
Θετική ανταπόκριση των κομμάτων
στην πρόταση για μονιμοποίηση των ΕΑΧ
Σε γενικά θετικό κλίμα άρχισε την περασμένη στην

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση
των δύο προτάσεων νόμου  για το διορισμό σε μόνιμες

θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας προσώπων που υπηρετούν
με καθεστώς εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου. Σε μια
πρώτη αντίδραση τόσο η επίσημη  πλευρά όσο και τα κοι-
νοβουλευτικά κόμματα εκφράστηκαν θετικά και απομένει
μόνο  η γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας για τη συν-
ταγματικότητα του προτεινόμενου μέτρου.  

Για την ΠΑΣΥΔΥ ο διορισμός σε μόνιμες θέσεις όλων  των
ΕΑΧ που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία στη βάση πλή-
ρους  απασχόλησης  σε μόνιμες θέσεις νοουμένου ότι κατέ-
χουν τα προσόντα που απαιτούνται από  τα Σχέδια Υπηρε-
σίας  των θέσεων στις οποίες θα διοριστούν  είναι μεταξύ των
προτεραιοτήτων της Οργάνωσης μας και  στα πλαίσια αυτά

ετοιμάστηκε  η πρόταση Νόμου η οποία και κατατέθηκε στα
κοινοβουλευτικά κόμματα για προώθηση στη Βουλή για ψή-
φιση.

Σε δηλώσεις του στη συνεδρία  της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κων-
σταντίνος Πετρίδης εξέφρασε τη στήριξη του προς την πρό-
ταση νόμου και πρόσθεσε ότι με τη ρύθμιση που προνοείται
δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος καθώς οι εργαζόμενοι
αορίστου χρόνου θα αντικαταστήσουν μόνιμες θέσεις στο
δημόσιο. Πρόσθεσε ότι με την εφάπαξ διευθέτηση θα τερ-
ματιστεί και η στρέβλωση της πρόσληψης υπαλλήλων αορί-
στου χρόνου.  Ανάφερε επίσης ότι  αρνητικό για τους ΕΑΧ
είναι και  το γεγονός ότι δεν  έχουν καθεστώς ανέλιξης και
τούτο επιλύεται με το διορισμό τους σε μόνιμες θέσεις. 

Ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε σε δηλώσεις της Νομικής Υπη-
ρεσίας ότι δεν έγινε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία
για τη συνταγματικότητα της πρότασης νόμου  διότι  η Υπη-
ρεσία δεν γνωματεύει σε προτάσεις νόμου. Πρόσθεσε όμως
ότι αν υπάρχει νομική καθαρότητα η κυβέρνηση θα στηρίξει
το μέτρο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας κ. Γιώρ-
γος Παπαγεωργίου επίσης συμφώνησε με το προτεινόμενο
μέτρο νοουμένου ότι  θα βρεθεί ο νόμιμος τρόπος και ζήτησε
τη σχετική γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία θα με-
ταφέρει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ο Γενικός Εισαγ-

γελέας σε επόμενη συνεδρία  της.  
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ σ. Γλαύκος Χατζηπέ-

τρου επικαλέστηκε αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων
σε σχέση  με μετατάξεις στο δημόσιο. Υπάρχει είπε νομολο-
γία από την Ελλάδα που καθορίζει ότι είναι στις εξουσίες του
κράτους να ρυθμίζει θέματα της δημόσιας υπηρεσίας. 

Η Οργάνωση μας έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο συλ-
λογικός διορισμός των ΕΑΧ κρίνεται απαραίτητος, αφενός
για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας
υπηρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής
δομής της δημόσιας διοίκησης, που είναι θεμελιωμένη σε κα-
νόνες δικαίου. Είναι με σκοπό την υλοποίηση του στόχου
αυτού το ταχύτερο δυνατό που ετοιμάστηκε η Πρόταση
Νόμου από την Οργάνωσή και διαβιβάστηκε στα κοινοβου-
λευτικά κόμματα. 

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η κυβέρνηση σε συνάντηση
τον περασμένο Οκτώβριο στο Προεδρικό Μέγαρο επιβεβαί-
ωσε, διά στόματος τόσο του ίδιου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας όσο και του Υπουργού Οικονομικών, ότι διάκειται
θετικά ως προς τη μονιμοποίηση των ΕΑΧ. 

Η Οργάνωσής μας μέσα από εντατικές συναντήσεις και
επαφές με τα κόμματα και την κυβέρνηση συνεχίζει τις προ-
σπάθειες για ψήφιση της Πρότασης Νόμου από τη Βουλή το
συντομότερο δυνατό προς αποκατάσταση των 4.500 συνα-
δέλφων ΕΑΧ. n

Εγκρίθηκε από το Υπουρ-
γικό η Εθνική Στρατηγική
Τεχνητής Νοημοσύνης η
οποία βασίζεται στο συντο-
νισμένο σχέδιο ΤΝ της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με στόχο

τη μεγιστοποίηση συμπράξεων επενδύσεων και καλλιέργεια
ταλέντων και δεξιοτήτων.    σελ. 12

Εγκρίθηκε εθνική στρατηγική
για τεχνητή νοημοσύνη

Το Αθηναϊκό ΒΗΜΑ σε
άρθρο του την περασμένη
Κυριακή αναφέρεται στις
σχέσεις και τους δεσμούς
Ελλάδας - Γαλλίας σε κρί-

σιμες περιόδους και τονίζει ότι τώρα περισσότερο από ποτέ
επιβάλλεται παραπέρα αναβάθμιση τους.    σελ.3 

Μετά την αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα καλεί
τις τράπεζες να προχωρήσουν
άμεσα στην εφαρμογή των σχε-

δίων τους για συνέχιση αγαστής συνεργασίας.    σελ. 11

Ανάγκη για άμεση εφαρμογή
σχεδίων για το Brexit

Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία 
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
∆είχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
O Μιλτιάδης Ασπρομάλλης διορίζεται με

δοκιμασία στη θέση Πρωτοκολλητή, Δικα-
στική Υπηρεσία, από τις 3 Φεβρουαρίου
2020.

Ο Κυριάκος Κωνσταντίνου, Δεσμοφύλα-
κας, Φυλακές, διορίζεται στη θέση Οικονο-
μικού Λειτουργού, Υπουργείο Οικονομικών,
από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Ο Αντώνης Παντοπώλης, Λειτουργός Φο-
ρολογίας (με δοκιμασία), Τμήμα Φορολο-
γίας, διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Οι-
κονομικού Λειτουργού, Υπουργείο Οικονο-
μικών, από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Οικονομικού Λειτουργού, Υπουργείο
Οικονομικών, από τις 15 Ιανουαρίου 2020:
Ειρήνη Θεοχάρους, Μάριος Παντζιαράς.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γενικού Λογιστη-
ρίου, προάγονται στη θέση Λειτουργού Γε-
νικού Λογιστηρίου Α', από τις 15 Δεκεμ-
βρίου 2019: Ανδρούλλα Πιερίδου, Αλεξία
Μιχαήλ, Αντρούλλα Β. Δημητρίου, Λουκία Γ.
Νίκου, Χρίστια Ζήνωνος-Τσαγγαρίδου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γενικού Λογιστη-
ρίου, προάγονται στη θέση Λειτουργού Γε-
νικού Λογιστηρίου Α', από τις 15 Δεκεμ-
βρίου 2019: Μαρία Μοτίτη, Μερόπη Αλε-
ξάνδρου, Παναγιώτα Σπύρου, Κωνσταντίνα
Αποστόλου.

Ο Γεώργιος Λάμπρου, Ιατρικός Λειτουρ-

γός, 1ης Τάξης (Γενικής Χειρουργικής), προ-
άγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Γενικής
Χειρουργικής, από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

H Έλενα Θεοφάνους, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Παθολογικής Ανατομικής),
προάγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλι-
νικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Παθο-
λογικής Ανατομικής, από τις 15 Ιανουαρίου
2020.

Ο Κωνσταντίνος Πηλείδης, Γραμματέας
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Γραμματέα Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών, από τις 15 Ιανουα-
ρίου 2020.

Οι πιο κάτω Γραμματείς Κοινοβουλευτι-
κών Επιτροπών, προάγονται στη θέση Γραμ-
ματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄,
από τις 15 Ιανουαρίου 2020: Χρίστος Κολο-
κασίδης, Αντώνης Κωνσταντίνου.

Η Λουκία Μούγη, Λειτουργός Διεθνών
Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, προ-
άγεται στη θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέ-
σεων Α΄, από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Η Αντιγόνη Χάσικου, Λειτουργός Ερευ-
νών, Μελετών και Εκδόσεων Α' (Τομέας
Ερευνών και Μελετών), Βουλή των Αντι-
προσώπων, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδό-
σεων (Τομέας Ερευνών και Μελετών), από
τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Ερευνών, Μελε-

τών και Εκδόσεων (Τομέας Εκδόσεων),
Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγονται στη
θέση Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκ-
δόσεων Α΄ (Τομέας Εκδόσεων), από τις 15
Ιανουαρίου 2020: Χρυσταλλένη Μεταξά,
Αντρέας Παπαγιάννης.

Η Μιράντα Πολυκάρπου, Διοικητικός Λει-
τουργός Α', Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Διοικητικού
Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί Α΄, Γε-
νικό Διοικητικό Προσωπικό, προάγονται
στη θέση Ανώτερου Διοικητικού Λειτουρ-
γού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, από τις
15 Ιανουαρίου 2020: Μαρία Γ. Ανδρέου,
Φλωρεντία Γεωργίου, Γεώργιος Γιαννή,
Έλενα Ζαχαριάδου, Κωνσταντίνος Κυπρια-
νού, Σπύρος Λοΐζου, Χρυστάλλα Χρίστου.

Η Ευδοκία Πολυκάρπου, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, προάγεται στη θέση Γραμματει-
ακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματειακό Προ-
σωπικό, από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
προάγονται στη θέση Γραμματειακού Λει-
τουργού, από τις 15 Ιανουαρίου 2020:

Δέσπω Κοφτερού, Αστέρω Γρηγοριάδου.
Καλλιόπη Ιωάννου, Ανδρούλλα Κωνσταντι-
νίδου, Μαρία Καζαφανιώτου, Χρύσω Δ.
Τσαγγάρη, Ανθούσα Μουχταρούδη, Μάγδα

Χρ. Αναστασίου, Μαρία Χρ. Αλεξάνδρου,
Άννα Γ. Πηγασίου, Κωνσταντία Παναγή, Αγ-
γελική Φρυδά, Άννα Νεοφύτου, Μαρία Δη-
μητρίου, Αθηνά Διονυσίου, Γιαννούλα Χρ.
Θεοδώρου, Κάτια Κίκη, Ευαγγελία Κόκκι-
νου, Μαρία Κ. Κωνσταντίνου, Παναγιώτα Α.
Μιχαήλ, Λευκή Κακαθύμη.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Σωτηράκης Σωτηρίου, Ανώτερος Λει-
τουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυπη-
ρέτησε από τις 20 Ιανουαρίου 2020.

O Χρίστος Κλεάνθους, Λειτουργός Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, αφυπηρέτησε από τις
7 Ιανουαρίου 2020.

Η Γιωργούλλα Γιαλλούρη, Πρώτη Νοση-
λεύτρια, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Η Μαίρη Σκούλλου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Ρεβέκκα Γιασεμίδου-Φινοπούλου, Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλά-
δος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από την
1η Ιανουαρίου 2020.

Η Μαρία Παπαδοπούλου-Χαραλάμπους,
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Καρδιολο-
γίας), αφυπηρέτησε από τις 18 Ιουλίου 2019.

Ο Γιώργος Παναγή, Τεχνικός Μηχανικός
(Ηλεκτρολογίας), Τμήμα Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από τις 20
Ιανουαρίου 2020. 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) 

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Συνταξιούχων
Ειδοποιούνται τα μέλη του Κλάδου Συνταξιούχων ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των-

μελών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στον 2ο όροφο των Γρα-
φείων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (Πολιτιστικό) και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερήσια Διάταξη:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία του Προέδρου του Κλάδου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρο-

νιάς.
3. Συζήτηση επί της Λογοδοσίας και λήψη αποφάσεων.
4. Διάφορα.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Δ.Σ. δύο τουλάχιστον μέρες πριν από

τη Γενική Συνέλευση.
Δ. Πογιατζής, Πρόεδρος                   Σ. Αυγουστής, Γραμματέας

Εκδρομή σε Αγροκηπιά - Παλαιχώρι
από το Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας διοργανώνει εκδρομή για τα μέλη του το
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, με προορισμό το Παλαιχώρι.

Ώρα αναχώρησης: 9.00π.μ. από το χώρο της ΠΑΣΥΔΥ.
Πρόγραμμα:
1. Άγιος Παντελεήμων στην Αγροκηπιά
2. Καφές στο κέντρο «Καρυδιές» στην Αγία Κορώνη
3. Παλαιχώρι (Εκκλησία Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (UNESCO), Μουσείο Βυζαντι-

νής Κληρονομιάς, Κρησφύγετο Γρηγόρη Αυξεντίου και Άγαλμα της Kυπρίας Mάνας)
4. Φαγητό στο κέντρο «Καρυδιές» στην Αγία Κορώνη
5. Επιστροφή στη Λευκωσία (γύρω στις 5.00μ.μ.)
Τιμή κατ’ άτομο €15 (λεωφορείο και γεύμα).
Δηλώσεις συμμετοχής:
Τάκης Χαμπουρίδης - Τηλ. 99414162
Κώστας Κωνσταντίνου - Τηλ. 99533420
Δέσπω Λεχνού - Τηλ. 99521178
Πηνελόπη Πέτσα - Τηλ. 99459353
Κατερίνα Χριστοφή - Τηλ. 99400919
Τασούλα Χατζηπροδρόμου - Τηλ. 99541212
Μάρω Κουνιαΐδου (Συντονίστρια) - Τηλ. 99423663
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 50 άτομα. Τελευταία ημερομηνία δήλωσης εν-

διαφέροντος 17/02/2020. Θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό των €5 κατ’ άτομο στην κα
Μάρω Κουνιαϊδου, που θα βρίσκεται στις 18/02/2020, στο χώρο της καφετέριας Grey
Terrace, μεταξύ των ωρών 10π.μ. – 12μ.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας
Πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της οργάνωσης μας

συγκαλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας, που θα
πραγματοποιηθεί στον 1ον όροφο του Οικήματος της ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, την Πέμπτη
27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3:00 μμ.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επαρχιακού Συμβουλίου.
2. Ετήσια έκθεση λογαριασμών και προϋπολογισμός 2019.
3. Συζήτηση πάνω στην έκθεση πεπραγμένων, έκθεση λογαριασμών και προϋπολογι-

σμού του Επαρχιακού Συμβουλίου.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στη Γραμματέα του Επαρχιακού

Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Τσικνοπέμπτη στο Grey Terrace
Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας συνδιοργανώνει με το Καφεστιατόριο Grey

Terrace, χορό με ζωντανή μουσική στις 20/02/2020, και ώρα 8.00μ.μ.
Η βραδιά θα περιλαμβάνει πλούσιο φαγητό και ποτό.
Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν μασκαρεμένοι.  Η καλύτερη αμφίεση θα βραβευθεί.
Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 18/02/2020, στα τηλ. 22667975 και 99478770.
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Aπόψεις και σχόλια
Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία 

Οι σχέσεις και οι δεσμοί Ελλάδας – Γαλ-
λίας έχουν σφυρηλατηθεί σε κρίσιμες και με-
ταβατικές για τη χώρα μας περιόδους.

Το 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο και
την κατάρ-
ρευση υπό το
βάρος της
εθνικής κατα-
στροφής του
καθεστώτος
των συνταγ-
μ α τ α ρ χ ώ ν,

ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προσέγγισε τη
Γαλλία, προσαρμόζοντας ακόμη και την
αμυντική πολιτική στο γαλλικό μοντέλο.

Η Ελλάδα, πληγωμένη από την αμερικα-
νική εμπλοκή και στάση, αποχώρησε από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ακολούθησε
τη σχολή Ντε Γκωλ και συνδέθηκε συνειδητά
με τη Γαλλία.

Εκείνη η επιλογή εκρίθη λίγα χρόνια αρ-
γότερα, το 1979 συγκεκριμένα, όταν η Γαλ-
λική Δημοκρατία, υπό την προεδρία του Βα-
λερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, υπεράσπισε μετά πά-
θους την ένταξη της Ελλάδας στην τότε
ΕΟΚ, παρασέρνοντας και τη δύσπιστη όπως
πάντα Γερμανία του Χέλμουτ Σμιτ.

Η συνεργασία ενισχύθηκε έτι περαιτέρω
όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου συντονίστηκε
με τον ιδεολογικο-πολιτικά συγγενή Φραν-
σουά Μιτεράν και αντιμετώπισαν από κοινού
διεθνείς κρίσεις εκείνης της εποχής.

Αλλά και στα χρόνια της μεγάλης οικονο-
μικής κρίσης καθοριστική ήταν η στάση της
Γαλλίας απέναντι στο ενδεχόμενο αποβολής
της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Τόσο ο Νι-
κολά Σαρκοζί όσο και ο  Φρανσουά
Ολάντ συνέβαλαν στην ανάληψη του ελλη-
νικού κινδύνου από την Ευρώπη και εν τέλει
στη διάσωση της χώρας από τη χρεοκοπία.

Τώρα, σε τούτη την αναθεωρητική και με-
ταβατική εποχή, σε χρόνο κατά τον οποίο
εκδηλώνεται συστηματικά και οργανωμένα
η τουρκική διεκδίκηση και απειλή, πάλι η
Γαλλία προστρέχει και σπεύδει να καλύψει
τις ελληνικές ανάγκες.

Εδώ και καιρό η Γαλλία του  Εμανουέλ
Μακρόν τοποθετείται ευθέως υπέρ των ελ-
ληνικών θέσεων στην εξελισσόμενη ελληνο-
τουρκική κρίση και μαζί έρχεται να δηλώσει
εμπράκτως την υποστήριξή της στη χώρα
μας, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο «Σαρλ
ντε Γκωλ» στην Ανατολική Μεσόγειο, το

οποίο κατά τα φαινόμενα θα εγκατασταθεί
στα ανατολικά της Κρήτης και θα λειτουργεί
σαν προληπτική ασπίδα απέναντι στις
όποιες τουρκικές προκλήσεις.

Στην τελευταία συνάντηση του Εμανουέλ
Μακρόν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη ετέθησαν οι βάσεις για μια πολύ-
πλευρη και διευρυμένη συνεργασία και συμ-
φωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, η οποία
θα εκτείνεται από τον αμυντικό και οικονο-
μικό τομέα μέχρι την αντιμετώπιση ξεχωρι-
στών διεθνών προβλημάτων, όπως η μετα-
νάστευση και η κλιματική αλλαγή.

Εχει προηγηθεί ένας ευρύτατος κύκλος δι-
πλωματικών διαβουλεύσεων και συναντή-
σεων προετοιμασίας της στρατηγικής πια
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφο-
ρίες, Γαλλία και Ελλάδα οδεύουν προς μια
«συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και συν-
δρομής», η οποία αλλάζει τα δεδομένα και
θα επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή.

Είναι αυτή μια ουσιαστική απάντηση στις
προκλήσεις της περιόδου, η οποία συνδυα-
ζόμενη με την προσφάτως ψηφισθείσα από
τη Βουλή αναβάθμιση της στρατηγικής σχέ-
σης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, διαμορφώνει βάσεις υπέρβα-
σης των συνθηκών αστάθειας της περιόδου.

Υπερκαλύπτονται έτσι τόσο τα γερμανικά
αλληθωρίσματα προς την Αγκυρα όσο και η
ρωσική προσέγγιση και σύμπλευση μαζί της
σε μείζονες κρίσεις, όπως αυτές της Συρίας
και της Βόρειας Αφρικής.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη τώρα, περισσότερο
από ποτέ, τέτοιου τύπου αναβαθμισμένες,
δεσμευτικές σχέσεις και συμμαχίες με ισχυ-
ρές χώρες και ξεχωριστές διεθνείς δυνάμεις.

Και η Γαλλία είναι μία από αυτές…
«ΤΟ ΒΗΜΑ»

02.02.2020

l Vive la France.
 

?

Η πραγματικότητα την επόμενη μέρα
του Brexit

Κι έτσι φτάσαμε στο Brexit. Το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν είναι πια μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Οι διαπραγματευτές πρέπει
τώρα να επικεντρώσουν την προσοχή τους
σε πιο δύσκολα θέματα. Όπως είπε κι o φη-
μισμένος Βρετανός φιλοευρωπαίος, Ουίν-
στον Τσώρτσιλ, «αυτό δεν είναι το τέλος.
Δεν είναι ούτε η αρχή του τέλους. Είναι μάλ-

λον το τέλος της
αρχής».

Το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν αντι-
προσωπεύεται πια
σε κανέναν ευρω-
παϊκό θεσμό, δεν
εισακούγεται και
δεν έχει το δι-

καίωμα ψήφου σε κανένα θέμα από εδώ και
στο εξής. Αλλά παρ’ όλα αυτά υποχρεούται
να υπακούει στους κανόνες της Ευρώπης,
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Οι
συμβιβασμοί που θα γίνουν τους προσεχείς
11 μήνες θα καθορίσουν το οικονομικό τοπίο
του Ηνωμένου Βασιλείου για τις επόμενες
δεκαετίες.

Είναι κατανοητό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο
θέλει να περιορίσει αυτή τη μεταβατική πε-
ρίοδο στην οποία δεν επιλέγει το ίδιο τους
κανόνες που ακολουθεί. Δεν είναι όμως σί-
γουρο ότι θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το
τέλος του έτους.

Πόσο εφικτό είναι αυτό; Εάν αυτή η συμ-
φωνία αναφέρεται μόνο σε εμπορικά θέματα,
τότε θα πρέπει να επικυρωθεί μόνο από το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αν είναι όμως κάτι περισσότερο από μια κα-
θαρή συμφωνία εμπορίου, θα χρειαστεί να
δώσουν την έγκρισή τους τα εθνικά Κοινο-
βούλια. Αυτή αποτελεί μια πολύ πιο περί-
πλοκη και χρονοβόρο διαδικασία.

Τι μπορεί λοιπόν να επιτύχει το Ηνωμένο
Βασίλειο σε ένα αναμφισβήτητα σφιχτό χρο-
νοδιάγραμμα; Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επι-
διώξει να καθορίζει από μόνο του τους κα-
νόνες που ακολουθεί χωρίς να χρειάζεται
συμβιβασμούς με την Ευρώπη. Αυτή ήταν
άλλωστε και η λογική του Brexit. Ο Μαρκ
Κάρνεϊ, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας,
προωθεί αυτήν την τακτική για τις υπηρεσίες
που παρέχει το χρηματοοικονομικό κέντρο
του Λονδίνου. Ως ένα από τα μεγαλύτερα
χρηματοοικονομικά κέντρα στον κόσμο, το
Λονδίνο, ισχυρίζεται ο Κάρνεϊ, πρέπει να επι-
διώξει να έχει πλήρη ανεξαρτησία επιλογής
κανόνων που θα το βοηθήσουν να επεκτείνει
το σχετικό πλεονέκτημά του.

Θα συμφωνήσει η Ε.Ε. σε αυτό; Το Λον-
δίνο έχει στην πραγματικότητα διατελέσει
ως οικονομικό κέντρο της Ε.Ε. και της
Ζώνης του Ευρώ. Ακόμη και αν η έξοδος από
την Ε.Ε. μειώνει το πλεονέκτημα της πόλης,
δεν υπάρχει προφανές υποκατάστατο για τη
διευκόλυνση παροχής τέτοιων υπηρεσιών

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό ισχύει και για
τις τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά περισσότερο
για την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Εφό-
σον η ένωση κεφαλαιακών αγορών δεν είναι
πραγματικότητα στην Ε.Ε., το Λονδίνο θα
μπορεί ακόμα να παρέχει πρόσβαση στις κε-
φαλαιαγορές που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οι-
κονομία.

Ίσως μια συμφωνία που αφορά τις χρημα-
τοπιστωτικές υπηρεσίες να είναι έτσι εφικτή.

Αλλά ισχύει το ίδιο και για το εμπόριο
αγαθών; Το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπα-
θήσει να παραμείνει όσο το δυνατόν πλησιέ-
στερα στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. Η Ενωση
από μέρους της θα μπορούσε να συμφωνή-
σει, αλλά μόνον εφόσον το Ηνωμένο Βασί-
λειο αποδεχτεί τους κανόνες της αυτολεξεί.
Και ταυτόχρονα δεν πρόκειται η Ε.Ε. να συμ-
βιβαστεί σε αυτό το σημείο, καθώς έχει δια-
πραγματευτικό πλεονέκτημα. Φεύγοντας
από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυ-
νεύει να χάσει 27 αγορές. Αυτό αντιπροσω-
πεύει περίπου το ήμισυ των εμπορικών του
συναλλαγών. Η Ε.Ε. κινδυνεύει να χάσει
μόνο μία αγορά, και δεν είναι διατεθειμένη
να διακινδυνεύσει την ακεραιότητα της ενι-
αίας αγοράς.

Κι εδώ τίθεται το ερώτημα: Θα μπορούσε
το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχτεί τους ευ-
ρωπαϊκούς κανόνες έναντι πρόσβασης στην
ενιαία αγορά;

Δυστυχώς οι πιθανότητες δεν είναι μεγά-
λες. Αλλά, από τη άλλη, ούτε μπορεί να μην
έχει μια συμφωνία στα χέρια του μέχρι το
τέλος του έτους, καθώς αυτό θα απαιτούσε
την παράταση της μεταβατικής περιόδου.
Δεδομένων τέτοιων δυνάμεων πόλωσης, η
μοναδική διέξοδος είναι να επιτύχουμε μια
στενή συμφωνία σε πολύ συγκεκριμένους
τομείς. Αυτό θα άφηνε τη Βρετανία ελεύθερη
να δημιουργήσει το δικό της θεσμικό πλαί-
σιο σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.

Μαζί με κάποια συμφωνία για τις χρημα-
τοπιστωτικές υπηρεσίες, αυτό ίσως να αρ-
κούσε έτσι ώστε να αποκομίσει η βρετανική
ηγεσία μια πολιτική νίκη. Ωστόσο, θα ήταν
οικονομικά κακή, καθώς δεν θα είχε αποφύ-
γει τις διαταραχές στο εμπόριο, με δυσμενείς
συνέπειες για τη βρετανική βιομηχανία και
για όλη την οικονομία. Αλλά επίσης θα επι-
δείνωνε την οικονομική απόκλιση μεταξύ
του Λονδίνου, το οποίο θα συνέχιζε να ευ-
δοκιμεί, και της υπόλοιπης χώρας που θα
έχανε τα οφέλη του εμπορίου χωρίς τριβές.
Και είναι πραγματικά ειρωνικό πως τέτοιου
είδους αποκλίσεις είναι αυτές που τροφοδό-
τησαν, τουλάχιστον εν μέρει, την αρχή του
Brexit.

Μαρία Δεμερτζή,
Υποδιευθύντρια του 
Ινστιτούτου Bruege

l Ουδέν σχόλιον.Το Μνημόνιο Συναντίληψης για την
έναρξη της διαβούλευσης για ένταξη
των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο

ΓεΣΥ, συνυπέγραψαν την περασμένη Δευ-
τέρα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος
Ιωάννου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) κ. Θωμάς Αντωνίου και ο Πρόεδρος
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νο-
σηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) δρ Σάββας Καδής.

Το Μνημόνιο αποτελεί το πλαίσιο, στο
οποίο θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η
διαβούλευση μεταξύ του ΟΑΥ και έκαστου

ιδιωτικού νοσηλευτηρίου που θα εκφράσει
ενδιαφέρον για ένταξη στο ΓεΣΥ, ώστε να
συμφωνηθούν οι επιμέρους πτυχές της συμ-
φωνίας που θα διέπει τη συνεργασία των
δύο πλευρών σε περιβάλλον ΓεΣΥ.

Σε δηλώσεις του στους εκπροσώπους των
ΜΜΕ, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τις θερ-
μές του ευχαριστίες τόσο στον ΟΑΥ όσο και
στον ΠΑΣΙΝ και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο
του Συνδέσμου για την εποικοδομητική
στάση που επέδειξαν από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο όταν ξεκίνησε εντατικά η διαβού-
λευση για τη συνομολόγηση του Μνημο-

νίου. Με τη συμφωνία και την υπογραφή του
Μνημονίου, είπε ανοίγεται ο δρόμος για δια-
βούλευση από το κάθε νοσηλευτήριο και
τον ΟΑΥ. Ήδη αρκετά νοσηλευτήρια έχουν
εκφράσει το ενδιαφέρον τους και έγιναν κά-
ποιες προκαταρκτικές συζητήσεις. Το σύν-
τομο διάστημα που μένει τώρα μέχρι την
εφαρμογή του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου 2020,
πρέπει να το εκμεταλλευτούν και ο ΟΑΥ και
τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια διότι δεν απομένει
πολύς καιρός, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά
που πρέπει να γίνει διότι είναι διαβούλευση
με κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά. n

Κενές θέσεις προσωπικού
στο «Grey Terrace»

Στο καφεστιατόριο της Οργάνωσης μας
«Grey Terrace» ζητούνται για μερική απα-
σχόληση σερβιτόροι/σερβιτόρες και κα-
θαριστές/καθαρίστριες. 

Λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22667985.

ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης
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ΗΑικατερίνη Σακελλαροπούλου
είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της
Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η ανώ-

τατη δικαστικός εκλέχθηκε σε μια ιστορική
ψηφοφορία στη Βουλή, με ευρεία πλειοψη-
φία.

Θα αναλάβει τα πολιτειακά καθήκοντα
στις 13 Μαρτίου, οπότε και λήγει η θητεία
του σημερινού Προέδρου, Προκόπη Παυλό-
πουλου.Η ορκωμοσία της νέας Προέδρου
της Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί ενώ-
πιον του Σώματος της Βουλής στις 14 Μαρ-
τίου, ημέρα έναρξης της θητείας της Αικατε-
ρίνης Σακελλαροπούλου.

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956 με την κα-
ταγωγή της οικογένειάς της να είναι από τη
Σταυρούπολη Ξάνθης. Σπούδασε νομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε
μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο
στο Πανεπιστήμιο Paris II. Εισήλθε ως Ειση-
γήτρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
εν συνεχεία προήχθη διαδοχικά σε Πάρεδρο
(1988) και Σύμβουλο (2000).

Είναι επίσης μια μοντέρνα γυναίκα, με
αγάπη για τα βιβλία και τα ταξίδια αλλά και
με γεμάτη επαγγελματική, κοινωνική και
προσωπική ζωή.

Η εξαίρετη δικαστής με διεθνείς περγαμη-
νές δεν κρύβει την αγάπη της για τα ζώα,
ενώ όποτε βρίσκει ευκαιρία δείχνει την
αγάπη και τον θαυμασμό για τον πατέρα της,
τον αείμνηστο Νικόλαο Σακελλαρόπουλο,
από τον οποίο και «κόλλησε» το μικρόβιο
και αποφάσισε να ασχοληθεί με τα νομικά.

Πιο κάτω παραθέτουμε δηλώσεις  από δη-
μόσια πρόσωπα για τη νέα πρόεδρο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάεν, με ανάρτηση της
στο Twiiter συνεχάρη την Αικατερίνη Σα-
κελλαροπούλου για την εκλογή της στο
αξίωμα Προέδρου της Δημοκρατίας. 

«Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελ-
λαρόπουλου, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία εξε-

λέγη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία  από το ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα προχωρά
μπροστά στη νέα εποχή της ισότητας» ανα-
φέρει ειδικότερα η πρόεδρος της Κομισιόν.

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Αναπληρωτής
καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και
γραμματέας σύνταξης της «Νέας Εστίας   

Η κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
υπήρξε μια δυναμική γυναίκα με βαθιά μόρ-
φωση που σταδιοδρόμησε με ιδιαίτερη επι-
τυχία στο δικαστικό κλάδο ανεβαίνοντας
σκαλί - σκαλί τα αξιώματα. Οπότε είναι δε-
δομένο βάσει του προφίλ της ότι θα το πρά-
ξει με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και αυτο-
συγκράτηση. Θα πρέπει να εκφράζει το
έθνος, έτσι κι αλλιώς, στη νέα εποχή: ούτε
με κορώνες ούτε όμως και άνευρα ή αδιά-
φορα. Αυτό φρονώ θα είναι το δικό της
ύφος. Αν ως γυναίκα, και μάλιστα η πρώτη
γυναίκα του αξιώματος, φροντίσει να ανα-
δείξει και άλλα θέματα που η δική της ευαι-
σθησία κρίνει σημαντικά, όπως π.χ. τα περι-
βαλλοντικά που γνωρίζουμε από την πορεία
της ότι την απασχολούν ιδιαίτερα, θα είναι
ένα κέρδος, παρότι τα θέματα της δημόσιας
ατζέντας δεν χωρίζονται φυσικά σε “αν-
δρικά” και “γυναικεία”. Από την άλλη, πάν-
τως, σε μια χώρα που οι γυναίκες μειοψη-
φούν σοβαρά στις υψηλότερες θέσεις απο-
φάσεων, του δημοσίου αλλά και του
ιδιωτικού τομέα, η εκλογή μιας γυναίκας στο
ύπατο αξίωμα του κράτους έχει έναν συμβο-

λισμό που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Σπάει
ένα ταμπού παρότι μένουν ακόμη να γίνουν
πολλά για να σπάσει αυτό οριστικά και αμε-
τάκλητα στον πυρήνα της κουλτούρας μας.
Της ευχόμαστε, σε κάθε περίπτωση, καλή
επιτυχία διότι τα δημόσια αξιώματα είναι πε-
ρισσότερο (βαρύ) καθήκον και λιγότερο
προνόμιο για όποιον τα κατέχει.    

Βασιλική Γεωργιάδου Καθηγήτρια Παν-
τείου Πανεπιστημίου  

Η εκλογή  της κυρίας Αικατερίνης Σακελ-
λαροπούλου για τη θέση της Προέδρου της
Δημοκρατίας αποτελεί μια κορυφαία στιγμή
για την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ο συμ-
βολισμός είναι εξαιρετικά δυνατός: μια νέα
γυναίκα, επιστήμονας, με πολύ αξιόλογο
βιογραφικό, που έχει εστιάσει σε ζητήματα
αιχμής (περιβάλλον) και διακρίνεται από με-
σότητα και ήθος, είναι χαρακτηριστικά που
σκιαγραφούν ένα προφίλ Προέδρου της Δη-
μοκρατίας εναρμονισμένου στις προκλήσεις
του 21ου αιώνα. Για τις γυναίκες της χώρας
αποτελεί μια ύψιστη τιμή μια τέτοια επιλογή
και μια ουσιαστική αναγνώριση της γυναι-
κείας ισότητας. Η εκλογή της κυρίας Σακελ-
λαροπούλου στη θέση της Προέδρου της
Δημοκρατίας –που θα πρέπει να γίνει με
τρόπο αντάξιο των συμβολισμών που συνο-
δεύουν την υποψηφιότητά της και της υψη-
λής προσωπικής της ποιότητας– θα σηματο-
δοτήσει μια πραγματική καμπή στην πορεία
της Μεταπολίτευσης. Η εκλογή της θα απο-
τελέσει μια πράξη γνήσιου εκσυγχρονισμού
στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης της δη-
μοκρατικής ποιότητας και της βελτίωσης της
εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.  

Στέφανος Καβαλλιεράκης Διευθυντής
του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών  

Ιστορική επιλογή: Η επιλογή Σακελλαρο-
πούλου στη θέση της ΠτΔ είναι μια εξέλιξη
ιστορική που ολοκληρώνει σε συμβολικό
επίπεδο τον μικρό φαινομενικά αλλά πυκνό
ιστορικά και γεγονοτολογικά βίο δύο αι-
ώνων του ελληνικού κράτους. Η  εκλογή της
πρώτης γυναίκας « αρχηγού» του ελληνικού

κράτους μαρτυρά επίσης την όχι εύκολη
αλλά πάντα εμπροσθοβαρη πορεία των γυ-
ναικών στο κοινωνικό πλαίσιο της χώρας
μας σ ένα περιβάλλον γεωγραφικά και πολι-
τισμικά συχνά όχι εύκολο για εκείνες. Τέλος
είναι και ένας δείκτης θετικής αποτίμησης
μιας κοινωνικής κινητικότητας που έχει να
κάνει με τις σπουδές , με την μετεκπαίδευση
στο εξωτερικό (Γαλλία στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση) και την επαγγελματική πορεία στη
χώρα μας. Ένα κοινωνικό μοντέλο που γνω-
ρίσαμε οι νεότερες γενιές και συνετέλεσε ση-
μαντικά στον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας. 

Δημήτρης Χριστόπουλος Καθηγητής
Παντείου Πανεπιστημίου – πρώην πρό-
εδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου  

Όσο λιγότερες είναι οι αρμοδιότητες ενός
αξιώματος τόσο σημαντικότερος είναι ο
συμβολισμός του προσώπου που επιλέγεται.
Αυτή είναι για μένα η βάση της συζήτησης.
Υπό την έννοια αυτή, η επιλογή της προ-
έδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας για
το ύπατο αξίωμα της χώρας είναι μια επιλογή
πολλαπλού θετικού αθροίσματος. Θετικό
είναι το άθροισμα από το οποίο μπορεί να
ωφεληθεί κι ο αντίπαλος. Είναι σπάνιο αυτό
στην Ελλάδα, αλλά η επιλογή της Κ. Σακελ-
λαροπούλου το κομίζει. Κι’ αυτό διότι έχει
μια δυναμική να εξασφαλίσει μια δημιουρ-
γική συναίνεση σε μια συντηρητική κι αν-
δροκρατούμενη κοινωνία, όπως η ελληνική.
Σε μια χώρα της οποίας η κυβέρνηση έχει γυ-
ναίκες μόνο για δείγμα. 

Τη νέα Πρόεδρο Δημοκρατίας συνεχάρη
και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Νίκος Αναστασιάδης

«Θερμά συγχαίρω για την εκλογή της, την
νέα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κα
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Εύχομαι
κάθε επιτυχία στην αποστολή της εκφρά-
ζοντας την απόλυτη βεβαιότητα για δημι-
ουργική και καρποφόρα μεταξύ μας συνερ-
γασία», αναφέρει σε ανάρτησή του στο 
Twitter. n

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου πρώτη γυναίκα 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα

ΟΟργανισμός Ηνωμένων Εθνών κή-
ρυξε την 6η Φεβρουαρίου «Παγκό-
σμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδε-

κτομής», για να ευαισθητοποιήσει το διεθνές
κοινό. Τον Δεκέμβριο του 2012 η Γενική Συ-
νέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε
ψήφισμα για την εξάλειψη του ακρωτηρια-
σμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,
αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δι-
καιωμάτων των παιδιών. Στις 8 Αυγούστου
του 2016, το Κοινοβούλιο της Αφρικανικής
Ένωσης στο οποίο συμμετέχουν 54 αφρικα-
νικά κράτη (εκτός από το Μαρόκο που δε
συμμετέχει), ενέκρινε την απαγόρευση του
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών
οργάνων, αποφασίζοντας ταυτόχρονα ένα
σχέδιο δράσης που στοχεύει στην εξάλειψή
του.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ποι-
νικοποιεί όχι μόνο την εφαρμογή αλλά και
την προτροπή σε κλειτοριδεκτομή.

Η κλειτοριδεκτομή
είναι ο ακρωτηριασμός
των εξωτερικών γεννητι-
κών οργάνων της γυναί-
κας. Ο ακρωτηριασμός
των γυναικείων γεννητι-
κών οργάνων γίνεται για
μη ιατρικούς λόγους, δεν
οφελεί σε τίποτα την υγεία των κοριτσιών
και των γυναικών, αντιθέτως, είναι επικίν-
δυνη έως θανατηφόρα πρακτική, με κατα-
στροφικές συνέπειες για την σωματική και
ψυχική υγεία των κοριτσιών και των γυναι-
κών, και την σεξουαλική τους ζωή. 

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννη-
τικών οργάνων αποτελεί ξεκάθαρα βασανι-
στήριο, κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυ-
ναικών. Είναι μορφή «σεξουαλικού
ευνουχισμού» του κοριτσιού για να υποδη-
λώσει την απόλυτη υποταγή στον μελλον-
τικό της σύζυγο.

Ο Παγκόσμιος  Οργανι-
σμός Υγείας δηλώνει πως:

• Παγκοσμίως, υπολογί-
ζεται ότι τουλάχιστον 200
εκατομμύρια κορίτσια και
γυναίκες έχουν υποστεί
κάποια μορφή κλειτοριδε-
κτομής.

• Τα 44 εκατομμύρια είναι κορίτσια ηλικίας
14 ετών και κάτω, με την υψηλότερη επικρά-
τηση της πρακτικής σε παιδιά να καταγρά-
φεται στην Γκάμπια (56%), την Μαυριτανία
(54%) και την Ινδονησία, όπου περίπου το
ήμισυ των κοριτσιών ηλικίας 11 ετών και
κάτω έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή.

• Οι χώρες με την υψηλότερη επικράτηση
ανάμεσα σε κορίτσια και γυναίκες ηλικίας
15-49 ετών είναι η Σομαλία (98%), η Γουινέα
(97%) και το Τζιμπουτί (93%).

• Η κλειτοριδεκτομή πραγματοποιείται
κυρίως σε νεαρά κορίτσια μεταξύ της βρεφι-
κής ηλικίας και της ηλικίας των 15 ετών.

• Η κλειτοριδεκτομή αποτελεί ωμή παρα-
βίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
κοριτσιών και των γυναικών.

• Ακόμα και στην Ευρώπη περίπου μισό
εκατομμύριο γυναίκες, ώστε να διασφαλι-
στεί είτε η ικανότητά τους να παντρευτούν,
είτε η κοινωνική τους θέση.

• Ο βασικός στόχος του ΟΗΕ είναι η πλή-
ρης εξάλειψη της πρακτικής παγκοσμίως
μέχρι το 2030, μαζί με άλλες πρακτικές που
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των
μικρών κοριτσιών, όπως ο αναγκαστικός
γάμος.

Πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και φεμινιστικές οργανώσεις αγωνί-
ζονται χρόνια τώρα για να σταματήσει αυτή
η βαρβαρότητα εναντίον των κοριτσιών και
των γυναικών!

Η γυναικεία περιτομή όπως αποκαλείται,
υφίσταται ως αδίκημα σχεδόν σε όλες τις
αφρικανικές χώρες και άξια τιμωρίας στην
Ευρώπη. n

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Η αιτήτρια με την πιο πάνω προσφυγή αμ-

φισβήτησε τη νομιμότητα της απόφασης της
Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), με
την οποία το ενδιαφερόμενο μέρος Ευστα-
θίου προάχθηκε  στη μόνιμη θέση Βοηθού
Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας, ανα-
δρομικά από 15.11.2011.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας 10.7.2015 και
προέκυψε μετά από την ακυρωτική απόφαση
στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις αρ. 234/12
κ.ά. Παναούρη - Κωνσταντινίδου και Λοϊζί-
δου ν. Δημοκρατίας, ημερομηνίας 28.8.2014,
με την οποία ακυρώθηκε η αρχική προαγωγή
του ενδιαφερόμενου μέρους Ευσταθίου στην
επίδικη θέση.

Αποτέλεσε κρίση της ακυρωτικής απόφα-
σης ότι η αιτήτρια υπερείχε έναντι του εν-
διαφερόμενου μέρους σε μη απαιτούμενα
προσόντα και ότι η μόνη υπεροχή του εν-
διαφερόμενου μέρους ήταν η
ηλικιακή αρχαιότητα. 

Ο λόγος ακύρωσης αφο-
ρούσε στη σύγκρουση της σύ-
στασης του Διευθυντή με τα
στοιχεία των φακέλων και ότι
κακώς ο τελευταίος στήριξε
τη σύστασή του στην αποκο-
μισθείσα από την προφορική
εξέταση εντύπωσή του. Κρί-
θηκε πρόσθετα, ότι η Συμβου-
λευτική Επιτροπή τελούσε
υπό ουσιώδη πλάνη, αφού
κατά την τελική της αξιολό-
γηση δεν προέβη σε αξιολό-
γηση του μεταπτυχιακού δι-
πλώματος που κατέχει η αιτήτρια στη Διεύ-
θυνση με ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση.
Κρίθηκε το ίδιο πεπλανημένη και η τελική
απόφαση της ΕΔΥ, η οποία βάσισε την κα-
τάληξή της στην πάσχουσα σύσταση του Δι-
ευθυντή.

Νομικοί ισχυρισμοί
Οι ευπαίδευτες συνήγοροι της αιτήτριας

αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της επίδικης
διοικητικής πράξης, προβάλλοντας, μεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους λόγους:

1). Εσφαλμένα, κατά την επανεξέταση, λή-
φθηκε υπόψη από τη νέα Συμβουλευτική
Επιτροπή το αποτέλεσμα της προφορικής

εξέτασης των υποψηφίων που διενεργήθηκε
από την προηγούμενη Συμβουλευτική Επι-
τροπή, κατά παράβαση του δεδικασμένου,
αφού σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση
η έρευνα της Συμβουλευτικής Επιτροπής είχε
μολυνθεί εξ ολοκλήρου.  Πρόσθετος ισχυρι-
σμός, προβλήθηκε και ως προς το αναιτιο-
λόγητο της κρίσης της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, η οποία κατά την εισήγηση, είναι αν-
τίθετη με τα στοιχεία των φακέλων. 

2). Η σύσταση του Διευθυντή συγκρούε-
ται με τα στοιχεία των φακέλων και παρα-
βιάζει το δεδικασμένο που απορρέει εκ της
ακυρωτικής απόφασης, κυρίως λαμβάνοντας
υπόψη ως στοιχείο υπεροχής, την κτηθείσα
πείρα σε έκτακτη υπηρεσία.

3). Υπό πλάνη η ΕΔΥ θεώρησε ότι διασώ-
ζονται οι τότε προφορικές συνεντεύξεις που
είχαν διεξαχθεί ενώπιον της κατά τον ου-
σιώδη χρόνο και διαζευκτικά, ισχυρίζεται ότι
η κρίση της ΕΔΥ υπήρξε αναιτιολόγητη.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδική

διοικητική πράξη τόνισε, μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

α). Η παρούσα διαδικασία, συνιστά διαδι-
κασία επανεξέτασης, μετά από έκδοση ακυ-
ρωτικής απόφασης. Στόχος της διοίκησης
κατά την επανεξέταση, δεν πρέπει να είναι
άλλος, παρά η θεραπεία μόνον όσων ση-
μείων κρίθηκαν ως τρωτά εκ του ακυρωτι-
κού αποτελέσματος. Για ότι έπεται των ση-
μείων αυτών, το αποφασίζον όργανο είναι
ελεύθερο να ασκήσει τη δική του κρίση,
εντός πάντοτε των πλαισίων της νομιμότη-
τας.

β). Στην υπό κρίση περί-
πτωση, η ακυρωτική από-
φαση προσδιορίζει ως ένα εκ
των λόγων ακύρωσης, την
ουσιώδη πλάνη στην οποία
υπέπεσε η Συμβουλευτική
Επιτροπή, η οποία κατά την
τελική της κρίση, δεν προέβη
σε αξιολόγηση του μεταπτυ-
χιακού διπλώματος της αιτή-
τριας. Η νομιμότητα όμως
της προφορικής, ενώπιον της,
διεξαχθείσας συνέντευξης,
ουδόλως είχε θιγεί και ως εκ
τούτου, η επανεξέταση θα
έπρεπε να αρχίσει, όπως ορθά

άρχισε, από σημείο που εντοπίστηκε η πλημ-
μέλεια και όχι από προηγουμένως. 

Επομένως, ορθά η Συμβουλευτική Επι-
τροπή υιοθέτησε την κρίση επί των προφο-
ρικών συνεντεύξεων που δεν είχε θιγεί από
την ακυρωτική απόφαση και προέβη σε νέα
αξιολόγηση επί της τελικής πλέον αξιολόγη-
σης, αφού έλαβε προς τούτο υπόψη και το
μεταπτυχιακό δίπλωμα της αιτήτριας. 

γ). Δεν συμφωνώ επίσης με την εισήγηση
της αιτήτριας ότι η τελική κρίση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής είναι αναιτιολόγητη,
αφενός για λόγους νομιμοποίησης της αιτή-
τριας να εγείρει αυτό τον ισχυρισμό, αλλά

και για λόγους ουσίας. Καταρχάς, σημειώνε-
ται ότι η αιτήτρια αξιολογήθηκε κατά την τε-
λική κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
ως «Σχεδόν Εξαίρετη». Την ίδια αξιολόγηση
έλαβε και το ενδιαφερόμενο μέρος. Συνεπώς,
κατά την κρίση μου, αλυσιτελώς προβάλλε-
ται αυτός ο ισχυρισμός, αφού με τη βαθμο-
λογία που η ίδια έλαβε, δεν θα
είχε τίποτε να ωφεληθεί από
τυχόν ακύρωση της τελικής
αξιολόγησης της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής (Αναστασίου
ν. Δήμου Παραλιμνίου (2000)
3 Α.Α.Δ. 339).

Εν πάση περιπτώσει, διαπι-
στώνω ότι η Συμβουλευτική
Επιτροπή προέβη σε επαρκή
αιτιολόγηση της τελικής της
αξιολόγησης, καταγράφοντας
στην περίπτωση της αιτήτριας
και το πρόσθετο προσόν, ήτοι
το Μεταπτυχιακό δίπλωμα
στη Δημόσια Διοίκηση που η
Συμβουλευτική θεώρησε ως σχετικό με τα
καθήκοντα της θέσης, ήτοι σημείο που κρί-
θηκε ως τρωτό από την ακυρωτική από-
φαση. 

δ). Αποτελεί μέρος του δεδικασμένου, ότι
η αιτήτρια και το ενδιαφερόμενο μέρος είναι
ίσοι σε αξία και ότι έχουν την ίδια αρχαι-
ότητα, αφού σύμφωνα με την ακυρωτική
απόφαση, η υπεροχή του ενδιαφερόμενου
μέρος μόνον σε ηλικιακή αρχαιότητα, δεν
μπορούσε να του προσδώσει προβάδισμα.
Αποτελεί επίσης μέρος του δεδικασμένου, το
γεγονός ότι η υπηρεσία και των δύο, ως
έκτακτες στη Δημόσια Υπηρεσία, δεν μπο-
ρούσε να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό
της αρχαιότητας. 

Αναφέρεται πρόσθετα ότι, κατά την επα-
νεξέταση, το μεταπτυχιακό δίπλωμα της αι-
τήτριας, αξιολογήθηκε από τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή και κρίθηκε ως μη απαιτού-
μενο, αλλά σχετικό με τα καθήκοντα της
θέσης.

ε). Η σύσταση του Διευθυντή Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,
έχει ήδη εκτεθεί. Ενώ και ο ίδιος ο Διευθυν-
τής θεώρησε το πρόσθετο προσόν της αιτή-
τριας ως σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης,
εντούτοις, έδωσε προβάδισμα στο ενδιαφε-
ρόμενο μέρος, το οποίο και σύστησε, στην
κατά τον ίδιο υπεροχή του σε πείρα, κατά
την εργασία του ενδιαφερόμενου μέρους Ευ-
σταθίου ως έκτακτη Ιατρικός Λειτουργός 1ης

τάξης, για πέντε χρόνια και ένα μήνα, ενώ
όπως ανέφερε η αιτήτρια εργάστηκε στην
ίδια έκτακτη θέση μόνο για ένα χρόνο, απο-
δίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπε-
ροχή του ενδιαφερόμενου μέρους σε πείρα,
παραβλέποντας την κατοχή πρόσθετου, μη
απαιτούμενου, αλλά σχετικού με τα καθή-
κοντα της θέσης προσόντος. 

στ). Σημειώνεται ότι η έκτακτη απασχό-
ληση στην οποία αναφέρθηκε ο Διευθυντής
στη σύστασή του, η οποία και αποτέλεσε το

βαρύνον και αποφασιστικό στοιχείο, για την
πρόσδοση σύστασης υπέρ του ενδιαφερόμε-
νου μέρους, ανάγεται στη δεκαετία του 1990
(Νοέμβριος 1991 - Δεκέμβριος 1996). 

Όπως όμως καθορίστηκε μέσα από τη νο-
μολογία, η πείρα, για να είναι αποφασιστι-
κής σημασίας σε περιπτώσεις προαγωγής, θα

πρέπει να είναι πείρα που έχει
αποκτηθεί στην τελευταία
θέση που προηγείται της επί-
δικης (Παπανδρέου ν. Δημο-
κρατίας (Αρ.2) (2009) 3
Α.Α.Δ. 568).

Κρίθηκε περαιτέρω ότι, η
πείρα που αποκτήθηκε λόγω
υπηρεσίας σε κατώτερες θέ-
σεις ή σε έκτακτη βάση, δεν
μπορεί να έχει αποφασιστική
σημασία και βαρύτητα, έτσι
ώστε να αποτελέσει νομίμως
στοιχείο κρίσης για προ-
αγωγή στην επίδικη θέση
(Μιχαηλίδου ν. Δημοκρατία

(1998) 3 Α.Α.Δ.112, Ακκελίδου κ.ά. ν. Μι-
χαήλ κ.ά. (2000) 3 Α.Α.Δ. 278, Μεστάνας ν.
Δημοκρατία (2001) 3 Α.Α.Δ. 213). 

Συνεπώς, δεν μπορούσε νομίμως να δοθεί
προβάδισμα στο ενδιαφερόμενο μέρος, προς
παραγνώριση μάλιστα και του πρόσθετου
προσόντος που κατείχε η αιτήτρια, το οποίο
συνεκτιμήθηκε και ως σχετικό με τα καθή-
κοντα της θέσης, στην πείρα που απέκτησε
το ενδιαφερόμενο μέρος, αναγόμενη μάλι-
στα και στο απώτερο παρελθόν, κατά τη δε-
καετία του 1990. 

Η πείρα, άλλωστε, σχετίζεται με το κριτή-
ριο της αρχαιότητας, και δεν συνιστά από
μόνη της παράγοντα κρίσης ικανό να κλίνει
υπέρ του κατέχοντος αυτήν, την πλάστιγγα,
ιδίως τη στιγμή που αποτελεί δεδικασμένο
ότι τόσο η αιτήτρια, όσο και το ενδιαφερό-
μενο μέρος έχουν την ίδια αρχαιότητα. Είναι
νομολογημένο ότι αρχαιότητα που ανάγεται
σε προ-προηγούμενη θέση ή απομακρυ-
σμένη αρχαιότητα, έχει λιγότερη σημασία
από ότι στην αμέσως προηγούμενη θέση
(Δημοκρατία ν. Χρίστου (1991) 3 Α.Α.Δ. 56).
Πόσο μάλλον πείρα, η οποία δεν είναι θε-
σμοθετημένη ως κριτήριο, σε έκτακτη υπη-
ρεσία, που είναι ακόλουθη της όποιας αρχαι-
ότητας.

Καταλήγω συνεπώς, ότι η δοθείσα υπέρ
του ενδιαφερόμενου μέρους σύσταση εκ μέ-
ρους του Διευθυντή, ήταν πάσχουσα, δο-
θείσα υπό πλάνη. 

ζ). Το ίδιο πεπλανημένη ήταν και η τελική
κατάληξη της Ε.Δ.Υ., η οποία έλαβε υπόψη
της την πάσχουσα σύσταση του Διευθυντή,
επαναλαμβάνοντας και η ίδια την εσφαλ-
μένη θέση περί υπεροχής του ενδιαφερόμε-
νου μέρους σε πείρα που αναγόταν στην
απομακρυσμένη χρονικά εργασία της σε
έκτακτη θέση, στοιχείο που μαζί με τη μη νό-
μιμη σύσταση του Διευθυντή, αποτέλεσε το
μοναδικό κριτήριο προβαδίσματος της επι-
λεγείσας, έναντι της αιτήτριας. n

Υπόθεση Αρ. 11131/2015

Λοϊζίδου,
Αιτήτριας

v.
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,

Καθ’ ων η αίτηση

30 Ιανουαρίου, 2019

Στόχος της διοίκη-
σης κατά την επα-
νεξέταση, δεν πρέ-
πει να είναι άλλος,
παρά η θεραπεία
μόνον όσων ση-
μείων κρίθηκαν ως
τρωτά εκ του ακυ-
ρωτικού αποτελέ-
σματος.

Είναι νομολογη-
μένο ότι αρχαι-
ότητα που ανάγεται
σε προ-προηγού-
μενη θέση ή απομα-
κρυσμένη αρχαι-
ότητα, έχει λιγό-
τερη σημασία από
ότι στην αμέσως
προηγούμενη θέση.
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Με βαθειά εκτίμηση για την πολύτιμη προσφορά του
αποχαιρέτισε η Κυπριακή Κοινωνία τον Ουράνιο Ιωαννίδη

Εξαίρετο συνεργάτη, διακεκριμένο πο-
λιτικό, υπουργό, εκπαιδευτικό και
παντοτινό λάτρη του ανιδιοτελούς

αθλητισμού, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τον Ουράνιο Ιωαννίδη που
απεβίωσε στις 30 Ιανουαρίου, σε ηλικία 75
ετών μετά από μια ζωή πλήρη προσφοράς
στο κοινωνικό σύνολο. Ήταν «άνθρωπος
των οραμάτων και της πράξης» πρόσθεσε
στη δήλωση του ο Πρόεδρος της Δημο-
κραίας. Είχε τη σπουδαία ικανότητα να συλ-
λαμβάνει ιδέες και το ταλέντο να τις υλο-
ποιεί. Γι’ αυτό και φεύγοντας άφησε πίσω του
έργο για το οποίο τα παιδιά, η οικογένειά
του, η πολιτεία και όλοι όσοι τον γνώρισαν-
παραμένουν περήφανοι για αυτόν.

Στενή και αποδοτική ήταν η συνεργασία
του μ. Ουράνιου Ιωαννίδη και με την ΠΑ-
ΣΥΔΥ στη διάρκεια της θητείας του ως
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, όταν
έβαλε την προσωπική του σφραγίδα σε με-
γάλες μεταρρυθμίσεις, όπως μεταξύ άλλων,
την εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου, την
ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τη δη-
μιουργία του ΚΥΣΑΤΣ, τη φοιτητική χορη-
γία και πολλά άλλα μέτρα στήριξης των μα-
θητών και φοιτητών.  

Στον επικήδειο λόγο του στην εξόδιο ακο-
λουθία του μ. Ουράνιου Ιωαννίδη το περα-
σμένο Σάββατο ο Υπουργός Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρό-
δρομος Προδρόμου αποκάλεσε τον
εκλιπόντα ευγενή δημόσιο άνδρα, αλλά και
εκπαιδευτικό ηγήτορα, ο οποίος σε όλη τη
ζωή του υπηρέτησε την παιδεία και τον
αθλητισμό και μόχθησε για το κοινό καλό
και το δημόσιο συμφέρον. Ήταν άνθρωπος
του οποίου η προσφορά εκτιμήθηκε και από
τον κόσμο αγαπήθηκε.

Στο λόγο του ο Υπουργός Παιδείας μεθερ-
μήνευσε για τον αείμνηστο αισθήματα ευ-
γνωμοσύνης και αναγνώρισης εκ μέρους της
πολιτείας, της κοινότητας των εκπαιδευτι-
κών, αλλά και του κόσμου, των πολιτών,
τους οποίους τόσο πολύ φρόντισε. 

Για τη ζωή και τη δράση του μ. Ουράνιου
Ιωαννίδη ο κ. Προδρόμου ανάφερε ότι η ξε-
χωριστή προσωπικότητα και η ανεξίτηλη
σφραγίδα του προβάλλε από το πολυσχιδές
έργο του από τη δεκαετία του 1960, όταν
δραστηριοποιήθηκε στην ηγεσία του φοιτη-
τικού κινήματος, περνώντας από τη δραστή-
ρια συμβολή του σε διάφορες βαθμίδες της
εκπαίδευσης και με πρωτοποριακή δραστη-
ριότητα στα παιδαγωγικά και την εκπαιδευ-
τική διοίκηση, την ηγετική παρουσία του στα
αθλητικά δρώμενα, τη θητεία του στο κοινο-
βούλιο και τα πολιτικά πράγματα, αλλά και
αργότερα ως Υπουργός Παιδείας, μέχρι σχε-
τικά πρόσφατα που εδραστηριοποιείτο στην
ανώτερη εκπαίδευση. Είναι τω όντι δύσκολο
να συμπυκνώσω σε λίγες γραμμές την 
ενάρετη ζωή, τα χαρίσματα και τον δραστή-
ριο κοινωνικό βίο ενός ανθρώπου με τόσο
ουσιαστική και πολύτροπη συμβολή στα
κοινά. 

Επιστρατεύοντας τη βαθιά πίστη και το
όραμά για πρόοδο και εξέλιξη, ο Ουράνιος

κατάφερε να ξεχωρίσει από την αρχή. Στους
διάφορους επάλληλους τομείς όπου αφιε-
ρώθηκε αφήνει εξίσου σημαντικό και πρω-
τοποριακό έργο. Γιατί πάντα διακρινόταν, όχι
μόνο για τον ζήλο και την αφοσίωση αλλά
και για την επιστημονική κατάρτιση και τη
μεθοδικότητά του. Επεδίωξε πρώτα απ’ όλα
να εξοπλισθεί με υψηλό επίπεδο προσωπικής
μόρφωσης και συνεχούς κατάρτισης και ενη-
μερότητας. Από εκεί ορμώμενος και προ-
τάσσοντας την έμπνευση, ακολούθησε μια
λαμπρή πορεία στα εκπαιδευτικά και τα
αθλητικά πράγματα, όπως και στον δημόσιο
βίο. Για το συνολικό έργο και την προσφορά
του έλαβε τιμητικές διακρίσεις στην Κύπρο
και το εξωτερικό. Ίσως όμως η ανώτερη διά-
κριση να είναι οι καινοτομίες για τον εκσυγ-
χρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος
που του αναγνωρίζονται.  

Είπε επίσης ο Υπουργός:
«Ο Ουράνιος Ιωαννίδης ήταν άνθρωπος

με σταθερές αρχές, ιδέες και όραμα. Διακρι-
νόταν βέβαια για τη νηφαλιότητα και την
πραότητα, όπως και την ικανότητα αποδο-
χής της διαφορετικότητας, αλλά είχε οπωσ-
δήποτε στέρεο προσανατολισμό. Ήξερε να
συνδυάζει τις σταθερές αρχές του με τολμη-
ρές καινοτομίες. Αλλά και την τόλμη με λο-
γική και σύνεση.

Όλη τη διαδρομή του πάντως και μέσα σε
όλα τα έργα που ανέλαβε διέτρεχε το είναι
του, η αγάπη για τον τόπο μας και η προσή-
λωση στην εθνική καταγωγή, την ταυτότητα
και την ελληνική κληρονομιά μας. Αυτή την
προσήλωση και συνείδηση ο Ουράνιος την
ανέδειξε ως σύγχρονη πρόταση δημιουργίας. 

Πάνω απ’ όλα όμως, σε όποιες θέσεις και
αξιώματα και αν αξιώθηκε, πάντα ανέδειξε
μια αξιοπρεπή στάση ζωής.

Η αγάπη του για την πατρίδα, η προσω-
πική άρνησή του να συμβιβαστεί με την αδι-
κία, την καταπίεση και την παραχάραξη της
Ιστορίας, τον οδήγησαν να υπηρετήσει και
στρατιωτικά, στους δύσκολους εκείνους
χρόνους. Με το πατριωτικό πάθος που τον

χαρακτήριζε, δεν δίστασε να διακόψει τις
σπουδές του κι αφού εκπαιδεύτηκε στο Κέν-
τρο Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα,
επέστρεψε στην Κύπρο εκείνη που έκαιγε
από αγωνία και έγινε μέλος των ομάδων αν-
τίστασης στην τουρκική ανταρσία από τον
Δεκέμβριο 1963 μέχρι τον Σεπτέμβριο 1964.
Ενώ στο κάλεσμα της πατρίδας, την ώρα της

τουρκικής εισβολής του 1974, δήλωσε το
παρών του.

Απευθυνόμενος στον αναχωρούντα άνδρα
ο κ. Προδρόμου τόνισε ότι έχει εμπνεύσει και
θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές ολόκληρες.
Τριγύρω συνέχεια τα αναφέρουν με εκτίμηση
όσοι διετέλεσαν μαθητές σου, σπουδαστές,
εκπαιδευτικοί και συνεργάτες σου.

Διαπρέποντας όπου εκλήθηκε να υπηρε-
τήσει, αναδείχθηκε ως θετικό πρότυπο ανα-
φοράς. Άνθρωπος που όλοι θυμόμαστε για
την προσφορά του στην κοινωνία και την
πατρίδα. Άνθρωπος, που όσοι τον ζήσαμε, θα
τον θυμόμαστε όμως και για την ανθρώπινη
ζεστασιά του χαρακτήρα σου και για την
πάντα αξιοπρεπή στάση σου. Στη μνήμη μας
θα παραμείνει ως ο άνθρωπος της συντρο-
φιάς, αλλά και της ευθύνης ένας άνθρωπος
που ενέπνεε.

Η φωτισμένη και ολοκληρωμένη προσω-
πικότητά του, που μπορούσε να υπερβαίνει
εαυτόν, να αγωνίζεται και να δρα για το
κοινό καλό, εμμένοντας στα ιδεώδη και τις
ευγενείς αξίες που αταλάντευτα είχε οδηγό
του, θα  αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία
και άξιο παράδειγμα προς μίμηση. Σε μια
εποχή όπου συχνά αποπροσανατολισμένος
και διατελών σε σύγχυση πανσπερμίας ο κό-
σμος αναδεικνύει και ακολουθεί ομοιώματα,
εσύ σμίλεψες αυθεντικό δείγμα ζωής. n

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ
Το Επαρχιακό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο ΤΡΟΟ-

ΔΟΣ το Σάββατο 14/03/2020 και Κυριακή 15/03/2020.
Η τιμή έχει καθοριστεί στα 65 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει, διαμονή με πρόγευμα

και δύο γεύματα με απεριόριστο ποτό δωρεάν, και με ζωντανή μουσική το βράδυ του Σαβ-
βάτου, και το πρώτο ποτό στο γεύμα της Κυριακής. Παιδιά κάτω των 12 ετών 50% έκ-
πτωση, και 12 ετών και άνω 20% έκπτωση. Το μονόκλινο είναι 80 ευρώ.

Η μεταφορά με τα λεωφορεία είναι επιχορηγημένη από το Επαρχιακό Συμβούλιο της
Συντεχνίας μας.

Πρόγραμμα Εκδρομής: Σάββατο 14/03/2020
Αναχώρηση από ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΆ ΓΡΑΦΕΙΑ απέναντι από την ASTROBANK στις

08.30 το πρωί.
Πρώτος σταθμός για προσκύνημα στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην κοινότητα

Ομόδους, με ενάμισυ ώρα διάλειμμα για καφέ στα παραδοσιακά καφενεία του χωριού.
Αναχώρηση για την πλατεία Τροόδους στις 11.00 όπου θα παραμείνουμε μέχρι τις 2.30

το απόγευμα. Στις 1.00 μ.μ. θα προσφερθεί προαιρετικό μεσημεριανό μπουφέ με κόστος
δώδεκα ευρώ το άτομο μαζί με το πρώτο ποτό. στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Τρόοδος.
Τα δώδεκα ευρώ θα εισπραχθούν στο λεωφορείο από τον υπεύθυνο συνοδό της ΠΑ-
ΣΥΔΥ.

Άφιξη στο ξενοδοχείο RHODON HOTEL στον Αγρό γύρω στις 3.30 μ.μ. και τακτο-
ποίηση στα δωμάτια.

Στις 7.00 μ.μ  θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τόμπολα στο χώρο του εστιατορίου
του ξενοδοχείου.

Ακολουθεί γεύμα με μουσική στις 8.00 μ.μ. Τα ποτά που συμπεριλαμβάνει το πακέτο
είναι μπύρες, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, χωριάτικο κρασί χύμα, και ζιβανία.

Κυριακή 15/03/2020
Μετά το πρόγευμα στις 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Παλαιχώρι, όπου

θα επισκεφθούμε τις βυζαντινές εκκλησίες της κοινότητας.
Γεύμα στο ξενοδοχείο στις 1.00 μ.μ. και αναχώρηση για Πάφο στις 3.00 μ.μ.
Προκρατήσεις:
1.  Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 2.  Σκεύη Κουππάρη 99131837
3.  Γιαννάκης Ιωάννου 99647286 4.  Νίκος Στυλιανού 99416276
5.  Ευριπίδης Καλός 99423283 6.  Γιώργος Σάββα 99675647 
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Απόφαση Υπουργικού για επέκταση του προγράμματος για αύξηση 
παραγωγικότητας στα δημόσια νοσηλευτήρια εκτός ωρών εργασίας

Τη συνέχιση του προγράμματος για
αύξηση της παραγωγικότητας στα δη-
μόσια νοσηλευτήρια εκτός ωρών ερ-

γασίας μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, αποφάσισε
σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από
πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας κ.
Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Η απόφαση αφορά στη συνέχιση του προ-
γράμματος λειτουργίας των Εξωτερικών Ια-
τρείων και διεξαγωγής χειρουργικών επεμ-
βάσεων εκτός ωρών εργασίας στα νοσηλευ-
τήρια του ΟΚΥπΥ, λαμβάνοντας υπόψη την
εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού ασθενών και
την ταυτόχρονη μείωση των λιστών αναμο-
νής σε ορισμένες ειδικότητες, την επέκταση
της λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτη-
ρίων κατά τις απογευματινές ώρες και τη μέ-
γιστη αξιοποίηση των υποδομών και του
εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ως προσωρινό
μέτρο, μετά από εισήγηση του Υπουργού

Υγείας, μέχρι την
ολοκλήρωση του
διαλόγου που βρί-
σκεται σε εξέλιξη
μεταξύ του
ΟΚΥπΥ και των
συντεχνιών των
δημοσίων ιατρών.
Σημειώνεται ότι η
εν λόγω πρόταση
υιοθετήθηκε τόσο
από τον ΟΚΥπΥ
όσο και από τις συντεχνίες υπό την προϋπό-
θεση ότι, εάν ο διάλογος για την παροχή κι-
νήτρων ολοκληρωθεί νωρίτερα, το εν λόγω
πρόγραμμα θα αντικατασταθεί από τη νέα
συμφωνία.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας,
αναφερόμενος στη συγκεκριμένη απόφαση,
δήλωσε ότι «το σχέδιο πιλοτικών προγραμ-

μάτων για υπε-
ρωριακή απα-
σχόληση τα
απογεύματα, για
να αυξήσουμε
την παραγωγι-
κότητα στα δη-
μόσια νοσηλευ-
τήρια λήγει στις
31 Ιανουαρίου
και θα υπήρχε
αντικατάσταση

από το σχέδιο παροχής κινήτρων που θα είχε
συμφωνηθεί μεταξύ των γιατρών του δημο-
σίου και του ΟΚΥπΥ. Επειδή αυτό δεν έχει
ολοκληρωθεί και δεν έχει συμφωνηθεί
ακόμα, είχαμε προτείνει τον περασμένο μήνα
και στα δύο μέρη, όπως συνεχιστεί το πρό-
γραμμα μέχρι τις 31 Μαΐου, οπότε και μπαί-
νει η 2η φάση του ΓεΣΥ, ή εάν συμφωνήσουν
πιο νωρίς -και έχω βάλει χρονοδιαγράμματα

να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΟΚΥπΥ και
συντεχνιών των γιατρών μέχρι τον Απρίλη-
, τότε να τερματιστεί πιο νωρίς. Είναι ένα
μέτρο που θα έρθει να αντικαταστήσει την
έλλειψη παροχής κινήτρων στους γιατρούς
για τις εκτός ωρών εργασίας και αυτό θα
ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2020».

Εξάλλου, ερωτηθείς για τις διαδικασίες για
την έναρξη της 2ης φάσης του ΓεΣΥ και κλη-
θείς να πει εάν είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρ-
ξουν θετικές εξελίξεις για την ένταξη των
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ο κ. Ιωάννου είπε
ότι υπάρχει αισιοδοξία, όπως υπήρχε και πριν
την εφαρμογή της 1ης φάσης για την ένταξη
των γιατρών. «Μπορεί να μην ξεκινήσουμε
με όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αλλά είμαι
βέβαιος ότι θα υπάρξει ο απαραίτητος αριθ-
μός που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε τη
2η φάση και να γίνει ομαλά η ένταξη των
υπολοίπων», σημείωσε, τέλος, ο Υπουργός
Υγείας. n

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Σχολικών Υπαλλήλων
Προσκαλείστε στην  ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΑΣ που θα γίνει την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020   και ώρα 3.30 μ.μ.  σε αίθουσα της
Καφετέριας του οικήματος  της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.  Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευ-
κωσία.

ΘΕΜΑΤΑ:
α. Λογοδοσία του Κλαδικού Συμβουλίου από την Προέδρο του Κλάδου Λαγού Κων-

σταντίνου Ευγενία πάνω στα πεπραγμένα της χρονιάς που έληξε.
β. Συζήτηση πάνω στο πιο πάνω και σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης
γ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα  το οποίο θα υποβληθεί από μέλη του κλάδου και που θα

αποσταλεί  στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

Έχουμε εξασφαλίσει άδεια από το ΥΠΠΑΝ να αποχωρήσουμε από τους χώρους εργα-
σίας μας ως ακολούθως ώστε να μπορέσουμε να παρευρεθούμε στην Γενική Συνέλευση: 

- Επαρχία Πάφου : Ώρα 13.30
- Επαρχία Λεμεσού : Ώρα 14:00
- Ελεύθερη Αμμόχωστος-περιοχή Κοκκινοχωρίων : Ώρα 14:00
- Επαρχία Λάρνακας : Ώρα 14:15
- Περιοχή Σολέας : Ώρα 14:15

Για το Κλαδικό Συμβούλιο των Σχολικών Υπαλλήλων
Ευγενία Λαγού - Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Άννα Χαραλάμπους, Γραμματέας

Σημ.: 1: Σε κάθε Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών μέσα σε 15
λεπτά από την ορισθείσα ώρα αποτελεί απαρτία. 

2: Όσοι συνάδελφοι ταξιδέψουν ομαδικά  θα καταβληθούν οδοιπορικά (μετά από συνεν-
νόηση μαζί μας)

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Κερύνειας
Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Κερύνειας.  Καλούνται όλα τα μέλη

του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Κερύνειας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 και ώρα 6.30 μμ. στο
οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Λευκωσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Λογοδοσία του Προέδρου 
2. Ταμειακή Έκθεση
3. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και την Ταμειακή Έκθεση
4. Οποιονδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο δύο

μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Παρακαλώ σημειώστε ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων

μελών, μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ορισθείσα ώρα αποτελεί απαρτία. 

Κώστας Σιεκκερής, Πρόεδρος
Ανδρούλα Γρηγορίου, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού  αποφάσισε,
σύμφωνα με το  Παράρτημα Κανονισμών Λειτουργίας Επαρχιακών Τμημάτων, Άρθρο
4.4α,του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, τη σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης των μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18  Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 17:00 , στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Λεμεσό.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Κανονισμών Λειτουργίας Επαρχιακών Τμημάτων, Άρθρο
4.4α, του Καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κύρια
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

(α) Ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου
(β) Ετήσια Έκθεση Λογαριασμών
(γ) Συζήτηση πάνω στην έκθεση του Συμβουλίου και την ετήσια έκθεση λογαριασμών.
(δ) Οποιοδήποτε  θέμα, που κατά την άποψη του Συμβουλίου του Επαρχιακού Τμήμα-

τος, των διαφόρων σωμάτων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ή οποιουδήποτε μέλους του Επαρχιακού
Τμήματος, πρέπει να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση, και που έχει αποσταλεί στο Συμ-
βούλιο του Επαρχιακού Τμήματος, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομη-
νία σύγκλησης της.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Κανονισμών Λειτουργίας Επαρχιακών Τμημάτων,  Άρθρο
4.4α του Καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., σε κάθε Γενική  Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθ-
μός  παρόντων μελών, μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ορισθείσα ώρα  αποτελεί
απαρτία.

Η παρουσία όλων των μελών του Επαρχιακού Τμήματος κρίνεται απαραίτητη.

Ευγένιος Χατζηπέτρου, Πρόεδρος
Κυριακούλα Σολωμού, Γραμματέας  
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Όπως αναφέρεται στην Ετήσια ΄Εκ-
θεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κα-
ταναλωτή Κύπρου, η οποία κυκλο-

φόρησε πριν δυο βδομάδες στη  διάρκεια του
2018 υποβλήθηκαν στο ΕΚΚ Κύπρου από
καταναλωτές 163 παράπονα για υπηρεσίες
μεταφορών και ο αριθμός αυτός ήταν το με-
γαλύτερο ποσοστό 49% του συνόλου των
παραπόνων για τον υπό αναφορά χρόνο. Τα
παράπονα αυτά αφορούσαν καθυστερήσεις
ή ακυρώσεις πτήσεων, απώλεια αποσκευών
και άλλες παρόμοιες απώλειες  και ενοικιά-
σεις αυτοκινήτων. Υποβλήθηκαν επίσης στη
διάρκεια του ίδιου χρόνου 86 παράπονα
(26%) για την κατηγορία επικοινωνίας, 23
παράπονα (7%) για θέματα αναψυχής και
κουλτούρας, 20 παράπονα (6%) για διάφορα
αγαθά και υπηρεσίες, 13 παράπονα  (4%) για
είδη ένδυσης και υπόδησης, άλλα 13 παρά-
πονα (4%) για εστιατόρια, ξενοδοχεία και

υπηρεσίες διαμονής, 10 παράπονα (3%)
εκτός ταξινόμησης ατομικής κατανάλωσης
με βάση τον σκοπό  και 3 παράπονα (1%) για
έπιπλα και οικιακό εξοπλισμό. 

Στο ΕΚΚ υποβάλλονται από καταναλωτές
παράπονα για προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν σε σχέση με προϊόν ή υπηρεσία που

προμηθεύτηκαν από κρά-
τος μέλος της ΕΕ, άλλο
από τον τόπο διαμονής
τους. Το Δίκτυο των Ευ-
ρωπαϊκών Κέντρων Κα-
ταναλωτή δημιουργή-
θηκε το 2005 ως μέρος
του πλαισίου για την πο-
λιτική καταναλωτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κέντρα ΕΚΚ λειτουργούν
σε κάθε κράτος μέλος
όπως και στην Ισλανδία
και τη Νορβηγία, τις δύο
Ευρωπαϊκές χώρες   που
διατηρούν ειδικούς δε-
σμούς με την ΕΕ. 

Τα Ευρωπαϊκά  Κέντρα
Καταναλωτή συγχρημα-
τοδοτούνται από την Ευ-
ρωπαϊκή ΄Ενωση και τις
Κυβερνήσεις των κρατών
μελών  για να παρέχουν
βοήθεια σε καταναλωτές
των μελών και της Νορ-
βηγίας και Ισλανδίας,  όταν   αντιμετωπίζουν
πρόβλημα κατά τις διασυνοριακές τους συ-
ναλλαγές. Βοήθεια παρέχεται τόσο μέσω
δωρεάν συμβουλών όσο και με πρακτική
βοήθεια. 

Τα ΕΚΚ ανταποκρίνονται σε αιτήματα
πληροφόρησης την οποία και διανέμουν
μέσω των ιστοσελίδων τους όπως και μέσω
άλλων καναλιών επικοινωνίας,. Με την πα-
ροχή πλήρους και συγκεντρωτικής  υπηρε-
σίας, το Δίκτυο των ΕΚΚ δεσμεύεται να εν-
δυναμώσει τους καταναλωτές  ώστε να επω-
φελούνται πλήρως των πλεονεκτημάτων της
Ενιαίας Αγοράς. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή  Κύ-

πρου, το οποίο λειτουργεί από το 2005  φι-
λοξενείται στην Υπηρεσία Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπο-
ρίου και Βιομηχανίας.  

Στη διάρκεια του 2018 οι δραστηριότητες
του ΕΚΚ  που καλύπτονται  από την ετήσια
έκθεση που κυκλοφόρησε αφορούσαν διε-
ρεύνηση 331 διασυνοριακών  παραπόνων
καταναλωτών και ανταπόκριση  σε 525 αι-
τήματα παροχής  πληροφοριών. Στη διάρ-
κεια του ίδιου χρόνου λειτουργοί του ΕΚΚ
συμμετείχαν σε τηλεοπτικές  και ραδιοφωνι-
κές  εκπομπές και άλλες διοργανώσεις ενη-
μέρωσης των καταναλωτών για  θέματα που
τους αφορούσαν.n

Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών από το ΕΚΚ Κύπρου 

Εκστρατεία ενημέρωσης επιβατών που ταξιδεύουν αεροπο-
ρικώς.Εκδηλώσεις της Εβδομάδας του Δέντρου

Άρχισαν την περασμένη Κυριακή
και ολοκληρώνονται μεθαύριο Πα-
ρασκευή οι εκδηλώσεις που διορ-

γανώνονται από το  Τμήμα Δασών σε
όλες  τις επαρχίες για την Εβδομάδα του
Δέντρου. 

Η σειρά άρχισε με εκδήλωση στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Αν-
θούπολης σηματοδοτώντας την έναρξη
της εβδομάδας. Αγιασμό  τέλεσε ο Επί-
σκοπος Μεσαορίας κ.κ. Γρηγόριος και χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Γεωργίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Δρ Κώστας Καδής. Η εκδήλωση περιλάμ-
βανε και δενδροφύτευση στο χώρο του
Σχολείου.  

Στα πλαίσια της εκδήλωση της Κυρια-
κής τιμήθηκε από το Τμήμα Δασών η κ.
Παναγιώτα Ξενοφώντος της οποίας ποι-
ήματα με θέμα το δέντρο και το δάσος απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας εκ-
δήλωσης για το δέντρο  από το 1994.

Στις άλλες επαρχίες επιλέγηκαν χώροι
εκτός πόλεων για τις εκδηλώσεις της Εβδο-
μάδας. Αύριο Πέμπτη  πραγματοποιείται εκ-
δήλωση  στο Δημοτικό Σχολείο Πάχνας για
την Επαρχία Λεμεσού και  μεθαύριο Παρα-
σκευή η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων  του Δημοτικού Σχολείου Ξυλο-
φάγου για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμο-

χώστου και επίσης την Παρασκευή εκδή-
λωση για την επαρχία Πάφου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του
Κοινοτικού Συμβουλίου Δρούσειας. 

Στους χώρους των εκδηλώσεων συνάδελ-
φοι του  Τμήματος  Δασών  διαμοιράζουν
στο κοινό δωρεάν δενδρύλλια για δενδρο-
φύτευση. Την περασμένη Κυριακή μετά από
συνεννόηση με το Δήμο Λευκωσίας διανε-
μήθηκαν  δενδρύλλια στο κοινό στο άνοιγμα
των πεζοδρόμων Λήδρας και Ονασαγόρου.n
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Παρά το Brexit οι εργαζόμενοι του ΗΒ συνεχιζουν στο συνδικαλισμό της ΕΕ 

ΗΤετάρτη 29 Ιανουαρίου ήταν μέρα
έντονων συναισθημάτων στο Ευρο-
κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδι-

κασίας για την υπερψήφιση της συμφωνίας
για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασι-
λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η όλη εξέ-
λιξη αποτέλεσε και κύριο θέμα στα διεθνή
ΜΜΕ και σε ανακοινώσεις κρατών και διε-
θνών Οργανώσεων. Είναι χαρακτηριστική η
ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων ΕPSU
στην οποία επισημαίνεται με βεβαιότητα ότι
αντίθετα με τις απόψεις των οπαδών του
Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον
η ιστορία της συμμετοχής το ΗΒ δεν τελεί-
ωσε και ουδέποτε θα τελειώσει. Διότι το ΗΒ
είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης. Ει-
δικότερα δε οι εργαζόμενοι του ΗΒ και οι
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού
Συνδικαλιστικού Κινήματος και μαζί με τους
Ευρωπαίους συναδέλφους τους αισθάνονται
περήφανοι για την ιστορία τους και συνεχί-
ζουν να εμπνέονται από αυτή. 

Η δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκού Δημοσι-
οϋπαλληλικού Συνδικαλιστικού Κινήματος
χρονολογείται από το 1907 όταν δημοτικοί
υπάλληλοι συναντήθηκαν στη Στουτγάρδη
για να ιδρύσουν τη Διεθνή Δημοσίων Υπη-

ρεσιών. Πολλοί από αυτούς ήσαν εργαζόμε-
νοι σε υπηρεσίες φωταερίου και συνάντηση
αυτή ενημερώθηκαν από τους εργαζόμενους
στην υπηρεσία αεριόφωτος εταιρείας του
Ανατολικού Λονδίνου για τα θέματα οργά-
νωσης και απεργιών με τα οποία οι ίδιοι πέ-
τυχαν να εξασφαλίσουν το ημερήσιο οκτά-
ωρο εργασίας το 1889. 

Σήμερα και μετά την αποχώρηση του ΗΒ
από την ΕΕ το Ευρωπαϊκό Δημοσιοϋπαλλη-

λικό Συνδικαλιστικό Κίνημα θα συνεχίζει να
εργάζεται συλλογικά για τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα των μελών του και για την
εδραίωση δημοσίων υπηρεσιών ποιότητας.
Στο άμεσο μέλλον η συνεργασία θα αφορά
τη ρύθμιση της εξίσωσης δικαιωμάτων των
φύλων. Και από της πλευράς των συνδικά-
των στην Ενωμένη Ευρώπη είναι έντονη η
επιθυμία να διασφαλισθεί η συνεχής εκπρο-
σώπηση των Βρετανών συνδικαλιστών στα
Ευρωπαϊκά εργασιακά συμβούλια. Θα εκδη-
λωθεί επίσης στήριξη στη συμφωνία ειρή-

νευσης στη Βόρεια Ιρλανδία το Συνδικαλι-
στικό Κίνημα θα έχει συμμετοχή σε αγώνες
κατά της εργοδοτικής πλευράς που θα πα-
ραβιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Η ΕΡSU θα αναβαθμίζει συνεχώς τον
αγώνα της κατά εργοδοτών και κυβερνή-
σεων που παραβιάζουν δικαιώματα και απο-
λύουν συνδικαλιζόμενους εργαζόμενους.
Όπως στη Γερμανία που απολύθηκαν συνδι-
καλιστές λόγω μαχητικών αιτημάτων τους
για υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Η
ΕΡSU θα αγωνισθεί για την επαναπρόσληψη
τους και για την κατάληξη σε ικανοποιητική
σύμβαση. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για εισαγωγή κατώτατου
μισθού η ΕΡSU αγωνίζεται για την παραπέρα
ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
και της ίδιας της Δημοσιοϋπαλληλικής Ομο-
σπονδίας ώστε να αντιμετωπίζονται με επι-
τυχία θέσεις και ενέργειες της αντίπαλης
πλευράς. Η Ομοσπονδία δεν ξεχνά τις ιστο-
ρικές δηλώσεις των πρωτοπόρων συνδικα-
λιστών της υπηρεσίας αεριόφωτος στο Ανα-
τολικό Λονδίνο στη συνάντηση του 1907
που αναφέρεται πιο πάνω: «Είναι πολύ εύ-
κολο να σπάσεις ένα μαστίγιο όμως είναι
πάρα πολύ δύσκολο να σπάσεις πενήντα
ενωμένα μαστίγια.  Ενωμένοι οι εργαζόμενοι
στο δημόσιο παραμένουν ισχυρότεροι». n

Οι Πεταλούδες της Κύπρου και το Νερό
οι δύο νέες σειρές των Ταχυδρομείων

Δύο νέες σειρές γραμματοσήμων θέ-
τουν σε κυκλοφορία τα Κυπριακά Τα-
χυδρομεία την Τετάρτη 12 Φεβρουα-

ρίου. Τη σειρά “Πεταλούδες της Κύπρου”
που περιλαμβάνει τρία γραμματόσημα των
34, 41 και 64 σεντ και τη σειρά “Νερό” που
περιλαμβάνει δύο γραμματόσημα των 50
σεντ και του 1 ευρώ.
Πεταλούδες της Κύπρου

Σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχουν
πέραν των 100.000 διαφορετικά είδη πετα-
λούδων. Στην Κύπρο μέχρι στιγμής έχουν
καταγραφεί 54 διαφορετικά είδη, 9 εκ των
οποίων έχουν αναγνωριστεί ως ενδημικά,
δηλαδή που εμφανίζονται μόνο στην Κύπρο.
Οι πεταλούδες συνδέονται άμεσα με την αρ-
μονία, την ειρήνη και την αγάπη.

Τα τρία είδη πεταλούδων που εικονίζονται
στα γραμματόσημα είναι:

Aporia Crataegi: Ανήκει στην οικογένεια
PIeridae, είναι μεγάλη λευκή πεταλούδα με
άνοιγμα φτερών μεταξύ 51-70 mm και με
πολύ διακριτικές μαύρες νευρώσεις. Εμφανί-
ζεται κυρίως σε ανοιχτά δάση.

Papilio Machaon Giganteus: Είναι η με-
γαλύτερη πεταλούδα της Κύπρου με ωραί-

ους χρωματισμούς. Πολύ κοινό είδος με
τρεις γενεές το χρόνο, εμφανίζεται δε από το
Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο.

Cigaritis Acamas Cypriaca: Είναι ένα
σπάνιο ενδημικό υποείδος πεταλούδας στην
Κύπρο που ανήκει στην οικογένεια Lycae-
nide. Ονομάζεται και κυπριακή πεταλούδα
λεοπάρδαλη λόγω των καφέ ραβδώσεων
που παρουσιάζει στα φτερά της. 
Νερό

Το νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα
αγαθά στον πλανήτη μας και αποτελεί βα-
σική κληρονομιά κάθε γενιάς. Οι αλλαγές
στη συχνότητα των βροχοπτώσεων και των
ακραίων θερμοκρασιών αναμένεται να επη-
ρεάσουν τη διαθεσιμότητα, και την ποιότητα
των υδάτινων πόρων. Υποχρέωση όλων είναι
η ορθολογική διαχείριση, η σωστή χρήση και
ποιοτική αναβάθμιση του.

Σε ξηρές και ημίξηρες περιοχές στον πλα-
νήτη μας όπως είναι και η Κύπρος η παροχή
νερού είναι ένα συνεχές πρόβλημα. Η κατα-
σκευή ταμιευτήρων νερού ήταν αναγκαία
ώστε να καταστεί δυνατή η διαχρονική
καθώς και η γεωγραφική χρήση του νερού.

Οι δύο μεγαλύτεροι ταμιευτήρες νερού
στην Κύπρο είναι του Κούρη και του Ασπρό-
κρεμμου χωρητικότητας 115 και 52,375 εκα-
τομμυρίων κυβικών μέτρων αντίστοιχα. Το
νερό των δύο ταμιευτήρων χρησιμοποιείται
για σκοπούς άρδευσης και ύδρευσης. n
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τΕτΑρτη 5 ΦΕΒρΟυΑρΙΟυ 202010

ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Προετοιμασία της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης

Σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία 
οι μισοί άνεργοι στην ΕΕ

Παρά το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους οι ευρωπαϊκές
χώρες έχουν κατορθώσει να ξεπεράσουν τον σκόπελο της
ανεργίας -μία από τις πιο σημαντικές συνέπειες της ύφεσης-
με αποτέλεσμα ο δείκτης της να πέφτει σε επίπεδα προ κρί-
σεως, κάτω από το 7%, η ετήσια έκθεση της ΕΕ διαπιστώνει
«αξιοσημείωτες εξαιρέσεις», που μετουσιώνονται στα ποσο-
στά των ανέργων σε τρεις μεγάλες χώρες: τη Γαλλία, την Ιτα-

λία και την Ισπανία, οι οποίες συγκεντρώνουν πάνω από τους μισούς ανέργους στην Ένωση.
Παρά τους σχετικώς ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης, η Ευρώπη κατορθώνει να δημιουργή-

σει θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση, τον περασμένο Σεπτέμβριο οι απασχολούμε-
νοι στην ΕΕ ανέρχονταν σε 241,5 εκατ., «το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε επιτύχει ποτέ»,
θριαμβολογούν οι Βρυξέλλες.

Την ώρα που κάποιες από τις χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Τσεχία και Βρε-
τανία) όχι μόνον έχουν ποσοστά ανεργίας χαμηλότερα του 4%, αλλά συνάμα καταγράφουν
έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο αποθεματικό ανέργων.

Παρότι η έκθεση βασίζεται στα στοιχεία του 2018, η Eurostat επιβεβαιώνει πως η εικόνα
παραμένει η ίδια και έως τον περασμένο Οκτώβριο. Βάσει αυτών, η Ισπανία, η Γαλλία και η
Ιταλία καταγράφουν 8,3 εκατ. ανέργους, που αντιστοιχεί στο 53,3% του συνολικού αριθμού
στην ΕΕ. Το βάρος αυτό είναι σημαντικό για τον συνολικό απολογισμό της Ένωσης, αλλά
και των ίδιων των χωρών, καθώς, όπως τονίζεται στην έκθεση, υπάρχουν «μεγάλες διαφο-
ρές σε περιφερειακό επίπεδο», εφόσον ορισμένες ζώνες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την
Ισπανία καταγράφουν ποσοστά ανεργίας άνω του 20%.

Με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία, η οικονομία της ηπείρου δεν έχει καταφέρει ακόμη να κα-
ταπολεμήσει ένα από τα μεγαλύτερα δεινά που μαστίζει την ποιότητα της εργασίας, την
εποχιακή και μερική εργασία, μία μορφή εργασίας που κατ’ αυτήν «θα αποτελέσει το εφαλ-
τήριο των εργασιακών σχέσεων για το μέλλον» Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η χώρα με το με-
γαλύτερο ποσοστό τέτοιων μορφών εργασίας είναι η Ισπανία (πάνω από τους μισούς εργα-
ζόμενους). Επίσης η χώρα αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών όπου η μετάβαση στη
μόνιμη απασχόληση απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο και μεγαλύτερο κόστος.

Επίσης, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, «η ισχυρή ανάκαμψη» όχι μόνον δεν μείωσε «το
ποσοστό του πληθυσμού που ζει στα όρια της φτώχειας», αλλά αντιθέτως σημειώθηκε αύ-
ξηση, κατά ένα εκατ. ανθρώπους, στον αριθμό τους. Συνολικά, 86 εκατ. άνθρωποι (το 17,1%)
στην ΕΕ διαβιούν με εισοδήματα κάτω του 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος. n

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ιδέες της για την προ-
ετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η
οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου
2020, και να διαρκέσει δύο χρόνια. 

Η εκδοθείσα ανακοίνωση αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής
στην ήδη έντονη συζήτηση γύρω από τη Διάσκεψη για το Μέλ-

λον της Ευρώπης — ένα εγχείρημα που εξαγγέλθηκε από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, με σκοπό να παρασχεθούν στους Ευρωπαίους περισσότερες δυνατότητες να επηρε-
άζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι’ αυτούς. 

Η διάσκεψη θα βασιστεί σε εμπειρίες του παρελθόντος, όπως οι διάλογοι με τους πολίτες,
ενώ παράλληλα θα εισαγάγει ευρύ φάσμα νέων στοιχείων για μεγαλύτερη προβολή και ενί-
σχυση των τρόπων με τους οποίους τα άτομα θα μπορούν να διαμορφώνουν τη μελλοντική
δράση της ΕΕ. Η διάσκεψη θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί μια ανοικτή, χωρίς απο-
κλεισμούς, διαφανής και δομημένη συζήτηση με πολίτες από διαφορετικά περιβάλλοντα και
από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια στο αποτέλε-
σμα.

Η Επιτροπή προτείνει δύο παράλληλους άξονες εργασίας για τις συζητήσεις. Ο πρώτος θα
πρέπει να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ και στο τι θα πρέπει να επιδιώξει η
Ένωση: εν προκειμένω περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αν-
τιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων,
η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης, η προ-
ώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μας, η ενίσχυση της φωνής της ΕΕ στον κόσμο, καθώς και η
ενίσχυση των δημοκρατικών θεμελίων της Ένωσης. Ο δεύτερος άξονας θα πρέπει να επι-
κεντρώνεται στην εξέταση θεμάτων που σχετίζονται συγκεκριμένα με τις δημοκρατικές δια-
δικασίες και τα θεσμικά ζητήματα: ιδίως του συστήματος των κορυφαίων υποψηφίων και
των υπερεθνικών ψηφοδελτίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τη διάσκεψη ως φόρουμ στο οποίο εφαρμόζεται προσέγγιση
από τη βάση προς την κορυφή, όπου έχουν πρόσβαση πολίτες πέρα από τις πρωτεύουσες της
Ευρώπης, από κάθε γωνιά της Ένωσης. Καλούνται να συμμετάσχουν και άλλα θεσμικά όρ-
γανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι περιφερειακές και τοπικές
αρχές και η κοινωνία των πολιτών. 

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αναλάβει τις πλέον αποτελεσματικές δράσεις, από
κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να ενσωματώσει τις ιδέες και τις παρατη-
ρήσεις των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. n

Προστασία της βιοποικιλότητας: 
το ΕΚ ζητά δεσμευτικούς στόχους

Κάλεσμα για νομικά δεσμευτικούς στόχους σε διεθνές επίπεδο
στο επικείμενο Συνέδριο για τη Βιοποικιλότητα «COP 15», κατά
τα πρότυπα της Συμφωνίας του Παρισιού. Το Κοινοβούλιο υιο-
θέτησε τις θέσεις του ενόψει του Συνεδρίου για τη Βιοποικιλό-
τητα του ΟΗΕ («COP 15») στο Κουνμίνγκ (Κίνα) τον Οκτώβριο.

Στο Συνέδριο πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για νομικά δε-
σμευτικούς στόχους με χρονοδιάγραμμα, δείκτες επιδόσεων και μηχανισμούς αξιολόγησης
βάσει κοινών κανόνων ώστε να αναστραφεί η υφιστάμενη τάση μείωσης της βιοποικιλότη-
τας, σύμφωνα με το ψήφισμα.

Το ΕΚ θέλει η επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 να εξα-
σφαλίσει ότι η ΕΕ θα δώσει το καλό παράδειγμα:

- διασφαλίζοντας ότι το 30% τουλάχιστον του εδάφους της ΕΕ θα αποτελείται από προ-
στατευόμενες περιοχές,

- αποκαθιστώντας υποβαθμισμένα οικοσυστήματα μέχρι το 2030,
- λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους για τη βιοποικιλότητα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και
- διαθέτοντας τουλάχιστον το 10% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της περιόδου

2021-2027 σε προσπάθειες βελτίωσης της βιοποικιλότητας.
Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για πιο βιώσιμες γεωργικές και δα-

σοκομικές πρακτικές που θα συμπεριλαμβάνουν δεσμευτικούς στόχους μείωσης της χρή-
σης φυτοφαρμάκων για ολόκληρη την ΕΕ.

«Για το Κοινοβούλιο, τα κρίσιμα σημεία είναι η θέσπιση στόχων για τη βιοποικιλότητα σε
επίπεδο ΕΕ αλλά και διεθνώς που θα συμπεριλαμβάνουν καλύτερη προστασία των φυσικών
οικοσυστημάτων, μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη και μεταρρυθμίσεις της
γεωργίας και της αλιείας για να καταστούν βιώσιμες. Το 2020 θα είναι ένα πολύ σημαντικό
έτος για τη βιοποικιλότητα με το IUCN τον Ιούνιο στη Μασσαλία και το COP15 τον Οκτώ-
βριο στην Κίνα», είπε ο Pascal Canfin (Γαλλία), Πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος
του ΕΚ.

Η βιοποικιλότητα αποτελεί διαρκή προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
οποίο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για την αδιάκοπη και άνευ προηγουμένου ζημιά
που αυτή υφίσταται.

Στην «COP 15» αναμένεται να υιοθετηθεί ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιο-
ποικιλότητα, αρχής γενομένης από το 2020, που θα καθορίσει τη διεθνή πορεία σε αυτό το
θέμα για τουλάχιστον τα επόμενα 10 χρόνια. n

Η ΕΚΤ καλεί τις ευρωπαϊκές τράπεζες 
σε ετοιμότητα για το Brexit

Έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα εμφανίζεται η ΕΚΤ μετά την απο-
χώρηση του Ην. Βασιλείου από την ΕE καλώντας ταυτόχρονα τις
τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή των σχεδίων τους
για το Brexit. Η ΕΚΤ με ανακοίνωση της εξέφρασε την λύπη της για
την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕE χαιρετίζοντας ωστόσο την κύ-

ρωση της συμφωνίας σχετικά με την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ: «Με μεγάλη λύπη παρακολου-

θούμε την αποχώρηση των Βρετανών φίλων μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμ-
φωνία, όμως, θα θέσει τις βάσεις για μια εύτακτη αποχώρηση η οποία δεν θα δημιουργήσει
μεγάλη αναστάτωση. Θα εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η αναστάτωση που
θα προκαλέσει το Brexit θα είναι η ελάχιστη δυνατή για τους πολίτες, τους εργοδότες και τις
χρηματοπιστωτικές αγορές στη ζώνη του ευρώ και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.»

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
• Η ΕΚΤ και η Bank of England ενεργοποίησαν συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων τον

Μάρτιο του 2019 μέσω της οποίας η Bank of England προσφέρεται να δανείζει ευρώ στις
τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου σε εβδομαδιαία βάση. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας,
το Ευρωσύστημα θα είναι έτοιμο να δανείσει λίρες Αγγλίας σε τράπεζες της ζώνης του ευρώ
αν προκύψει ανάγκη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν πιθανές πηγές έντασης για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

• Στο πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, η ΕΚΤ διεκπεραίωσε περίπου 25 διαδικασίες αδει-
οδότησης για τράπεζες που θα μετεγκατασταθούν στη ζώνη του ευρώ και αξιολόγησε σχέ-
δια για το Brexit 42 τραπεζών της ζώνης του ευρώ οι οποίες θα διατηρήσουν τα υποκατα-
στήματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ. Προσδοκία της
ΕΚΤ είναι ότι οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τα σχέδια τους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που
ανέλαβαν στο παρελθόν.

• Η ΕΚΤ και οι αντισυμβαλλόμενοί της στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν μέτρα για να δια-
σφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας
και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 

• Η Bank of England θα αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Το
μερίδιο της Bank of England στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, το οποίο ανέρχεται επί
του παρόντος σε 14,3%, θα ανακατανεμηθεί τόσο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης
του ευρώ όσο και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που δεν συμμετέχουν στη
ζώνη του ευρώ. n
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Η ΕΚΤ ζητά από τις τράπεζες να εφαρμόσουν
άμεσα τα σχέδια τους για το Brexit

Έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα εμφανίζεται η ΕΚΤ μετά την
αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
καλώντας ταυτόχρονα τις τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα
στην εφαρμογή των σχεδίων τους για το Brexit.

Η ΕΚΤ με ανακοίνωση της εξέφρασε την λύπη της για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή

Ένωση χαιρετίζοντας ωστόσο την κύρωση της συμφωνίας σχετικά με την εύτακτη αποχώ-
ρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ: «Με μεγάλη λύπη παρακολου-
θούμε την αποχώρηση των Βρετανών φίλων μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμ-
φωνία, όμως, θα θέσει τις βάσεις για μια εύτακτη αποχώρηση η οποία δεν θα δημιουργήσει
μεγάλη αναστάτωση. Θα εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η αναστάτωση που
θα προκαλέσει το Brexit θα είναι η ελάχιστη δυνατή για τους πολίτες, τους εργοδότες και τις
χρηματοπιστωτικές αγορές στη ζώνη του ευρώ και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.»

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
• Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας ενεργοποίησαν συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων

τον Μάρτιο του 2019 μέσω της οποίας η Τράπεζα της Αγγλίας προσφέρεται να δανείζει ευρώ
στις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου σε εβδομαδιαία βάση. Στο πλαίσιο της ίδιας συμ-
φωνίας, το Ευρωσύστημα θα είναι έτοιμο να δανείσει λίρες Αγγλίας σε τράπεζες της ζώνης
του ευρώ αν προκύψει ανάγκη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν πιθανές πηγές έντα-
σης για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

• Στο πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, η ΕΚΤ διεκπεραίωσε περίπου 25 διαδικασίες αδει-
οδότησης για τράπεζες που θα μετεγκατασταθούν στη ζώνη του ευρώ και αξιολόγησε σχέ-
δια για το Brexit 42 τραπεζών της ζώνης του ευρώ οι οποίες θα διατηρήσουν τα υποκατα-
στήματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ. Προσδοκία της
ΕΚΤ είναι ότι οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τα σχέδια τους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που
ανέλαβαν στο παρελθόν.

• Η ΕΚΤ και οι αντισυμβαλλόμενοί της στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν μέτρα για να δια-
σφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας
και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Για τον σκοπό αυτό, συμφώνησαν να υπογρά-
ψουν μνημόνιο συνεννόησης που θα επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να συνεχίσουν να αν-
ταλλάσσουν πληροφορίες και να συντονίζουν την εποπτεία των διασυνοριακών τραπεζι-
κών ομίλων.

• Η Τράπεζα της Αγγλίας θα αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπε-
ζών. Το μερίδιο της Τράπεζα της Αγγλίας στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, το οποίο
ανέρχεται επί του παρόντος σε 14,3%, θα ανακατανεμηθεί τόσο στις εθνικές κεντρικές τρά-
πεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ όσο και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που
δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. n

Εrnst &Υoung: Απαραίτητος ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του κλάδου Υγείας

Ο κλάδος της υγείας γίνεται ολοένα και πιο πελατοκεντρι-
κός, συμμετοχικός, οικονομικά αποδοτικός και προσανατολι-
σμένος στα αποτελέσματα, ωστόσο έχει καθυστερήσει ως προς
την ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης και της τεχνολογίας
στις δραστηριότητές του. Αυτό, προκύπτει από την έκθεση της
EY New Horizons 2019: An EY NextWave Health Report, η

οποία εξετάζει την μετάβαση από τη φάση του σχεδιασμού του συστήματος υγείας του μέλ-
λοντος, στην υλοποίησή του.

Η έκθεση υπογραμμίζει, ότι οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιστεύουν,
ότι το μέλλον του κλάδου υγείας βρίσκεται στην τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων επενδύουν όλο και περισσότερο σε τεχνολογίες υγείας, στη
διαχείριση των ασθενών σε ιδιωτικά ιατρεία και στον τομέα των ασθενών ημερήσιας νοση-
λείας, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων περιστατικών και της κατ’ οίκον ιατρικής
φροντίδας. 

Μεταξύ του 2014 και του 2018, η συμμετοχή του τομέα της υγείας στις συμφωνίες εται-
ρειών ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου (ΡΕ) στις ΗΠΑ αυξήθηκε από το 8,3% στο 12,2%. Μία
στις επτά εταιρείες ΡΕ έκανε τουλάχιστον μία επένδυση στον κλάδο της υγείας το 2018,
εστιάζοντας στην κλινική αποδοτικότητα και την κανονιστική συμμόρφωση.

Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει ότι μόνο ένας στους τέσσερις καταναλωτές πιστεύει ότι
το σύστημα υγείας είναι καινοτόμο, σε σύγκριση με άλλους κλάδους που έχουν περάσει στην
ψηφιακή εποχή, όπως το λιανικό εμπόριο και ο τραπεζικός τομέας. Γενικά, ο κλάδος της
υγείας – σε σχέση με άλλους κλάδους – καθυστερεί να υιοθετήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες
τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους γιατρούς. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το 25% των
καταναλωτών στην Ολλανδία και το 21% των γιατρών στην Αγγλία θεωρούν ότι το σύ-
στημα υγείας λειτουργεί ικανοποιητικά.

Μακροπρόθεσμα, η αξία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας
δεν θα προέρχεται απαραίτητα από την κατοχή δεδομένων, αλλά από τις σχέσεις και την πρό-
σβαση σε ακόμα μεγαλύτερες πηγές δεδομένων, τα οποία θα επιτρέψουν την δημιουργία πλη-
ροφοριών και αλγορίθμων, που με τη σειρά τους, θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα σημαν-
τικά για τους καταναλωτές που πληρώνουν για την υγεία και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Προκειμένου να οικοδομηθεί το δικτυωμένο περιβάλλον υγείας του αύριο, είναι απαραί-
τητο να υπάρχουν ανοιχτές ψηφιακές υποδομές, οι οποίες να συνδέουν όλους τους ενδια-
φερόμενους και να υποστηρίζουν την ανεμπόδιστη, αλλά αδειοδοτημένη, ροή πληροφο-
ριών. Αυτές οι υποδομές, σε συνδυασμό με πρότυπα δεδομένων ανοιχτού κώδικα (open so-
urce data standards), τα οποία υπερβαίνουν την απλή εφαρμογή των προγραμματιστικών
διεπαφών και των μοντέλων των κλινικών δεδομένων, είναι ιδιαίτερα σημαντικές προϋπο-
θέσεις του οράματός μας για τον αναδυόμενο και συμμετοχικό κόσμο της υγείας, στον οποίο
ζούμε. n

Η Γαλλία εισέπραξε τα πρώτα έσοδα 
από τον ψηφιακό φόρο

Ικανοποιητικά χαρακτηρίζει η γαλλική κυβέρνηση τα έσοδα
που απέφερε ο ψηφιακός φόρος που επιβλήθηκε στις μεγάλες
εταιρείες του Ιnternet, όπως οι Google, Amazon, Facebook και
Αpple (GAFA). Από την πρώτη δόση του φόρου τα έσοδα για το
γαλλικό δημόσιο, τον Νοέμβριο, διαμορφώθηκαν στα 280 εκατ.
ευρώ και εκτιμάται ότι έως τα τέλη Απριλίου, όταν δηλαδή θα κα-

ταβληθεί και η δεύτερη δόση, θα φθάσουν τα 400 εκατ. ευρώ ικανοποιώντας τον στόχο. Βέ-
βαια το ποσό αυτό είναι εξαιρετικά μικρό για τα μεγέθη του γαλλικού προϋπολογισμού,
αλλά η επιβολή του ψηφιακού φόρου είχε για το Παρίσι περισσότερο συμβολική σημασία,
μετά την αδυναμία των ευρωπαϊκών κρατών να υιοθετήσουν κοινή γραμμή έναντι των ΗΠΑ
στο συγκεκριμένο θέμα.

Η Γαλλία αποφάσισε τον περασμένο Ιούλιο, μονομερώς, να επιβάλει φόρο 3% επί του τζί-
ρου σε τεχνολογικούς κολοσσούς οι οποίοι έχουν έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ στη Γαλλία
και 750 εκατ. ευρώ στη διεθνή αγορά. Βεβαίως, ο συγκεκριμένος ψηφιακός φόρος, που έχει
γίνει ευρέως γνωστός ως «φόρος GAFA», δεν απευθύνεται μόνο σε αμερικανικούς κολοσ-
σούς αλλά και σε ορισμένους ανταγωνιστές τους από την Ευρώπη. H απόφαση επιβολής
του συγκεκριμένου φορολογικού μέτρου κλυδώνισε τις σχέσεις Γαλλίας και ΗΠΑ, θέτον-
τας μάλιστα σε κίνδυνο μια παγκόσμια συμφωνία υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ για τη θέσπιση
διεθνών κανόνων σχετικά με τη διασυνοριακή φορολόγηση ψηφιακών ομίλων. Από την
πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπάντησε, απειλώντας να επιβάλει δασμούς ύψους 2,4
δισ. δολ. στην εισαγωγή από τις ΗΠΑ εμβληματικών γαλλικών προϊόντων.

Οι τόνοι πάντως έπεσαν μετά και τις συνομιλίες του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών
Στίβεν Μνούτσιν με τον Γάλλο ομόλογό του Μπρινό Λε Μερ, στο περιθώριο του Παγκό-
σμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, την περασμένη εβδομάδα. Εκεί, ο κ. Λε Μερ απο-
φάσισε να αναστείλει για φέτος την καταβολή του ψηφιακού φόρου μέχρι το τέλος του 2020.
Από την πλευρά του, ο κ. Μνούτσιν συμφώνησε να μην προχωρήσει στα αντίποινα που είχε
εξαγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές γαλλικών προ-
ϊόντων. Είχε μάλιστα προηγηθεί και συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Γάλλο
ομόλογό του, όπου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναστείλουν τα σχέδιά τους. n

Με βέτο απειλεί η Αυστρία 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Την προβολή «βέτο» από την Αυστρία, σε περίπτωση που η Κο-
μισιόν επιμείνει στην πρότασή της για αύξηση του επταετούς
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-2027)  που θα
αντιστοιχεί στο 1,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος
(ΑΕΕ), υποστηρίζει ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Σεμπάστιαν
Κουρτς, ενόψει της επικείμενης έκτακτης Συνόδου Κορυφής της

20ής Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες για το νέο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
«Σίγουρα δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε σε μία ομάδα των πέντε χωρών των «καθαρών

πληρωτών», είμαστε καλά συντονισμένοι και έχουμε μια ξεκάθαρη θέση», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Σεμπάστιαν Κουρτς σε συνέντευξή του στη δημόσια Αυστριακή Ραδιοφωνία,
διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη που ίσως καταλή-
ξουν στην παρουσίαση μιας αποδεκτής πρότασης.

Ήδη, κατά τις συνομιλίες του, την προηγούμενη εβδομάδα στη Βιέννη, με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Αυστριακός καγκελάριος  ζήτησε περιορισμό του
κοινοτικού προϋπολογισμού στο 1% του ΑΕΕ, επισημαίνοντας πως η Αυστρία δεν είναι μόνη
με αυτή την απαίτηση της, και πως η δική του  κυβέρνησή του «θα ήταν μια κακή κυβέρ-
νηση αν δεν υποστήριζε τα συμφέροντα των φορολογουμένων».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε παραδεχθεί ότι δεν
υπήρξε αρκετή πρόοδος ώστε να μπορεί να μπει στην τελική ευθεία ο επόμενος προϋπολο-
γισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2017.  

Πάντως, η αντιπολίτευση στην Αυστρία θεωρεί την απειλή του βέτο από «ακατανόητη»
έως «λαϊκίστικη», καθώς, όπως αναφέρει, μια χαμηλότερη συνεισφορά στον κοινοτικό προ-
ϋπολογισμό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία και στις δαπάνες συνοχής για τις
χώρες-μέλη.

Έναν «σύμμαχό» τους στην υποστήριξη από μέρους τους μίας αύξησης του πολυετούς Δη-
μοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως
επίσης η πλειονότητα των 27 χωρών-μελών, έχουν τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, τον Αυ-
στριακό Γιοχάνες Χαν, ο οποίος θέτει ως «κόκκινη γραμμή» το 1,1% του ΑΕΕ που έχει προ-
ταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σε εκδήλωση 
της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό

Τη μεγάλη συμβολή της τέχνης και του πολιτισμού στην
επίτευξη ειρήνης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανά-
μεσα στις δύο κοινότητες στην Κύπρο υπογράμμισε απόψε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Μουσταφά Ακ-
κιντζί, εγκαινίασε, την περασμένη Δευτέρα, τη δικοινοτική
έκθεση για τον Πολιτισμό, στο Λήδρα Πάλας.

Εγκαινιάζοντας την έκθεση για τον Πολιτισμό, ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση
είναι μοναδική και εξαιρετικά συναισθηματική και συμβάλ-
λει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοι-
νότητες, ενώ παράλληλα τονίζει τα κοινωνικο-πολιτιστικά
χαρακτηριστικά τους.

Την ίδια ώρα το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι ότι παρά τις
διαφορές που μπορεί να έχουμε ή και τις διαφορετικές από-
ψεις σε αριθμό θεμάτων, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους
κινδύνους ή τα γεγονότα, για τα οποία δεν μετράει ποιος
είναι ο δυνατός ή ο αδύναμος, και μας ωθούν να ενώσουμε
δυνάμεις και να δράσουμε μαζί.

Ο ΠτΔ ανάφερε ότι στις 26 Φεβρουαρίου πέρσι, με τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη συμφώνησαν σε αριθμό μέτρων οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης, και μεταξύ αυτών ήταν και η επι-
στροφή 219 έργων τέχνης Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων
καλλιτεχνών που βρέθηκαν στην Αμμόχωστο, και η παρά-
δοση οπτικοακουστικού υλικού Τουρκοκυπρίων καλλιτε-
χνών που υπάρχουν στα αρχεία του ΡΙΚ».

Τα έργα τέχνης βρέθηκαν σε διάφορα σπίτια και δημόσι-
ους χώρους στην Αμμόχωστο μετά το 1974 περιλαμβανομέ-
νης και της Δημοτικής Πινακοθήκης και του λιμανιού Αμ-

μοχώστου. Μεταξύ των έργων που παραδόθηκαν περιλαμ-
βάνονται πίνακες γνωστών ζωγράφων της πόλης όπως του
διάσημου Κύπριου ζωγράφου Γεώργιου Πολ. Γεωργίου.

Εξάλλου τα αρχεία του ΡΙΚ ψηφιοποιήθηκαν και καλύ-
πτουν την περίοδο από το 1955 μέχρι το 1963 και αφορούν
κοινωνικά πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε το UNDP και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τεχνική και οικονομική βοή-
θεια που παρείχαν για τη διοργάνωση της σημερινής έκθε-
σης, τη διεύθυνση του ΡΙΚ και το τμήμα αρχείου του.

Ευχαρίστησε επίσης τους συμπρόεδρους της τεχνικής επι-
τροπής για τον πολιτισμό κα Ανδρούλα Βασιλείου και Κανί
Κανόλ και τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Σημείωσε, ότι η  τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να συμ-
βάλουν στις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης και συμφι-
λίωσης μέσω διαλόγου, οικοδόμησης εμπιστοσύνης και κα-
τανόησης ανάμεσα στις κοινότητες.

Οι αναμνήσεις του ειρηνικού παρελθόντος θα πρέπει να
οδηγήσουν τις πράξεις μας σε αυτό που οραματιζόμαστε για
κοινό μας μέλλον, είπε ο Πρόεδρος. n

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίατου
στις 27 Ιανουαρίου, ενέκρινε την Εθνική
Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) της
Κύπρου, για τη δημιουργία της οποίας, το
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Υπουργείου, συνεργάστηκε με ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων. Η Εθνική Στρατηγική ΤΝ βα-
σίζεται στο συντονισμένο σχέδιο ΤΝ της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην αξιοποί-
ηση πληροφοριών και προτάσεων που
λήφθηκαν μέσω απαντήσεων ερωτηματολο-
γίου, συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων
και της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγ-
ματοποιήθηκε, από όλο το ψηφιακό οικοσύ-
στημα της Κύπρου (Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊ-
κούς, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Ερευνητικά
Κέντρα και Δημόσιο Τομέα).

Το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής
Νοημοσύνης: Δράσεις για την Αξιοποίηση
και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο» προνοεί
για: (1) την μεγιστοποίηση των επενδύσεων

μέσω συμπράξεων, (2) τη δημιουργία εθνι-
κών χώρων δεδομένων, (3) την καλλιέργεια
των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά
βίου μάθησης και (4) την ανάπτυξη ηθικής
και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για να κα-
ταστεί η Κύπρος ένα οικονομικά ανταγωνι-
στικό κράτος σε θέματα ΤΝ και το οποίο να
είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και
στην καινοτομία, έχουν τεθεί οι πιο κάτω
στόχοι:

(α) Δημιουργία προγραμμάτων προώθη-
σης και ανάπτυξης της τεχνολογίας ΤΝ σε
όλους τους Οργανισμούς

(β) Εμπλουτισμός και διαλειτουργικότητα
των διαθέσιμων δεδομένων της Κύπρου

(γ) Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος σε θέματα ΤΝ

(δ) Διεύρυνση των δεξιοτήτων των εμπει-
ρογνώμων ΤΝ και του ανθρώπινου δυναμι-
κού των οργανισμών και επιχειρήσεων της

Κύπρου
(ε) Ανάπτυξη μίας αξιόπιστης ΤΝ εντός

σχετικών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας
(στ) Οικοδόμηση διεθνούς συνεργασίας

μέσω της συμμετοχής της Κύπρου σε πρω-
τοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ και
άλλων χωρών

(ζ) Υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών
ΤΝ και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Sci-
ence) στο σχεδιασμό και υλοποίηση των
έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ)

Με την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων,
η Κύπρος θα καταστεί ισότιμος εταίρος στα
θέματα ΤΝ, στο ευρωπαϊκό και διεθνές πε-

ριβάλλον .
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών

και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, δήλωσε ότι
την Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη
θα αναλάβει και θα υλοποιήσει, αν εγκριθεί
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υφυ-
πουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού.  Η Εθνική Στρατηγική είπε μας
δίνει την ευκαιρία να καταστούμε πρωτοπό-
ροι στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης,
καθώς σήμερα κατέχουμε την 19η θέση στην
ΕΕ.  Η στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις
βασικούς πυλώνες που έχει θέσει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και είναι η μεγιστοποίηση
των επενδύσεων μέσω συμπράξεων, η δημι-
ουργία εθνικής βάσης δεδομένων, η καλ-
λιέργεια των ταλέντων και της διά βίου μά-
θησης και φυσικά θα αντιμετωπιστούν θέ-
ματα ηθικής τα οποία υπάρχουν ή θα
υπάρξουν στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύ-
νης». n

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
η Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
Η Ωραία Κοιμωμένη Τσαϊκόφσκι

Η μαγευτική
μουσική του
Pyotr Ilyich
Tchaikovsky και
η αυθεντική χο-
ρογραφία του
Marius Petipa
συνδυάζονται
όμορφα με εμ-
βόλιμα μέρη

που δημιούργησαν για το Βασιλικό Μπαλέτο οι Frederick
Ashton, Anthony Dowell and Christopher Wheeldon. Η πα-
ράσταση του κλασικού μπαλέτου σίγουρα θα μαγέψει
όποιον την δει. Διεύθυνση ορχήστρας: Simon Hewett
Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει  11-12 Φεβρουαρίου
Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο
Λευκωσία, Cine Studio

Λάρνακα, Θέατρο Σκάλα
Πάφος, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 1

Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει για άλλη μια φορά στο
νησί μας, σε μια διοργάνωση που απλώνεται σε όλη την
Κύπρο με τη συνεργασία του Ομίλου Φίλων Κινηματογρά-
φου Λευκωσίας, των Κινηματογραφικών Λεσχών Λάρνακας
και Λεμεσού και της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου.

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου
Η πολιτιστική μας κληρονομιά

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Υφυπουργείο
Τουρισμού και η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας παρουσιάζουν εκδήλωση με φιλμάκια που δημιουρ-
γήθηκαν για το «Καρναβάλι της Λεμεσού», την «Δαντέλα
πιπίλα Όμοδος – Κοιλάνι» και τους «Κυπριακούς Παραδο-
σιακούς Χορούς» (σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Όμιλο
Λεμεσού).  Επίσης θα γίνει η πρώτη παρουσίαση της έκδοσης
με φωτογραφικό υλικό από όλα τα στοιχεία της άυλης πολι-
τιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. 
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου
Αγριππίνα του Χαίντελ

Η όπερα του Χαίντελ ανεβαίνει για πρώτη φορά στη Met-
ropolitan Opera με τη διάσημη μέτζο-σοπράνο Joyce DiDo-
nato στον ρόλο της δεσποτικής, εξουσιολάγνας Αγριππίνας.
Η παραγωγή του sir David McVicar μεταφέρει στο παρόν τη
μαύρη κωμωδία που πραγματεύεται πρωτίστως την κατά-
χρηση εξουσίας. Με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους.n

Στο Ριάλτο το Φεβρουάριο - Επιλογές εκλεκτών παραστάσεων



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. Μεσσήνιος ήρωας.
2. Υπάρχει και … αλγεβρική.
3. Δεν υπάρχει τάξη.
4. Είδος ψαριού – Λόγια το τραγούδι.
5. Σύνδεσμος – Ζημιά καταστροφή – Παθογόνος
μικροοργανισμός (πληθ.).
6. Τέτοια περιστατικά δεν δικαιολογούν ανησυ-
χία – Αθλητικός αγώνας.
7. Την τελευταία στιγμή – Μόριο – Επιφώνημα.
8. Υπάρχουν και τέτοια σκάνδαλα – Πρόθεση
(αρχ.).
9. Πιότρ …: μέγας μουσουργός.
10. Συντομογραφία του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος – Η άνοιξη (αρχ.) - … Φον
Βίσμαρκ: Γερμανός πολιτικός.
11. Η ακολουθία, η αλληλοδιαδοχή ομοειδών προσώπων ή πραγμάτων – Φρεντ …: βραβευ-
μένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χρήσιμες, αναγκαίες.
2. Από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς– Σε συντομογραφία στρατιωτική σχολή
της Ελλάδας.
3. Χώρα της Μέσης Ανατολής – Σκουλήκι που τρώει και καταστρέφει τα ξύλα.
4. « … Στίχοι »: Βιβλίο του Σάλμαν Ρούσντι.
5. Διπλό χορεύεται – Συνεχόμενα στη ..Λίμα – Διονυσία …: Ελληνίδα σκακίστρια.
6. Κούρδος ηγέτης – Ο αριθμός 71 με γράμματα.  
7. Ασπασία …..: από τις πρωτοπόρους της γυναικείας αντισφαίρισης στην Ελλάδα –  Τέφρα
8. Κρατίδιο στη Β/Α Ινδία – Έτσι αποκαλούν το Καστελλόριζο οι Τούρκοι.
9. Νησιώτικη (αρχ.) – Γουόλτερ …: Σκωτζέζος συγγραφέας και ποιητής.
10. Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – Αρχή ελληνικού παιάνα.
11. Το διασκόρπισμα – Αγγλική διάζευξη.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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 ΗΕυρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσι-

οϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων EPSU δέχεται αιτήσεις

για πρόσληψη πεπειραμένου Οργανωτικού
Λειτουργού Εκστρατειών (Organising and
Campaigns Officer)  για στήριξη της  οργα-
νωτικής στρατηγικής και της στρατηγικής
προσλήψεων σε  Συνδικαλιστικές  Οργανώ-
σεις στην Ανατολική Ευρώπη μέλη της Ομο-
σπονδίας και για την ενδυνάμωση της
φωνής και της επιρροής των  υπαλλήλων του
δημοσίου.  Ο Λειτουργός που θα επιλεγεί θα
ενισχύσει την ομάδα των δυο Λειτουργών
που προσλήφθηκαν πρόσφατα ώστε  να συμ-
πληρωθεί  η οργανωτική ομάδα για την Ανα-
τολική Ευρώπη. 

Καθήκοντα και ευθύνες:
• Προσφορά στήριξης και καθοδήγησης σε

Οργανώσεις μέλη της EPSU και της PSI στην
Ανατολική Ευρώπη σε θέματα στρατηγικής
για τη διοργάνωση, τις προσλήψεις και τα
ζητήματα των μελών (70%)

• Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων επα-
φής  με τα μέλη των Οργανώσεων μελών
στην Ανατολική Ευρώπη (15%) 

•  Συνεισφορά στο έργο, τις εκστρατείες
και τις δραστηριότητες EPSU?PSI (15%) 

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πείρα στην ανάπτυξη και τη  διεύθυνση

πρωτοβουλιών για αύξηση της εγγραφής και
της εμπλοκής των μελών της EPSU

• Πείρα ση διοργάνωση εκστρατειών

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινω-
νίας στα Αγγλικά και τα Ρωσικά. Γνώση
και/η προθυμία για εκμάθηση και άλλης
γλώσσας της Ανατολικής Ευρώπης θα απο-
τελεί πλεονέκτημα

• Ικανότητα για εργασία τόσο ως άτομο
όσο και  ως ομάδα 

• Διαμονή  (ή ικανότητα μετάβασης για
διαμονή) σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης

• Ικανότητα για  εκτεταμένα  ταξίδια
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο όρων

απασχόλησης ανάλογο της πείρας  του υπο-
ψηφίου  και του τόπου διαμονής του. 

Αιτήσεις  να υποβληθούν μέχρι τις 20 Φε-
βρουαρίου 2020 σε ειδικό έντυπο αιτήσεως
το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν από τη         Nadine Janssen
mjanssen@epsu.org.

Συνεντεύξεις θα γίνουν στις Βρυξέλλες
στις 2 ή 3 Μαρτίου 2020 μόνο με υποψηφί-
ους που θα επιλεγούν. Η EPSU είναι εργο-
δότης ίσων ευκαιριών. n
Η EPSU είναι η Συνδικαλιστική  Οργάνωση των
εργαζομένων στις κεντρικές και περιφερειακές
κυβερνήσεις, τις υπηρεσίες υγείας,  κοινωνικής
πρόνοιας,  ενέργειας, υδατοπρομήθειας και απο-
βλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέλη ης Ορ-
γάνωσης είναι εργαζόμενοι σε δημόσιες και μη
κερδοφόρες υπηρεσίες. H EPSU είναι μέλος της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
ETUC και το πλήρως ανεγνωρισμένο Ευρωπαϊκό
περιφερειακό  μέλος της Διεθνούς Δημοσίων
Υπηρεσιών PSI

Κενή θέση στην EPSU

Σε συνάντηση στο Προεδρικό Μέ-
γαρο προχθές Δευτέρα του Προέδρου
της Δημοκρατίας με τον  Ύπατο Αρ-

μοστή του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Στέφαν
Λίλι, μετά από αίτημα του Ύπατου Αρμοστή
και ως συνέπεια της αποχώρησης, «συζητή-
θηκαν θέματα που αφορούν την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και
έχουν σχέση με την Κύπρο. Υπήρξαν εκατέ-
ρωθεν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επηρεαστεί

η καθημερινότητα των Κυπρίων στην Αγ-
γλία, ιδιαίτερα των Κύπριων φοιτητών, για
τους οποίους δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα
τυγχάνουν μεταχείρισης όπως και οι Άγγλοι
φοιτητές.

Από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι
δεν θα επηρεαστούν με κανένα τρόπο η κα-
θημερινότητα και η παραμονή των Άγγλων
υπηκόων στην Κύπρο. 

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφο-
ρούν το εμπόριο και τις διμερείς σχέσεις με
το ΗΒ, και τονίστηκε η διάθεση και η πρό-
θεση και των δύο μερών να συνεχίσουν τις
σχέσεις και να υπάρξει περαιτέρω συνεργα-
σία».

Ερωτηθείς αν οι Βρετανοί υπήκοοι θα
μπορούν να αγοράζουν περιουσία στην
Κύπρο, δηλώθηκε από τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο, ότι «αυτά είναι ειδικά θέματα

που δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πώς θα 
τύχουν χειρισμού, αλλά, η γενική γραμμή
είναι ότι δεν θα επηρεαστούν τα δικαιώματα
των Άγγλων να επισκέπτονται, να παραμέ-
νουν στην Κύπρο ή να αγοράζουν  περιου-
σιακά στοιχεία. Είναι θέμα που θα τύχει 
συζήτησης και επεξεργασίας στη συνέχεια
από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτε-
ρικών». n

Δεν επηρεάζει τους Κυπρίους το Brexit

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών
Μεταφραστών ανακοίνωσε τα αποτε-
λέσματα των Γραπτών Εξετάσεων για

Ορκωτούς Μεταφραστές που διεξήχθησαν
κατά τις ημερομηνίες 28 Σεπτεμβρίου 2019
και 5 Οκτωβρίου 2019, τα οποία έχουν αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών https://www.pio.gov.cy/.

Οι Γραπτές Εξετάσεις Ορκωτών Μεταφρα-
στών ανατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 7
του περί εγγραφής και Ρύθμισης των υπηρε-
σιών του Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημο-
κρατία Νόμου (Ν. 45(Ι)/2019), στην Υπηρε-
σία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η
διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων έγινε
βάσει του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων
Εξετάσεων Νόμου του 2006 (Ν. 22(Ι)/2006).

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδό-
θηκαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Εγγραφής

Ορκωτών Μεταφραστών, το οποίο έχει και
την ευθύνη της δημοσίευσής τους.

Όπως αναγράφηκε και στα Εξεταστικά
Δοκίμια, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος
που θα συμμετάσχει στην εξέταση και θα
συγκεντρώσει τελική βαθμολογία 70% και
άνω, έχοντας εξασφαλίσει τουλάχιστον 50%
στο κάθε ένα ξεχωριστά από τα δύο μέρη του
εξεταστικού δοκιμίου. Με βάση τα αποτελέ-
σματα της γραπτής εξέτασης ανά γλώσσα,
καταρτίστηκε ο κατάλογος επιτυχόντων ή
αποτυχόντων.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερω-
θούν για τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με
τον Αριθμό Υποψηφίου τους από την ιστο-
σελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφο-
ριών.

Οι επιτυχόντες στην εξέταση θα ειδοποι-
ηθούν εντός των ημερών για τη διαδικασία
εγγραφής τους στο Μητρώο Ορκωτών Με-
ταφραστών. n

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων 
για Ορκωτούς Μεταφραστές
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Θέση Επιμετρητή Ποσοτήτων για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων ανακοινώνει ότι σύμ-
φωνα με τις πρόνοιες του περί της

Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμέ-
νων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορι-
σμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει
ανάγκη για απασχόληση ενός Επιμετρητή
Ποσοτήτων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων
έναντι κενών μόνιμων θέσεων. Η απασχό-
ληση αφορά ανάγκες στα κεντρικά γραφεία
του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκω-
σία. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι
η Α9. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς
και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Ετοιμάζει επιμετρήσεις, δελτία ποσο-

τήτων, τεχνικούς όρους, εκτιμήσεις, τεχνικές
καταστάσεις και πιστοποιητικά πληρωμής.

(β) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα
και διαχειρίζεται συμβόλαια οικοδομικών
έργων που μελετούνται και επιβλέπονται
από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί πα-
ραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς.

(γ) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί,
ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(δ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του
ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο
τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό περιλαμ-
βανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

(ε) Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των
καθηκόντων του.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθή-
κοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα: 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή

ισότιμο προσόν στην Επιμέτρηση Ποσοτή-
των.

(2) Πενταετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή
πείρα στον οικείο κλάδο σπουδών.

(3) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονι-

κού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον
οικείο κλάδο σπουδών, σύμφωνα με τη σχε-
τική νομοθεσία.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική
και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και
της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται
από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας.

(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που
αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλά-
χιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό
με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πλήρες
μέλος (Fellow ή Professional Associate)  του
Royal institution of Chartered Surveyors
(Quantity Surveying Division) ή / και μετα-
πτυχιακή πείρα πέραν της ελάχιστης στον οι-
κείο κλάδο σπουδών αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i)
Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η
Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνι-
κού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι
οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγ-
ματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της
Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα
έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να αποταθείτε στον κ. Αντρέα Τσουρή, στο
τηλέφωνο 22806750. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο 
Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης 
Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη
Δημόσια Υπηρεσία»,  το οποίο μπορούν να
προμηθευτούν από το Τμήμα Δημοσίων
Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
(www.mof.gov.cy/papd).

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται

κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με
ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περι-
λαμβανομένων και των ημερομηνιών προ-
ηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του
αιτητή  και να περιέχονται σε αυτό με ακρί-
βεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβα-
νομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης
του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα ανα-
γκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτη-
ρίου, αντίγραφα διπλώματος ή πτυχίου με
αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προ-
ηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο από-
δειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαι-
ώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή
άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει
να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γε-
νικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοι-
χεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από
την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδό-
τες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε
ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την
οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος),
τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία

συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά
τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το
περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρημα-
τοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε
αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η
απόκτηση πείρας στην επιμέτρηση ποσοτή-
των.  Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο. Τονίζεται ότι η απου-
σία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτού-
μενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του
έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός
από τη διαδικασία.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν,
έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα
Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου
165, Στρόβολος στον 1ο όροφο στο γραφείο
αρ. 156, του Τομέα Κτιρίων, μεταξύ των
ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποστα-
λούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη 
επιστολή, όχι αργότερα από τις 21 Φε-
βρουαρίου 2020. Στο εξωτερικό του φακέλου
να αναγράφεται «Αίτηση για τη Θέση 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ». n

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφά-
λισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει ότι οι
προσωπικοί και οι ειδικοί ιατροί του

ΓεΣΥ μπορούν να χρεώνουν τους δικαιού-
χους μέχρι 25 ευρώ ως πρόσθετη συμπλη-
ρωμή για επισκέψεις που πραγματοποιούν-
ται μετά τις 8 μ.μ. μέχρι τις 7 π.μ. τις καθη-

μερινές και οποιαδήποτε ώρα τα Σαββατο-
κύριακα και τις επίσημες δημόσιες αργίες.
Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι επισκέ-
ψεις/υπηρεσίες ιατρών με ειδικότητα στην
ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική, κυτταρο-
λογία και παθολογική ανατομία.

Για επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε
ιατρούς οποιαδήποτε άλλη ώρα, δεν επιτρέ-

πεται οποιαδήποτε χρέωση ως πρόσθετη
συμπληρωμή με αιτιολογία τη χρονική
στιγμή που έγινε η επίσκεψη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο δι-
καιούχος χρεωθεί με πρόσθετη συμπληρωμή
(μέχρι 25 ευρώ) λόγω της χρονικής στιγμής
που επισκέφθηκε τον ιατρό, τότε δεν θα χρε-
ωθεί με οποιαδήποτε άλλα ποσά.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι διαπιστώ-
σουν ότι η πιο πάνω πρόνοια δεν εφαρμόζε-
ται, παρακαλούμε όπως ενημερώνουν σχε-
τικά τον ΟΑΥ μέσω του Κέντρου Εξυπηρέ-
τησης ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν
κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη διεύθυνση info@gesy.org.cy. n

Χρεώσεις από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς 
για επισκέψεις εκτός κανονικού ωραρίου
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Επιστροφή στις επιτυχίες για την προσφυγική
ομάδα της Αμμοχώστου, την Ανόρθωση. Κέρδισε
μια άλλη προσφυγική ομάδα τη Δόξα Κατωκοπιάς

με 3-0 και εξακολουθεί για ακόμα μια αγωνιστική να
κρατά τα σκήπτρα της πρωτοπορίας με 39 βαθμούς.

Κατά τ’ άλλα οι υποχρεώσεις… τρέχουν και δεν αφή-
νουν περιθώρια για ‘ανάσες’ στην ‘Κυρία’, αφού σήμερα
Τετάρτη θα αντιμετωπίσουν τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ στο εξ’
αναβολής ντέρμπι του Α΄ γύρου και συγκεκριμένα της 5ης

αγωνιστικής. Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει την ευκαιρία
να δημιουργήσει απόσταση ασφαλώς από τους ‘γαλαζοκί-
τρινους’ της Λευκωσίας στους +8 βαθμούς και ταυτόχρονα
να διευρύνει σε +4 βαθμούς τη διαφορά της από την Ομό-
νοια.

Να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη μέσα σε λίγες
μέρες στο ΓΣΠ (έχασε 1-0 από την Ομόνοια) και ο στόχος
είναι να έρθει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, σε σχέση με
αυτό κόντρα στην Ομόνοια. Το πάθημα καλείται να γίνει…
μάθημα.

Δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο η Βαρωσιώ-
τικη ομάδα, αλλά ‘κτύπησε’ στο τέλος και το προβάδισμα
αυτό την βοήθησε στην επανάληψη να πετύχει άλλα δύο
τέρματα. Ντεμπούτο με τέρμα για τον Δημήτρη Χριστοφή.

Η Ομόνοια έδειξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (2-0)
πως φέτος έχει την ποιότητα να παίρνει τα παιχνίδια ακόμα
και αν δεν φτάνει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Έτσι οι ‘πρά-
σινοι’ έμειναν σε απόσταση… βολής από την κορυφή με 38
βαθμούς και αναμένουν το σημερινό ντέρμπι (ΑΠΟΕΛ –
Ανόρθωση) για να μετρήσουν με… ασφάλεια τα κουκιά
τους. Οι ‘πράσινοι’ δεν είχαν καλή παρουσία, αλλά μερικές
φορές  η ουσία μετρά περισσότερο και αυτό κρατούν από το
Σαββατιάτικο παιχνίδι. Η ομάδα ήταν σοβαρή όταν έπρεπε
στον μεσοαμυντικό τομέα και στις φάσεις που βρήκε στην
αντίπαλη εστία ήταν αποτελεσματική. Ήταν μια σημαντική
νίκη καθώς ας μην ξεχνάμε πως στο πρώτο γύρο οι μαυρο-
πράσινοι είχαν κάνει την ζημιά (1-1).

Πριν από το κυριακάτικο αγώνα με τον Εθνικό στο ΓΣΠ η
Ομόνοια έχει υποχρεώσεις Κυπέλλου. Παίζει με τη Δόξα
στην έδρα της και ασφαλώς θέλει να τελειώσει από το πρώτο
παιχνίδι την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο αγώνας θα διεξαχ-
θεί την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου.

Για όγδοο διαδοχικό παιχνίδι έμεινε χωρίς νίκη ο Ολυμ-
πιακός. Η τελευταία φορά που γεύτηκε το νέκταρ ενός τρί-
ποντου, ήταν στις 13 Δεκεμβρίου, όταν επικράτησε της
Δόξας με το ευρύ 6-2. Πέντε ήττες και τρεις ισοπαλίες είναι
ο απολογισμός του στις οκτώ τελευταίες του συναντήσεις,
(εντός – εκτός).

Ο Κύπριος προπονητής έμεινε γενικά ευχαριστημένος
από την προσπάθεια των παικτών του, απέναντι στην Ομό-
νοια, εντούτοις ήταν φανερό ότι έλειπε η σωστή τελική
πάσα. Το Σάββατο απέναντι στην Ανόρθωση θα γίνει ξανά
μεγάλη προσπάθεια με την ελπίδα από πλευράς τεχνικής
ηγεσίας ότι θα παρουσιαστεί βελτίωση. Να θυμίσουμε ότι η
‘Κυρία’ έβγαλε εκτός Κυπέλλου την ομάδα του Τακτακαλά.
Λευκή ισοπαλία στο Μακάρειο Στάδιο, 3-0 στο ‘Αντώνης
Παπαδόπουλος’. Να μην ξεχνούμε ότι οι μαυροπράσινοι  βρί-
σκονται πλέον κοντά στην επικίνδυνη ζώνη και έχουν σο-
βαρό κίνητρο να παλέψουν για βαθμούς.
Δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη

Ο ΑΠΟΕΛ τα… χρειάστηκε κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα
μέσα στο ΓΣΠ, αλλά τελικά πήρε τη νίκη (2-1) με αρκετή
δόση άγχους. Εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα του Απόλ-
λωνα και τον προσπέρασε στη βαθμολογία, μένοντας πα-
ράλληλα στο κυνήγι της Ανόρθωσης και της Ομόνοιας που
οδηγούν την κούρσα. Οι γαλαζοκίτρινοι έπιασαν τους 34
βαθμούς και στο -5 πλέον θα υποδεχθεί σήμερα Τετάρτη την
Ανόρθωση στο ΓΣΠ στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 5ης αγω-
νιστικής. Με νίκη ψαλιδίζει τη διαφορά στους δύο βαθμούς
από την πρωτοπόρο Ανόρθωση και στον ένα από την αιώνια
αντίπαλό του την Ομόνοια. Έτσι ο ΑΠΟΕΛ πέρασε με τον
καλύτερο του τρόπο τον αποκλεισμό από τον Απόλλωνα στο
Κύπελλο, απέδειξε πως δεν έχασε το ξεχωριστό μέταλλο που
‘δημιουργεί’ πρωταθλητές. Οι Ερυθρόλευκοι, πάλεψαν και

πάρα πολύ καλά το παι-
χνίδι, ιδιαίτερα κατά το
πρώτο μέρος. 

Ο επόμενος αντίπαλος
της Νέας Σαλαμίνας είναι
η Δόξα Κατωκοπιάς και με
νίκη θα διατηρηθεί στην
πρώτη εξάδα που είναι και
ο στόχος της.
Αφεντικό της Πόλης η
ΑΕΛ

Η ΑΕΛ ήταν η τελευ-
ταία ομάδα που τον νί-
κησε και από τότε έμεινε
αήττητος μέχρι να τον
κερδίσει ξανά η συμπολί-
τισσά του. Ο λόγος για το
ντέρμπι που έγινε στο
Τσίρειο, ανάμεσα στις δύο
ομάδες της Λεμεσού, την
ΑΕΛ και τον Απόλλωνα,
με τους ‘γαλαζοκίτρινους’,
όπως και στον πρώτο
γύρο, να παίρνουν τη νίκη
επί των ‘γαλάζιων’. Μια νίκη με σκορ 2-0, που στο γενικό της
συμπέρασμα κρίνεται δίκαιο, αφού στο β΄ ημίχρονο έπαιζε
έξυπνο παιχνίδι και σημείωσε και τα δύο τέρματα της.

Ο Απόλλωνας ήταν καλός, ιδιαίτερα στο Α΄ ημίχρονο,
κέρδισε πολλές μάχες στο χώρο του κέντρου, χωρίς όμως
πολλές τελικές προσπάθειες. Η συνέχεια για τους ‘γαλάζι-
ους’ ήταν μέτρια, με μόνο μία φάση στο 71΄ και έτσι γνώρισε
την ήττα μετά από τρεις μήνες περίπου.

Το στραβοπάτημα τον έφερε στην 4η θέση με 32 βαθμούς,
αφού το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο ΑΠΟΕΛ.
Από την άλλη η ΑΕΛ σταθεροποιείται στην πρώτη εξάδα,
όμως τόσο η ΑΕΚ Λάρνακας, όσο και η Νέα Σαλαμίνα που
διεκδικούν την είσοδο τους είναι σε απόσταση… αναπνοής.

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΛ είναι η Πάφος εκτός έδρας,
ενώ ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει την Ένωση Παραλιμνίου.
Επιτέλους νίκη για την Πάφο

Τη στιγμή που ο νεαρός Φινλανδός επιθετικός Βαλακάρι
‘συστηνόταν’ με τον καλύτερο τρόπο στο ποδόσφαιρό μας,
σκοράροντας δύο γκολ στην πρώτη του εμφάνιση με τη φα-
νέλα της Πάφου, η ομάδα της Πόλης έκανε πέρασμα θριάμ-
βου στο Δασάκι, όπου κατέβαλε τον Εθνικό με 0-3! 

Σημαντικό βήμα βαθμολογικής ανόδου για την Παφιακή
ομάδα, καθώς αυτή ήταν η πρώτη της νίκη μετά την 12η αγω-
νιστική, σ’ ένα παιχνίδι, όπου έπαιξε το παιχνίδι των αντεπι-
θέσεων και είχε απόλυτη επιτυχία, τη στιγμή που ο Εθνικός
έμεινε… με την κατοχή της μπάλας και τις ευκαιρίες που δη-
μιούργησε…

Ο Εθνικός Άχνας παρέμεινε στην 10η θέση με 14 βαθμούς,
ενώ η Πάφος (9η θέση) τον προσπέρασε με 17 βαθμούς, πιά-
νοντας τον Ολυμπιακό.

Η συνέχεια για τον Εθνικό είναι πολύ δύσκολη, αφού θα
έχει για αντίπαλό της την Ομόνοια στο ΓΣΠ, ενώ η Πάφος
θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ.

Μεγάλη… πολύ μεγάλη νίκη πήρε απέναντι στην ΑΕΚ, η
Ένωση Παραλιμνίου στο ‘Τάσος Μάρκου’, κερδίζοντας με 2-
1 και μάλιστα με ανατροπή, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε
η αυλαία της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Επιτυχία
που δίνει ανάσες βαθμολογικές στην ομάδα της Ένωσης
στην προσπάθεια που γίνεται για να κρατηθεί στην Α΄ Κα-
τηγορία.

Με την επιτυχία της αυτή, η Παραλιμνίτικη ομάδα ξέφυγε
από την επικίνδυνη ζώνη αφού πλέον είναι 10η με 15 βαθ-
μούς, έναν περισσότερο από τον 11ο Εθνικό Άχνας, ενώ η
ΑΕΚ έμεινε στην έκτη θέση με 25 βαθμούς και έχασε την ευ-
καιρία να ξεπεράσει την ΑΕΛ που είναι στο +1 πόντο και
στην 5η θέση.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πρεμιέρα είχαμε για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήμα-
τος Β΄ Κατηγορίας που διεξάγεται ως γνωστός σε δύο ομί-
λους με βάση τη διαμόρφωση της βαθμολογίας των δύο ομί-
λων της πρώτη φάσης. Στον όμιλο Premier θα αγωνιστούν
σε δύο γύρους οι ομάδες που θα διεκδικήσουν άνοδο και
στον όμιλο Standard οι ομάδες που θα καταβάλουν την προ-
σπάθεια για αποφυγή της διαβάθμισης. Σημειώνεται ότι, στη
δεύτερη φάση, οι ομάδες διατηρούν τους μισούς βαθμούς
που έχουν κερδίσει στην πρώτη φάση με στρογγυλοποίηση
προς τα πάνω.

Με νίκες προχώρησαν στην πρεμιέρα οι τρεις πρωτοπόροι
του ομίλου Premier. Ο πρωτοπόρος Ερμής (22 β.), πέτυχε
σπουδαία νίκη επί του ΑΣΙΛ (5ος 14 β.) με 1-0 και οδηγεί αήτ-
τητος την κούρσα. Δεύτερη ακολουθεί η Καρμιώτισσα (18
β.)που επιβλήθηκε άνετα της Αναγέννησης Δερύνειας (8η 8
β.) με 3-1. Δύσκολη αλλά πολύ σημαντική νίκη πήρε ο Άρης
(3ος 17 β.) στο Τσίρειο επί του Οθέλλου (7ος 10 β.) με 1-0.

Στον όμιλο Standard, ήρθαν αποτελέσματα που περιέ-
πλεξαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και όλες οι ομά-
δες, από την πρώτη μέχρι την τελευταία θα λέγαμε πως κιν-
δυνεύουν με υποβιβασμό, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το
βαθμολογικό σκηνικό. Ο πρωτοπόρος του Ομίλου Διγενής
Μόρφου (11 β.) νίκησε την ουραγό Ομόνοια Ψευδά (8η 5 β.)
με 2-1. Εκτός έδρας επιτυχία πανηγύρισε και η ΑΕΖ (6η 8 β.)
επί της Αλκής Ορόκλινης (3η 8 β.) με 1-0. Ισόπαλο έμεινε το
παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια Αραδίππου (4η 8 β.) και την
Ξυλοτύμπου (5η 8 β.) (1-1). Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η
αναμέτρηση μεταξύ του ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα (7ος 7 β.) και τον
Ακρίτα Χλώρακας (2ος 9 β.).
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η προσφυγική ομάδα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και ο Αχυ-
ρώνας Λιοπετρίου ξεχώρισαν στις πρώτες θέσεις της βαθμο-
λογίας στην Γ΄ Κατηγορία μετά τη διεξαγωγή της 17ης αγω-
νιστικής. Η ομάδα της Κερύνειας (38 β.) συνέτριψε την ου-
ραγό ΕΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς με 5-0, ενώ η ομάδα του
Λιοπετρίου (2η 36 β.) πήρε τη νίκη με 2-0 από τον Κούρρη
(3ος 33 β.).
ΚΥΠΕΛΛΟ
Τα ντέρμπι και οι … τυχεροί

Το ζευγάρι ΑΕΛ – ΑΕΚ αλλά και το τοπικό ντέρμπι Ανόρ-
θωση – Νέα Σαλαμίνα, ξεχωρίζουν από την κλήρωση της
προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου. Στα μαλακά μπορεί να
λεχθεί ότι έπεσαν Ομόνοια και Απόλλων.

Οι πράσινοι κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Δόξα και
οι κυανόλευκοι τον Εθνικό Άχνας.
Το πρόγραμμα ορίστηκε ως εξής:
ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πέμπτη 6/2/2020
Ομόνοια – Δόξα (17.00)
Τετάρτη 12/2/2020
ΑΕΛ – ΑΕΚ
Τετάρτη 19/2/2020
Ανόρθωση – Νέα Σαλαμίνα (16.40)
Απόλλωνα – Εθνικός Άχνας (17.00)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 19/2/2020
ΑΕΚ – ΑΕΛ (19.00)
Δόξα - Ομόνοια (19.00)
Τετάρτη 26/2/2020
Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωση (17.00)
Εθνικός Άχνας – Απόλλων (19.00)

Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίστηκαν στα 15 ευρώ το κα-
νονικό, 10 ευρώ το μαθητικό, 1 ευρώ το παιδικό. Τα Σωμα-
τεία αν επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν μείωση της τιμής. n

Η ‘Κυρία’ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα…
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Είμαστε έτοιμοι για άτυπη πενταμερή.

Νίκος Αναστασιάδης, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως

ένωσης δικαίου είναι καθήκον όλων μας.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου,

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Δεν κάνουμε μέτωπο κατά της Τουρκίας,

αλλά μέτωπο λογικής.

Νίκος Δένδιας,

ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Το Brexit δεν είναι ένα τέλος, αλλά μια αρχή.
Αυτή είναι η στιγμή που χαράζει η αυγή και
που σηκώνεται η αυλαία για μια νέα πράξη.
Μπόρις Τζόνσον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Το Brexit είναι μια βαθιά τομή για όλους
μας. Η Γερμανία θέλει να παραμείνει στενός
συνεργάτης και φίλος της Βρετανίας διότι
μοιραζόμαστε κοινές αξίες.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η πιστωτική επέκταση αλλά και η μείωση
των NPLs από τις τράπεζες είναι τα «κλει-
διά» για την ανάκαμψη της ελληνικής οικο-
νομίας.
Γιάννης Στουρνάρας,
Διοικητής της ΤτΕ.

Ο νέος κορωνοϊός που προκαλεί επιδημία
ιογενούς πνευμονίας στην Κίνα θα έχει αρ-
νητικές συνέπειες για την παγκόσμια οικο-
νομία. 
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,
Επικεφαλής του ΔΝΤ.

Το πλαίσιο για το μεταναστευτικό πρέπει να

αλλάξει.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,

Τέως Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 28 Ιανουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση
της Συντονιστικής Επιτρο-

πής των Οργανώσεων ΟΠΡΕΠΟ
(της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων
Πολιτών) των Κλάδων Συνταξι-
ούχων ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ με τον
Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο
Ιωάννου, στον οποίο η Συντονι-
στική Επιτροπή έθεσε τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνταξιούχοι αναφορικά με προ-
βλήματα υγείας. Μεταξύ άλλων
συζητήθηκαν η Β' Φάση του
ΓΕΣΥ, η ένταξη των Φαρμακείων
στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας του ΓΕΣΥ οι χρόνιοι ηλικιωμένοι ασθενείς, η πολύωρη
αναμονή ηλικιωμένων στις Πρώτες Βοήθειες και τα κέντρα
αποκατάστασης των ηλικιωμένων.

Η Επιτροπή καθώς και ο Ιατρός - Γεροντολόγος κ. Μάριος
Κυριαζής που συμμετείχε στη συνάντηση, ενημέρωσαν τον
Υπουργό και για την πρόοδο της ίδρυσης του Εθνικού Κέν-
τρου Γεροντολογίας.

Γενικά ήταν πολύ εποικοδομητική η συζήτηση και ο
Υπουργός ανέλυσε και απάντησε όλα τα ερωτήματα. Η Επι-
τροπή έμεινε πλήρως ικανοποιημένη από την ενημέρωση και
ευχαρίστησε τον Υπουργό για τις προσπάθειες που κάνει για
υλοποίηση του ΓΕΣΥ, της αυτονόμησης των δημόσιων νο-
σηλευτηρίων και γενικά για την υγεία όλου του πληθυσμού
της Κύπρου. n

Ικανοποίηση Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ
από συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

ΗJane Morrice από τη Βόρεια Ιρ-
λανδία, μέλος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής

Επιτροπής  από το 2006 μέχρι το 2020 με
συμμετοχή στην  «Ομάδα «Ευρώπη της
Πολυμορφίας» εξέφρασε λύπη για την
αποχώρηση της λόγω του  Brexit αλλά
και χαρά για όσα έμαθε και έζησε από τη
συμμετοχή της στους θεσμούς της Ενω-
μένης Ευρώπης. 

Σε απάντηση της σε σχετική ερώτηση
η αποχωρούσα βρετανίδα δήλωσε: Η
αποχώρηση από την ΕΟΚΕ μετά από 14
χρόνια κατά τα οποία υπηρετούσα τη
Βόρεια Ιρλανδία στην Ευρώπη και την Ευρώπη στη Βόρεια
Ιρλανδία, μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα: Λυπά-
μαι που αποχωρώ, αλλά είμαι και ταυτόχρονα χαρούμενη
που πέρασα εδώ τόσα χρόνια μαθαίνοντας πολλά από τό-
σους πολλούς έξυπνους και υπέροχους ανθρώπους. 

Τα μέλη και το  προσωπικό της ΕΟΚΕ από κάθε γωνιά της
ΕΕ με δίδαξαν όλα όσα  χρειαζόμουν  να μάθω για την τέχνη
του συμβιβασμού, της συναίνεσης, της κατανόησης, της ανο-
χής και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ ατόμων προερχο-
μένων από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Αυτός ακριβώς είναι ο συνδετικός ιστός της οικο-

δόμησης της ΕΕ και της προσέγγισης των
λαών των 28 κρατών μελών. 

Η Jane Morrice με την αποχώρηση της
απηύθυνε και στα μέλη και το προσωπικό
της ΕΟΚΕ το μήνυμα: Ό,τι και αν συμβεί
μετά το Brexit αυτή η «συντροφικότητα»
των λαών  που ζουν είτε στη βάση είτε
στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας των
πολιτών πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί
την κινητήρια δύναμη της ΕΕ. Η μονα-
δική συμβουλή μου προς εκείνους που
βρίσκονται τώρα στο τιμόνι της ΕΕ είναι
να αλλάξουν πορεία και να επικεντρω-
θούν πλήρως στις ανάγκες των πολιτών

της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αποτελεί ένα από τα με-
γαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιστορίας.  Οφείλει,
λοιπόν, να βρει τρόπους για τη βελτίωση της συμμετοχής
των πολιτών της με τη διαβεβαίωση  ότι η φωνή τους θα ει-
σακούεται πάντοτε. 

Η ελπίδα μου για το μέλλον είναι να δω τους πολίτες να
αισθάνονται υπερήφανοι για την ΕΕ. Ως Βρετανή  υπήκοος
από τη Βόρεια Ιρλανδία, έχω την τύχη  χάρη στη σχετική
Συμφωνία να μπορώ να παραμείνω Ευρωπαία πολίτης μετά
το Brexit και να συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη
αυτού του στόχου. n

Ανάμικτα τα συναισθήματα για το Brexit
Χαρακτηριστική δήλωση  μέλους της ΕΟΚΕ

Το καφεστιατόριο μας προσφέρει εξυπηρέτηση σε
φιλικές συναντήσεις και για τις σημαντικότερες
οικογενειακές μας διοργανώσεις.

Μαθητές από 33 σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη
θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες στις 19 και 20
Μαρτίου 2020 για να συμμετάσχουν στη νέα έκ-

δοση της εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου
φωνή!» (YEYS), η οποία αποτελεί την εμβληματική εκδή-
λωση της ΕΟΚΕ για τη νεολαία. Αυτή τη φορά, η εκδήλωση
θα ακολουθήσει το πρότυπο της Διάσκεψης των Ηνωμένων
Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP).

Οι μαθητές θα κληθούν να εκπροσωπήσουν έναν συγκε-
κριμένο κλάδο, μία βιομηχανία ή μία ομάδα χωρών και να
διαπραγματευτούν μεταξύ τους με στόχο τη διατύπωση συ-
στάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. n

YEYS 2020 - Η ΕΟΚΕ θα διοργανώσει 
σύνοδο κορυφής νέων με θέμα το κλίμα


