
Ευθύνη του Κράτους η διασφάλιση
της βιωσιμότητας των κρατικών νοσηλευτηρίων
Οπερί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός)

Νόμος (Ν74(Ι)/2017), ο περί Ίδρυσης Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Ν73(Ι)/2017)

και οι σχετικοί κανονισμοί (ΚΔΠ218/2017), ψηφίστηκαν από
τη Βουλή τον Ιούνιο 2017. Τον Ιανουάριο του 2018 διορί-
στηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, τον Οκτώ-
βριο ο Γενικός Διευθυντής και τον Ιανουάριο του 2019 ανέ-
λαβαν τα καθήκοντα τους οι Εκτελεστικοί και οι
Οικονομικοί Διευθυντές των τριών Διευθύνσεων. Ταυτό-
χρονα ανατέθηκαν καθήκοντα στους επιστημονικούς διευ-
θυντές. 

Η ΕΔΥ, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του περί Ίδρυσης Ορ-
γανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου (Ν73(Ι)/2017)
και των σχετικών κανονισμών (ΚΔΠ218/2017), εξέδωσε
ανακοίνωση στις 02/01/2019 βάση της οποίας όλοι οι υπάλ-
ληλοι των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών (εξαίρεση
ΤΥΠ και Γενικό Λογιστήριο) που υπηρετούν στα δημόσια
νοσηλευτήρια αποσπάστηκαν στον Οργανισμό Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για περίοδο τριών ετών. Ταυτό-
χρονα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασί-
στηκε η παραχώρηση των υπηρεσιών των εργοδοτουμένων
αορίστου και ορισμένου χρόνου στον Οργανισμό, χωρίς να

καθορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια, ενώ εκκρεμεί η από-
σπαση τους βάση του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων
Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργα-
νισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2019 (Ν99(Ι)/2019).

Εννέα μήνες μετά την ανάληψη της διαχείρισης των δη-
μόσιων νοσηλευτηρίων από τον ΟΚΥπΥ και τρεις μήνες μετά
την έναρξη εφαρμογής της Α’ φάσης (εξωνοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη) του ΓεΣΥ, καταγράφονται πολλά προβλήματα,
λάθη και δυσλειτουργίες σε διάφορους τομείς των κρατικών
νοσοκομείων, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
άμεσα.  Τα κυριότερα  προβλήματα αφορούν τις κτηριακές
εγκαταστήσεις, το λογισμικό, τα τηλεφωνικά κέντρα και τις
λίστες αναμονής και την επιλογή Ειδικού Ιατρού.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμο-
ποιείται σε χώρους αναμονής και στους χώρους που κινούν-
ται οι ασθενείς, παρουσιάζουν φθορά ή είναι κατεστραμμένα
δημιουργώντας αρνητική εικόνα στον επισκέπτη και πεδίο
αρνητικού σχολιασμού για τα δημόσια νοσηλευτήρια. Το
πρόβλημα επεκτείνεται και στα γραφεία που χρησιμοποιούν
οι επαγγελματίες υγείας, όπως π.χ. οι χώροι για διεξαγωγή
ψυχολογικής αξιολόγησης και θεραπευτικών κλινικών συ-
ναντήσεων. 

Αναντίλεκτα επιτακτική είναι η ανάγκη για εκσυγχρονι-
σμό των υποδομών στα κρατικά νοσηλευτήρια τόσο σε κτη-
ριακές εγκαταστάσεις όσο και σε εξοπλισμό ως προαπαιτού-
μενο για αποτελεσματική και έγκαιρη εξυπηρέτηση των
ασθενών.  Πρόσθετα, για την εύρυθμη εξυπηρέτηση ασθε-
νών από τηλεφωνικά κέντρα επιβάλλεται η κατάλληλη στε-
λέχωση τους, ώστε να διευθετούνται έγκαιρα τα ραντεβού
κάθε φορά που ο ασθενής το ζητά από τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει από τους
κλάδους μας, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις ή ακόμη και
απουσία μηχανογραφημένων συστημάτων σε γενικά νοσο-
κομεία και κέντρα υγείας.   Θεωρούμε πως ο ΟΚΥπΥ θα πρέ-
πει να επισπεύσει τις διαδικασίες κατακύρωσης και υλοποί-
ησης του έργου για τη μηχανογράφηση όλων των
εγκαταστάσεων του ΟΚΥπΥ, ενώ σε συνεργασία με τους
ανάδοχους του έργου, όπου είναι δυνατό να δίνονται προ-
σωρινές λύσεις που θα βοηθήσουν στη καλύτερη λειτουργία
και ενημέρωση του Οργανισμού και των εργαζομένων.

Χωρίς να υποβαθμίζουμε τα πιο πάνω προβλήματα,  θεω-
ρούμε ότι η διαχείριση που γίνεται σε σχέση με τις Λίστες
αναμονής και την επιλογή Ειδικού Ιατρού είναι το μείζον
θέμα για την επιβίωση των κρατικών νοσηλευτηρίων.  Αναμ-
φίβολα με την εφαρμογή του ΓεΣΥ οι πολίτες ανέμεναν ότι
οι λίστες αναμονής για επίσκεψη σε Ειδικό Ιατρό (ΕΙ) θα
ελαχιστοποιούνταν και θα μπορούσαν οι ασθενείς να επι-
σκεφθούν τον ΕΙ της αρεσκείας τους άμεσα και σε εύλογο

χρονικό διάστημα. Λόγω του ότι τα παλιά ραντεβού και λί-
στες αναμονής δεν ακυρώθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις οι
ασθενείς που επιδιώκουν να επισκεφθούν ΕΙ των δημόσιων
νοσηλευτηρίων ενημερώνονται ότι υπάρχει διαθέσιμο ραν-
τεβού σε 2-3 μήνες ή και σε κάποιες περιπτώσεις το 2020.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα του γιατρού για τον επόμενο
μήνα ετοιμάζεται το τελευταίο δεκαήμερο με αποτέλεσμα οι
γραμματείς να μην μπορούν να δίνουν ραντεβού στους
ασθενείς έγκαιρα. Είναι αντιληπτό ότι αυτό οδηγεί τους
ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα, με πιθανότερο σενάριο τη
μη επιστροφή τους στο δημόσιο. 

Υπό τις περιστάσεις θα πρέπει άμεσα να επιβεβαιωθούν
όλα τα ραντεβού που υπάρχουν στις λίστες ή να ακυρωθούν
οι λίστες και κατόπιν ενημέρωσης του κοινού θα πρέπει να
επαναπρογραμματιστούν οι συναντήσεις με όσους ασθενείς
το επιθυμούν, ενώ μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να εγκαταστα-
θεί ηλεκτρονικό σύστημα έτσι ώστε να επιτρέπεται στον
ασθενή να κλείνει ραντεβού μέσω του διαδικτύου (online).
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρ-
μογές στον τρόπο λειτουργίας των κλινικών ώστε να δίνεται
η δυνατότητα στους ασθενείς να επιλέγουν τον ΕΙ που επι-
θυμούν, όπως είναι η φιλοσοφία του ΓεΣΥ, είτε με χρέωση €6
αν υπάρχει παραπεμπτικό Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) είτε με
χρέωση €25 στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραπεμ-
πτικό.

Κλείνοντας καλούμε τους αρμοδίους να εγκύψουν με 
σοβαρότητα στα θέματα που εγείρουμε, εάν πραγματικά 
θέλουν να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κρατικών νο-
σηλευτηρίων.  Σε αντίθετη περίπτωση με μαθηματική ακρί-
βεια θα οδηγηθούμε στην ιδιωτικοποίηση του τομέα της
υγείας. n

Διευκρινίσεις του Υπουργείου
Παιδείας για την εφαρμογή της
νομοθεσίας για εμπλουτισμό
των δημόσιων κτιρίων με έργα
τέχνης. σελ. 12

Έργα τέχνης για εμπλουτισμό
των δημόσιων κτιρίων

Άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ για την πολιτική και τους
χειρισμούς διεθνών προβλημάτων από
τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο
Πούτιν και τα συνακόλουθα αρνητικά
αποτελέσματα.    σελ.3 

Ενίσχυση ένωσης κεφαλαιαγο-
ρών, πανευρωπαϊκή εγγύηση
καταθέσεων και προώθηση
πράσινης ανάπτυξης οι βασι-
κές προτεραιότητες της νέας
Κομισιόν. σελ. 11

Οι τρεις προτεραιότητες της νέας Κομισιόν

Ο πιο απρόβλεπτος παράγων
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
∆είχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
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Η Άννα Μιλτιάδους διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Πρωτοκολλητή, Δικαστική
Υπηρεσία, από τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Η Ελένη Μαλακτού διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημοσίων
Έργων, από τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Ο Αλέξης Χρυσοστόμου διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Επιθεώρησης
Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας, αναδρομικά από την 1η Αυ-
γούστου 2011.

Η Αναστασία Πάντζιαρου, Βοηθός Στατι-
στικών Ερευνών, διορίζεται στη θέση Ανα-
κριτή, Νομική Υπηρεσία, από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2019.

Ο Κυριάκος Λουκά, Ταχυδρομικός Λει-
τουργός, διορίζεται στη θέση Ανακριτή, Νο-
μική Υπηρεσία, από τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Ο Γιάννος Σάββα διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Ανακριτή, Νομική Υπηρεσία, από
τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Ανακριτή, Νομική Υπηρεσία, από τις 15
Νοεμβρίου 2019: Χρήστος Ιωάννου, Ειρη-
ναίος Μονογιός.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων, από την 1η Νοεμβρίου 2019:
Ευτυχία Μαυρονικόλα, Νικόλαος Παπαγε-
ωργίου, Μαρίνα Σπύρου, Θεμιστοκλής Τε-
ράτσιας, Γεώργιος Χαραλάμπους.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου διορίζε-
ται με δοκιμασία στη θέση Εκτελεστικού
Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμ-
φωνα με τον περί Πρόσληψης Ατόμων με
Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, από την 1η Νοεμ-

βρίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Θεοφάνης Χρ. Τρύφωνος, Διευθυντής
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προ-
άγεται στη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, από τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Ο Ανδρέας Λουκά, Διευθυντής Υπηρεσίας
Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπι-
σθέντων, προάγεται στη θέση Γενικού Διευ-
θυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, από τις 15
Οκτωβρίου 2019.

Ο Μάριος Παναγίδης, Έπαρχος, Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, προάγεται στη θέση Γενι-
κού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, από
τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Ο Γιώργος Παντελή, Οικονομικός Διευ-
θυντής, Υπουργείο Οικονομικών, προάγεται
στη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό
Συμβούλιο, από τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Ο Θεοδόσης Τσιόλας, Έπαρχος, προάγε-
ται στη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό
Συμβούλιο, από τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Η Ελευθερία Πρασκέλλη, Τυπογράφος,
1ης Τάξης, προάγεται στη θέση Επιθεωρητή,
Τυπογραφείο, από τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Η Άντρη Π. Μακρή, Πρωτοκολλητής, Δι-
καστική Υπηρεσία, προάγεται στη θέση
Πρωτοκολλητή Α΄, από τις 15 Οκτωβρίου
2019.

Οι πιο κάτω Ανώτερες Στενογράφοι Δικα-
στηρίου, προάγονται στη θέση Πρώτης Στε-
νογράφου Δικαστηρίου, από τις 15 Οκτω-
βρίου 2019: Κυριακή Χατζηπιερή, Μαρία Δη-
μοφάνους.

Οι πιο κάτω Στενογράφοι Δικαστηρίου,
προάγονται στη θέση Ανώτερης Στενογρά-
φου Δικαστηρίου, από τις 15 Οκτωβρίου
2019: Μυρούλα Ιωάννου, Ελένη Μ. Γεωρ-

γίου, Κούλλα Κ. Παύλου.
Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Γραφείς,

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
προάγονται στη θέση Βοηθού Κτηματολογι-
κού Λειτουργού, από τις 15 Οκτωβρίου 2019:
Ελευθερία Π. Ζενιέρη, Στέλιος Κολιαντρής,
Μαρία Μακρή-Ονουφρίου, Μάρω Μιχαηλί-
δου, Δέσποινα Σταυρινού, Λουκία Ζορπά,
Έλενα Γ. Κωνσταντίνου, Ευγενία Λάμπρου,
Λουΐζα Λοΐζου, Παρασκευούλλα Νικολάου,
Κούλλα Κωνσταντίνου, Ιωσηφίνα Μούσα,
Έλενα Χαραλάμπους, Χρυστάλλα Χριστο-
δούλου, Παναγιώτα Πογιατζή-Χρίστου, Σω-
τήρης Π. Νικολαΐδης, Χριστοφής Χ. Μου-
σκοβίας, Γεωργία Στ. Χατζησταυρή, Τούλα
Αναστασίου, Φρόσω Διογένους, Αφροδίτη
Προκοπίου-Κανονιστή, Γιαννούλλα Καρολί-
δου, Άννα Πέτρου, Ειρηνούλα Φ. Ποσπορί-
δου, Ελένη Στυλιανού, Αστέρω Φάσσια, Χα-
ράλαμπος Π. Χαραλάμπους, Ελένη Κων-
σταντινίδου-Χαραλάμπους, Σοφία Ν.
Χαριλάου, Παρασκευή Χατζήμιχαηλ, Ελένη
Χρίστου, Κατερίνα Χριστοφή, Μαρία Χρι-
στοφή, Μάρω Χριστοφίδου, Ειρήνη Κίσσα,
Έλλη Κούρα, Κάτια Λαζαρίδου, Χριστίνα
Λουκά, Μαρία Λυσάνδρου, Ιωάννα Ματ-
θαίου, Νίκος Δ. Παλαιολόγος, Άθως Περι-
κλέους.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Γραφείς, προ-
άγονται στη θέση Βοηθού Κτηματολογικού
Λειτουργού, από τις 15 Οκτωβρίου 2019:
Σάββας Ιωάννου, Λουκία Α. Πογιατζή, Βα-
σιλική Γ. Στυλιανού, Αννούλα Αντωνιάδου,
Παναγιώτα Αντωνιάδου, Έλλη Αντωνίου,
Σμαράγδα Βασιλείου, Δέσπω Γυψιώτου, Σύλ-
βια Δημητρίου, Δήμητρα Χρ. Θεοχαρίδου, Ει-
ρήνη Γεωργίου, Νεκταρία Ιωάννου, Σοφία
Ιωάννου, Χρυστάλλα Ιωάννου, Δέσποινα Α.
Κανικλίδου, Χριστοδούλα Καραμαλέκκου,
Χαραλαμπία Παπαπαναγιώτου, Μέλπω
Παρμάτζια, Χρυστάλλα Παύλου, Ιφιγένεια
Ποντικού, Έλενα Α. Σάββα, Μαρίνα Α.
Σάββα, Σταύρος Σαββίδης, Στέλλα Α. Σερ-
γίου, Βασούλλα Τιανιά, Αναστασία Τσιακκή,
Στέλλα Χατζησωτηρίου, Χρύσω Π. Χριστο-
δούλου, Άντρη Χριστοφόρου, Σταυρούλλα
Κασσιανού-Μένοικου, Χρύσω Κότσαπα, 
Αγγελίνα Κούρμουζου, Μαρία Κουσσή, Χρυ-
σοβαλάντια Κυπριανού, Παρασκευή Κυρια-
κίδου-Παπαπολυβίου, Γιώργος Κυριάκου,
Μυροφόρα Κυριάκου, Παντελίτσα Λοϊζιά-
Κωνσταντίνου, Παναγιώτα Λοΐζου-Χριστο-
δούλου, Ρίτα Μακρή, Λευτέρης Α. Μαύρος,
Έλενα Μιχαηλίδου, Έλενα Μυλόρδου-Αν-
δρέου, Μάρω Νικήτα, Στέλλα Νικολάου-Ζα-

χαρία, Ανδρέας Παναγή.
Ο Δημήτρης Δημητρίου, Λειτουργός Ανα-

δασμού Α', προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Αναδασμού, από την 1η Νοεμ-
βρίου 2019.

Η Γιαννούλα Ιωάννου-Ρωσσίδη, Λειτουρ-
γός Αναδασμού Α', προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Αναδασμού, από την
1η Νοεμβρίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, Ει-
σαγγελέας της Δημοκρατίας, Νομική Υπη-
ρεσία, αφυπηρέτησε από τις 14 Οκτωβρίου
2019.

O Ανδρέας Χ. Γεωργίου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Γιάννης Ιωάννου, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Παιδιατρικής), αφυπηρέτησε  από
την 1η Οκτωβρίου 2019.

Ο Ιωάννης Αριστείδου, Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φορο-
λογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2019.

Ο Κωνσταντίνος Καττάμης, Τουριστικός
Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυ-
πηρέτησε από τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Ο Νίκος Πάρπας, Λογιστικός Λειτουργός
Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπηρέτησε
από τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Ο Ανδρέας Κ. Χαραλάμπους, Πρώτος Δα-
σικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2019.

Ο Ιωάννης Α. Σωκράτους, Ανώτερος Δα-
σικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2019.

Ο Αργυρός Α. Αργυρού, Ανώτερος Δασι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2019.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Η γνωστοποίηση με αρ. 322, που δημοσι-
εύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας με αρ. 5196 και ημερομηνία 25 Απρι-
λίου 2019, σ’ ό,τι αφορά τον από τις 2 Μαΐου
2019 διορισμό με δοκιμασία της κ. Γεωργίας
Πάλλη στη μόνιμη θέση Δασικού Λειτουρ-
γού, Τμήμα Δασών, ανακαλείται.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Ιωάννα-Ιφιγένεια Ριζοπούλου, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ακτινολογίας), πα-
ραιτήθηκε από τις 9 Αυγούστου 2019. Η πα-
ρούσα γνωστοποίηση αντικαθιστά τη γνω-
στοποίηση με αρ. 710, η οποία δημοσιεύτηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της 23 Αυγούστου
2019. n

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

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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού ανακοινώνει ότι η επό-
μενη εξέταση στην Κυπριακή Νομοθε-

σία θα διεξαχθεί στη Λευκωσία την Πέμπτη,
12 Δεκεμβρίου 2019 από τις 9.30 π.μ. έως
11.30 π.μ.

Ο τόπος διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτα-
σης θα γνωστοποιηθεί αργότερα με προσω-
πική επιστολή προς τους αιτητές.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν-
(α) Δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης

ή προσωρινής θέσης Διοικητικού Λειτουρ-
γού και Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, καθώς και υπάλληλοι οργανι-
σμών δημόσιου δικαίου, που έχουν υποχρέ-
ωση να επιτύχουν σ’ αυτή την εξέταση σύμ-
φωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της οικείας
θέσης, και

(β) εργοδοτούμενοι αορίστου ή ορισμένου
χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρε-
σία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου που
εκτελούν τα καθήκοντα θέσης, το σχέδιο
υπηρεσίας της οποίας απαιτεί επιτυχία στην
πιο πάνω εξέταση.

Κατά την εξέταση, οι εξεταζόμενοι μπο-
ρούν να φέρουν μαζί τους και να συμβου-
λεύονται μόνο τα κείμενα του Συντάγματος
και των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
΄Αλλα βοηθήματα ή έτοιμες απαντήσεις
απαγορεύονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την εν
λόγω εξέταση είναι διαθέσιμες στην ιστοσε-
λίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω από την
επιλογή «Εξετάσεις» και στη συνέχεια «Εξε-
τάσεις για Δημοσίους Υπαλλήλους».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
πιο πάνω εξέταση, πρέπει να το δηλώσουν
με επιστολή τους προς το Διευθυντή του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού, με αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα ή
Ανεξάρτητο Γραφείο, στο οποίο υπηρετούν.
Η εν λόγω επιστολή πρέπει να περιέχει τον
τίτλο της θέσης του υπαλλήλου και το
Υπουργείο, Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο
στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί, καθώς και τον
αριθμό του Δελτίου Ταυτότητάς του, τον
Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τηλέ-
φωνο επικοινωνίας.

Οι επιστολές συμμετοχής θα αποστέλλον-
ται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού είτε μέσω Ταχυδρομείου είτε μέσω
τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στους αριθ-
μούς 22602761 και 22602763 και θα γίνον-
ται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 22 Νο-
εμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι καμιά εκπρόθεσμη αίτηση
δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της ημε-
ρομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n

Εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία 
για Διοικητικούς Λειτουργούς, Γ.Δ.Π. Γ.Κ.Π. 
και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
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Aπόψεις και σχόλια
Ο πιο απρόβλεπτος παράγων

Μπορεί κανείς πλέον να εμπιστευθεί τις
ΗΠΑ; Η απάντηση είναι πως αυτό γίνεται

όλο και πιο δύ-
σκολο. Όταν πα-
ρακολουθεί κά-
ποιος τα όσα συμ-
βαίνουν στην
Ουάσιγκτον αυτές
τις μέρες, δεν

ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπει: κα-
κέκτυπο μιας σειράς τύπου «House of
Cards» ή μια σελίδα από τον Γκίμπον του
μέλλοντος που θα γράψει την «Παρακμή και
πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας»; Η
απάντηση δεν είναι εύκολη. Η εκλογή του
Ντόναλντ Τραμπ είχε μία λογική. Πολλά από
όσα λέει θα συνιστούσαν μια απαραίτητη
διόρθωση της αμερικανικής πολιτικής.

Οι χειρισμοί του όμως είναι τραγικοί. Οι
παλινωδίες, το παρανοϊκό προσωπικό στυλ,
η πλήρης κατάρρευση των μηχανισμών
λήψης αποφάσεων έχουν ροκανίσει ένα τε-
ράστιο κομμάτι της αμερικανικής αξιοπι-
στίας και επιρροής. Εάν μάλιστα επανεκλε-
γεί, η πορεία αυτή των ΗΠΑ δεν θα είναι
αναστρέψιμη. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά
σημαίνων Ευρωπαίος ηγέτης σε πολύ κλει-
στό κύκλο όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο με-
γαλύτερος εφιάλτης του, «η επανεκλογή του
Τραμπ θα σημάνει το τέλος της Δύσης όπως
την ξέραμε». Μεγάλα λόγια ίσως, αλλά
ζούμε και μεγάλες ιστορικές στιγμές. Στην
ευρύτερη περιοχή μας δεν υπάρχει κανείς
που να μη νιώθει ανασφάλεια, κανείς που
δεν αισθάνεται ότι βιώνει έναν σεισμό πρω-
τοφανών διαστάσεων. Ακόμη και το Ισραήλ
νιώθει απειλή, γιατί οι χειρισμοί Τραμπ δη-
μιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο τοπίο δίπλα
του. Αναζητεί στενότερη συνεργασία με την
Ελλάδα διότι πλέον θεωρεί ότι θα χρει-
ασθούν διμερείς στρατηγικές συμμαχίες
πέραν των ΗΠΑ. Οι κερδισμένοι από τις εξε-
λίξεις φαίνονται.

Ο Πούτιν έπαιξε καλά τα χαρτιά του και
κέρδισε. Θυμάμαι ακόμη την απάντηση του
Άσαντ, όταν τον συνάντησα στη Δαμασκό,
για το αν έχει κάποιο κανάλι επικοινωνίας με
τον Τραμπ: «Ξέρετε, με τον Πούτιν γνωρίζω
ότι θα πάρω την ίδια απάντηση σε ό,τι ζη-
τήσω την Παρασκευή και την επόμενη Δευ-
τέρα, με τον Τραμπ όχι». Ο Ερντογάν νιώθει
πανίσχυρος και ανεξέλεγκτος, προς το
παρόν. Και πέρα και πάνω από αυτό το γεω-

πολιτικό τοπίο, η Κίνα αναδεικνύεται όλο
και πιο πολύ ως στην σημαντική ανερχόμενη
δύναμη, που εκτοπίζει τις ΗΠΑ από την
πρωτοκαθεδρία τους. Δεν μπορεί κανείς να
πει με σιγουριά τι σημαίνουν όλα αυτά για
εμάς τους Έλληνες. Ούτε ασφαλής πυξίδα
ούτε καλά σχεδιασμένος χάρτης υπάρχουν
για να μπορεί κανείς να χαράξει πορεία σε
αυτό το σκηνικό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική είναι απο-
λύτως αναγκαία. Και γι’ αυτό είναι θετικές οι
στενές σχέσεις με την Κίνα και το «restart»
με τη Μόσχα. Το πρόβλημα όμως παραμένει.
Αν συμβεί κάτι σοβαρό στο Αιγαίο ή στην
Ανατολική Μεσόγειο, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός δεν θα ξέρει σε ποιον ακριβώς να
τηλεφωνήσει και τι θα του πει ο συνομιλη-
τής του... αν τον βρει. Ενδέχεται να ακούσει,
όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, και κάτι του
τύπου «ο Ερντογάν είναι καλός τύπος, είναι
φίλος μου. Βρες τα μαζί του...».

Αλέξης Παπαχελάς,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 10.11.2019

l Το σίγουρο είναι ότι στον σημερινό
κόσμο δεν υπάρχουν προστάτες.

?

Ο Τραμπ και η εποχή της αβεβαιότητας
Αν και πρώτη δύναμη στον κόσμο για την

ώρα, η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ βρί-
σκεται σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αυτό της

συνολικής παρακμής
μιας ηγεμονικής
χώρας που χάνει αίγλη
και φερεγγυότητα,
ψάχνοντας ποιος θα
είναι ο ρόλος της σ’
έναν κόσμο που
αλλάζει, αποκτώντας

και νέα κέντρα βάρους. Και από την άποψη
αυτή, για τη φιλελεύθερη Δύση, τα
πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν
εκφράζει ούτε την Αμερική του Λίνκολν ούτε
αυτήν των Κένεντι, Μίλερ, Στάινμπεκ και
Τζέιμς Ντιν.

Γνήσιο προϊόν της εποχής που η χρηματο-
οικονομία έπαιρνε το πρώτο χέρι στη διεθνή
αγορά, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο νεό-
πλουτος, καιροσκόπος επιχειρηματίας, ο
οποίος απεχθάνεται το πνεύμα και το παίζει
τσαμπουκάς προστάτης του μέσου Αμερικα-
νού, που τρέφεται με τα φούμαρα και τα

πνευματικά σκουπίδια του διαδικτύου. Αυτά
που τα θεωρεί και ως την καλύτερη πνευμα-
τική τροφή, για εκατομμύρια Αμερικανούς,
στους οποίους τονίζει πώς και γιατί πρέπει
να μισούν τις ελίτ.

Όταν λοιπόν ο Τραμπ προδίδει τους Κούρ-
δους μαχητές που έσωσαν την τιμή της
χώρας του πολεμώντας κατά του Ισλαμικού
Κράτους και τονίζει ότι έτσι κι αλλιώς δεν
πήραν μέρος στην απόβαση στη Νορμανδία,
είναι 100% σίγουρο ότι το κοινό στο οποίο
απευθύνεται δεν γνωρίζει ούτε πού βρίσκε-
ται η Νορμανδία αλλ’ ούτε και πότε έγινε
απόβαση σε αυτήν και γιατί. Κατά συνέπεια
τρώει αμάσητη την τραμπική δήλωση και
χειροκροτεί τον πρόεδρο με την Κόκκινη
γραβάτα και το μονίμως ξεκούμπωτο σακάκι.

Στο ίδιο μοτίβο, ο Τραμπ κλείνει εν μέρει
την αμερικανική αγορά για να προστατέψει
δήθεν τους μικροπαραγωγούς της χώρας
του, αλλά κάνει εντελώς γαργάρα τη μεγάλη
εξάρτηση της αμερικανικής οικονομίας από
την Κίνα.

Πέρα απ’ όλα αυτά, τα οποία σίγουρα δεν
είναι ουρανοκατέβατα, αλλά κυοφορήθηκαν
αρκετά χρόνια πριν, πολλούς προβληματίζει
και η στάση του Τραμπ έναντι επωνύμων αυ-
ταρχικών ηγετών.

Ιδιαίτερα δε όταν Αμερικανοί επίσημοι δη-
λώνουν ότι ζούμε στον κόσμο «των μετααν-
θρώπινων δικαιωμάτων». Όπως υπογραμμί-
ζεται στην τελευταία έκθεση του Munich Se-
curity Foundation, οι παραδοσιακοί και
σταθεροί σύμμαχοι των ΗΠΑ δύσκολα μπο-
ρούν να «χωνέψουν» τα εύσημα που δίνει ο
Τραμπ σε ανελεύθερους ηγέτες από τη Βρα-
ζιλία μέχρι τις Φιλιππίνες, ενώ ταυτόχρονα
κάνει τη σκληρότερη κριτική του στον Κα-
ναδά, τη Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απαξίωση των διεθνών θεσμών και συμ-
φωνιών έχει επανειλημμένως φέρει τις ΗΠΑ
αντιμέτωπες με τους μεγάλους συμμάχους
τους τα τελευταία χρόνια. Αυτό που οι σύμ-
μαχοι αυτοί θεωρούν ως τον μόνο τρόπο για
να αντιμετωπιστούν παγκόσμια προβλή-
ματα, ο Τραμπ το απορρίπτει ως «την ιδεο-
λογία της παγκοσμιοποίησης». Σε πολλά ζη-
τήματα μεγάλης σημασίας για τις χώρες
αυτές -από τη συμφωνία του Παρισιού για
την κλιματική αλλαγή μέχρι την πυρηνική
συμφωνία του Ιράν και τη συνθήκη INF-
πολλοί από τους παραδοσιακούς σύμμαχους
της Ουάσιγκτον έχουν προσπαθήσει να

υπάρξουν νέες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ.
Στην καλύτερη περίπτωση έχουν αισθανθεί
πως τις αγνοούν. Στη χειρότερη, αισθάνον-
ται πως απειλούνται σαν να ήταν ανταγωνι-
στές ή αντίπαλοι, αντί για σύμμαχοι και εταί-
ροι με νόμιμες ανησυχίες και συμφέροντα.

Έτσι, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια θη-
τείας, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει
μια επανεξέταση των διατλαντικών σχέσεων
στην Ευρώπη: “…Η εποχή της ευγενούς ηγε-
μονίας των ΗΠΑ μπορεί να έχει λήξει, με την
Ευρώπη να είναι εξαιρετικά απροετοίμα-
στη…», αναφέρει η έκθεση του Munich Se-
curity Foundation. Ελπίζοντας αρχικά πως ο
επονομαζόμενος «άξονας των ενηλίκων» της
αμερικανικής κυβέρνησης θα χαλιναγω-
γούσε κάποιες από τις ενέργειες του Τραμπ,
πολλοί Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολι-
τικής έχουν τώρα δυσαρεστηθεί.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τόσο οι αναλυτές όσο
και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν
ζητήσει από τους σημαντικούς φιλελεύθε-
ρους δημοκρατικούς συμμάχους των ΗΠΑ
να «αντισταθμίσουν» την έλλειψη μιας στα-
θερής αμερικανικής ηγεσίας. Οι χώρες που
συνήθως αναφέρονται είναι τα άλλα μέλη
των G7 -ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία,
η Ιταλία, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασί-
λειο-, καθώς και η Αυστραλία, η Νότια
Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο.

Οι παράγοντες αυτοί έχουν επωφεληθεί σε
τεράστιο βαθμό από αυτό που είναι γνωστό
ως φιλελεύθερη διεθνής τάξη, την οποία
υποστήριζε η δύναμη των ΗΠΑ. Κάποιοι εξ
αυτών είναι τόσο προσαρμοσμένοι σε αυτή
την τάξη -όχι μόνο σε όρους ασφάλειας, πο-
λιτικής και οικονομίας, αλλά και πνευμα-
τικά- που τους είναι δύσκολο να αντιμετω-
πίσουν και να συμβιβαστούν με έναν κόσμο
που αλλάζει. Εν τούτοις, όπως σημειώνουν
οι Ίβο Ντάαλντερ και Τζέιμς Λίντσεϊ, «…αν
αρκεστούν στα παράπονα και τους θρήνους,
δεν θα μπορούν να κατηγορούν μόνο τον
Τραμπ για το τέλος της τάξης πραγμάτων
που βασίζονταν στους γνωστούς κανόνες.
Είναι καιρός κάτι να κάνουν και οι ίδιοι». Αν
μπορούν και θέλουν, θα προσθέταμε εμείς.

Αθανάσιος Παπανδρόπουλος ,
«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 11.11.2019

l Ουδέν σχόλιον.

Παγκύπριο Συνέδριο για το θεσμό
του Προσωπικού Ιατρού στο πλαίσιο
του ΓεΣΥ διοργανώνει το προσεχές

Σάββατο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ). Το Συνέδριο, το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
απευθύνεται σε προσωπικούς ιατρούς που
συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και κύριος στόχος
του είναι να καταδειχθεί ο καταλυτικός
ρόλος που διαδραματίζει ο προσωπικός για-
τρός στην επιτυχή λειτουργία του ΓεΣΥ. 

Χαιρετισμούς στη διοργάνωση θα απευ-
θύνουν ο Υπουργός Υγείας, ο Πρόεδρος του

ΟΑΥ, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ και ο Γραμματέας
της ΟΣΑΚ. 

Κύριοι ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι ο
Δρ Λεοντής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Δρ
Marek Jezierski Διευθυντής του Προγράμ-
ματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικών
Ιατρών (General Practitioners) του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και ο Jean Muris Καθηγητής
Γενικής Ιατρικής και Πρόεδρος του Τμήμα-
τος Οικογενειακής και Γενικής Ιατρικής στο
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. n

Παγκύπριο Συνέδριο το Σάββατο
για τους Προσωπικούς Ιατρούς

Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
Το Επαρχιακό Συμβούλιο σας προσκαλεί στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο χορό μας
που θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 14 Δεκεμβρίου 2019 στις 8.00 μμ, στο ξενοδοχείο
«AQUA MARE» .

Ο χορός τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης μας κ. Γλαύκου
Χ"Πέτρου.

Η τιμή έχει καθοριστεί στα €15 το άτομο και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό με ζωντανή
μουσική.

Στη εκδήλωση θα τιμηθούν και όλοι οι συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν το 2019 και
οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι του Επαρχιακού Συμβουλίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου μέχρι την Δευτέρα 
2 Δεκεμβρίου 2019 στα τηλέφωνα:

1. Νεόφυτος Νεοφύτου               -  99632505
2. Σκεύη Κουππάρη                  -  99131837
3. Γιαννάκης Ιωάννου                -  99647286
4. Νίκος Στυλιανού                   -  99416276
5. Γεώργιος Σάββα                   -  99675647
6. Ευριπίδης Καλός                  -  99423283
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ΟΣύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), είναι ένας μη κερ-
δοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν υπο-

στηρικτικές υπηρεσίες σε θύματα βίας στην οικογένεια από
το 1990. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι η Εθνική Γραμμή
Στήριξης 1440, δύο Καταφύγια για θύματα βίας και τα παιδιά
τους, θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες  για άτομα
που δέχονται ή που ασκούν βία, προληπτικές εκπαιδευτικές
δράσεις, η Ευρωπαϊκή γραμμή στήριξης παιδιών & εφήβων
116 111 και η Ευρωπαϊκή γραμμή 116 000 για τις εξαφανίσεις
παιδιών.

Στο πλαίσιο των Παγκόσμιων 16ήμερων δράσεων ενάντια
στη βία κατά των γυναικών οι οποίες πραγματοποιούνται
κάθε χρόνο από τις 25 Νοεμβρίου (Διεθνής Ημέρα ενάντια
στη Βία κατά των Γυναικών) μέχρι 10 Δεκεμβρίου, ο ΣΠΑΒΟ
διοργανώνει  Παγκύπρια εκστρατεία ευαισθητοποίησης των
ανδρών για την βία κατά των γυναικών με σύνθημα ΓΙΝΕ

ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ.
Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του αντρικού πληθυσμού

για το σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα της βίας κατά των
γυναικών και στόχος είναι η συλλογή 1768 υπογραφών από
άνδρες οι οποίοι τάσσονται ενάντια στην έμφυλη βία. Ο
αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τα 1768 περιστατικά ενδο-
οικογενειακής βίας τα οποία χειρίστηκε ο ΣΠΑΒΟ το έτος
2018. 

Παράλληλα η εκστρατεία στοχεύει στην οικονομική ενί-
σχυση των προγραμμάτων του Συνδέσμου, καλώντας όποιον
άνδρα ενδιαφέρεται να εγγραφεί και μέλος. Η χρονιαία συν-
δρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην καμπάνια του
ΣΠΑΒΟ μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύνδεσμο στο τηλ.
+357-22 339001 ή στο email: info@domviolence.org.cy, δι-
ευθετώντας ραντεβού με το προσωπικό του Συνδέσμου για
να συλλέξει την υπογραφή του. n 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης ΣΠΑΒΟ: Οι Άνδρες Τάσσονται Κατά της Βίας των Γυναικών

ΗΓενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με από-
φασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999,
ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως

Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών για να αναδείξει έν…

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με από-
φασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακή-
ρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναι-
κών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρό-
βλημα με παγκόσμια διάσταση. Η Ημέρα
αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από
γυναικείες οργανώσεις, σε ανάμνηση της
φρικτής δολοφονίας των τριών αδελφών Μι-

ραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από την
Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή του δι-
κτάτορα Τρουχίλο στις 25 Νοεμβρίου 1960.

Η παγκόσμια διάσταση του προβλήματος
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του

ΟΗΕ μια στις τρεις γυναίκες ή κορίτσια βιώ-
νουν σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη
διάρκεια της ζωής τους, συνήθως από κά-
ποιον στενό συγγενή τους. Μόνο το 52%
των γυναικών που έχουν παντρευτεί ή συ-
ζούν, αποφασίζουν ελεύθερα σχετικά με τις
σεξουαλικές σχέσεις, τη χρήση αντισυλλη-
πτικών και την υγειονομική περίθαλψη, ενώ
750.000.000 γυναίκες και κορίτσια σε όλο
τον κόσμο παντρεύτηκαν πριν κλείσουν τα
18 τους χρόνια και 200.000.000 υπέστησαν
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών

οργάνων.
Μια στις δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν σε

όλο τον κόσμο έχασαν τη ζωή τους από τους
συντρόφους ή την οικογένειά τους, ενώ
μόνο ένας στους 20 άνδρες σκοτώθηκαν υπό
παρόμοιες συνθήκες. Το 71% όλων των θυ-
μάτων εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως
είναι γυναίκες ή κορίτσια και 3 στις 4 από
αυτές είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στην έκθεση του ΟΗΕ, η βία
κατά των γυναικών είναι εξίσου σοβαρή
αιτία θανάτου με αυτή του καρκίνου. n 
Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/74

25 Νοεμβρίου Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
μέρας για την Εξάλειψη της Βίας
ενάντια στις Γυναίκες, η EPSU στέ-

κεται συμπαραστάτης των γυναικών στον
αγώνα τους ενάντια στη βία, στην απαίτηση
για ίση αμοιβή, ίσα δικαιώματα και σωστή
επιβολή του νόμου για να προστατευθούν οι
γυναίκες εργαζόμενες. 

Η προστασία των δικαιωμάτων των γυ-
ναικών ήταν πάντοτε ένας από τους βασι-
κούς ιδρυτικούς  πυλώνες της EPSU, για
χρόνια έχουμε υποστηρίξει μία δυνατή και
περιεκτική σύμβαση του ILO βασισμένη στη
εργασιακή έμφυλη βία. Τον Ιούνιο του 2019
το ILO (International Labour Organisation)
υιοθέτησε τη σύμβαση 190 η οποία αφορά
την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης
στο χώρο εργασίας.  

Πιστεύουμε ότι η σύμβαση 190 του ILO
αποτελεί ένα βήμα προς την αναγνώριση
των δικαιωμάτων των γυναικών στην εργα-
σία μέσω ενός συστήματος τριών διαβαθμί-
σεων: αποτροπή, προστασία και στήριξη.
Περιλαμβάνει ακόμα αναφορές σε βία ενάν-
τια σε τρίτους, ένα θέμα στο οποίο η EPSU

επίσης προωθεί για χρόνια. Αυτή η σύμβαση
προσχωρεί σε ένα αριθμό εργαλείων που
στηρίζουν την εξάλειψη της βίας ενάντια
στις γυναίκες. 

Με σκοπό τη δημιουργία ενός συνεκτικού
συστήματος στήριξης  γύρω από τις γυναί-
κες, η EPSU πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την επικύρωση της  Σύμβασης της Κων-
σταντινούπολης, η οποία υπογράφτηκε από
το 2017. Προσθέτουμε τώρα ακόμα μία μάχη
σε αυτές που ήδη δίνουμε για τις γυναίκες:
μία εκστρατεία για την επικύρωση της Σύμ-
βασης 190 του ILO. 

Οφείλουμε να ενδυναμώσουμε όλα τα ερ-
γαλεία που μπορούν να βελτιώσουν τα δι-
καιώματα των γυναικών και πιστεύουμε ότι
και η Σύμβαση 190 κινείται προς αυτή την

κατεύθυνση καθώς περιλαμβάνει σαφής
οδηγίες για την επιβολή της μέσω των εθνι-
κών δημόσιων αρχών. Σε ένα κόσμο όπου
περισσότερο από 60% των γυναικών που
βίωσαν βία δεν το ανέφεραν σε κανένα και
δεν αναζήτησαν οποιαδήποτε βοήθεια κα-
λούμε αυτή την τάση να σταματήσει: οι γυ-
ναίκες πρέπει να είναι σε θέση να αποκηρύ-
ξουν τη βία χωρίς το φόβο των αντιποίνων, ή
της ταπείνωσης ή της δυσπιστίας. Ο νόμος
πρέπει να προστατεύει και να υποστηρίζει
τις γυναίκες.

Η EPSU και τα μέλη της καλούν τις κυ-
βερνήσεις να υπογράψουν και να επικυρώ-
σουν τη Σύμβαση 190 του ILO καθώς και τη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. n 
Δελτίο Τύπου EPSU, 25 Νοεμβρίου 2019

«Οι Δημόσιες Υπηρεσίες αποτρέπουν, προστατεύουν, στηρίζουν: 
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες συμπαραστάτες των γυναικών ενάντια στη βία»

Οαπολογισμός των γυναικών θυμά-
των βίας είναι μεγαλύτερος από όσο
φοβόμασταν. Καμία δεν το διάλεξε.

Ήταν όλες θύματα κυρίως της μη προκοπής
του κράτους να τις προστατεύσει. Τώρα θα
μας ακούσετε, τώρα θα ανοίξετε τις πόρτες.
Θεσμοί και κοινωνία ως εδώ. Καμία άλλη
νεκρή, καμία άλλη φοβισμένη, καμία άλλη
κτυπημένη, καμία άλλη εκτεθειμένη ως υπο-
ψήφια νεκρή, καμένη, με σπασμένα κόκαλα,
τρομοκρατημένη. Οι δομές δεν προστάτευ-
σαν καμιά, οι θεσμοί απογυμνώθηκαν. Πρέ-

πει να αλλάξουν όλα τώρα. Κουλτούρα, οι-
κονομική στήριξη, προϋπολογισμός εφαρ-
μογής ευρωπαϊκών οδηγιών και συμβάσεων
για το χειρισμό τους, νομική αναπροσαρ-
μογή, πρωτόκολλα, εκπαιδεύσεις, αποκατά-
σταση του θύματος, ποινές, παραπομπές
θυτών σε προγράμματα, αντιλήψεις. 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓ-
ΚΥΠΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΜΑΡΤΥ-
ΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
24/11/2019 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟ-

ΣΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΩΡΑ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ. ΣΥ-
ΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ PARKING ΛΕΩΦΟ-
ΡΕΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΛΙΓΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 10 ΛΕΠΤΑ
ΠΡΙΝ. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ… 
Κοινωνία #anoixeto - Κράτος #akouseto
NΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ.
https://www.facebook.com/events/241915
6255013944/

Παγκύπρια Κινητοποίηση/Διαμαρτυρία ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με επιστολή της ημερομηνίας 29.7.2019

προς τον Υπουργό Οικονομικών, η Διευθύν-
τρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
(εφεξής «ΓΤΠ») ζήτησε την απόσπαση στο
ΓΤΠ ενός πεπειραμένου σκηνοθέτη-παρα-
γωγού από το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου
(εφεξής «ΡΙΚ»).  

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής ο «Αν. Γε-
νικός Διευθυντής»), με επιστολή του ημερο-
μηνίας 27.9.2019, υπέβαλε στον Πρόεδρο
της ΕΔΥ σύσταση του Υπουργού Οικονο-
μικών κατόπιν εισήγησης, ως αναφέρει, του
Υπουργού Εσωτερικών ημερομηνίας
24.9.2019, για απόσπαση του αιτητή, Ανώτε-
ρου Λειτουργού Προγραμμάτων Τηλεόρα-
σης στο ΡΙΚ, για σκοπούς κάλυψης υπηρε-
σιακών αναγκών στο ΓΤΠ, από τις 2.10.2019
ή το συντομότερο δυνατό, για περίοδο τριών
χρόνων. 

Στην εν λόγω επιστολή του Αν. Γενικού Δι-
ευθυντή, σημειώθηκε ότι, η επαρχία διαμο-
νής του αιτητή είναι η Λευκωσία και, ως εκ
τούτου, η σκοπούμενη απόσπαση δεν συνε-
πάγεται αλλαγή του τόπου διαμονής του.
Στην εν λόγω επιστολή σημειώθηκε, επίσης,
ότι το ΡΙΚ έχει 181 μόνιμες θέσεις και δεν
υπήρχε άλλος υπάλληλος του εν λόγω ορ-
γανισμού σε απόσπαση στη
δημόσια υπηρεσία ή σε οργα-
νισμό δημοσίου δικαίου.

Ενόψει τούτου, η ΕΔΥ, στη
συνεδρίαση της ημερομηνίας
3.10.2019, αποφάσισε την
απόσπαση του αιτητή, για
σκοπούς κάλυψης υπηρεσια-
κών αναγκών, στο ΓΤΠ από
την 7.10.2019 και για περίοδο
τριών χρόνων. Ο αιτητής ενη-
μερώθηκε για την εν λόγω Ο
αιτητής ενημερώθηκε για την
εν λόγω απόφαση, με επι-
στολή του Προέδρου της ΕΔΥ
ημερομηνίας 4.10.2019 και
ενάντια στην απόφαση αυτή
καταχωρήθηκε η υπό τον ως
τίτλο και αριθμό προσφυγή.  

Νομικοί ισχυρισμοί
Με την πιο πάνω προσφυγή ο αιτητής επι-

ζητεί «δήλωση του Δικαστηρίου ότι η πράξη
και/ή απόφαση της καθ’ ης η αίτηση ημερ.
4.10.2019 ως αυτή κοινοποιήθηκε στον Αι-
τητή την ίδια ημέρα και με την οποία δια-
τάχθηκε η «απόσπαση» του από το ΡΙΚ όπου
υπηρετεί και έχει Συνδικαλιστική δράση από

7.10.2019 στο Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών, χωρίς να γνωρίζει γιατί ήταν τούτο
αναγκαίο με προειδοποίηση ενός Σαββατο-
κύριακου και/ή χωρίς να εξεταστεί η κατα-
διωκτική ενέργεια κατά του Αιτητή ως συν-
δικαλιστή και/ή προηγουμένως να ακουστεί
ο Αιτητής ο οποίος δεν επιθυμούσε τέτοια
«απόσπαση» είναι άκυρη, παράνομη και στε-
ρημένη οποιουδήποτε έννομου αποτελέσμα-
τος».

Ο Αιτητής, στα πλαίσια της πιο πάνω προ-
σφυγής, με μονομερή αίτηση του ημερομη-
νίας 7.10.2019, επιζήτησε από το Δικαστήριο
την ακόλουθη θεραπεία:.

Α). Διάταγμα Δικαστηρίου που να διατάσ-
σει την αναστολή εκτέλεσης και/ή εφαρμο-
γής της απόφασης της καθ’ ης η αίτηση, που
κοινοποιήθηκε με επιστολή της ΕΔΥ ημερο-
μηνίας 4.10.2019 από το ΡΙΚ όπου υπηρετεί,
στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μέχρι
την εκδίκαση και/ή την πλήρη αποπεράτωση
και/ή εκδίκαση της προσφυγής του Αιτητή
υπό τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό προ-
σφυγή και/ή τουλάχιστον μέχρι την καταχώ-
ριση ένστασης και εκδίκασης της παρούσας
ενδιάμεσης αίτησης.

(Β). Σύντομη δικάσιμο.
(Γ). Οποιοδήποτε άλλο διάταγμα και/ή θε-

ραπεία ήθελε κρίνει το Σεβαστό Δικαστήριο
δίκαιη ή αναγκαία υπό τις περιστάσεις να
παράσχει.

(Δ). Έξοδα της αίτησης πλέον Φ.Π.Α. 
Ο αιτητής με ένορκη δήλωση του ημερο-

μηνίας 7.10.2019 υποστήριξε ότι συντρέχουν
οι κατά τη νομολογία λόγοι για την έκδοση
του αιτούμενου διατάγματος, ήτοι της έκδη-
λης παρανομίας ή ανεπανόρθωτης ζημιάς,
διότι, η επίδικη απόφαση εκδόθηκε κατά πα-
ραβίαση του Ν.158(Ι)/1999 και της νομολο-

γίας, καθώς και για αλλότρι-
ους σκοπούς. Η επίδικη από-
φαση της καθ’ ης η αίτηση
ήταν, κατά τον αιτητή, αναι-
τιολόγητη και/ή αποτέλεσμα
απροκάλυπτης ή προκλητι-
κής καταδίωξης και/ή προ-
σπάθειας φίμωσης της συνδι-
καλιστικής του δράσης ή
απόψεων, εκδόθηκε δέσμια
και/ή λόγω πλάνης και/ή μη
δέουσας έρευνας και/ή είναι
προϊόν συστηματικής, από
πλευράς του Γενικού Διευ-
θυντή, καταδίωξης του και/ή
εσφαλμένης διαδικασίας
και/ή λήφθηκε ως δυσμενής
πράξη, κατά παραβίαση του
δικαιώματος ακρόασης του
και/ή κατά παράβαση της

χρηστής διοίκησης και/ή της φυσικής δι-
καιοσύνης και, εν γένει, των δικαιωμάτων
του αιτητή, ως αυτά προβλέπονται στο Σύν-
ταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και τη νομολογία. 

Κατά τον αιτητή, η επίδικη απόφαση ήταν
τιμωρητική και πεπλανημένη, διότι δεν
υπήρχε η άποψη της Αρμόδιας Αρχής, ως ο

περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας
Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου
Δικαίου Νόμος του 2017, 47(Ι)/2017 (εφεξής
ο «Νόμος») απαιτεί, είχε αφετηρία αλλότριο,
μη νόμιμο σκοπό και ήταν αποτέλεσμα αλα-
ζονικής στάσης, αφού δεν
εξειδικεύετο το συμφέρον της
υπηρεσίας και/ή λήφθηκε για
να εκπαραθυρωθεί ο πρό-
εδρος της συντεχνίας και να
φιμωθεί η ελεύθερη και/ή συν-
δικαλιστική άποψη. 

Κατά τον αιτητή, η έκδοση
της αιτούμενης απόφασης ως
θα προστάτευε ύψιστα συν-
ταγματικά του δικαιώματα,
όπως το κατά έκδηλη παρανο-
μία παραβιασθέν δικαίωμα
της προηγούμενης πριν την
έκδοση της επίδικης απόφα-
σης ακρόασης του, ως ζήτημα
φυσικής δικαιοσύνης, καθώς
και το δικαίωμα του αιτητή σε
συνδικαλιστική δράση και/ή
της προσωπικότητας ή ζωής. Ο αιτητής επι-
καλέστηκε, για τους πιο πάνω λόγους και
ανεπανόρθωτη ζημιά στις προσπάθειες της
συντεχνίας που προήδρευε, για επίλυση
υπαρχόντων προβλημάτων. Περαιτέρω ισχυ-
ρίστηκε ότι σε αντίθετη περίπτωση η προ-
σφυγή του θα ήταν άνευ αντικειμένου, αφού,
μέχρι να δικαστεί η προσφυγή στην ουσία
της, θα παρέλθει αρκετός χρόνος, με ανά-
λογη ανεπανόρθωτη βλάβη των δικαιωμά-
των του. Τέλος, ο αιτητής επικαλέστηκε και
άμεση απειλή για την υγεία του

Κατά την ακρόαση της αίτησης, ο ευπαί-
δευτος δικηγόρος για τον αιτητή, πέραν των
ανωτέρω, υποστήριξε ότι το Υπουργείο Εσω-
τερικών δεν είχε αρμοδιότητα στην παρούσα
περίπτωση και κακώς αναμίχθηκε στην δια-
δικασία, ενώ υποστήριξε και ότι, η επίδικη
απόφαση παραβιάζει το άρθρο 4(1)(β) του
Νόμου, αφού η εισήγηση για απόσπαση του
αιτητή από τον Υπουργό Οικονομικών δεν
συμπεριλάμβανε τις απόψεις αυτού, ως ο
Νόμος ορίζει. 

Τέλος, η πλευρά του αιτητή, αφού εστίασε
στο θέμα της έλλειψης προηγούμενης ακρό-
ασης του αιτητή, υποστήριξε και ότι, η απλή
χειρόγραφη σημείωση «Συμφωνώ. Παρ. για
τις ενέργειες σας» από τον Υπουργό Οικονο-
μικών προς τον Διευθυντή του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επί αν-
τιγράφου της επιστολής ημερομηνίας
29.7.2019 της Διευθύντριας του ΓΤΠ προς
τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία γι-
νόταν γενική εισήγηση για απόσπαση πεπει-
ραμένου-σκηνοθέτη παραγωγού στο ΓΤΠ,
δεν συνιστούσε δέουσα και αιτιολογημένη
απόφαση επί σαφούς εισήγησης, για λήψη
της επίδικης απόφασης σε σχέση με τον αι-
τητή. 

Η ευπαίδευτη συνήγορος για την καθ’ ης η
αίτηση απέρριψε όλα τα ανωτέρω, υποστη-
ρίζοντας ότι:

α). Δεν είχε καταδειχτεί οποιοσδήποτε

λόγος για την έκδοση του αιτούμενου δια-
τάγματος, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
προς τούτο.

β). Δεν συνέτρεχε έκδηλη ή οποιαδήποτε
άλλης μορφής παρανομία της
επίδικης απόφασης, ούτε πι-
θανότητα να υποστεί ο αιτη-
τής ανεπανόρθωτη ζημιά.

γ). Οι λόγοι που προβλήθη-
καν  άπτοντο της ουσίας της
προσφυγής και δεν θα  μπο-
ρούσαν να κριθούν στο
παρόν στάδιο. 

δ). Η νομική βάση της αί-
τησης ήταν παράτυπη, ανυ-
πόστατη και λανθασμένη,
ενώ δεν μπορούσαν να συνυ-
πάρξουν δύο αιτητικά διαφο-
ρετικά μεταξύ τους, δηλαδή
αυτό της σύντομης εκδίκασης
και αυτό της αναστολής της
επίδικης απόφασης, αφού η
αίτηση για σύντομη εκδίκαση

έπρεπε να γίνει με διαφορετική αίτηση.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την επίδικη

αίτηση τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(i). Η δυνατότητα έκδοσης προσωρινών

διαταγμάτων, μέχρι την εκδίκαση και αποπε-
ράτωση μίας προσφυγής, εδράζεται στον
Κανονισμό 13 των Διαδικαστικών Κανονι-
σμών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικα-
στηρίου, ο οποίος συνεχίζει να τυγχάνει
εφαρμογής, κατά πως ορίζεται στον Κανονι-
σμό 2 των περί της Λειτουργίας του Διοικη-
τικού Δικαστηρίου (Αρ. 1) Διαδικαστικών
Κανονισμών του 2015 (6/2015).  

(ii). Η δικαιοδοσία αυτή ασκείται με φειδώ
και μόνο όταν στοιχειοθετηθεί ότι υπάρχει
ένα από τα δύο πιο κάτω απαραίτητα στοι-
χεία, δηλαδή α) έκδηλη παρανομία στη λήψη
της προσβαλλόμενης απόφασης ή β) πρό-
κληση ανεπανόρθωτης ζημιάς στον αιτητή,
από τη μη έκδοση του διατάγματος. 

Όπως λέχθηκε, σχετικά, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ν. Marfin Popular Bank
(2007) 3 ΑΑΔ 32: «η εξαιρετική δικαιοδοσία
του Ανωτάτου Δικαστηρίου για έκδοση προ-
σωρινού διατάγματος όπως είναι πάγια νο-
μολογημένο, αναλαμβάνεται μόνο εφόσον
διαπιστώνεται πως η προσβαλλόμενη διοι-
κητική απόφαση είναι έκδηλα παράνομη ή
εφόσον, στο πλαίσιο του συνόλου των δεδο-
μένων, δικαιολογείται να εκδοθεί ενόψει
επαπειλούμενης, εξαιτίας της, ανεπανόρθω-
της βλάβης...»

(iii). Όπως έχει επανειλημμένα νομολογη-
θεί, η παρανομία για να θεωρηθεί ως έκδηλη,
πρέπει να είναι πρόδηλα αναγνωρίσιμη
χωρίς να χρειάζεται να διερευνηθούν τα αμ-
φισβητούμενα γεγονότα. (Βλέπε, ΚΡΟΚΙ-
ΔΟΥ κ.ά.. v. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1998) 3
Α.Α.Δ. 1857). 

Υπόθεση Αρ. 738/2011.

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

31 Οκτωβρίου, 2019

Η εξαιρετική δι-
καιοδοσία του
Ανωτάτου Δικα-
στηρίου για έκ-
δοση προσωρινού
διατάγματος ανα-
λαμβάνεται μόνο
εφόσον διαπιστώ-
νεται πως η προ-
σβαλλόμενη διοι-
κητική απόφαση
είναι έκδηλα πα-
ράνομη.

Όπως έχει επανει-
λημμένα νομολο-
γηθεί, η παρανο-
μία για να θεωρη-
θεί ως έκδηλη,
πρέπει να είναι
πρόδηλα αναγνω-
ρίσιμη χωρίς να
χρειάζεται να διε-
ρευνηθούν τα αμ-
φισβητούμενα γε-
γονότα.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Ημερίδα λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
για την πρόληψη και καταπολέμηση διαφθοράς

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνε-
ται καθημερινά η ανάγκη για ευαισθητοποίηση
και εκπαίδευση όλου του δημόσιου τομέα για

θέματα Πρόληψης και Καταπολέμησης της Διαφθο-
ράς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως συνεχίζει την ενημέρωση των Λειτουργών – Συν-
δέσμων στα Υπουργεία και Υπηρεσίες για εφαρμογή
της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς.

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, 50 Λειτουργοί -
Σύνδεσμοι Υπουργείων / Υπηρεσιών / Φορέων του δη-
μόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για θέματα
που αφορούν στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγι-
κής κατά της Διαφθοράς, συμμετείχαν σε εκπαιδευ-
τική ημερίδα για τον ρόλο που δύναται να διαδραμα-
τίσει ο Εσωτερικός Έλεγχος στην πρόληψη και Κατα-
πολέμηση της Διαφθοράς.

Η εκπαιδευτική ημερίδα, η οποία σχεδιάστηκε και
διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, στo πλαίσιo του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δρά-
σης κατά της Διαφθοράς, αποτελεί μέρος του Κύκλου 'Α' Εκ-
παιδεύσεων του Υπουργείου, με θέμα «Εισαγωγή στην Πρό-
ληψη και Καταπολέμηση της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ». Η ημερίδα

διοργανώθηκε με τη στήριξη της Κυπριακής Ακαδημίας Δη-
μόσιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οι-
κονομικών.

Κατόπιν εισαγωγής από την Υπεύθυνη του Γραφείου Δια-
φάνειας και Πρόληψης της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Ελπίδα Σόλωνος, η

οποία προέβη σε σύντομη αναδρομή στις
πέντε ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από
τον Ιούνιο 2019 μέχρι σήμερα για τους Λει-
τουργούς Συνδέσμους και σύντομη παρου-
σίαση από την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου κα
Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου σχετικά με το έργο
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ακολού-
θησε εκπαίδευση από τον Καθηγητή Λογιστι-
κής κ. Ιωσήφ Κασάπη, ο οποίος εξειδικεύεται
σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, απάτης, δικα-
νικής λογιστικής και συμμόρφωσης. Οι συμμε-
τέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για τον ρόλο και την αξία του εσωτερικού
ελέγχου και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα
σημαντικότατο εργαλείο για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της διαφθοράς γενικά,
αλλά και ειδικότερα στον δημόσιο τομέα, μέσα

από την προστιθέμενη αξία του ως προς την προστασία που
δύναται να προσφέρει κατά της απάτης και της διαφθοράς,
ακόμη και των λαθών και των αλόγιστων σπαταλών, καθώς
και μέσα από την ιδιότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες προ-
όδου και βελτιώσεων. n

Προσαυξήσεις σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου 
οι οποίοι απασχολούνται σε μερική βάση

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου της 31ης
Οκτωβρίου 1988 που εκδόθηκε από το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προ-

σωπικού, με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι
όροι απασχόλησης για τους Έκτακτους
Υπαλλήλους και συγκεκριμένα, της παρα-
γράφου 4(2) στην οποία αναφέρεται ότι μετά
τη συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς υπη-
ρεσίας στην ίδια απασχόληση,  η Διευθύν-
τρια του ΤΔΔΠ με νέα εγκύκλιο της ανακοί-
νωσε ότι το  Υπουργικό Συμβούλιο στη Συ-
νεδρία του στις 2 Οκτωβρίου, αποφάσισε να
εγκρίνει την παραχώρηση προσαύξησης από
την 1.11.2019, στους εργοδοτούμενους αο-
ρίστου χρόνου που απασχολούνται σε με-
ρική βάση στη δημόσια υπηρεσία, με τη συμ-
πλήρωση 12μηνης απασχόλησης, χωρίς να

απαιτείται η απασχόληση αυτή να είναι συ-
νεχόμενη, ως ακολούθως:

(α) Από την 1.11.2019 θα παραχωρηθεί
άμεσα προσαύξηση στους εργοδοτούμενους
αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε με-
ρική βάση στη δημόσια υπηρεσία, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί θα έχουν συμπληρώ-
σει 12 μήνες απασχόλησης (όχι απαραίτητα
συνεχόμενης) ως εργοδοτούμενοι αορίστου
χρόνου. Η επόμενη προσαύξηση θα τους πα-
ραχωρηθεί μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών
απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται και πάλι,
η απασχόληση αυτή να είναι συνεχόμενη.

(β) Οι εργοδοτούμενοι σε μερική βάση στη
δημόσια υπηρεσία που είναι αορίστου χρό-
νου αλλά δεν θα έχουν συμπληρώσει, μέχρι
την 1.11.2019, 12 μήνες απασχόλησης (όχι

απαραίτητα συνεχόμενης) ως εργοδοτούμε-
νοι αορίστου χρόνου, θα δικαιούνται παρα-
χώρηση προσαύξησης μόλις τους συμπλη-
ρώσουν.

(γ) Οι εργοδοτούμενοι σε μερική βάση στη
δημόσια υπηρεσία που είναι ορισμένου χρό-
νου και ενδεχομένως, θα γίνουν στο μέλλον
εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, θα δι-
καιούνται παραχώρηση προσαύξησης μόλις
συμπληρώσουν 12 μήνες απασχόλησης ως
εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου.

Νοείται ότι για σκοπούς συμπλήρωσης
των 12 μηνών απασχόλησης θα λαμβάνεται
υπόψη μόνο αυτή η οποία λογίζεται για σκο-
πούς παραχώρησης προσαυξήσεων (π.χ.

άδεια απουσίας χωρίς απολαβές άνω των 15
ημερών επηρεάζει την παραχώρηση προ-
σαύξησης).

Τα Υπουργεία / Υφυπουργεία κλήθηκαν να
μεριμνήσουν όπως η Εγκύκλιος γνωστοποι-
ηθεί στους επηρεαζόμενους εργοδοτούμε-
νους αορίστου χρόνου και  όπως κοινοποι-
ήσουν την εν λόγω Εγκύκλιο στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβα-
νομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοί-
κησης, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
τους, για εφαρμογή εκεί όπου ακολουθείται
η αντίστοιχη πολιτική της δημόσιας υπηρε-
σίας. n

Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή Επαρχιακού Λευκωσίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε

χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή για τα παιδιά των
μελών την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου & Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο
ΠΑΣΥΔΥ “Μιχαλάκης Καραολής”.

Το παιδικό έργο «Ο Νικολάκης Ο Άγιος Βασίλης & Τα Σκυλάκια Του» από την Παιδική
Σκηνή Δώρου Κυριακίδη θα ανεβεί σε τρεις παραστάσεις, ώστε να ικανοποιηθούν όλοι
οι μικροί μας φίλοι:

• Πέμπτη 19/12/2019 η ώρα 5:00 μ.μ.
• Σάββατο 21/12/2019 η ώρα 10:30 π.μ.
• Σάββατο 21/12/2019 η ώρα 12:00 μ.μ.
Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικοταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-

σκεδάσει τα παιδιά.
Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευ-

ρεθούν.
Με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα.
Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου:
1. Τάκης Χαμπουρίδης 99414162
2. Δέσπω Λεχνού 99521178
4. Χριστοφή Κατερίνα 99400919 (Κτηματολόγιο)
5. Νέστωρας Φυλακτού 99532332 (Γενικό Νοσοκομείου Λ/σίας)
6. Δώρα Παπαζησίμου 99353905 (Μακάρειο Νοσοκομείο)
και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσής μας, στον 3ον όροφο

(Αρχείο) τηλέφωνο 22844300.

Επιμορφωτικά μαθήματα στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
Το Επαρχιακό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου αποφάσισε όπως παραδίδονται επι-

μορφωτικά μαθήματα γυναικείου ενδιαφέροντος, με θέμα  (Σμίλες-Βελονάκι) σε όσες γυ-
ναίκες συναδέλφους έχουν αφυπηρετήσει ή είναι ακόμη στην υπηρεσία..

Τα μαθήματα θα παραδίδονται στον τρίτο όροφο του οικήματος της συντεχνίας κάθε
Δευτέρα στις 10.30-11.30 το πρωί.

Όσες συναδέλφισσες ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με την συν. κυρία Σκεύη Κουπ-
πάρη στο τηλέφωνο 99131837.

Ο ορισμός της έκδηλης παρανομίας δό-
θηκε και στην ΛΟΪΖΙΔΗΣ v. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΩΝ (1995) 3 ΑΑΔ 233 ως εξής:  «Έκδηλη
παρανομία είναι εκείνη που, αν δεν αναδύε-
ται αυτόματα ανακύπτει κατόπιν αναλογι-
σμού ως προς τις επιπτώσεις στοιχείων ενυ-
παρχόντων στο διαθέσιμο υλικό εφόσον βέ-
βαια ότι απορρέει παραμένει αντικειμενικά
αναντίλεκτο και μη υποκείμενο σε στάθμιση

για έκφραση κρίσης...»
(iv). Με βάση όλα όσα έχω ανωτέρω πα-

ραθέσει και αφού εξέτασα ένα προς ένας
τους ισχυρισμούς του αιτητή κρίνω ότι, η με
όποιο τρόπο υποστηριζόμενη από τους αι-
τητές παρανομία της επίδικης απόφασης
σαφώς δεν είναι έκδηλη, ως την έχει ερμη-
νεύσει η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου και δεν μπορεί να στηρίξει την αίτηση
αναστολής της επίδικης απόφασης. n

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου
Συνέχεια από σελ. 5
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Μείωση μονίμων αύξηση εκτάκτων τον Οκτώβριο

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Οκτώβριο του 2019 αυξήθηκε κατά
595 άτομα (1,1%) σε σχέση με τον

αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα
52.476 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρα-
τηρείται μείωση κατά 575 άτομα (-2,0%),
από 28.487 σε 27.912 άτομα. Στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση (8,4%)
φθάνοντας τις 15.971 σε σχέση με 14.731
άτομα τον Οκτώβριο του 2018. 

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 υπάρ-
χει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπι-
κού με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να
παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευ-
τικής Υπηρεσίας (3,3%) και πιο συγκεκρι-
μένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό
20,8% (712 άτομα).

Σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019, τόσο
στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρε-
σίας όσο και των Δυνάμεων Ασφαλείας πα-

ρατηρείται αύξηση με την μεγαλύτερη στο
έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπη-
ρεσίας (19,1%). Το Προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας μειώθηκε κατά 36 άτομα (-0,2%). 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περι-
λαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαι-
δευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας
και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες.
Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι
μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουρ-
γείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκ-
παιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μό-
νιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό
που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς
και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγι-

κότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού
Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περι-
λαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομί-
σθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί,
έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βου-
λευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομά-
δων).
Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την
απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γε-
νικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που
πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρ-
τήτως της περιόδου και της διάρκειας που
απασχολήθηκαν. n

Εκδρομή στα Λεύκαρα – Κάτω Δρυ
από το Τμηματικό ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας διοργανώνει εκδρομή για τα μέλη του το
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, 2019, με προορισμό τα Λεύκαρα – Κάτω Δρυ.

Ώρα αναχώρησης: 8.30π.μ. από το χώρο της ΠΑΣΥΔΥ.
Πρόγραμμα:
1. Καφές στα Λεύκαρα – καφενείο «Η Πλατεία»
2. Περιδιάβαση στα γραφικά δρομάκια των Λευκάρων
3. Επίσκεψη στο Μουσείο Μέλισσας και Κεντήματος στον Κάτω Δρυ
4. Φαγητό στο καφεστιατόριο Πλάτανος στον Κάτω Δρυ
5. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Μηνά
Τιμή κατ’ άτομο €20 (λεωφορείο, γεύμα και μουσείο).
Ξεναγός: Καίτη Οικονομίδου
Δηλώσεις συμμετοχής:
Τάκης Χαμπουρίδης - Τηλ. 99414162
Κώστας Κωνσταντίνου - Τηλ. 99533420
Δέσπω Λεχνού - Τηλ. 99521178
Πηνελόπη Πέτσα - Τηλ. 99459353
Κατερίνα Χριστοφή - Τηλ. 99400919
Τασούλα Χατζηπροδρόμου - Τηλ. 99541212
Μάρω Κουνιαΐδου (Συντονίστρια) - Τηλ. 99423663
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 50 άτομα. Τελευταία ημερομηνία δήλωσης 

ενδιαφέροντος 2/12/2019. Θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό των €5 κατ’ άτομο στην 
κα Μάρω Κουνιαΐδου, που θα βρίσκεται στις 2/12/2019, στο χώρο της καφετέριας Grey
Terrace, μεταξύ των ωρών 10π.μ. – 12μ. 

Εκπαίδευση Επιτροπών/Λειτουργών 
Ισότητας για Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Σεξουαλικής Παρενόχλησης

Με εγκύκλιο της η Διευθύντρια του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού αναφέρεται στον Κώ-

δικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την
Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της
Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια
υπηρεσία, ο οποίος υιοθετήθηκε με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 12
Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με τον Κώδικά, κάθε αρμόδια
αρχή οφείλει να προωθήσει τη σύσταση Επι-
τροπής Ισότητας στον χώρο εργασίας, και
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να ορίσει Λει-
τουργό Ισότητας. Ακολούθως, οι αρμόδιες
αρχές οφείλουν να μεριμνήσουν για την
απαραίτητη πιο εξειδικευμένη επιμόρφωση
των μελών της Επιτροπής ή του/της Λει-
τουργού Ισότητας, ανάλογα με την περί-
πτωση.

Ενόψει των πιο πάνω, η Κυπριακή Ακαδη-
μία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με
το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προ-
στασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απα-
σχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση,
διοργανώνουν μονοήμερα εργαστήρια επι-
μόρφωσης των μελών της Επιτροπής ή
του/της Λειτουργού Ισότητας, ανάλογα με
την περίπτωση.

Τα εργαστήρια έχουν προγραμματιστεί να

πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 303, στον
30 όροφο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημό-
σιας Διοίκησης κατά τις πιο κάτω ημερομη-
νίες:

• 19 Νοεμβρίου 2019
• 26 Νοεμβρίου 2019
• 3 Δεκεμβρίου 2019
• 1Ο Δεκεμβρίου 2019 (μόνο για τους Λει-

τουργούς Ισότητας που έχουν καθοριστεί
στα Υπουργεία από το ΥΔΔΤ). 

Με την εγκύκλιο κλήθηκαν οι αρμόδιοι
στις διάφορες υπηρεσίες να ενημερώσουν τα
μέλη των Επιτροπών ή τους/τις Λειτουργούς
Ισότητας για συμμετοχή σε ένα από τα πιο
πάνω εργαστήρια. Οι Συντονιστές/στριες
Μάθησης όλων των Οργανισμών κλήθηκαν
να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο συμ-
μετοχής με τα ζητούμενα στοιχεία για το 
σύνολο των συμμετεχόντων / συμμετεχου-
σών του Οργανισμού τους και να το στεί-
λουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
nagrotou@capa.mof.gov.cy το αργότερο
μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019. Τα άτομα που
τελικά θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν
σε κάθε εργαστήρι, θα ειδοποιηθούν με ηλε-
κτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά όπου δεν
υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση, από την αρ-
μόδιο λειτουργό της Ακαδημίας για επιβε-
βαίωση της συμμετοχής τους. n
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Πρόεδρος ΕΔΥ: στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας 
με το πλέον κατάλληλο προσωπικό, το όραμα μας

ΟΠρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας κ. Γεώργιος Παπαγεωρ-
γίου, με την ευκαιρία της επίδοσης

της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2018
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε συ-
νάντηση στις 7 Νοεμβρίου με τους εκπρο-
σώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
στο Γραφείο της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της
συνάντησης αναλύθηκε το έργο της ΕΔΥ
κατά το 2018 και παρουσιάστηκαν οι δρα-
στηριότητές της μέχρι σήμερα, οι προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της και οι πρωτοβουλίες/δρά-
σεις που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη για την εισα-
γωγή μεταρρυθμίσεων που να καθιστούν τη
δημόσια υπηρεσία πιο αποτελεσματική και
σε καλύτερη θέση να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πολιτών.

Όραμα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-
σίας, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, είναι
η στελέχωση της υπηρεσίας με το πλέον κα-
τάλληλο προσωπικό προκειμένου να δια-
σφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία της, με γνώμονα πάντοτε την
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Το 2018 η Επιτροπή συνέχισε με εντατι-
κούς ρυθμούς την προσπάθειά της για εμπέ-
δωση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις απο-
φάσεις της, στον βαθμό που αυτό επιτρέπε-
ται από τη νομοθεσία για προστασία των
προσωπικών δεδομένων, για περαιτέρω επι-
τάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών
για τα θέματα που τίθενται ενώπιόν της και
για την αύξηση της παραγωγικότητας και
περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας των μηχανισμών που υποστηρίζουν τη
λήψη των αποφάσεών της. Στο πλαίσιο αυτό,
η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μέσα στο 2018

τις συνθήκες και τα δεδομένα που της επι-
τρέπουν να λειτουργεί σε σχεδόν πλήρες ψη-
φιακό περιβάλλον.  

Σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο αυτό, όπως
ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, αποτέλεσε,
κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση
έτους, η έναρξη της λειτουργίας από τον Ια-
νουάριο του 2018 του συστήματος υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων για διεκδίκηση θέ-
σεων στη δημόσια υπηρεσία που επέτρεψε
την ταχύτερη και οικονομικότερη διαχείριση
των αιτήσεων και την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής χαιρέτισε την
κατάθεση στη Βουλή εκ μέρους της Κυβέρ-
νησης των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων
που στοχεύουν στη μεταρρύθμιση της δημό-
σιας υπηρεσίας, τονίζοντας ότι η μεταρρύθ-
μιση είναι και επείγουσα και αναγκαία προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά
προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζει
η δημόσια υπηρεσία. Ο κ. Παπαγεωργίου
έκανε ειδική αναφορά στο ισοπεδωτικό σύ-
στημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλή-
λων και τα προβληματικά σχέδια υπηρεσίας.
Τόνισε, επίσης, την αναγκαιότητα για επέ-
κταση και, ει δυνατόν, καθολική εφαρμογή
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το

φάσμα της δημόσιας υπηρε-
σίας, κάτι που θα συμβάλει
στη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας και αποδοτι-
κότητας της υπηρεσίας, θα
δημιουργήσει ασφαλέστερη
βάση επί της οποίας θα στη-
ρίζονται οι αποφάσεις που
λαμβάνονται, θα περιορίσει
τη σπατάλη χρόνου και χάρ-
του και θα συμβάλει τα μέγι-
στα στην καλύτερη και ταχύ-
τερη εξυπηρέτηση του πο-
λίτη.  

Ο κ. Παπαγεωργίου χαρακτήρισε ύψιστη
προτεραιότητα και εθνικό καθήκον για
όλους όσοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά
την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στη δημόσια
υπηρεσία που να αντιμετωπίζουν επαρκώς
τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί, να
απλοποιούν τις διαδικασίες και να καθι-
στούν τη δημόσια υπηρεσία πιο αποτελε-
σματική και σε καλύτερη θέση να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες του κοινού, των επι-
χειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας
γενικότερα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά
με τον αριθμό των προσφυγών που καταχω-
ρήθηκαν το 2018, ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής ανέφερε ότι οι προσφυγές κατά το 2018
ανήλθαν στις 149, και τόνισε ότι ο αριθμός
των προσφυγών που καταχωρούνται εξαρ-
τάται πάντα από τον αριθμό των θέσεων που
πληρώνονται, καθώς και ότι οι προσφυγές,
κατά κύριο λόγο, αφορούν προαγωγές, όπου
τα κριτήρια είναι ισοπεδωτικά. Τόνισε, τέλος,
ότι είναι αυτονόητο ο αριθμός των προσφυ-
γών για το 2018 και το 2019 να είναι αυξη-
μένος γιατί αυξημένες ήταν και οι προαγω-
γές.

Τέλος, ερωτηθείς αναφορικά με τη βαρύ-

τητα που έχει η προφορική εξέταση στις
προσλήψεις ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι
η προφορική εξέταση παίρνει 20 μονάδες και
είναι λογικό να μπορεί να ανατρέψει δεδο-
μένα γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Σε
καμιά χώρα, κατά κανόνα, δεν προσλαμβά-
νεται προσωπικό χωρίς προφορική εξέταση,
τόνισε, γιατί η προσωπικότητα του υποψη-
φίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδι-
κασία πρόσληψης. Οι χώρες που δίνουν έμ-
φαση στην αξιοκρατία δίνουν μεγαλύτερη
βαρύτητα στην προσωπικότητα, τις ικανό-
τητες και δεξιότητες που αφορούν τη συγ-
κεκριμένη θέση  και λιγότερη στα τυπικά και
αντικειμενικά προσόντα, συνέχισε. Στην
Κύπρο, όπως και σε άλλες χώρες, δίνουμε
μεγαλύτερη έμφαση στις ίσες ευκαιρίες, γε-
γονός που σημαίνει ότι δίνεται μεγαλύτερη
βαρύτητα σε αντικειμενικά κριτήρια όπως
είναι η γραπτή εξέταση, είπε. Δήλωσε, τέλος,
ότι η προφορική εξέταση παρέχει την ευχέ-
ρεια να ανατραπούν κάποια δεδομένα, και
αυτό προβλέπει ο νόμος, και αυτό πρέπει να
μπορεί να γίνεται για τους σωστούς λόγους,
ώστε να επιλέγεται ο καταλληλότερος υπο-
ψήφιος για τη θέση και όχι αυτός με την
υψηλότερη βαθμολογία απαραίτητα.
Το προφίλ των στελεχών της δημόσιας
υπηρεσίας

Στην Έκθεση της ΕΔΥ αναφέρεται ότι ση-
μαντικό ποσοστό των υπαλλήλων που υπη-
ρετούν στο δημόσιο είναι κάτοχοι Πανεπι-
στημιακών ή/και Μεταπτυχιακών προσόν-
των. Συγκεκριμένα, ενώ οι θέσεις για τις
οποίες το Πανεπιστημιακό προσόν είναι
προαπαιτούμενο αποτελούσαν το 28,4% του
συνόλου των θέσεων της δημόσιας υπηρε-
σίας, ποσοστό 61,9% των δημοσίων υπαλ-
λήλων είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακών ή/και
Μεταπτυχιακών προσόντων. n

Επίπεδο εκπαίδευσης υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων

Κατανομή θέσεων υπηρετούντων υπαλλήλων κατά φύλο
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Εκδήλωση του Κλάδου Συνταξιούχων για την Παγκόσμια Ημέρα 3ης Ηλικίας 

Εξαιρετική ευκαιρία για συνάντηση με
παλαιούς συναδέλφους και ανανέωση
των συναδελφικών σχέσεων πρόσφερε

στα μέλη  του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ-
ΣΥΔΥ η εκδήλωση που διοργανώθηκε  από
τον Κλάδο στις 7 Νοεμβρίου για την Παγ-
κόσμια Ημέρα 3ης Ηλικίας.  

Η   εκδήλωση, η οποία  πραγματοποιήθηκε
στο Grand Hall του   κτηρίου ΠΑΣΥΔΥ τε-
λούσε  υπό την αιγίδα της  Πρώτης Κυρίας
Άντρης Αναστασιάδη, η οποία και απηύθυνε
σχετικό χαιρετισμό.  Κύρια ομιλήτρια ήταν η
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμι-
λιανίδου.  Ακολούθησε  καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα από  το Χορευτικό Συγκρότημα της
ΠΑΣΥΔΥ το οποίο και καταχειροκροτήθηκε.
Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση που πρό-
σφερε η Οργάνωση  μας.

Την Πρώτη Κυρία, την Υπουργό Εργασίας
και τους άλλους παρευρισκόμενους καλω-
σόρισε ο Πρόεδρος τοη Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κλάδου Συνταξιούχων σ. Δήμος
Πογιατζής και μετά το χαιρετισμό του στο
βήμα ανέβηκε η Κυρία Άντρη Αναστασιάδη.  
Μεγάλη προσφορά της τρίτης ηλικίας

Στο χαιρετισμό της η Πρώτη Κυρία, σύζυ-
γος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Άν-
τρης Ανατασιάδη, επισήμανε ότι με τη
γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμέ-
νων εκφράζουμε όλο τον απαιτούμενο σεβα-
σμό και την τιμή που αρμόζει προς τα άτομα
της τρίτης ηλικίας για τα τόσα πολλά που
πρόσφεραν, αλλά και για τα όσα πολλά που
συνεχίζουν να προσφέρουν ακόμη. Τόσο στο
στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο
και ευρύτερα για την κοινωνική και οικονο-
μική ανάπτυξη του τόπου.

Η Πρώτη Κυρία πρόσθεσε:
«Οι ηλικιωμένοι δεν είναι οι απόμαχοι της

ζωής. Κάθε άλλο. Στη σύγχρονη εποχή μας,
οι ηλικιωμένοι και μετά την συνταξιοδότηση
τους συνεχίζουν να συμβάλλουν αποφασι-
στικά στην κοινωνική και οικονομική πρό-
οδο με διάφορους τρόπους. 

Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που συνεχί-
ζουν να προσφέρουν στον τομέα της εργα-
σίας με τη χρήση και μετάδοση των εμπει-
ριών και των γνώσεων τους, ενώ αρκετά
είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας που πρω-
τοστατούν σε διάφορους τομείς και συνεχί-
ζουν να βρίσκονται στο απόγειο της προ-
σφοράς και της δημιουργίας τους.

Πολύ περισσότερο, βέβαια, αναγνωρίζεται
η σημαντική βοήθεια που δίνουν στα παιδιά
τους αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγ-
γόνια τους.»

Η κ. Αναστασιάδη υπογράμμισε ιδιαίτερα
ότι στην Κύπρο ο θεσμός της οικογένειας
εξακολουθεί να είναι ισχυρός και να αποτε-
λεί συνεκτικό κρίκο της κοινωνίας μας,
λόγω, περισσότερο, της προσφοράς των πιο
ηλικιωμένων με τη μετάδοση των διαχρονι-
κών κοινωνικών αξιών και του αυξανόμενου
ρόλου τους στην ανατροφή των παιδιών και
την εξέλιξη τους. 

Αυτού του είδους η συμβολή των ηλικιω-
μένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να
εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι δια-
τηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας
και μια καλή ποιότητα ζωής, τονίζουν τόσο ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Για το έτος 2019, ο ΟΗΕ έθεσε ως στόχο
τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα
της τρίτης ηλικίας, λαμβάνοντας μέτρα για
εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εναντίον
τους και για την ενδυνάμωση και προώθηση
της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής
τους ενσωμάτωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κ.κ. Αναστασιάδη
ανάφερε ότι η μέριμνα που επιδεικνύεται
προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας στην
Κύπρο, είναι ιδιαίτερα σημαντική με τις πο-
λιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται κυ-
ρίως από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Η Υπουργός Εργασίας

Στη δική της ομιλία η Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα
Ζέτα Αιμιλιανίδου, ανάφερε ότι για το έτος

2019, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έθεσε
ως στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για
τα άτομα της τρίτης ηλικίας, λαμβάνοντας
μέτρα για εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης
εναντίον τους και για την ενδυνάμωση και
προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής τους ενσωμάτωσης.

Η παγκόσμια αύξηση του προσδόκιμου
ζωής, αποτελεί μια επιτυχία των σύγχρονων
κοινωνιών. Αποτελεί παράλληλα πρόκληση,
τόσο για τα ίδια τα άτομα της τρίτης ηλικίας,
όσο και για τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις
διεθνώς. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025, ο
αριθμός των προσώπων άνω των 60 θα έχει
φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050
θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.

Ο σημερινός γηράσκων πληθυσμός είναι
υγιέστερος και διαθέτει καλύτερη μόρφωση,
βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης και
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική ζωή
του τόπου. Ως εκ τούτου, η τρίτη ηλικία είναι
μια περίοδος εξίσου δημιουργική και παρα-
γωγική, όπως οποιαδήποτε άλλη στην νεό-
τερη ηλικία του ανθρώπου.

Τόνισε σχετικά η Υπουργός ότι η συμβολή
των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία
μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλι-
κιωμένοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επί-
πεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής και
ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση έχει θέσει τα ζη-
τήματα που απασχολούν τους συνταξιού-
χους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους με χα-
μηλά εισοδήματα σε προτεραιότητα. Οι πο-
λιτικές που έχουν εφαρμοστεί από το 2013

και συνεχίζουν να εφαρμόζονται στοχεύουν
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων
των συνταξιούχων, στην ουσιαστική αύξηση
των συντάξεων όσων συνταξιούχων έχουν
εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας
και στην παροχή ποιοτικών και αναγκαίων
υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένο κόστος για
τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.

Έκαμε λεπτομερή αναφορά η κ. Αιμιλιανί-
δου στις παροχές σε χαμηλοσυνταξιούχους
οι οποίες ενισχύθηκαν με αντίστοιχες Απο-
φάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, για με-
γάλη σειρά θεμάτων. 

Η κα Αιμιλιανίδου ανάφερε ότι στόχος και
διαρκής προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι η
συνεχής ενίσχυση των συνταξιούχων, τόσο
ως προς τα εισοδήματα τους αλλά και με
αναγκαίες υπηρεσίες και προς αυτή την κα-
τεύθυνση, έχει συσταθεί ο Φορέας Τρίτης
Ηλικίας ο οποίος αναπτύσσει στρατηγική
για την τρίτη ηλικία, ενώ μελετά θέματα ευ-
ρύτερης πολιτικής που αφορούν τους ηλι-
κιωμένους και υποβάλλει σχετικές εισηγή-
σεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ηλικιωμένων. 

Τέλος ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε
και στην εφαρμογή του Γενικού Συστήματος
Υγείας, το οποίο χαρακτήρισε σύγχρονο και
ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που προ-
σφέρει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα
επιλογής του παροχέα υγείας τόσο από τον
ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. Ενη-
μέρωσε επίσης ότι η εισήγηση αρκετών από
τα μέλη του Φορέα Τρίτης Ηλικίας για δημι-
ουργία ενημερωτικού εγχειριδίου για τα δι-
καιώματα των συνταξιούχων, την οποία είχα
υιοθετήσει κατά την τελευταία συνεδρία του
Φορέα, έχει προχωρήσει σημαντικά και στην
επόμενη συνεδρία του Φορέα αναμένει ότι
θα συζητηθεί το πρώτο προσχέδιο του εν
λόγω εγχειριδίου και την εισαγωγή του κόκ-
κινου κουμπιού.

Κλείνοντας, η κα Αιμιλιανίδου κατάθεσε
τον απεριόριστο σεβασμό της προς τους γη-
ραιότερους συμπολίτες μας, οι οποίοι απο-
τελούν πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές
και τους ευχαρίστησε θερμά για την ανεκτί-
μητη προσφορά τους στην κυπριακή κοινω-
νία. n
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Σε φάση «μετριοπαθούς ανάπτυξης» 
η ευρωπαϊκή οικονομία

Η διαχείριση του μεταναστευτικού 
«δεν πέτυχε πλήρως»

H διαχείριση του μεταναστευτικού σε Ελλάδα και Ιταλία
δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους της, σύμφωνα με νέα έκ-
θεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω της
οποίας οι ελεγκτές της ΕΕ απευθύνουν έκκληση για «εντατι-
κοποίηση» της δράσης της ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστούν οι
αποκλίσεις.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, «τα προγράμματα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης
δεν πέτυχαν τις τιμές- στόχο που είχαν τεθεί, ενώ ο κύριος στόχος τους, η ελάττωση της
πίεσης που ασκείται στην Ελλάδα και την Ιταλία, επιτεύχθηκε μόνο μερικώς». Επιπλέον,
«παρά την αύξηση των ικανοτήτων διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου στις δύο χώρες, οι δια-
δικασίες παραμένουν εξαιρετικά χρονοβόρες και εξακολουθούν να εμφανίζουν σημεία συμ-
φόρησης, ενώ τα ποσοστά επιστροφής παράτυπων μεταναστών παραμένουν χαμηλά και η
διαδικασία της επιστροφής προβληματική σε ολόκληρη την ΕΕ».

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση σημειώνει ότι έναντι 160.000 μεταναστών που ήταν η αρχική
τιμή-στόχος, οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν νομικά να μετεγκαταστήσουν 98 256. Εντού-
τοις, τελικώς μετεγκαταστάθηκαν μόλις 34.705 (21.999 από την Ελλάδα και 12.706 από την
Ιταλία). Κατά την εκτίμηση των ελεγκτών, οι χαμηλές επιδόσεις των προγραμμάτων μετεγ-
κατάστασης οφείλονται κυρίως στο πολύ μικρό ποσοστό των δυνάμει επιλέξιμων για με-
τεγκατάσταση μεταναστών, καθώς οι αρχές αμφότερων των χωρών αρχικώς αδυνατούσαν
να εντοπίσουν το σύνολο των δυνητικών υποψήφιων και να τους προσανατολίσουν επιτυ-
χώς προς την κατεύθυνση της αίτησης μετεγκατάστασης.

Για «ριζική αλλαγή» στη διαχείριση του μεταναστευτικού στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια
έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα Μετανάστευσης,
Τόβε Ερνστ, κληθείσα να σχολιάσει έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που ση-
μειώνει ότι η δράση της ΕΕ δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους της σε αυτόν τον τομέα.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την έκθεση
και θα ακολουθήσει τις συστάσεις των ελεγκτών. Ωστόσο, σημείωσε ότι η «συλλογική
δράση» της ΕΕ και η στήριξη προς την Ελλάδα και την Ιταλία πέτυχαν την επιστροφή των
αφίξεων σε «προ κρίσης επίπεδα» και ότι πλέον «είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι από
ποτέ». Σε ό,τι αφορά ειδικά την μετεγκατάσταση, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «απόδειξη της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», σημειώνοντας ότι το 100% των επιλέξιμων μεταναστών από την
Ελλάδα και την Ιταλία μετεγκαταστάθηκε και επομένως το πρόγραμμα πέτυχε όλους τους
στόχους του. n

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη έχει δύο όψεις. Από
τη μία η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει το έβδομο διαδοχικό
έτος με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης - κι ανάλογες είναι οι
προοπτικές των ευρωπαϊκών χωρών. Βέβαια, από την άλλη,
υπάρχει και η περίπτωση της Ιταλίας με ανάπτυξη 0,1%.

Ο Πιερ Μοσκοβισί παραδέχεται πως η Ένωση βρίσκεται σε
φάση μετριοπαθούς ανάπτυξης. Όπως επεσήμανε, «είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο των
προβλέψεων αυτού του τριμήνου: Η έλλειψη επαναφοράς σηματοδοτεί μια αλλαγή από τις
προηγούμενες προβλέψεις. Αυτό αποτυπώνει τις αναταραχές που υπέστη η ευρωζώνη και
γνωρίζουμε πως ο αντίκτυπός τους θα πάρει χρόνο για να φύγει, οπότε εισερχόμαστε σε ένα
νέο καθεστώς μετριοπαθέστερης ανάπτυξης». 

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ευρωζώνη θα αναπτυχθεί κατά 1,1%, μια μικρή
υποβάθμιση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες προβλέψεις της. 

Λίγο πιο αισιόδοξο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που βλέπει ανάπτυξη φέτος στο
1,2%. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το περυσινό 1,9%.
Και τις ευθύνες για αυτό το Ταμείο τις επιρρίπτει στην αναιμική ανάπτυξη της ατμομηχανής
της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μιλώντας στο euronews, ο διευθυντής Ευρώπης του Ταμείου Πολ Τόμσεν εξήγησε πως «η
Γερμανία παραμένει μια οικονομία που κατά τη γνώμη μας λειτουργεί πάνω από τις μακρο-
πρόθεσμες δυνατότητές της. Υπήρξε μια επιβράδυνση, όμως εξακολουθούμε να βλέπουμε
μια σχετικά ισχυρή οικονομία. Και βλέπουμε την ανάκαμψη στη Γερμανία να προχωρά». 

Αν όντως προχωρά, προχωρά αργά. Το ΔΝΤ υπολογίζει την ανάπτυξη της γερμανικής οι-
κονομίας φέτος μόλις στο 0,5%, δηλαδή στο ένα τρίτο του 2018. Αν αυτό το βάλουμε στη λο-
γική του ποτηριού, τότε μιλάμε για ένα ποτήρι ακόμη πιο άδειο - κατά μια ποσοστιαία μο-
νάδα.

Το πιο απρόβλεπτο σημείο, εκεί που η Κομισιόν κάνει λόγο για «καθαρά τεχνική υπόθεση»
είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη 1,3%
φέτος, εφ’ όσον η ευρωβρετανική εμπορική σχέση παραμείνει ως έχει, και λίγο υψηλότερα
το 2020, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με βάση το σενάριο του συντε-
ταγμένου Brexit.

Αν τελικά υπερισχύσει το σενάριο του άτακτου Brexit, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπο-
στεί ζημιές ισοδύναμες με την απώλεια τουλάχιστον 2-3 ετών ανάπτυξης μέχρι το τέλος του
2021. n

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
για το Erasmus+

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής
προτάσεων του 2020 για το πρόγραμμα Erasmus+. Το 2020 είναι
το τελευταίο έτος του τρέχοντος προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην εκπαί-
δευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ,
που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 12 % σε σύγκριση με το 2019, θα προσφέρει στους νέους
Ευρωπαίους ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση επαγγελ-
ματικής πείρας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογή-
σει δεύτερο πιλοτικό έργο για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Επιπλέον, η ΕΕ έχει ως στόχο να
δημιουργήσει 35.000 ευκαιρίες συμμετοχής Αφρικανών φοιτητών και προσωπικού στο πρό-
γραμμα, στο πλαίσιο της Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις
εργασίας.

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαί-
δευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Σήμερα η Επιτροπή, μαζί με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, δημοσίευσε επίσης τον
οδηγό του προγράμματος Erasmus+ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ο οδηγός αυτός
παρέχει στους αιτούντες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις ευκαιρίες που τους παρέχονται το
2020 στο πλαίσιο του Erasmus+ όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, τη
νεολαία και τον αθλητισμό.

Τα πρώτα 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια επιλέχθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και πρόκειται να
ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προ-
κηρύχθηκε βασίζεται σ’ αυτό το πρώτο στάδιο δοκιμών. 

Αυτό θα είναι το τρίτο έτος των Συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων — μιας δρά-
σης του Erasmus+ που προσφέρει στα ευρωπαϊκά σχολεία ευκαιρίες για την ανταλλαγή μα-
θητών και εκπαιδευτικών. Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχαν περισσότερα από 15.000
σχολεία. Το 2020 άλλα 9.000 σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, η χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει στη δημι-
ουργία ή την ενίσχυση περιφερειακών ή εθνικών δικτύων παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων,
ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυξημένο αριθμό ποιοτικών έργων για το επόμενο πρό-
γραμμα Erasmus. n

Νέο πρόγραμμα «DiscoverEU» 
ξεκίνησε η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έναν νέο γύρο αιτήσεων
για ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο του προγράμματος Dis-
coverEU, οι οποίες επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να τα-
ξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη και να μαθαίνουν για την πο-
λιτιστική της κληρονομιά, αναπτύσσοντας παράλληλα τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 

Όλοι οι νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν την ευκαιρία να
ανακαλύψουν την Ευρώπη μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου 2020, εφόσον υποβά-
λουν αίτηση μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει χορηγήσει 50.000
ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο τριών γύρων υποβολής αιτήσεων στους οποίους συμμετεί-
χαν 275.000 νέοι και νέες. Ο νέος γύρος θα επιτρέψει σε ακόμη 20.000 νέους να συμμετά-
σχουν στο DiscoverEU.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες του DiscoverEU μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε
οργανωμένες συναντήσεις και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να λά-
βουν ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο για να καταγράψουν τις εμπειρίες τους. Κάθε χρόνο οι
δραστηριότητες του DiscoverEU έχουν ένα θέμα που σχετίζεται με τις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα για το 2019 είναι «μαθαίνοντας για την Ευρώπη». Το θέμα για
το 2020 θα είναι «βιώσιμη πράσινη Ευρώπη».

Οι αιτούντες πρέπει να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, να είναι πολίτες της ΕΕ
και να προτίθενται να ταξιδέψουν μεταξύ της 1ης Απριλίου 2020 και της 31ης Οκτωβρίου
2020 για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας μέχρι
τις 28 Νοεμβρίου 2019. Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει
τους επιτυχόντες. Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής, που θα
βασιστεί σε ένα κουίζ γενικών γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ιανουάριο του 2020.

Οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν ατομικά ή σε ομάδες μέχρι πέντε
ατόμων. Κατά κανόνα θα μετακινούνται με τρένο. Ωστόσο, για να υπάρχει ευρεία πρόσβαση
σε ολόκληρη την ήπειρο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα μέσα με-
ταφοράς, όπως λεωφορεία ή πλοία ή, κατ’ εξαίρεση, το αεροπλάνο. Με αυτόν τον τρόπο θα
διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής νέων ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές ή σε νησιά.

Η Επιτροπή δρομολόγησε το DiscoverEU τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν πρότασης του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετέχοντες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους συνδέθηκαν
μέσω διαδικτύου. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Δυσοίωνες οι προβλέψεις του ΔΝΤ 
για την ελληνική οικονομία

Η σχετική έκθεση του ΔΝΤ αποπνέει ένα απαι-
σιόδοξο κλίμα, καθώς εκτιμά ότι η κατάσταση στηn
Ελλάδα θα αρχίσει να επιδεινώνεται τα επόμενα
χρόνια, όσον αφορά την ανάπτυξη και τα πρωτο-
γενή πλεονάσματα. 

Ειδικότερα, το Ταμείο προβλέπει ότι η  ανά-
πτυξη θα ανέλθει στο 1,8% το 2019, ενώ για το 2020
προβλέπει ότι η Αθήνα  δεν θα πιάσει τον στόχο,
καθώς θα αγγίξει μόλις το 2,3%. Υπενθυμίζεται ότι

το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2,8% για το επόμενο έτος. Μάλι-
στα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα μειώνεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια και θα πέσει
ακόμα και κάτω από τη μονάδα (0,9%) το 2023.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ενώ φέτος η Ελλάδα πιά-
νει τον στόχο (το ΔΝΤ προβλέπει να φτάσει στο 3,7%), τα επόμενα χρόνια τα πλεονάσματα
θα είναι εκτός στόχων (κάτω από το 3,5%): αρχής γενομένης από το 2020, κατά το οποίο το
Ταμείο προβλέπει πως το πλεόνασμα θα αγγίξει μόλις το 3,1%.

Όπως συνηθίζει, το ΔΝΤ εκφράζει την απαισιοδοξία του για τη βιωσιμότητα του ελληνι-
κού χρέους. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ακόμα και έπειτα από 10 χρόνια (το 2028), το χρέος
θα είναι πολύ υψηλό, καθώς θα αγγίζει το 145,1%. 

Σύμφωνα με την έκθεση, το Ταμείο εκτιμά ότι η μακροπρόθεσμή βιωσιμότητα του χρέους
δεν διασφαλίζεται βάσει «ρεαλιστικών μακροοικονομικών δημοσιονομικών παραδοχών»,
καθώς το ΔΝΤ πιστεύει ότι υπάρχει υπερεκτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισο-
τιμίας.

Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση δεν συμμερίζεται τις παραπάνω εκτιμήσεις και
απάντησε στο ΔΝΤ με έντονο τρόπο, μέσω σχετικής επιστολής που έστειλε ο εκπρόσωπος
της Ελλάδος στο Ταμείο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. Μεταξύ άλλων, η επιστολή αναφέρει ότι
η έκθεση του Ταμείου δίνει υπερβολική έμφαση στο παρελθόν και σε προκλήσεις και υπο-
τιμά τις θετικές πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά τις προοπτικές - τόσο
τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μεσοπρόθεσμες - της ελληνικής οικονομίας. 

Μάλιστα, προχωρά και σε... συστάσεις, καθώς καλεί το Ταμείο να προχωρήσει σε πολύ
πιο ισόρροπη αποτίμηση των στοιχείων κατά τις επόμενες εκθέσεις του, όπως και να δίνει με-
γαλύτερη έμφαση στο μέλλον. n

Σε επίπεδα-ρεκόρ, πάνω από τα 
255 τρισ. δολάρια, το παγκόσμιο χρέος

Το παγκόσμιο χρέος, όπως προβλέπει στην τελευταία
του έκθεση το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών, θα ξε-
περάσει τα 255 τρισ. δολάρια στο τέλος του έτους, αγγί-
ζοντας ιστορικά επίπεδα-ρεκόρ. Αν αυτό επιμεριστεί σε
κάθε άνθρωπο που ζει στον πλανήτη, μεταφράζεται σε
32.500 δολάρια κατά κεφαλήν, υπολογίζοντας τον πλη-
θυσμό σε 7,7 δισ.

Σχεδόν το 60% και πλέον των χωρών του κόσμου ανα-
μένουν ανάπτυξη χαμηλότερη των δυνατοτήτων τους το 2020. Οπότε η χαλαρή νομισματική
πολιτική των κεντρικών τραπεζών διευκολύνει τον δανεισμό κρατών και ομίλων. Ωστόσο
τα περιθώρια στενεύουν για περαιτέρω χαλάρωση, οπότε χώρες όπως η Ελλάδα, η Αργεν-
τινή, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική με τάχιστα αυξανόμενο δημόσιο δανεισμό, καθώς και
εκείνες με υπέρογκο δημόσιο χρέος, όπως η Ιταλία και ο Λίβανος, μπορεί να δυσκολευθούν
να καταφύγουν σε πακέτα οικονομικής στήριξης. Επιπλέον, όπως τονίζει το Ινστιτούτο Διε-
θνών Οικονομικών, η διάθεση των επενδυτών να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις ειδικά στις
υπερχρεωμένες χώρες μπορεί να αποδειχθεί ευμετάβλητη και να εξαρτηθεί από το πώς αλ-
λάζει το κλίμα στη διαχείριση ρίσκου στο παγκόσμιο σκηνικό. 

Το χρέος είναι υπερτριπλάσιο από την παγκόσμια οικονομική παραγωγή και η ανοδική
του πορεία ήταν ξεκάθαρη και από το πρώτο εξάμηνο, όταν αυξήθηκε κατά 7,5 τρισ. δολά-
ρια και δεν είχε ενδείξεις αποκλιμάκωσης έκτοτε. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2019
το παγκόσμιο χρέος έφθασε στα 250 τρισ. δολάρια, το οποίο αντιστοιχεί στο 320% του παγ-
κόσμιου ΑΕΠ. Το δε δεύτερο τρίμηνο το χρέος των αναδυόμενων οικονομιών ξεπέρασε τα
71,4 τρισ. δολάρια, φθάνοντας σε νέα ρεκόρ του 220% του ΑΕΠ τους. Οι επιχειρήσεις του
δημοσίου στις οικονομίες αυτές αντιστοιχούν σε πάνω από 50% όλου του εταιρικού δανει-
σμού εκτός του τραπεζικού κλάδου.

Σχεδόν το 60% επί του συνολικού παγκόσμιου δανεισμού αφορά την Κίνα και τις ΗΠΑ.
Το δε συνολικό δημόσιο χρέος το 2019 θα ξεπεράσει τα 70 τρισ. δολάρια, όπως προβλέπει
το ινστιτούτο, ενώ είχε και τη μεγαλύτερη αύξηση το πρώτο εξάμηνο κατά 1,5 ποσοστιαία
μονάδα. Μετά ακολούθησαν οι τράπεζες και οι όμιλοι του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπου
η αύξηση του δικού τους δανεισμού ήταν της τάξεως της μιας ποσοστιαίας μονάδας. Αξίζει
να αναφερθεί πως η συσσώρευση παγκοσμίου χρέους οφείλεται εν πολλοίς στην έκδοση
πληθώρας ομολόγων σε όλο τον κόσμο. n

Σημάδια έντονης επιβράδυνσης 
σε Κίνα και Ιαπωνία

Ο εμπορικός πόλεμος και η αβεβαιότητα που προ-
καλεί δεν πλήττουν μόνο τη γερμανική οικονομία αλλά
και ακόμη δύο μεγάλες εξαγωγικές οικονομίες, την κι-
νεζική και την ιαπωνική. Στην Κίνα, βιομηχανική πα-
ραγωγή, λιανικές πωλήσεις και επενδύσεις διαμορφώ-
θηκαν πολύ χαμηλότερα από το προβλεπόμενο, υπο-
δηλώνοντας επιβράδυνση της οικονομίας, ενώ στην
Ιαπωνία η οικονομία παρέμεινε σχεδόν στάσιμη το

τρίτο τρίμηνο.
Η αδύναμη εξωτερική και εσωτερική ζήτηση εξακολουθεί να πλήττει τη δεύτερη μεγαλύ-

τερη οικονομία του πλανήτη. Η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα επιβραδύνθηκε τον
Οκτώβριο στο 4,7% σε ετήσια βάση, από 5,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της κι-
νεζικής στατιστικής υπηρεσίας. Η αξία των βιομηχανικών εξαγωγών μειώθηκε τον Οκτώβριο
κατά 3,8%, πτώση που καταγράφεται για τρεις συναπτούς μήνες. Οι επενδύσεις, βασικός κι-
νητήριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, αυξήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
μόλις κατά 5,2%, ρυθμός που είναι ο χαμηλότερος από το 1996, σύμφωνα με το Reuters. Οι
λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Οκτώβριο μόλις κατά 7,2% σε ετήσια βάση, επίδοση που
είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 16 ετών. Οι Κινέζοι καταναλωτές είναι τους τελευταίους
μήνες αντιμέτωποι με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των
τιμών του χοιρινού και άλλων ειδών κρέατος. «Όλα αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την
εκτίμησή μας ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ισχυρούς ενάντιους ανέμους και
πως η οικονομία δε έχει φτάσει ακόμη στο κατώτατο σημείο», αναφέρει σε σημείωμα η τρά-
πεζα Nomura, επαναλαμβάνοντας την πρόβλεψη για επιβράδυνση του κινεζικού ΑΕΠ στο
5,8% το τέταρτο τρίμηνο, από 6% το τρίτο τρίμηνο.

Στην Ιαπωνία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, ο ρυθμός ανάπτυξης επι-
βραδύνθηκε το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου στο 0,2% σε ετήσια βάση, από ρυθμό 1,8%
το δεύτερο τρίμηνο. Η υποχώρηση της ζήτησης παγκοσμίως έπληξε τις ιαπωνικές εξαγωγές,
ενώ επιβραδύνθηκε και η ιδιωτική κατανάλωση το τρίτο τρίμηνο στο 0,4% από 0,6% το δεύ-
τερο τρίμηνο. Μοναδικό παρήγορο στοιχείο ήταν η ενίσχυση των επενδύσεων κατά 0,9%. «Η
συρρίκνωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η οικονομία εν-
δέχεται να ανακάμψει στις αρχές του επόμενου έτους, αλλά όχι ορμητικά», εξήγησε στο Re-
uters ο Τάρο Σάιτο, αναλυτής στο NLI Research Institute. n

Οι τρεις προτεραιότητες 
της νέας Κομισιόν

Η περαιτέρω ενίσχυση της ένωσης κεφαλαιαγορών, η
πανευρωπαϊκή ασφάλιση-εγγύηση των καταθέσεων, αλλά
και η προώθηση της «πράσινης» ανάπτυξης, η οποία ανα-
μένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις άνω του 1 τρισ. ευρώ
μέσα στην επόμενη δεκαετία, είναι οι τρεις βασικές προ-
τεραιότητες της νέας Κομισιόν, που θα αναλάβει τα καθή-

κοντά της την 1η Δεκεμβρίου. 
Στις προτεραιότητες της Κομισιόν αναφέρθηκε την Παρασκευή σε ομιλία του στο Λονδίνο

ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την οικονομία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις
τράπεζες και την ένωση κεφαλαιαγορών Βάλντις Ντομπρόβσκι, ο οποίος θα έχει το γενικό
συντονισμό της οικονομικής πολιτικής τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής επι-
σήμανε ότι με τη δέσμη των πέντε νομοθετικών μέτρων που υιοθετήθηκαν οριστικά στην
αρχή του μήνα, στην ουσία έχει ολοκληρωθεί το εγχείρημα που ξεκίνησε το 2017. Από τις 13
νομοθετικές δράσεις που πρότεινε η Κομισιόν έχουν ήδη υιοθετηθεί 11, ενώ μια ακόμη θα
κλείσει πριν από το τέλος του έτους. Ο χρονικός στόχος που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση
της ένωσης κεφαλαιαγορών ήταν το τέλος του 2019.

Δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα, κατά τον Λετονό αντιπρόεδρο της Επιτροπής, είναι η
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με την προσθήκη του τρίτου πυλώνα που είναι η πα-
νευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων.  Η εγγύηση των καταθέσεων συζητείται στο Euro-
group από το 2015, ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία πρόοδος εξαιτίας της άρνησης
των χωρών του Βορρά να δεχθούν την εισαγωγή του μέτρου με το επιχείρημα ότι πολλές
τράπεζες των χωρών του Νότου είναι εκτεθειμένες σε «κόκκινα» δάνεια και η πανευρωπαϊκή
εγγύηση των καταθέσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλο το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα της Ευρωζώνης.  

Η τρίτη προτεραιότητα της Κομισιόν για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι η «πράσινη»
ανάπτυξη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όπως τόνισε ο κ. Ντομπρόβσκι, η νέα
πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δεσμευθεί ενώπιον της Ευρωβουλής ότι μέσα στις
πρώτες 100 μέρες της θητείας της θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή. Με-
ταξύ των μέτρων που είπε ότι θα προωθήσει είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα κατά 50% μέχρι το 2030.  Ανέφερε επίσης ότι θα προτείνει την επιβολή φόρου άν-
θρακα στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες. n
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Συνεργασία Ογκολογικού με Ισραηλινό Κέντρο
για βελτίωση φροντίδας ασθενών με καρκίνο

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
στα πλαίσια της εξέλιξης των υπηρεσιών του
μέσα από τη συμμετοχή του σε κλινικές με-
λέτες πρώιμης φάσης και αξιοποιώντας τη
δωρεά από το ίδρυμα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕ-
ΒΕΝΤΗΣ, ενισχύει τη συνεργασία του με το
υψηλού κύρους ιατρικό κέντρο « Tel Aviv

Sourasky Medical Center », του μεγαλύτερου
νοσοκομείου στο Ισραήλ και του σημαντι-
κότερου στις κλινικές μελέτες πρώιμης
φάσης. Τα δύο ιατρικά κέντρα προσβλέπουν
στην από κοινού διεξαγωγή ερευνητικών
προγραμμάτων και κλινικών μελετών χρησι-
μοποιώντας  την τεχνητή νοημοσύνη ( Arti-
ficial Intelligence ) με σκοπό να αντληθούν
και να μεταφραστούν δεδομένα που θα βοη-
θήσουν τους ασθενείς με καρκίνο. Η τεχνητή
νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να αναγνω-
ρίσει δεδομένα τα οποία βρίσκονται στον
ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή με σκοπό
να αναγνωρίσει ποιος ασθενής θα μπορούσε

να είναι υποψήφιος  για να έχει όφελος από
την κλινική μελέτη. 

Οι κλινικές μελέτες πρώιμης φάσης απο-
τελούν επιπλέον θεραπευτική επιλογή στους
ασθενείς με καρκίνο  καθώς τους δίνεται η
ευκαιρία, κάτω από συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις , να έχουν πρόσβαση σε θεραπευτικές
επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο σε εξει-
δικευμένα ογκολογικά κέντρα ανά το παγ-
κόσμιο.    

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής το
Ογκολογικό Κέντρο οργάνωσε επιστημο-
νική ημερίδα την περαμένη Τετάρτη 13 Νο-
εμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ογ-

κολογικού Κέντρου. Στόχος είναι η περαι-
τέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο
κέντρων για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών
πρώιμης φάσης. Η επιστημονική ημερίδα θα
περιλαμβάνει διαλέξεις από μέλη του τμή-
ματος κλινικών μελετών του «Tel Aviv
Sourasky Medical Center » αλλά και του ια-
τρικού προσωπικού του Ογκολογικού Κέν-
τρου. 

H  Ημερίδας τελούσε υπό την αιγίδα του
Υπουργού Υγείας, κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου
και του Ισραηλινού Πρέσβη στην Κύπρο,  Mr
Sammy Revel , οι οποίοι και απηύθυναν σύν-
τομο χαιρετισμό. n

Εφαρμογή νομοθεσίας για τον Εμπλουτισμό 
των Δημόσιων Κτηρίων με Έργα Τέχνης 

Σε σχέση με δημοσίευμα σε καθημερινή
εφημερίδα για την εφαρμογή νομοθεσίας για
Εμπλουτισμό των Δημόσιων Κτιρίων με
Έργα Τέχνης, το Υπουργείο Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)
διευκρίνισε δεν αποδίδεται στο δημοσίευμα
η πραγματικότητα με την αναφορά ότι
«ουδέν έπραξε ο αρμόδιος φορέας», αφού η
νομοθεσία δεν προβλέπει σε κανένα σημείο
της την ύπαρξη ενός και μόνο φορέα αρμό-
διου για την τοποθέτηση έργων τέχνης σε
δημόσια κτήρια. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον
Νόμο, η ευθύνη αυτή αποκεντρώνεται και
εναποτίθεται σε κάθε φορέα του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργείο,
Τμήμα, Ανεξάρτητη Αρχή, Ημικρατικός Ορ-
γανισμός, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ο
οποίος υπέχει την υποχρέωση τοποθέτησης
έργων τέχνης στο κτήριο ή στα κτήρια που
χρησιμοποιεί για μόνιμη στέγαση ή προ-

σφορά υπηρεσιών.
Σε συνάφεια με τα πιο πάνω, η αναφορά

ότι «συστάθηκε πενταμελής ειδική επιτροπή
με ευθύνη του φορέα» επίσης δεν ευσταθεί,
δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται
πουθενά στον Νόμο. Αυτό που ο Νόμος ορί-
ζει είναι ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας,
αφενός μεν, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνι-
σμό για την επιλογή των προς τοποθέτηση
έργων τέχνης στο κάθε κτήριο που εμπίπτει
στην αρμοδιότητά του και, αφετέρου δε, συ-

στήνει «Ειδική Επιτροπή», η οποία επιλαμ-
βάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν
στη διαδικασία του διαγωνισμού (υπόδειξη
των καταλληλότερων χώρων για τοποθέ-
τηση των έργων, επιλογή των έργων κ.ο.κ.).

Με την πάροδο του χρόνου και έχοντας
διαπιστώσει δυστοκία στην εφαρμογή του
Νόμου, το Υπουργείο Παιδείας, έθεσε το
θέμα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου
το οποίο, με Απόφαση στις 19 Ιουλίου 2017
έχει επιστήσει την προσοχή των Υπουργείων
στο να συμπεριλαμβάνουν στους προϋπολο-
γισμούς των προς κατασκευή κτηρίων το
ποσό που αναλογεί στην τοποθέτηση έργων
τέχνης. Ταυτόχρονα, με την ίδια Απόφασή
του, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδό-
τησε το Υπουργείο Παιδείας, να εισηγηθεί
την τοποθέτηση έργων σε υπό κατασκευή
δημόσια κτήρια, υπό την προϋπόθεση ότι το
κόστος καλύπτεται από εξοικονομήσεις των

αντίστοιχων Υπουργείων.
Το Υπουργείο Παιδείας προσθέτει ότι έχει

συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του
Υπουργείου και έχουν ληφθεί αποφάσεις για
τοποθέτηση έργων τέχνης τόσο στα τρία νη-
πιαγωγεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα
όσο και στα τρία νέα έργα (Νηπιαγωγεία σε
Φρέναρος, Πάφο και Τραχώνι) για τα οποία
έχει περιληφθεί η σχετική πρόνοια του 1%
για έργα τέχνης στον προϋπολογισμό τους.

Τονίζεται επίσης ότι, με βάση το Νόμο, οι
υποχρεώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας περιορί-
ζονται στην τήρηση δυο Μητρώων, του
«Μητρώου Δημόσιων Κτηρίων» και του
«Μητρώου Έργων Τέχνης» για την ενημέ-
ρωση των οποίων απαιτείται πληροφόρηση
από κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα. n

Έναρξη της πολιτιστικής σειράς «Κυπριακές Στιγμές» 
με την εκδήλωση «Λευκωσία», στη Γερμανία

Με την ευκαιρία της 30ής επετείου της
πτώσης του τείχους του Βερολίνου και 45
χρόνων από την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο, η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης
κα Αννα Μαραγκού, ο αρχιτέκτονας και φω-
τογράφος κ. Γιώργος Πανταζής και ο συνθέ-
της και πιανίστας κ. Σάββας Σάββα σε συ-
νεργασία μαζί με την Πολιτιστική Ακόλουθο
της Κυπριακής Πρεσβείας στο Βερολίνο κα
Γιώργα Σολομώντος, εμπνεύστηκαν την εκ-
δήλωση «Λευκωσία» η οποία παρουσιά-
στηκε πρόσφατα και στο Βερολίνο.

Στις 9 Νοεμβρίου, ημέρα της πτώσης του
τείχους του Βερολίνου, η εκδήλωση «Λευ-
κωσία» που είναι βασισμένη στο λόγο, την
εικόνα και τη μουσική, σηματοδότησε τα 
εγκαίνια της πολιτιστικής σειράς εκδηλώ-
σεων «Κυπριακές Στιγμές» που τελέστηκαν
σε αίθουσα εκθέσεων του παλαιού Ενε-
χυροδανειστηρίου της Κολωνίας (Altes
Pfandhaus).

Οι τρεις συντελεστές, ο κάθε ένας με το
δικό του ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο, οδή-
γησαν το ως επί το πλείστον γερμανικό
κοινό της κατάμεστης αίθουσας, σε ένα πε-

ρίπατο μέσα από την πολύχρονη ιστορία της
Λευκωσίας, που αντανακλά τη Δύση και την
Ανατολή.

«Όπως όλοι εμείς οι Κύπριοι έχουμε ρίζες
βαθιές, πανάρχαιες και πολύπλοκες, έτσι
είναι και η πόλη μας. Μικρή σε έκταση, αλλά
μεγάλη σε βάθος ιστορίας. Σήμερα, στον 21ο
αιώνα δυστυχώς, μια διχοτομημένη, μισή και
κολοβωμένη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», ανέφερε στην ιστορική της αφή-
γηση, μεταξύ άλλων, η κα Μαραγκού.

Στο τέλος της διάλεξης της η κα Μαραγ-
κού συγκίνησε το ακροατήριο, υπενθυμίζον-
τάς του, ότι οι Λευκωσιάτες και οι Κύπριοι

βιώνουν αυτά που μέχρι πριν 30 χρόνια βίω-
ναν και οι ίδιοι οι Γερμανοί.

Οπτική εικόνα της Λευκωσίας δόθηκε στο
ακροατήριο μέσα από τις φωτογραφίες του
Γιώργου Πανταζή, που προβάλλονταν κατά
τη διάρκεια της διάλεξης.

Η μουσική του συνθέτη και πιανίστα
Σάββα Σάββα, με αποσπάσματα από το έργο
του «οι 3 πύλες», έδωσε το ηχοτοπίο της
πόλης.

Στους χώρους παρουσιάστηκε και η έκ-
θεση φωτογραφίας «Λευκωσία» με έργα της
Κατερίνας Ατταλίδου, του Γιώργου Πανταζή
και του Θοδωρή Τζαλαβρά.

Στην έκθεση η κα Κατερίνα Ατταλίδου πα-
ρουσιάζει μια σειρά εικόνων μοντάζ/assem-
blage που δημιούργησε μεταξύ 2003 και
2009, με διάφορες τεχνικές και έτσι ξεφεύ-
γοντας από τη ρεαλιστική απόδοση της φω-
τογραφίας, αφήνει να αναδειχτεί «μια άλλη
διάσταση» της πραγματικότητας.

Οι φωτογραφίες του Γιώργου Πανταζή
είναι πρόσφατες φωτογραφίες, τόσο από την
ελεύθερη όσο και την κατεχόμενη Λευκωσία,
που παρουσιάζονται και στο βιβλίο της κας

Άννας Μαραγκού «Περπατώντας στις όχθες
του Πεδιαίου ποταμού».

Ο Θοδωρής Τζαλαβράς παρουσίαζει φω-
τογραφίες του, που τράβηξε μεταξύ 2006 και
2010, φωτογραφίες από την Πράσινη
Γραμμή, που όπως αναφέρει ο ίδιος στο βι-
βλίο του «Nicosia in Dark and White» ανα-
πόφευκτα λειτουργούν ως τεκμήριο της φυ-
σικής έκφανσης της σύγχρονης ιστορίας. Oι
φωτογραφίες του είναι έκφραση των συναι-
σθημάτων του για αυτήν την πάντα παρούσα
αλλά και συστηματικά αγνοημένη πτυχή της
πόλης.

Την πολιτιστική σειρά «Κυπριακές 
Στιγμές» οργανώνει και επιμελείται η Μορ-
φωτική Ακόλουθος της Κυπριακής Πρε-
σβείας στο Βερολίνο κα Γιώργα Σολομώντος
η οποία είχε και την πρωτοβουλία για τη 
δημιουργία αυτής της σειράς όπως και των
άλλων πολιτιστικών σειρών που διοργανώ-
νονται σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας.

Οι «Κυπριακές Στιγμές» 2019 πραγματο-
ποιούνται φέτος μεταξύ 9 και 28 Νοεμβρίου
2019. 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. Κρατίδιο της Κεντρικής Ευρώπης.
2. Περιοριστικές διατάξεις – Κοσμοπολίτικο θέ-
ρετρο της Σαντορίνης – Μουσική νότα.
3. «Ο … »: θεατρικό έργο του Τσέχοφ – Το από-
θεμα διαθέσιμων προϊόντων.
4. Μυθικός διπρόσωπος θεός των Ρωμαίων –
Λείο, επίπεδο.
5. Μέρη που δεν τα βλέπει ο ήλιος – Συντομο-
γραφία του Αρείου Πάγου.
6.  … Φαλάτσι: Ιταλίδα δημοσιογράφος και
συγγραφέας.
7.  … Ουέσλι: φανταστικός χαρακτήρας της σει-
ράς βιβλίων Χάρι Πότερ – Λειψή … ήττα – Έχει το σχήμα του αβγού.
8. Η έλλειψη σταθερότητας (γεν.) – Βίβιαν ..: αξέχαστη ηθοποιός.
9. Μόριο που επιτείνει την εναντίωση – Σύνδεσμος – Η ερευνητική μέθοδος που είναι γνω-
στή ως «Τυχοποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή». 
10. Αντώνης …: δημοσιογράφος.
11. Επιφώνημα – Πολεμικό τραγούδι.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρόσωπο με σημαντική μόρφωση και πνευματική δραστηριότητα – Απαραίτητη στα νέα
κτήρια.
2. Κάτοικος ευρωπαϊκής χώρας - … Γκορ: υπήρξε Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
3. Χωνευτήριο για το λιώσιμο μετάλλων – Μίκαελ …: μουσικοσυνθέτης.
4. Περιοχή μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας – Λατίνων «αγαπώ».
5. Θεός των Αιγυπτίων – Υπάρχει στο … μύθο.
6.  Μέρος της …….νοστιμάδας – Το οφειλόμενο σε κάποια αίτια.
7. Ξενική κατάφαση – Οι υπάλληλοι του Οργανισμού αυτού ανήκουν στην ΠΑΣΥΔΥ – 
Γαλλική πόλη.
8. Κάτοικος μεγάλου νησιού κοντά στην Αυστραλία – Ξενική διάζευξη.
9. Οριστικό άρθρο – Συνεχόμενα στο αλφάβητο – Χο … Μινχ: διετέλεσε πρόεδρος της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.
10. Πόλη της βόρειας Ιταλίας – Σειρά ρομποτικών οχημάτων.
11. Μεγάλος Έλληνας τερματοφύλακας.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Την πλήρη συμπαράσταση του  επα-
νάλαβε το Ευρωπαϊκό Συνδικαλι-
στικό   Κίνημα στην Πρόεδρο της Συ-

νομοσπονδίας Προοδευτικών Συνδικάτων
Τουρκίας  DISK Azu Cergezoglu η οποία εκ-
δικάζεται με την κατηγορία πρόκλησης εχ-
θρικών συναισθημάτων στο λαό με τη   συμ-
μετοχή της  σε δημόσια συζήτηση. 

Με αίτημα  την απόσυρση της κατηγορίας
και την  άμεση απόλυση της Συνδικαλίστριας
ηγέτιδας αντιπροσωπείες της EPSU, της
UNISON, της   UNITE και της  ITUC συγ-
κεντρώθηκαν στο χώρο του δικαστικού με-
γάρου του  προαστίου Σαπάντζα της Κων-
σταντινούπολης όπου πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη  δημόσια ανάκριση στη δίκη της. Για
τις κατηγορίες που της έχουν προσαχθεί
προνοείται ποινή φυλάκισης τριών ετών.    

Η Arzu Cerkezoglu, η οποία είναι  ιατρός,
είναι  Πρόεδρος της Προοδευτικής Συντε-
χνίας  Υπαλλήλων Υγείας  DEV SaGLIC-Is.
΄Εχει ήδη αντιπαραβάλει στην κατηγορίας

εναντίον της το δικαίωμα της ελευθερίας έκ-
φρασης, το σημαντικό ρόλο των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων και το δικαίωμα τους
να κρίνουν  Κυβερνητικές ενέργειες και θέ-
σεις όταν τούτο δικαιολογείται.  Τόσο το
Τουρκικό Συνδικαλιστικό Κίνημα όσο και
γενικότερα το Ευρωπαϊκό ζητούν άμεση
απόσυρση της κατηγορίας,  όμως το δικα-
στήριο συνεχίζει τις διαδικασίες εκδίκασης
και όρισε νέα δημόσια ακρόαση για τις 9
Μαρτίου 2020. 

Ειδικότερα η EPSU ζητά απόσυρση όλων
των κατηγοριών κατά συνδικαλιστών και
όλων των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα  και καλεί την Τουρκική κυβέρ-
νηση να πάρει σαφή μέτρα για ενίσχυση και
κατοχύρωση και  όχι  αποδυνάμωση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής και
οικονομικής δικαιοσύνης, της καλής διακυ-
βέρνησης και του κράτους δικαίου στην
Τουρκία. n

Πανευρωπαϊκή στήριξη 
στους Τούρκους συνδικαλιστές 

3ο Ετήσιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Σάλας (Futsal) 5X5
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, ώρα 9.00π.μ.

Γήπεδα Campeone (Λευκωσία)

Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. προσκαλεί όλα τα Μέλη της στο 3ο ετήσιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου
Σάλας (Futsal) 5X5, που διοργανώνει η Επιτροπή Αθλητισμού του Γενικού της Συμβου-
λίου, και το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. στα
γήπεδα Campeone στην Ανθούπολη – Λευκωσία. 

Στο Τουρνουά θα λάβουν μέρος ανδρικές ομάδες των πιο κάτω Επαγγελματικών Κλά-
δων:

1. Κλάδος Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών
2. Κλάδος Υπαλλήλων Κτηματολογίου & Κλάδος Υπαλλήλων Χωρομετρίας
3. Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
4. Κλάδος Υπαλλήλων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών & Κλάδος Υπαλλήλων ΚΟΑΠ
5. Κλάδος Υπαλλήλων Γ.Δ. ΕΠΣΑ & Κλάδος Υπαλλήλων Γεν. Λογιστηρίου & Κλάδος

Υπαλλήλων Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
6. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Φορολογίας
7. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Γεωργίας
8. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
9. Υπαλληλικό Προσωπικό της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
Το Τουρνουά θα αθλοθετηθεί με κύπελλα για την πρωταθλήτρια, δευτεραθλήτρια και

τριταθλήτρια ομάδα.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες αποταθείτε στο τηλ 22844451 κ. Αβραάμ

Στεφανή – Μόνιμο Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Με γενικό θέμα, «Διεκδικώ, Επι-
μένω, Κερδίζω» συνήλθε τη Δευ-
τέρα 11 Νοεμβρίου στην 21η Σύ-

νοδό της η Βουλή των Γερόντων, στο κτίριο
της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων. Προήδρεύσε και απηύθυνε χαιρετισμό
ο Προεδρεύων της Βουλής Δρ Αδάμος Αδά-
μου. Απηύθυναν επίσης χαιρετισμούς ο Πρό-
εδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμ-
βουλίου Εθελοντισμού και του Συντονιστι-
κού Σώματος της Βουλής των Γερόντων κ.
Ηλίας Δημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Εργασίας, η Γενική Διευθύντρια
του Υπουργείου Υγείας εκ μέρους του
Υπουργού Υγείας, ο Επίτροπος Εθελοντι-
σμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής Θε-
οφάνης Τσιούμας και ο Πρόεδρος της Βου-
λής των Νέων Αντιπροσώπων κ. Ανδρέας
Χαραλάμπους.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την
υγεία και την κοινωνική πρόνοια, με βάση τις
εκθέσεις των Επιτροπών Κοινωνικής Πρό-
νοιας και Υγείας της Βουλής των Γερόντων.
Έγινε επίσης διάλογος για την εφαρμογή του
ΓεΣΥ και ειδικότερα την αντιμετώπιση των
ηλικιωμένων ατόμων, τη μείωση των λιστών
αναμονής, την παραχώρηση φαρμάκων, την
άμεση μηχανογράφηση των ιατρικών φακέ-
λων, την πλήρη στελέχωση των αγροτικών
ιατρικών κέντρων και την καθιέρωση της
κοινοτικής νοσηλευτικής ιατρικής φροντί-
δας. Διάλογος και για το ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα, το επίδομα φροντίδας, τους
εγκλωβισμένους, την επαναφορά των δι-
καιωμάτων των συνταξιούχων, τα προβλή-
ματα επιβίωσης, την ασφάλιση οδηγών, την
ετήσια ανανέωση της άδειας οδήγησης, την
ψυχαγωγία των ηλικιωμένων, το κλείσιμο
των υποκαταστημάτων του συνεργατισμού
στην ύπαιθρο, την εφαρμογή της νομοθεσίας
για το κάπνισμα, τη σύνταξη χηρείας, κ.ά.

Στο χαιρετισμό του ο Επίτροπος Εθελον-
τισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
κ. Γιάννης Γιαννάκη επισήμανε ότι μέχρι το
2025, ο αριθμός  των ηλικιωμένων ανά το
παγκόσμιο θα ανέλθει στο 1,2 δισεκατομμύ-
ρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δι-
σεκατομμύρια. Η αύξηση του προσδόκιμου
ζωής σε συνδυασμό με την καλύτερη πρό-
σβαση στο τομέα της  υγείας, έχει καθορίσει
την ομάδα  πληθυσμού των ατόμων της τρί-

της ηλικίας, ένα μεγάλο τμήμα της παγκό-
σμιας κοινωνίας.  Με αυτά τα δεδομένα, τα
σύγχρονα κράτη θα πρέπει να εντατικοποι-
ήσουν πιο στοχευμένα τις ενέργειες τους, για
πιο αποτελεσματική στήριξη των ατόμων
αυτών σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Τόνισε ότι η Σύνοδος της Βουλής των Γε-
ρόντων, είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει την
ευκαιρία στους ηλικιωμένους μας να έχουν
ρόλο και λόγο στα θέματα που τους αφο-
ρούν. 

Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού
στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί σήμερα
σοβαρό πρόβλημα με προεκτάσεις κοινωνι-
κές, οικονομικές, ασφαλιστικές και υγειονο-
μικές. Πρέπει όλοι μας να  είμαστε ουσιαστι-
κοί στην αντιμετώπιση των   προβλημάτων
των ηλικιωμένων, να κατανοήσουμε την ψυ-
χολογία τους και να διασφαλίσουμε τη
φροντίδα, την αυτονομία τους, τη συμμε-
τοχή τους στα κοινά, την αξιοπρέπεια.

Ιδιαίτερα στον τόπο μας οι άνθρωποι της
τρίτης ηλικίας, αποτελούν ένα σημαντικό
κομμάτι της κοινωνίας. Οι ηλικιωμένοι σή-
μερα συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοι-
νωνική και οικονομική ανάπτυξη, αφού στην
εποχή μας παίζουν έναν ολοένα σημαντικό-
τερο ρόλο, στη μετάδοση των εμπειριών και
των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν
στα παιδιά τους αναλαμβάνοντας να φρον-
τίζουν τα εγγόνια τους, συμβάλλοντας έτσι
στην ενίσχυση του οικογενειακού πυρήνα.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού
αφορά τόσο την πολιτεία, όσο και την κοι-

νωνία. Οφείλουμε να περιβάλλουμε με σε-
βασμό και αγάπη, τα άτομα της τρίτης ηλι-
κίας, ώστε να τους παρέχουμε την ποιότητα
ζωής που σας αξίζει. Ποιότητα στην υγεία,
στη διαβίωση, στην ψυχαγωγία, στην κοινω-
νική ένταξη και στην εργασία.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού υπογράμμισε
ότι η ενεργός γήρανση αποτελεί μια εξαιρε-
τικά σημαντική πολιτική, στοχεύουμε στη
νέα γενιά, όμως οφείλουμε και δεν παραλεί-
πουμε με τις πολιτικές μας να εστιάζουμε και
στην τρίτη ηλικία, καθώς οι έρευνες αναδει-
κνύουν τα οφέλη της συμμετοχής στην
ενεργό γήρανση και της εμπλοκής σε εθε-
λοντικές δραστηριότητες που βελτιώνουν
σχεδόν κατά 40% την πνευματική, ψυχική
και σωματική υγεία.

Η δημιουργία ενός δυναμικού και ευνοϊ-
κού περιβάλλοντος στήριξης των ατόμων
της 3ης ηλικίας, αποτελεί ένα πολύ σημαν-
τικό πυλώνα με ευρύ πεδίο δράσης, όπου
μπορούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία
και τη σοφία σας ως πολύτιμη γνώση, και με
τις εισηγήσεις σας να συμβάλετε στη συν-
διαμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό των
πολιτικών του κράτους.

Από την Υπουργό Εργασίας επίσης τονί-
στηκε ότι η Σύνοδος της Βουλής των Γερόν-
των που είναι αναμφίβολα ένας αξιόλογος
θεσμός, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στον
κοινωνικό προβληματισμό και στην προ-
ώθηση των διαφόρων αιτημάτων που αντι-
μετωπίζει η τρίτη ηλικία στην Κύπρο, αλλά
και συνάμα στην εξεύρεση λύσεων για επί-

λυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Η
21η Σύνοδος ασχολήθηκε με το σύνθημα
«Διεκδικώ, Επιμένω, Κερδίζω», το οποίο πρέ-
πει να ασπαστεί ο κάθε συνάνθρωπος μας
που διανύει την τρίτη ηλικία της ζωής του,
αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να είναι  ενερ-
γός πολίτης, με απαιτήσεις, απόψεις, εισηγή-
σεις και προτάσεις.

Στα άτομα τρίτης ηλικίας, μια ευαίσθητη
αλλά και σεβαστή ομάδα των συμπολιτών
μας, που έζησαν και δημιούργησαν σε χρό-
νους δύσκολους, οραματιζόμενοι ένα καλύ-
τερο μέλλον για τις νέες γενιές  οφείλουμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχετε επιτύ-
χει.

Το Υπουργείο Εργασίας, ως ο κατεξοχήν
αρμόδιος Φορέας για θέματα κοινωνικής πο-
λιτικής προβαίνει σε σχεδιασμό και εφαρ-
μογή συγκεκριμένων και ουσιαστικών μέ-
τρων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς
γήρανσης, τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου
ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και της
διαβίωσης τους σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον
που να ανταποκρίνεται στις σημερινές σύγ-
χρονες απαιτήσεις τους.

Στο χαιρετισμό της Υπουργού αναφέρθηκε
ότι η Κυβέρνηση έχει  θέσει τα ζητήματα που
απασχολούν τους συνταξιούχους και ιδιαί-
τερα τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδή-
ματα σε προτεραιότητα και στα πλαίσια αυτά
εφαρμόζονται σχέδια που στοχεύουν στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των
συνταξιούχων, στην ουσιαστική αύξηση των
συντάξεων όσων συνταξιούχων έχουν εισο-
δήματα κάτω από το όριο της φτώχειας και
στην παροχή ποιοτικών και αναγκαίων υπη-
ρεσιών δωρεάν ή με μειωμένο κόστος για
τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.
Αναφέρτηκαν ενδεικτικά τα διάφορα σχέδια
που εφαρμόστηκαν και τονίστηκε ότι στόχος
και διαρκής προσπάθεια  της Κυβέρνησης
είναι η συνεχής ενίσχυση των συνταξιούχων,
τόσο ως προς τα εισοδήματα τους αλλά και
με αναγκαίες υπηρεσίες και προς αυτή την
κατεύθυνση, έχει συσταθεί ο Φορέας Τρίτης
Ηλικίας ο οποίος αναπτύσσει στρατηγική
για την τρίτη ηλικία, ενώ μελετά θέματα ευ-
ρύτερης πολιτικής που αφορούν στους ηλι-
κιωμένους και υποβάλλει σχετικές εισηγή-
σεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ηλικιωμένων. n

«Διεκδικώ, Επιμένω, Κερδίζω» το μήνυμα
της 21ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 15

Ημπάλα ξανά στην …σέντρα! Συμ-
πληρώθηκε και η 9η αγωνιστική για
τις περισσότερες ομάδες, ενώ άλλες

τρεις ομάδες (ανόρθωση, Εθνικός και Ολυμ-
πιακός) είναι στους οκτώ αγώνες. Ο πρωτα-
θλητής ΑΠΟΕΛ έχει μείνει στις έξι αγωνι-
στικές, έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε
ακόμα ασφαλή συμπεράσματα, δύο αγωνι-
στικές πριν πέσει η αυλαία του Α΄ γύρου, για
τα φαβορί στην κατάκτηση του τίτλου.

Το μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα υπάρχει,
αφού βλέπουμε δύο ομάδες, Ανόρθωση και
Ομόνοια, που άλλες χρονιές έπαιζαν ρυθμι-
στικό ρόλος το πρωτάθλημα, σήμερα (9η

αγωνιστική) να μοιράζονται την του βαθμο-
λογικού πίνακα με 18 βαθμούς.

Ο χαμένος μέχρι στιγμής είναι η ομάδα
του Απόλλωνα που είναι στην 7η θέση , με
μόλις 11 βαθμούς και πολύ μακριά από το να
πρωταγωνιστεί, όπως έκανε άλλες χρονιές,
στη διεκδίκηση του τίτλου. Υπάρχει όμως
χρόνος να βελτιωθεί και να κάνει την αντε-
πίθεσή του και να καλύψει το χαμένο έδα-
φος.

Λίγο-πολλά τα πιο πάνω ισχύουν και για
την ΑΕΚ Λάρνακας, ναι μεν είναι στην 3η

θέση με 15 βαθμούς, όμως μέχρι στιγμής δεν
ικανοποίησε σαν ομάδα όπως τα προηγού-
μενα χρόνια.

Ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ είναι πάντα…
εκεί! Με μείον τρεις αγωνιστικές και με 14
βαθμούς στην 6η θέση, έχει την μπάλα στα
δικά του πόδια, όχι μόνο να πάρει τις νίκες
και να ανεβεί στην κορυφή, αλλά και να
διεκδικήσει τον τίτλο του φαβορί.

Η ΑΕΛ και ο Εθνικός Άχνας μέχρι στιγ-
μής, ιδιαίτερα ο Εθνικός, είναι η έκπληξη του
πρωταθλήματος και αν εξαιρέσουμε την τε-
λευταία ήττα της ομάδα της Άχνας, τότε θα
λέγαμε ακόμα ότι θα ήταν μια από τις ομάδες
που θα διεκδικούσε την πρώτη εξάδα. Η
ήττα με τον Ολυμπιακό (4-0) τον προσγεί-
ωσε… ανώμαλα!

Η ομάδα της Λεμεσού αφήνει πολύ καλές
εντυπώσεις, οι πολλοί όμως τραυματισμοί
δεν την άφησαν να πάει ακόμα πιο πάνω. Η
διακοπή ίσως την βοηθήσει να επιστρέψουν
πίσω οι παίκτες της και να καλύψει το χα-
μένο έδαφος.

Η Νέα Σαλαμίνα και η Πάφος, δεν ξεκί-
νησαν το πρωτάθλημα όσον καλά θα ήθε-
λαν. Ιδιαίτερα η Παφιακή ομάδα που έχει ιδι-
αίτερα ψηλούς στόχους παρέμεινε στην 9η

θέση με μόνο εννέα βαθμούς. Η Βαρωσιώ-

τικη ομάδα είναι στην 8η θέση με 11 βαθ-
μούς, όμως δείχνει μεγάλη βελτίωση, ιδιαί-
τερα τα τελευταία της παιχνίδια.

Τον Ολυμπιακό τον περιμέναμε καλύτερο,
η επιτυχία του με 4-0 επί του Εθνικού, του
έδωσε πολύτιμη δύναμη και αισιοδοξία για
τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι στην
10η θέση με 7 βαθμούς.

Στην 11η θέση είναι η Ένωση με πέντε βαθ-
μούς. Η Παραλιμνίτικη ομάδα, θα λέγαμε ότι
γενικά αδικείται για τη θέση της, αφού σ’
όλα τα παιχνίδια που έδωσε ήταν καλή και
με λίγη τύχη ίσως να έφευγε με το τρίποντο
που θα την ανέβαζε ακόμα πιο ψηλά.

Απογοητευτική η προσφυγική ομάδα της
Κατωκοπιάς. Είναι μόνη στον πυθμένα με
μόλις 3 βαθμούς. Ο φίλαθλος κόσμος περί-
μενε πολύ περισσότερα από τη Δόξα, κάτι
που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Στην τε-
λευταία αγωνιστική (9η) η προσφυγική
ομάδα με αντίπαλο εκτός της ΑΕΚ, έκανε
την καλύτερη της εμφάνιση (έχασε με 2-1)
και σίγουρα το αποτέλεσμα ήταν άδικο,
αφού την τιμώρησε…. η μπάλα! Είχε δύο δο-
κάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες που δεν
τις αξιοποίησε.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η εμφάνιση της προβλημάτισε…

Οι απώλειες βαθμών στο ντέρμπι με τη
Νέα Σαλαμίνα (2-2) δεν άφησαν κανέναν
ικανοποιημένο στην Ανόρθωση. Η ομάδα
είναι αλήθεια ότι υστέρησε σε απόδοση σε
σχέση με τα προηγούμενα της παιχνίδια. Η
απουσία του Μαργκάσα στη μεσαία γραμμή,
αλλά και ότι ο Ράγιος αποχώρησε τραυμα-
τίας στο ημίχρονο ήταν δύο στοιχεία τα
οποία αποδυνάμωσαν την Ανόρθωση. Χά-
θηκαν μεν βαθμοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι υπάρχει απογοήτευση. Η διακοπή στο
πρωτάθλημα θα βοηθήσει τον Τιμούρ Κε-
τσπάγια να διορθώσει τα κακώς έχοντα που
εντόπισε στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την

προσφυγική ομάδα είναι με αντίπαλο τον
Εθνικό Άχνας στο ‘Αντώνης Παπαδόπου-
λος’ για την 10η αγωνιστική. Στη συνέχεια θα
έχει το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ
Λάρνακος.
Δουλειά για βελτίωση

Η διακοπή του πρωταθλήματος βρίσκει
την Ομόνοια συγκάτοικο με την Ανόρθωση
στο ‘ρετιρέ’ της βαθμολογίας, γεγονός που
διατηρεί το πολύ καλό κλίμα και αισιοδοξία
στις τάξεις της ομάδας. Η συγκομιδή των
‘πρασίνων’ κρίνεται ως ικανοποιητική, αν και
μπορούσε να ήταν καλύτερη, λαμβάνοντας
υπόψιν ότι τα πήγαν πολύ καλά στο ντέρμπι
και είχαν απώλειες με πιο αδύνατους αντι-
πάλους. Η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει με την
επανέναρξη του πρωταθλήματος την Ένωση
Νέων Παραλιμνίου εκτός έδρας, ενώ θα
ακολουθήσει το ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ
(Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου) στο φινάλε του Α΄
γύρου.
Πρέπει να βρει λύση και σύντομα η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ, έστω και στην κακή της μέρα κα-
τάφερε και πήρε σημαντική νίκη. Οι ‘κιτρι-
νοπράσινοι’  τα βρήκαν σκούρα απέναντι
στη Δόξα (2-1) και ήταν τυχεροί στο τέλος
της ημέρας που κατάφεραν να κερδίσουν. Η
ΑΕΚ φαίνεται να έχει προβλήματα, με ποδο-
σφαιριστές να μην μπορούν να αποδώσουν
τα αναμενόμενα. Προσθέστε σ’ αυτό και
τους πολλούς τραυματισμούς που προκύ-
πτουν σε κάθε αγώνα. Όπως και να έχει,
όμως, η ΑΕΚ καλείται να αξιοποιήσει τη δια-
κοπή στο πρωτάθλημα και να διορθώσει τα
λάθη της. Επόμενο ραντεβού αυτό απέναντι
στη Νέα Σαλαμίνα, η οποία έδειξε τα ‘δόν-
τια’ της στην πρωτοπόρο Ανόρθωση την
προηγούμενη αγωνιστική κι αυτό ανεβάζει
κατά πολύ τον βαθμό δυσκολίας στην ΑΕΚ,
αφού με τις εμφανίσεις της, μέχρι στιγμής,
δεν πείθει στο πρωτάθλημα. Το εμπόδιο της
Νέας Σαλαμίνας θ’ ακολουθήσει μια βδο-
μάδα αργότερα αυτό της Ανόρθωσης στην
Αρένα. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
γύρου η ΑΕΚ θα συνεχίσει στο ντέρμπι με
τον Απόλλωνα στο Τσίρειο.
Ανάσες και ξαναμπαίνει στην πρίζα μετά
τη διακοπή ο ΑΠΟΕΛ

Οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να
αποφορτισθούν. Τις προηγούμενες δύο
εβδομάδες ο ΑΠΟΕΛ έδωσε τέσσερα δύ-
σκολα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη,
οπότε όσοι τράβηξαν μπόλικο κουπί πήραν
ανάσες. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ… γνω-

στή. Σε λιγότερο από ένα μήνα και μέχρι την
επόμενη διακοπή από θα είναι για τις γιορτές
των Χριστουγέννων, ο ΑΠΟΕΛ με την επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος θα ξαναμπεί
στην πρίζα και θα κληθεί να ανταποκριθεί με
επιτυχία στις υποχρεώσεις που ακολουθούν,
σε Κύπρο και Ευρώπη. Αρχής γενομένης από
τον αγώνα με την Πάφο στο ΓΣΠ για το
πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι δύσκολο και με
παγίδες, τις οποίες οι γαλαζοκίτρινοι θα κλη-
θούν να τις αποφύγουν, καθώς μετρούν ήδη
τέσσερις βαθμούς απώλειας με ΑΕΚ και
Απόλλωνα.

Αμέσως μετά ακολουθεί ο καθ’ όλα καθο-
ριστικός αγώνας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνι-
στικής των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ με την
Ντουντελάνζ. Ένα παιχνίδι το οποίο οι πρω-
ταθλητές καλούνται να ξεπεράσουν με θε-
τικό πρόσημο για να μπουν για τα καλά σε
τροχιά πρόκρισης στους ‘32’ της διοργάνω-
σης. Και έρχεται το ντέρμπι με την Ομόνοια,
με τους γαλαζοκίτρινους τυπικά φιλοξενού-
μενους. Επομένως, εύκολα μπορεί κάποιος
να αντιληφθεί τα ζόρια που έρχονται για την
ομάδα του Ντολ.
Ευεργετική η διακοπή για τους τραυμα-
τίες

Η διακοπή στο πρωτάθλημα θεωρείται
ευεργετική στην ΑΕΛ σε  ότι αφορά τους
τραυματίες. Οι μαζεμένες απουσίες σε άλλο
ένα παιχνίδι στοίχισαν αυτή τη φορά για την
ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ. Όμως το δεκα-
πενθήμερο που ακολούθησε ήταν βοηθη-
τικό, ώστε να καταφέρουν να ξεπεράσουν
κάποιοι τους τραυματισμούς που είχαν. Το
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αναμένεται να
είναι δύσκολο, αλλά στην ΑΕΛ ο στόχος
είναι η επιστροφή στις νίκες. Άλλωστε η
ομάδα έδειξε στο παιχνίδι με την Ομόνοια,
παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες,
ότι έχει βάθος και μπορεί να σταθεί επάξια
απέναντι σε κάθε αντίπαλο.
Βαριά ήττα

Είναι πολύ βαριά η ήττα που δέχθηκε ο
Εθνικός από τον Ολυμπιακό (4-0). Η ομάδα
της Άχνας ότι έδωσε πήρε σ’ αυτό το παι-
χνίδι. Σ΄ ένα σημαντικό παιχνίδι παρουσιά-
στηκε με πολλά αμυντικά προβλήματα, δέχ-
θηκε τέσσερα γκολ και μία βαριά ήττα και
έχασε την ευκαιρία να κρατήσει σημαντικές
αποστάσεις από το κάτω διάζωμα. Μετά τη
διακοπή ο Εθνικός θα πάει στο ‘Αντώνης
Παπαδόπουλος’ για να αντιμετωπίσει την
Ανόρθωση. n

Ανόρθωση και Ομόνοια οδηγούν την κούρσα…

Ιστορικές στιγμές, απερίγραπτα συναι-
σθήματα, παγκόσμια αποθέωση! Ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς κέρδισε στον τελικό

των “τελικών” τον Dominic Thiem, για να
γίνει ο νέος “Βασιλιάς” του Λονδίνου και
ο νεότερος πρωταθλητής του ATP Finals
στα τελευταία 18 χρόνια!

Ο νεότερος παίκτης που προκρίθηκε
φέτος στο ATP Finals, ο νεότερος που αγω-
νίστηκε σε τελικό από το 2009 και ο νεότε-
ρος που κατέκτησε τον τίτλο από το 2001. Ο
Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην κορυφή του
ATP Finals, στον “θρόνο” του σημαντικότε-
ρου τουρνουά που διοργανώνεται από την
ATP!

Η μυθική εβδομάδα του 21χρονου Έλληνα
τενίστα, ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 17 Νο-

εμβρίου, με έναν τρομερό αγώνα στον τε-
λικό, στον οποίο μπορεί να βρέθηκε πίσω με
σετ από τον Dominic Thiem, αλλά κέρδισε

με 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4). Στον τελικό ο Στέ-
φανος έπαιξε φανταστικό τένις, πετυχαίνον-
τας 34 winners και κάνοντας μόλις 16 αβία-
στα λάθη. Εκτός από τη μεγάλη διαφορά
που έχουν τα νούμερά του σε σχέση με τον
Thiem, που είχε 33 winners και 40 λάθη,
ξεχώρισε και για την ψυχραιμία που έδειξε
στο πολύ κρίσιμο 3ο σετ, όπου έχασε
προβάδισμα με break, κατάφερε όμως να το
πάρει στο tie-break.

“Θέλω να ευχαριστήσω τον Dominic, απο-
τελείς έμπνευση, όχι μόνο για μένα, αλλά και
για πολλούς παίκτες σε όλο τον κόσμο, αλλά
και φιλάθλους. Ήταν ένας εκπληκτικός τελι-
κός, νομίζω πως αυτό είναι που κάνει το
άθλημά μας σπουδαίο. Επίσης συγχαρητήρια
για την απίστευτη χρονιά που είχες, κάνετε

πολύ καλή δουλειά με την ομάδα σου και
συγχαρητήρια γι’ αυτή τη χρονιά και όχι
μόνο”, είπε με τη σειρά του ο Στέφανος.

“Είναι εκπληκτικό να κρατάω αυτό το τρό-
παιο στα χέρια μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στην ομάδα μου, στη Mouratoglou Tennis
Academy που έκανε τα όνειρά μου πραγματι-
κότητα, στον ατζέντη μου, στον πατέρα μου,
που είναι μαζί μου όλη μου τη ζωή.

Αυτό το τουρνουά ήταν απίστευτο παιδιά,
το κάνατε τόσο, τόσο συναισθηματικό. Ποτέ
δεν έχω λάβει τόση πολύ υποστήριξη σε κά-
ποιο τουρνουά, ποτέ! Ειλικρινά το χρωστάω
σε εσάς το μεγαλύτερο μέρος και συνολικά η
ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη”, είπε κλείνον-
τας ο Τσιτσιπάς, αναφερόμενος στο κοινό. n

Ο νέος “Βασιλιάς” του Λονδίνου είναι Έλληνας!
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Tι είπαν... Tι έγραψαν

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Η στάση της Τουρκίας δεν προοιωνίζει ελ-

πιδοφόρα πορεία. 

Νίκος Αναστασιάδης, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επιβεβαιώνω ότι η ΕΕ είναι ενωμένη στην

αλληλεγγύη με την Κύπρο. 

Φεντερίκα Μογκερίνι,

Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι τον εγκε-

φαλικό θάνατο του ΝΑΤΟ.

Εμανουέλ Μακρόν,

Πρόεδρος της Γαλλίας.

Οι σημερινές ΗΠΑ βλέπουν την ΕΕ ως
εχθρό.  Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ
έχει μεταβάλει την κατάσταση στις ευρωατ-
λαντικές σχέσεις.
Μάργκοτ Βάλστρομ,
πρώην ΥΠΕΞ της Σουηδίας.

Δεν υπάρχει περίπτωση αποχώρησης από
την Ε.Ε., χωρίς να προηγηθεί συμφωνία για
το ελεύθερο εμπόριο.
Ντομινίκ Ραμπ,
ΥΠΕΞ της Βρετανίας. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ομολογήσει ότι

δωροδόκησε την Ουκρανία.

Νάνσι Πελόζι,

Πρόεδρος της Βουλή των ΗΠΑ.

Αρνούμαι οποιαδήποτε παράβαση των κα-
θηκόντων μου. Πρόκειται για την μεγαλύ-
τερη απάτη στην αμερικανική πολιτική ιστο-
ρία.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Είθε η σοφία των αρχαίων πολιτισμών να

φωτίσει το μέλλον.

Σι Τζίνπινγκ,

Πρόεδρος της Κίνας.

Στις 7 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε,  στο Προεδρικό Μέ-
γαρο, την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας

Υπηρεσίας (ΕΔΥ), την οποία του παρέδωσε ο Πρόεδρος της
ΕΔΥ κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος σε δηλώσεις του
στους εκπροσώπους των ΜΜΕ είπε μεταξύ άλλων, ότι το
θέμα της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι
η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας θα εκσυγχρονίσει
τις Υπηρεσίες του κράτους προς όφελος των πολιτών, χαιρε-
τίζοντας ιδιαίτερα την κατάθεση των εκσυγχρονιστικών νο-
μοσχεδίων στη Βουλή από πλευράς Κυβέρνησης.

Σημείωσε ακόμα ότι το θέμα της μεταρρύθμισης της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας είναι εθνικό θέμα και θα δώσει σύγχρονα
εργαλεία στα χέρια της ΕΔΥ.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι
οι πλείστες Υπηρεσίες του κράτους υιοθετούν την ηλεκτρο-
νική πρακτική, και αυτό που λείπει είναι να προχωρήσουμε
στην έγκριση των νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στη
Βουλή, όπως για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, και γενικότερα σε μεταρρυθμίσεις που
θα έχουν ως αποτέλεσμα και την απλοποίηση των διαδικα-
σιών, και την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.

Πρόσθεσε ότι οι συναντήσεις που είχε με τις πολιτικές δυ-
νάμεις σκοπό έχουν την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, εκ-
φράζοντας την ελπίδα ότι από την 1.1.2020 θα είμαστε σε
θέση να δούμε να υλοποιείται η μεταρρύθμιση που άπτεται
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπάρχει κατανόηση
από τις πολιτικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «ελπίζω να
είναι θέμα προτεραιότητας, και όταν λέμε ότι θέλουμε να κα-
ταργήσουμε την αναξιοκρατία, όταν θέλουμε να υιοθετή-

σουμε την αριστεία, δεν μπορεί αν δεν ληφθούν μέτρα ώστε
να κρίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με βάση την απόδοση,
να έχεις τα αποτελέσματα που προσδοκάς.

Είναι πρόκληση και παράκληση από πλευράς μου», είπε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να υιοθετηθούν οι πρόνοιες για
τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας κάτι που θα
συμβάλει σημαντικά, με μετρήσιμα κριτήρια και με βάση τις
γνώσεις και την αριστεία, σε θέματα προσλήψεων και προ-
αγωγών.

«Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος για να εγκαταλείψουμε συ-
στήματα του παρελθόντος που επέτρεπαν παρεμβάσεις»,
είπε ο Πρόεδρος επισημαίνοντας ότι «τα λέω αυτά παρά το
ότι νιώθω ότι η ΕΔΥ επιτελεί σημαντικό έργο μακράν και
πέρα από διακρίσεις, αλλά προς εξάλειψη και του τελευταίου
ενδεχομένου, το ορθότερο είναι να υιοθετηθεί η μεταρρύθ-
μιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, κάτι που θα κάνει και πιο απο-
δοτικούς και παραγωγικούς τους δημόσιους υπαλλήλους». n

Παράκληση του ΠτΔ για έγκριση στη Βουλή
της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας

Ένα ευχάριστο απόγευμα πέρασαν τα
μέλη της Συντεχνίας μας που παρευρέθη-
καν στον απογευματινό καφέ / τόμπολα

που διοργάνωσε το Επαρχιακό Συμβούλιο της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού την Κυριακή 17/11/2019
στο οίκημα της Συντεχνίας μας στην Λεμεσό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του οικήματος μας στην Λεμεσό η
οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να μπο-
ρεί να φιλοξενεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις και
να εξυπηρετεί τις ανάγκες των συναδέλφων μας
στη Λεμεσό.

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη που συμμετείχαν στην εκδή-
λωση εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση τους για την

προσπάθεια που γίνεται, εκφράζοντας παράλληλα την επι-
θυμία όπως οι εκδηλώσεις οι οποίες φέρνουν κοντά τα μέλη
της Συντεχνίας μας να συνεχιστούν και να στηριχθούν. n

Απογευματινός καφές ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού


