρίς όμως να του προσδώ-
σει υπέρμετρη βαρύτητα.»

Από τα πιο πάνω παρατηρούμε ότι σχεδόν
σ’ όλα τα θέματα υπερτερεί το Ε.Μ. έστω και
αν ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις του ανα-
φορικά με τα πραγματικά γεγονότα ως
ορθές. Δεν έχει αμφισβητηθεί από τον Εφε-
σείοντα ότι η προς πλήρωση θέση είναι ψηλά
στην ιεραρχία. Η πλήρης Ολομέλεια στην
Αντωνίου ν. Δημοκρατίας, Υποθ. Αρ. 217/12
ημερ. 3.7.2014 είπε τα ακόλουθα:

«Το Ανώτατο Δικαστήριο σε σειρά αποφά-
σεών του αποφάνθηκε ότι δύναται να απο-
δοθεί αυξημένη βαρύτητα στην απόδοση
των υποψηφίων στις συνεντεύξεις, όταν ο

διορισμός αφορά θέσεις ψηλά στην ιεραρχία
και όπου η προσωπικότητα και οι ικανότη-
τες του υποψήφιου είναι σημαντικές ιδιότη-
τες για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης.  Στις περιπτώσεις αυτές η αρχαιότητα,
παρόλο που λαμβάνεται υπόψη, δεν είναι
ουσιαστικής σημασίας, δεδομένου του επι-
πέδου της θέσης (Πούρος κ.ά. v. Χατζηστε-
φάνου κ.α. (2001) 3 Α.Α.Δ., 374, 396-397).

Στην υπό κρίση περίπτωση το Ενδιαφερό-
μενο Μέρος υπερείχε  σε αρχαιότητα και κα-
τείχε επιπρόσθετο προσόν σχετικό με τα κα-
θήκοντα της θέσης.   Ως προς δε την αξία,
όπως αυτή σταθμίζεται από τις ετήσιες εκ-
θέσεις, οι υποψήφιες ήταν ισάξιες. 

Ως κρίσιμο στοιχείο βαρύνουσας σημασίας
προωθήθηκε από την πλευρά της Αιτήτριας
η οριακή διαφορά στην αξιολόγηση στις
προφορικές συνεντεύξεις των εμπλεκομέ-
νων ενώπιον της Ε.Δ.Υ.  Το στοιχείο αυτό θα
πρέπει να κριθεί υπό το πρίσμα των δεδομέ-
νων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου
και, περαιτέρω, υπό το φως των νομολο-
γιακά αναγνωρισμένων ορίων επέμβασης
του Δικαστηρίου προς την κατεύθυνση υπο-
κατάστασης της απόφασης της Ε.Δ.Υ. 

Όπως ήδη καταγράψαμε, συνιστά κανόνα
της νομολογίας μας ότι σε θέσεις ψηλά στην
ιεραρχία η ΕΔΥ, κατά την επιλογή του κα-
ταλληλότερου από τους υποψηφίους για
προαγωγή, έχει ευρεία διακριτική εξουσία.
Έχει, όμως, επίσης αναγνωριστεί νομολο-
γιακά ότι όταν ένας υποψήφιος υπερέχει σε
αρχαιότητα και δεν υστερεί σε αξία, τότε η
προφορική εξέταση δεν έχει αυξημένη βαρύ-
τητα σε θέσεις αυτού του επιπέδου.  Μάλι-
στα, αναγνωρίστηκε ότι όταν ο υποψήφιος
που υπερέχει σε αρχαιότητα δεν υστερεί σε
αξία, δεν αποκλείεται μεγαλύτερη σημασία
να έχει η αρχαιότητα και όχι η προφορική
εξέταση (Δημοκρατία v. Μιχαήλ Αντωνίου
(2001) 3(Β) Α.Α.Δ. 921, 928).

Η πλευρά της Αιτήτριας είχε το βάρος
απόδειξης έκδηλης υπεροχής, προκειμένου
να πετύχει ακυρότητα της επίδικης πράξης.
Δεν εναπόκειται στην Καθ΄ης η αίτηση, ούτε
και έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι το Εν-
διαφερόμενο Μέρος ήταν καταφανώς υπέρ-
τερο της Αιτήτριας  προκειμένου να δικαιο-
λογήσει την επιλογή της.  Επιλογή που ήταν,
εν πάση περιπτώσει, εύλογη υπό το φως των

θεσμοθετημένων κριτηρίων και των όσων
έχουμε εν συνόλω αναπτύξει.  

Είναι η κατάληξή μας ότι η Ε.Δ.Υ. ενήρ-
γησε μέσα σε απόλυτα επιτρεπτά όρια και σε
καμία περίπτωση δεν υπερέβη τα ακραία
όρια της διακριτικής της ευχέρειας. Επομέ-
νως, κρίνουμε ότι η προσβαλλόμενη από-
φασή της για διορισμό του Ενδιαφερόμενου
Μέρους ήταν εύλογα επιτρεπτή, και δεν έχει
αποδειχθεί από την πλευρά της Αιτήτριας
έκδηλη υπεροχή ώστε και να δικαιολογείται
και η επέμβασή μας.»

Τα πιο πάνω ισχύουν και στην παρούσα
υπόθεση.  Ο Εφεσείων είχε το βάρος ν’  απο-
δείξει έκδηλη υπεροχή, προκειμένου να πε-
τύχει ακυρότητα της επίδικης πράξης.  Η
επιλογή υπό το φως των θεσμοθετημένων
κριτηρίων με βάση τα όσα έχουμε καταγρά-
ψει ήταν καθ’ όλα εύλογη.  Η ΕΔΥ ενήργησε
εντός των επιτρεπτών ορίων και δεν υπερέβη
σε καμία περίπτωση τα ακραία όρια της δια-
κριτικής της ευχέρειας.  Συναφώς η πρωτό-
δικη απόφαση είναι ορθή και ουδεμία επέμ-
βαση μας χωρεί.  Τα όσα ανάπτυξε ο Εφε-
σείων ενώπιον μας, στα περιστατικά της
παρούσας υπόθεσης δεν μπορούν να έχουν
κανένα αποτέλεσμα.  Τα αναμφισβήτητα και
ουσιώδη γεγονότα έχουν αναφερθεί πιο
πάνω στην απόφαση μας, έχουν εξεταστεί
τόσο από την Ε.Δ.Υ όσο και από το πρωτό-
δικο Δικαστήριο και όλα οδηγούν στην ίδια
κατάληξη που έχει ήδη αναφερθεί.

Οι λόγοι έφεσης 4-6 ως αποτέλεσμα απορ-
ρίπτονται. Για τους ίδιους λόγους απορρί-
πτονται και οι λόγοι έφεσης 7 και 8.

Σε σχέση με το λόγο έφεσης αρ.7 ότι η
ΕΔΥ δεν έδωσε στο πτυχίο Νομικής που είχε
ο Εφεσείων την δέουσα αξία και βαρύτητα
και ότι απέδωσε υπέρμετρη βαρύτητα στο
αποτέλεσμα της προφορικής εξέτασης, το
κείμενο της απόφασης της ΕΔΥ όπως και τα
όσα αναφέραμε νωρίτερα, δεν τον υποστη-
ρίζουν. Όσον αφορά τον 8ο λόγο, ότι δηλαδή
το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν αποδέχτηκε
τον σχετικό λόγο ακύρωσης σύμφωνα με τον
οποίο δεν επέλεξε τον πιο κατάλληλο υπο-
ψήφιο, παραγνωρίζοντας - χωρίς την δέουσα
αιτιολογία - την έκδηλη υπεροχή του δεν
χρειάζεται να προσθέσουμε οτιδήποτε άλλο.
Ήδη καλύψαμε το θέμα αυτό εξετάζοντας
τους λόγους έφεσης 4-6 και το απορρίψαμε.n

Συνέχεια από σελ. 5

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογι-
στηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδιας Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας,
υπεγράφη στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στα Γραφεία του Γενι-
κού Λογιστηρίου, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση
της μεταξύ τους συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν η
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας κ. Ρέα Γεωργίου και ο
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ. Γεώργιος Καταπόδης.

Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε με σκοπό την εδραίωση
και ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο
ομόλογων Αρχών, την αξιοποίηση των εμπειριών τους προς
όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας των δύο κρατών
και τη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων θεσμικών πλαισίων
που καθορίζουν τις αρμοδιότητες, δράσεις και λειτουργίες

τους.
Το Μνημόνιο προβλέπει:
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως πρότυπα ακε-

ραιότητας, κώδικες δεοντολογίας κ.ά.

• Συνεργασία σε θέματα που άπτονται του δικαίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, του εσωτερικού/κρατικού δικαίου, κανο-
νισμών, κωδικών, κανόνων, εντύπων, θεσμικών πλαισίων και
άλλους συναφείς τομείς.

• Ανταλλαγή απόψεων στα θέματα της χρηστής διακυ-
βέρνησης στον ευαίσθητο τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

• Ανταλλαγή απόψεων ή/και συνεργασία σε θέματα που
αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγελματι-
σμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

• Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενερ-
γειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση
κοινών θέσεων σε οργανωμένους φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και σε άλλα διεθνή φόρα, για θέματα στα
οποία οι δύο Αρχές έχουν αρμοδιότητα.

• Εκατέρωθεν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέ-
ματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν αρμοδιότητα. n

Μνημόνιο Συνεργασίας του Γενικού Λογιστηρίου 
με την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ελλάδας



ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 7

Παρουσιάστηκε στη Βουλή η Δημοσιονομική Έκθεση
Εισπράξεις €6,4 δις. Πληρωμές €5,7 δις. το 2018

Στις 26 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε
από τη Γενική Λογίστρια κ. Ρέα Γεωρ-
γίου η Δημοσιονομική Έκθεση για το

έτος 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

Η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει
παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που
είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό του 2018 σε σύγκριση με τα πραγμα-
τικά έσοδα και δαπάνες που αναγνωρίστη-
καν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβά-
νοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς
προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πι-
στώσεων.

Η Γενική Λογίστρια επεσήμανε ότι η Δη-
μοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για
ενισχυμένη λογοδοσία και διαφάνεια στις οι-
κονομικές συναλλαγές του κράτους, επιτρέ-

ποντας στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές
υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες και εξυπη-
ρετώντας ταυτόχρονα την ίση μεταχείριση
μεταξύ των πολιτών.
Εισπράξεις - Πληρωμές

Oι Συνολικές Εισπράξεις το 2018 για Λει-
τουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες
ανήλθαν σε €6,4 δις. και οι αντίστοιχες Πλη-
ρωμές ανήλθαν σε €5,7 δις. Το πλεόνασμα
από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστη-
ριότητες που προέκυψε, ανήλθε σε €634 εκ.
(2017: πλεόνασμα €641 εκ.). Μετά τη συμ-
περίληψη και των καθαρών πληρωμών για
Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους, παρουσιά-
ζεται πλεόνασμα ύψους €205 εκ. (2017: πλε-
όνασμα €123 εκ.).

Η κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι η
Φορολογία (€5.424 εκ.), η οποία αποτελεί το
85,2% των συνολικών δημοσίων εσόδων. Αν-
τίστοιχα, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών

του κράτους, είναι οι Μεταβιβάσεις (€2.124
εκ.) και οι Δαπάνες προσωπικού,Συντάξεις
και Φιλοδωρήματα (€2.517 εκ.). Οι Μεταβι-
βάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνει-
σφορές του κράτους σε διάφορους οργανι-
σμούς (Οργ. Δημ. Δικαίου, Αρχές Τοπ. Αυ-
τοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς
Οργανισμούς κλπ.) και φυσικά πρόσωπα
(κοινωνικές παροχές).

Επίσης, το 2018 οι Χρηματοδοτικές Δρα-
στηριότητες της Δημοκρατίας περιλαμβά-
νουν: Αναλήψεις νέων Δανείων ύψους €5 δις
και Αποπληρωμές Δανείων ύψους €2,2 δις.

Το ύψος του Δημοσίου Χρέους εξαιρουμέ-
νου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους
€8,2 δις. στις 31/12/2018 ανήλθε στα €21,3
δις από €18,4 δις που ήταν στις 31/12/2017.
Σήμερα ανέρχεται σε €21 δις περίπου
(97,67% του ΑΕΠ), με μέσο επιτόκιο 2,2%.

Το υπόλοιπο των Κυβερνητικών Εγγυή-
σεων στις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €1,96
δις. Από το πιο πάνω ποσό, δάνεια ύψους
€0,1δις (6,18%) είναι Μη Εξυπηρετούμενα
ενώ τα υπόλοιπα είναι Εξυπηρετούμενα
(93,82%).

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης
και του εκσυγχρονισμού των λογιστικών συ-
στημάτων του δημοσίου τομέα και με στόχο
τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης,
της διαφάνειας και της λογοδοσίας, έχει
αναλάβει πρωτοβουλία για προσφορά ανα-
βαθμισμένης χρηματοοικονομικής πληρο-
φόρησης για:

α) την εφαρμογή ενός Συστήματος Δια-
χείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Σύστημα
ERP), το οποίο θα εξυπηρετεί όλα τα Υπουρ-
γεία/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, θα καλύπτει τις
λειτουργικές περιοχές της Λογιστικής, Μι-
σθολογίων και Συντάξεων, Προϋπολογισμού
και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το
συμβόλαιο του έργου υπογράφηκε στο τέλος
του 2018 και προχωρεί η οριστικοποίηση του
σχεδιασμού του συστήματος το οποίο θα
τεθεί σε λειτουργία την 01/01/2022. Είναι η
πρώτη φορά που ένα έργο πληροφορικής τέ-
τοιου μεγέθους προωθείται στον τομέα της
δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

β) τη μετάβαση στη λογιστική βάση των
δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Η πρό-
σθετη αξία που θα λάβει τόσο το δημόσιο,
όσο και ο τελικός χρήστης των οικονομικών
καταστάσεων, θα αναβαθμιστεί σε μεγάλο
βαθμό.

Το πλήρες κείμενο της Δημοσιονομικής
Έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της Έκθε-
σης της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρα-
τίας, για το οικονομικό έτος 2018 είναι δια-
θέσιμο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογι-
στηρίου www.treasury.gov.cy, στην ενότητα
Τομείς/Λογιστικές Υπηρεσίες/Λογαριασμοί
του Δημοσίου. n

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Νάπα 
από το Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην Αγία Νάπα το
Σαββατοκύριακο 09-10/11/2019 με διαμονή στο ξενοδοχείο ATLANTICA AENEAS
HOTEL.

Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου:
1.  Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 
2   Σκεύη Κουππάρη 99131837
3.  Γιαννάκης Ιωάννου 99647286
4.  Νίκος Στυλιανού 99416276
5.  Γεώργιος Σάββα 99675647                               
6.  Ευριπίδης Καλός 99423283
Ειδικές Τιμές:  
- Δίκλινο δωμάτιο: Ευρώ 80.00  το άτομο. All Inclusive  
- Μονόκλινο δωμάτιο: Ευρώ  125,00 το δωμάτιο, την ημέρα με πλήρη διατροφή All

Inclusive  
Το πακέτο με all inclusive συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Δείπνο τη μέρα άφιξης, πρωινό και μεσημεριανό τη μέρα της αναχώρησης και όλα τα

κυπριακά ποτά μέχρι τις τρεiς η ώρα την μέρα της αναχώρησης,  συμπεριλαμβανομένων
κρύων σνακ την μέρα της άφιξης στο μπαρ του ξενοδοχείου μεταξύ 15.00 – 16.00 

Εκπτώσεις
- Παιδιά 0-2 χρονών: Δωρεάν.
- Το πρώτο παιδί  2-12 χρονών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:  Δωρεάν.
- Το δεύτερο παιδί 2-12 χρονών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς: 50% έκπτωση 
- Δύο παιδιά σε δικό τους δωμάτιο: Δεν υπάρχει έκπτωση.
- Τρίτος ενήλικας από 12 χρονών και άνω, στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες: 25% έκ-

πτωση στις πιο πάνω τιμές.
Πρόγραμμα εκδρομής:
Σάββατο 09/11/2019
• 8:30   Αναχώρηση από τον χώρο στάθμευσης των κυβερνητικών γραφείων απέναντι

από την τράπεζα Πειραιώς στις 08.30. με ενδιάμεσο σταθμό στη ν Ιερά Μονή Παναγίας
Σφαλαγγιώτισσας στη περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.. Ώρα παραμονής 1 ώρα.
Αναχώρηση για Λάρνακα όπου θα παραμείνουμε  μέχρι τις 14.00. Ελεύθερο δίωρο για πε-
ριήγηση και φαγητό στην πόλη της Λάρνακας.

• 15:30  Άφιξη στο ξενοδοχείο  στην Αγία Νάπα και τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκού-
ραση και ελεύθερος χρόνος. 

• 19:00   Τόμπολα στο ξενοδοχείο
• 20:00   Δείπνο στο ξενοδοχείο με ζωντανή μουσική και πλούσιο μπουφέ.
Κυριακή 10/11/2019
• 07.30   Πρόγευμα.
• 10.00   Προαιρετική εκδρομή στo Φρέναρος (χωριό τoυ ήρωα Φώτη Πίττα) και προ-

σκύνημα στην εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ με την τεράστια εικόνα της Παναγίας Σαι-
τανάγια μοναδική στο είδος της παγκοσμίως. Δίπλα από την εκκλησία βρίσκεται η παλαιά
εκκλησία Αρχ. Μιχαήλ την οποία θα επισκεφθούμε επίσης.

• Γεύμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πάφο. 
Τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής 30/10/2019
Νεόφυτος Νεοφύτου, Γιαννάκης Ιωάννου

Δωρεάν μαθήματα φωτογραφικής τέχνης
στα μέλη ΠΑΣΥΔΥ από 4 Νοεμβρίου

Δωρεάν μαθήματα φωτογραφικής τέχνης θα προσφέρει η Οργάνωση μας στα μέλη της
στην αίθουσα συνεδριάσεων του καφεστιατορίου μας “Grey Terrace” κάθε Δευτέρα από
τις 6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ., με έναρξη τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη συνάδελφο
Νάσω Κασουλίδου, τηλέφωνο 22844457, email: akasoulidou@pasydy.org ή τη συνάδελφο
Στάλω Μιχαήλ τηλέφωνο 22844449, email: chmichael@pasydy.org.

Δηλώσεις συμμετοχής θα είναι δεκτές μέχρι την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019. 
Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά

σειρά προτεραιότητας. 

Προωθείται σχέδιο δράσης για αναδιάρθρωση 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
στη συνεδρία του την περασμένη Τε-
τάρτη το σχέδιο δράσης για τον εκ-

συγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά την
ανοικτή διαβούλευση που προηγήθηκε.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση η ανα-
διοργάνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας είναι επιβεβλημένη και για τον
σκοπό αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο με 7,4 εκ. ευρώ.

Η πλήρης ανάλυση του σχεδίου θα πα-

ρουσιαστεί από την Υπουργό Εργασίας τις
επόμενες μέρες.

Στην ίδια συνεδρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, η Υπουργός Εργασίας κατέθεσε
πρόταση σχετική με την αποφόρτιση των
Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχον-
τας τη δυνατότητα πληρωμής των εισφορών
του Ταμείου μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών
καρτών διευκολύνοντας έτσι φυσικά πρό-
σωπα και επιχειρήσεις από τις ουρές στα
επαρχιακά Γραφεία. n
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Από το Πληροφοριακό Δελτίο της EPSU
Κινητοποιήσεις των Δημοσιοϋπαλληλικών Συντεχνιών
Ιρλανδία

Το προσωπικό του τομέα δημόσιας υγείας
στην Ιρλανδία πραγματοποίησε απεργιακές
κινητοποιήσεις για στήριξη του αιτήματος
του για επίσπευση της συμμόρφωσης της
κυβέρνησης με τη σύσταση του Εργατικού
Δικαστηρίου για παραχώρηση στο προσω-
πικό του τομέα υγείας αυξήσεων απολαβών
6% μέχρι 13%. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι
αυξήσεις αυτές είναι απόλυτα δικαιολογημέ-
νες με βάση την αξιολόγηση της εργασίας
του προσωπικού αυτού. 

Η κυβέρνηση αρνήθηκε να αποδεχθεί τα
ευρήματα της αξιολόγησης της εργασίας των
επηρεαζομένων οι οποίοι σε αντίδραση προς
την κυβερνητική άρνηση προχώρησαν σε
απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Το Εργατικό Δικαστήριο εισηγήθηκε επί-
σης διενέργεια αξιολογήσεων της εργασίας
και του προσωπικού για το οποίο δεν έχουν
διενεργηθεί τέτοιες αξιολογήσεις.  
Γαλλία

Εννέα Γαλλικές δημοσιοϋπαλληλικές συν-
δικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας επανέ-
λαβαν για ακόμη μια φορά την αντίθεση
τους στα μέτρα που αποφασίστηκε να επι-
βληθούν για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια δι-
οίκηση μετά την έγκριση της σχετικής νομο-
θεσίας από τη Γερουσία. 

Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα τονίζει ότι με την επιβολή των μέ-
τρων που ψηφίστηκαν εγείρονται μεγάλες
δυσχέρειες για την προστασία από το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα των συμφερόντων των
μελών τους λόγω της αποδυνάμωσης των δι-
οικητικών επιτροπών και της κατάργησης

των συλλογικών σωμάτων των αρμόδιων για
θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
και για τις συνθήκες εργασίας. 

Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα τονίζει επίσης ότι τα μέτρα που εγ-
κρίθηκαν θα οδηγήσουν σε αύξηση της προ-
σωρινής απασχόλησης και σε μείωση της
πρόσβασης σε μόνιμη απασχόληση και συ-
νακόλουθα στην κατοχύρωση της δημοσι-
οϋπαλληλικής ιδιότητας. 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις καλούν
την κυβέρνηση να αρχίσει διαπραγματεύσεις
στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και
προετοιμάζονται για συλλογικές αποφάσεις
για νέα διαβήματα στα οποία θα προβούν ει-
δικότερα για τα θέματα των αυξήσεων των
μισθών και των συντάξεων. 
Ιταλία 

Η Ομοσπονδία Δημοσιοϋπαλληλικών Ορ-
γανώσεων της Ιταλίας πραγματοποίησε
απεργιακή κινητοποίηση των υπαλλήλων
των κοινωνικών υπηρεσιών στη Νάπολη στα
πλαίσια της διαμαρτυρίας κατά της άρνησης
των τοπικών αρχών να επιλύσουν το πρό-
βλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι προσωπικό μόνο 126 ατό-
μων καλείται να εξυπηρετεί πληθυσμό πέραν
του ενός εκατομμυρίου και η συνδικαλιστική
πλευρά υπολογίζει ότι απαιτείται πρόσληψη
πρόσθετου προσωπικού 55 τουλάχιστον
ατόμων. Η επίσημη πλευρά δήλωσε ότι θα
προχωρήσει σε προσλήψεις μόνο 40 συνο-
λικά προσώπων την περίοδο 2021-22, αριθ-
μός που δεν επιλύει την υποστελέχωση, η
οποία συνεχώς επιδεινώνεται. 

΄Εντονες είναι επίσης οι  διαφορές μεταξύ

της δημοσιοϋπαλληλικής πλευράς και των
αρχών λόγω της άρνησης τους να προχωρή-
σουν σε νέα συλλογική σύμβαση που θα κα-
λύπτει επαγγελματικό και διοικητικό προ-
σωπικό. Η Συνδικαλιστική πλευρά ζητά κα-
τοχύρωση της εκπροσώπησης της
Συντεχνίας στις σχετικές διαπραγματεύσεις,
περιφρούρηση μισθοδοσίας σε περίπτωση
αναδόμησης των υπηρεσιών, συζήτηση και
συμφωνία για μισθολογικές ρυθμίσεις και
για το ωράριο εργασίας.

Ισπανία
Οι δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές

ομοσπονδίες της Ισπανίας προετοιμάζονται
για κινητοποιήσεις για να επιτύχουν ταχεία
εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράφηκε
πριν δύο μήνες και δεν έχει ακόμη σημειωθεί
οποιαδήποτε πρόοδος για εφαρμογή των
ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν και περιλαμ-
βάνουν αυξήσεις απολαβών και καταβολή
των οφειλόμενων αναδρομικών. n

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Σεπτέμβριο

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σε-
πτέμβριο 2019 αυξήθηκε κατά 0,57
μονάδες και έφτασε στις 100,89 μο-

νάδες σε σύγκριση με 100,32 μονάδες τον
Αύγουστο 2019. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
του 2018 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,9%. 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτω-
βρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019 σε σύγκριση
προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου
Οκτωβρίου 2017 - Σεπτεμβρίου 2018 πα-

ρουσίασε αύξηση 0,9% ενώ κατά το αντί-
στοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο είχε αυξη-
θεί κατά 0,8%. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο
του 2018 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή 

(-10,1%). Σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα, η κατηγορία Ηλεκτρισμός παρουσία-
σε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό
3,4%. 

Ανάλυση μεταβολών
Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2018, η

κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγα-
λύτερη μεταβολή με ποσοστό -4,9%. 

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019, η με-
γαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κα-
τηγορία Ένδυση και Υπόδηση (10%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4,9%). 
Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε η κατηγορία
Μεταφορές (-0,76). 

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπό-
δηση (0,65), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική
επίδραση είχε η κατηγορία Μεταφορές 
(-0,52). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2019 σε σύγκριση
με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018 είχαν τα
πετρελαιοειδή (-0,87). 

Τέλος, η ένδυση (0,47) είχε την μεγαλύ-
τερη θετική επίδραση στη μεταβολή του
ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με τον
αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα,
ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν
τα αεροπορικά ναύλα (-0,39). n
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Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα συμμετέχει 
στις κινητοποιήσεις για προστασία του κλίματος 

Για την πλήρη και ενεργό συμπαρά-
σταση του το Ευρωπαϊκό Συνδικαλι-
στικό Κίνημα διαβεβαίωσε τις διεθνείς

κινητοποιήσεις για το κλίμα οι οποίες εντά-
θηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με την ευ-
καιρία της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για
το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου στα χρονικά
πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνω-
μένων Εθνών. 

Ειδικότερα η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων EPSU εν όψει της συνόδου κο-
ρυφής στον ΟΗΕ κάλεσε τις οργανώσεις
μέλη της να στηρίξουν τις δηλώσεις, τις κι-
νητοποιήσεις και άλλες συναφείς δράσεις
που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμια κλί-
μακα με επικεφαλής τους νέους και με 
αίτημα προς τις κυβερνήσεις να προχωρή-
σουν σε συγκεκριμένα μέτρα για ορθολογική
διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και για
διαφύλαξη του μέλλοντος για τις επόμενες
γενιές. 

Σε σχετική ανακοίνωση της η EPSU υπο-
στήριξε το αίτημα των κινητοποιήσεων των
νέων προς τις κυβερνήσεις των χωρών τους
να προχωρήσουν επειγόντως στα προλη-
πτικά μέτρα τα οποία ζητούν οι επιστήμονες
για κλιματικά θέματα  ώστε να διασφαλισθεί
το μέλλον για τους νέους σε ολόκληρο τον
πλανήτη. 

Ταυτόχρονα η EPSU επισημαίνει ότι στην
πλειονότητα τους οι νέοι είναι πλήρως ενή-
μεροι ότι εφαρμογή των μέτρων αυτών προ-
ϋποθέτει βασικές αλλαγές στην οικονομική
πολιτική των κρατών οι οποίες θα θέσουν
τέρμα στην υπερεκμετάλλευση του περι-
βάλλοντος. Ουσιαστικά η νέα γενιά διακη-
ρύττει ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να δώ-
σουν προτεραιότητα στον άνθρωπο έναντι
του κέρδους και είναι σε αυτή την πτυχή που
βρίσκεται το πρόβλημα. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα προσθέτει ότι
τα συμφέροντα που θα επηρεασθούν από τα
μέτρα που ζητούν οι ακτιβιστές της κλιματι-

κής αλλαγής είναι βέβαιο ότι θα πολεμήσουν
οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες για να δια-
φυλάξουν οτιδήποτε έχουν σήμερα. Και στην
κορυφή των συμφερόντων αυτών είναι οι
βιομηχανίες που μολύνουν το περιβάλλον με
τις εκπομπές καταστροφικών αερίων οι
οποίες οδηγούν σε άνοδο της θερμοκρασίας
και συνακόλουθα στην κατασροφι8κή κλι-
ματική αλλαγή και είναι επιπλέον είναι συμ-
φέροντα που προέρχονται από οικονομικές

δραστηριότητες που αποφέ-
ρουν κέρδη για τους λίγους
ενώ συσσωρεύουν προβλή-
ματα επιβίωσης για τους
πολλούς. Γι’ αυτό θα απαιτη-
θεί μακρόχρονη μάχη κατά
των συμφερόντων αυτών.  

Η EPSU τονίζει σε σχέση
με τον πάγιο στόχο του ιδιω-
τικού τομέα για συν εχή αύ-
ξηση των κερδών ότι οι δη-
μόσιες υπηρεσίες, η υποδομή
του δημοσίου και οι δημόσιες
εταιρείες την απάντηση στο
πρόβλημα των κερδοσκοπι-
κών στόχων του ιδιωτικού
τομέα και η απάντηση είναι
ότι οι εταιρείες και υπηρεσίες
του δημοσίου δεν στοχεύουν
σε μεγιστοποίηση των κερ-
δών τους. Οι εργαζόμενοι σε
δημόσιες υπηρεσίες και δη-
μόσιους οργανισμούς αισθά-
νονται περήφανοι διότι ικα-
νοποιούν τις ανάγκες των
πολιτών παράλληλα με τη

δυνατότητα τους να απολαμβάνουν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. 

Στο πλαίσιο αυτών των προϋποθέσεων και
αιτημάτων η EPSU συμμετείχε στις 19 Σε-
πτεμβρίου στις κινητοποιήσεις των εργαζο-
μένων στην γαλλική εταιρεία ενέργειας EDF.
Η Γαλλική  κυβέρνηση η οποία είναι ο μεγα-
λύτερος μέτοχος αυτή την εταιρεία προωθεί
τη διάλυση της και η συνδικαλιστική πλευρά
εκφράζει έντονη ανησυχία γιατί αυτή η ενέρ-
γεια θα επηρεάσει την αποστολή της εται-
ρείας για εξυπηρέτηση του κοινωνικού συ-
νόλου. κοινού. Για να εκδηλώσει την αλλη-
λεγγύη της με τους εργαζόμενους στην EDF
η EPSU συμμετείχε στη διαδήλωση διαμαρ-
τυρίας στα Γραφεία της Γαλλικής Αντιπρο-
σωπείας στις Βρυξέλλες και στα κεντρικά
γραφεία της Luminus που είναι θυγατρική
της EDF.

H ενεργός συμμετοχή της EPSU συνεχίζε-
ται με την αποστολή συναφών μηνυμάτων
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία οι
Επίτροποι επιλαμβάνονται του θέματος της
EDF. H νέα Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula
von der Leyen υπόσχεται Πράσινη συμφω-
νία (Green deal) και πρόγραμμα δράσης για
την υλοποίηση των προνοιών του Ευρωπαϊ-
κού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και η
συνδικαλιστική πλευρά αναμένει πολλά. 

Πάγια θέση της Συνδικαλιστικής Πλευράς
είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυ-
βερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ αλλά
και πέρα από αυτή διαθέτουν τα εργαλεία
για να επιφέρουν αλλαγές προς όφελος των
εργαζομένων, των κοινωνιών και ολόκληρου

του πλανήτη. Επανειλημμένα οι εργαζόμενοι
έχουν καταδείξει ότι δεν αποδέχονται τη
διάλυση δημόσιων υπηρεσιών, ούτε και αύ-
ξηση οικονομικών και κοινωνικών ανισοτή-
των. Απαιτούμε δράση για μια Άλλη Ευ-
ρώπη, για ένα Άλλο Κόσμο. Και τούτο είναι
δυνατό να επιτευχθεί.  
Αποτυχία της απελευθέρωσης της ενέρ-
γειας  

Στις 19 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε η νέα
έκδοση της EPSU για την αποτυχία των
ιδιωτικοποιήσεων της βιομηχανίας ενέργειας
και για την ανάγκη για την απόδοση της στο
κοινωνικό σύνολο στα πλαίσια νέου δημο-
κρατικού Ενεργειακού Συστήματος στην Ευ-
ρώπη που θα την απαλλάσσει από τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η έκθεση
αναλύει τις εξελίξεις στο θέμα της ιδιωτικο-
ποίησης του τομέα της ενέργειας στην Ευ-
ρώπη τα τελευταία 20 χρόνια και εντοπίζει
την αποτυχία του συστήματος σε πολλές
πτυχές της λειτουργίας του όπως η αύξηση
των τιμών για τους καταναλωτές, οι οποίες
έχουν διπλασιασθεί τα τελευταία 10 χρόνια,
η απώλεια του ενός τετάρτου των θέσεων

εργασίας στον τομέα της ενέργειας ιδιαίτερα
στις περιπτώσεις στις οποίες δημόσια  μονο-
πώλια αντικαταστάθηκαν από καρτέλ του
ιδιωτικού τομέα. 

Η ΄Εκθεση αποδεικνύει ότι η ιδιωτικοποί-
ηση του συστήματος ενέργειας δεν έδωσε
απαντήσεις ούτε και στη συνεχή επιδείνωση
της κλιματικής κρίσης που οφείλεται στις
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και έτσι
καταδεικνύεται ότι η ιδιωτικοποίηση δεν αν-
ταποκρίνεται στις αρχές που τέθηκαν από τη
Σύμβαση του Παρισιού για το κλίμα. Συμπε-
ραίνει η Έκθεση ότι η επιστροφή του συστή-
ματος ενέργειας στη δημόσια ιδιοκτησία με
στόχο το κοινό καλό της κοινωνίας θα απο-
δώσει καθαρή, προσβάσιμη ενέργεια και 
δημοκρατικό έλεγχο από το κοινωνικό σύ-
νολο. 

Η Έκθεση η οποία φέρει τον τίτλο  «Going
Public:A Decarbonised, Affordable and
Democratic Energy System for Europe» ανα-
τέθηκε από την στη Dr Vera Weghmann της
Διεθνούς Μονάδας Ερευνών Δημοσίων Υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου του Γκρήνουιτς. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Το 70% των Κυπρίων θεωρεί 
ότι η χώρα έχει ωφεληθεί από την ΕΕ

Ετήσια έκθεση παρακολούθησης 
της εκπαίδευσης στην ΕΕ

Η δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της
ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης για το 2019, στην οποία αναλύε-
ται ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαίδευση
και η κατάρτιση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμ-
πίπτει με τη δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για
την εκπαίδευση. 

Η έκθεση για το 2019 δείχνει ότι έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την επίτευξη
σημαντικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά τονίζει
παράλληλα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς και να γίνει το
επάγγελμά τους ελκυστικότερο.

Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων
μέσω προγραμμάτων συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, προγραμμάτων συγκριτικής αξιο-
λόγησης και προγραμμάτων χρηματοδότησης όπως το Erasmus+. Η έκθεση παρακολούθη-
σης, η οποία είναι η σημαντικότερη ετήσια έκδοση της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση, απο-
τελεί σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Με την παρουσίαση πληθώρας πολιτικών και την
προώθηση του διαλόγου, βοηθά τα κράτη μέλη να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα εκπαι-
δευτικά τους συστήματα.

Η φετινή όγδοη έκδοση της έκθεσης επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς. Περιλαμβά-
νει και αναλύει τα πορίσματα μιας εκτενούς έρευνας μεταξύ των εκπαιδευτικών που πραγ-
ματοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σ’ αυτήν την τελευταία
διεθνή έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση τονίζεται η ανάγκη κατάρτισης των εκπαι-
δευτικών για την καλύτερη αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων όπως είναι η χρήση των τε-
χνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγ-
κες και η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 

Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, η έκθεση συνιστά την εξασφάλιση του απαι-
τούμενου αριθμού εκπαιδευτικών στο σύστημα, για όλα τα μαθήματα και σε όλες τις αγρο-
τικές και αστικές περιοχές. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες
στον τομέα της πολιτικής για την προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων να διδάξουν, εξα-
σφαλίζοντας παράλληλα την προσφορά ανάλογης κατάρτισης και κινήτρων ώστε να παρα-
μείνουν στο επάγγελμα.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης
προκύπτει ότι οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην ΕΕ παρέμειναν σε γενικές 
γραμμές σταθερές σε επίπεδο ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επενδύουν λιγότερο
στην εκπαίδευση συγκριτικά με τις επενδύσεις τους πριν από την οικονομική κρίση του 
2007-2008. n

Τα αποτελέσματα της μετεκλογικής δημοσκοπικής έρευνας του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία είναι από τις πληρέστερες ποσοτικές
έρευνες για τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές Εκλογές που έχουν δοθεί
στη δημοσιότητα, δείχνουν ότι η αύξηση της συμμετοχής μπορεί
να αποδοθεί κυρίως στην προσέλευση της νέας γενιάς στις κάλ-
πες σε όλη την ΕΕ. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερος αριθμός από νέες
και νέους πολίτες κάτω των 25 ετών (αύξηση κατά 14 ποσοστιαίες

μονάδες) καθώς και από την ηλικιακή ομάδα 25–39 (κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες) προ-
σήλθε στις κάλπες σε σύγκριση με παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το Brexit έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, καθώς 22% των ερωτηθέν-
των το ανέφεραν μεταξύ των παραμέτρων που επηρέασαν την απόφασή τους να ψηφίσουν,
«τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό».

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019 παρακινή-
θηκαν επίσης από το αίσθημα δημοκρατικού καθήκοντός τους, την ολοένα και ισχυρότερη
πεποίθηση ότι η ψήφος τους μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, καθώς και την αυξημένη στή-
ριξή τους για την ΕΕ. 

Όφελος για την Κυπριακή Δημοκρατία βλέπει η πλειοψηφία των Κυπρίων πολιτών (70%)
πως έχει προέλθει από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ανάλογος
μέσος όρος στις χώρες μέλη της ΕΕ είναι 68% ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία
(58%) των ερωτηθέντων πολιτών στην Κύπρο  θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ
είναι κάτι το θετικό.

Γενικότερα, τώρα, πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (68%) συνολικά στις 28 χώρες
της ΕΕ πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην ΕΕ, αριθμός ο
οποίος δεν είχε καταγραφεί από το 1983. Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (56%)
συμφωνούν επίσης ότι η φωνή τους «μετράει» στην ΕΕ, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση
επτά μονάδων σε σύγκριση με το διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2019, ενώ αποτελεί και
το θετικότερο αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο δείκτη από το 2002.

Όσον αφορά το πόσο ενήμεροι είναι οι πολίτες για τις φετινές εκλογές, το 44% των ερω-
τηθέντων δήλωσε ότι θυμάται να βλέπει ή να ακούει μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου που καλούσαν τους πολίτες να ψηφίσουν. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο μεταξύ
όσων τελικά ψήφισαν (50%), ωστόσο 39% όσων απείχαν δήλωσαν ότι υπέπεσαν στην αντί-
ληψή τους τα καλέσματα του Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή στις εκλογές. Άλλο ένα ση-
μαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι αυξήθηκε στις εκλογές του 2019 ο αριθμός των πολι-
τών που ψήφισαν μεταξύ αυτών που δεν ψήφιζαν πάντα ή δεν το συνήθιζαν, καθώς η σχε-
τική αναλογία των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι «ψηφίζουν πάντα» μειώθηκε κατά 6
μονάδες σε σύγκριση με το 2014. n

Έρχονται οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς 
για ΦΠΑ, απάτες και διαφθορά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμφώνησαν να διορίσουν την κυρία Λάουρα Κοντρού-
τσα Κέβεσι ως την πρώτη Ευρωπαία γενική εισαγγελέα.

Κάθε χρόνο οι εθνικοί προϋπολογισμοί σε όλη την Ευρώπη χά-
νουν έσοδα ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ λόγω
διασυνοριακής απάτης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ανε-

ξάρτητη και αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα να
διερευνά, να διώκει και να παραπέμπει στη δικαιοσύνη εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού
της ΕΕ, όπως απάτη, διαφθορά ή σοβαρή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. 

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και η θητεία της
κυρίας Κέβεσι θα είναι επταετής, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Η κυρία Κέβεσι θα είναι
υπεύθυνη για την οργάνωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: την εκπροσώπησή
της, την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων της και τη μέριμνα για την αποτελεσματική λει-
τουργία της.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δομηθεί σε δύο επίπεδα: σε κεντρικό και σε εθνικό. Το κεν-
τρικό επίπεδο θα αποτελείται από τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, από 21 Ευρωπαίους Ει-
σαγγελείς (έναν ανά συμμετέχον κράτος μέλος), δύο εκ των οποίων θα είναι αναπληρωτές
του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, από τον διοικητικό διευθυντή και από ειδικό τεχνικό και
ανακριτικό προσωπικό.

Το αποκεντρωμένο, εθνικό επίπεδο θα αποτελείται από Εντεταλμένους Ευρωπαίους Ει-
σαγγελείς η έδρα των οποίων θα βρίσκεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Το κεντρικό επί-
πεδο θα εποπτεύει τη διενέργεια ερευνών και την άσκηση διώξεων σε εθνικό επίπεδο.

Με τον ορισμό της κυρίας Κεβέσι ξεκλειδώνει η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Αναμένονται οι ορισμοί και των αντίστοιχων αποκεντρωμένων, εθνικών Εντεταλμένων Ευ-
ρωπαίων Εισαγγελέων.

Στις 8 Ιουνίου 2017, 20 κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σε μια γενική προσέγγιση ανα-
φορικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας.
Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού είναι τα εξής: Αυ-
στρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύ-
προς, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία. n

Συμμαχία για την ανακύκλωση 
των πλαστικών

Περισσότεροι από 100 δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι που καλύ-
πτουν ολόκληρη την αλυσίδα των πλαστικών θα υπογράψουν τη δή-
λωση της συμμαχίας για την ανακύκλωση των πλαστικών, η οποία
προωθεί εθελοντικές δράσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ.

Η δήλωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύ-
χει τον στόχο της χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου

πλαστικού για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2025.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δήλωσε:

«Χαιρετίζω τις δεσμεύσεις της βιομηχανίας να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο παρά-
γουμε και χρησιμοποιούμε τις πλαστικές ύλες. Με την αποτελεσματική ανακύκλωση των πλα-
στικών, θα καθαρίσουμε τον πλανήτη μας και θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή».

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομη-
χανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, δήλωσε: «Έχουμε την ευκαιρία να καταστήσουμε τη
βιομηχανία μας παγκόσμια ηγετική δύναμη στα ανακυκλωμένα πλαστικά. Πρέπει να την αξιο-
ποιήσουμε πλήρως για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας στον εν λόγω τομέα και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας.».

Η δήλωση που υπογράφεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις,
ενώσεις επιχειρήσεων, φορείς τυποποίησης, ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και τοπικές
και εθνικές αρχές, υποστηρίζει τον στόχο των 10 εκατομμυρίων τόνων και ζητεί τη μετά-
βαση σε μηδενικά πλαστικά απόβλητα στη φύση και μηδενική υγειονομική ταφή. Καθορίζει
συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του στόχου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- βελτίωση του σχεδιασμού των πλαστικών προϊόντων, ώστε να καταστούν περισσότερο
ανακυκλώσιμα και να ενσωματώνουν περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά·

- προσδιορισμός του αναξιοποίητου δυναμικού για αυξημένη συλλογή, διαλογή και ανα-
κύκλωση πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

- διαμόρφωση ενός θεματολογίου έρευνας και ανάπτυξης για τα ανακυκλωμένα πλαστικά·
- καθιέρωση ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος για την παρακολούθηση όλων

των ροών πλαστικών αποβλήτων στην ΕΕ.
Η δήλωση της Συμμαχίας θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στον ιστότοπο της Επι-

τροπής, ώστε μελλοντικά να υπογράψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. n
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Δεν πείθει την Ε.Ε. το σχέδιο Τζόνσον
για το Brexit

Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν η Ευρωπαϊκή
Ένωση έδωσε στον Ντέιβιντ Φροστ, τον επικεφαλής
διαπραγματευτή του πρωθυπουργού του Ηνωμένου
Βασιλείου, προθεσμία μιας εβδομάδας με σκοπό να βρε-
θούν νέες λύσεις στα «αγκάθια» του Brexit.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ
Τουσκ, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν πειστεί από
τα σχέδια του Μπόρις Τζόνσον και εξέφρασαν την
πλήρη αλληλεγγύη της Ένωσης στην Ιρλανδία εν μέσω

ισχυρισμών ότι το Δουβλίνο βρισκόταν υπό πίεση για συμβιβασμό.
«Το να αποδεχθούμε μια τέτοια πρόταση δεν θα ικανοποιούσε όλους τους σκοπούς του

backstop: την αποφυγή ενός σκληρού συνόρου, τη διατήρηση της συνεργασίας Βορρά-
Νότου και της πανιρλανδικής οικονομίας και την προστασία της ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγο-
ράς και τη θέση της Ιρλανδίας σε αυτή» ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κάλεσε τη βρετανική κυ-
βέρνηση να δημοσιεύσει το πλήρες σχέδιο για το ιστορικό διαζύγιο από την Ε.Ε. και παρέ-
θεσε μια σειρά προβληματικών σημείων σχετικά με την τελευταία πρόταση του Λονδίνου,
επισημαίνοντας ότι χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις.

Οι δηλώσεις των δύο αξιωματούχων έγιναν μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Γιούνκερ
με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ, με τον οποίο συμφώνησε ότι χρειάζε-
ται η πλήρης δημοσίευση των σχεδίων του Λονδίνου.

Η Αρλίν Φόστερ, η αρχηγός του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) που υποστή-
ριξε τα σχέδια του Τζόνσον, υποστήριξε ότι ο Βαράντκαρ, θα μείνει στην ιστορία ως ο άν-
θρωπος που εγκατέστησε «σκληρά σύνορα» στο νησί της Ιρλανδίας, αν δεν δεχτεί τις προ-
τάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός μετά από την προχθεσινή τηλεφωνική του συνομιλία με τον
Τζόνσον εκτίμησε επίσης ότι οι προτάσεις του δεν καλύπτουν πλήρως τον στόχο αλλά δή-
λωσε πρόθυμος να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας. 

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός, που ανέλαβε την πρωθυπουργία στα
τέλη Ιουλίου με την δέσμευση ότι θα βγάλει τη χώρα του από την Ε.Ε. με κάθε κόστος, είχε
χαρακτηρίσει την πρότασή του «λογικό συμβιβασμό» σε επιστολή του προς τον Γιούνκερ,
προκειμένου να αποφευχθεί το Brexit χωρίς συμφωνία την 31η Οκτωβρίου. 

Αλλά η αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο της χώρας του απέρριψε το συμβιβαστικό σχέδιό
του κατηγορώντας τον ότι γνωρίζει εκ των προτέρων πως η Ένωση θα το απορρίψει επιχει-
ρώντας να επιρρίψει την ευθύνη σε αυτή. n

Τεράστιες ζημίες από τη χρεοκοπία 
της Thomas Cook

Σε ιλιγγιώδη ποσά φαίνεται να ανέρχεται το
άμεσο κόστος από την κατάρρευση της Thomas
Cook, καθώς μόνον για τη βρετανική κυβέρνηση και
τον κρατικό φορέα που καλύπτει ασφαλιστικά τις
τουριστικές επιχειρήσεις θα υπερβεί τα 500 εκατ.
στερλίνες, ποσό αντίστοιχο περίπου των 563 εκατ.
ευρώ. Αναμένεται, όμως, να αποδειχθεί δυσβάστα-
χτο για τις πιστώτριες τράπεζες και τους ομολογι-
ούχους του ιστορικού τουριστικού ομίλου, που θα

χάσουν δισεκατομμύρια.
Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ των «Financial Times», για την κυβέρνηση της Βρετα-

νίας ο λογαριασμός αφορά κυρίως τον επαναπατρισμό όσων Βρετανών βρέθηκαν «εγκλω-
βισμένοι» σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας της πτώχευσης. Έχει ήδη ανα-
κοινώσει τις εκτιμήσεις της πως θα της κοστίσουν περίπου 472 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις
σε Βρετανούς πολίτες για τις κρατήσεις που έχουν κάνει για τις μελλοντικές τους διακοπές
μέσω της Thomas Cook, αλλά και τις αποζημιώσεις σε ξενοδοχεία που υπέστησαν ζημίες. Δε-
δομένου, άλλωστε, πως έχει επιστρατεύσει 1.000 πτήσεις αεροσκαφών για τον επαναπατρι-
σμό των πελατών της Thomas Cook, υπολογίζει πως η διαδικασία θα έχει κόστος της τάξης
των 100 εκατ. στερλινών.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται, παράλληλα, τις εκτιμήσεις της εταιρείας AlixPart-
ners, σύμφωνα με την οποία οι πιστώτριες τράπεζες και οι ομολογιούχοι του τουριστικού
ομίλου ενδέχεται να αναγκαστούν να διαγράψουν το σύνολο των ποσών που τους οφείλει.
Στην περίπτωση αυτή οι πιστώτριες τράπεζες της Thomas Cook, στις οποίες συγκαταλέ-
γονται οι κολοσσοί των Barclays, Morgan Stanley, UniCredit, Credit Suisse και Royal Bank
of Scotland, ενδέχεται να διαγράψουν συνολικά πάνω από 1,8 δισ. στερλίνες, ποσό αντί-
στοιχο των 2 δισ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι σε ιδιωτικές συζητήσεις που διέρρευσαν στον βρετανικό Τύπο, στελέχη
της Thomas Cook έχουν κατηγορήσει τις πιστώτριες τράπεζες ότι δε μερίμνησαν επαρκώς
για να αποτρέψουν την κατάρρευση του τουριστικού ομίλου και εν ολίγοις ότι δεν τον βοή-
θησαν να επιβιώσει όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες για την αναδιάρθρωσή του.
Στο μεταξύ, μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσαν την έναρξη ερευνών για τους
λόγους της κατάρρευσης. Οι έρευνες θα επικεντρωθούν, πάντως, στο σκέλος της κακοδια-
χείρισης, των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούσε ο όμιλος, στις δυσθεώρητες αμοι-
βές και στα μπόνους στα στελέχη του, αλλά και στον ρόλο των ορκωτών λογιστών στην
υπόθεση. n

Αμερικανικοί δασμοί στην Ε.Ε. 
ως αντίποινα για την Airbus

Έχοντας λάβει το πράσινο φως από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), η Ουάσιγκτον σχεδιάζει
να επιβάλει από 18 Οκτωβρίου δασμούς σε ευρωπαϊκά
προϊόντα αξίας 7,5 δισ. δολαρίων και συγκεκριμένα 10%
στα αεροσκάφη της Airbus και 25% στα γαλλικά κρα-
σιά, στο ελαιόλαδο και στις ελιές από την Ισπανία, στο
σκωτζέζικο ουίσκι, στα βρετανικά μάλλινα και κασμίρ,

στα γερμανικά εργαλεία και στον επεξεργασμένο καφέ. Μολονότι στον σχετικό κατάλογο
περιλαμβάνονται επίσης τυριά όπως και μερικά αγροτικά προϊόντα όλων των χωρών- μελών
της Ε.Ε., οι δασμοί είναι ως επί το πλείστον στοχευμένοι για να πλήξουν τις τέσσερις ευρω-
παϊκές χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία της Airbus, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία
και Ισπανία.

Κι αυτό γιατί δεν πρόκειται για το ευρωπαϊκό μέτωπο του εμπορικού πολέμου που από το
2018 έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των εμπορικών εταίρων της υπερδύναμης. Είναι
το τελευταίο επεισόδιο μιας διελκυστίνδας 15 ετών ανάμεσα στην Ε.Ε. και στην Ουάσιγ-
κτον σχετικής με τις επιδοτήσεις που χορηγούν επί δεκαετίες οι δύο εμπορικοί εταίροι στις
αεροναυπηγικές βιομηχανίες τους, την ευρωπαϊκή Airbus και την αμερικανική Boeing. 

Με την υπόθεση ασχολείται ο ΠΟΕ από το 2004, οπότε προσέφυγε η Ουάσιγκτον κατά της
Ε.Ε., καταγγέλλοντας τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην Airbus. Το αμέσως προηγούμενο
έτος η Airbus είχε για πρώτη φορά στην ιστορία της υπερβεί σε παραγγελίες την αμερικα-
νική ανταγωνίστριά της Boeing.

Τότε η Ουάσιγκτον υποστήριξε πως οι επιδοτήσεις που χορηγούσε η Ε.Ε. στην αεροδια-
στημική της βιομηχανία από τη δεκαετία του 1970 έφταναν στα 22 δισ. δολάρια. Λίγους
μήνες αργότερα προσέφυγε στον διεθνή οργανισμό και η Ε.Ε. που επίσης κατήγγειλε την
Ουάσιγκτον ότι είχε συνολικά χορηγήσει στην αμερικανική αεροδιαστημική βιομηχανία επι-
δοτήσεις άνω των 23 δισ. δολαρίων. Ακολούθησαν το 2010 και το 2011 αποφάσεις του ΠΟΕ
που έκριναν ότι οι δύο ανταγωνίστριες αεροδιαστημικές βιομηχανίες είχαν λάβει αθέμιτη
και παράνομη οικονομική βοήθεια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων: η Boeing με τη
μορφή φοροαπαλλαγών και η Airbus μέσω άμεσων επιδοτήσεων προγραμμάτων, μεταξύ
άλλων και για την κατασκευή μοντέλων όπως το Α380. n

Δικαίωση Πολωνών που έλαβαν 
στεγαστικό σε ελβετικό φράγκο

Υπέρ των Πολωνών καταναλωτών που είχαν πάρει στεγα-
στικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο τάχθηκε το δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι έχουν το δικαίωμα να ζη-
τήσουν από τα πολωνικά δικαστήρια την ακύρωση αυτών
των δανειακών συμβάσεων. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εξη-
γούν πως κάθε περίπτωση θα κριθεί μεμονωμένα.

Κατά πόσον θα επιβαρύνει η απόφαση του ΔΕΕ τον πολω-
νικό τραπεζικό κλάδο θα φανεί σε βάθος χρόνου. Η πολωνική κανονιστική αρχή του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα διαβεβαίωσε χθες πως οι τραπεζικός τομέας είναι καλά προετοιμα-
σμένος. Πολωνικές τράπεζες έχουν χορηγήσει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ύψους 31 δισ. δο-
λαρίων, και στη χειρότερη περίπτωση η δικαστική απόφαση θα μπορούσε να τους κοστίσει,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα κέρδη τεσσάρων ετών.

Η πρόσφατη απόφαση δικαιώνει κατ’ αρχάς περίπου μισό εκατομμύριο Πολωνούς κατα-
ναλωτές, διότι αναγνωρίζει ότι οι ρήτρες των τραπεζών στα στεγαστικά δάνεια είναι κατα-
χρηστικές. Η απόφαση του ΔΕΕ δίνει το δικαίωμα στους Πολωνούς καταναλωτές να ζητή-
σουν την ακύρωση της δανειακής σύμβασης. Τον Αύγουστο, το ανώτατο δικαστήριο της
Πολωνίας είχε κρίνει ότι τα δάνεια αυτά μπορούν να μετατραπούν και να αποπληρωθούν
σε πολωνικό ζλότι. Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετατροπή του υπολοίπου του δανείου από
ελβετικό φράγκο σε ζλότι θα γίνει μάλιστα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε
όταν είχε συναφθεί το δάνειο. Ωστόσο, στην απόφαση του ΔΕΕ εκφράζεται “σκεπτικισμός”
για το κατά πόσον τα δάνεια που έχουν μετατραπεί σε ζλότι θα εξακολουθήσουν να έχουν
επιτόκιο βασισμένο σε αυτό της Ελβετίας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι καταχρηστικοί όροι δεν γίνεται απλώς να αντικατασταθούν
από γενικές διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την απόφαση, εάν η απά-
λειψη των καταχρηστικών διατάξεων αλλάζει την αρχική δανειακή σύμβαση με τρόπο που
να μην είναι αποδεκτός σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, τότε η ευρωπαϊκή νομοθεσία
δεν απαγορεύει την ακύρωση της δανειακής σύμβασης. Πλέον θα αποφασίσουν τα πολωνικά
δικαστήρια εάν θα διατηρηθεί η δανειακή σύμβαση με βάση το αρχικό της ύψος, εκπεφρα-
σμένο πια σε ζλότι και όχι σε ελβετικό φράγκο ή αν θα ακυρωθεί με την έγκριση του δανει-
ολήπτη. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρώτη συμμετοχή Τμήματος Φυλακών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών, τα

τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, επενδύει
στην παιδεία των κρατουμένων, η οποία επι-
τυγχάνεται μέσω του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, των τεχνών και του αθλητισμού ο
οποίος βοηθά στην καλλιέργεια του πνεύ-
ματος, του ήθους και συντελεί στη βελτίωση
της υγείας – φυσικής και ψυχικής. Στα πλαί-
σια αυτά, η Διεύθυνση του Τμήματος έχει
δημιουργήσει 6 γυμναστήρια για τους κρα-
τούμενους και ένα για το προσωπικό, με
σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό για πλήρη
υλοποίηση του στόχου που αφορά την εκγύ-

μναση όλων των κρατουμένων και του προ-
σωπικού. Υπάρχει καθημερινή επίβλεψη από
καθηγητές φυσικής αγωγής από τον Κ.Ο.Α.,
μέσω αγοράς υπηρεσιών, με τον οποίο η Δι-

εύθυνση έχει υπογράψει στρατηγική συνερ-
γασία το 2016. 

Στα πλαίσια αυτά, η Διεύθυνση του Τμή-
ματος Φυλακών, για πρώτη φορά συμμετείχε
στην 5η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
με το σύνθημα #BeActive, με τη διοργάνωση
5 διαφορετικών δράσεων ως ο κύριος διορ-
γανωτής σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Α. και
μία δράση ως συνδιοργανωτής με τον Δήμο
Λάρνακας.

Στις δράσεις συμμετείχε μεγάλος αριθμός
κρατουμένων. Συγκεκριμένα, μεταξύ 23-30
Σεπτεμβρίου, 2019, κρατούμενες είχαν την

ευκαιρία να ασκηθούν σε κυκλική προπό-
νηση και ασκήσεις αυτοάμυνας με στόχους.
Ομάδες κρατουμένων ασκήθηκαν σε καινο-
τόμες μορφές Functionaltraining (διαγωνι-
σμοί functionalrelays) στο γήπεδο του Τμή-
ματος Φυλακών, σε αγώνα καλαθόσφαιρας,
σε κυκλική προπόνηση σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο στο Τμήμα, στο άθλημα του Bad-
minton σε γήπεδο του Τμήματος και σε πο-
δοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της ποδοσφαιρι-
κής ομάδας των κρατουμένων και της
ομάδας του Δήμου Λάρνακας στο γήπεδο
του Τμήματος Φυλακών. n

Βράβευση του ΑΞΙΚ για συντονισμό Συνεργάτη Ευρωπαϊκού Έργου
Το Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Συνεργάτη Ερ-

γοδότη για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό» (Employer
Programme for Hospitality and Tourism) το οποίο συντό-
νισε το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ),
βραβεύθηκε ως Παράδειγμα Καλής Πρακτικής για Έργα που
υποβάλλονται στα πλαίσια του Ανταγωνιστικού Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 για την Ανώ-
τερη Εκπαίδευση.

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και συστηματοποίηση
της συνεργασίας και οικοδόμησης στρατηγικών συμπράξεων
μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των
τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν
προγράμματα στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό και των
φοιτητών τους, μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό
πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη, ειδικά σχεδιασμένο για τις
ανάγκες της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας. Το

έργο είχε διάρκεια δύο χρόνων (Σεπτέμβριος 2016 - Οκτώ-
βριος 2018) και προϋπολογισμό ύψους 242,617.00 ευρώ. Στα
πλαίσια του έργου το ΑΞΙΚ συντόνισε τις ενέργειες 7 εταί-
ρων σε 5 διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Φιν-
λανδία και Ισπανία).

Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου ήταν το Πανεπιστήμιο

Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τάμπερε-ΤΑΜΚ (Φινλαν-
δία), το ΤΕΙ Κρήτης (Ελλάδα), το Mediterranean Manage-
ment Centre (Κύπρος), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδό-
χων (Κύπρος), η εταιρεία Gruppo 4 (Ιταλία) και το Ευρω-
παϊκό Ινστιτούτο για την Επιμόρφωση και Ανάπτυξη –
Documenta (Ισπανία).

Με βάση τα πορίσματα του εν λόγω έργου, το ΑΞΙΚ με ευ-
ρωπαίους εταίρους του θα υποβάλουν πρόταση επιχορήγη-
σης από Ευρωπαϊκά Κονδύλια ενός έργου για την ανάπτυξη
μιας πολύ καινοτόμας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (αξιοποι-
ώντας μια σύγχρονη και πολυσυλλεκτική διαδικασία ανά-
πτυξης λογισμικού – user development process), η οποία θα
υποστηρίξει το σύστημα συνεταιρισμού μεταξύ των επιχει-
ρήσεων, των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των φοι-
τητών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. n

Μεσογειακή Ημέρα Ακτής 2019 – Mediterranean Coast Day 2019

Η Κύπρος φιλοξένησε εκ μέρους των Μεσογειακών
Χωρών τη φετινή εκστρατεία για τον εορτασμό της Μεσο-
γειακής Ημέρας Ακτής, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, η οποία
έγινε σε συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος με το
Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας (PAP/RAC) του
Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών
(UNEP).

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, κα Να-
τάσα Πηλίδου, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος,
κος Κώστας Χατζηπαναγιώτου, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας,
κος Γιάννης Καρούσος,ο Συντονιστής Μεσογειακού Σχεδίου
Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών, κος Gaetano Leone, και η Διευθύντρια Κέντρου Πε-
ριφερειακής Δραστηριότητας / Πρόγραμμα Δράσεων Προ-
τεραιότητας, κα Željka Škaričić. 

Το θέμα του εορτασμού ήταν «Ας είμαστε Στρατηγικοί»
(Let’s be Strategic), προβάλλοντας τις Εθνικές Στρατηγικές
της Κύπρου, της Κροατίας και του Λιβάνου, καθώς και τα
διασυνοριακά προγράμματα μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ και Αλ-
βανίας-Ιταλίας, ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους φορείς όπως
είναι τα κέντρα καθορισμού πολιτικής, τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και το ευρύ κοινό.
Η εκδήλωση ανέδειξε την αξία και τα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα επηρεασμού της ακτής και την αλληλεπίδρασή τους με
τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε η Πρέσβειρα της
Ακτής 2019, κα Ξένια Λοϊζίδου, του Μη Κυβερνητικού Ορ-

γανισμού ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας, για το έργο
της σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των ακτών. Η
κα Λοϊζίδου συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ομάδες
ειδικών, συγγράφει επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις και
εξειδικευμένες τεχνικές εκθέσεις για θέματα περιβάλλοντος
ενώ συμπεριλαμβάνεται στους πρώτους επιστήμονες στην
Ευρώπη που ασχολούνται με το πρόβλημα των σκουπιδιών
της θάλασσας. Ο ρόλος της μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο
περιλαμβάνει την υποστήριξη των προσπαθειών του Προ-
γράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών για την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία των ακτών και την αει-
φόρο ανάπτυξή τους μέσω συνεντεύξεων, μηνυμάτων, δρά-
σεων ενημέρωσης. 

Επιπρόσθετες δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της Με-
σογειακής Ημέρας Ακτής περιλάμβαναν την προβολή των
συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με την παράκτια
ζώνη της Κύπρου, την επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο,
και την παρατήρηση της ακτογραμμής της περιοχής «Κάβο
Γκρέκο» του δικτύου Natura 2000. n

Επαναπατρισμός ενεπίγραφου αετώματος επιτύμβιας στήλης
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, έγινε στα Γραφεία της Μόνιμης

Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ στις
Βρυξέλλες η παραλαβή σημαντικής κυπριακής αρχαιότητας,
η οποία βρισκόταν στο Βέλγιο, στην κατοχή της κυρίας
Christiane Kooij, κατοίκου Βρυξελλών. Η κα Kooij είχε πρό-
σφατα ενημερώσει γραπτώς τον Πρέσβη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στο Παρίσι ότι η εν λόγω κυπριακή αρχαιότητα
είχε περιέλθει στην κατοχή της ιδίας και των δύο αδελφών
της, κατόπιν κληρονομιάς από την μητέρα τους και ότι επι-
θυμία και των τριών ήταν να παραδοθεί στην χώρα προ-
έλευσής της. Η επιτύμβια στήλη επαναπατρίστηκε στην
Κύπρο στις 15 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για επίστεψη
επιτύμβιας ασβεστολιθι-
κής στήλης αποτελούμενη
από οριζόντιο γείσο με
ανάγλυφους γεισίποδες
πάνω από το οποίο δια-
μορφώνεται αέτωμα με
ανάγλυφο πλαίσιο. Οι γωνίες του αετώματος στέφονται από
ακρωτήρια. Τα ακρωτήρια στις δύο πλάγιες απολήξεις είναι
διακοσμημένα με αδρά λαξευμένα ανθέμια, ενώ το κεντρικό
ακρωτήριο, χωρίς να εμφανίζει ενδείξεις απόκρουσης, δεν
δηλώνεται παρά μόνο η βάση του. Στο κέντρο των δύο πλά-

γιων πλευρών του αετώματος υπάρχουν σχηματοποιημένα
ρόδια σε σχήμα μαστοειδών αποφύσεων. Στο κέντρο του αε-
τώματος, μέσα στο ανάγλυφο πλαίσιο, υπάρχει ανάγλυφη
αποτροπαϊκή μορφή Μέδουσας (Γοργόνειον). Το οριζόντιο
γείσο φέρει κυπρο-συλλαβική επιγραφή, ενώ σύμβολα της
κυπρο-συλλαβικής γραφής καλύπτουν και το αέτωμα. Το
σύμβολα αυτά ενδέχεται να αποτελούν μεταγενέστερες προ-
σθήκες. Η επιγραφή χρονολογείται, με βάση παλαιογραφικά
κριτήρια, στα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι π. Χ.

Το αντικείμενο παρουσιάζει ομοιότητα με την επίστεψη
στήλης από την Τρεμετουσιά (Επαρχία Λάρνακας), η οποία
σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. 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. Με άμεση συμμετοχή γίνονται αυτά.
2. Τυφλώθηκε από το Δία – … Γκίνες: Βρετανός
ηθοποιός.
3. Το νόμισμα της Σαουδικής Αραβίας – …
Πασάς: γνωστός ως ο «πονηρός βεζίρης».
4. Ελληνικός Κώδικας – Με τους ώμους σχετικά
– Ο αριθμός 81.
5. Ιστορική πόλη του Βελγίου – Κοινώς σα-
βούρα.
6. Γυναικείο όνομα – Διεθνής Οργανισμός Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης.
7. Δίοδος – Σάλμαν …: τιμήθηκε με το βραβείο
Μπούκερ.
8. Μπέιρα …: Πορτογαλική ποδοσφαιρική ομάδα – Βελγική πόλη – Μπέλα …:  Ούγγρος
σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός
9. Ξεσπώ – … Καρέρε: ηθοποιός και τραγουδίστρια.
10. Ο αριθμός 55 – … Άντριτς: Γιουγκοσλάβος συγγραφέας – Διαδέχτηκε τον Μπούτρος
Γκάλι.
11. Μνημείο πεσόντων για την πατρίδα – Αξίνα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Καλά κλεισμένη.
2. Σχετικά με τα αρσενικά παιδιά – Ταινία του Ακίρα Κόπολα.
3. Νόμισμα των αρχαίων Ελλήνων – Μουσικό συγκρότημα.
4. Της ευτυχίας … έγινε ταινία – Περισσότερο.
5. Ασύμφωνη … Ρένα – Αρνητικό μόριο – Βιβλικό πρόσωπο.
6. Ένα αφέψημα – Γιαν-Φίτε …:  Ο Χάρι Κέιν … της Γερμανίας -  Τα έχει η … λόξα.
7. Τετ …: όρος των ράλι – Ξενική … τέχνη.
8. Όχι τεντωμένος – … Φλέμιγκ: δημιούργησε τον Τζέιμς Μποντ.
9. Λόχος ιππικού – Πολιτεία των ΗΠΑ.
10. Μια βυζαντινή νότα – Συντηρούνται με αλάτι – … Νουβό: Καλλιτεχνικό κίνημα.
11. Αλ …: Ισλαμικό τέμενος – Δροσιστικό ποτό από γιαούρτι.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Μουσείο Αγώνος, αποσκοπώντας
στην ανάδειξη ιστορικών τεκμηρίων
που δεν αποτελούν τμήμα της μόνι-

μης έκθεσής του, ανακοινώνει την παρου-
σίαση της βρετανικής αποικιοκρατικής ση-
μαίας που υπεστάλη από το κτήριο του Κυ-
βερνείου (μετέπειτα Προεδρικό Μέγαρο) το
απόγευμα της 15ης Αυγούστου 1960, πριν
από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στις 16 Αυγούστου 1960.

Η έκθεση του εν λόγω τεκμηρίου πραγμα-
τοποιείται εξ αφορμής της συμπλήρωσης 60
χρόνων από την λήξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ

1955-1959, ο οποίος συντέλεσε  στον τερμα-
τισμό της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο (1878-
1960). Εκτός από την αναφορά σε ένα ορό-
σημο των νεότερων χρόνων της κυπριακής
ιστορίας, το τεκμήριο αυτό συμβάλλει και
στην κατανόηση του διεθνούς και διοικητι-
κού καθεστώτος του νησιού στο πλαίσιο της
βρετανικής αποικιακής αυτοκρατορίας.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 2 Οκτω-
βρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι το Μουσείο είναι ανοι-
χτό για το κοινό Δευτέρα-Παρασκευή,
08:00-14:30 και η είσοδος είναι δωρεάν. n

Η τελευταία βρετανική σημαία
σε Έκθεση στο Μουσείο Αγώνος

ΟΖ΄ και ο Η΄ Τόμος του πολύτομου
έργου «Φάκελος Κύπρου», που υλο-
ποιείται σταδιακά, αναρτήθηκαν

από τις 27 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα της
Βουλής των Αντιπροσώπων και είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Ο Τόμος Ζ΄ περιλαμβάνει τις εμμάρτυρες
καταθέσεις ενώπιον της Εξεταστικής Επιτρο-
πής για τον Φάκελο της Κύπρου της Βουλής
των Ελλήνων των Π. Γιαννακόδημου, Γ. Πα-
παγιάννη και Α. Παπαδάκη  και ο Τόμος Η΄
τις καταθέσεις των Α. Σημαιοφορίδη, Γρ.
Λαμπρινού, Κ. Παπαγιάννη, Κ. Κοκοράκη,
Χρ. Ξαρχά και Κ. Συρμόπουλου.

Οι εν λόγω τόμοι θα διατίθενται προς πώ-
ληση από τα βιβλιοπωλεία.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, που αποτελεί
κοινή έκδοση της Κυπριακής Βουλής των
Αντιπροσώπων και της Ελληνικής Βουλής,
περιλαμβάνει το υλικό που συνέλεξε η Εξε-
ταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων,
η οποία λειτούργησε κατά τα έτη 1986 μέχρι
1988, με στόχο την έρευνα, συγκέντρωση και
αξιολόγηση στοιχείων αναφορικά με το πρα-
ξικόπημα του 1974 στην Κύπρο και την
τουρκική εισβολή που ακολούθησε.

Όλα τα  βιβλία διατίθενται προς πώληση
σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. n

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής 
Τόμοι του «Φακέλου της Κύπρου»

Στις 2 Σεπτεμβρίου, 2019 ολοκληρώ-
θηκε εντός έξι μηνών, με τη διαδικα-
σία του κατεπείγοντος η μελέτη για

την εισαγωγή Συστήματος Ακουστικής Ηχο-
γράφησης των Πρακτικών στα Κυπριακά Δι-
καστήρια (Feasibility Study on the Introduc-
tion of  Digital Audio Recording (DAR) in
Court Proceedings in Cyprus).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
(SRSS) και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
Δημοσίου Δικαίου της Ιρλανδίας (IPA). Οι

τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος
ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην ελληνική εταιρεία Telmaco.

Η ολοκληρωμένη μελέτη έχει διαβιβαστεί
στο Ανώτατο Δικαστήριο και στα εμπλεκό-
μενα Υπουργεία: Υπουργείο  Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξεως και  Υπουργείο Οικο-
νομικών για να μελετηθεί και σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται ότι
θα είναι σε θέση να ενημερώσουν την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή κατά πόσο θα προχωρήσουν
ή όχι με την υλοποίηση του έργου. n

Μεταρρύθμιση και Επιμόρφωση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Εγκρίθηκε την περασμένη Τετάρτη
από το Υπουργικό Συμβούλιο νομο-
σχέδιο τροποποίησης του Περί Δικα-

στηρίων Νόμου το οποίο προνοεί επέκταση
της κλίμακας δικαιοδοσίας του Επαρχιακού
Δικαστή από το ποσό των εκατό χιλιάδων
ευρώ που ισχύει σήμερα, στο ποσό των πεν-
τακοσίων χιλιάδων ευρώ και του Ανώτερου
Επαρχιακού Δικαστή από το ποσό των πεν-
τακοσίων χιλιάδων ευρώ που ισχύει σήμερα,
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, συ-
νεχίζεται η υλοποίηση των μέτρων για εκκα-
θάριση των καθυστερημένων υποθέσεων
στα Δικαστήρια, που αποτελεί ουσιαστική
προϋπόθεση για υποβοήθηση της δικαστη-
ριακής μεταρρύθμισης που προωθεί η Κυ-
βέρνηση.

Επίσημη ανακοίνωση επισημαίνει ότι η αύ-
ξηση της κλίμακας δικαιοδοσίας του Ανώτε-
ρου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχια-
κού Δικαστή είναι ένα από τα μέτρα που θα
υποβοηθήσουν την εκκαθάριση των καθυ-
στερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια και

θα προσδώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στο
σύστημα. Η εκκαθάριση των καθυστερημέ-
νων υποθέσεων στα Δικαστήρια είναι ένα
έργο στο οποίο δίδουμε άμεση προτεραι-
ότητα, αφού αυτό συνδέεται και υποβοηθά
τη μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση της
δομής και λειτουργίας των Δικαστηρίων, ως
αναφέρεται και στην έκθεση των Ιρλανδών
εμπειρογνωμόνων. Έτσι, η επέκταση της κλί-
μακας δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχια-
κού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή
θα βοηθήσει αφενός, στην επίτευξη μείωσης
στον αριθμό των Ανώτερων Επαρχιακών Δι-
καστών και των Προέδρων Επαρχιακών Δι-
καστών που απαιτούνται για διεκπεραίωση
του πιο πάνω έργου, και, αφετέρου, θα προσ-
δεθεί ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία στο
σύστημα, υπέδειξε ο κ. Σαββίδης.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο διαμορφώ-
θηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως μετά από συνεννόηση με το
Ανώτατο Δικαστήριο και τον Παγκύπριο Δι-
κηγορικό Σύλλογο. n

Εκκαθάριση καθυστερημένων υποθέσεων 
με επέκταση δικαιοδοσίας των δικαστών
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία

στην Εργασία (EU-OSHA) διοργάνωσε στις
3 Οκτωβρίου 2019 στη Λευκωσία, την κα-
θιερωμένη Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων,
στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από
130 επαγγελματίες στον τομέα της ασφά-
λειας και υγείας από τον δημόσιο, ευρύτερο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και εκ-
πρόσωποι εργοδοτικών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων
και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Η φετινή Διευρυμένη Συνάντηση είχε ως
βασικό στόχο την παρουσίαση καλών πρα-
κτικών, οι οποίες εφαρμόζονται από επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς στη χώρα μας,
καθώς και τον απολογισμό των δραστηριο-
τήτων που έγιναν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ-

κής Εκστρατείας Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία 2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίν-
δυνων Ουσιών». Στόχος της Ευρωπαϊκής Εκ-
στρατείας ήταν η αύξηση της ευαισθητοποί-
ησης, όλων των εμπλεκομένων εργοδοτών,
αυτοεργοδοτουμένων και εργαζομένων, σε
σχέση με τους κινδύνους που προκαλούνται
από επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργα-
σίας, καθώς και η προαγωγή νοοτροπίας
πρόληψης με απώτερο στόχο την εξάλειψη
των κινδύνων, αλλά και την αποτελεσματική
διαχείρισή τους.

Στη συνάντηση, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν και να κατα-
θέσουν τις απόψεις/εισηγήσεις τους για απο-
τελεσματικότερη διαχείριση των επικίνδυ-
νων ουσιών, η οποία, με βάση τα συμπερά-
σματα της συνάντησης, μπορεί να επιτευχθεί

μέσα από τη συλλογική προσπάθεια όλων,
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες,
αλλά και τα καθοδηγητικά εργαλεία και έγ-
γραφα τα οποία ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής αυτής Εκστρατείας. Αυτά,
μαζί με την ενδυνάμωση της θετικής νοο-

τροπίας ασφάλειας και υγείας, μπορούν να
αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για
την ευημερία των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων, προλαμβάνοντας τα εργατικά
ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες
και τα επικίνδυνα συμβάντα. n

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ο συν. Μιχάλης Βασιλείου, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης

παραδίδει μαθήματα σε υποψηφίους για τις εξετάσεις:
- Στους Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικούς) Κανονισμούς, και τις Δημοσιονομικές και

Λογιστικές Εξετάσεις και Νόμους Αποθηκών. 
- Τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες &
- Κανονισμούς Αποθηκών.
Ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι/σσες για παρακολούθηση των μαθημάτων να επικοινω-

νήσουν με το σ. Μιχάλη Βασιλείου στα τηλέφωνα:
Τηλ. 25-345800 / 99461001

Παρουσίαση καλών πρακτικών σε συνάντηση 
των Εταίρων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Από τις 02 μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου,
το Υποκατάστημα του Επαρχιακού
Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λευκωσίας, που βρίσκεται στον Άγιο Ανδρέα
είναι κλειστό λόγω εκτέλεσης εργασιών ανα-
βάθμισης του χώρου εξυπηρέτησης του κοι-
νού.

Κατά την περίοδο αυτή, η εξυπηρέτηση

του κοινού γίνεται αποκλειστικά από το
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων Λευκωσίας στη Λεωφ. Αθαλάσσας 56,
Στρόβολος.

Το Υποκατάστημα Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στον Άγιο Ανδρέα θα λειτουρ-
γήσει κανονικά από την ερχόμενη Δευτέρα,
14 Οκτωβρίου 2019. n

Αναβάθμιση Υποκαταστήματος ΤΚΑ

Λαμπαδηφορία Cyprus Police Torch Run 
για τους Ειδικούς Ολυμπιακούς

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του
Φιλανθρωπικού Σωματείου Αστυνο-
μίας “Cyprus Police Torch Run” από 2

μέχρι 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε πρω-
τοβουλία η οποία είχε στόχο να μεταφέρει το
μήνυμα της αποδοχής της διαφορετικότητας
σ’ όλη την Κύπρο αλλά και να ενισχύσει οι-
κονομικά την Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμ-
πιακών. Εθελοντές λαμπαδηφόροι Αστυνο-
μικοί, μετέφεραν από 2 μέχρι 5 Οκτωβρίου
τη φλόγα της αγάπης και της κοινωνικής εν-
σωμάτωσης σε κάθε γωνία της ελεύθερης
Κύπρου. 

Όπως τονίστηκε σε σχέση με την πρωτο-
βουλία της Αστυνομίας, τα άτομα με αναπη-
ρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι
πολίτες. Δικαιώματα τα οποία πρέπει όλοι
μας να σεβόμαστε. Τα άτομα των Ειδικών

Ολυμπιακών μας κάνουν περήφανους στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή
αλλά και οι επιδόσεις τους στέλνουν πολλα-
πλά μηνύματα. Μηνύματα ανθρωπισμού, αλ-
ληλεγγύης και αγάπης.

Η αποστολή των Special Olympics Κύ-
πρου είναι να ενθαρρύνει περισσότερα
άτομα με νοητική αναπηρία να ενεργοποι-
ηθούν στην κοινωνία και στον αθλητισμό.
Στόχος είναι η ενδυνάμωση κουλτούρας
αποδοχής, να αλλάξουμε κακές αντιλήψεις
και να ευαισθητοποιήσουμε ιδιαίτερα τους
νέους και νέες της Κύπρου, για τα δικαιώ-
ματα των ατόμων με νοητική αναπηρία στον
αθλητισμό και στην κοινωνία και ακόμα μια
φορά η Αστυνομία Κύπρου έδειξε το ανθρώ-
πινο της πρόσωπο μέσω του Φιλανθρωπικού
Σωματείου “Cyprus Police Torch Run”. n
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Το ‘Τριφύλλι’ μαράθηκε στην… μακρινή Πάφο! Γνώ-
ρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα από την το-
πική ομάδα με 2-1 και… προσγειώθηκε ανώμαλα Μά-

λιστα η Παφιακή ομάδα, έφερε τα κάτω-πάνω, αφού η ομάδα
της Λευκωσίας ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Μια ήττα που
την διατήρησε ναι μεν στην κορυφή, με δέκα βαθμούς, όσους
έχει και η Ανόρθωση με έναν αγώνα λιγότερο, όμως έδωσε
την ευκαιρία στην ΑΕΚ Λάρνακος που συνέτριψε τον Εθνικό
με 5-1. Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα για την Άχνα, ενώ η
ομάδα της Λάρνακας ανέβηκε στην 3η θέση με εννέα βαθ-
μούς.

Η μεγάλη ‘Κυρία’, στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Απόλ-
λωνα, τον κέρδισε με 3-1 και συνέχισε την ανοδική της πο-
ρεία…

Αντίθετα τα αισθήματα για την ομάδα της Λεμεσού που
γνώρισε την ήττα για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα παι-
χνίδια. Αυτή η οδυνηρή ήττα έφερε ξανά στον πάγκο τον
Σωφρόνη Αυγουστή μετά από 35 μέρες, από την αποδέ-
σμευση του. Με την επιστροφή του, ο Απόλλωνας κέρδισε
μέσα στο Τσίρειο τον Ολυμπιακό με 3-1.  Πρόσωπο του
αγώνα ήταν ο Γιάννης Γιαννώτας, ο οποίος πέτυχε τα πρώτα
δύο γκολ της ομάδας του.

Πρώτη νίκη για την Ένωση και μάλιστα εκτός έδρας. Η
ομάδα του Παραλιμνιού κέρδισε μέσα στο Μακάρειο Στάδιο
τη Δόξα με 3-1 και βελτίωσε την βαθμολογική της θέση. Αν-
τίθετα, η Κατωκοπιά δέχτηκε την τρίτη της ήττα και τη δεύ-
τερη εντός έδρας και έμεινε στα πολύ χαμηλά στη βαθμολο-
γία…

Παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα, που δεν έκανε για καρδια-
κούς, στο ‘Αμμόχωστος’, όπου η προσφυγική ομάδα κέρδισε
την ΑΕΛ με 3-2. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1, αφού είχε
προηγηθεί με 1-0, όμως στο τέλος έφυγε με πλατιά χαμόγελα
και με την δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα.  Για την ομάδα
της Λεμεσού ήταν η πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα και
έχασε την ευκαιρία της να πιάσει στην κορυφή, την Ομόνοια
και την Ανόρθωση.
Παφίτικο πείσμα…

Αν έχεις Παφίτικο πείσμα… διάβαινε! Η Πάφος πήρε
σπουδαίο τρίποντο με 2-1 επί της Ομόνοιας και άνθισαν
ξανά τα χαμόγελα, αφού προερχόταν από δύο συνεχείς ήττες
και μάλιστα με μπόλικη… μουρμούρα. Η Παφιακή ομάδα
κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη που θα τη βοηθήσει
να ηρεμήσει και να ανακτήσει ψυχολογία ενόψει της συνέ-
χειας. Αρχής γενομένης με το επόμενο παιχνίδι της στο Μα-
κάρειο Στάδιο με τον Ολυμπιακό.

Να θυμίσουμε ότι σε κακό δαίμονα εξελίσσεται η Πάφος
για την Ομόνοια, αφού από την σεζόν 2015-16 και ένθεν την
υποχρεώνει σε ήττα, όταν οι δύο ομάδες αναμετρώντα στην
Πάφο, ενώ πέρσι την ταπείνωσε και στο ΓΣΠ με 5-2. Σ’
εκείνο το παιχνίδι η ομάδα της Λευκωσίας προηγήθηκε με
2-0.

Στον αντίποδα η Ομόνοια δέχθηκε την πρώτη της ήττα
στο φετινό πρωτάθλημα, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο
έφερε την απογοήτευση στο στρατόπεδο της, αφού  δεν κα-
τάφερε κιόλας να κρατήσει το προβάδισμα που είχε στο παι-
χνίδι, μάλιστα παρουσίασε έλλειψη συγκέντρωσης και το
πλήρωσε. Επόμενος αντίπαλος της, θα είναι η Ανόρθωση
στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ και… εδώ σε θέλω… μάγκα!
Η ‘Κυρία’ πήρε τα… πάνω της

Η Ανόρθωση του Τιμούρ Κετσπάγια πήρε τα… πάνω της!
Στον εξ αναβολής αγώνα, κέρδισε τον Απόλλωνα στο ‘Αν-
τώνης Παπαδόπουλος’ με 3-1 και η βαθμολογική θέση και
πρωτίστως η εικόνα της ‘Κυρίας’ στις πρώτες τέσσερις ανα-
μετρήσεις έχει εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό.

Ο Γεωργιανός προπονητής ξέρει καλύτερα από τον κα-
θένα ότι την επιτυχία από την αποτυχία χωρίζει μια κλωστή
και παρότι προς το παρόν πάνω όλα… ρολόι χρειάζεται
μόλις μια ήττα για να αλλάξουν όλα. Επόμενο παιχνίδι της
είναι η λαβωμένη Ομόνοια στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’,
που με μια νέα νίκη θα κλείσει πολλά στόματα… και σίγουρα
θα αλλάξουν και οι πρώτοι της στόχοι…
Ήταν ότι χρειαζόταν…

Την είχε απόλυτη ανάγκη αυτή τη νίκη η ΑΕΚ. Μετά από
τρεις σερί ισοπαλίες, με όχι και τόσο καλές εμφανίσεις, είχε

αρχίσει η γκρίνια και η
μουρμούρα στις τάξεις
των οπαδών της ομά-
δας. Η πεντάρα σε
βάρος του Εθνικού
Άχνας (5-1) επανέφερε
την ηρεμία και τα χα-
μόγελα στην ομάδα
της Λάρνακας, η οποία
ανέβηκε βαθμολογικά
και πάει στη διακοπή
του πρωταθλήματος
με πιο καθαρό μυαλό.

Η ομάδα του Ιμανόλ
Ιντιάκεθ έδειξε δύο εν-
τελώς διαφορετικά
πρόσωπα, όμως ευτύ-
χησε να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα με δύο γκολ,
στην εκπνοή του ημιχρόνου. Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ
είναι η ΑΕΛ στο Τσίρειο. 

Ότι έκτισε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές (εκκρεμεί το
αναβληθέν παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ) με τις δύο σημαντικές
νίκες επί της Ένωσης και της Νέας Σαλαμίνας, αλλά και την
εκτός έδρας ισοπαλία με τη Δόξα, τα χάλασε με την ΑΕΚ. Η
συντριβή με 5-1 προσγείωσε ανώμαλα τον Εθνικό Άχνας,
ωστόσο μια ήττα από την ΑΕΚ δεν είναι και το τέλος του
κόσμου.

Πάντως, παρά τη συντριβή από την ΑΕΚ, ο Εθνικός είναι
στους 7 βαθμούς και εντός του στόχου του που δεν είναι
άλλος από την παραμονή.

Δύσκολο και το επόμενο παιχνίδι του Εθνικού, αφού θα
φιλοξενήσει στο Δασάκι τον Απόλλωνα που καίγεται για
βαθμούς.
Η Νέα Σαλαμίνα έφερε τα κάτω-πάνω

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο ‘Αμμόχωστος’,
η Νέα Σαλαμίνα πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρω-
τάθλημα κερδίζοντας πάλι με 3-2, αυτή τη φορά την ΑΕΛ (η
προηγούμενη επιτυχία με το ίδιο σκορ ήταν επί του Ολυμ-
πιακού). Το σκορ εναλλασσόταν, με την ΑΕΛ να ανατρέπει
τα εις βάρος της δεδομένα και τη Νέα Σαλαμίνα να φέρνει με
τη σειρά της τούμπα το παιχνίδι και να είναι η ομάδα που
φεύγει με τα χαμόγελα της νίκης.

Στην 6η αγωνιστική η προσφυγική ομάδα θα παίξει εκτός
με την Ένωση και η ΑΕΛ εκτός με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΛ που δέχθηκε τη δεύτερη ήττα, πιστώνεται για την
αντίδραση της, όταν έμεινε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ
(0-1). Σημείωσε δύο γκολ, αλλά στη συνέχεια δεν διαχειρί-
στηκε σωστά το ματς.
Πρώτα βυσσινί χαμόγελα

Έκανε  σεφτέ το Παραλίμνι στο πρωτάθλημα και μάλιστα
εκτός έδρας. Οι Βυσσινί νίκησαν τη Δόξα 3-1, πετυχαίνοντας
την πρώτη τους νίκη και παράλληλα ξεπέρασαν την αντί-
παλό τους στη βαθμολογία. Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα
μπορούσαν να φανταστούν τέτοιο ξεκίνημα στη Ένωση,
καθώς πριν συμπληρωθούν πέντε λεπτά στον αγώνα σκό-
ραραν δύο φορές. Μετά τη διακοπή, η Ένωση θα φιλοξενή-
σει τη Νέα Σαλαμίνα στο Τάσος Μάρκου. Η Δόξα θα έχει για
αντίπαλο της τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.
Η επιστροφή του Αυγουστή συνδυάστηκε με τρίποντο

Η επιστροφή του Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο του
Απόλλωνα σημαδεύτηκε με την επάνοδο στις νίκες. Η διά-
θεση στις κινήσεις των κυανόλευκων ποδοσφαιριστών ήταν
εμφανής και αυτό που έκανε αίσθηση ήταν το διαρκείς τρέ-
ξιμο από όλους, σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου.
Στους επτά βαθμούς φτάνει πλέον ο Απόλλων του Σωφρόνη,
ενώ ο Ολυμπιακός του Πάμπου έχει κολλήσει στους 2, με
έναν αγώνα λιγότερο (ΑΠΟΕΛ). Έξοδο προς το Δασάκι θα
έχει η ομάδα της Λεμεσού και ο Ολυμπιακός εντός την
Πάφο.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Με τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το πρω-
τάθλημα της Β΄ Κατηγορίας. Η αυλαία άνοιξε με το ντέρμπι
της Αλκής με τον Άρη στο πλαίσιο του 1ου ομίλου, στο οποίο
επικράτησε η ‘Αθάνατη’ με 1-0. Ιστορική νίκη με 3-2 επί της

Καρμιώτισσα πέτυχε η νεοφώτιστη Ομόνοια Ψευδά, πως ως
γνωστό αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη
Β΄ Κατηγορία.

Τα άλλα αποτελέσματα του Α΄ Ομίλου είναι: Ομόνοια Αρ.
– ΑΣΙ Λύσης 0-0, Αγία Νάπα – ΕΝΥ Διγενής Ύψωνας 2-2.

Στον βαθμολογικό πίνακα είναι η Αγία Νάπα και ο ΑΣΙΛ
με τέσσερις βαθμούς.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Στον Β΄ Όμιλο, η Ξυλοτύμπου νίκησε την Αναγέννηση
Δερύνειας με 2-1 στο γειτονικό ντέρμπι και ανέβηκε μόνη
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με έξι βαθμούς.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Ακρίτας Χλώρακας
επί του Οθέλλου (1-2), ενώ ο Ονήσιλος έφτασε τους τέσσε-
ρις βαθμούς μετά το 4-1 επί της ΑΕΖ. Ο Ερμής Αραδίππου
κέρδισε εκτός έδρας τον Διγενή Μόρφου με 1-0 και έκανε
τέσσερις τους βαθμούς του.
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χαλκάνορας και Ελπίδα Αστρομερίτη συνεχίζουν χωρίς
απώλειες μετά από δύο αγώνες και ισάριθμες νίκες. Συγκε-
κριμένα η ομάδα του Ιδαλίου κέρδισε εκτός έδρας την Εληά
Λυθροδόντα με 3-2 και η Ελπίδα εντός την Αμαθούς με 2-0
και μοιράζονται την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με έξι
βαθμούς.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι: Εθνικός Ασ. – Διγενής Ορό-
κλινης 2-2, ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς – ΠΑΕΕΚ 0-2, Κούρρης
Ερήμης – Αχυρώνας 1-1, ΜΕΑΠ – Π.Ο. Ορμήδειας 2-1, Κορ-
μακίτης – ΑΠΟΝΑ 1-3 και Ηρακλής Γερ. – ΘΟΪ Λακ. 1-1.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ομόνοια 1948 και η ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς πέτυχαν την δεύ-
τερη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγορίας
και έχουν από έξι βαθμούς. Συγκεκριμένα η Ομόνοια 1948
συνέτριψε τον Εθνικό Λατσιών με 5-0 και η ΑΠΕΠ τον Φοί-
νικα με 2-0.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι: Ολυμπιάς Λ. – ΑΕΠ
Πολ. 0-1, Κόρνος – ΑΣΠΙΣ Π. 2-0, ΑΕΚ Κοράκου – Πέγεια
1-1, Γεροσκήπου – Ορφέας 0-1, ΑΕΝ – Δόξα Παλ. 3-1 και
ΑΤΛΑΣ – ΑΠΕΑ Ακρ. 0-0.
Δυσκολεύει η 15η θέση

Η νίκη (2-1) της Παρτιζάν επί της Αστάνας μέσα στο Κα-
ζακστάν επέτρεψε στη Σερβία να προσπεράσει τους Κροάτες
(18ους με 24.375 βαθμούς) και να βρεθεί στην 17η θέση της
κατάταξης της ΟΥΕΦΑ με 24.750 βαθμούς, σε απόσταση…
βολής, πλέον από την (15η) Ελλάδα (25.300).

Η Κύπρος, μετά την ήττα (1-0) του ΑΠΟΕΛ στη Σεβίλλη
παρέμεινε 16η με 25.000 βαθμούς και νοιώθει πλέον έντονα
την ανάσα και των Σέρβων. Το σημαντικό είναι πως, Ελλάδα,
Κύπρος και Κροατία συνεχίζουν με μια ομάδα στην Ευρώπη,
ενώ οι Σέρβοι με δύο. Τόσο στο Τσάμπιονς Λιγκ όσο και στο
Γιουρόπα Λιγκ οι βαθμοί είναι ίδιοι (2.000 για νίκη και 1.000
για ισοπαλία), όμως διαιρούνται με το σύνολο των ομάδων
που ‘βγάζει’ στην Ευρώπη η κάθε χώρα. Η Κύπρος μαζί με
την Σερβία και την Κροατία ξεκίνησαν με τέσσερις ομάδες,
ενώ η Ελλάδα με πέντε.

Η 14η Δανία με την ισοπαλία 1-1 της Κοπεγχάγης στο
Μάλμε έφτασε τους 26.500 βαθμούς, η 13η είναι η Τσεχία
(27.100), 12η είναι η Αυστρία (29.925) μετά την ισοπαλία (1-
1) της Βόλφσμπεργκερ με τη Ρόμα και 11η παρέμεινε η Τουρ-
κία (31.000), μετά τις ισοπαλίες της Μπασακσεχίρ (1-1 με
Γκλαντμπαχ) και Τραμπζονσπόρ (2-2 με Βασιλεία).

Όπως είναι γνωστό, στόχος όλων των χωρών, και της Κύ-
πρου, είναι η κατάληψη μιας θέσης από την 15η και πάνω,
ώστε τη σεζόν 2021-22 να συμμετάσχουν με πέντε ομάδες
στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα (δύο στο Τσάμπιονς Λιγκ, τρεις στο
Γιουρόπα Λιγκ).

Πιο αναλυτικά, η 15η θέση επιτρέπει δύο ομάδες στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ένα στα προκριματικά του
Γιουρόπα Λιγκ, ένα και δύο στα προκριματικά της νέας διορ-
γάνωσης του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ. Η 16η και η 17η στε-
ρούν το δεύτερο εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Όσο για την 11η ή 12η θέση, ο πρωταθλητής πάει στα
πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, ο δευτεραθλητής στο δεύτερο
προκριματικό γύρο, ο Κυπελλούχος απευθείας στους ομί-
λους του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ ο τρίτος και το τέταρτος του
πρωταθλήματος στους προκριματικούς. n

Το ‘τριφύλλι’ μαράθηκε στην… Πάφο! Μια αλλιώτικη ‘Κυρία’…
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Tι είπαν... Tι έγραψαν

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν τη διενέργεια
παράνομης γεώτρησης από την Τουρκία
στην κυπριακή ΑΟΖ.
Μάικ Πομπέο,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ισχυρό μήνυμα αποτελεί η δήλωση του
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για τις παράνομες γεωτρή-
σεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η αποστολή του Γιαβούζ στην κυπριακή

ΑΟΖ συνιστά εχθρική ενέργεια.

Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, 

ΥΠΕΞ της Γαλλίας.

Καμία δύναμη δεν μπορεί να ανακόψει την

πρόοδο του κινεζικού λαού.

Σι Τζινπίνγκ,

Πρόεδρος της Κίνας.

Θα ακυρώσουμε όλες τις συμφωνίες αν το
Ισραήλ προχωρήσει με το σχέδιο προσάρτη-
σης.
Μαχμούντ Αμπάς,
Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Είμαι αποφασισμένος να υλοποιήσω το 
Brexit στο τέλος Οκτωβρίου με ή χωρίς συμ-
φωνία.
Μπόρις Τζόνσον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η Βρετανία είναι αυτή που θα φέρει την ευ-
θύνη σε περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμ-
φωνία.
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
Πρόεδρος της Κομισιόν.

Έφτασε η ώρα η Βουλή των Κοινοτήτων να
διώξει τον Τζόνσον και να απομακρύνει τον
κίνδυνο του Brexit χωρίς συμφωνία. 
Νίκολα Στέρτζον,
Πρωθυπουργός της Σκωτίας.

Τις καλύτερες εντυπώσεις από τη Μονή Τροοδίτισσας
πρόσφερε στους συναδέλφους η εκδρομή ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοι-
ασιάς απόλαυσαν οι συνταξιού-
χοι συνάδελφοι μας του Επαρ-

χιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμε-
σού, στην εκδρομή που
διοργανώθηκε από το Τμηματικό
Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού
το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, με κύριο
προορισμό την Ιερά Μονή Παναγίας
Τροοδίτισσας.

Πρώτος σταθμός της εκδρομής,
ήταν η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ στο χωριό Μονάγρι Λεμεσού
όπου οι συνάδελφοι μετά το προσκύ-
νημα στον ιερό ναό της Μονής, είχαν
την ευκαιρία να ακούσουν από τον
ηγούμενο της, Αρχ. Γεννάδιο χρήσι-
μες πληροφορίες αναφορικά με το
ιστορικό αλλά και την δράση της
μονής.     

Επόμενος σταθμός η πλατεία του χωριού Τριμίκλινη. Εκεί
οι εκδρομείς μέσα σε ένα δροσερό περιβάλλον απόλαυσαν
τον καφέ και το πρόγευμα τους πριν την αναχώρηση για την
Ιερά Μονή της Παναγίας Τροοδίτισσας. 

Μετά το προσκύνημα στην ιστορική μονή της Τροοδίτισ-
σας, οι συνάδελφοι επισκέφθηκαν το εργαστήρι παρασκευής
παραδοσιακών λουκουμιών στο χωριό Φοινί. Η ιδιοκτήτρια
κα Ουρανία Πίσσουρου, αφού επεξήγησε στους συναδέλ-

φους τον τρόπο κατασκευής των λουκουμιών, τους ξενάγησε
στους χώρους του εργαστηρίου και τους έδωσε την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουν τα εύγεστα φοινιώτικα λουκούμια τα
οποία παρασκευάζει.

Οι συνάδελφοι εκδρομείς, παρακάθησαν σε γεύμα σε το-
πική ταβέρνα στο χωριό Μαντριά της Λεμεσού. Τελευταίος
σταθμός της εκδρομής μετά το γεύμα, ήταν το χωριό Κυβί-
δες εκεί οι συνάδελφοι απόλαυσαν τον καφέ τους στην «Τα-
βέρνα της Αγγελικής». Ο καφές κεράστηκε σε όλους τους
εκδρομείς από τον αγαπητό μας συνάδελφο Ανδρέα Χαρα-
λάμπους (Τμήμα Γεωργίας) ο οποίος συμμετείχε στην εκ-
δρομή. 

Πλήρως ικανοποιημένοι οι εκδρομείς, έφθασαν το από-
γευμα πίσω στην Λεμεσό με τις καλύτερες εντυπώσεις και
με την επιθυμία για διοργάνωση και άλλων κοινωνικών εκ-
δηλώσεων που στόχο έχουν την σύσφιξη των σχέσεων όλων
των συναδέλφων μελών της Συντεχνίας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού, μέλη του οποίου συνόδευσαν τους
συνταξιούχους συναδέλφους μας στην εκδρομή, εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους ανεξαίρετα τους εκ-
δρομείς για τη συμμετοχή τους, με ιδιαίτερη μνεία στον συ-
νάδελφο Ανδρέα Χαραλάμπους για την ευγενή προσφορά
του. n

Έρευνα που διενεργήθηκε από τη Μονάδα Έρευνας
του Πανεπιστημίου του Γκρήνουϊτς για την αξιολό-
γηση της απόδοσης δημόσιων υπηρεσιών που εκχω-

ρούνται στον ιδιωτικό τομέα καταρρίπτει την συχνά επανα-
λαμβανόμενη εκτίμηση ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι κατά
πολύ επαρκέστερος και αποδοτικότερος από το δημόσιο
τομέα στη διαχείριση ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος. Η
μελέτη της Πανεπιστημιακής Μονάδας διαφωνεί επίσης και
με τη διακηρυγμένη εκτίμηση των υποστηρικτών του ιδιω-
τικού τομέα ότι οι συνεταιρισμοί δημοσίων και ιδιωτικών
υπηρεσιών (γνωστοί ως PPPs public-private partneρships)
πάντοτε προσφέρουν υπηρεσίες εξ ίσου καλής ποιότητας με
εκείνες που προσφέρουν από μόνες τους οι δημόσιες υπηρε-
σίες αλλά με χαμηλότερο κόστος από το αντίστοιχο κόστος
όταν προσφέρονται αποκλειστικά από τις δημόσιες υπηρε-
σίες.

Η έκθεση της Μονάδας Έρευνας του Πανεπιστημίου του
Γκρήνουιτς μελέτησε τη λειτουργία και απόδοση υπηρεσιών
που καλύπτουν την προμήθεια ηλεκτρισμού και νερού, τον
τομέα της υγείας, τη διαχείριση αποβλήτων, τις φυλακές, τις
μεταφορές,  τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τις τηλεπικοινω-
νίες. Τα ευρήματα της έρευνας καταρρίπτουν όλα τα επιχει-
ρήματα των υποστηρικτών της ιδιωτικοποίησης των δημό-
σιων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα όσον αφορά συνεταιρισμό υπηρεσιών  δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα η έκθεση επισημαίνει ότι αναπό-
φευκτα στον ιδιωτικό τομέα τα κόστη δανεισμού είναι ψη-
λότερα από τα αντίστοιχα κόστη του δημόσιου και επομέ-
νως ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει ψηλότερη επάρκεια με
παράλληλες εξοικονομήσεις για να καλύπτει τις αυξημένες
δαπάνες ενώ στόχος του είναι ασφαλώς και η δημιουργία
κέρδους για καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, προ-
ϋποθέσεις που δεν συμβαδίζουν με την προσφορά υπηρε-
σιών ποιότητας σε αυξημένη ποσότητα. 

Η μελέτη κάλυψε και περιπτώσεις επαναφοράς στο δημό-
σιο τομέα υπηρεσιών που είχαν ιδιωτικοποιηθεί αλλά λόγω
ανεπαρκούς απόδοσης επανήλθαν στην ιδιοκτησία και τη δι-
οίκηση του δημοσίου. Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στην
επαναφορά της υδατοπρομήθειας του Παρισιού στη δημο-
τική αρχή της Παρισινής πρωτεύουσας όπως και στον τερ-
ματισμό του του συνεταιρισμού των υπηρεσιών δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες μετρό του Λονδίνου. Και στις
δυο περιπτώσεις καταγράφονται οι εξοικονομήσεις και η κα-
λύτερη εξυπηρέτηση στις αποδοθείσες υπηρεσίες ως αποτέ-
λεσμα μέτρων βελτιωμένου συντονισμού ων υπηρεσιών, μεί-
ωσης ζημιογόνων  εκχωρήσεων  και περικοπής των προνοιών
για καταβολή μερίσματος σε μετόχους όταν οι υπηρεσίες
ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα. n

Ο δημόσιος τομέας είναι επαρκέστερος του ιδιωτικού 
κατέδειξε Πανεπιστημιακή Έρευνα στη Βρετανία




