
Το πόρισμα δεν είναι δικαστική απόφαση

Στις 6 Μαρτίου δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα
της Τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρ-
ρευση του Συνεργατισμού. Στην πολυσέλιδη έκθεσή

της, η Ερευνητική Επιτροπή, χαρακτηρίζει τον Υπουργό Οι-
κονομικών «ως τον μεγάλο υπεύθυνο για την καταστροφική
πορεία του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ) από το
2014 και εντεύθεν».

Με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Τριμελούς
Ερευνητικής Επιτροπής τα ΜΜΕ, με χαρακτηριστικούς τίτ-
λους, ουσιαστικά αποφάνθηκαν για την ενοχή του Υπουρ-
γού Οικονομικών. 

Στις 14 Νοεμβρίου δημοσιοποιήθηκε το Πόρισμα της Επι-
τρόπου Διοικήσεως σε σχέση με τυχόν ευθύνες για το θά-
νατο του Στυλιανού Κωνσταντίνου.   Και πάλιν τα ΜΜΕ
χωρίς σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας δικάζουν και κατα-
δικάζουν δημόσιους λειτουργούς.  Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.

Δεν έχουμε την πρόθεσή να σχολιάσουμε το Πόρισμα της
Επιτρόπου Διοικήσεως.  Άλλοι είναι αρμόδιοι να το πράξουν.
Επισημαίνουμε, όμως, ότι εκφεύγει της αρμοδιότητας της
η απονομή ποινικών ευθυνών.  Σε σχέση με την επισήμανση
αυτή παραπέμπω στη σελ. 138 του Πορίσματος όπου ανα-
φέρονται τα ακόλουθα:  «Εντοπίζονται τόσο συστημικές
αδυναμίες όσο και προσωπικές ευθύνες ΛΚΥ για το ενδε-

χόμενο διάπραξης ποινικών
αδικημάτων όπως αναλυτικά
αναφέρεται ανωτέρω εναν-
τίον της ΛΚΥ ΧΧΧΧΧ και
της Συντονίστριας της
ΧΧΧΧΧ για αδίκημα που
αφορά παράλειψη καταγγε-
λίας περίπτωσης βίας σε
βάρος ανηλίκου».

Κατά την ταπεινή μας
άποψη τόσο στην περίπτωση
του Πορίσματος για το Συ-
νεργατισμό  όσο και στην περίπτωση  του Πορίσματος της
Επιτρόπου Διοικήσεως,  ο τρόπος παρουσίασης τους από τα
ΜΜΕ αντιβαίνει στο τεκμήριο αθωότητας που αποτελεί το
θεμέλιο σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία.

Στην ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία υπάρχει κατοχύρωση
του τεκμηρίου αθωότητας. Ειδικότερα το άρθρο 12 του Συν-
τάγματος καθιερώνει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο
εφαρμοζόταν στην Κύπρο  υπό το κράτος  του νομικού  κα-
θεστώτος που ίσχυε προ της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδες δι-
καίωμα τόσο στη βάση του διεθνούς δικαίου όσο και σε κοι-
νοτικό επίπεδο.  Κατά κανόνα το τεκμήριο αυτό παύει να
ισχύει μόνο μετά τη διαπίστωση της ενοχής του κατηγορου-
μένου από το δικαστήριο. Κατά συνέπεια καθόλα τα προ-
ηγούμενα στάδια ουδείς δύναται να χαρακτηρίσει οποιον-
δήποτε κατηγορούμενο ως ένοχο.

Το τεκμήριο της αθωότητας, είναι ένας κανόνας που ισχύει

σε κάθε δημοκρατικό πολίτευμα και, κατά τον οποίο, ουδείς
επιτρέπεται να θεωρείται ένοχος, εάν δεν αποφανθεί σε αμε-
τάκλητο βαθμό το αρμόδιο δικαστήριο. Ο κανόνας πρέπει
να είναι σεβαστός από όλους: από τις δημόσιες αρχές, από τα
πολιτικά πρόσωπα, από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από
τους πολίτες. Από την άλλη, υπάρχει η ελευθερία της έκ-
φρασης που επικαλούνται όσοι θέλουν να σχολιάσουν μια
νομική υπόθεση που μπορεί να παρουσιάζει γενικότερο εν-
διαφέρον. Η ελευθερία της έκφρασης έχει ένα ευρύτατο πε-
ριεχόμενο και σαφώς περιλαμβάνει τόσο την ενημέρωση για
θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος όσο και τον σχολιασμό
τους. Δεν κατισχύει όμως του τεκμηρίου της αθωότητας: η
ενημέρωση και ο σχολιασμός θα πρέπει να γίνει χωρίς ανε-
πιφύλακτες κρίσεις περί ενοχής ή αθωότητας του ατόμου που
έχει εμπλακεί στην υπόθεση.

Παρά τις πιο πάνω διασφαλίσεις μόνο σε περιορισμένο
αριθμό χωρών τυγχάνει πλήρους σεβασμού το τεκμήριο
αθωότητας που αναντίλεκτα περιλαμβάνεται στην αρχή της
δίκαιης δίκης και αποτελεί εγγύηση της σωστής απονομής
της δικαιοσύνης.  Δυστυχώς η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται
στις χώρες αυτές.

Κλείνοντας θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν είναι στις
προθέσεις μας να καλύψουμε τον οποιονδήποτε έχει ευθύ-
νες για τον τραγικό θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κων-
σταντίνου.  Αντίθετα, λέμε ότι  θα πρέπει να τιμωρηθεί πα-
ραδειγματικά όποιος αποδεδειγμένα ευθύνεται για το
τραγικό συμβάν.  Όμως θα είναι άδικο, για όσα δεν έγιναν
από πολλούς άλλους, να θυματοποιηθούν κάποιοι κρατικοί
λειτουργοί. n

Τη μακρόχρονη ιστορία της
πατρίδας μας μαρτυρούν ευ-
ρήματα ανασκαφών αλλά και
ενάλιες έρευνες στους παρά-
κτιους της χώρους. σελ. 12

Ευρήματα από αρχαίο ναυάγιο

Επικήδειος λόγος από το
Θάσο Σοφοκλέους για την
αγωνίστρια Ρίτα Ανθούλη και
άρθρο του Γιάννη Σπανού για
τη θυσία Ευαγόρα Παλληκα-

ρίδη και Ανδρέα Παναγή.    σελ.3 

Παρέμβαση του κόσμου του
κεφαλαίου υπέρ του κόσμου
της εργασίας αποτελεί η πρω-
τοβουλία μεγάλων επενδυτι-
κών του City του Λονδίνου να
καλέσουν τις μεγαλοεταιρείες

να αμείβουν ικανοποιητικά το προσωπικό τους. σελ. 11

Αυξήσεις συστήνουν επενδυτικές Λονδίνου

Οι αιώνιες μνήμες του αγώνα
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

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

Ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, διο-
ρίζεται με δοκιμασία στη θέση Δασικού Λει-
τουργού, από τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί ανα-
δρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στη
θέση Λειτουργού Πληροφορικής, και των
οποίων ο πιο πάνω αναδρομικός διορισμός
αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δι-
καστήριο, διορίζονται στην ίδια θέση ανα-
δρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2011: Νι-
κόλας Αγαθαγγέλου, Κωνσταντίνος Ευαγ-
γέλου, Χρύσω Μαυρομμάτη, Ρεβέκκα
Χριστοδούλου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Λειτουργοί,
2ης Τάξης, προάγονται στη θέση Κτηματο-
λογικού Λειτουργού, 1ης Τάξης από την 1η
Νοεμβρίου 2019: Αννούλα Α. Ζωδιάτη, Δη-
μήτρης Σιταρένος, Χρυστάλλα Τουλούπη,
Δήμητρα Πελετιέ-Νικολάου, Μαρία Α. Οι-
κονομίδου, Όλγα Μούσκου-Σακκά, Ελένη
Μακρίδου, Άννα Κούκου, Ανδρέας Π. Κων-
σταντίνου, Ειρήνη Κανάρη-Γεωργίου, Καίτη
Β. Μιχαήλ, Χρυσούλα Ν. Μαρτίδου, Δώρα
Ευριπίδου-Νικολάου, Φλώρα Κ. Γεωργίου,
Παναγιώτα Ορφανίδου, Σωτηρούλα Λιάσου,
Κωνσταντία Λαζάρου, Λένια Χρυσοστόμου-
Γεωργίου, Ευανθία Πετρή-Χατζηοικονόμου,
Λουκία Α. Ζίζιρου.

Ο Ανδρέας Παναγιώτου, Σύμβουλος ή Γε-
νικός Πρόξενος Α΄, προάγεται στη θέση
Πληρεξούσιου Υπουργού, Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες, από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξε-
νοι Α΄, προάγονται στη θέση Πληρεξούσιου
Υπουργού, από την 1η Νοεμβρίου 2019:
Γιάννης Μιχαηλίδης,  Χριστίνα Ράφτη.

Οι πιο κάτω Γραμματείς Α' ή Πρόξενοι,
προάγονται στη θέση Σύμβουλου ή Γενικού
Πρόξενου Β΄, από την 1η Νοεμβρίου 2019:
Ιάκωβος Γεωργίου, Κυπριανή Σταυρινάκη,
Χρυσόστομος Σταύρου.

Οι πιο κάτω, Γραμματείς Β΄ ή Υποπρόξε-
νοι, προάγονται στη συνδιασμένη θέση
Γραμματέα Α΄ ή Πρόξενου, από την 1η
Οκτωβρίου 2019: Χριστόφορος Χατζηττο-
φής, Δημήτρης Άσσος, Βίβιαν Κονναρή,
Παντελής Παντελίδης, Κυριάκος Πογιατζής,
Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, Κώστας Ψευ-
διώτης.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γενικού Λογιστη-
ρίου Α΄, προάγονται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, από τις 15
Νοεμβρίου 2019: Άννα Φ. Γεωργίου, Γεώρ-
γιος Τζιωρτζής, Νικολίνα Μηνά, Χριστίνα
Φρ. Στεφάνου.

Ο Χριστάκης Σκουφάρης, Τεχνικός Μηχα-

νικός, 1ης Τάξης (Μηχανολογίας), Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχα-
νικού, από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Ιατρικοί Λειτουρ-
γοί, προάγονται στη θέση Πρώτου Ιατρικού
Λειτουργού, από την 1η Νοεμβρίου 2019: Ει-
ρήνη Μούζουρα-Χατζηχαραλάμπους, Αν-
δρούλα Αγγελίδου-Γαλάζη.

Ο Χρυσόστομος Κλώνης, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Γαστρεντερο-
λογίας), προάγεται στη Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Γα-
στρεντερολογίας, από την 1η Νοεμβρίου
2019.

Η Μαρία Χατζηκώστα, Βοηθός Διευθυν-
τής Κλινικής/Τμήματος (Γενικής Χειρουργι-
κής), προάγεται στη θέση Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Γενικής
Χειρουργικής, από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Η Χρυστάλλα Τιμηλιώτου-Ματσεντίδου,
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος
(Αναισθησιολογίας με εξειδίκευση στην Εν-
τατική Θεραπεία), προάγεται στη μόνιμη
θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην
ειδικότητα της Αναισθησιολογίας με Εξειδί-
κευση στην Εντατική Θεραπεία, από την 1η
Νοεμβρίου 2019.

Η Θεοφανώ Χριστοδούλου-Γεωργίου,
Ανώτερος Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Ερ-
γαστηρίου Α΄, προάγεται στη θέση Επιθεω-
ρητή Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, από την
1η Νοεμβρίου 2019.

Η Ελευθερία Μαλακτού, Ανώτερος Τε-
χνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Β',
προάγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνολόγου
Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α', από την 1η
Νοεμβρίου 2019.

Η Αναστασία Βιολάρη, Ανώτερος Οδον-
τιατρικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Πρώτου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Οδον-
τιατρικές Υπηρεσίες, από την 1η Νοεμβρίου
2019.

Η Γιάννα Κωνσταντινίδου, Βοηθός Οδον-
τιατρείου, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Βοηθού Οδοντιατρείου, από την 1η Νοεμ-
βρίου 2019.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Κυριακούλα Πασιαρδή, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Η Αναστασία Ονουφρίου, Μετεωρολογι-
κός Βοηθός, αφυπηρέτησε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2019.

Ο Μιχάλης Σταυρινός, Πληρεξούσιος
Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Η Βικτώρια Νάταρ, Έφορος Ασφαλίσεων,

Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών,
Υπουργείο Οικονομικών, αφυπηρέτησε  από
την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο Γεώργιος Δ. Κωνσταντίνου, Τελώνης,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο Παναγιώτης Χριστοδουλίδης, Τελώνης,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο Κλεάνθης Κλεάνθους, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2019.

Η Μαρία Γιακουμή (Κοσιάρη), Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Η Ειρήνη Ιωσήφ, Γραμματειακός Λειτουρ-
γός, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου
2019.

Ο Ανδρέας Νικολάου, Επιθεωρητής, Τυ-
πογραφείο, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2019.

Η Ελευθερία Πρασκέλλη, Επιθεωρητής,
Τυπογραφείο, αφυπηρέτησε από την 1η Νο-
εμβρίου 2019.(Π.Φ. 22351)

Η Αριάδνη Αχιλλέως, Τεχνικός, Τμήμα
Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2019.

O Γεώργιος Φιλοθέου, Έφορος Αρχαιοτή-
των, αφυπηρέτησε  από την 1η Νοεμβρίου
2019.

Ο Γεώργιος Γεωργίου, Ανώτερος Ταχυδρο-
μικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2019.

Ο Σωτήριος Κολέττας, Διευθυντής Τμή-
ματος Οδικών Μεταφορών, αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο Γεώργιος Χριστοδούλου, Ανώτερος Τε-

χνικός Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2019.

Η Χρυστάλλα Θεμιστοκλέους,  Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2019.

Η Ειρήνη Αντωνίου-Παπαπέτρου, Πρώτος
Ιατρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
5 Νοεμβρίου 2019.

Η Ελένη Αντωνίου, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Ιατροδικαστικής), αφυπηρέτησε
από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο Πέτρος Κατσιολούδης, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), αφυπη-
ρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο Λεωνίδας Κρητιώτης, Βοηθός Τουριστι-
κός Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού,
αφυπηρέτησε από τις 7 Νοεμβρίου 2019.

Ο Γιώργος Κώστα, Οικονομικός Λειτουρ-
γός Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπηρέ-
τησε από τις 6 Νοεμβρίου 2019.

Ο Χριστάκης Χαρ. Κυπριανού, Περιφερει-
ακός Υπεύθυνος – Καταγραφέας ΚΥΕΠ&Γ,
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αφυπηρέτησε
από την 1η Οκτωβρίου 2019.

Η Ανδρούλλα Χατζηχάρου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Ακτινολογίας),
αφυπηρέτησε από τις 2 Νοεμβρίου 2019.

Η Ανδριανή Φλουρέντζου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Νευρολογίας),
αφυπηρέτησε από τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Ο Γεώργιος Λελέκης, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Καρδιολογίας), αφυπηρέ-
τησε από τις 9 Νοεμβρίου 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 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις
πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλη-
σης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργο-
δοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμον του
2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει ότι, για τη
θέση Εμπειρογνώμονα στον Κλάδο των Οι-
κονομικών Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ),
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ, 2014-2020» δεν υπήρξε κατάλλη-
λος υποψήφιος.

Σύμφωνα με το άρθρο 6(6) του πιο πάνω
Νόμου (Ν. 70(I)/2016), πρόσωπο που υπέ-
βαλε αίτηση, έχει δικαίωμα να υποβάλει έν-
σταση, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
του προκαταρκτικού καταλόγου κατάταξης
υποψηφίων στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

Εργοδότηση Υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία

Οι Λειτουργοί και Τεχνικοί του Γραφείου
του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που παρα-
κάθισαν με επιτυχία στις ενδοτμηματικές
εξετάσεις στις 20 Νοεμβρίου 2019 είναι:

1. Άντρια Κωνσταντίνου
2. Μαρία Πούπα
3. Κωνσταντίνος Φελλάς
4. Γεώργιος Ζαντής.

Αποτελέσματα Ενδοτμηματικών Εξετάσεων

Σε εκδήλωση βράβευσης που διοργά-
νωσε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, 2019 η
ΑΦΗΣ Κύπρου με την ευκαιρία της

συμπλήρωσης 10 χρόνων λειτουργίας της,
τα Κυπριακά Ταχυδρομεία βραβεύτηκαν ως
το Κρατικό Τμήμα που συνέλεξε τη μεγαλύ-
τερη ποσότητα μπαταριών οικιακής χρήσης
παγκύπρια από το 2010.

Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών, έχουν
συλλεγεί για ανακύκλωση και διαχείριση
8.173 κιλά μπαταριών από 57 σημεία περι-

συλλογής που βρίσκονται σε όλα τα Ταχυ-
δρομικά Γραφεία.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής των
Κυπριακών Ταχυδρομείων Ανδρέας Γρηγο-
ρίου, ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό του
αναφέρθηκε στην ευαισθητοποίηση των Κυ-
πριακών Ταχυδρομείων στη προστασία του
περιβάλλοντος και στις ενέργειες που προ-
βαίνουν προς τον τομέα αυτό, στα πλαίσια
της κοινωνικής και εταιρικής τους ευθύνης. n

Δραστηριότητα των Ταχυδρομείων
στην ανακύκλωση μπαταριών
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Aπόψεις και σχόλια
Στην αγωνίστρια της ΕΟΚΑ Ρίτα Αν-
θούλη

Έφυγες μέσα από, τα χέρια μας αναπάν-
τεχα χωρίς να το αντιληφθούμε. Αθόρυβα,
όπως πάντα. Όμως εμείς θέλαμε να σου δώ-

σουμε τον τελευταίον
ασπασμό, να σε ρά-
νουμε με τα λουλού-
δια της αγάπης μας,
να σου δώσουμε να
πάρεις μαζί σου ένα
κλωνάρι δάφνης.

Θέλαμε να σου
πούμε πόσο σε αγαπήσαμε, γιατί μας έκανες
περήφανους, γιατί γέμισες τις καρδιές μας με
την αγάπη σου, τη λεβεντιά, το μεγαλείο
σου, την προσφορά σου και τον άδολο
αγώνα σου. Στάθηκες πλάι μας ατρόμητη,
αλύγιστη, τολμηρή, ριψοκίνδυνη.

Νίκησες τις χαρές της ζωής, παιδούλα-μα-
θητριούλα, στο άνθος της ηλικίας σου, πα-
ραμέρισες το προσωπικό συμφέρον, την ιδιο-
τέλειά και ρίχτηκες με πάθος στον Αγώνα
αψηφώντας τον κίνδυνο. Στην πιο δύσκολη
αποστολή, στο Εκτελεστικό, στη ρίψη χειρο-
βομβίδων, κουβαλώντας όπλα και πυρομα-
χικά στην ποδιά σου. Αυτός ήταν και ο λόγος
που συνελήφθης πηγαίνοντας σε μια επιχεί-
ρηση. Παιδούλα κλείστηκες στα σκοτεινά
μπουντρούμια της φυλακής. Υπέστης τα ψυ-
χολογικά βασανιστήρια, αλλά άντεξες και
κράτησες σφραγισμένο το στόμα σου, χωρίς
να αποκαλύψεις μυστικά της Οργάνωσης.

Έφυγες, πορεύτηκες με αξιοπρέπεια, με τη
συνείδησή σου ήσυχη γιατί έκαμες το καθή-
κοv σου.

Ξέρουμε πως έφυγες πικραμένη και απο-
γοητευμένη, γιατί είδες τα όνειρα μας να χά-
νονται. Είδες με πόνο, σκλαβωμένο τον Πεν-
ταδάκτυλο.

Είδες και βίωσες την καταστροφή. Είδες
και βίωσες τα λάθη μας. Νιώθουμε ένα κενό
με την απουσία σου. Όμως έχουμε συμβιβα-
στεί από τότε που βάλαμε την ψυχή μας στη
χούφτα μας και αφήσαμε τα πάντα στον θεό.
Όσοι ήσαν τυχεροί έφυγαν τότε τιμημένοι,
δοξασμένοι, αθάνατοι. Εμείς που είχαμε την
ατυχία να ζήσουμε, ζήσαμε για να βιώσουμε
την καταστροφή, να δούμε, να πονέσουμε,
να νιώσουμε απογοήτευση.

Αγαπημένη και αξέχαστη συναγωνίστρια
Ρίτα Ανθούλη, οι συναγωνιστές σου σε απο-
χαιρετούμε με την ευχή:

«το μνήμα που σε δέχτηκε με πόνο
ας σ’ αγκαλιάζει, και με στοργή
σαν νάναι ζωντανό
κι ας μην τύχουνε ποτές δρόλαπες
ή χαλάζι, μονάχα οι αύρες
δείλι και πουρνό».
Αιωνία στου η μνήμη.

Θάσος Σοφοκλέους,
Πρόεδρος των Συνδέσμων

Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959

l Αιωνία της η μνήμη.
 

?

Εξεγερτήριες μνήμες
Στη μνήμη μου η ιστορία επαναφέρει δυο

πανίσχυρες σκηνές. Εκείνη της 25ης Φε-
βρουαρίου 1957, όταν έσφιγγα το χέρι του

Ευαγόρα Παλληκαρίδη, αποχαιρετώντας
τον δεκαενιάχρονο ήρωα που βάδιζε αγέρω-
χος στην κρεμάλα, κληροδοτώντας τους βη-
ματισμούς του υπέρτατου χρέους και την ει-
κόνα της μικρούλας Αυγής, κόρης του ήρωα
της αγχόνης Ανδρέα Παναγίδη. Όταν το παι-
δάκι έσκαβε το χώμα του τάφου με τα χερά-
κια του για να βρει τον πατέρα του. Έλεγαν
στο παιδάκι πως ο πατέρας του ανέβηκε
στους ουρανούς, την 21η Σεπτεμβρίου 1956

και κείνη τη μέρα
του αποκάλυψαν τη
φρικτή αλήθεια, πως
ο πατέρας του ήταν
θαμμένος στον τάφο.
Και η Αυγή άρχισε να
σκαλίζει το χώμα για
να βρει τον πατέρα

της. Ένα γίγαντα του αγώνα της λευτεριάς
που έγραφε λίγο πριν τον πνίξει ο βρόχος
της αγχόνης στη γυναίκα του, τη Γιαννούλα:
Μη λυπάστε που πεθαίνω. Η πατρίδα θα σας
φροντίσει...  

Μόνο που η σιγουριά του μελλοθάνατου
πατέρα αποδείχτηκε πλανερή. Γιατί η πα-
τρίδα άφησε τη χήρα μάνα και τα τρία ανή-
λικα παιδιά στο έλεος του Θεού. Στο φτω-
χικό σπιτάκι του χωριού που το διέσχιζαν τα
φίδια που φώλιαζαν στις τρύπες των ατέλει-
ωτων εξωτερικών τοιχωμάτων και στην εγ-
κατάλειψη της εξουσίας που μεθούσε στην
κραιπάλη της απατηλής ψευδοανεξαρτησίας.
Και στην προκλητικότητα των «παιδαγω-
γών» που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις με
τη σημαία των δημίων του λαού μας στο
στήθος!  

Κι οι μνήμες εγείρονται από την καταχνιά
του αδυσώπητου χρόνου με ηχηρή επανά-
ληψη της οργής του Μακρυγιάννη: Αν ξέ-
ραμε τι κράτος θα δημιουργούσαμε, θα μέ-
ναμε στον ζυγό της Τουρκιάς ακόμα πεντα-
κόσια χρόνια ... Και θυμάμαι τον αγαπητό
«Δαίδαλο» της ΕΟΚΑ, τον Μιχαλάκη Πλα-
τάνη, στην έξοδο των Κρατητηρίων Κοκκι-
νοτριμιθιάς, στις 22 του Φλεβάρη του 1959,
όταν άνοιξαν οι πύλες του δεσμωτηρίου μας:
Τώρα αρχίζουν τα βάσανά μας ... Κι η πρό-
βλεψη του συναγωνιστή ήταν καίρια στα
επερχόμενα. Η διακοπή του απελευθερωτι-
κού αγώνα κι η «λύση» του εθνικού προβλή-
ματος, αβασάνιστη, χωρίς αξίες, χωρίς αρχές,
χωρίς δικαιοσύνη, απεδείχθησαν μοιραίες. Κι
η εξουσία που αναπήδησε από τη Ζυρίχη την
11η Φεβρουαρίου 1959 ολέθρια και μήτρα
μυρίων δεινών. Από την πρώτη περίοδο άρ-
χισε να γεννοβολά φίδια που θα έτρωγαν
την προοπτική μιας κοινωνίας που θα στή-
ριζε την ύπαρξή της στην ισοπέδωση των
ιδεών που κράτησαν όρθιο τον κόσμο μας
στις δοκιμασίες των αιώνων του μαρτυρίου
της πατρίδας μας.  

Το περασμένο Σάββατο η τραγική αλήθεια
βρόντηξε πάλι στα Φυλακισμένα Μνήματα.
Όταν μια δράκα αγωνιστών και οι στρατιώ-
τες της ΕΛΔΥΚ στεφάνωσαν με δάφνη τους
τάφους των νεκρών της ελευθερίας. Και τα
ερωτήματα από το υπερπέραν δραματικά:
Μονάχα εσείς μας θυμηθήκατε αδέλφια; Οι
άλλοι; Οι υπόλοιποι; Τράβηξαν στην τουρ-
κοκρατούμενη γη να φαν, να πιουν, ν’ αγκα-
λιαστούν με τον εισβολέα και να στεριώσουν

την κατοχή με τα εκατομμύρια που θησαυρί-
ζουν με τις χρυσοφόρες αρπαγές Κύριος οίδε
πόθεν; Κι αντί να τα αξιοποιούν σε έργα
άμυνας για τον επερχόμενο πόλεμο τα κατα-
θέτουν στην κόλαση, όπως θα έγραφε ο
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι; Γιατί το άμεσο μέλ-
λον θα αποδειχθεί κόλαση, αν κρίνουμε από
τις ιστορικές μας εμπειρίες και τα πάθη τ’
ατέλειωτα... Αν αντικρίσουμε το δράμα μας
στα μισοσκότεινα παρασκήνια των πραγμα-
τικοτήτων που ουρλιάζουν και με νουν κα-
θαρό προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα
ουρλιαχτά της αγανάκτησης, θα πρέπει να
καταλάβουμε πως περπατάμε στην κόψη του
ξυραφιού. Επί ξηρού ακμής. Και θα ιδούμε,
φυσιολογικά έντρομοι, πως η ζωή μας κρέ-
μεται από μια κλωστή. Ότι είμαστε ξεκρέμα-
στοι στο σύμπαν, γιατί αφήσαμε άδικες εξου-
σίες και τσαρλατάνους να μας αποκόψουν
από τον ομφάλιο λώρο των ιστορικών μας
ιδεολογιών και των υπαρξιακών μας εμπνεύ-
σεων. Μας έχουν καταντήσει έρμαια τυχο-
διωκτικών συμφερόντων και ξένων σκοτει-
νών επιδιώξεων. Μας μετέτρεψαν σε αθύρ-
ματα δαιμονιακών συνωμοσιών, υπηρεσιών
που σκάβουν τον τάφο μας με φτυάρια δικά
μας.  

Στους δρόμους των πόλεών μας δεν ακού-
γονται πια θούρια ελευθερίας, δεν αντιβο-
ούν συνθήματα κοινωνικών αξιώσεων και
εθνικών πόθων. Αλλά βόγγοι κραιπάλης και
μέθης, νεολαίας που φθείρεται μαζοχιστικά
και αυτοκαταστρέφεται σαδιστικά, χωρίς συ-
ναίσθηση της μίζερης ύπαρξης που προοιω-
νίζεται οικτρό το τέλος. Αν ήταν δυνατό να
επαναφέρουμε τα κύματα της νεολαίας που
παρήλαυνε στις στράτες της χώρας στα τέσ-
σερα σωτήρια χρόνια, θ’ ακούγαμε αντιλά-
λους ελευθερίας που δονούσαν τον κόσμο.
Και το ερώτημα του μεγάλου Λευκαδίτη, του
Άγγελου Σικελιανού: «μάνα φωτιά με πότι-
σες κι είν’ η καρδιά μου αστέρι»; Γιατί οι καρ-
διές της νιότης φλογίζονταν από τις φλόγες

τού λυτρωμού που έκαιγαν το ατσάλι της
δουλείας. Ενώ τώρα οι κομπογιαννίτες των
«παρακαταθηκών» μετέτρεψαν τα νεανικά
στήθια σε μικροπλανήτες αερίων, που τρι-
γυρνούν στο διάστημα με προορισμό να χα-
θούν στο άπειρο. Και ενώπιον της μαθητιώ-
σης νεότητος δεν εμφανίζονται πια δάσκα-
λοι φωτοδότες αλλά φωτοσβέστες με τα
σύμβολα της τυραννίας που βρικολάκιασαν
από το μαύρο παρελθόν του σκοταδισμού.
Και όμως από τις εξουσίες πέρασαν δίπλα
από τόσους άχρηστους και έξυπνοι Έλληνες,
με μυαλό ικανό να προβλέψει την κατρα-
κύλα που παρέσερνε στον χαμό τους επιγό-
νους ηρώων της αγχόνης, των ολοκαυτωμά-
των, των βασανιστηρίων. Που θα μπορούσαν
να προλάβουν τους δαίμονες που μας σέρ-
νουν στην άβυσσο μιας τουρκοκρατίας που η
προδοσία κι η αχρηστία της άνοιξαν διά-
πλατα τις πόρτες...  

Σήμερα, μέρα μνήμης Κρατητηρίων, σ’
αυτό του Κρανίου Τόπο, ας δούμε την αλή-
θεια απαλλαγμένη από οικτρές αυταπάτες
και προσβλητικές ψευδαισθήσεις. Ο προαι-
ώνιος εχθρός προπαρασκευάζεται για πό-
λεμο. Ουρλιάζει τη φοβέρα του όλη μέρα.
Τον πόλεμο δεν μπορούμε να τον αποφύ-
γουμε. Ας απαιτήσουμε, λοιπόν, το δικαίωμα
να αντιμαχήσουμε πάνοπλοι με το δίκιο μας.
Και το δίκαιό μας θα αντιλαλήσει τόσο δυ-
νατά που θα συγκλονίσει τον κόσμο και τε-
λικά θα συντρίψει την απειλή. Γιατί, όπως θα
έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκώ, το δίκαιο μπορεί να
ναυαγεί αλλά ουδέποτε καταποντίζεται. Έτσι
τα έδειξε ο Θεός από την ώρα της Δημιουρ-
γίας. Γι’ αυτό στέκει ακόμα ο κόσμος ...

Γιάννης Σπανός ,
«Ο Φιλελεύθερος», 01.12.2019

l Αιώνια τα μηνύματα.

Στις 13.12.19 θα καταβληθούν
και οι συντάξεις ΤΚΑ 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση η
πληρωμή των συντάξεων του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινω-

νικής Σύνταξης και της ειδικής αύξησης της
Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επί-
δομα) του Δεκεμβρίου 2019 καθώς και της
13 ης Πληρωμής τους θα διενεργηθεί στις
13/12/19.

Από 11 μέχρι 13 Δεκεμβρίου θα κατατε-

θούν επίσης ή θα εκδοθούν με επιταγές οι
κοινωνικές παροχές του μήνα και τα επιδό-
ματα/βοηθήματα των Χριστουγέννων. Το
δώρο για δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυ-
σης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα
θα κατατεθεί στις 16 Δεκεμβρίου και το
δώρο για δικαιούχους για παροχή τιμητικού
επιδόματος μάνας στις 17 Δεκεμβρίου. n

20 Δεκεμβρίου μισθοί και συντάξεις
και στις 27/12/19 οι 13οι

Μετά από απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, οι μισθοί και οι συν-
τάξεις των κυβερνητικών αξιωμα-

τούχων, των κρατικών υπαλλήλων και του
ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού του
μηνός Δεκεμβρίου 2019 θα καταβληθούν
στις 20.12.2019 και οι αντίστοιχοι 13οι μι-

σθοί/ συντάξεις στις 27.12.2019.
Οι μισθοί και οι συντάξεις θα εμβασθούν

στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δι-
καιούχων κατά τη διάρκεια του 24ώρου των
πιο πάνω ημερομηνιών, σύμφωνα με τα τρα-
πεζικά πρωτόκολλα. n



ΣΕλIΔΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20194

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ανα-
πηρία τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δε-
κεμβρίου και καθιερώθηκε από τη Γε-

νική Συνέλευση του ΟΗΕ με την υιοθέτηση
του Προγράμματος Δράσης για τα ΑμεΑ το
Δεκέμβριο του 1992. Η επιλογή της συγκε-
κριμένης ημερομηνίας συνδέεται με την υιο-
θέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δε-
κεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης
για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπο-
γραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δι-
καιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30
Μαρτίου 2007. 

Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυ-
βερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοι-
νωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα
δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώ-
πων με αναπηρία.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 1
δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία, το
80% των οποίων ζει στις αναπτυσσόμενες
χώρες.

Πάνω από 168 χώρες έχουν πλέον υπο-
γράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ), που τέθηκε σε ισχύ πριν μια δεκαε-
τία. 

Μια νέα ανάλυση της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
στο Λος ‘Αντζελες (UCLA) διερευνά κατά
πόσο έχει εφαρμοσθεί η Σύμβαση μέσα στα
δέκα χρόνια που μεσολάβησαν. Μεταξύ
άλλων ευρημάτων, αναφέρει ότι: 

- Μόνο μία στις τέσσερις χώρες (24%)
έχουν συντάγματα που ρητά απαγορεύουν
τη διάκριση κατά των ΑμεΑ ή εγγυώνται ίσα
δικαιώματα γι’ αυτά τα άτομα.

- Μόνο το 28% των χωρών προστατεύουν
συνταγματικά το δικαίωμα στην εκπαίδευση
των παιδιών με αναπηρία, με συνέπεια τα
παιδιά αυτά να αντιμετωπίζουν συχνά ση-
μαντικά εμπόδια στη μόρφωσή τους, ιδίως
στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήμα-
τος. Μόνο το 12% των χωρών έχουν ειδικά
σχολεία για ΑμεΑ και συχνά αυτά τα ιδρύ-
ματα περιορίζονται σε συγκεκριμένες ανα-
πηρίες.

- Μόνο το 18% των χωρών προστατεύουν
συνταγματικά το δικαίωμα των ΑμεΑ στην
εργασία, με συνέπεια η ανεργία να είναι αυ-
ξημένη για αυτά τα άτομα. Πάντως σταδιακά
η κατάσταση εμφανίζει βελτίωση στο εργα-
σιακό πεδίο, καθώς ενισχύεται διεθνώς η
τάση να μη γίνονται διακρίσεις κατά των
ΑμεΑ στους χώρους εργασίας.

- Μόνο το 26% των χωρών έχουν σύν-
ταγμα που εγγυάται ρητά το δικαίωμα των
ΑμεΑ στην υγεία. 

- Μόνο το 11% των χωρών προβλέπουν
πληρωμένη άδεια για τους γονείς προκειμέ-
νου να φροντίσουν τις ανάγκες υγείας των
παιδιών τους με αναπηρία.
Ιστορίες ανθρώπων με αναπηρίες που
ξεχώρισαν

Μερικές φορές, οι ήρωες που γράφουν
Ιστορία δεν έχουν υπερδυνάμεις ή ιδιαίτερα
ταλέντα. Για την ακρίβεια, δεν έχουν καν με-
ρικές από τις «δυνάμεις» που έχουμε εμείς.
Ένας παράλυτος συγγραφέας που δεν μπο-

ρεί να μιλήσει, μία τυφλή δρομέας που φτά-
νει στην Ολυμπιάδα του Σύδνεϋ, και ένας
σχιζοφρενής μαθηματικός βραβευμένος με
Νόμπελ, παραδίδουν μαθήματα ζωής, μέσα
από πέντε συγκινητικές ιστορίες.

Ο Jean-Do, όπως τον έλεγαν οι φίλοι του,
ήταν ένας διάσημος Γάλλος δημοσιογράφος
και συγγραφέας, που έγραφε μεταξύ άλλων
και για το γνωστό περιοδικό Elle. Το 1995,
έπαθε καρδιακή προσβολή, και έμεινε σε
κώμα για είκοσι μέρες. Όταν συνήλθε, είχε
αποκτήσει μία πολύ σπάνια νευρολογική
διαταραχή, η οποία λέγεται σύνδρομο εγ-
κλεισμού, κατά την οποία το μυαλό είναι
απόλυτα υγιές αλλά το σώμα παραλύει από
την κορυφή ως τα νύχια.

Στην δική του περίπτωση, ο Jean-Do μπο-
ρούσε να κουνήσει μόνο το αριστερό βλέ-
φαρο. Παρά την κατάστασή του, εκείνος κα-
τάφερε να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, το
Σκάφανδρο κι η Πεταλούδα, ανοιγοκλεί-
νοντας απλώς το βλέφαρό του κάθε φορά
που άκουγε το σωστό γράμμα από τον Cla-
ude Mendibil, ο οποίος απήγγειλε αργά το
αλφάβητο. Το βιβλίο του κυκλοφόρησε στη
Γαλλία στις 7 Μαρτίου του 1997, και ο Bauby
πέθανε δύο μέρες αργότερα. Το αυτοβιογρα-
φικό του βιβλίο έγινε (η ομώνυμη) ταινία, το
2007.

Helen Keller (27 Ιουνίου 1880 – 1 Ιουνίου
1968) 

Η Helen Adams Keller ήταν αμερικανίδα
συγγραφέας, πολιτική ακτιβίστρια και λέ-
κτορας. Ήταν επίσης τυφλή και κουφή, αλλά
αυτό δεν την εμπόδισε να αποκτήσει πανε-
πιστημιακή εκπαίδευση –και να γίνει ο πρώ-
τος άνθρωπος στην ιστορία που κατάφερε
να πάρει πτυχίο, παρά το γεγονός ότι δεν
μπορούσε ούτε να δει ούτε να ακούσει. Η
ιστορία της δασκάλας της, Annie Sullivan,
έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο από το θεα-
τρικό έργο και την ταινία The Miracle Wor-
ker (Η θαυματοποιός). Η Sullivan έμαθε την
Helen να επικοινωνεί γράφοντας τις λέξεις
στο χέρι της –ξεκίνησε με τα γράμματα d-o-
l-l, για την κούκλα που της είχε φέρει δώρο.

Η Helen Keller έγινε τελικά επιτυχημένη
συγγραφέας και δυναμική ακτιβίστρια κατά
του πολέμου, υπέρ του δικαιώματος ψήφου
των γυναικών, των εργατικών δικαιωμάτων
και του σοσιαλισμού. Μαζί με τη δασκάλα
της, ταξίδεψε σε 39 χώρες, γνώρισε όλους
τους Προέδρους των ΗΠΑ από τον Grover
Cleveland μέχρι τον Lyndon B. Johnson, και
υπήρξε φίλη με διασημότητες όπως ο Ale-
xander Graham Bell, ο Charlie Chaplin, και
ο Mark Twain.

Christy Brown (5 Ιουνίου 1932 – 7 Σε-
πτεμβρίου 1981) 

Ο Christy Brown ήταν ιρλανδός συγγρα-

φέας και ποιητής, με σοβαρή εγκεφαλική πα-
ράλυση. Γεννημένος στο Δουβλίνο, ήταν ένα
από τα 13 παιδιά που επιβίωσαν (από τα 22
που γεννήθηκαν) σε μια καθολική οικογέ-
νεια. Για χρόνια δεν μπορούσε να κινηθεί ή
να μιλήσει, και οι γιατροί του θεωρούσαν
πως έπασχε επίσης από διανοητική αναπη-
ρία. Παρ’ όλα αυτά, η μητέρα του δεν εγκα-
τέλειψε ποτέ τις προσπάθειες να του μιλά
και να του μαθαίνει πράγματα.

Στα πέντε του, ο Christy μπορούσε να
ελέγξει μόνο το αριστερό του πόδι από τον
αστράγαλο και κάτω. Χρησιμοποιώντας τα
δάχτυλα του ποδιού του και μια κιμωλία,
μπόρεσε να επικοινωνήσει για πρώτη φορά.
Αν αυτή η ιστορία σας θυμίζει κάτι, είναι η
ταινία Το Αριστερό Μου Πόδι, η οποία με
την σειρά της είναι μεταφορά στη μεγάλη
οθόνη του ομώνυμου αυτοβιογραφικού βι-
βλίου του Christy Brown. Για αυτό το βιβλίο,
οι κριτικές των Irish Times έγραφαν ότι
«είναι το πιο σημαντικό ιρλανδικό βιβλίο,
μετά τον Οδυσσέα του Joyce».

Marla Runyan (4 Ιανουαρίου 1969 -)
Σε ηλικία εννέα ετών, η Marla Runyan

προσβλήθηκε από τη νόσο του Stargardt, μια
μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, που
τελικά την τύφλωσε. Αυτό, όμως, δεν την εμ-
πόδισε να αναδειχθεί τρεις φορές πρωτα-
θλήτρια στον αγώνα δρόμου 5.000 μέτρων
γυναικών στο εθνικό πρωτάθλημα των

ΗΠΑ, να κερδίσει τέσσερα χρυσά μετάλλια
στους Παραολυμπιακούς του 1992, και ένα
ασημένιο στους Παραολυμπιακούς του 1996.
Το 2000, στην Ολυμπιάδα του Σύδνεϋ, έγινε
η πρώτη τυφλή αθλήτρια που συμμετείχε σε
Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2001, κυκλοφό-
ρησε η αυτοβιογραφία της, με τίτλο «Χωρίς
γραμμή τερματισμού: Η Ζωή μου όπως τη
βλέπω».

John Nash (13 Ιουνίου 1928 -) 
Ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών

αμερικανός μαθηματικός του οποίου η δου-
λειά επάνω στην θεωρία των παιγνίων, τη
διαφορική γεωμετρία, και τις μερικές διαφο-
ρικές εξισώσεις θεωρείται πρωτοποριακή,
εμφάνισε τα πρώτα σημάδια σχιζοφρένειας
σε νεαρή σχετικά ηλικία, το 1959. Εισήχθη
παρά την θέλησή του σε νοσοκομείο, όπου
διαγνώστηκε παρανοϊκός σχιζοφρενής, και
έκανε θεραπεία με ηλεκτροσόκ για εννέα
χρόνια.

Το 1970, καθώς η κατάστασή του άρχιζε
σταδιακά να βελτιώνεται, η δουλειά του ανα-
γνωριζόταν ολοένα και περισσότερο, με
αποκορύφωμα διάφορα βραβεία, μεταξύ των
οποίων το Βραβείο John von Neumann το
1978 και το Νόμπελ Οικονομικών το 1994.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία “A Beauti-
ful Mind”, με πρωταγωνιστή τον Russell
Crowe, ήταν βασισμένη στη βιογραφία του.n 

3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: 
Ίσα δικαιώματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής
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Τα γεγονότα
Με την υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό

Αναθεωρητική Έφεση προσβλήθηκε η πρω-
τόδική απόφαση με την οποία απορρίφθηκε
η προσφυγή της ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ. ενάντια
στην απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ.) ημερ. 16.2.2011, με την
οποία προήγαγε αναδρομικά από 1.11.2002
το ενδιαφερόμενο μέρος Σ.Ν, στη θέση Ανώ-
τερου Ιατρικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρε-
σίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η οποία
σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας είναι θέση
προαγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προαγωγή ήταν
το αποτέλεσμα επανεξέτασης μετά από ακυ-
ρωτική απόφαση στην Αναθεωρητική Έφεση
Αρ. 139/2008. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Με τρεις (3) λόγους έφεσης αμφισβητή-

θηκε η πρωτόδικη απόφαση ημερ. 19.7.2013
ως εσφαλμένη. Σύμφωνα με αυτούς, ήταν
εσφαλμένο το εύρημα του
πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι
η αρχαιότητα του Ε.Μ. ήταν
από μόνο του παράγων υπε-
ροχής (1ος λόγος) όπως επίσης
το εύρημα του ότι το Ε.Μ.
πλην της αρχαιότητας είχε
υπέρ του και τη σύσταση του
Διευθυντή του Τμήματος (2ος

λόγος). Τέλος, με τον τρίτο
λόγο προβλήθηκε ο ισχυρι-
σμός  ότι το πρωτόδικο Δικα-
στήριο έσφαλλε αναφορικά
με την ύπαρξη του επιπλέον
προσόντος καθότι, σύμφωνα
με τη νομολογία, «η διαφορά
σε έλλειψη αιτιολογίας εξετά-
ζεται όχι μόνο με βάση την τε-
λική απόφαση της Ε.Δ.Υ. αλλά
και βάση οποιασδήποτε προ-
γενέστερης βάσης, όπως η σύ-
σταση στην παρούσα υπό-
θεση».

Κατά την ακρόαση της Έφεσης ο ευπαί-
δευτος συνήγορος για την Εφεσείουσα, 
ενδιάτριψε στην ειδικότητα της Εφεσείου-
σας, που είναι η Γενική Ιατρική και που είναι
επιπλέον προσόν. Υπέβαλε δε ότι η Εφεσεί-
ουσα, ως αποτέλεσμα, είχε υπεροχή έναντι
του Ε.Μ. το οποίο ήταν απλός ιατρός, χωρίς

ειδικότητα και διορισμό ως ειδικού. Ειδι-
κότερα ανέφερε ότι η Εφεσείουσα κατέχει
την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής από το
1989 στη Βρετανία και από το 1991 στη
Κύπρο. Αντίθετα, τόνισε, το Ε.Μ. κατέχει
ένα πιστοποιητικό, ταχύρρυθμου σεμινα-
ρίου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο κατέ-
χει και η Εφεσείουσα. Τέλος η εισήγηση του 
ευπαίδευτου συνηγόρου της Εφεσείουσας
ήταν ότι με αυτά τα προσόντα είχε αντικει-
μενική υπεροχή έναντι του Ε.Μ. που είχε
μόνο αρχαιότητα και αφηρημένες συστά-
σεις.

Η ευπαίδευτη συνήγορος για την Εφεσί-
βλητη όπως και η ευπαίδευτη συνήγορος για
το Ε.Μ. υποστήριξαν την πρωτόδικη από-
φαση ως ορθή.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο απορρίπτοντας την Έφεση τό-

νισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(i). Παρατηρούμε ότι με βάση (α) τα στοι-

χεία που αφορούν την Εφεσείουσα και Ε.Μ.
ήτοι ακαδημαϊκά προσόντα, πείρα, και σύ-
σταση και (β) το σχέδιο υπηρεσίας, αναμφί-
βολα το Ε.Μ. είχε υπεροχή. Η Εφεσείουσα
προβάλλει έναντι αυτού το πρόσθετο προ-
σόν της ήτοι αυτό της ειδικότητας της στη
Γενική Ιατρική και ότι αυτό δεν ελήφθη
υπόψη τόσο από τον Γενικό Διευθυντή κατά
το χρόνο που αυτός έδιδε την σύσταση του
όσο και από την Ε.Δ.Υ. κατά το χρόνο που
έλαβε την απόφαση της. 

Ο ισχυρισμός, όμως, περί πάσχουσας σύ-
στασης του Γενικού Διευ-
θυντή δεν τέθηκε με την αί-
τηση ακυρώσεως (νομικά ση-
μεία) και προσπάθεια της
Εφεσείουσας να προωθήσει
αυτόν πρωτόδικα, συνάντησε
την αντίδραση της Εφεσίβλη-
της, με αποτέλεσμα να μην
εξεταστεί ως επίδικο θέμα
υπό του πρωτόδικου Δικα-
στηρίου. Με αυτό ως δεδο-
μένο, δεν μπορεί ούτε ενώ-
πιον μας να εξεταστεί.  

(ii) Στην Παναγή ν. Δημο-
κρατία (2011) 3 Α.Α.Δ. 639
λέχθηκαν τα ακόλουθα:
«Όσον αφορά την κατοχή

του ΜΒΑ, ως πρόσθετου μη
απαιτούμενου προσόντος,
έχει κριθεί από τη νομολογία
ότι ο τρόπος αξιολόγησης
αυτού εναπόκειται στην 
αρμοδία αρχή, δηλαδή, στο

διοικητικό όργανο, να σταθμίσει την κατά
περίπτωση σημασία του, αποφεύγοντας δύο
άκρα: Να μην δοθεί στο πρόσθετο αυτό προ-
σόν υπερβολική βαρύτητα που να πλησιάζει
στο σημείο απόδοσης έκδηλης υπεροχής,
ούτε από την άλλη να θεωρηθεί ως εντελώς
οριακό ως εάν το πρόσθετο προσόν δεν είχε

σχέση με τα καθήκοντα της θέσης. (Πούρος
κ.ά. ν. Χατζηστεφάνου κ.ά. - ανωτέρω - και
Ζωδιάτης ν. Δημοκρατίας (2008) 3 Α.Α.Δ.
406).  Ορθά, στα πιο πάνω πλαίσια, το
πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι η Ε.Δ.Υ.
προέβη σε ειδική μνεία του προσόντος 
ΜΒΑ το οποίο συνεκτίμησε «.. με τα
υπόλοιπα στοιχεία κρίσης, αποδίδοντας σ’
αυτό την ανάλογη
βαρύτητα.».  Πρόκειται για
κρίση εντός της διακριτικής
ευχέρειας της Ε.Δ.Υ. που δεν
εκφεύγει των ακραίων ορίων
της λογικής αποτίμησης των
προσόντων.  (Χρυσοστόμου ν.
Ε.Ε.Υ. (1989) 3 Α.Α.Δ. 3186).
Να σημειωθεί ότι οι λέξεις
«δέουσα βαρύτητα» ή
«ανάλογη βαρύτητα», είναι
φράσεις που χρησιμο-
ποιούνται από το διοικητικό
όργανο και αποδίδουν την
εκτίμηση του διοικητικού
οργάνου σε ό,τι αφορά τη
σημασία του πρόσθετου μη
απαιτούμενου προσόντος. Τέτοια φράση
είχε, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιηθεί και στην
Πούρος κ.ά. ν. Χατζηστεφάνου κ.ά. (ανω-
τέρω)».

(iii) Στην  Κωνσταντίνου ν.  Αντωνίου,
Α.Ε. 124/14 και 134/14 ημερ. 6.12.2017 κρί-
θηκε ότι:

«Η νομολογία επί τούτου είναι σαφέ-
στατη. Κατοχή από τους υποψήφιους επι-
πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων, τα
οποία δεν θεωρούνται από το οικείο σχέδιο
υπηρεσίας ως πλεονέκτημα ή επιπρόσθετο
προσόν, είναι στοιχείο στο οποίο δεν πρέπει
να αποδίδεται μεγάλη βαρύτητα. Αφ΄ εαυ-
τών τα εν λόγω προσόντα δεν αποδεικνύουν
έκδηλη υπεροχή (Larkos v. The Republic
(1982) 3 C.L.R. 513, Papadopoulos v. The
Republic (1982) 3 C.L.R. 1070, Tokkas v. The
Republic (1983) 3 C.L.R. 361, Hadjiioannou
v. The Republic 91983) 3 C.L.R. 1041, (F.B.),
Kalaitzis and Another v. The Republic (1984)
3 C.L.R. 839 και Spanos v. The Republic
(1985) 3 C.L.R. 1826).

(iv). Η αιτιολογία Διοικητικής απόφασης
θα πρέπει να προσδιορίζει τη βάση της από-
φασης και τους λόγους που στοιχειοθετούν
(βλ. Motorways Ltd v. Υπουργού Οικονομι-
κών κ.α. (1999) 3 Α.Α.Δ. 447).

(v). Στην ΑΤΗΚ ν. Περικλέους (1999) 3
Α.Α.Δ. 170 λέχθηκε ότι “η αιτιολογία μιας δι-
οικητικής απόφασης είναι δυνατό να συμ-
πληρωθεί ή ακόμα να αναπληρωθεί από τα
στοιχεία των προσωπικών φακέλων”, και
στην Βαλανίδης ν. ΕΔΥ (2001) 3 Α.Α.Δ. 658,
ότι η αιτιολογία εξαρτάται από τα συγκεκρι-
μένα πραγματικά περιστατικά της επίδικης
διοικητικής πράξης (βλ. Pissas v. Republic
(1974) 3 A.A.Δ. 478). Τέλος, στην P.

Georghiou (Catering) Ltd v. Δημοκρατίας
(1997) 3 Α.Α.Δ. 221 ότι:
«Η νομολογιακή αρχή πως οι διοικητικές

αποφάσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολο-
γημένες δεν απαιτεί, κατά τη γνώμη μας και
την πλήρη καταγραφή όλων των επαφών,
επικοινωνιών και ανταλλαγής απόψεων, εν-
δεχομένως διαφόρων τμημάτων, από τα

οποία διέρχεται μια υπόθεση.
Εκείνο που επιβάλλεται είναι
η αιτιολόγηση της απόφασης
και ανάλογα με την περί-
πτωση, η τήρηση επαρκών
πρακτικών, ώστε να μπορεί
να ασκηθεί ο έλεγχος από το
Ανώτατο Δικαστήριο».

(vi). Στα περιστατικά της
παρούσας υπόθεσης παρατη-
ρούμε ότι η Εφεσείουσα δεν
κατείχε προσόν το οποίο να
θεωρείται από το Σχέδιο Υπη-
ρεσίας ως πλεονέκτημα ώστε
να παρίσταται ανάγκη ειδικής
αιτιολογίας για παραγνώριση
του (βλ. Συμεωνίδου κ.α. ν.

Δημοκρατίας (1997) 3 Α.Α.Δ. 145). Όταν
δεν αποτελεί πλεονέκτημα σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Σχεδίου Υπηρεσίας τότε εκλεί-
πει και το μέτρο σύγκρισης στο συγκεκρι-
μένο τομέα. 

(vii) Όπως προαναφέραμε έναντι της 
Εφεσείουσας το Ε.Μ. υπερείχε σε αρχαι-
ότητα, είχε τη σύσταση του Γενικού Διευ-
θυντή και δεν υστερούσε σε αξία. Η επιλογή
του Ε.Μ. για προαγωγή ήταν καθόλα σύν-
νομη. Το πρόσθετο προσόν της Εφεσείου-
σας, το οποίο δεν προβλεπόταν από το 
Σχέδιο Υπηρεσίας, η Ε.Δ.Υ. το συνεκτίμησε
με τα υπόλοιπα κριτήρια αφού τους απέδωσε
την ανάλογη βαρύτητα. Έκρινε δε ότι από
μόνο του δεν μπορούσε να υπερακοντίσει
την γενική υπεροχή του Ε.Μ. Για το Δικα-
στήριο δεν είναι επιτρεπτό να επέμβει στην
αξιολόγηση και στάθμιση των στοιχείων 
(βλ. Πούρος κ.α. ν. Χατζηστεφάνου (2001) 
3 Α.Α.Δ. 374.) 

(viii) Η Εφεσείουσα είχε το βάρος απόδει-
ξης έκδηλης υπεροχής προκειμένου να πετύ-
χει ακυρότητα της επίδικης πράξης. Κρί-
νουμε από το σύνολο των στοιχείων ενώπιον
μας ότι η Ε.Δ.Υ. δεν υπερέβη τα ακραία όρια
της διακριτικής της ευχέρειας, αλλά αντί-
θετα ενήργησε μέσα στα επιτρεπτά όρια. Η
απόφασή της για προαγωγή του Ε.Μ. ήταν
εύλογα επιτρεπτή και δεν απεδείχθη από
πλευράς Εφεσείουσας έκδηλη υπεροχή ώστε
να μπορούμε να επέμβουμε. Η απόφαση της
Ε.Δ.Υ. πληροί όλες τις παραμέτρους που
θέτει η νομολογία. Σε αυτήν αναφέρονται
τόσο η αιτιολογία της αλλά και τα αναγκαία
στοιχεία ώστε να μπορεί να ασκηθεί δικα-
στικός έλεγχος. n

Αναθεωρητική Έφεση  Αρ. 90/2013.

ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΚΑΙ
1.  Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
2.  Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 

του Γενικού Εισαγγελέα    

26 Νοεμβρίου, 2019

Κατοχή από τους
υποψήφιους επι-
πρόσθετων ακαδη-
μαϊκών προσόντων,
τα οποία δεν θεω-
ρούνται από το 
οικείο σχέδιο υπη-
ρεσίας ως πλεονέ-
κτημα ή επιπρό-
σθετο προσόν, 
είναι στοιχείο στο
οποίο δεν πρέπει 
να αποδίδεται 
μεγάλη βαρύτητα.

Κρίνουμε από το
σύνολο των στοι-
χείων ενώπιον μας
ότι η Ε.Δ.Υ. δεν
υπερέβη τα ακραία
όρια της διακριτι-
κής της ευχέρειας,
αλλά αντίθετα
ενήργησε μέσα 
στα επιτρεπτά όρια.
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Εργαστήριο για τις Κρατικές Ενισχύσεις και το Εθνικό Σύστημα Υγείας
Της Ήβης Θεοφίλου
Ανώτερης Λειτουργού Επιμόρφωσης
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Του Δρ. Αλέξανδρου Τσαδίρας
Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατι-
κών Ενισχύσεων, σε συνεργασία με
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Δι-

οίκησης, το Υπουργείο Υγείας και το Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργανώ-
νουν εργαστήριο με θέμα ‘Κρατικές Ενισχύ-

σεις και Εθνικά Συστήματα Υγείας’. Το εν
λόγω εργαστήριο, η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2019, θα απευθύνε-
ται σε στελέχη του Υπουργείου Υγείας και
συναφών οργανισμών.

Στη διάρκεια αυτού του εργαστήριου θα
εξετασθεί η εφαρμογή των κανόνων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύ-
σεων στα εθνικά συστήματα υγείας, συμπε-
ριλαμβανομένου του ΓΕΣΥ. Μεταξύ άλλων
θα αναλυθεί η ένταξη των θεμάτων δημόσιας
υγείας στις υποστηρικτικές αρμοδιότητες

του Άρθρου 6 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μελετη-
θούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να συν-
τρέχουν προκειμένου να χαρακτηρισθεί μία
ενίσχυση κρατική και συνεπώς να τύχει
εφαρμογής το σύνολο των κανόνων που διέ-
πουν τη χορήγηση και έλεγχό της. Τα ανω-
τέρω είναι απαραίτητα σε οποιονδήποτε
ασχολείται με το σχεδιασμό, χρηματοδότηση
και διαχείριση εθνικού συστήματος υγείας,
καθώς τον εξοικειώνουν με όλες τις σχετι-
κές, κρίσιμες έννοιες.

Ομιλητής στο εργαστήριο θα είναι ο Δρ
Αλέξανδρος Τσαδήρας, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος ‘Δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης’ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Υπουργός
Υγείας κος Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Αντι-
πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου Δρ Γιάννης Μανωλόπουλος και ο Έφο-
ρος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κος Θε-
οφάνης Θεοφάνους. n

Εκπαιδευτική ημερίδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
για πρόληψη / καταπολέμηση διαφθοράς

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση επι-
βεβαιώνεται καθημερινά η ανάγκη για
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση

όλου του δημόσιου τομέα για θέματα Πρό-
ληψης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως συνεχίζει την ενημέρωση των Λει-
τουργών – Συνδέσμων στα Υπουργεία και
Υπηρεσίες για εφαρμογή της Εθνικής Στρα-
τηγικής κατά της Διαφθοράς.

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, 50
Λειτουργοί - Σύνδεσμοι Υπουργείων / Υπη-
ρεσιών / Φορέων του δημόσιου και ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα, για θέματα που αφο-
ρούν στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγι-

κής κατά της Διαφθοράς, συμμετείχαν σε εκ-
παιδευτική ημερίδα για τον ρόλο που δύνα-
ται να διαδραματίσει ο Εσωτερικός Έλεγχος
στην πρόληψη και Καταπολέμηση της Δια-
φθοράς.

Η εκπαιδευτική ημερίδα, η οποία σχεδιά-
στηκε και διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στo
πλαίσιo του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου
Δράσης κατά της Διαφθοράς, αποτελεί
μέρος του Κύκλου 'Α' Εκπαιδεύσεων του
Υπουργείου, με θέμα «Εισαγωγή στην Πρό-
ληψη και Καταπολέμηση της ΔΙΑΦΘΟ-
ΡΑΣ». Η ημερίδα διοργανώθηκε με τη στή-
ριξη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας 

Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Οικονομικών.

Κατόπιν εισαγωγής από την Υπεύθυνη του
Γραφείου Διαφάνειας και Πρόληψης της Δια-
φθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως κα Ελπίδα Σόλωνος, η οποία
προέβη σε σύντομη αναδρομή στις πέντε
ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από τον
Ιούνιο 2019 μέχρι σήμερα για τους Λειτουρ-
γούς Συνδέσμους και σύντομη παρουσίαση
από την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου κα
Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου σχετικά με το
έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,
ακολούθησε εκπαίδευση από τον Καθηγητή
Λογιστικής κ. Ιωσήφ Κασάπη, ο οποίος εξει-

δικεύεται σε θέματα εσωτερικού ελέγχου,
απάτης, δικανικής λογιστικής και συμμόρ-
φωσης. Οι συμμετέχοντες 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 δύνα-
ται 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
προόδου και βελτιώσεων. n

Το δικαίωμα άδειας ασθενείας προσωπικού διπλωματικών αποστολών

Με εγκύκλιο της η Διευθύντρια του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού κοινοποιεί την τροπο-

ποίηση των όρων απασχόλησης Υπηρεσίας
του Προσωπικού των Διπλωματικών και
άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο
Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθή-

κοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με
διπλωματικά (Προσωπικό με Σύμβαση).

Στο θέμα αναφερόταν η Εγκύκλιος του
Τμήματος της 20.03.2018, της οποίας η πα-
ράγραφος 10 της Σύμβασης Εργασίας (Πα-
ράρτημα ΙΙ της προαναφερθείσας Εγκυ-
κλίου), αντικαθίσταται με την ακόλουθη:

«10. Ο/Η εργοδοτούμενος/η έχει δικαίωμα
σε άδεια ασθενείας 28 ημερολογιακών ημε-
ρών το χρόνο ή αναλογία λιγότερων ημερών
σε περίπτωση απασχόλησης για μικρότερη
χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια του ημε-
ρολογιακού έτους, με βάση πιστοποιητικό
από αρμόδιο ιατρό. Δικαιούται, επίσης, σε ια-

τροφαρμακευτική περίθαλψη ανάλογα με το
τι ισχύει σε κάθε Διπλωματική Αποστολή για
τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, νο-
ουμένου ότι συνεισφέρει το εκάστοτε αντί-
στοιχο με τους κρατικούς υπαλλήλους πο-
σοστό επί των ακαθάριστων απολαβών
του/της». 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.
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Εργαστήριο για στελέχη Υπουργείου Υγείας
για Κρατικές Ενισχύσεις και Εθνικά Συστήματα Υγείας

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατι-
κών Ενισχύσεων, σε συνεργασία με
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Δι-

οίκησης, το Υπουργείο Υγείας και το Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργανώ-
νουν στις 16 Δεκεμβρίου εργαστήριο με θέμα
«Κρατικές Ενισχύσεις και Εθνικά Συστήματα
Υγείας». 

Στο εργαστήριο, το οποίο θα απευθύνεται
σε στελέχη του Υπουργείου Υγείας και συ-
ναφών οργανισμών θα εξετασθεί η εφαρ-

μογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περί κρατικών ενισχύσεων στα εθνικά συ-
στήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του
ΓεΣΥ. Μεταξύ άλλων, θα αναλυθεί η ένταξη
των θεμάτων δημόσιας υγείας στις υποστη-
ρικτικές αρμοδιότητες του Άρθρου 6 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και θα μελετηθούν οι προϋπο-
θέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμέ-
νου να χαρακτηρισθεί μία ενίσχυση κρατική
και συνεπώς να τύχει εφαρμογής το σύνολο

των κανόνων που διέπουν τη χορήγηση και
έλεγχό της.

Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα σε οποιον-
δήποτε ασχολείται με το σχεδιασμό, χρημα-
τοδότηση και διαχείριση εθνικού συστήμα-
τος υγείας, καθώς τον εξοικειώνουν με όλες
τις σχετικές, κρίσιμες έννοιες.

Ομιλητής στο εργαστήριο θα είναι ο Δρ
Αλέξανδρος Τσαδήρας, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Υπουργός
Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Αντι-
πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου Δρ Γιάννης Μανωλόπουλος και ο Έφο-
ρος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κ. Θεο-
φάνης Θεοφάνους. n

Ανάλυση Εργατικών Ατυχημάτων 2018

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΤΕΕ) ετοίμασε Έκθεση Στατιστικής
Ανάλυσης Εργατικών Ατυχημάτων

που αφορά στην ανάλυση των εργατικών
ατυχημάτων που συνέβησαν σε εργοδοτού-
μενα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας τους και γνωστοποιήθηκαν, σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία.

Ο Δείκτης Συχνότητας Εργατικών Ατυχη-
μάτων ο οποίος κατά την περίοδο 2013 –
2017, με εξαίρεση το έτος 2015, παρουσίαζε
συνεχή αύξηση, κατά το έτος 2018 παρου-
σίασε ελαφριά μείωση κατά 1,3% σε σύγ-

κριση με το έτος 2017.
Στη βάση της εικόνας που καταγράφεται,

σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των
ατυχημάτων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας εξάγει συμπεράσματα σε σχέση με τις
τάσεις που παρατηρούνται και επισημαίνει
τους παράγοντες και τα αίτια στα οποία
οφείλονται τα περισσότερα ατυχήματα.

Η έκθεση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τον
καθορισμό των προτεραιοτήτων του σε
σχέση με την επιθεώρηση των χώρων εργα-
σίας. n

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΣΥΔΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ τμήμα Πάφου όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διορ-
γανώνει παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  την Παρασκευή 27/12/2019 η ώρα 4.00
μ.μ. στο αμφιθέατρο του οικήματος της Συντεχνίας μας.

Θα παρουσιαστεί η παράσταση  «Ο Νικολάκης,  ο Άη Βασίλης και τα σκυλάκια τους»,
από την παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και δικαιούνται να λάβουν μέρος παιδιά και εγγόνια συ-
ναδέλφων μελών μας και φίλοι των παιδιών.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης θα προσφέρει δώρα σε όλα τα παιδιά που θα
παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Με την ευκαιρία των εορτών το Επαρχιακό Συμβούλιο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα
και ο νέος Χρόνος 2020 να φέρει ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.

Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή 
Επαρχιακού Αμμοχώστου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠAΣΥΔΥ Αμμοχώστου, φέτος
διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή για τα παιδιά των μελών της, την Κυ-
ριακή 8 Δεκεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο του Ιδιωτικού Σχολείου Ξένιο στο Παραλί-
μνι. 

Το παιδικό  έργο «Ο Νικολάκης Ο Άγιος Βασίλης & Τα Σκυλάκια Του» (από την Παι-
δική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη θα ανέβει σε μια παράσταση η ώρα 11:00 π.μ. και η είσοδος
θα είναι δωρεάν για μικρούς και μεγάλους.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά του θα παρευρε-
θούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε:
1. Ζαννέτος Ιωάννου 99495709
2. Λοΐζος Δημητρίου 99499065
3. Μαρία Παναγή 99461863
4. Πέτρος Πίττας 99828529
5. Μαρία Μιντή 99532599
6. Μάρθα Γλυκαίνου 99453198
7. Άντρη Σάββα 99792639

Ημερίδα της Ένωσης Δασολόγων για τη διαχείριση των δασών

Πραγματοποιήθηκε σιτς 23 Νοεμβε-
ρίου από την Παγκύπρια Ένωση Δα-
σολόγων η 2η Δασολογική Ημερίδα,

με θέμα «Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης
των δασών». Η διοργάνωση ήταν συνέχεια
της 1ης Δασολογικής Ημερίδας που πραγ-
ματοποιήθηκε το 2017 στόχος της ήταν να
καταστεί ένας σημαντικός θεσμός για τη δα-
σολογική επιστήμη στον τόπο μας.

Όπως ανάφερε σε χαιρετισμό του ο
Υπουργός Γεωργίας δράσεις όπως η διοργά-
νωση των Δασολόγων, δίνουν την ευκαιρία
σε φορείς και άτομα που ασχολούνται με θέ-
ματα εφαρμοσμένης έρευνας να προβάλουν
τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που
σχετίζονται άμεσα με την κυπριακή δασοπο-
νία. Συνήθως, τα αποτελέσματα αυτά εντο-
πίζονται σε άρθρα εγνωσμένων περιοδικών

ή σε παραδοτέα επιτυχημένων ερευνητικών
έργων. Το ζητούμενο όμως, είναι να διαχυθεί
η γνώση αυτή στις επιστημονικές και επαγ-
γελματικές ομάδες που ασχολούνται με την
προστασία και τη διαχείριση των πλούσιων
οικοσυστημάτων της πατρίδας μας.

Πρόσθεσε ο Υπουργός ότι η διεξαγωγή
ημερίδων υψηλού επιστημονικού επιπέδου,
συμβάλλει στην ανάδειξη των προοπτικών
για υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων
ερευνητικών εργασιών, σε θέματα που αφο-
ρούν στις διάφορες κατευθύνσεις της δασο-
λογικής επιστήμης στη χώρα μας.

Η Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, που
φέτος συμπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας,
έχει από την ίδρυσή της θέσει ως στόχο την
ενίσχυση της δασολογικής επιστήμης στον
τόπο μας. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού και

πέραν των δυο Δασολογικών Ημερίδων,
διοργάνωσε κατά καιρούς με επιτυχία σειρά
άλλων εξειδικευμένων διαλέξεων και σεμι-
ναρίων. Παράδειγμα στοχευμένης και επί-
καιρης δράσης αποτέλεσε η διοργάνωση διή-
μερου εργαστηρίου το 2009, με θέμα «Κλι-
ματικές Αλλαγές και Δασοπονία», κατά το
οποίο επισημάνθηκε η αρνητική επίδραση
της αλλαγής του κλίματος στα κυπριακά
δάση.

Με τη δράση της, η Ένωση Δασολόγων,
επιτυγχάνει έναν από τους βασικούς της
στόχους, τη συνεχή ενημέρωση και επικαι-
ροποίηση της γνώσης των μελών της, με μι-
κρούς αλλά ορθά αξιοποιούμενους οικονο-
μικούς πόρους. Η ανάγκη για εμβάθυνση και
επικαιροποίηση της γνώσης σε θέματα
δασών και φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί

την πρόκληση του αιώνα που διανύουμε,
κατά τον οποίο καλούμαστε όλοι να διαχει-
ριστούμε σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα
και να υλοποιήσουμε νέες στρατηγικές δια-
τήρησης και προστασίας του φυσικού μας
πλούτου. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζονται
δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν
στην ανάπτυξη και στη διάδοση της γνώσης
που πηγάζει μέσα από την έρευνα.

Η Κύπρος φιλοξενεί μια μοναδική βιοποι-
κιλότητα σε επίπεδο ειδών και οικοτόπων. Ο
φυσικός πλούτος του τόπου μας αποτελεί
σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς που
πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γε-
νιές και η δασολογική ημερίδα ασφαλώς
αποτελεί σημαντική συμβολή προς την κα-
τεύθυνση αυτή. n
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Επετειακή  Μουσικοχορευτική  Βραδιά για τα 30άχρονα της ΕΠΑΝΑ 

ΗΕπιτροπή Προστασίας Ατόμων με
Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ), γιόρ-
τασε στις 25/10/2019 τη συμπλή-

ρωση 30 χρόνων από την ημερομηνία 
ίδρυσης της και με αυτή την ευκαιρία διορ-
γάνωσε με επιτυχία «Επετειακή Μουσικοχο-
ρευτική Βραδιά» στο Αμφιθέατρο της 
ΠΑΣΥΔΥ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν το Μουσικό
Σχήμα «ΧΑΡΙΣΜΑ» και ο «Πολιτιστικός
Όμιλος Δεσμός-Σπίτι του Μάριου» όπως
επίσης και το Χορευτικό Σχήμα του Ιδρύμα-

τος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.
Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος της

ΕΠΑΝΑ, κα Σαββούλα Παπαμιλτιάδου, ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ κος Κωνσταν-
τίνος Εφραίμ, η Πρώτη Κυρία της Δημοκρα-
τίας κα Άντρη Αναστασιάδη και η Εκπρόσω-
πος της Ομάδας Αυτοσυνηγορίας του Ιδρύ-
ματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου (ΙΣΧΙ) κα
Βασιλεία  Ηρακλείδου.

Τα δικά τους μηνύματα έδωσαν κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης και τα μέλη της
ομάδας αυτοσυνηγορίας του ΙΧΣΙ.  n

3ο Ετήσιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Σάλας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το 3ο Ετήσιο Τουρ-
νουά Ποδοσφαίρου Σάλας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., που
διοργάνωσε η Επιτροπή Αθλητισμού του Γενικού

της Συμβουλίου, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 στα γή-
πεδα Campeone στη Λευκωσία. Στο Τουρνουά έλαβαν μέρος
ομάδες των πιο κάτω Επαγγελματικών Κλάδων:

1. Κλάδος Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών
2. Κλάδος Υπαλλήλων Κτηματολογίου & Κλάδος Υπαλ-

λήλων Χωρομετρίας
3. Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχι-

κής Υγείας
4. Κλάδος Υπαλλήλων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών &

Κλάδος Υπαλλήλων ΚΟΑΠ
5. Κλάδος Υπαλλήλων Γ.Δ. ΕΠΣΑ & Κλάδος Υπαλλήλων

Γεν. Λογιστηρίου & Κλάδος Υπαλλήλων Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας 

6. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Φορολογίας
7. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Γεωργίας
8. Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών

Υπηρεσιών
9. Υπαλληλικό Προσωπικό της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
Όλες οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν με

αθλητοπρέπεια, ήθος και σεβασμό στην αντίπαλη ομάδα και
μέσα από υγιή ανταγωνισμό στην αγωνιστική δράση ανα-
δείχτηκαν οι νικήτριες ομάδες. Με τη λήξη της διοργάνωσης
έγιναν οι απονομές των κυπέλλων στους νικητές.

Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχτηκε ο Κλάδος Νοσηλευ-
τικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Η απονομή του κυπέλλου στους πρωταθλητές έγινε από
τον Πρόεδρο της Οργάνωσης μας κ. Αντώνη Κουτσούλλη.

Δευτεραθλήτρια ομάδα αναδείχτηκε ο Κλάδος Υπαλλή-
λων Τμήματος Φορολογίας. 

Η απονομή του κυπέλλου στους δευτεραθλητές έγινε από
τον Αντιπρόεδρο της Οργάνωσης μας και Πρόεδρο της Επι-
τροπής Αθλητισμού κ. Κυριάκο Χαραλάμπους.

Τριταθλήτρια ομάδα αναδείχτηκε ο Κλάδος Υπαλλήλων
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών & Κλάδος Υπαλλήλων
ΚΟΑΠ.

Η απονομή του κυπέλλου στους τριταθλητές έγινε από τον
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης μας κ.
Ακρίτα Ασπρή.

Το Τουρνουά τίμησαν με την παρουσία τους και άλλα μελή
της Οργάνωσης και της Κεντρικής Γραμματείας.

Συγχαίρουμε θερμά τους νικητές αλλά και όλες τις ομάδες
και ποδοσφαιριστές που έλαβαν μέρος στο Τουρνουά. n

«Ρεμπέτικο απόγευμα» από το Χορευτικό Όμιλο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού

Στιγμές διασκέδασης με τραγούδι 
και κυρίως μπόλικο χορό απόλαυσαν
οι συνάδελφοι του Τμήματος

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού στο «ρεμπέτικο από-
γευμα» που διοργανώθηκε από το Χορευ-
τικό Όμιλο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού την Κυ-
ριακή 24/11/2019 στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Τμήματος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Λεμεσού σ. Ευγένιος Χατζηπέτρου, χαιρέτισε
τη μαζική παρουσία μελών στην εκδήλωση
και τόνισε την αμέριστη στήριξη του Επαρ-
χιακού Συμβουλίου στο Χορευτικό Όμιλο
σημειώνοντας ότι οι εκδηλώσεις αυτές όχι
μόνο δυναμώνουν τις σχέσεις των μελών μας
αλλά και ενισχύουν την πολιτιστική προ-
σφορά της Συντεχνίας μας. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και
ο χοροδιδάσκαλος του Χορευτικού Ομίλου

Κούλλης Βασιλείου, ο οποίος ευχαρίστησε
όλα τα μέλη - χορευτές για την παρουσία
τους στην εκδήλωση, εκθείασε την αφο-
σίωση, το ζήλο και το πάθος που επιδει-
κνύουν στα μαθήματα χορού καθώς και τη
στήριξη τους στις  εκδηλώσεις που πραγμα-
τοποιούνται.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Ομάδας χαι-
ρετισμό απηύθυνε η σ. Άντρη Στυλιανού η
οποία εξέφρασε θερμές ευχαριστίες σε όλους
τους συναδέλφους που συνέβαλαν για την

επιτυχία της εκδήλωσης.
Οι συνάδελφοι διασκέδασαν και χόρεψαν

υπό τους ήχους και τα ελληνικά ακούσματα
της τριμελούς ορχήστρας των Μάκης Χρυ-
σοστόμου, Πανίκου Νικολαΐδη και Αθηνάς
Ιωάννου.           

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμε-
σού εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Ορ-
γανωτική Ομάδα που έχει συντελέσει στην
επιτυχή πραγματοποίηση της συγκεκριμένης
εκδήλωσης και όλους τους συμμετέχοντες. n
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Παγκύπρια απεργία Κλάδου Κοινωνικής Ευημερίας
για υποστελέχωση και διογκούμενα προβλήματα

Σε 24ωρη απεργία κατήλθαν προχθές
Δευτέρα οι συνάδελφοι του Κλάδου
Κοινωνικής Ευημερίας για στήριξη του

χρονίζοντος αιτήματος τους για πλήρη στε-
λέχωση των υπηρεσιών του Τμήματος οι
οποίες πάσχουν όχι μόνο από υποστελέχωση
αλλά και μη αποτελεσματική διάρθρωση. 

Σε ανακοίνωση που διάβασε στους εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ ο Πρόεδρος του Κλάδου
εκ μέρους των υπαλλήλων του Κλάδου εξέ-
φρασε ξανά τη βαθιά θλίψη όλων για τον
άδικο χαμό του Στυλιανού και τόνισε ότι ως
Λειτουργοί Ευημερίας Κοινωνικών Υπηρε-
σιών συμπάσχουμε μαζί με την υπόλοιπη
κοινωνία στο γεγονός. Και πρόσθεσε:

«Απεργούμε σήμερα για να εκφράσουμε
την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά
μας για το θέμα των διαχρονικών προβλη-
μάτων στη στελέχωση και διάρθρωση των
Υπηρεσιών μας, που αποτελούν τη γενεσι-
ουργό αιτία για τη στοχοποίηση και θυματο-
ποίηση των μελών μας αφενός και τη μη

αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημε-
ρινά διογκούμενων κοινωνικών προβλημά-
των, αφετέρου.

Θέλουμε να διακηρύξουμε τη βούληση και
την ετοιμότητά μας για την απρόσκοπτη επι-
τέλεση του έργου μας και αναμένουμε ότι η
Πολιτεία θα προβεί άμεσα στη λήψη των
απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων και θα

συνδράμει προς την κατεύθυνση αυτή.
Συνεχίζουμε να επιτελούμε το λειτούρ-

γημά μας μέσα σε πραγματικά αντίξοες συν-
θήκες και συνειδητοποιούμε ότι χωρίς τη
σωστή στελέχωση και την άμεση ενίσχυση
και εκσυγχρονισμό στις υποδομές των υπη-
ρεσιών μας, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν δεν
μπορούν αντιμετωπιστούν.»

Τονίστηκε από τους συναδέλφους του
Κλάδου ότι στα προαναφερόμενα πλαίσια,
τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν και οι
σχετικές αποφάσεις θα υποβληθούν γρα-
πτώς με εμπεριστατωμένο υπόμνημά τους
προς την αρμόδια Αρχή και τη Διευθύντρια

των Υπηρεσιών τους.
Στην απεργία συμμετείχαν με εκπροσώ-

πους τους και οι πιο κάτω:
1) Οι Σύνδεσμοι Κοινωνικών Λειτουργών

Κύπρου.
2) Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Freder-
ick.

3) Το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

4) Το Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών
Κύπρου.

5) Εθελοντικές Οργανώσεις. n

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των Δασικών σε Βουλή και Υπ. Οικονομικών

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποίησαν την περασμένη Πέμπτη
οι συνάδελφοι του Κλάδου Υπαλλή-

λων Τμήματος Δασών στη Βουλή και το
Υπουργείο Οικονομικών για στήριξη του αι-
τήματος τους για πλήρη στελέχωση του
Τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται αποτε-
λεσματικά στα καθήκοντά τους.

Σε ψήφισμα του Κλάδου που επιδόθηκε
τόσο στη Βουλή, όσο και στο Υπουργείο Οι-
κονομικών οι συνάδελφοι διαπιστώνουν και
επισημαίνουν τα ακόλουθα:

• ότι, η υφιστάμενη στελέχωση του Τμή-
ματος Δασών σε απόλυτους αριθμούς είναι
κατά 100 υπαλλήλους λιγότερη από την
προβλεπόμενη του 2011, με 60 κενές οργα-
νικές θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό, με
άλλες 27 θέσεις καταργημένες στον ίδιο
βαθμό και 13 κενές θέσεις προαγωγής.
Έναντι αυτών των κενών, υπηρετούν 43 ερ-
γοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου οι οποίοι
αναμένουν διορισμό οι παλαιότεροι από το
2007 και οι νεότεροι από το 2015.

• ότι η πιο πάνω στελέχωση είναι χειρό-
τερη κι από αυτή που υπήρχε το καλοκαίρι
του 2016, οπόταν είχαμε τις τεράστιες και
καταστροφικές πυρκαγιές της Σολιάς και της
Αργάκας, μετά τις οποίες αξιολογήθηκε όλο
το σύστημα πυροπροστασίας και καταγρά-
φηκε ως αναγκαία η πλήρης στελέχωση του
Τμήματος Δασών.

• ότι με τέτοια περιορισμένη στελέχωση
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην
ικανότητα του Τμήματος Δασών να επιτελεί
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα το

ρόλο που του έχει αναθέσει η πολιτεία για
την προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη των
δασών μας, με απρόβλεπτες συνέπειες για
τον φυσικό μας πλούτο, το περιβάλλον, την
ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας και
την οικονομία.

• ότι εξαιτίας αυτής της στελέχωσης τα
μέλη μας είναι αναγκασμένα να εργάζονται
με εξαντλητικούς ρυθμούς και ωράρια, θέ-
τοντας τον εαυτό τους σε σοβαρούς κινδύ-
νους, και σε βάρος την προσωπικής, οικογε-

νειακής και κοινωνικής τους ζωής.
Οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται έντονα

για την παρατεταμένη εκκρεμότητα και επι-
δείνωση του προβλήματος, πάρα τις επανει-
λημμένες προειδοποιήσεις και παρέμβασης
τόσο του Κλάδου μας, όσο και του ίδιου του
Τμήματος , αλλά και άλλων φορέων.

Σημειώνουν ως θετική την πληροφόρηση
που μας διαβιβάστηκε χθες από τον Υπουργό
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος ότι προωθείται η αποπαγοποίηση
δέκα θέσεων Δασικού Λειτουργού και τριών
θέσεων Συντηρητή Δασών. Κρίνουμε όμως
ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου ικανο-
ποιητική σε σχέση με το σημείο στο οποίο
αφέθηκε να οδηγηθεί η στελέχωση του Τμή-
ματος Δασών και τις πραγματικές ανάγκες
που υπάρχουν.

Γι’ αυτό απαιτούν:
• την άμεση αποπαγοποίηση όλων των

κενών θέσεων πρώτου διορισμού στο Τμήμα
Δασών και την επίσπευση των διαδικασιών

πλήρωσής τους,
• την επαναφορά και των 27 θέσεων πρώ-

του διορισμού, που καταργήθηκαν την πε-
ρίοδο 2012-2015, και όπως τουλάχιστον οι
μισές από αυτές συμπεριληφθούν άμεσα στο
υπό εξέταση νομοσχέδιο για τον κρατικό
προϋπολογισμό του 2020, ως πρώτη φάση
αποκατάστασης της οργανωτικής δομής του
Τμήματος Δασών.

Τέλος, διατρανώνουν την αποφασιστικό-
τητα και ετοιμότητα τους να αγωνιστούν με
κάθε νόμιμο τρόπο, μη αποκλειόμενης και
της κλιμάκωσης των δυναμικών μέτρων, για
να αποκατασταθεί η στελέχωση του Τμήμα-
τος Δασών σε ασφαλή και ικανοποιητικά
επίπεδα, προς όφελος της διατήρησης, προ-
στασίας και ανάπτυξης των δασών μας και
για τη διασφάλιση του δικαιώματος των
μελών τους σε μια αξιοπρεπή εργασία, και
μια εξίσου αξιοπρεπή προσωπική, οικογενει-
ακή και κοινωνική ζωή. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Το Κοινοβούλιο εξέλεξε 
την Επιτροπή von der Leyen

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2020
κλίμα και έρευνα οι προτεραιότητες

Στον προϋπολογισμό της ΕΕ του επόμενου έτους, το ΕΚ
εξασφάλισε καλύτερους όρους για την προστασία του κλί-
ματος, την έρευνα, τις υποδομές και τους νέους. 

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν συνολικά επιπλέον 850 εκ.
ευρώ για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου.

- Περισσότερα από μισό δισ. ευρώ πάνω από τον αρχικό
σχεδιασμό προορίζεται για κόστη που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

- Επιπλέον 302 εκ. ευρώ για προγράμματα έρευνας
- Επιπλέον 133 εκ. ευρώ για τις επενδύσεις του δικτύου μεταφορών (χρηματοδοτικός μη-

χανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»)
- Επιπλέον 50 εκ. ευρώ για το Erasmus+ και 28,3 εκ. ευρώ για το Youth Employment Ini-

tiative
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του

2020 ανέρχεται σε 168,7 δισ. ευρώ (αύξηση 1,5% σε σύγκριση με το 2019), ενώ το σύνολο των
πιστώσεων πληρωμών σε 153,6 δισ. (+3,4% από το 2019).

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία με το Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου, ενώ
το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό με 543 ψήφους υπέρ, 136 κατά και 23 αποχές.
Ο προϋπολογισμός υπογράφηκε επίσημα από τον Πρόεδρο του ΕΚ David Sassoli.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη σύνοδο της ολομέλειας, τα μέλη της διαπραγ-
ματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου έκαναν τις παρακάτω δηλώσεις.

Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο), Πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών:
«Ο προϋπολογισμός αυτός είναι δυνατός, υπεύθυνος και στοχεύει προς το μέλλον. Πρέπει
να έχουμε το κουράγιο να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώνοντας έναν μα-
κροπρόθεσμο προϋπολογισμό για το διάστημα 2021-2027 που θα λάβει υπόψη ξεκάθαρα,
θαρραλέα και σοβαρά τις ανάγκες των πολιτών μας. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να εστιά-
σει στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, το κλίμα, τις υποδομές, την ασφάλεια και τη
διαχείριση της μετανάστευσης».

Η Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία), κύρια εισηγήτρια (τμήμα του προϋπολογισμού
για την Επιτροπή) δήλωσε τα εξής: «εξασφαλίσαμε περισσότερα από 850 εκ. ευρώ για την
κλιματική αλλαγή, κυρίως στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, για τη νεολαία και
την ψηφιοποίηση. Πετύχαμε πολλά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Καταφέραμε να αυξήσουμε τα κονδύλια του προϋπολογισμού
που αφορούν την προστασία του κλίματος κατά 504 εκ. ευρώ και να διασφαλίσουμε ότι το
επόμενο έτος παραπάνω από το 21% των δαπανών θα αφορά το κλίμα. Αυτό σαφώς υπερ-
βαίνει τον στόχο της ΕΕ του 20%». n

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ακροά-
σεων, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τους νέους Επιτρόπους,
τους οποίους παρουσίασε η εκλεγείσα Πρόεδρος της
Επιτροπής von der Leyen.

Στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία που
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τε-
τάρτης (τοπική ώρα) οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το
νέο Σώμα των Επιτρόπων με 461 ψήφους υπέρ, 157

κατά και 89 αποχές.
Κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der

Leyen επανέλαβε πολλές από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ενώπιον της συνόδου της ολομέ-
λειάς του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο, καθώς και αυτές που ανέφεραν οι ορισθέντες Επίτροποι
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ακροάσεων. Τόνισε ότι θα φροντίσει να υπάρξει κα-
τάλληλη χρηματοδότηση αλλά και το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε η Ευρώπη να ηγηθεί
σε παγκόσμια, καίρια ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλ-
λαγή, η ανάπτυξη, το τέλος των διακρίσεων, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση, καθώς και η
δημοκρατία, οι ευρωπαϊκές αξίες, τα δικαιώματα των πολιτών και το κράτος δικαίου. 

Επιβεβαίωσε επίσης μία ακόμη αλλαγή χαρτοφυλακίου που είχαν ζητήσει οι ευρωβουλευ-
τές μετά τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, κατά τις οι οποίες διαπιστώθηκε η κα-
ταλληλότητα των υποψηφίων για τα χαρτοφυλάκιά τους και το Σώμα των Επιτρόπων.

Πριν την εκλογή της Επιτροπής το μεσημέρι (τοπική ώρα), οι πολιτικές ομάδες διοργά-
νωσαν σύντομες συσκέψεις για να αποφασίσουν για τη στάση τους κατά την ψηφοφορία, τις
οποίες ακολούθησαν δηλώσεις από τους ηγέτες τους στην αίθουσα της ολομέλειας. 

Η εκπροσώπηση των γυναικών στην Επιτροπή είναι η υψηλότερη μέχρι σήμερα: εκτός
από την ίδια την εκλεγείσα Πρόεδρο, η Επιτροπή στην τρέχουσα σύνθεσή της απαρτίζεται
από 11 γυναίκες και 15 άντρες.

Αποτελέσματα προηγούμενων ψηφοφοριών για την έγκριση της Επιτροπής:
- 2014 Jean-Claude Juncker 423 υπέρ - 209 κατά - 67 αποχές (συνολικός αριθμός εδρών:

751)
- 2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (συνολικός αριθμός εδρών: 736)
- 2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (συνολικός αριθμός εδρών: 732)
- 1999 Romano Prodi 510-51-28 (συνολικός αριθμός εδρών: 626)
- 1995 Jacques Santer 417-104-59 (συνολικός αριθμός εδρών: 626)
Η νέα Επιτροπή θα πρέπει να διοριστεί επίσημα από τους επικεφαλής κρατών ή κυβερνή-

σεων της ΕΕ. Η θητεία της αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου. n

Πιο αυστηρά κριτήρια ένταξης 
στην Ε.Ε. ζητεί η Γαλλία

Ριζική αναμόρφωση της σημερινής διαδικασίας διεύρυνσης
της Ε.Ε., η οποία θα γίνει πιο αυστηρή, προβλέποντας ακόμη
και την αποπομπή των υποψήφιων χωρών που δεν προσαρμό-
ζονται στο κοινοτικό κεκτημένο, προτείνει η Γαλλία στα υπό-
λοιπα κράτη-μέλη. Το Παρίσι θέτει ως προϋπόθεση την αναθε-
ώρηση προκειμένου να συναινέσει τον Μάιο στην έναρξη εν-

ταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Στο έγγραφο που
κοινοποίησε το Παρίσι στα κοινοτικά όργανα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, διευκρινίζει κα-
ταρχήν ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να ενταχθούν στην Ε.Ε., αλλά μέσω μια
νέας βήμα προς βήμα διαδικασίας. Η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία, το Κοσσυ-
φοπέδιο, το Μαυροβούνιο και η Σερβία, ιστορικά και γεωγραφικά αποτελούν μέρος της Ευ-
ρώπης, αναφέρει το γαλλικό έγγραφο, το οποίο αγνοεί την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία «μπλοκάρισε» τον Οκτώβριο την έναρξη ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, θεωρώντας ότι η σημερινή δια-
δικασία διεύρυνσης είναι παρωχημένη και δεν ανταποκρίνεται στα τωρινά δεδομένα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή διαδικασία διεύρυνσης προβλέπει ότι οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να εκ-
πληρώσουν το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο διαιρείται σε 35 διαπραγματευτικά κεφάλαια.
Κάθε κεφάλαιο ανοίγει και ολοκληρώνεται με ομοφωνία των κρατών-μελών, ενώ ομοφωνία
απαιτείται για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και για την προσχώρηση στην
Ε.Ε. 

Η προτεινόμενη γαλλική πρόταση αναφέρει ότι η διαδικασία της διεύρυνσης θα πρέπει να
εξελίσσεται με βάση επτά χρονικά στάδια: 1) κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα, 2)
εκπαίδευση και έρευνα, 3) απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, 4) οικονομικές υποθέσεις,
5) ενιαία αγορά, γεωργία, αλιεία, 6) εξωτερικές υποθέσεις, 7) άλλα θέματα. Σε κάθε φάση των
διαπραγματεύσεων θα δίνονται στην υποψήφια οικονομικά και χρηματοδοτικά κίνητρα.

Εφόσον η υποψήφια χώρα περάσει το πρώτο στάδιο, του κράτους δικαίου και των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων, θα μπορεί να συμμετέχει στη δικαστική συνεργασία (Eurojust), με το
πέρασμα του δεύτερου σταδίου θα συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα, όπως το Era-
smus+, δηλαδή τη διακίνηση φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Στη συνέχεια θα
μπορούσε να συμμετάσχει στην τραπεζική ένωση, ενώ στα τελευταία στάδια θα τις καθι-
στούσε επιλέξιμες για τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. n

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι 
για την εμπορική πολιτική της ΕΕ

Τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου
που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι
το 60 % των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι επωφελούνται προ-
σωπικά από το διεθνές εμπόριο, ποσοστό υψηλότερο κατά 16
μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο πριν από 10 χρόνια,
κατά την προηγούμενη δημοσκόπηση. 

Η έκθεση καλύπτει ευρύ φάσμα πτυχών που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση, τις αν-
τιλήψεις και τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών προς το διεθνές εμπόριο· οι πτυχές αυτές
είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Στόχοι και προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ: το 54 % των απαντησάντων
δήλωσαν ότι η κύρια προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι η δη-
μιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Η υπεράσπιση των προτύπων της ΕΕ για το περιβάλ-
λον και την υγεία έχει επίσης καταστεί σημαντική για τους Ευρωπαίους.

Ανάγκη για κανόνες του διεθνούς εμπορίου: τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων συμφω-
νούν ότι χρειαζόμαστε κανόνες για το διεθνές εμπόριο.

Εμπιστοσύνη και διαφάνεια: έξι στους δέκα δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την ΕΕ ως προς
την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της με ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Εμπορικά οφέλη: το 54 % εκείνων που θεωρούν ότι το διεθνές εμπόριο είναι επωφελές γι’
αυτούς το αποδίδουν στην ευρύτερη επιλογή προϊόντων, ενώ το 36 % θεωρούν ως σημαν-
τικότερο πλεονέκτημα τη μείωση της τιμής. 

Δικαιοσύνη στο διεθνές εμπόριο: το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι αφε-
λές να αναμένουν ότι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν τους εμπορικούς κανόνες. Περισσό-
τεροι από τους μισούς απαντήσαντες πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τους εισα-
γωγικούς δασμούς σε χώρες ή επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που δεν τηρούν τους κανόνες του διε-
θνούς εμπορίου.

Τα πορίσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν, τη θετική αντιστοιχία μεταξύ των προτεραι-
οτήτων που διατυπώνονται από τους πολίτες της ΕΕ και εκείνων που ορίζονται στη στρα-
τηγική της ΕΕ «Εμπόριο για όλους», η οποία ακολουθείται κατά την τελευταία πενταετία. 

Το διεθνές εμπόριο στηρίζει σήμερα 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, 5 εκατομ-
μύρια περισσότερες απ’ ό,τι το 2014. Έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και τη
βιώσιμη ανάπτυξη, με το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα να αποτελούν ακρογω-
νιαίο λίθο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Καταψηφίστηκε οδηγία της Ε.Ε. 
για τη φοροαποφυγή

Δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ
των οποίων η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Κύπρος
και η Μάλτα, εμπόδισαν την υιοθέτηση ευρωπαϊκής
οδηγίας που θα ενίσχυε τη διαφάνεια και την κατα-
πολέμηση της φοροαποφυγής, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της βρετανικής εφημερίδας «Guardian». Με
την προτεινόμενη ρύθμιση, πολυεθνικές εταιρείες θα
υποχρεώνονταν να αποκαλύπτουν τα κέρδη που κα-
ταγράφουν σε καθένα από τα 28 κράτη-μέλη της

Ε.Ε. και το ύψος του φόρου που καταβάλλουν.
Σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ από το 2017, ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές

εταιρείες του κόσμου, όπως οι Apple, Facebook και Google, αποφεύγουν να πληρώνουν φό-
ρους συνολικού ύψους 500 δισ. δολαρίων τον χρόνο, μεταφέροντας τα κέρδη τους από χώρες
με υψηλότερη εταιρική φορολογία, όπως Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία, σε χώρες με πολύ
χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό φορολογικό συντελεστή, όπως Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και
Μάλτα. Η προτεινόμενη οδηγία είχε σκοπό να δείξει ακριβώς με ποιον τρόπο καταφέρνουν
οι πολυεθνικές εταιρείες να αποφεύγουν να καταβάλλουν φόρους σε χώρες όπου πραγμα-
τοποιούν τις περισσότερες πωλήσεις και τα περισσότερα κέρδη τους. Εκτός από τις προ-
αναφερθείσες χώρες, την οδηγία καταψήφισαν και οι: Λετονία, Σλοβενία, Εσθονία, Αυστρία,
Τσεχία, Ουγγαρία, Κροατία και Σουηδία.

Η Γερμανία απείχε από την ψηφοφορία, ενώ Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία υπερψήφισαν
την υιοθέτηση της συγκεκριμένης οδηγίας. Αυτή προέβλεπε πως εταιρείες με ετήσια έσοδα
άνω των 750 εκατ. ευρώ θα αναφέρουν υποχρεωτικά τα έσοδα και τους φόρους που πλη-
ρώνουν σε κάθε χώρα της Ε.Ε. «Είναι εξοργιστικό που για μία ακόμη φορά τα κράτη-μέλη
έθεσαν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών πάνω από τα συμφέροντα των πολιτών»,
δήλωσε η κ. Ελενα Γκαΐτα από τη διεθνή οργάνωση καταπολέμησης της διαφθοράς Tran-
sparency International. Η απογοητευτική εξέλιξη σημειώνεται τρία χρόνια αφότου η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί να αποκαλύψει τις μεθόδους φοροαποφυγής που χρησιμο-
ποιούν πολυεθνικές εταιρείες, μετά το σκάνδαλο των Panama Papers, όταν είχε αποκαλυφθεί
εκτεταμένη πλην νόμιμη φοροαποφυγή εταιρειών και ιδιωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε
παρουσιάσει το προσχέδιο της συγκεκριμένης οδηγίας στα τέλη του 2016, ενώ η φινλαν-
δική εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε. είχε φέρει στο προσκήνιο την οδηγία τούς τελευταί-
ους μήνες. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό. n

ΔΝΤ: H κλιματική αλλαγή 
«πληγώνει» τις τράπεζες

Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και οι πληγές που
αφήνει πίσω της συνοδεύονται από οικονομικό κόστος. Οι
κεντρικές τράπεζες, οι θεματοφύλακες του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος, δεν μένουν αμέτοχες. Και ήδη πα-
ραδέχονται ότι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συμπε-
ριληφθεί στα μοντέλα διαχείρισης ρίσκου και αξιολόγησης
της ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων.

Σε αυτό συμφωνεί και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Oι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το ρίσκο της κλιματικής αλ-

λαγής και να αναπτύξουν σχετικά stress-tests, όπως υποστηρίζει η νέα επικεφαλής του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία έχει δώσει προτεραιότητα
στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος από τότε που ανέλαβε στο «τιμόνι» του ΔΝΤ,
τον Οκτώβριο.

Αυτού του είδους τα stress-tests θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να διαπιστωθεί ο αντί-
κτυπος από διάφορα κλιματικά σοκ - όπως το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - στο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, υποστηρίζει η κ. Γκεοργκίεβα σε άρθρο της με τίτλο «Τα οικονομικά
του Κλίματος». Το Ταμείο θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση των οικονομιών
και χρηματοπιστωτικών συστημάτων χωρών μέσω της διαδικασίας των stress-tests, βοη-
θώντας τις κυβερνήσεις να καταρτίσουν σχέδια για τη μετάβαση σε οικονομίες μηδενικών
εκπομπών άνθρακα.

Ορισμένες - όχι όμως όλες οι - κεντρικές τράπεζες επιδιώκουν stress-tests για τη κλιματική
αλλαγή και τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο από την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του
πλανήτη. Η Τράπεζα της Αγγλίας πρόκειται να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων σε διαφορετικά κλιματικά σενάρια το 2021, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα αναπτύσσει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή παρόμοιων τεστ προσομοίωσης
για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, όπως έχει επισημάνει ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λούις
ντε Γκίντος.

Ολοένα και περισσότεροι κεντρικοί τραπεζίτες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τους κινδύνους στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την υπερθέρμανση
του πλανήτη και ειδικά μέσω του Δικτύου για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύ-
στημα(Network for Greening the Financial System), ένα δίκτυο κεντρικών τραπεζών και
ρυθμιστικών αρχών που απαριθμεί σχεδόν 50 μέλη. Το ΔΝΤ σκοπεύει να εργασθεί πιο στενά
με τα μέλη του Δικτύου, ανέφερε η κ. Γκεοργκίεβα. n

Αυξήσεις μισθών συστήνουν 
οι επενδυτικές του Λονδίνου

Τολμηρή παρέμβαση του κόσμου του κεφαλαίου
υπέρ του κόσμου της εργασίας αποτελεί η πρωτοβου-
λία που έλαβαν οι μεγάλες επενδυτικές του City του
Λονδίνου με άθροισμα περιουσιακών στοιχείων ύψους
2 τρισ. στερλινών, ποσό αντίστοιχο των 2,345 τρισ.
ευρώ. Με επιστολή τους προς τους διευθύνοντες συμ-
βούλους των μεγαλύτερων εταιρειών της Βρετανίας,
τις κάλεσαν να αμείβουν τους υπαλλήλους τους με μι-

σθούς που να τους επιτρέπουν μια αξιοπρεπή ζωή.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «The Guardian», η πρωτοβου-

λία ανήκει στους σημαντικότερους διαχειριστές κεφαλαίων της Βρετανίας, μεταξύ των
οποίων οι Legal & General Investment Management, Candriam Investors Group, BMO Glo-
bal Asset Management και η Hermes EOS, που προωθεί τις λεγόμενες υπεύθυνες επενδύσεις.
Στις συστάσεις τους προς τα υψηλόβαθμα στελέχη, οι εν λόγω επενδυτικές επικαλούνται το
ύψος μισθού που έχει ορίσει το βρετανικό ίδρυμα για έναν μισθό αξιοπρεπούς ζωής (Living
Wage Foundation) ως αναγκαίο «για να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσης μιας οικογένειας».
Αυτό ανέρχεται σε περίπου 10 ευρώ την ώρα για την επικράτεια της Βρετανίας εκτός Λον-
δίνου, ενώ για το ακριβό Λονδίνο σε 12,6 ευρώ την ώρα. Όπως υπογραμμίζει η βρετανική
εφημερίδα, πρόκειται για αποδοχές σαφώς υψηλότερες από εκείνες του βασικού μισθού. Στη
Βρετανία ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 9,62 ευρώ την ώρα για όσους είναι άνω των 25
ετών, ενώ είναι κατώτερος ο βασικός μισθός για τους κάτω των 25 ετών και δεν υπερβαίνει
τα 9,03 ευρώ την ώρα.

Η κίνηση των επενδυτικών του City εντάσσεται στον ευρύτερο προβληματισμό που έχει
εκδηλωθεί μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και αφορά τις χαμηλές αποδοχές
των εργαζομένων και τη διεύρυνση του χάσματος της εισοδηματικής ανισότητας. Κι αυτό
γιατί, όσον αφορά την πραγματική αύξηση των αποδοχών των Βρετανών εργαζομένων, η
τελευταία δεκαετία ήταν η χειρότερη από την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων και συγ-
κεκριμένα το χρονικό διάστημα από το 1803 έως το 1815. Και, βέβαια, στο ίδιο χρονικό διά-
στημα έχουν αυξηθεί θεαματικά οι αποδοχές των υψηλόβαθμων στελεχών. Στο πλαίσιο της
γενικότερης ευαισθητοποίησης για τη διευρυνόμενη ανισότητα και τις χαμηλές αποδοχές,
περισσότερες από 5.500 βρετανικές επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τους μισθούς και έχουν ανα-
γνωριστεί από το Ίδρυμα για τον Βασικό Μισθό. n

Η Ευρώπη πληρώνει ακριβά 
τον εμπορικό πόλεμο

Το σοβαρότερο χτύπημα από την επιβράδυνση του παγ-
κόσμιου εμπορίου υφίσταται το τρίτο τρίμηνο η Ευρω-
παϊκή Ένωση, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία έκθεση
του ΟΟΣΑ για τις είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του κό-
σμου.

Στο σύνολο των είκοσι οικονομιών οι εμπορικές συναλ-
λαγές παρέμειναν αδύναμες το τρίτο τρίμηνο του τρέχον-

τος έτους. H αβεβαιότητα σχετικά με την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε. (Brexit) και η
εξασθένηση της γερμανικής βιομηχανίας επιτείνουν την αναστάτωση που ήδη έχει προκλη-
θεί από τον σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο, επισημαίνουν οι «Financial Times». Eιδικό-
τερα, η κάμψη του εμπορίου στην Ε.Ε. ήταν σοβαρή και εμφανής σε όλες τις μεγάλες οικο-
νομίες της. Οι εξαγωγές στη Γαλλία ελαττώθηκαν κατά 3,6% και κατά 1,7% οι εισαγωγές, ενώ
στη Γερμανία η αντίστοιχη κάμψη ήταν της τάξεως του 0,4% και 1,8%. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ε.Ε., οι εμπο-
ρικές συναλλαγές περιορίστηκαν για τρίτο τρίμηνο στη σειρά, με τις εξαγωγές να μειώνον-
ται 1,2% και τις εισαγωγές 1%. Το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφώς σοβα-
ρότερο από τη συνολική πτώση 0,7% στις εξαγωγές της Ομάδας G20, η οποία αντιστοιχεί
στο 85% της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής. Αναφορικά, τώρα, με τις εισαγωγές του
G20, αυτές ελαττώθηκαν κατά 0,9%, γεγονός το οποίο εν μέρει φανερώνει μια πτώση της τά-
ξεως του 20% στις τιμές του πετρελαίου και το ότι υπήρξε υποτίμηση στα περισσότερα με-
γάλα νομίσματα εν συγκρίσει με το δολάριο. Στη Βρετανία, πάντως, οι εξαγωγές ελαττώθη-
καν 3,3% και 1,6% οι εισαγωγές – και η εικόνα αυτή συνδέεται ως ένα βαθμό με τη δραστική
αποδυνάμωση της στερλίνας έναντι του δολαρίου κατά 4,3% κυρίως λόγω της παρατετα-
μένης αβεβαιότητας για το Brexit.

Κατά τη Λοράνς Μπόουν, επικεφαλής οικονομολόγο του Οργανισμού, η έντονη αβεβαι-
ότητα στο πεδίο της διεθνούς εμπορικής πολιτικής και της γεωπολιτικής έχει ως αποτέλε-
σμα να παρουσιάζεται στασιμότητα στο εμπόριο. Κατά συνέπεια, η οικονομική δραστηριό-
τητα στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιβραδύνεται. Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι
FT, εν κατακλείδι, η δυσμενής κατάσταση του εμπορίου διεθνώς επηρεάζει ως επί το πλεί-
στον οικονομίες σχετικά ανοικτές, όπως η ευρωπαϊκή – λόγου χάριν, για τη Γερμανία οι εξα-
γωγές ισοδυναμούν με το 87% του ΑΕΠ, όταν στην περίπτωση των ΗΠΑ το αντίστοιχο πο-
σοστό ανέρχεται σε μόλις 27%. n
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Ευρήματα από αρχαίο ναυάγιο
εντόπισε έρευνα στο Ακρωτήρι-Νησιαρούιν

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοίνωσε τη
λήξη της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στο
Ακρωτήρι-Νησιαρούιν (Dreamer’s Bay) της
Επαρχίας Λεμεσού. Την έρευνα διηύθυναν
μέλη του Κέντρου Ενάλιας Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου του Southampton, και
αποτελεί μέρος των ευρύτερων ερευνών
στην περιοχή από το Ancient Akrotiri Proj-
ect το οποίο διευθύνει το Πανεπιστήμιο του
Leicester από το 2015. 

Η δεύτερη ενάλια διερεύνηση της περιο-
χής πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 - 19 Σε-
πτεμβρίου 2019 με τη συμμετοχή επαγγελ-
ματιών ενάλιων αρχαιολόγων, φοιτητών
ενάλιας αρχαιολογίας, δυτών, τοπογράφων,
φωτογράφων και αρχαιολόγων από την
Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Διερευνή-
θηκε περαιτέρω ο αρχαίος κυματοθραύστης
και η ευρύτερη του περιοχή στο Dreamer’s
Bay. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ερευ-
νητική περίοδο που είχε ως κύριο στόχο την
καταγραφή των ερειπίων του αρχαίου κυμα-
τοθραύστη ο οποίος βρίσκεται 1-4 μέτρα
κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, ο κυ-
ριότερος στόχος της φετινής περιόδου ήταν
η ευρύτερη επισκόπηση του κόλπου και των
παραθαλάσσιων ευρημάτων, και ιδιαίτερα η

διερεύνηση της περιοχής στα ανατολικά του
κυματοθραύστη όπου εντοπίστηκε μεγάλη
ποσότητα κεραμικής. Η ομάδα διατύπωσε τη
θεωρία ότι λόγω της διασποράς και ποσότη-
τας των κεραμικών οστράκων που ανήκαν σε
αμφορείς παρόμοιας τεχνοτροπίας, πιθανό-
τατα πρόκειται για αντικείμενα που σχετί-
ζονται με ναυάγιο.

Η διερεύνηση του 2019 επικεντρώθηκε σε
τρία σημεία: περαιτέρω εξέταση του αρχαίου
κυματοθραύστη, ολοκλήρωση της επισκό-
πησης στο Dreamer’s Bay και της παράκτιας
περιοχής όπου βρίσκονται οι κτηριακές εγ-
καταστάσεις που ανασκάφηκαν από το Πα-
νεπιστήμιο του Leicester στα δυτικά του
κόλπου, και περαιτέρω ανάλυση της κεραμι-
κής συγκέντρωσης στα ανατολικά του κυ-
ματοθραύστη ώστε να διευκρινιστεί η προ-

έλευση των αντικειμένων.
Ο κυματοθραύστης είχε διερευνηθεί εκτε-

ταμένα το 2018 τόσο οπτικά όσο και φωτο-
γραμμετρικά. Το 2019 οι εργασίες επικεν-
τρώθηκαν στον υπολογισμό του όγκου των
μπάζων που είχαν καταρρεύσει κυρίως στα
ανατολικά της κατασκευής, ώστε να εξακρι-
βωθεί το αρχικό του ύψος και μέγεθος. Πε-
ραιτέρω, διερευνήθηκε η περιοχή γύρω από
τον κυματοθραύστη και χαρτογραφήθηκε η
ύπαρξη ενός καναλιού στα ανατολικά του
κυματοθραύστη, περίπου 5-6 μέτρων βά-
θους, σημειώνοντας την είσοδο στα προ-
στατευμένα ύδατα στο υπήνεμο τμήμα της
κατασκευής, σε περιοχή αγκυροβόλιου. Επι-
πρόσθετα, επισκόπηση της περιοχής από
δύτες χρησιμοποιώντας ενάλιες συσκευές
(scooters) επέτρεψαν ευρύτερη καταγραφή
των παράκτιων προσεγγίσεων, αναγνώρισαν
νέα ευρήματα συμπεριλαμβανομένων λίθι-
νων αγκύρων καθώς και της πιθανής ύπαρ-
ξης ενός ναυαγίου που μετέφερνε κεραμίδες,
άγνωστης μέχρι στιγμής χρονολόγησης.
Όλα τα ευρήματα καταγράφηκαν, περιγρά-
φηκαν και φωτογραφήθηκαν υποβρύχια, και
οι ακριβείς τους συντεταγμένες σημειώθη-
καν με τη μέθοδο GPS. Ανελκύστηκαν επι-

λεγμένα ευρήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
όπου τα αντικείμενα είτε κινδύνευαν από πε-
ραιτέρω μετατόπιση, είτε χρησίμευαν ως δεί-
κτες χρονολόγησης.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της φετι-
νής ερευνητικής περιόδου ήταν η διαπί-
στωση ότι η ανατολική συγκέντρωση κερα-
μικής που εντοπίστηκε στην ανυψωμένη
βραχώδη προεξοχή στα ανατολικά του κυ-
ματοθραύστη και του προστατευμένου κα-
ναλιού ανήκει με βεβαιότητα σε αρχαίο
ναυάγιο. Χρονολογημένο με βάση την κερα-
μική στα τέλη του 6ου-7ου αι. μ.Χ., όπως επι-
βεβαιώθηκε από την ειδικό Δρ. Στέλλα Δε-
μέστιχα του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα
θραύσματα κεραμικών αμφορέων εντοπί-
στηκαν σε μεγάλη διασπορά και σε περιοχή
που εκτείνεται για περίπου 130,000 τ.μ. Στο
μέσο του ναυαγίου εντοπίστηκε τμήμα από
κίονα κατασκευασμένου από γρανίτη από το
Ασουάν, ο οποίος επίσης εικάζεται ότι θα
άνηκε στα αντικείμενα που μετέφερε το
πλοίo. Η περιοχή διερευνήθηκε διεξοδικά,
απαριθμώντας περίπου 800 τεμάχια από
λαβές και στόμια αμφορέων. Επιλεγμένα
δείγματα κεραμικής ανελκύστηκαν για πε-
ραιτέρω ανάλυση. n

Οι Κύπριοι καθηγητές «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: 
θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα»

Η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων και το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
συνδιοργανώνουν εσπε-
ρίδα με θέμα «Νικόλαος Ι.
Σαρίπολος, Νικόλαος Ν.
Σαρίπολος: Οι κυπριακής
καταγωγής θεμελιωτές του
Δημόσιου Δικαίου στην
Ελλάδα». Η εσπερίδα θα
πραγματοποιηθεί την ερ-
χόμενη Τετάρτη, 20 Νοεμ-
βρίου, στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, από τις
4.00 μ.μ. έως τις 7.00 μ.μ.

Η διοργάνωση της εσπερίδας αποτελεί ελάχιστο φόρο

τιμής για τις δύο μεγάλες αυτές προσωπικότητες του ευρω-
παϊκού νομικού πολιτισμού, που έλκουν την καταγωγή τους
από την Κύπρο. Στόχος η ανάδειξη της συνολικής προσφο-
ράς του πατέρα και του υιού Σαριπόλου, οι οποίοι θεωρούν-
ται θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης και
ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κώ-
στας Γουλιάμος.

Τη ζωή και το πολυσχιδές έργο των δύο Σαριπόλων θα πα-
ρουσιάσουν με ομιλίες τους οι εγνωσμένου κύρους ακαδη-
μαϊκοί κ. Μίμης Σοφοκλέους, Επιστημονικός Διευθυντής
του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου-Ιστορικού Αρχείου και
Κέντρου Μελετών της Λεμεσού, κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας,
Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας της Νομικής Σχο-
λής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Σπύρος

Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, κα Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, Καθη-
γήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Κρήτης, και κα Ερασμία Λουίζα Σταυροπούλου, Ομότιμη Κα-
θηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή του κοι-
νού. Η εσπερίδα θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
τη χορωδία του Δήμου Λευκάρων, γενέτειρας του πατέρα
του Νικόλαου Ι. Σαριπόλου.

Στον προθάλαμο του Πολιτιστικού Κέντρου θα φιλοξενη-
θεί έκθεση σπάνιων εκδόσεων των δύο Σαριπόλων, καθώς
και εκδόσεων που αναφέρονται σε αυτούς. Θα προβάλλεται
επίσης ψηφιακή έκθεση φωτογραφιών και κειμένων για τη
ζωή και το έργο τους. n

Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο 
Τοπικής Ανάπτυξης: Ελκυστικοί Προορισμοί

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης
«Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως
μέσο Τοπικής Ανάπτυξης», με το ακρωνύμιο
«Ελκυστικοί Προορισμοί», η οποία χρημα-
τοδοτείται κατά 85% από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελ-
λάδα – Κύπρος 2014-2020» και κατά 15%
από εθνικούς πόρους.

Τα έργα υλοποιούνται από το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων Κύπρου, που είναι ο Κύριος Δι-
καιούχος, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.
Στόχος είναι η προώθηση κοινής μεθοδολο-
γίας για την προστασία, διαχείριση και ανά-
δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Κύπρου
και Ελλάδας, μέσα από την εφαρμογή πιλο-

τικών δράσεων στους αρχαιολογικούς χώ-
ρους Ιδαλίου (στην Κύπρο) και Ηφαιστίας
(στη Λήμνο), για την τόνωση του διασυνο-
ριακού τουριστικού προϊόντος.

Από το 2018, οπότε άρχισε να υλοποιείται
η πράξη αυτή, το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει
προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για

έργα υποδομής εντός του αρχαιολογικού
χώρου Ιδαλίου. Συγκεκριμένα, θα περιφραχ-
θεί ο απαλλοτριωμένος χώρος της αρχαίας
Διοικητικής Ακρόπολης του Ιδαλίου, εντός
της οποίας υπάρχουν πολλές ανεσκαμμένες
θέσεις, ώστε να λάβει τη μορφή ενός ενιαίου
αρχαιολογικού πάρκου. Ως προθάλαμος για
τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο θα
λειτουργεί το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ιδαλίου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2008.
Επίσης, έχει εκπονηθεί μελέτη για την κατα-
σκευή δύο στεγάστρων, τα οποία θα καλύ-
ψουν ευαίσθητους χώρους του αρχαίου ανα-
κτόρου. Τα στέγαστρα θα είναι στη μορφή
των δύο στεγάστρων που τοποθετήθηκαν
στο αρχαίο ανάκτορο το 2016. Τα έργα για

την περίφραξη και τα στέγαστρα αναμένεται
να αρχίσουν εντός του Δεκεμβρίου 2019.

Παράλληλα με τα έργα υποδομής, προ-
γραμματίζεται μέχρι τον Μάιο του 2020 να
εγκατασταθούν σε όλα τα σημεία ενδιαφέ-
ροντος πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και
η ετοιμασία φυλλαδίων με πληροφοριακό
υλικό και σύντομο οδηγό του χώρου, που θα
διανέμονται δωρεάν στους επισκέπτες.
Τέλος, μέχρι τον Ιούλιο 2020 θα δημιουργη-
θεί μια ψηφιακή εφαρμογή, την οποία οι επι-
σκέπτες θα μπορούν να κατεβάζουν στις έξυ-
πνες συσκευές τους (κινητά τηλέφωνα, ταμ-
πλέτες κλπ) και η οποία θα λειτουργεί ως
ψηφιακός οδηγός του χώρου με πληροφο-
ριακό και εποπτικό υλικό. 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. Κουίν …: ηθοποιός – Νησίδα απέναντι από
την πόλη του Ηρακλείου.
2. Η θεώρηση ζητήματος από συγκεκριμένη
γωνία – Κοσμοπολίτικο θέρετρο της Σαντορί-
νης.
3. Αιτιολογικός σύνδεσμος (αρχ.) - … Ζεβλά-
κοφ: πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.
4. Άτομο μειωμένης αντίληψης – Ο αριθμός 25
με γράμματα.
5. Δεν κάνουν τον παπά – Αυτοί που κινούνται
γρήγορα.
6. Συνεχόμενα στο αλφάβητο - … φάκτορ: συ-
νώνυμο με τη γυναικεία ομορφιά – Θεοβάδιστο
Όρος.
7. Ξένο χαϊδευτικό αντρικό όνομα – Γυναικείο όνομα – Αρχή της … αισχροκέρδειας.
8. Η σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Διάσημος Ιρλανδός ροκ τραγουδιστής.
9. Περιοχή της Κάτω Μεσοποταμίας.
10. Σχεδόν … άτυπα – Ομέρ …..: Τούρκος διεθνής καλαθοσφαιριστής – Πρόθεση.
11. Κωμόπολη της Ν.Δ. Πελοποννήσου – … Σαρίφ: Αιγύπτιος ηθοποιός.
12. Ίβιτσα ….: πρώην προπονητής του ΠΑΟ – Ποταμός της Μόσχας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Λουί ντε …: Γάλλος μαθηματικός – Το κύριο λιμάνι των Ρωμαίων.
2. Δεν προσφέρεται για διάρρηξη
3. Φερνάντο …: Ισπανός διεθνής ποδοσφαιριστής  – Μαρία …: σε συνεργασία με τον
άντρα της ανακάλυψε το ράδιο
4. Γράμματα από τη … Λειψία – «Το Ταμ …»: Δίσκος της Μαρινέλλας – Άκρη … ρύγχους –
Μονάδα μέτρησης της αντίστασης του ηλεκτρικού ρεύματος.
5. Ισχυρίζομαι (αρχ.) – Αγγλικό σύμφωνο - … Ρεπό: θερινό ανάκτορο.
6. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από τη Μίλητο.
7. Προϋποθέσεις – Περουβιανό πολιτικό κόμμα.
8. Κώστας …: στιχουργός – Αλκοολούχο ποτό.
9. … Κεμπάπ: πικάντικο φαγητό – Γυναικείο όνομα – Κομμάτι της … ΤΜΤ.
10. Μικρασιάτικη πόλη – Ρενέ …: Γάλλος ποιητής.
11. Μυθικός ήρωας του Τρωικού πολέμου – «… στο δεξί»: τίτλος δραματικής τηλεοπτικής
σειράς.
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 Ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων και με στόχο την προώθηση της
ασφάλειας κυρίως των παιδιών, η Υπη-

ρεσία Προστασίας Καταναλωτή πραγματο-
ποιεί από 26 Νοεμβρίου μέχρι 16 Δεκεμβρίου
εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα
παιδικά παιχνίδια, των οποίων η ζήτηση και
η χρήση είναι αυξημένη κατά την περίοδο
αυτή.

Προγραμματίζεται να ελεγχθούν περισσό-
τερα από 100 σημεία λιανικής πώλησης παι-
χνιδιών παγκύπρια καθώς και 20 υποστατικά
στα οποία υπάρχουν εγκατεστημένες μηχα-
νές αυτόματης πώλησης παιχνιδιών, με
σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίν-
δυνων και μη συμμορφούμενων παιδικών
παιχνιδιών. Κατά την εκστρατεία γίνεται και
σχετική ενημέρωση των οικονομικών φο-
ρέων. 

Παράλληλα, η Υπηρεσία συνεχίζει να ενη-
μερώνει τους καταναλωτές με στόχο την
αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας
και ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας, έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας νέο ενημερωτικό
έντυπο με τίτλο «Συμβουλές για Ασφαλή
Χριστούγεννα». Το έντυπο προσφέρει χρή-
σιμες συμβουλές για την πρόληψη ατυχημά-
των που παρατηρούνται συχνά κατά τις εορ-
ταστικές μέρες. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται
ότι υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσία το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο
«Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το
οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι
γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντι-
κείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των
παιδιών μέχρι τριών ετών ώστε να τα κρατή-
σουν μακριά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι
καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τη-
λέφωνα:

• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώ-

στου 24816160
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613. n

Εκστρατεία ελέγχου παιδικών παιχνιδιών
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων

Την περασμένη Πέμπτη και Παρα-
σκευή πραγματοποιήθηκε στις Βρυ-
ξέλλες η πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος

των Γαλάζιων Κοινοτήτων (Blue Communi-
ties) ως συνέχεια δήλωσης των Βρυξελλών
υπό την ιδιότητα τους ως Βελγικής πρω-
τεύουσας θα προσχωρούσαν στη διεθνή κοι-
νότητα των Γαλάζιων Κοινοτήτων. Η σύ-
σκεψη της περασμένης βδομάδας ήταν η
πρώτη ουσιαστική συνάντηση των Ευρωπαϊ-
κών Γαλάζιων Κοινοτήτων. 

Το Πρόγραμμα του  Γαλάζιου Πλανήτη
ιδρύθηκε το 2009 από το Συμβούλιο των Κα-
ναδών με διακηρυγμένο στόχο την ενθάρ-

ρυνση πόλεων,  οργανώσεων και κοινοτήτων
σε ολόκληρο τον κόσμο να εξελιχθούν σε
συνειδητούς προστάτες της μεταχείρισης και
διάθεσης  του νερού. Βασική δέσμευση της
Οργάνωσης των Γαλάζιων Κοινοτήτων είναι
η κατοχύρωση του ανθρωπίνου δικαιώματος
πρόσβασης στο νερό, η προώθηση της δια-
σωληνωμένης υδατοπρομήθειας, η απαγό-
ρευση  του εμφιαλωμένου νερού και η δια-
σφάλιση ότι η παραγωγή, η διανομή, η απο-
χέτευση και η  χρήση του νερού θα βρίσκεται
κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου.  

Περισσότερες από 40 κοινότητες προσχώ-
ρησαν ήδη στις Γαλάζιες Κοινότητες. n

Διεθνής ενίσχυση Γαλάζιων Κοινοτήτων
για προστασία του δικαιώματος στο νερό  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου
2019 στο Ανώτατο Δικαστήριο το

διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα
«Διαδικασίες Πρωτοκολλητείων και Επαγ-
γελματική Συμπεριφορά και Επικοινωνία», το
οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Μεταρ-
ρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου
Δικαστηρίου σε συνεργασία με την Κυ-
πριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Tο εργαστήριο απευθυνόταν στους νέους
Πρωτοκολλητές και Λειτουργούς Ορισμένου
Χρόνου που εργάζονται στα Δικαστήρια.
Στόχος του διαδραστικού αυτού εργαστη-
ρίου ήταν, οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν
με τις νομικές και διαδικαστικές διαδικασίες
των πρωτοκολλητείων, συμπεριλαμβανομέ-
νων του καθορισμού εξόδων και θεμάτων
που άπτονται διαχειρίσεων, όπως επίσης και
να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που κα-

θορίζουν την επαγγελματική εικόνα και συμ-
περιφορά στα Δικαστήρια, να κατανοήσουν
τον ρόλο και τις παραμέτρους της επαγγελ-
ματικής επικοινωνίας και να αναπτύξουν δε-
ξιότητες για την αποτελεσματική εξυπηρέ-
τηση.

Χαιρετισμό απεύθυναν οι κα Ειρήνη Χρι-
στοδούλου, Αρχιπρωτοκολλητής, κ. Γιώργος
Ερωτοκρίτου, Διευθυντής του Τμήματος
Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης, και κα
Νόνη Διάκου Ανώτερη Λειτουργός Επιμόρ-
φωσης στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης. Την εκπαίδευση της νομικής ενό-
τητας του εργαστηρίου ανέλαβαν οι κα 
Μαρίνα Ελευθερίου, Ανώτερη Πρωτοκολλη-
τής, και κ. Σάββας Κυριάκου, πρώην Ανώτε-
ρος Πρωτοκολλητής ενώ για τα υπόλοιπα
θέματα η κα Αυγή Σαββίδου, Συνεργάτιδα
της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκη-
σης. n

Εργαστήρι Ανωτάτου Δικαστηρίου
για τις Διαδικασίες Πρωτοκολλητείων

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

φωτικά μαθήματα γυναικείου ενδιαφέροντος, με θέμα  (Σμίλες-Βελονάκι) σε όσες γυναί-
κες 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. Σκεύη Κουππάρη
στο τηλέφωνο 99131837.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

OOSA: ολοκληρωμένη συλλογική διαπραγμάτευση
για κατάργηση των εργασιακών ανισοτήτων 

Ησυλλογική διαπραγμάτευση και η
κατάθεση των απόψεων των εργαζο-
μένων δεν αποτελούν μόνο θεμε-

λιώδη δικαιώματα των εργαζομένων αλλά
και συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουρ-
γίας της αγοράς εργασίας σύμφωνα με
έρευνα του Οργανισμού Συνεργασίας και
Ανάπτυξης ΟΟΣΑ. Και όμως, προστίθεται
στην έρευνα, και τα δυο αυτά δικαιώματα
βρίσκονται κάτω από πιέσεις επιδείνωσης
λόγω της χειροτέρευσης των εργασιακών
σχέσεων σε πολλές χώρες και της προώθη-
σης νέων μορφών αβέβαιης απασχόλησης. 

Η έρευνα του ΟΟΣΑ που φέρει τον τίτλο
«Διαπραγμάτευση της πορείας προς τα άνω:
οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο μεταλ-
λασσόμενο κόσμο της εργασίας» επισημαί-
νει ότι έχει μειωθεί η συμμετοχή των συνδι-
καλιζομένων εργαζομένων στις χώρες μέλη
του ΟΟΣΑ από 30% κατά μέσο όρο το 1985
σε 16% το 2018. Επιπλέον η συμμετοχή των
εργαζομένων σε συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις είναι ακόμη χαμηλότερη σε μη συνήθη
επαγγέλματα και συστήματα όπως οι συμ-
βάσεις καθορισμένης διάρκειας, η απασχό-
ληση σε προσωρινή βάση ή με ελεύθερους
εργαζομένους σε ποσοστό 50% σε σύγκριση
με οργανωμένους οι οποίοι συμμετέχουν σε
συμβάσεις ανοικτού τέλους. 

Το ποσοστό των εργαζομένων που καλύ-
πτονται από συλλογικές συμβάσεις μει-
ώθηκε από 46% στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ
το 1985 σε 32% κατά την τρέχουσα περίοδο.
Παρά τα πορίσματα αυτά της έρευνας ο
ΟΟΣΑ τονίζει ότι η συλλογική διαπραγμά-
τευση είναι ουσιώδους σημασίας στα εργα-
σιακά θέματα γιατί βοηθά τόσο τους εργα-
ζόμενους όσο και την εργοδοτική πλευρά να
προσαρμόζονται στις αλλαγές που συντε-
λούνται στην αγορά εργασίας και να δια-
σφαλίζουν συνθήκες ευημερίας στον κόσμο
της εργασίας. Ο ΟΟΣΑ προσθέτει ότι οι νέες
τάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο της εργα-
σίας, όπως ο πολυτεμαχισμός των διαδικα-
σιών παραγωγής και οι γιγαντιαίες οικονο-
μίες πρέπει να προσφέρουν στους κοινωνι-
κούς εταίρους ευκαιρίες για αναζωογόνηση
της συλλογικής εκπροσώπησης και εμπλε-
κομένων οργανώσεων.  

Ο Stefano Scarpetta Διευθυντής Απασχό-
λησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
του ΟΟΣΑ στην παρουσίαση της έρευνας
του Οργανισμού στο Βερολίνο είπε ότι ο κό-
σμος της εργασίας βρίσκεται σήμερα σε κα-
τάσταση συνεχούς ροής και στις σημερινές

συνθήκες είναι περισσότερο από ποτέ ανα-
γκαία η συλλογική διαπραγμάτευση η οποία
βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των
κοινωνικών εταίρων και στοχεύει στην επί-
τευξη ισοζυγίου μεταξύ περιληπτικότητας
και ελαστικότητας ώστε να βοηθά τόσο της
εργοδοτικές εταιρείες όσο και τους εργαζό-
μενους να ανταποκρίνονται στη δημογρα-
φική και τεχνολογική αλλαγή και να προ-
σαρμόζονται στο νέο κόσμο της εργασίας. 

Ο Bjorn Bohning Γραμματέας του Ομο-
σπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας χαρα-
κτήρισε την έρευνα του ΟΟΣΑ επιβεβαίωση
της επικρατούσας κατάστασης και ταυτό-
χρονα ενθάρρυνση για ανάληψη κατάλλη-
λης δράσης. Σε πολλές απόψεις η έρευνα επι-
βεβαιώνει τα πορίσματα μελετών στη Γερμα-
νία ότι το σύστημα διαπραγμάτευσης της
χώρας βρίσκεται κάτω από πίεση και είναι
μεγάλη ανάγκη η ανάληψη κατάλληλης δρά-
σης. Πέραν τούτου η έκθεση του ΟΟΣΑ
αποτελεί και κίνητρο για ταχύτατη εφαρ-
μογή συγκεκριμένων μέτρων για ενίσχυση
της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Και οι
προτάσεις του Γερμανικού Υπουργείου για
το σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης
και επέκταση της λήψης συλλογικών απο-
φάσεων ώστε να επιτυγχάνεται ο πάγιος
στόχος για παραπέρα ενίσχυση της κοινωνι-
κής συμμετοχής. Ακόμη και στο σημερινό
μεταλλασσόμενο κόσμο της εργασίας το
Υπουργείο εμμένει σ’ αυτή του τη θέση: θέ-

λουμε δίκαιες συναγωνιστικές συνθήκες,
καλή εργασία και κοινωνική ασφάλιση για
όλους. 

Σε σχέση με τις απόψεις που εκφράστηκαν
και τα συναφή πορίσματα της έρευνας του
ΟΟΣΑ κρίνεται ότι το κλειδί βρίσκεται στην
εφαρμογή μηχανισμών συντονισμού των
απολαβών στις διαπραγματεύσεις των κοι-
νωνικών εταίρων για τις διάφορες ομάδες
εργαζομένων με στόχο την εγκαθίδρυση κοι-
νής στρατηγικής για τις διαπραγματεύσεις

ώστε να οδηγούν σε κατάληξη για κοινούς
στόχους απολαβών. Η πολιτική αυτή θα δια-
σφαλίσει ότι τα συνδικάτα και οι εργοδότες
θα ενεργούν έχοντας υπόψη την επικρα-
τούσα κατάσταση στον κύκλο των εργασιών
τους παράλληλα με τις μακρο-οικονομικές
επιδόσεις των συμβάσεων απολαβών και συ-
ναγωνισμού. Στη διαδικασία συντονισμού
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες
όπως η Αυστρία, η Δανία η Ολλανδία, η
Νορβηγία και μερικώς η Γερμανία και η Ια-
πωνία. 

Η ΄Εκθεση του ΟΟΣΑ επίσης επισημαίνει
ότι τα καλύτερα αποτελέσματα σε ότι αφορά
απασχόληση, παραγωγικότητα και απολαβές
επιτυγχάνονται σε περιπτώσεις στις οποίες
οι κλαδικές συμβάσεις θέτουν πλατιά περι-
θώρια αλλά και επιτρέπουν διαπραγμάτευση
για τη λεπτομέρεια, τακτική η οποία ισχύει
σε χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Ολ-
λανδία η Νορβηγία και η Σουηδία. 

Η ΄Εκθεση του ΟΟΣΑ καταλήγει ότι για
να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα στη συλλογική διαπραγμάτευση για
το μελλοντικό κόσμο της εργασίας απαιτεί-
ται κυβερνητική παρέμβαση, κυρίως για την
εξασφάλιση πρότασης σε δικαιώματα συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων πέρα από τη συ-
νήθη απασχόληση. Η ορθή ταξινόμηση των
εργαζομένων και η καταπολέμηση της λαν-
θασμένης ταξινόμησης τους είναι ουσιαστι-
κής σημασίας. n
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Η‘Κυρία’ το… βιολί της! Η Ανόρ-
θωση είναι εδώ και βροντοφωνάζει
ότι είναι έτοιμη να κατακτήσει τον

τίτλο. Η Βαρωσιώτικη ομάδα έβγαλε άλλο
ένα ντέρμπι και μάλιστα νικηφόρα, διατηρή-
θηκε στην κορυφή και περιμένει τη συνέχεια
με ακόμη περισσότερη αισιοδοξία.

Με το τέλος του 1ου γύρου η ομάδα φι-
γουράρει στην κορυφή και η μεγάλη επιθυ-
μία όλων είναι να παραμείνει εκεί για καιρό,
ακόμα και γιατί όχι και μέχρι το τέλος της
διαδρομής. Ο Δεκέμβριος περιλαμβάνει τρία
πολύ δύσκολα παιχνίδια που μπορούν να
διατηρήσουν την Ανόρθωση σε τροχιά τίτ-
λου. Μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο ‘Αρένα’ με
2-1, η ‘Κυρία’ επιστρέφει στο ‘Αντώνης Πα-
παδόπουλος’ για να υποδεχθεί την ΑΕΛ,
ενώ στη συνέχεια θα πάει στη Λεμεσό για να
αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Πριν κλείσει
τις υποχρεώσεις της για το 2019 εντός έδρας
κόντρα στην Ένωση.

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η
Ανόρθωση πέρασε άλλο ένα υψηλό εμπόδιο,
αυτό της ΑΕΚ και μάλιστα με πολύ καλό
τρόπο και καλπάζει προς τον τίτλο. Μάλιστα
έφυγε νικήτρια από μια έδρα που ποτέ της
δεν κατάφερε να κερδίσει. Άλλο ένα σημαν-
τικό στοιχείο που προσθέτει σε άλλα που κα-
ταδεικνύουν ότι φέτος μπορεί να είναι η
χρονιά της.

Η ΑΕΚ μπορεί να ήταν βελτιωμένη στο
ντέρμπι με την Ανόρθωση, αλλά δεν πήρε
κάτι από το παιχνίδι. Έχασε άλλο ένα παι-
χνίδι, αυτή τη φορά στην έδρα της. Σε κα-
νένα ντέρμπι δεν πήρε τη νίκη και έδειξε ότι
κάτι πάει στραβά τη φετινή χρονιά. Τώρα
μπροστά της έχει άλλο ένα ντέρμπι, αυτή τη
φορά με τον Απόλλωνα στο Τσίρειο.
Ντέρμπι στο οποίο δεν θα έχει στο πάγκο
της τον Ιμανόλ Ιντιάκεθ που είναι τιμωρη-
μένος και χρειάζεται απαραίτητα τη νίκη,
καθώς έμεινε εννέα βαθμούς πίσω από την
κορυφή.

Η παράδοση συνεχίστηκε. Ο ΑΠΟΕΛ δι-
εύρυνε το αήττητο σερί του κόντρα στην
Ομόνοια, έχασε τελευταία φορά το 2013,
όμως η βραδιά της Δευτέρας θα μπορούσε
να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο. Κι αυτό
διότι η εκτέλεση πέναλτι από τον Ντε Βιν-
σέντι αποδείχθηκε μοιραίο. Η μπάλα πήγε
πάνω από τα δοκάρια και οι γαλαζοκίτρινοι
έμειναν με την πίκρα της ισοπαλίας (0-0).

Έτσι Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ συμβιβάστη-
καν στη λευκή ισοπαλία στο παιχνίδι με το
οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική του
πρωταθλήματος και ο Α΄ γύρος της κανονι-
κής διάρκειας. Στον βαθμολογικό πίνακα η
Ομόνοια είναι στην 2η θέση με 22 βαθμούς,
ενώ στην 3η θέση ανέβηκε ο ΑΠΟΕΛ με 18,
όσους έχει και η ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι
όμως έχουν τρία παιχνίδια λιγότερα από
Ομόνοια και ΑΕΛ και δύο με την Ανόρθωση.
Νικούν και την απουσία του κόσμου

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ βγήκαν νικη-
τές σ’ ένα παιχνίδι όπου και πάλι αγωνίστη-
καν μόνοι, καθώς εκατόν μόνο φίλαθλοι της
ομάδας της Λεμεσού έκαναν το ταξίδι στο
Δασάκι. Κοιτάνε την επόμενη μέρα, η οποία
είναι δύσκολη, όπως ήταν και στο ματς της
πρώτης αγωνιστικής, όπως ήταν δύσκολα
και τα παιχνίδια της στην Ευρώπη. Κάθε
μέρα είναι δύσκολη, όμως τα καταφέρνουν
στην ΑΕΛ και το μόνο που θέλουν είναι να
τους το αναγνωρίσει και ο κόσμος, επιστρέ-

φοντας στις κερκίδες.
Η ομάδα της Λεμεσού πέρασε

νικηφόρα από το Δασάκι με 1-0
επί του Εθνικού και ανέβηκε
στην 3η θέση του πρωταθλήμα-
τος. Η σημασία είναι ότι κέρδισε
και μάλιστα πολύ δύσκολα και
αποδεικνύει ότι φέτος πολύ δύ-
σκολα θα πωλήσει το τομάρι της.

Πλέον με ανεβασμένη τη ψυ-
χολογία θα προετοιμαστεί για
την πολύ δύσκολη έξοδο που
έχει, καθώς θα αντιμετωπίσει την
Ανόρθωση εκτός έδρας το ερχό-
μενο Σάββατο.

Ο Εθνικός ξεκίνησε ιδανικά το
πρωτάθλημα τις πρώτες αγωνιστικές και κα-
τάφερε να συλλέξει αρκετούς βαθμούς, όμως
η πορεία του τις τελευταίες βδομάδες είναι
αρνητική. Ο Εθνικός κατέγραψε τέσσερις
σερί ήττες, (Ομόνοια, Ολυμπιακό, Ανόρ-
θωση, ΑΕΛ), μετά την εκτός έδρας ισοπαλία
με την Πάφο το περασμένο Οκτώβριο. Επό-
μενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει στο Δασάκι
την Ένωση Παραλιμνίου και αισιοδοξούν με
την έναρξη του β΄ γύρου να βελτιωθούν και
να παραμείνουν εκτός της επικίνδυνης ζώνης
του υποβιβασμού.
Ανοδική πορεία…

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Απόλ-
λωνα, που επικράτησε με 4-1 της Νέας Σα-
λαμίνας στο Τσίρειο και ανέβηκαν βαθμολο-
γικά. Συγκεκριμένα πέρασε στην 5η θέση, με
17 βαθμούς. Ο Απόλλωνας καλύτερος σ’ όλο
σχεδόν τον αγώνα, έφθασε στη νίκη πιο εύ-
κολα από ότι αναμενόταν.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα τελευ-
ταία τρία παιχνίδια είναι ότι η ομάδα του
Σωφρόνη Αυγουστή εξήλθε από την αγωνι-
στική κρίση και μπορεί να ελπίζει σε περαι-
τέρω βελτίωση της βαθμολογικής της θέσης
δεδομένου του ποιοτικού ρόστερ που διαθέ-
τει. Επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα
είναι η ΑΕΚ στο Τσίρειο, παιχνίδι με πολύ με-
γάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τους
δύο αντιπάλους που καίγονται για το τρί-
ποντο.

Από την άλλη η Νέα Σαλαμίνα, με 14 βαθ-
μούς, παραμένει στην 7η θέση. Ακόμα ένα
παιχνίδι (δεύτερο συνεχόμενο) θα έχει εκτός
έδρας η ομάδα του Βαρωσιού. Αυτή τη φορά
θα φιλοξενηθεί από την Πάφο.
Επιτέλους νίκη για τη Δόξα

‘Επιτέλους… νίκη’ λένε στη Δόξα! Χρει-
άστηκε να φτάσουμε στην 11η αγωνιστική
του πρωταθλήματος για να χαρεί ‘τρίποντο’
η ομάδα της Κατωκοπιάς και το πανηγύρισε
έντονα μετά το δραματικό παιχνίδι με αντί-
παλο την Πάφο (1-0), μέσα στο ’Στέλιος Κυ-
ριακίδης’.

Ψυχρολουσία για την Παφιακή ομάδα, η
οποία δέχθηκε γερό ‘χαστούκι’ και τις απο-
δοκιμασίες από τους οπαδούς της, καθώς το
αποτέλεσμα βάζει σε μπελάδες την ομάδα
τους.

Επόμενη αγωνιστική η προσφυγική ομάδα
θα παίξει εκτός έδρας με την Ομόνοια στο
ΓΣΠ και η Πάφος εντός με τη Νέα Σαλαμίνα.
Συμβιβασμός…

Απόλυτα συνειδητοποιημένοι είναι στον
Ολυμπιακό αναφορικά με τα αίτια της ισο-
παλίας (0-0) απέναντι στην Ένωση. Ένας
συμβιβασμός που με τον τρόπο που ήρθε
ήταν σαν ήττα για τους μαυροπράσινους,

αφού ήταν η ομάδα που έλεγχε το παιχνίδι
στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Διαφορετική είναι η βαθμολογική συγκο-
μιδή της Ένωσης στα εκτός έδρας παιχνίδια
της σε σχέση με τα εντός έδρας. Είναι ενδει-
κτικό ότι οι έξι βαθμοί που έχει στο ενεργη-
τικό της προήλθαν όλοι μακριά από το
‘Τάσος Μάρκου’.
Ο ΑΠΟΕΛ μονάχα… ξέρει!

Άλλη μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία του
έγραψε ο ΑΠΟΕΛ. Με πέναλτι του Ούρο
Μάτιτς (12΄) και κεφαλιά του Γιώργου
Μερκή (43΄), κέρδισε με 2-0 την Ντουντε-
λάνζ και σε συνδυασμό με την ήττα της Κα-
ραμπάχ από τη Σεβίλλη (0-2), απογειώθηκε
αυτομάτως για τους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ.
Μια αγωνιστική πριν από το φινάλε στη
φάση των ομίλων, ‘κλείδωσε’ τη δεύτερη
θέση και παράλλληλα, πέρα από μία ντου-
ζίνα εκατομμύρια, με την προοπτική ασφα-
λώς να γίνουν πολύ περισσότερα στη συνέ-
χεια. Ο ΑΠΟΕΛ θα συμμετάσχει στα νοκ-
άουτ των διοργανώσεων της ΟΥΕΦΑ για
τρίτη φορά.

Τη σεζόν 2011/12, όταν έφτασε μέχρι τα
προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (αποκλεί-
στηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης) και πέντε
χρόνια μετά, έφτασε στους ‘16’ του Γιουρόπα
Λιγκ (αποκλείστηκε από την Αντερλέχτ).
Δηλαδή, όποτε περνά από Όμιλο, πάει του-
λάχιστον άλλο ένα βήμα πιο κάτω, κάτι που
εύχονται την ομάδα να επαναληφθεί άλλη
μια φορά!

Η κλήρωση για την επόμενη φάση (32) θα
γίνει τον ερχόμενο Φεβρουάριο (20 και 27).
Στους αδυνάτους

Ο ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί στο γκρουπ
των αδυνάτων μαζί με άλλες 15 ομάδες και ο
αντίπαλός του, στους ‘32’ της διοργάνωσης
θα προκύψει από το γκρουπ των ισχυρών
όπου θα μπουν 16 ομάδες. Οι 12 πρώτες των
ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ και οι τέσσερις
πιο ισχυρές με βάση τη βαθμολογία της
ΟΥΕΦΑ, από τις τρίτες των ομίλων του
Τσάμπιονς Λιγκ. Από τις 16 ομάδες αφαιρεί-
ται ως πιθανώς αντίπαλος η Σεβίλλη με την
οποία είναι στον ίδιο όμιλο και δεν μπορεί
να παίξει στην επόμενη φάση. Με τη διεξα-
γωγή της τελευταίας αγωνιστικής θα βγουν
οι υποψήφιοι αντίπαλοι του.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)
Σεβίλλη 15
ΑΠΟΕΛ 7
Καραμπάχ 4
Ντουντελάνζ 3
Η συνέχεια 12 Δεκεμβρίου (6η αγωνιστική)
ΑΠΟΕΛ – Σεβίλλη (19.55)
Καραμπάχ – Ντουντελάνζ (19.55)

Πολύ μεγάλα έσοδα
Μεγάλα οικονομικά οφέλη έφερε για τον

ΑΠΟΕΛ η νίκη του με 2-0 στο Λουξεμ-
βούργο επί της Ντουντελάνζ και η πρόκριση
του στους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ.

Η νίκη χαρίζει στον ΑΠΟΕΛ 570.000
ευρώ, έτσι οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ έφτασαν στις 5
αγωνιστικές του Α΄ Ομίλου στα 1.330.000
ευρώ από την συγκομιδή βαθμών. Επίσης ο
πρωταθλητής μας ‘κλείδωσε’ το βράδυ της
Πέμπτης, ακόμα 1.000.000 ευρώ, καθώς η
ΟΥΕΦΑ ανταμείβει τις ομάδες που προκρί-
νονται ως δεύτερες από κάθε όμιλο με
500.000 ευρώ, ενώ η πρόκριση στη φάση των
‘32’ αποφέρει σε κάθε ομάδα επιπλέον μισό
εκατομμύριο ευρώ.

Ο ΑΠΟΕΛ έχει ήδη εξασφαλίσει έσοδα
5.000.000 ευρώ από τη συμμετοχή στα πλέι-
οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, μπόνους 2.920.000
ευρώ από τη συμμετοχή στου ομίλους του
Γιουρόπα Λιγκ και 2.367.190 ευρώ (33 πα-
κέτα) από την 10ετή κατάταξη της ΟΥΕΦΑ.
Το συνολικό ποσό μέχρι τώρα για τους ‘γα-
λαζοκίτρινους’ είναι 12.607.190 ευρώ! Ανα-
λυτικά τα έσοδα του ΑΠΟΕΛ από το φετινό
Ευρωπαϊκό του ταξίδι:

Μπόνους από τη 10ετή κατάταξη της
ΟΥΕΦΑ 2.357.190 ευρώ.

Συμμετοχή στα πλέι-οφ του Τσάμπιονς
Λιγκ 5.000.000 ευρώ.

Συμμετοχή στους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ 2.920.000 ευρώ.

Βαθμολογική συγκομιδή 1.330.000 ευρώ.
Το πολύ μεγάλο αυτό ποσό θα βοηθήσει

τη διοίκηση της Εταιρείας ‘ΑΠΟΕΛ ποδό-
σφαιρο’ να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που
απαιτεί ο πολύ ψηλός προϋπολογισμός, προ-
κειμένου η ομάδα να παραμείνει ισχυρή και
ικανή να συνεχίσει την κυριαρχία της στο
νησί μας και να φέρνει παράλληλα νέες δια-
κρίσεις στην Ευρώπη.
Κλήρωση 16/12

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ήδη στην κληρωτίδα
της ΟΥΕΦΑ για τη φάση των ‘32’. Η κλή-
ρωση θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ οι
αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 20
και 27 Φεβρουαρίου. Ο ΑΠΟΕΛ ως δεύτε-
ρος στον Όμιλο θα τοποθετηθεί στο γκρουπ
των αδυνάτων και ο αντίπαλός του θα είναι
μία από τις 11 πρώτες των ομίλων του Γιου-
ρόπα Λιγκ (εξαιρείται η Σεβίλλη) η μία από
τις τέσσερις καλύτερες τρίτες στους Ομίλους
του Τσάμπιονς Λιγκ (από τις 8 συνολικά που
θα αποκλειστούν και θα συνεχίσουν στο Γι-
ουρόπα Λιγκ).
Στις 5 Δεκεμβρίου η κλήρωση της Β΄
φάσης του Κυπέλλου

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση της Β΄
φάσης του Κυπέλλου Α΄ και Β΄ Κατηγορίας
θα γίνει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στο ΓΣΠ.
Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει γνωστές οι 13
από τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν
στην κλήρωση. Πρόκειται για την Πάφο,
Ολυμπιακό, Εθνικό Άχνας, Διγενή Μόρφου,
Ερμή Αραδίππου, Καρμιώτισσα, Αλκή, ΑΕΚ
Λάρνακας, Ομόνοια Λευκωσίας, Ανόρθωση,
ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ και τη Νέα Σαλαμίνα.

Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, θα προκύψουν
από τους αγώνες του Α΄ γύρου, που θα γί-
νουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου, ως ακολούθως:
Απόλλων – Άρης, Ακρίτας Χλώρακας –
Δόξα Κατωκοπιάς και Οθέλλος – Παρα-
λίμνι. n

Η ‘Κυρία’ το… βιολί της! Ο ΑΠΟΕΛ στους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Συμπίπτουν οι θέσεις των δύο ηγετών ως
προς τις βασικές παραμέτρους της επιδιω-
κόμενης λύσης του Κυπριακού. 
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με την Τριμερή στο Βερολίνο, το τρένο

μπήκε ξανά στις ράγες.

Μουσταφά Ακκιντζί,

Ηγέτης της  Τ/Κ  Κοινότητας.

Η συμπεριφορά της Τουρκίας αυξάνει την

πιθανότητα ατυχήματος στο Αιγαίο.

Κυριάκος Μητσοτάκης,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό δηλη-

τηριάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Νίκος Δένδιας,

ΥΠΕΗ της Ελλάδας.

Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα αντιμετωπί-
σει τις όποιες δυσκολίες με όπλο τους εταί-
ρους της.
Μαργαρίτης Σχοινάς,
Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι τον εγκε-

φαλικό θάνατο του ΝΑΤΟ.

Εμανουέλ Μακρόν,

Πρόεδρος της Γαλλίας.

Η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αδύναμη

στις 19 χώρες της Ευρωζώνης.

Κριστίν Λαγκάρντ,

Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Το πλαίσιο για το  μεταναστευτικό πρέπει να

αλλάξει.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,

Πρώην Πρόεδρος της Κομισιόν.

Σε τρεις μόνο βδομά-
δες γιορτάζουμε τα
Χριστούγεννα και το

ενδιαφέρον σχεδόν αποκλει-
στικά προσανατολίζεται στις
προετοιμασίες για την πε-
ρίοδο των γιορτών. Σε
πλήρη προετοιμασία βρίσκε-
ται και η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ
για τρείς γιορταστικές συ-
ναυλίες τις επόμενες βδομά-
δες.

Η πρώτη συναυλία της πε-
ριόδου θα δοθεί την ερχό-
μενη Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου
στις 7.00 μ.μ. στο Αμφιθέα-
τρο της Οργάνωσης μας και
ακολουθεί την Κυριακή, 15
Δεκεμβρίου στις 8.00 μ.μ. η
συμμετοχή της Χορωδίας
μας στην εκδήλωση που
διοργανώνεται όπως κάθε
χρόνο στην Καθολική Εκκλησία Τιμίου Σταυρού στην Πύλη
Πάφου (φωτ. αρχείου). 

Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ θα

δώσει συναυλία στην Αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου
στις 6.00 μ.μ. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα ΠΑΣΥΔΥ
www.pasydy.org. n

Συναυλίες της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ
για τις γιορτές των Χριστουγέννων 

Τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων που συνεχίζουν
να κλιμακώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη στηρίζει
η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών

Συνδικάτων EPSU η οποία καλεί τη νέα Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή το Ευρωκοινοβούλιο να ανταποκριθούν στην πρό-
κληση που έχουν να αντιμετωπίσουν για να επιλύσουν τα
προβλήματα που κατατρύχουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Ιδι-
αίτερα επισημαίνεται ότι οι πολίτες απαιτούν δημόσιες υπη-
ρεσίες ποιότητας, οι οποίες δεν είναι δυνατό να διασφαλί-
ζονται με τη συνεχιζόμενη ανεπαρκή χρηματοδότηση των
υπηρεσιών και το υποαμειβόμενο προσωπικό το οποίο κα-
ταπονείται από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που καλεί-
ται να διεκπεραιώσει. 

Η EPSU υπενθυμίζει ότι η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ursula Von der Leyen έχει εκδηλώσει την πρό-
θεση της να καταθέσει πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και
τούτο για να επιτευχθεί, προσθέτει η EPSU, απαιτεί αυξημέ-
νες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι, επομένως
πρόδηλο ότι η Κομισιόν οφείλει να εγκαταλείψει την πολι-
τική της λιτότητας και να υιοθετήσει και εφαρμόσει εναλ-
λακτική οικονομική πολιτική. 

Η EPSU έχει διακηρύξει στο πρόγραμμα δράσης της Εκτε-
λεστικής της Επιτροπής ότι κύριος στόχος της είναι η κα-
τάργηση της λιτότητας και η απόδοση προτεραιότητας στο
σύνολο των πολιτών και στον πλανήτη στον οποίο ζούμε
αντί στην πραγματοποίηση κερδών και στα συμφέροντα των
λίγων προνομιούχων. 

Στα πλαίσια των στόχων αυτών της EPSU συνεχίζονται σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο οι κινητοποιήσεις των δημοσιοϋ-
παλληλικών οργανώσεων με τις δράσεις των συντεχνιών
υγείας και φροντίδας να βρίσκονται στην πρωτοπορία.
Κύριο αίτημα είναι η αύξηση της χρηματοδότησης των υπη-
ρεσιών ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες ποι-
ότητας από προσωπικό με αξιοπρεπείς απολαβές. Η μακρά
περίοδος της λιτότητας και των αντίστοιχων οικονομικών
μέρων έχουν οδηγήσει τη δημόσια υγεία σε κρίση. 

Ο ίδιος ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν αντιδρώντας στις πα-
νεθνικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον τομέα της

υγείας στις 14 Νοεμβρίου  αποδέχθηκε τις θέσεις τους με την
προσφορά του για αύξηση της χρηματοδότησης των υπηρε-
σιών και για  αυξήσεις στις απολαβές. Απομένει βεβαίως να
διαφανεί στην πράξη ότι ο Πρόεδρος Μακρόν θα προχωρή-
σει στην υλοποίηση των προτάσεων του.  

Οι απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις των εργαζομένων
στο δημόσιο και ειδικότερα στον τομέα υγείας οδήγησαν και
την Κυβέρνηση της Λετονίας στην ανακοίνωση δεσμεύσεων
για αυξήσεις της χρηματοδότησης των  υπηρεσιών και των
απολαβών του προσωπικού ενώ παρόμοιες ήσαν και οι κι-
νητοποιήσεις των Ισπανών εργαζομένων οι οποίοι αγωνί-
ζονται κατά της επικίνδυνης εργασίας στον τομέα υγείας με
ειδικότερα αρνητικές επιπτώσεις για τις γυναίκες εργαζόμε-
νες. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων του τομέα υγείας
συνεχίσθηκαν και στη Γερμανία όπως και στη Βρετανία στην
οποία οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις UNISON, UNITE
και GMB πραγματοποίησαν απεργιακές κινητοποιήσεις  σε
νοσοκομεία του Μπέρκσιαιρ και του Σάρρεϋ στη Νοτιανα-
τολική Αγγλία κατά των σχεδίων του Εθνικού Σχεδίου Υγείας
(NHS) για απολύσεις προσωπικού και μειώσεις απολαβών.
Στην Ολλανδία οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας με τις κι-
νητοποιήσεις τους ζητούν βελτιωμένη συλλογική σύμβαση
με πρόνοιες για αξιοπρεπείς απολαβές και μέτρα για μει-
ωμένο φόρτο εργασίας., παράλληλα με επενδύσεις για βελ-
τιώσεις στα κρατικά νοσοκομεία. 

Η ΕΡSU προσφέρει πλήρη στήριξη στις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων στον τομέα δημόσιας υγείας και φροντίδας
και ζητά μεταξύ άλλων και την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση
των προτάσεων του Γάλλου προέδρου που ερμηνεύονται ως
πλήρης αναγνώριση των προβλημάτων. Τονίζεται από τη
συνδικαλιστική πλευρά ότι σχετικές έρευνες έχουν καταδεί-
ξει ότι επιδεινώνονται οι ανισότητες στην υγεία, ειδικότερα
για τους ηλικιωμένους,  και οι εργαζόμενοι καταβάλλουν το
βαρύτερο κόστος. Είναι γι’ αυτό, τονίζει η EPSU, που η νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρω-
βουλή και η Ευρωβουλή αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρό-
κληση για δράση και ικανοποίηση των πολιτών οι οποίοι  ζη-
τούν υπηρεσίες ποιότητας ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω
ανεπαρκούς χρηματοδότησης συνεχώς υποβαθμίζονται. n

EPSU: προτεραιότητα στο λαό και τον πλανήτη 
όχι στα κέρδη και τους λίγους προνομιούχους




