
Οι δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας  προαπαιτούμενο 
για την επιτυχία της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ
Τον Μάρτιο του 2010, η στρατηγική της Λισαβόνας

αντικαταστάθηκε από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
(«Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατη-

ρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»
(COM(2010)2020)). Η νέα στρατηγική προώθησε επτά εμ-
βληματικές πρωτοβουλίες, τέσσερις εκ των οποίων είναι ιδι-
αίτερα σημαντικές προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνι-
στικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ: «Ένωση καινοτομίας»
(COM(2010)0546), «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»
(COM(2010)0245), «Βιομηχανική πολιτική για την εποχή
της παγκοσμιοποίησης» (COM(2010) 0614) και «Νέες δε-
ξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» (COM(2008)0868). Η εμ-
βληματική πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πο-
λιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» εστιάζει σε 10
δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής αν-
ταγωνιστικότητας. 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής με τίτλο: «Βιο-
μηχανική Πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»

(COM(2011)0642),  ζητά εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις, καθώς και συνεκτικές και συντονισμένες πολιτι-
κές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό να ενισχυθεί η οικονο-
μική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να
ευνοηθεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Oι δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας αποτελούν  βασικό προ-
απαιτούμενο για την επιτυχία της Βιομηχανικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η οποία  εντάσσεται στις τρέχου-
σες προτεραιότητες  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Αυτό το
μήνυμα μετέφερε η ηγεσία των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων στον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο
Thierry Breton σε συνάντηση τους την περασμένη βδομάδα.
Ο Επίτροπος συμφώνησε με τους συνδικαλιστές και δήλωσε
ότι η νέα Κοινοτική Πολιτική θα πρέπει  να κατοχυρώνει τη

συμμετοχή των Συνδικάτων και να μην περιλαμβάνει πρό-
νοιες αντίθετες προς τα συμφέροντα των εργαζομένων.  

Πιο συγκεκριμένα οι Συνδικαλιστές ηγέτες  τόνισαν ότι η
ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει πολιτικές ανά-
πτυξης της βιομηχανίας οι οποίες θα  συμβαδίζουν με την
πράσινη συμφωνία και την κυκλική οικονομία και θα δημι-
ουργούν ευκαιρίες  για απασχόληση ποιότητας για τους ερ-
γαζομένους. 

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ευ-
ρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU Ian Go-
udriaan  αναφέρθηκε στην καίρια  σημασία των δημοσίων
υπηρεσιών για την αποτελεσματική  λειτουργία των διαφό-
ρων υπουργείων και των τοπικών  διοικήσεων σε όλους τους
τομείς των δραστηριοτήτων τους, από το στάδιο της υπο-
δομής μέχρι την ορθολογική λειτουργία δημοσίων υπηρε-
σιών και δημοσίων εταιρειών. 

Ιδιαίτερης σημασίας, πρόσθεσε ο ΓΓ της ETUC, είναι ο το-
μέας των προμηθειών και των δημόσιων επενδύσεων μέσω
των οποίων υλοποιούνται οι επιδιωκόμενες  επιτυχίες. Χωρίς
την αναγνώριση και στήριξη του ρόλου των δημόσιων υπη-
ρεσιών η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ θα αποτύχει, συνό-
ψισε ο Ian Goudriaan, επισημαίνοντας ιδιαίτερα και τη ση-
μασία του τομέα του τομέα της υγείας και του τομέα  της
ψηφιακής πολιτικής στους οποίους απαιτείται ιδιαίτερη
ασφάλεια ώστε να μη διαρρέουν πολύτιμα στοιχεία σε εμπο-
ρικές εταιρείες των οποίων πάγιος στόχος είναι η μεγιστο-
ποίηση των  κερδών και ασφαλώς όχι το γενικότερο συμφέ-
ρον αλλά η εκμετάλλευση των  πολιτών. n

Στο έργο του Καθηγητή Μπαμπι-
νιώτη για τη διεθνή προβολή της
Ελληνικής γλώσσας αναφέρτη-
καν σε εκδήλωση για τον επι-
φανή γλωσσολόγο, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας και ο Υπουργός
Παιδείας.    σελ. 12

Εκδήλωση για τη διαχρονικότητα 
της Ελληνικής γλώσσας

Άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθη-
γητή Π.Κ. Ιωακειμίδη στο Αθηναϊκό
ΒΗΜΑ για τις διαφορές της Ελλάδας
με την Τουρκία και απόψεις και επιχει-
ρήματα για αναζήτηση λύσεων.    σελ.3

Σε μια προσπάθεια να αντικρού-
σει την αντίθεση του Γάλλου
Προέδρου η Πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον
ντερ Λάιεν αναφέρεται στα οφέλη

για την ΕΕ από την ένταξη των Βαλκανίων.   σελ. 11

Υπέρ ένταξης των Βαλκανίων
η Πρόεδρος της Κομισιόν

Ελληνοτουρκικά: ανάσχεση 
ή επίλυση προβλημάτων;
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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
Η Περσεφόνη Μάρκου, Επιθεωρητής 

Εμπορίου και Βιομηχανίας, διορίζεται στη
θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, από τις 3 Φεβρουαρίου
2020.

Ο Ανδρέας Ιωαννίδης, Πρωτοκολλητής
(με δοκιμασία), Δικαστική Υπηρεσία, διορί-
ζεται με δοκιμασία στη θέση Λειτουργού Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από
τις 3 Φεβρουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, από τις 3 Φεβρουαρίου
2020: Κυριάκος Ανδρέου, Νιόβη-Παρασκευή
Γεωργιάδη, Στέφανος Ζαβρός, Παναγιώτα
Θεοχάρους, Λούκας Κλεοβούλου, Γιώργος
Κολιός, Αλέξανδρος Νικολάου, Παναγιώτα
Κέντα-Παπαμιχαήλ, Μαριλένα Τρικωμίτου.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Δασικού Λειτουργού, Τμήμα Δασών,
από τις 3 Φεβρουαρίου 2020: Γεώργιος Ανα-
στασιάδης, Ευάγγελος Ανδρέου, Γρηγόρης
Ασπρομάλλης, Σάββας Καρτανά, Μάμας 
Νικοδήμου, Κωνσταντίνος Παρούτης, Κων-

σταντίνος Περικλέους, Γεώργιος Χαπέσιης,
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Σαββάκης 
Χατζηλαού.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

O Γεώργιος Κυριακίδης, ο οποίος αφυπη-
ρέτησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρεσία
από τις 4 Νοεμβρίου 2014 και είχε προαχθεί
από την 1η Οκτωβρίου 2011 στη θέση Διευ-
θυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του
οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυ-
ρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προ-
άγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την
1η Οκτωβρίου 2011 μέχρι την πρόωρη αφυ-
πηρέτησή του.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Λειτουργοί
Β΄ (Κτηματολογίου), προάγονται στη θέση
Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ (Κτηματο-
λογίου), από τις 15 Ιανουαρίου 2020: Χαρά-
λαμπος Στ. Στυλιανού, Παναγιώτης Πανα-
γιώτου, Μαρία Τάππα-Κολοκοτρώνη, Μαρία
Μάρκου, Αναστάσης Α. Αριστείδου.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Λειτουργοί
Β΄ (Χωρομετρίας/Χωρομετρικών Υπολογι-
σμών), προάγονται στη θέση Κτηματολογι-
κού Λειτουργού Α΄ (Χωρομετρίας/Χαρτο-
γραφίας/Χωρομετρικών Υπολογισμών/Φω-
τολιθογραφίας), από τις 15 Ιανουαρίου 2020:
Νεκτάριος Κυριάκου, Γιώργος Κωνσταντί-

νου.
Η Παγώνα Λουκά-Ηλία, Λειτουργός Ανα-

δασμού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, προάγεται στη θέση Λειτουργού Ανα-
δασμού Α', Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας, από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Η Βαρβάρα Λουκά-Παπαγιάννη, Λειτουρ-
γός Αναδασμού, Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, προάγεται στη θέση Λειτουρ-
γού Αναδασμού Α', από τις 15 Ιανουαρίου
2020.

Ο Ξενοφώντας Αγαθοκλέους, Λειτουργός
Αναδασμού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας, προάγεται στη θέση Λειτουργού
Αναδασμού Α', από τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Η Κυριακούλα Α. Ονησιφόρου, Ανώτερος
Λειτουργός Στατιστικής, προάγεται στη
θέση Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής, από
τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης
Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δη-
μόσιας Υγείας, προάγονται στη θέση Ανώτε-
ρου Ιατρικού Λειτουργού, από τις 15 Ια-

νουαρίου 2020: Ειρήνη Κόττερ, Άννα Σπύ-
ρου-Νουσκά, Σωτηρούλα Χρίστου, Δέσπω
Ορφανίδου, Αλέξης Καλαβάς.

Οι πιο κάτω, Υγειονομικοί Επιθεωρητές,
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, προάγονται στη θέση Ανώτερου
Υγειονομικού Επιθεωρητή, 2ης Τάξης, από
τις 15 Ιανουαρίου 2020: Ανδρούλα Περικλέ-
ους, Λαμπηδόνα Κώστα, Τερψούλα Σωτη-
ρίου, Βασίλης Χριστοφίδης, Στέλλα Ευθυ-
μίου, Τηλέμαχος Νικολαΐδης, Σωφρόνιος Ξε-
νοφώντος, Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Οι πιο κάτω Πληρεξούσιοι Υπουργοί, Εξω-
τερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη θέση
Πρέσβη, Εξωτερικές Υπηρεσίες, από την 1η
Φεβρουαρίου 2020: Γεώργιος Ζωδιάτης, Μά-
ριος Λυσιώτης.

Ο Γιώργος Α. Γεωργίου, Αρχαιολογικός
Λειτουργός Α', Τμήμα Αρχαιοτήτων, προ-
άγεται στη θέση Εφόρου Αρχαιοτήτων,
Τμήμα Αρχαιοτήτων, από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2020. n

Αχιλλέας Λοϊζίδης
Σε ηλικία 95 ετών απεβίωσε στις 6 Φε-

βρουαρίου ο πρώην Διευθυντής Κτηματολο-
γίου Αχιλλέας
Λοϊζίδης,  ο
οποίος παράλ-
ληλα με την
αξιολογική του
ανέλιξη στο
Τμήμα κέρδισε
και τη βαθειά
εκτίμηση  των
σ υν α δ έ λ φ ων
του για την πο-

λύτιμη προσφορά του στο προσωπικό του
Τμήματος. 

Ο εκλιπών διορίστηκε στο Κτηματολόγιο
το 1942  ως απλός υπάλληλος και εργάστηκε
σχεδόν σε όλους τους Κλάδους του ως Κτη-
ματολόγος  στη Λευκωσία  και την Πάφο.
Χάρη στη φιλομάθεια και επιμορφωτική
του δραστηριότητα απέκτησε και  δίπλωμα
Νομικού και με την αναδιοργάνωση του
Τμήματος το 1962 αναδείχθηκε σε μια από
τις τότε Διευθυντικές θέσεις Ανώτερου Κτη-
ματολογικού Λειτουργού Διακατοχής και
Εγγραφής, θέση στην οποία διακρίθηκε
τόσο για την εμβρίθεια   γνώσεων όσο και
την αποτελεσματικότητα χειρισμού υποθέ-
σεων όπως και  την καθοδήγηση συναδέλ-
φων και ευρύτερα ενδιαφερομένων του ιδιω-
τικού τομέα  που απευθύνονταν σε αυτόν για
συμβουλή και καθοδήγηση. 

Διορίσθηκε στη θέση  Διευθυντή Κτημα-
τολογίου το 1986,  θέση από την οποία αφυ-
πηρέτησε τον επόμενο  χρόνο. ΄Αριστες οι
εντυπώσεις των συναδέλφων του για τη συ-
νεργασία του όταν  απευθύνονταν σ΄αυτόν
για την  πρόθυμη καθοδήγηση του για  ολο-
κλήρωση  δύσκολων εργασιών αλλά και για
την πορεία τους για σταθερή ανέλιξη, 
Αίμιλη (Σταυρίδου) Γερούδη

Συμπληρώνεται αυτές τις μέρες ένας χρό-
νος από τότε που έφυγε σε  ηλικία πλήρους

προσφοράς   η
Αίμιλη (Σταυρί-
δου) Γερούδη,
α ξ έ χ α σ τ η
στους συνα-
δέλφους της
για την υπηρε-
σία της στο
Τμήμα Υπηρε-
σιών Κοινωνι-
κής Ευημερίας,
όπως  και στον ευρύτερο κοινωνικό τομέα
στον οποίο ήταν  πολύτιμη  η εθελοντική και
επίλεκτη προσφορά της.

Η αείμνηστη συνάδελφος γεννήθηκε στην
Κερύνεια το 1950 όπου και μεγάλωσε και
φοίτησε στα σχολεία της μέχρι που πήγε για
σπουδές στα Νομικά στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη δημό-
σια υπηρεσία υπηρέτησε στο Τμήμα Υπηρε-
σιών Κοινωνικής Ευημερίας στο οποίο δια-
κρίθηκε για τον χαρακτήρα  και τις
ικανότητες της και  ανελίχθηκε μέχρι το
βαθμό της Πρώτης Κοινωνικής Λειτουργού. 

Η Τουρκική εισβολή του 1974, δυο μόλις
μήνες  μετά το γάμο της με τον επίσης Νο-
μικό Σπύρο Γερούδη ανάγκασε τη μόλις δη-
μιουργηθείσα  οικογένεια να εγκαταλείψει
την αγαπημένη Κερύνεια, την οποία η 
Αίμιλη ουδέποτε ξέχασε και συνέχισε να
προσφέρει σ’ αυτή. Με την πρόωρη αφυπη-
ρέτηση της από το δημόσιο υπηρέτησε την
Κερύνεια  ως μέλος  του Δημοτικού Συμβου-
λίου και  ως μέλος και Πρόεδρος  της Σχολι-
κής Εφορείας,  μέλος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου της Κερύνειας,  του Ομίλου Γυναικών
Επαρχίας  Κερύνειας και της Λέσχης Λάϊονς,
και σε αντικατοχικές και άλλες εκδηλώσεις
για τη σκλαβωμένη πόλη.  

Για την αγαπητή συνάδελφο οργανώθη-
καν από ομίλους στους οποίους συμμετείχε,
εκδηλώσεις τιμής  στη μνήμη της με εκδή-
λωση χθες από το Δήμο  και τη Σχολική Εφο-
ρεία  Κερύνειας. n

Δημοσιοϋπαλληλικά πένθη

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) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων

στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
Μηνιαίος μισθός (μικτός): € 560 (20 ώρες/εβδομάδα) - Έδρα: Λευκωσία.  
Tα προσόντα, τα καθήκοντα, οι όροι απασχόλησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

και όλα τα σχετικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ  www.volunteerism-
cc.org.cy, στην κεντρική σελίδα στο σημείο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ώρα
10:00.
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, Τηλ. 22514786, Email: info@volunteerism-cc.org.cy

Ετήσια Γενική Συνέλευση Υπαλλήλων Γεωλογικής Επισκόπησης
Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου, η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 08:30 π.μ., στην αίθουσα συ-
νεδριάσεως του Τμήματος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:
1. Λογοδοσία Προέδρου.
2. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων.
3. Οικονομικός απολογισμός από την ταμεία.
4. Διάφορα.
Στην ενότητα 4 εμπίπτουν θέματα που θα εγγράψουν προς συζήτηση τα μέλη του κλά-

δου. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγράψει
θέματα προς συζήτηση, νοουμένου ότι αυτά θα υποβληθούν γραπτώς προς το ΔΣ δύο
τουλάχιστον μέρες πριν την ετήσια γενική συνέλευση, δηλ. μέχρι την Τετάρτη 26 Φε-
βρουαρίου 2020. Η παραλαβή των θεμάτων θα γίνει από το Γραμματέα του Κλάδου, συ-
νάδελφο Πάρι Ιωσήφ.
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Aπόψεις και σχόλια
Ελληνοτουρκικά: ανάσχεση ή επίλυση
προβλημάτων;

O κεντρικός άξονας, στόχος μας για τα
Ελληνοτουρκικά θα πρέπει να είναι αυτός

του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου μετά το
1922: στρατηγική
επίλυσης των προ-
βλημάτων για την
προστασία της κυ-
ριαρχίας, κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων
και συμφερόντων
μας. Οι θεωρίες για
ανάσχεση/αναχαί-

τιση (containment) της Τουρκίας, κ.λπ., φο-
βάμαι ότι βρίσκονται στη σφαίρα της ουτο-
πίας.

Η στρατηγική λύσης εκκινεί από μια σειρά
από παραδοχές όπως:

(i) Η Τουρκία από τη στιγμή που αποκλεί-
στηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες
μέλος επιδιώκει να καταστεί περιφερειακή
δύναμη ή, όπως το αποκαλεί η ίδια, central
state ασκώντας επιρροή στην περιφέρεια και
επέκεινα. Στην επιδίωξη αυτή χρησιμοποιεί
hard power (στρατιωτική δύναμη) και soft
power (ήπια μέσα - Ισλάμ κ.λπ.) και με ενίοτε
στρεβλωτική ερμηνεία των κανόνων του διε-
θνούς δικαίου. Και ως πρώην αυτοκρατορία
αναπολεί «τις δόξες και τα μεγαλεία» του
παρελθόντος. Ετσι κάνουν δυστυχώς σχεδόν
όλες οι πρώην αυτοκρατορίες (H.B./Brexit,
Ρωσία κ.ά.).

(ii) Στη λογική αυτή έχει δύο κύριους στό-
χους σχετικά με την Ελλάδα: (α) να αποτρέ-
ψει τη μετατροπή του Αιγαίου σε «Ελληνική
λίμνη» και (β) να αποτρέψει τον αποκλεισμό
της από την Αν. Μεσόγειο. Και εδώ πρέπει
να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένες από τις θέ-
σεις μας, αν και «δίκαιες», καταλήγουν πρα-
κτικά, ακουσίως ή εκουσίως, ακριβώς εκεί -
έλεγχος του Αιγαίου στο 73% με την ενδε-
χόμενη επέκταση των χωρικών υδάτων στα
12 μίλια (Τουρκία 8,1%) και πλήρης απο-
κλεισμός της από τη Μεσόγειο με την ενο-
ποίηση της ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. Για
να αποτρέψει αυτά η Τουρκία προβάλλει
ορισμένα θεμιτά επιχειρήματα αλλά  και
απαραδέκτως εξωφρενικές, έκνομες αξιώ-
σεις/θέσεις.

(iii) Η ελληνική πλευρά ακολούθησε (με
ορισμένες εξαιρέσεις - Κ. Καραμανλής, Κ.
Σημίτης) στρατηγική «μη επίλυσης των προ-
βλημάτων» λόγω κυρίως του φόβου του πο-
λιτικού κόστους μπροστά στο ενδεχόμενο
κάποιων οριακών συμβιβασμών. Οχυρώθηκε
πίσω από δύο κυρίως επιχειρήματα: (α) ότι
έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία
(οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ ΑΟΖ σήμερα)
και (β) ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ των ελ-
ληνικών απόψεων και συμφερόντων (καθώς
ορισμένοι περίμεναν ακόμη και ... διάλυση
της Τουρκίας).

(iv) Η πραγματικότητα δείχνει με πολλούς
τρόπους ότι «ο χρόνος δεν εργάζεται υπέρ
ημών». Εργάζεται εις βάρος μας και υπέρ της
Τουρκίας. Καθώς, πρώτον, η Τουρκία έχει δι-
ευρύνει την agenda των θεμάτων εις βάρος
μας (σήμερα αριθμούν συνολικά 8+3+1 = 12
κύρια θέματα) και, δεύτερον, το συνολικό
ισοζύγιο ισχύος μετατοπίζεται δραματικά
υπέρ της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι «εάν

δεν επιλύσουμε τα προβλήματα, μπορεί να
οδηγηθούμε σε εθνικές περιπέτειες».

Ένα status quo με άλυτα τα προβλήματα
είναι διαχρονικά επικίνδυνο και αδύνατο
(unsustainable). Η Τουρκία δεν πρόκειται να
εγκαταλείψει στόχους, αξιώσεις και θέσεις.

Περιεχόμενο στρατηγικής
Θα πρέπει να χαράξουμε μια ολοκληρω-

μένη στρατηγική επίλυσης των προβλημά-
των για την προστασία της κυριαρχίας μας,
με δύο προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν τη
διαπραγματευτική μας θέση: πρώτον, ενί-
σχυση της αποτρεπτικής μας δύναμης και,
δεύτερον, ενίσχυση-διεύρυνση των συμμα-
χιών μας για στήριξη μιας τέτοιας στρατηγι-
κής. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να κινεί-
ται πάντοτε εντός των ορίων του διεθνούς
δικαίου/δικαίου της θάλασσας. Επομένως κι-
νήσεις όπως π.χ. η κατάθεση συντεταγμένων
θα πρέπει να αποκλεισθούν κατηγορημα-
τικά.

Ειδικότερα η στρατηγική μας θα πρέπει να
περιλαμβάνει:

(α) την επεξεργασία από πλευράς μας
Μιας πρότασης με λεπτομερείς θέσεις για
την επίλυση σε δύο κύρια στάδια: πρώτον,
διαπραγμάτευση με την Τουρκία η οποία
είναι αναγκαία (και από τη Σύμβαση για το
Δίκαιο της Θάλασσας) και, δεύτερον, προ-
σφυγή στo Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
(Μπορεί βέβαια να προηγηθεί ένας κύκλος
διερευνητικών συνομιλιών, αν και δεν νο-
μίζω ότι θα προσφέρει πολλά - μάλλον ρο-
κανίζει χρόνο.) Η Τουρκία είναι υποχρεω-
μένη να δεχθεί μια τέτοια στρατηγική με τε-
λική συνυπογραφή Συνυποσχετικού. (Το τι
πάμε στο Δικαστήριο θα είναι αντικείμενο
της διαπραγμάτευσης και σχετικών κατάλ-
ληλων διατυπώσεων.) Ζητούμε από την ΕΕ
να στηρίξει ενεργά τη στρατηγική αυτή.

(β) Στο μεταξύ, από πλευράς μας επεκτεί-
νουμε τα χωρικά μας ύδατα όπου μπορούμε
ακινδύνως (Ιόνιο, Κέρκυρα/ Αλβανία) και
οριοθετούμε ΑΟΖ ολικώς ή μερικώς όπου
επίσης μπορούμε κατόπιν συμφωνίας (Ιτα-
λία, Αλβανία, Αίγυπτος).

(γ) Προκειμένου να ενισχύσουμε τη θέση
μας:

1. Ορίζουμε ευθείες γραμμές βάσης.
2. Κλείνουμε τους κόλπους.
3. Φέρνουμε το Μνημόνιο Λιβύης Τουρ-

κίας σε Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ - Τουρκίας.
4. Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

να καλέσει τη Λιβύη και την Τουρκία να ακυ-
ρώσουν το Μνημόνιο. (Διαφορετικά κα-
λούμε τη Λιβύη να συνυπογράψει συνυπο-
σχετικό για παραπομπή του θέματος στο
Διεθνές Δικαστήριο.)

5. Είμαστε σε ετοιμότητα για ενεργοποί-
ηση της Ρήτρας Αμοιβαίας Συνδρομής της
Συνθήκης Λισαβόνας (αρθ. 42,7).

(δ) Ενθαρρύνουμε τη Λευκωσία να προ-
χωρήσει στην επίλυση του Κυπριακού προ-
βλήματος (η λύση είναι σχεδόν έτοιμη -
πλαίσιο Guterres). Χωρίς την επίλυση δεν
πρόκειται να εκτονωθεί η κατάσταση στην
Αν. Μεσόγειο.

(ε) Επιδιώκουμε τη σύναψη μιας ειδικής
σχέσης-ΕΕ -Τουρκίας μέσα από την οποία
εξασφαλίζουμε ρυθμίσεις για τον πλήρη σε-
βασμό από πλευράς Τουρκίας των συνόρων
μας, του διεθνούς δικαίου, κ.λπ., καθώς και
κάποιες ρυθμίσεις για το Προσφυγικό-Με-

ταναστευτικό (υπάρχουν τέσσερα τουλάχι-
στον κεφάλαια). Είναι προφανές ότι η υλο-
ποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί ευ-
ρύτατη πολιτική συναίνεση και κατάλληλη
προετοιμασία της κοινής γνώμης.

Θέματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
Υπάρχουν τρεις ξεχωριστές κατηγορίες θε-

μάτων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μόνο
η πρώτη ανήκει αυστηρά στο πεδίο των δι-
μερών ελληνοτουρκικών σχέσεων.

α. Κατηγορία
1. Χωρικά ύδατα - 12 μίλια.
2. Εναέριος χώρος - 10 μίλια.
3. Οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ

(Μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης).
4. Θαλάσσια σύνορα (συμβατικά) ΒΑ. Αι-

γαίου.
5. Αποστρατιωτικοποίηση νησιών.
6. Ορια FIR (περιοχή ευθύνης πτήσεων). 
7. Περιοχές έρευνας και διάσωσης.
8. Γκρίζες ζώνες.
β. Κατηγορία
9. Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης.
10. Άνοιγμα ,Θεολογικής Σχολής Χάλκης.
11. Προσφυγικό - Μεταναστευτικό.
γ. Κατηγορία
12. Κυπριακό.

Π. Κ. Ιωακειμίδης,
Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Η δύση της Δύσης 
Σε έτος μετάβασης σε ένα νέο πολιτικό

σκηνικό γι’ αυτό που έχουμε συνηθίσει να
αποκαλούμε «Δύση» εξελίσσεται το έτος

2020. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες τον Νοέμ-
βριο θα κριθεί αν η
φιλελεύθερη αμερι-
κανική δημοκρατία
θα επιβιώσει του
εθνικολαϊκιστικού
τυφώνα που εκπρο-
σωπεί ο Nτόναλντ
Τραμπ. Ο Τζόνσον

στο Λονδίνο αντιμετωπίζει ήδη την πρώτη
κυβερνητική του κρίση, ενώ στα τέλη του
χρόνου θα φανεί ποια τελική μορφή θα λάβει
το περιώνυμο Brexίt και πoιες θα είναι οι επι-
πτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γαλ-
λογερμανικός άξονας της οποίας υφίσταται
ήδη σοβαρούς κλυδωνισμούς, με το άστρο
του Εμανουέλ Μακρόν να δύει εν όψει των

δημοτικών εκλογών του Μαρτίου, ενώ η
αιφνίδια πολιτική κρίση στο Βερολίνο ανα-
δεικνύει το κενό ηγεσίας στο CDU και κλο-
νίζει την κυβέρνηση συνασπισμού. 

Και όλα αυτά σε μια Ευρώπη που ήδη εδώ
και καιρό βρίσκεται σε κατάσταση παραλυ-
σίας και παρακολουθεί τα διεθνή τεκταινό-
μενα χωρίς καμία δυνατότητα να τα επηρεά-
σει. Ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το πι-
θανότερο είναι να επανεκλεγεί ο Τραμπ, γε-
γονός που θα αποδείξει ότι έχει επέλθει μια
ριζική αλλαγή στις προτιμήσεις του εκλογι-
κού σώματος, με αύξηση της εκπροσώπησης
των χαμηλών λαϊκών στρωμάτων, που έλ-
κονται από τη ρητορική Τραμπ. Ποιος θα το
έλεγε μάλιστα ότι στους Δημοκρατικούς θα
προηγείτο ο θεωρούμενος «Σοσιαλιστής»
Μπέρνι Σάντερς;  Ήδη όμως έχει ξεκινήσει η
αντεπίθεση των λεγόμενων μετριοπαθών, οι
οποίοι ποντάρουν στον πρώην επιτυχημένο
δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικλ
Mπλoύμπεργκ, οπότε δεν αποκλείεται να
δούμε τον Νοέμβριο μια σύγκρουση μεταξύ
δύο δισεκατομμυριούχων, με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να συμβολίζει.

Δεν θέλει λοιπόν και πολλή σκέψη για να
γίνει αντιληπτό ότι η λεγόμενη «Δύση» έχει
αρχίσει να δύει, έχοντας περιέλθει σε μια βα-
θύτατη κρίση, τα σημάδια της οποίας είχαν
φανεί εδώ και καιρό. Κυρίως με την απουσία
ικανών ηγετών που θα μπορούσαν να την
αποτρέψουν. Και το δυστύχημα είναι ότι
ακόμη και η Μέρκελ, που ήταν η μόνη που
ξεχώρισε για τις ηγετικές της ικανότητες,
έπειτα από 14 χρόνια εξουσίας, αναγκάζεται
να αποχωρήσει εν μέσω μιας πολιτικής θύελ-
λας, την οποία δεν είχε προβλέψει. Ενώ και
οι ελπίδες που εξέθρεψε ο Μακρόν σπάζον-
τας το κομματικό κατεστημένο άρχισαν να
σβήνουν, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την
έντονη αρνητική στάση των γάλλων ψηφο-
φόρων στο μεταρρυθμιστικό του πρό-
γραμμα. Πράγμα που δεν συμβαίνει για
πρώτη φορά στη Γαλλία. Ετσι τώρα, αντι-
δράσεως μη ούσης, μπορούν να θριαμβεύουν
στη διεθνή σκηνή οι γνωστοί σε όλους μας
αυταρχικοί ηγέτες. Και αυτό είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 16.02.2020

l Όντως η Δύση βρίσκεται σε βαθύτατη
κρίση.

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λατσιών
Mετά από νεότερη απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας το Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ

Λατσιών θα συνεχίσει τη λειτουργία του και γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγγραφή σε όλα
τα τμήματα του Νηπιαγωγείου για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 μέχρι τις 13 Μαρτίου
2020.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και τα αναγκαία
δικαιολογητικά από τη διεύθυνση του Νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 22488609.  Αιτήσεις
εγγραφής είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης μας www.pasydy.org ή
από το Νηπιαγωγείο.

Υπενθυμίζουμε ότι τα δίδακτρα για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 έχουν καθοριστεί ως
ακολούθως:

Για τα παιδιά μελών που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο τα δίδακτρα είναι €210, ενώ
για τα παιδιά μη μελών τα δίδακτρα είναι €270.  Για δεύτερο παιδί παραχωρείται έκπτωση
€20.

Από Κεντρική Γραμματεία ΠΑΣΥΔΥ
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Όλες οι γυναίκες της Κύπρου σε
ΜΟΝΟΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ,

από τις 11:00 μέχρι τις 12:00μ.μ.
Η πρωτοβουλία «ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ» καλεί

όλες τις γυναίκες της Κύπρου να ΑΠΕ-
ΧΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ, να σταθούν έξω από το χώρο
όπου βρίσκονται, η μία δίπλα στην άλλη και
να δείξουν την παρουσία τους διά της απου-
σίας τους.

Εμείς που στελεχώνουμε τη δημόσια υπη-
ρεσία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις υπη-
ρεσίες φροντίδας, τις υπεραγορές, τη βιομη-
χανία, το εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης, τα
ιδιωτικά γραφεία, τους εθελοντικούς οργα-
νισμούς, εμείς που παράλληλα προσφέρουμε
την απλήρωτη εργασία μας στο σπίτι με τα
παιδιά και τους ηλικιωμένους, ΑΣ ΣΤΑΜΑ-
ΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ και ας δώσουμε
ένα ηχηρό μήνυμα από όλες τις γυναίκες της
Κύπρου προς την Πολιτεία και ολόκληρη την
κοινωνία.

Για τερματισμό της βίας – για ισότητα στα
κέντρα λήψης αποφάσεων - για μηδενική
ανοχή στον σεξισμό, τις διακρίσεις και τα έμ-
φυλα στερεότυπα - για νομοθεσίες και δομές
προστασίας και στήριξης - για κατοχύρωση
των δικαιωμάτων μας - για σεβασμό

Για πρώτη φορά, ανεξάρτητες γυναίκες,
γυναικείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις,
μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ιδιωτικοί και
δημόσιοι φορείς και οργανισμοί από όλη την
Κύπρο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας.

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ
Να βγούμε από τη γραμμή. Να χαλάσουμε

το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Είμαστε το
μισό του πληθυσμού. Δεν συμβιβαζόμαστε
με το μισό των δικαιωμάτων.

Στόχος μας είναι να φέρουμε στο προσκή-
νιο τα δικαιώματά μας, να θέσουμε στο επί-
κεντρο του δημόσιου διαλόγου τις σοβαρές
ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος μας. Να
κινητοποιήσουμε την κοινωνία ώστε να κα-
τανοήσει ότι οι έμφυλες διακρίσεις συνδέον-
ται άμεσα με την ανάπτυξη και την οικονο-

μία, την κοινωνική συνοχή και την ουσια-
στική δημοκρατία, αλλά και το πώς, η έμ-
φυλη βία, σε κάθε της έκφανση, αποτελεί
κοινωνικό όνειδος και υποβιβάζει τον πολι-
τισμό μας.

Εμείς, που κάθε ώρα δίνουμε τον εαυτό
μας, στη δουλειά, στο σπίτι, στους άλλους…
Σε μια κοινωνία που απαιτεί να μην κουρα-
ζόμαστε ποτέ, να μη ζητάμε τίποτα και να
χαμογελάμε συνεχώς, ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ μι-
λήσουμε για όλα αυτά που ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, δολοφονήθηκαν
τουλάχιστον 38 γυναίκες από πρώην ή νυν
σύντροφο. Οι γυναικοκτονίες είναι αποτέ-
λεσμα των σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα
δύο φύλα και συνήθως αποτελούν την κλι-
μάκωση χρόνιας κακοποίησης».

Είναι η ώρα για αποτελεσματικές πολιτι-
κές προστασίας των γυναικών και τερματι-
σμό της έμφυλης βίας!

«Από την ίδρυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας έχουν υπηρετήσει 227 άντρες
υπουργοί και μόλις 11 γυναίκες».

Είναι η ώρα να βγούμε από τη γραμμή, να
σπάσουμε το επαναλαμβανόμενο μοτίβο! Εί-
μαστε το μισό του πληθυσμού, δεν συμβιβα-
ζόμαστε με το μισό των δικαιωμάτων!

“Το οικονομικό κόστος της βίας κατά των
γυναικών στην Κύπρο, εκτιμάται στα 186
εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό υπολο-

γίζεται σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτού-
του για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)”.
ΚΥΠΡΟΣ 2020 - Είναι η ώρα για εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών κοριτισιών!

«Οι γυναίκες είναι απούσες από τα κέντρα
λήψης αποφάσεων και όλες τις θέσεις εξου-
σίας: μόλις 1 γυναίκα υπουργός από τους 11
στην Κυβέρνηση (15%), μόνο 11 γυναίκες σε
σύνολο 56 βουλευτών (18%) και συμμετοχή
στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν ξεπερ-
νάει το 15%. - ΚΥΠΡΟΣ 2020 - Είναι η
ώρα για αποτελεσματικά μέτρα που θα δια-
σφαλίσουν ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα
λήψης αποφάσεων!

«Οι γυναίκες στην Ευρώπη προσφέρουν
κατά μέσο όρο 13 ώρες περισσότερο από ό,τι
οι άντρες σε απλήρωτη εργασία κάθε εβδο-
μάδα. Οι δουλειές του σπιτιού, το μαγείρεμα,
η φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, κατα-
νέμονται άνισα ανάμεσα στα φύλα. Σύμ-
φωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
Ισότητα των Φύλων (EIGE) η Κύπρος συγ-
καταλέγεται στις χώρες με την μεγαλύτερη
ανισότητα στο διαμοιρασμό των ευθυνών
στο σπίτι» ΚΥΠΡΟΣ 2020 - Είναι η ώρα για
ισότητα στο σπίτι και δημιουργία δομών φύ-
λαξης παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με
αναπηρίες!

«Εννέα μήνες μετά την σύλληψη του
Νίκου Μεταξά για τη δολοφονία πέντε γυ-
ναικών και δύο παιδιών, το πόρισμα για τις
ευθύνες αστυνομικών που φέρονται να είχαν
αγνοήσει τις καταγγελίες της εξαφάνισής
τους, παραμένει σε εκκρεμότητα». ΚΥΠΡΟΣ
2020 - Είναι η ώρα για ουσιαστική διασφά-
λιση των δικαιωμάτων των μεταναστριών!

«Βουλευτής επιτέθηκε φραστικά σε βου-
λευτίνα προσβάλλοντας με σεξιστικές ανα-
φορές την προσωπική της ηθική, επειδή δια-
φώνησε με τις θέσεις της σε συζήτηση για
χρηματοπιστωτικά θέματα». ΚΥΠΡΟΣ 2020
- Είναι η ώρα για απαλλαγή από τα έμφυλα
στερεότυπα και τον σεξισμό!

«Σχεδόν ανύπαρκτες οι γυναίκες στα διοι-
κητικά συμβούλια των τραπεζών. Σύμφωνα
με έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
Αρχής για το 2018, οι γυναίκες αποτελούσαν

μόλις το 15% στα όργανα λήψης αποφάσεων
των κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων».
ΚΥΠΡΟΣ 2020 - Είναι η ώρα για ίσες ευκαι-
ρίες εκπροσώπησης σε όλα τα κέντρα λήψης
αποφάσεων!

«Άντρας 33 ετών από τη Λευκωσία ξυλο-
φόρτωσε τη σύντροφό του όταν του ανακοί-
νωσε ότι είναι έγκυος και σκοπεύει να κρα-
τήσει το παιδί, προκαλώντας της πραγμα-
τική σωματική βλάβη, προκειμένου να
αποβάλει». ΚΥΠΡΟΣ 2020 - Είναι η ώρα για
καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης
βίας!

«Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με
το μεγαλύτερο χάσμα συντάξεων μεταξύ αν-
δρών και γυναικών. Σύμφωνα με τη Eurostat,
για το 2018, οι γυναίκες άνω των 65 ετών
έλαβαν σύνταξη κατά μέσο όρο 38% χαμη-
λότερη από αυτή των ανδρών». ΚΥΠΡΟΣ
2020 - Είναι η ώρα για ισότητα στις αμοιβές
και τις συντάξεις!

Είμαστε το μισό του πληθυσμού. Δεν συμ-
βιβαζόμαστε με το μισό των δικαιωμάτων.

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ!
• Να βγούμε από τη γραμμή.
• Να χαλάσουμε το επαναλαμβανόμενο

μοτίβο.
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ!
• Για εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

και κοριτσιών
• Για ισότητα στους μισθούς και τις συν-

τάξεις
• Για ισότητα και εξάλειψη των διακρίσεων

στην εργασία
• Για ενίσχυση των δομών υγείας και υπη-

ρεσιών φροντίδας
• Για ισότητα στα κέντρα λήψης αποφά-

σεων
• Για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων

των μεταναστριών
• Για διαπαιδαγώγηση στις υγιείς σχέσεις
• Για απαλλαγή από τα έμφυλα στερεό-

τυπα και τον σεξισμό
• Για νομοθεσίες, δομές και μέτρα που θα

εξαλείψουν τις ανισότητες και όλες τις μορ-
φές διακρίσεων κατά των γυναικών

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ! n 

Ενόψει της Ημέρας Ίσης Αμοιβής, που
για φέτος είναι η 19η Φεβρουαρίου
2020, το Υπουργείο Εργασίας, Πρό-

νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πραγ-
ματοποιήσει σειρά ενημερωτικών δράσεων
κατά την εβδομάδα 17-21 Φεβρουαρίου
2020. 

Μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί και
ραδιοφωνική εκστρατεία μαζί με την Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποί-
ηση του κοινού για το ζήτημα του χάσματος
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ενημε-
ρωτική εκστρατεία στο πλαίσιο της επιθεώ-
ρησης της εργατικής νομοθεσίας κατά την

βδομάδα 17-21 Φεβρουαρίου. 
Συγκεκριμένα οι Επιθεωρητές Εργασιακών

Σχέσεων θα επισκεφτούν υποστατικά σε
όλες τις επαρχίες της Κύπρου, με στόχο την
παροχή πληροφόρησης στους εργοδότες και
τους εργοδοτούμενους για το πρόβλημα του
χάσματος αμοιβών, τις πρόνοιες της σχετι-
κής νομοθεσίας, καθώς και  τον τρόπο που
μπορεί να δράσει όποιος/α εργαζόμενος/η
θεωρεί ότι τυγχάνει διάκρισης ως προς την
αμοιβή του/της λόγω φύλου.

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία,
υποχρεώνει τον εργοδότη να παρέχει σε άν-
δρες και γυναίκες εργαζόμενους ίση αμοιβή
για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας
(στον ίδιο εργοδότη, ή σε άλλη συνδεδεμένη

επιχείρηση του ιδίου ομίλου επιχειρήσεων).
Ταυτόχρονα, παρέχει στους εργαζόμενους το
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας .

Στην Κύπρο το ποσοστό του χάσματος
αμοιβών είναι 13,7%, ενώ  ο μέσος όρος του
χάσματος στη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 16%
(σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία
που αφορούν το 2017). 

Το χάσμα αμοιβών έχει μειωθεί σημαντικά
με την πάροδο των χρόνων, αφού από το
14,9% που ήταν το 2013, το 2017 μειώθηκε
στο  13,7%. 

Παράλληλα, ενώ το 2010 το χάσμα στην
Κύπρο ήταν μεγαλύτερο από το μέσο όρο
στην Ε.Ε. (16,4%), πλέον η Κύπρος έχει επι-
τύχει ένα ποσοστό χαμηλότερο από τον

μέσο όρο της ΕΕ (16%).
Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών συνιστά ένα σύνθετο φαινόμενο  με
βαθύτερα κοινωνικά αίτια, γι ’αυτό και η αν-
τιμετώπισή του προϋποθέτει παρεμβάσεις σε
πολλά επίπεδα. 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί τις συνδικα-
λιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, οργα-
νωμένους φορείς καθώς και κάθε εργαζό-
μενο και εργαζόμενη όπως συνδράμουν στις
προσπάθειες αντιμετώπισης του χάσματος
αμοιβών. 

Το χάσμα αμοιβών δεν αφορά μόνο τις γυ-
ναίκες, αλλά αφορά όλους μας. n 

«Είναι η Ώρα»: στάση εργασίας όλων των γυναικών της Κύπρου στις 6 Μαρτίου
Μια δράση διεκδίκησης και αλληλεγγύης

Eκστρατεία διαφώτισης για την ΗΜΕΡΑ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, 19 Φεβρουαρίου 2020
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή αμφισβητή-

θηκε η νομιμότητα της απόφασης της ΕΔΥ,
με την οποία προήχθησαν στη μόνιμη θέση
Γραμματέα Β’ ή Υποπρόξενου, Εξωτερικές
Υπηρεσίες , από 1.10.2017, αντί του αιτητή,
τα ενδιαφερόμενα μέρη («Ε.Μ.») (1) Χα-
τζηττοφής, (2) Κονναρή, (3) Ψευδιώτης, (4)
Παντελίδης, (5) Πολυκάρπου, (6) Άσσος και
(7) Πογιατζής.

Η απόφαση προαγωγής των πιο πάνω λή-
φθηκε στη συνεδρία της ΕΔΥ, ημερομηνίας
11.9.2017. Στην εν λόγω συνεδρία, είχε προ-
σέλθει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Εξωτερικών («ο Διευθυντής»), ο οποίος,
σύμφωνα με τα σχετικά πρακτικά της συνε-
δρίας, αφού σύστησε για προαγωγή τα Ε.Μ.,
αποχώρησε, πριν από τη λήψη της επίδικης
απόφασης. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής που παρουσιάστηκε προσωπικά

ισχυρίστηκε ότι ο Διευθυντής πεπλανημένα
και χωρίς τη διενέργεια της δέουσας έρευνας
έκρινε ότι με βάση τις ετήσιες υπηρεσιακές
τους εκθέσεις, οι υποψήφιοι
ήσαν ισοδύναμοι σε αξία, ενώ
παρέλειψε να αναφερθεί στην
υπό των υποψηφίων κατοχή
του προσόντος της ευθυκρι-
σίας και ακεραιότητας χαρα-
κτήρα, που προβλέπεται στο
οικείο σχέδιο υπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα, προβλήθηκε
ο ισχυρισμός ότι πεπλανη-
μένα και χωρίς τη δέουσα
έρευνα ο Διευθυντής έκρινε
ότι ο αιτητής δεν κατείχε πρό-
σθετα προσόντα και/ή δεν
έλαβε υπόψη του για τη δια-
μόρφωση της σύστασής του,
ως έπραξε για τους λοιπούς
υποψηφίους και δη για τα
Ε.Μ., τα πρόσθετα προσόντα που κατείχε ο
αιτητής. Εσφαλμένα δε και ανεπίτρεπτα,
σύμφωνα με τον αιτητή, αποδόθηκε υπερ-
βολική βαρύτητα στα εν λόγω πρόσθετα
προσόντα των Ε.Μ., σε βαθμό που αυτά να
προσλαμβάνουν «χαρακτήρα πλεονεκτήμα-
τος προσδίδοντας έκδηλη υπεροχή στους
επιλεγέντες». Τέλος, ο αιτητής ισχυρίζεται
ότι πεπλανημένα παρακάμφθηκε από τον
Διευθυντή η υπεροχή του σε αρχαιότητα
έναντι των Ε.Μ. 2 και 3.

Τέλος προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι

τρωτή και υποκείμενη σε ακύρωση ήταν και
η απόφαση της ΕΔΥ, η οποία και έλαβε
υπόψη τις προαναφερθείσες συστάσεις του
Διευθυντή. 

Από την πλευρά της, η ευπαίδευτη συνή-
γορος για τους καθ’ ων  η αίτηση, αντι-
κρούοντας τους εγειρόμενους λόγους ακύ-
ρωσης, αντέτεινε ότι η προσβαλλόμενη από-
φαση λήφθηκε κατόπιν διενέργειας της
δέουσας έρευνας, καθόλα ορθά και νόμιμα,
σύμφωνα με το Σύνταγμα και την οικεία νο-
μοθεσία, είναι δε αυτή επαρκώς και/ή δεόν-
τως αιτιολογημένη, εύλογα επιτρεπτή και
εντός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας
της Διοίκησης και ουδεμία πλάνη εμφιλοχώ-
ρησε κατά τη λήψη αυτής. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου 
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α). Είναι πάγια και διαχρονικά νομολογη-

μένο ότι πρόσθετα προσόντα που δεν προ-
βλέπονται από το σχέδιο υπηρεσίας, λαμβά-
νονται υπόψη μόνο εφόσον είναι συναφή
προς τα καθήκοντα της θέσης.

β). Απόκειται στο διορίζον όργανο να τα
αξιολογήσει και σταθμίσει, αποφεύγοντας
δυο άκρα, ήτοι, αφενός, να μη δοθεί σ’ αυτά
υπερβολική βαρύτητα, ώστε να ισοδυναμούν
με απόδοση έκδηλης υπεροχής, αλλά, αφε-
τέρου, η σημασία που τους δίδεται να μην
είναι εντελώς οριακή, όπως θα ήταν, αν τα
πρόσθετα προσόντα δεν είχαν σχέση με τα
καθήκοντα της θέσης. Μέσα σε αυτά τα όρια
το Δικαστήριο δεν επεμβαίνει σε ό,τι αφορά
την αξιολόγηση και στάθμιση των στοιχείων

γ). Έχει επίσης νομολογηθεί ότι, σε περί-
πτωση ισοδύναμων υποψηφίων ως προς τις

υπηρεσιακές εκθέσεις, πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα
σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης, παρέχουν πλεονέ-
κτημα στον κάτοχό τους για
την εκτέλεση των καθηκόν-
των της θέσης

δ). Εν προκειμένω, κρίθηκε
τόσο από τον Διευθυντή όσο
και από την ΕΔΥ ότι τα Ε.Μ.,
σε αντίθεση με τον αιτητή,
κατέχουν και μεταπτυχιακό
τίτλο, ο οποίος, παρόλο που
δεν απαιτείται από το οικείο
Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε απο-
τελεί πλεονέκτημα ή πρό-
σθετο προσόν, αποτελεί υψη-
λού επιπέδου προσόν και

σχετίζεται με τις δραστηριότητες και αρμο-
διότητες του Υπουργείου Εξωτερικών και, ως
εκ τούτου, του δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα. 

ε). Χωρίς να υπεισέρχομαι στη σχετικό-
τητα των μεταπτυχιακών τίτλων των Ε.Μ.
καθώς και των πρόσθετων προσόντων του
αιτητή με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της
επίδικης θέσης ή/και με τις δραστηριότητες
και αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι, 
σε αντίθεση με τον αιτητή, όλα τα Ε.Μ. κα-
τέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και/ή 

διπλώματα.
στ). Υπενθυμίζεται εν πρώτοις ότι, κατά

πάγια νομολογία, δεν αποτελεί έργο του Δι-
καστηρίου η πρωτογενής αξιολόγηση των
προσόντων των υποψηφίων και ο συσχετι-
σμός των υπό αναφορά μεταπτυχιακών τίτ-
λων του αιτητή με τα καθήκοντα και τις 
ευθύνες της επίδικης θέσης εκφεύγει του
ελέγχου του Δικαστηρίου τούτου. Χαρακτη-
ριστικές επί του θέματος είναι
και οι επισημάνσεις του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου στην Λακ-
κοτρύπη κ.α. ν. Δημοκρατίας,
Συνεκδ. Υποθ. Αρ. 135/2012
κ.α., ημερ. 4.8.2015, όπου λέχ-
θηκε ότι αποτελεί έργο κα-
θαρά διοικητικό η ερμηνεία
του σχεδίου υπηρεσίας και το
Δικαστήριο δεν επεμβαίνει με
τη διενέργεια πρωτογενούς
έρευνας και ουσιαστικής κρί-
σης για το θέμα της κατοχής εκ μέρους των
υποψηφίων των απαιτούμενων προσόντων. 

ζ). Ενόψει των πιο πάνω, κρίνω ότι, στη
βάση του συνόλου των θεσμοθετημένων
κριτηρίων αξιολόγησης, περιλαμβανομένων
και των μεταπτυχιακών τίτλων, που όλα τα
Ε.Μ. κατείχαν, οι οποίοι και λήφθηκαν
υπόψη στη σχετική αξιολόγηση, εφόσον κρί-
θηκαν ως σχετικοί με τα προσόντα και τος
δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, ορθώς και, εν πάση περιπτώσει, εύλογα
ο Διευθυντής έκρινε ότι τα Ε.Μ. υπερτερού-
σαν έναντι του αιτητή και σύστησε αυτούς
για προαγωγή, δεδομένου, επαναλαμβάνε-
ται, ότι όλα τα Ε.Μ., σε αντίθεση με τον αι-
τητή, διέθεταν μεταπτυχιακούς τίτλους. 

η). Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη θέση
του αιτητή ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα δικά
του πρόσθετα προσόντα (πιστοποιητικά κα-
τοχής ξένων γλωσσών και πιστοποιητικό με
τίτλο “Certificate of Diplomatic Law: Privi-
leges and Immunities, DiploFoundtion,
Malta”), τα οποία εκτενώς παραθέτει στην
αγόρευσή του και στα οποία αναφέρθηκε με
έμφαση και κατά το στάδιο των διευκρινί-
σεων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. 

θ). Δε χωρεί αμφιβολία ότι οι μεταπτυχια-
κοί τίτλοι που κατείχαν τα Ε.Μ., ως αυτοί
έχουν παρατεθεί αναλυτικά πιο πάνω, συνι-
στούν υπέρτερα προσόντα σε σχέση με αυτά
του αιτητή και ορθώς δόθηκε σε αυτά η ανά-
λογη βαρύτητα τόσο από τον Διευθυντή όσο
και από την Ε.Δ.Υ.. Επιπρόσθετα, δεν έχω
λόγο να αμφισβητήσω ότι όλα τα προσόντα
των υποψηφίων, τα οποία, ως ρητά αναγρά-
φεται στο σχετικό πρακτικό, βρίσκονταν, ως
μέρος του περιεχομένου των προσωπικών
φακέλων των υποψηφίων, ενώπιον του Δι-
ευθυντή αλλά και της Ε.Δ.Υ., λήφθηκαν
υπόψη για τη διαμόρφωση της σύστασης
αλλά και της τελικής κρίσης της. 

ι). Στη βάση δε του ίδιου σκεπτικού, δεν
μπορώ να συμφωνήσω ούτε με τη θέση του
αιτητή ότι δεν λήφθηκε υπόψη η υπό του 
οικείου σχεδίου υπηρεσίας προβλεπόμενη

απαίτηση περί διοικητικής και οργανωτικής
ικανότητας, ακεραιότητας χαρακτήρα, ευθυ-
κρισίας, πρωτοβουλίας, ζήλου και ικανότη-
τας αναλήψεως ευθύνης. Επαναλαμβάνω
ότι, σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό συνε-
δρίας της ΕΔΥ, ημερομηνίας 11.9.2017, όλα
τα στοιχεία αναφορικά με τους υποψηφίους
ήσαν ενώπιον του Διευθυντή αλλά και της
καθ’ ης η αίτηση και, στη βάση των ενώπιον

μου δεδομένων, δεν έχω λόγο
να αμφισβητήσω ότι αξιολο-
γήθηκε δεόντως και η υπό
των υποψηφίων κατοχή του
συγκεκριμένου προσόντος.

ια). Στην υπόθεση Δημο-
κρατία ν. Ανδρέου και άλλων
(1993) 3 Α.Α.Δ. 153, η Ολο-
μέλεια του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου επιβεβαίωσε τη νο-
μολογιακή αρχή ως προς την
περιθωριακή σημασία πρό-

σθετων προσόντων που δεν είναι σχετικά με
τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης.
Στην Λουκά ν. Α.Η.Κ. (1996) 4 Α.Α.Δ. 1040,
ο Δικαστής Καλλής (ως ήταν τότε), συνό-
ψισε εύστοχα τις αρχές που εξάγονται από
τη νομολογία επί του υπό εξέταση θέματος,
ως ακολούθως:

«Πράγματι είναι νομολογημένο ότι προ-
σόντα ‘πρόσθετα από εκείνα που προβλέ-
πονται από το Σχέδιο Υπηρεσίας συνιστούν
παράγοντα οριακής σημασίας για διεκδική-
σεις του κατόχου τους για προαγωγή’. (Δη-
μοκρατία ν. Κουκκουρή και άλλων (1993) 3
Α.Α.Δ. 598, 609). Δεν θεμελιώνουν από μόνα
τους έκδηλη υπεροχή. Ωστόσο αποτελούν
παράγοντα ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής του πιο
κατάλληλου υποψήφιου. Έχει, επομένως, νο-
μολογηθεί ότι προσόντα πέρα από εκείνα
που απαιτούνται από τα σχέδια υπηρεσίας
αλλά έχουν σχέση με τα καθήκοντα του
υπαλλήλου και τα οποία τον καθιστούν πιο
κατάλληλο για την εκτέλεση αυτών των κα-
θηκόντων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
(Δομετάκης ν. Δημοκρατίας (1988) 3 Α.Α.Δ.
1673, 1678-79, Ανδρέου ν. Δημοκρατίας
(1979) 3 Α.Α.Δ. 379, 388, Σωτηριάδου και
άλλοι ν. Δημοκρατίας (1983) 3 Α.Α.Δ. 921,
943-944. Βλ. και Δημοκρατία ν. Ανδρέου και
άλλων (1993) 3 Α.Α.Δ. 153, 162, σύμφωνα
με την οποία ‘ακαδημαϊκά προσόντα που
έχει ένας υποψήφιος, επιπλέον αυτών που
καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας ως τα
απαραίτητα ή ως πλεονέκτημα, λαμβάνον-
ται γενικά υπόψη, αν είναι συναφή προς τα
καθήκοντα της θέσης αλλιώς έχουν περιθω-
ριακή σημασία’)».

Ιβ). Ενόψει των πιο πάνω λοιπόν, δεν δια-
κρίνω να έχει εμφιλοχωρήσει οποιαδήποτε
πλάνη της ΕΔΥ ούτε ως προς την υπό των
διαδίκων κατοχή πρόσθετων προσόντων,
όπου μάλιστα διαπιστώνεται υπεροχή των
Ε.Μ. έναντι του αιτητή, αλλ’ ούτε και σε
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίσης. n

Υπόθεση Αρ. 1677/2017

ΧΑΤΖΗΚΥΡΟΥ,
Αιτητή

v.
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,

Καθ’ ων η αίτηση
30 Ιανουαρίου, 2019

Είναι πάγια και δια-
χρονικά νομολογη-
μένο ότι πρόσθετα
προσόντα που δεν
προβλέπονται από
το σχέδιο υπηρε-
σίας, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εφό-
σον είναι συναφή
προς τα καθήκοντα
της θέσης.

Δε χωρεί αμφιβολία
ότι οι μεταπτυχια-
κοί τίτλοι που κα-
τείχαν τα Ε.Μ., συ-
νιστούν υπέρτερα
προσόντα σε σχέση
με αυτά του αιτητή.
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Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 
για τη μεταστέγαση κυβερνητικών τμημάτων

Στις ανάγκες στέγασης σημαντικών
υπηρεσιών του κράτους σε κεντρικό
επίπεδο, οι οποίες δεν ικανοποιούνται

σήμερα, είτε λόγω της ακαταλληλότητας του
κτηρίου τους είτε λόγω του ασύμφορου των
ενοικίων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονο-
μικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, μετά τη
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις
12 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι έχουν τεθεί δια-
φορετικά χρονοδιαγράμματα για μεταστέ-
γαση, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του
χρόνου προβλέπεται η μεταστέγαση όλων
αυτών των υπηρεσιών. Είπε, επίσης, ότι το
Υπουργικό Συμβούλιο είχε προκηρύξει εκδή-
λωση ενδιαφέροντος το 2019 για απόκτηση

κτηρίων για κάλυψη μονίμων στεγαστικών
αναγκών του κράτους, ώστε το κράτος να
μπορεί να στεγαστεί σε μόνιμες εγκαταστά-
σεις με πιο συμφέροντες όρους προς αντικα-
τάσταση κτηρίων τα οποία έχουν και μεγάλο
ενοίκιο και ενδεχομένως να μην κρίνονται
ως κατάλληλα για στέγαση υπηρεσιών του
κράτους.

Κατά προτεραιότητα, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο είχε καθορίσει την ανάγκη μεταστέ-
γασης των Υπουργείων Υγείας και Εξωτερι-
κών μέχρι να διορθωθεί το υφιστάμενο κτή-
ριό τους, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και το
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανά-
στευσης λόγω της ακαταλληλότητας των

υφισταμένων κτηρίων τους και κατά δεύτερο
λόγο να προχωρήσει το συντομότερο δυ-
νατό η ανέγερση του Αρχαιολογικού Μου-
σείου.

Με βάση πρότασή του ΥπΟικ, την οποία
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, προτείνε-
ται όπως το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης μεταστεγαστεί στο πρώτο
κτήριο της FBME στη Λεωφόρο Λεμεσού
και το Υπουργείο Εργασίας στο κτήριο Γιώρ-
κειο στον Πύργο Β΄ είτε μέχρι την πλήρη
ανακαίνιση του υφισταμένου κτηρίου είτε
μέχρι την ανέγερση νέου πολυώροφου στο
Γιώρκειο, στον Πύργο Β΄.

Επιπλέον, προτείνεται όπως τα εξωτερικά
ιατρεία Λευκωσίας και το Τμήμα Οδοντια-
τρικών Υπηρεσιών μεταστεγαστούν στο κτή-
ριο Γιώρκειο στον Πύργο Β΄, το Υπουργείο
Υγείας στο κτήριο Γιώρκειο στον Πύργο Α΄,
το Υπουργείο Εξωτερικών στο πρώην κτήριο
των γραφείων της Λαϊκής Τράπεζας επί της
Λεωφόρου Αθαλάσσας (θα είναι έτοιμο τον
Απρίλιο του 2020) και η Υπηρεσία Ασύλου
στο κτίριο City Home 69.

Σύμφωνα με τον Υπουργό το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί
το κτίριο Ιnterorient στη Λεμεσό. Αυτή είναι
η προτεραιότητα αλλά υπάρχει σχεδιασμός
και για άλλα Υπουργεία που δεν έχει ξεκα-
θαρίσει.

Ο κ. Πετρίδης διευκρίνησε ότι Υπουργικό
Συμβούλιο έχει εγκρίνει την προτεινόμενη
κατανομή των συγκεκριμένων κτηρίων και
έχει αναθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων
τον συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία αξιο-
λόγησης των ακινήτων και στο Τμήμα Κτη-
ματολογίου την εκτίμηση της αξίας των ανα-
καινισμένων ακινήτων, ενώ έχει εξουσιοδο-
τήσει τα μέλη της τεχνικής επιτροπής ώστε
να αρχίσουν την διαπραγμάτευση με τους
προσφέροντες για την αγορά αυτών των
ακινήτων, ούτως ώστε να στεγαστούν μόνι-
μες ανάγκες του κράτους. Το Υπουργικό
Συμβούλιο θα επανέλθει για έγκριση μετά τη
διαπραγμάτευση που θα γίνει για τα κτήρια
αυτά. n

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου ΥπαλλήλωνΤμήματος Δασών
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου ΥπαλλήλωνΤμήματος Δασών, στην Ετήσια Γενική

Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 και ώρα 17:30, στην αί-
θουσα στον πρώτο όροφο του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού, στην οδό Αναστάση
Σιούκρη (βόρεια του Ζωολογικού Κήπου και νότια των Δικαστηρίων).

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του

χρόνου που πέρασε.
2. Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία του Προέδρου.
3. Οποιοδήποτε θέμα που θα υποβληθεί στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβου-

λίου δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Πολιτικής Άμυνας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Πολιτικής Άμυνας αποφάσισε, σύμ-

φωνα με το Άρθρο 15.15α του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, τη σύγκλιση Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Φε-
βρουαρίου 2020 και ώρα 16:00 στο εστιατόριο Πανόραμα (Γεωργία) στη Χοιροκοιτία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 15.15.δ του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ κατά την Ετήσια Γενική
Συνέλευση κύρια Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα Πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται λογοδοτεί ο Γραμματέας ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται.

2. Συζήτηση για τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν τον Κλάδο.
3. Διάφορα θέματα που θα υποβληθούν γραπτώς από τα μέλη, δύο(2) τουλάχιστον ημέ-

ρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.
Σημειώνεται ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων

μελών, σε δεκαπέντε(15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκληση της, αποτελεί απαρ-
τία. Οι αποφάσεις της θα είναι δεσμευτικές.

Πρόεδρος Μικαέλλα Μαλά               Γραμματέας, Παναγιώτα Ηλία

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Πάφου
Καλούνται όλα τα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Πάφου στην Ετήσια Τα-

κτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 2020
και ώρα 4.30 μμ. στο Αμφιθέατρο του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Πάφο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
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 των πα-

ρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, απο-
τελεί απαρτία.

Πρόεδρος, Νεόφυτος Νεοφύτου                          Γραμματέας, Γιαννάκης Ιωάννου

Πρόσκληση ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Πάφου
για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας

Αγαπητοί Συνάδελφοι 
Το Επαρχιακό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Πάφου, με την ευκαιρία της παγκόσμιας μέρας

της γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2020, εύχεται σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους κάθε προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Παράλληλα διοργανώνει εκδήλωση την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 04:00μμ
στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΟΝΙΚΑ στην Κάτω Πάφο.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
1. Διάλεξη με θέμα: Κλιμακτήριος- Εμμηνόπαυση, συμπτώματα και θεραπεία.
2. Διάλεξη με θέμα: To test Παπανικολάου σώζει ζωές.
Ομιλήτρια  η Δρ Άντρη Ευριπίδου  (Γυναικολόγος- Μαιευτήρας PhD) του Ιδιωτικού

Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στις γυναίκες συναδέλφους, αλλά και σε όλες τις γυ-

ναίκες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διάλεξη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για
όλους.

Θα προσφερθούν ποτά και συνοδευτικά.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΥΔΥ ΠΑΦΟΥ

Θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και καθαριστές 
στη Στέγη Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ

Η Στέγη Συνταξιούχων της Οργάνωσης μας, ζητά να προσλάβει επαγγελματίες νοση-
λευτές/νοσηλεύτριες και καθαριστή/καθαρίστρια για πλήρη απασχόληση.

Nοσηλευτές/Nοσηλεύτριες:
Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Νοσηλευτικής
- Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
- Ευχάριστη Προσωπικότητα
Καθήκοντα:
- Αξιολόγηση και φροντίδα ασθενών
- Χορήγηση φαρμάκων
Kαθαριστής/Kαθαρίστρια:
Απαιτούμενα προσόντα:
- Γνώση Ελληνικής γλώσσας
- Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, επαγγελματική συμπεριφορά
Καθήκοντα:
- Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και δωματίων ενοίκων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 22108692.
Αποστολή βιογραφικού στο email stegi@pasydy.org
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Μέχρι τις 10 Απριλίου αιτήσεις για ενοικίαση 
κατοικίας στο Τρόοδος για διακοπές το καλοκαίρι

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
που εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου

αριθμός κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόο-
δος θα παραχωρηθεί και φέτος με ενοίκιο,
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε κρα-
τικούς αξιωματούχους και δημοσίους υπαλ-
λήλους που επιθυμούν να περάσουν στο
Τρόοδος μέρος των διακοπών τους. Προτε-
ραιότητα θα δίνεται σε όσους, κατά την ημε-
ρομηνία εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί
ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων, εφόσον
θεωρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλ-
λους αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέ-
πει απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποι-
ητικό γέννησης ενός παιδιού μόνο, με τέτοια
ηλικία.

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών Επι-
κοινωνιών και Έργων (Πρόεδρο) ή εξουσιο-
δοτημένο αντιπρόσωπό του, και από ένα αν-
τιπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού και της Παγκύπριας
Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ως μέλη.

Οι κατοικίες θα ενοικιάζονται για 7ήμερη
περίοδο, από Παρασκευή σε Παρασκευή, ως
ακολούθως:

1η περίοδος 12/6 - 19/6/2020
2η » 19/6 - 26/6/2020
3η » 26/6 - 03/7/2020
4η » 03/7 - 10/7/2020
5η » 10/7 - 17/7/2020
6η » 17/7 - 24/7/2020
7η » 24/7 - 31/7/2020
8η » 31/7 - 07/8/2020
9η » 07/8 - 14/8/2020
10η » 14/8 - 21/8/2020
11η » 21/8 - 28/8/2020
12η » 28/8 - 04/9/2020
13η » 04/9 - 11/9/2020
14η » 11/9 - 18/9/2020
Το πληρωτέο ενοίκιο ποικίλλει ανάλογα

με την κατοικία από €182,11 - € 307,11 για
κάθε 7ημερη περίοδο. Επιπρόσθετα οι ενοι-
κιαστές θα βαρύνονται με τα ακόλουθα
έξοδα:

(α) κατανάλωση νερού για 7ήμερη πε-
ρίοδο € 5,00

(β) κατανάλωση υγραερίου για 7ήμερη πε-
ρίοδο € 8,00

(γ) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για
7ήμερη περίοδο (κατανάλωση πέραν του
ποσού αυτού θα βαρύνει τον ενοικιαστή)
€40,00

(δ) μετακίνηση σκυβάλων €10,00
(ε) Απρόβλεπτα € 5,00
(στ) Φ. Π. Α. (όπως καθορίζεται) επί του

συνολικού ποσού -------

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που
υποβάλλονται για κάποιες περιόδους αιχμής
και του μικρού αριθμού διαθέσιμων κατοι-
κιών, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια
να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά κριτήρια
και, σε περιπτώσεις όπου οι αιτητές φαίνεται
να πληρούν ισότιμα τα κριτήρια, να διαθέσει
τις κατοικίες με κλήρωση.

Τονίζεται ότι, προτίμηση για συγκεκριμένη
κατοικία δε θα λαμβάνεται υπόψη. Η κατα-
νομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται
αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με
τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής (random
selection), ανάλογα με το μέγεθος της κα-
τοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας του
κάθε δικαιούχου. Βασικό κριτήριο για παρα-
χώρηση κατοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων
υπνοδωματίων θα είναι ο αριθμός παιδιών
της οικογένειας του δικαιούχου.

Σε όλους τους αιτητές στους οποίους θα
εγκριθεί η παραχώρηση κατοικίας θα σταλεί
επιστολή παραχώρησης της κατοικίας μαζί
με το έντυπο Αποδοχής και Εξουσιοδότησης
για τη διενέργεια αποκοπής του ποσού του
ενοικίου που αναγράφεται στην επιστολή
παραχώρησης της κατοικίας, από το μισθό,
το φιλοδώρημα ή τη σύνταξή του (οποιοδή-
ποτε ισχύει).

Προτρέπονται όλοι οι αιτητές στους οποί-
ους θα εγκριθεί ή παραχώρηση κατοικίας να
την επιθεωρούν μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στην επιστολή, ώστε να αποφα-
σίζουν τελεσίδικα κατά πόσο τους ενδιαφέ-
ρει η συγκεκριμένη κατοικία πριν να προ-
βούν στην υπογραφή του εντύπου Αποδο-
χής και Εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση
ακύρωσης της κράτησης της κατοικίας μετά
την αποστολή του εντύπου αποδοχής θα κα-
τακρατείται το ποσό των €55,00 για σκο-
πούς κάλυψης του διοικητικού κόστους που
προκύπτει και η κατοικία θα παραχωρείται
σε άλλο δικαιούχο.

(α) Όσοι από τους αιτητές που θα εγκρι-
θούν, αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την
κατοικία που τους παραχωρήθηκε, θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν υπογραμμένο το
έντυπο Αποδοχής και Εξουσιοδότησης για
αποκοπή του ποσού του ενοικίου από το
μισθό, φιλοδώρημα ή τη σύνταξή τους μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχε-
τική επιστολή.

(β) Όσοι από τους αιτητές που θα εγκρι-
θούν, αποφασίσουν να μη χρησιμοποιήσουν
την κατοικία που τους παραχωρήθηκε, θα
πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν υπογραμ-
μένο το έντυπο για μη Αποδοχή της κατοι-
κίας, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται
στη σχετική επιστολή, ώστε η κατοικία να
διατεθεί σε άλλο δικαιούχο.

Για την παραλαβή της κατοικίας είναι απα-
ραίτητο να παρουσιάζεται από τον δικαιούχο
η πολιτική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο
έγγραφο για εξακρίβωση των στοιχείων του.

Στην αίτηση, έντυπο “Α”, που εκδόθηκε
μαζί με την Εγκύκλιο θα πρέπει να δηλώ-
νονται δύο επιλογές, ως πρώτη και δεύτερη
προτίμηση.

Οι ενδιαφερόμενοι κρατικοί αξιωματούχοι
και δημόσιοι υπάλληλοι, για ενοικίαση κυ-
βερνητικής κατοικίας στο Τρόοδος θα πρέ-
πει να αποταθούν γραπτώς στο Γενικό Διευ-
θυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, αποστέλλοντας, (στη
διεύθυνση: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεω-
φόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος),
κατάλληλα συμπληρωμένο το συνημμένο
έντυπο ‘Ά”, επισυνάπτοντας πρόσφατη κα-
τάσταση μισθοδοσίας και πιστοποιητικό
γέννησης ενός παιδιού ηλικίας μικρότερης
των 16 χρόνων, εκεί και όπου ισχύει, το αρ-
γότερο μέχρι τις 10 Απριλίου, 2020. Σημει-
ώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπο-
ρούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και
με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22498910, με
συμπληρωμένα πάντοτε ευκρινώς, όλα τα

στοιχεία. Όλες οι συμπληρωμένες πρωτότυ-
πες αιτήσεις θα πρέπει είτε να αποστέλλον-
ται ταχυδρομικώς είτε να παραδίδονται με
το χέρι στο Αρχείο του Τμήματος Δημοσίων
Έργων. Όσες αιτήσεις ληφθούν ή σταλούν
μετά τις 10 Απριλίου, 2020 θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και όσες αιτήσεις δεν συνο-
δεύονται με την κατάσταση μισθοδοσίας
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε ορισμένες περιόδους που υπάρχουν
διαθέσιμες κατοικίες, για να δοθεί η ευκαι-
ρία σε μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλ-
λήλων να περάσουν τις διακοπές τους στο
Τρόοδος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και
από υπαλλήλους που δεν θα πληρούν τα κρι-
τήρια που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι αιτητές οι οποίοι θα εγκριθούν για πα-
ραχώρηση κατοικίας θα ενημερωθούν με
προσωπική επιστολή με όλες τις σχετικές λε-
πτομέρειες, οι δε αριθμοί κοινωνικών ασφα-
λίσεων τους θα δημοσιευθούν στο “Δημόσιο
Υπάλληλο” και στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
www.mcw.gov.cy. Η εγκύκλιος και έντυπα
αιτήσεων βρίσκονται επίσης στην ίδια ιστο-
σελίδα. n

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Κλάδου Υπαλλήλων Πολιτικής Αεροπορίας

Την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 στις 09:30, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Κλάδου στο Οίκημα της Οργάνωσής μας στη Λευκωσία, στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του καφετέριας στο ισόγειο του κτηρίου. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να
υποβάλει θέμα προς συζήτηση, οφείλει να το πράξει προς κάποιο μέλος του Δ.Σ., με τε-
λικό αποδέκτη τον Γραμματέα μέχρι την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου για καταρτισμό της Ημε-
ρήσιας Διάταξης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
είναι:

(1) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε,

(2) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποι-
ουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Κλάδου. Για διευκόλυνση συναδέλφων μας που θα εργάζονται
εκείνη τη μέρα και θα αδυνατούν να παρευρεθούν, θα υπάρχουν κάλπες και στους χώ-
ρους εργασίας. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 07:30 μέχρι τις 14:00.

Δικαίωμα ψήφου έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, όσα μέλη
του Κλάδου βρίσκονται ταμιακά σε τάξη προς την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και που είναι μέλη της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ τους τρεις τελευταίους μήνες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και τους
έξι τελευταίους μήνες για όσους διαγράφηκαν και επανεγράφηκαν σαν νέα μέλη. Σχετική
κατάσταση των μελών θα υπάρχει την ημέρα των εκλογών.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργά-
νωσής μας, όσα μέλη:

• έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους,
• δεν είναι αξιωματούχοι άλλης Συντεχνίας.
• δεν οφείλουν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Όποιος συνάδελφος από την Τάξη:
• των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
• των Λειτουργών Αεροπορικών Κινήσεων
• των Αερολιμενικών, και
• από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος που δεν ανήκει στις προαναφερθείσες τάξεις,
επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και πληροί τα πιο

πάνω κριτήρια, οφείλει να συμπληρώσει κατάλληλα το επισυναπτόμενο έντυπο και να το
παραδώσει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - με τελικό αποδέκτη τον Γραμματέα -
μέχρι και το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020.

Γραμματέας, Γιώργος Ξερός

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Εργασιακών Σχέσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Εργασιακών Σχέσεων της ΠΑΣΥΔΥ σας προ-

σκαλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 16 Μαρτίου
στις 12:30, στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Συζήτηση θεμάτων της κλαδικής
Παναγιώτα Άρνου, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων
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Δραστηριοποιείται το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα για τα θέματα 
κατοχύρωσης ελάχιστου μισθού και συλλογικών διαπραγματεύσεων 

Στις 14 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιο-
ποίησε έγγραφο της για τη διαδικασία που θα ακο-
λουθηθεί για καθορισμό δίκαιων ημερομισθίων και

εφαρμογή συστημάτων συλλογικής διαβούλευσης και κή-
ρυξε διαδικασία διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές και
τις εργοδοτικές οργανώσεις διαρκείας έξι εβδομάδων. 

Συγκεκριμένα η Κομισιόν έθεσε προς τους κοινωνικούς
εταίρους τα πιο κάτω τρία ερωτήματα στα οποία ζήτησε τις
απόψεις τους για σχετική διαβούλευση:  

1. Θεωρείτε ότι ορθά και ικανοποιητικά η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει θέσει τα προς συζήτηση θέματα και τις πιθανό-
τητες λήψης σχετικών δράσεων.

2. Θεωρείτε ότι επιβάλλεται να αναληφθεί δράση από την
ΕΕ για την επίλυση των καθοριζομένων θεμάτων. Και εάν
συμφωνείτε, ποιος θα είναι ο στόχος της δράσης που θα ανα-
ληφθεί.

3. Θεωρείτε ότι επιβάλλεται έναρξη διαλόγου σύμφωνα με
το Άρθρο 155 για τα θέματα που αναφέρονται για διαβού-
λευση. 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα με επικεφαλής τη
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC χαιρέτησε
μερικά βασικά σημεία του εγγράφου της Κομισιόν. Χαιρετί-
στηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το έγγραφο αποδέχεται το
γεγονός ότι τα ημερομίσθια σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες
είναι πολύ χαμηλά όπως και ότι η διαδικασία συλλογικών
διαπραγματεύσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος κοινωνικής
δραστηριότητας για την οικονομία της αγοράς. Ταυτόχρονα
όμως το Συνδικαλιστικό Κίνημα εκφράζει και  απογοήτευση
για το γεγονός ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δεν περιλαμβάνει πλήρεις προτάσεις για συγκεκριμένα
μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη του επι-
διωκόμενου στόχου των δίκαιων απολαβών των εργαζομέ-
νων και για την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερα απογοητευτική
είναι η απουσία στο έγγραφο της Κομισιόν συγκεκριμένων
προτάσεων για μέτρα ενίσχυσης και ευρύτερης εφαρμογής
των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον Ευρωπαϊκό
χώρων. 

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα
της ETUC Luca Visentini και της Αναπληρώτριας Γ.Γ. της
Συνομοσπονδίας Esther Lynh. 

Είπε συγκεκριμένα ο ΓΓ της ETUC: Είναι ενθαρρυντικό το
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κατά-
σταση των χαμηλών ημερομισθίων των εργαζομένων έχει
επιδεινωθεί και οι μισθολογικές ανισότητες έχουν διευρυν-
θεί. Οι πραγματικές απολαβές έχουν μειωθεί σε πολλά κράτη

μέλη σε σύγκριση με εκείνες που ίσχυαν προ δεκαετίας παρά
τις βελτιώσεις στις οικονομικές εξελίξεις και έχει καθυστε-
ρήσει κατά πολύ η ενεργοποίηση στην ΕΕ για επίλυση του
προβλήματος των χαμηλών απολαβών στον Ευρωπαϊκό
χώρο. 

Η Αν. Γ.Γ. δήλωσε: Δυστυχώς, το έγγραφο διαβούλευσης
είναι απογοητευτικά πολύ πτωχό σε προτάσεις. Η αύξηση
του νομοθετημένου ελάχιστου ημερομισθίου στο 60% του
μέσου ημερομισθίου, που είναι το επίσημο  ανεκτό όριο για
αποφυγή των μισθών φτώχιας αποτελεί πράγματι βασική νο-
μοθετική πρόνοια, όμως η απλή αναφορά δεν είναι αρκετή.
Οι εργαζόμενοι ακόμη και με τέτοια ρύθμιση θα συνεχίσουν

να αγωνίζονται σκληρά για να αντιμετωπίσουν τις καθημε-
ρινές τους ανάγκες.  Πέραν τούτου πρέπει για όλους τους
εργαζόμενους να διασφαλίζεται το δικαίωμα προσχώρησης
σε συντεχνία για σκοπούς συλλογικής διαπραγμάτευσης με
τον εργοδότη τους για να επιτυγχάνεται δικαιοσύνη. 

Η Αν Γ.Γ. πρόσθεσε ότι η Κομισιόν θα αποδειχθεί πραγ-
ματικός ηγέτης αν αρχίσει με ρυθμίσεις που θα προωθούν
την υπογραφή δημόσιων συμβάσεων μόνο σε εταιρείες οι

οποίες αποδέχονται το δικαίωμα των εργαζομένων για δια-
πραγματεύσεις των απολαβών με τη συνδικαλιστική πλευρά.
Περίπου ποσό 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ (14% του ΑΕΠ της
ΕΕ) δαπανάται κάθε χρόνο από σώματα του δημοσίου σε
αγορές, σε ανάθεση έργων και για προμήθειες. Το ποσό αυτό
μπορεί να αξιοποιηθεί για κατοχύρωση αξιοπρεπών ημερο-
μισθίων στους εργαζόμενους και όχι για τη συντήρηση ς χα-
μηλότερων τιμών.

Τονίστηκε επίσης από τη συνδικαλιστική πλευρά η ανη-
συχία ότι οι προτάσεις της Κομισιόν δεν είναι αρκούντως σα-
φείς για τους τρόπους με τους οποίους θα κατοχυρωθεί η
προστασία του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις σε χώρες στις οποίες το σύστημα αυτό ήδη λειτουργεί
ικανοποιητικά. 

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν δήλωσε προ 15ημέρου ότι η συλ-
λογική διαπραγμάτευση είναι ουσιώδους σημασίας για την
κοινωνική οικονομία της αγοράς και ζήτησε προτάσεις από
το Συνδικαλιστικό Κίνημα για την ενίσχυση του συστήματος
αυτού σε όλα τα κράτη μέλη.  Επισημαίνεται ότι η Γαλλία και
η Πορτογαλία είναι οι δυο χώρες μέλη της ΕΕ στις οποίες
ισχύει το μέτρο του κατώτατου μισθού στο 60% του μέσου
ποσοστού του ΑΕΠ. Αντίθετα με τα ισχύοντα στις δυο χώρες
το δικαίωμα για συλλογική διαπραγμάτευση παραβιάστηκε
στα μισά τουλάχιστον από α μέλη της ΕΕ. 

Την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου στη συνεδρία της ομάδας ερ-
γασίας της ΕPSU για θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκαν τα
κυριότερα πορίσματα των συζητήσεων της Ομοσπονδίας Ευ-
ρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU και της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων  ETUC για την
τρέχουσα συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εφαρ-
μογή κατώτατου μισθού και συστημάτων συλλογικής δια-
πραγμάτευσης. 

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ETUC Esther
Lynch παρουσίασε το κείμενο των προτεινόμενων απαντή-
σεων της Συνομοσπονδίας στις προτάσεις της Κομισιόν.
Ακολούθησε ενδελεχής συζήτηση μεταξύ των μελών της
ομάδας της EPSU για τα εξειδικευμένα θέματα που αφορούν
ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στη δημόσια υπηρεσία με στόχο
την καταγραφή και προώθηση εισηγήσεων για περίληψη
στην κοινοτική νομοθεσία προνοιών ειδικής αναφοράς
στους δημοσίους υπαλλήλους για θέματα κατώτατου μισθού

Συνέχεια στη σελ. 9

Τα ποσοστά πολιτών με κίνδυνο φτώχειας. Κύπρος 7.3%

Πίνακας Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για το ποσοστό κρατών μελών ΕΕ 
στην εφαρμογή συλλογικής διαπραγμάτευσης.
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10ος Ετήσιος Χορός  Χορευτικού Ομίλου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο
10ος Ετήσιος Χορός  που διοργά-
νωσε ο Χορευτικός Όμιλος

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Λεμεσού, το Σάββατο 8 Φε-
βρουαρίου 2020.

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου
“ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ” τόσο οι εκατό περίπου χο-
ρευτές, όσο και οι παρευρισκόμενοι  φιλοξε-
νούμενοι τους, απόλαυσαν ένα μαγευτικό
πρόγραμμα υπό τους ήχους 5-μελούς ορχή-
στρας και την φωνή δύο τραγουδιστών, με-
ταξύ των οποίων της συναδέλφου Αθηνάς
Ιωάννου, που αποτύπωναν με τις μελωδίες

τους ένα κράμα λαϊκών, διασκεδαστικών και
ταυτόχρονα αυθεντικών στοιχείων της μου-
σικοχορευτικής μας παράδοσης. Με κυ-
ρίαρχα γνωρίσματα την  ανάγκη για επαφή
και την αγάπη της παράδοσης, ανόμοιοι άν-
θρωποι διαφόρων ηλικιών, ιδιοσυγκρασιών,
Τμημάτων και Υπηρεσιών του δημοσίου, δή-
λωσαν  την ενεργό τους συμμετοχή πολύ
πριν την καθοριζόμενη ημερομηνία, εξαντ-
λώντας τα εισιτήρια. 

Τον “Ετήσιο Χορό” προλόγισε η συνάδελ-

φος Έλενα Ζαμπά, εκ μέρους της Οργανωτι-
κής Ομάδας, η οποία καλωσόρισε, μεταξύ
άλλων, τους εκπροσώπους της Κεντρικής
Γραμματείας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, σ. Στράτη Ματ-
θαίου - Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα,  τον
σ. Χριστόδουλο Καρολίδη- Αναπληρωτή
Ταμία και τον σ. Πέτρο Σαββίδη- Μόνιμο
Γραμματέα Α΄.

Ακολούθησε αντιφώνηση από τον σ. Ευ-
γένιο Χατζηπέτρου Πρόεδρο του Επαρχια-
κού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού, υπό την
αιγίδα του οποίου τελούσε ο χορός.

Ο Αναπληρωτής ΓΓ Στ. Ματθαίου, με την

σειρά του συγχάρηκε τους εμπνευστές και
διοργανωτές για την όμορφη προσπάθεια
και την αναμενόμενη επιτυχία.

Χαιρετισμούς απηύθυνε και ο χοροδιδά-
σκαλος Κούλλης Βασιλείου, που είχε και την
γενική επιμέλεια της παρουσίασης, και ο
οποίος στα δέκα χρόνια διδασκαλίας του,
έχει αποδείξει πως γνωρίζει καλά πώς να
βουτάει βαθιά μέσ.’ την ψυχή του, και στη
συνέχεια να μυεί και να ξεσηκώνει τους χο-
ρευτές συναδέλφους, σε ένα χορευτικό τα-

ξίδι, στο πρότυπο της παράδοσης. 
Κλείνοντας εκφράζονται ευχαριστίες, σε

όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της
διοργάνωσης, καθώς και στο θερμό κοινό

που χόρεψε, τραγούδησε και χειροκρότησε
μέχρι το τέλος, δίνοντας το δικό του έναυ-
σμα για άλλες χορευτικές συνέχειες. n

και συλλογικής διαπραγμάτευσης. Δόθηκε στα πλαίσια της
συζήτησης ευκαιρία στους αντιπροσώπους Οργανώσεων
Μελών της EPSU να καταθέσουν και επεξηγήσουν προτά-
σεις ειδικής αναφοράς στα ενδιαφέροντα των Οργανώσεων
τους ώστε να περιληφθούν στις προτάσεις των του Συνδι-
καλιστικού Κινήματος για προώθηση στους μηχανισμούς
της ΕΕ ώστε να περιληφθούν στην κοινοτική νομοθεσία. 

Στη συνεδρία παρέστη και ο ανώτερος ερευνητής για θέ-
ματα συλλογικής διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Συνδι-
καλιστικό Ινστιτούτο ETUI Torsten Muller ο οποίος απάν-
τησε σε σχετικές απορίες και πρόβαλε τα πορίσματα μείζο-
νος σημασίας αναλύσεων του ETUI για τα συστήματα
συλλογικών διαπραγματεύσεων που εφαρμόζονται στην ΕΕ. 

Οι συζητήσεις στη συνεδρία της ομάδας εργασίας της
EPSU επικεντρώθηκαν κυρίως στις ακόλουθες πτυχές των
υπό συζήτηση θεμάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων και
νομοθετημένου κατώτατου μισθού:

• Η Κοινοτική Νομοθεσία που θα διαμορφωθεί να προάγει
την εφαρμογή των Συμβάσεων 87, 98 και 151 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας και τη σύσταση Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων αντίστοιχης προς το Μηχανισμό της ΔΟΕ και του
Εργασιακού Δικαστηρίου της ΕΕ , θέματα τα οποία αποτε-
λούν πάγιο αίτημα της ETUC. Οι ρυθμίσεις αυτές να είναι
συνακόλουθες του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

(ειδικότερα του άρθρου 28) ώστε να οικοδομηθεί βάση ερ-
γασιακών σχέσεων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ ανεξάρ-
τητη από τις παρεμβάσεις των Κρατών Μελών. 

• Στη νέα Νομοθεσία να ενσωματωθούν συναφείς πρό-
νοιες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου
της Ευρώπης ώστε να είναι δεσμευτικές για την ΕΕ οι απο-
φάσεις του Δικαστηρίου ιδιαίτερα οι αναφερόμενες στα συ-
ναφή άρθρα του Κοινωνικού Χάρτη.

• Να προωθηθεί πρωτοβουλία για δημόσια χρηματοδό-
τηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει ηγετική
πρωτοβουλία σε θέματα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων
με ουσιαστικό κριτήριο την πρόσβαση σε χορηγίες της ΕΕ. Η
ρύθμιση αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί στο εγγύτατο μέλλον
στα πλαίσια της πολιτικής και των συστημικών όρων των
Κοινοτικών Θεσμών. 

Κατατέθηκε επίσης εισήγηση για εφαρμογή προγράμμα-
τος δράσης περιόδου 5 – 10 ετών για την προώθηση και υιο-
θέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας με ειδικές πρό-
νοιες για καθορισμό προτεραιοτήτων, χρηματοδότησης,
πραγματοποίηση εκστρατειών και κινητοποιήσεων. Είναι άλ-
λωστε προφανές ότι δεν είναι δυνατή η άμεση υιοθέτηση
αποτελεσματικών μέτρων για βελτίωση απολαβών και ενί-
σχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επομένως θα
απαιτηθούν αγώνες ώστε να διασφαλισθεί ότι η νέα νομο-
θεσία θα κατοχυρώνει το σύστημα συλλογικής διαπραγμά-
τευσης που επιζητεί το Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Οι προγραμματισμοί των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων επικεντρώνονται και στο συσχετισμό των συ-
ναφών προτάσεων τους με το Χάρτη του ΟΗΕ για τα Θεμε-
λιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη οι πρόνοιες των οποίων θα αποτελούν κλειδί   στις
θέσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος και στη Διάσκεψη για
το Μέλλον  της Ευρώπης που προγραμματίζεται για αργό-
τερα το φετινό χρόνο. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα συλλογικά στα πλαίσια των
διαδικασιών της ΕΤUC έχει ήδη διαμορφώσει τις απαντή-
σεις του στα ερωτήματα για τη διαβούλευση και τονίζει ότι
η Κομισιόν θα πρέπει να είναι σαφής σε ότι αφορά τη νομική
πτυχή των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και αν θα οδη-
γηθεί σε έκδοση Κοινοτικής Οδηγίας., 

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται στις θέσεις του Συνδικα-
λιστικού Κινήματος ότι τα θέματα όπως τίθενται από την
Κομισιόν μόνο εν μέρει εντοπίζουν τα υφιστάμενα προβλή-
ματα αποφεύγοντας να επισημάνουν την αδικία που ισχύει
στα κράτη μέλη στο θέμα των χαμηλών απολαβών όπως και
της ανεπάρκειας ευκαιριών ανέλιξης για τους εργαζομένους. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα ημερομίσθια παρα-
μένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ παράλληλα παραβιά-
ζεται και το δικαίωμα σε συλλογική διαπραγμάτευση. Είναι
καταφανής η παραβίαση του δικαιώματος αυτού σχεδόν σε
όλα τα κράτη μέλη ιδιαίτερα  στα πλαίσια των μέτρων που
επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.n

Συνέχεια από σελ. 8

Δραστηριοποίηση για ελάχιστο μισθό και συλλογική διαπραγμάτευση
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Οι προκλήσεις στην Ευρώπη 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού

Δημόσια διαβούλευση 
για την καταπολέμηση του καρκίνου

Κάθε χρόνο 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι διαγι-
γνώσκονται με καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα
επηρεάσει άμεσα το 40 % των πολιτών της ΕΕ με
σημαντικές συνέπειες στα ευρωπαϊκά συστήματα
υγείας και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ωστόσο,
καθώς ένα ποσοστό έως και 40 % των περιστατι-
κών καρκίνου αποδίδονται σε αίτια που μπορούν

να αποφευχθούν, τα περιθώρια δράσης και οι δυνατότητες μείωσης του αριθμού των περι-
στατικών στην ΕΕ είναι τεράστια. 

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της και όπως
περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της κ. Στέλλας Κυριακίδου, επιτρόπου
αρμόδιας για την Υγεία και για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η Επιτροπή θα υποβάλει ευ-
ρωπαϊκό σχέδιο με σκοπό τη μείωση της ταλαιπωρίας που προκαλεί η νόσος και τη στήριξη
των κρατών μελών προκειμένου να βελτιώσουν τον έλεγχο και την περίθαλψη του καρκίνου.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος αρμόδια για την Υγεία και για την Ασφάλεια των Τρο-
φίμων, δήλωσε τα εξής: «Ο καρκίνος είναι τομέας για τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ περιμένουν
από μας να λάβουμε αποφασιστικά μέτρα. Μια Ευρώπη που επιδιώκει περισσότερα είναι μια
Ευρώπη που ακούει τους πολίτες της, που νοιάζεται για την ευεξία τους. Αυτό αφορά το ευ-
ρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου —την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων
για τους πολίτες, τους ασθενείς και τα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης. Η επιτυχία του
σχεδίου θα εξαρτηθεί από την πλήρη συμμετοχή των πολιτών, των ασθενών με καρκίνο, των
ενδιαφερόμενων μερών και παραγόντων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Σας καλώ
όλους να συμμετάσχετε, ώστε να γίνει το σχέδιο αυτό όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξο και απο-
δοτικό. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.» 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο θα υποβληθεί πριν
από το τέλος του τρέχοντος έτους, θα προτείνει δράσεις σε κάθε σημαντικό στάδιο της
νόσου: Μέτρα πρόληψης, Έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση, Περίθαλψη και θεραπεία, Ποι-
ότητα ζωής.

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ
και στα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν και να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με
τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού στην ΕΕ. 

Μέχρι τον Ιούλιο θα συζητηθούν συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδίου με τα κράτη μέλη, και
θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. n

Η  γήρανση της Ευρώπης, είναι ένα δημογραφικό φαινό-
μενο που φανερώνει μείωση των ποσοστών γονιμότητας και
θνησιμότητας, αλλά και ότι οι λαοί της Ευρώπης έχουν πλέον
ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Αυτός ο μετασχηματισμός
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας
και της οικονομίας. 

Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει. Την επόμενη δεκαετία, οι περισσότερες χώρες της
Ε.Ε. θα δουν τον αριθμό των εργαζομένων τους με ηλικία άνω των 50 να φτάνουν στο 55%
του συνολικού εργατικού τους δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι οι δαπά-
νες στον τομέα της υγείας για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και για συντάξεις (που
τώρα είναι το 25% του ΑΕΠ της Ε.Ε.) θα αυξηθούν κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το
2040.

Οι δημογραφικές προκλήσεις ποικίλλουν ανά χώρα στην Ε.Ε.. Η Πορτογαλία, η Ελλάδα,
η Ιταλία και η Ισπανία είναι ανάμεσα στις 10 χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων
παγκοσμίως.

Η αβεβαιότητα για τις φτωχές εργασιακές προοπτικές, οι μικροί μισθοί και η ανελαστική
αγορά εργασίας οδηγούν τις γυναίκες να κάνουν λιγότερα παιδιά και αυτά σε μεγαλύτερη
ηλικία. Ωστόσο, το να έχεις μετά τα 50 μια καλή δουλειά, έχει θετικό αντίκτυπο στην οικο-
νομία και μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές ή να επεκτείνει την επονομαζόμενη ασημέ-
νια οικονομία. Η ασημένια οικονομία, οι δαπάνες δηλαδή ανθρώπων που είναι 50 χρονών
και άνω, θα αγγίξει τα 6,4 τρις ευρώ μέχρι το 2025 και θα είναι υπεύθυνη για το 40% περί-
που των νέων θέσεων εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό όργανο της Ευρώπης για την υποστήριξη
θέσεων εργασίας, για τη δημιουργία καλύτερων εργασιακών ευκαιριών και τη διασφάλιση
πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης. Το Ταμείο χρηματοδοτεί προγράμματα που σκοπεύουν
να ενσωματώσουν και να διατηρήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους στην
αγορά εργασίας. Για παράδειγμα το πρόγραμμα « Aid Scheme », ενθαρρύνει τους εργοδό-
τες να προσλάβουν με πλήρη απασχόληση άτομα άνω των 50 ετών, καλύπτοντας ένα μέρος
της αμοιβής τους. 

Η αναπληρώτρια γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Αντριάνα Σούκοβα εξηγεί: Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολ-
λές προκλήσεις που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την γήρανση του πληθυ-
σμού τόσο γενικά, αλλά και σε σχέση με το εργατικό δυναμικό. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. n

Αντιμετώπιση των κινδύνων 
από την τεχνητή Νοημοσύνη 

Η χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και συ-
χνότερη στην οικονομία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στο νο-
μικό σύστημα και αλλού καθώς οι αλγόριθμοι μπορούν να επε-
ξεργάζονται δεδομένα με ακρίβεια και ταχύτητα πέραν της αν-
θρώπινης ικανότητας. Ωστόσο, η εξάρτηση από την τεχνητή
νοημοσύνη κρύβει κινδύνους, ειδικά όταν οι αποφάσεις λαμβά-

νονται χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Οι αλγόριθμοι βασίζονται στην αναγνώριση μοτίβων
μέσα από βάσεις δεδομένων. Για αυτό όταν οι βάσεις δεδομένων αντανακλούν τις κοινωνι-
κές προκαταλήψεις προκύπτουν προβλήματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη εμπλέκεται όλο και περισσότερο στα συστήματα αλγοριθμικών
αποφάσεων (ADS). Σε πολλές περιπτώσεις, ο αντίκτυπος μιας απόφασης ενδέχεται να έχει
σημαντικές συνέπειες στην καθημερινότητα των ανθρώπων, σε τομείς όπως η πρόσβαση
στην πίστωση, η εργασία, η ιατρική περίθαλψη, ή οι δικαστικές ποινές. Συνεπώς η αυτόματη
λήψη αποφάσεων μπορεί να διαιωνίσει τις κοινωνικές ανισότητες. Για παράδειγμα, ορισμέ-
νοι αλγόριθμοι έχει αποδειχθεί ότι εκφράζουν τις προκαταλήψεις κατά των γυναικών

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης απο-
φάσεων δημιουργούν νέες προκλήσεις όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την ευημερία των
καταναλωτών. Όταν οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν με τέτοια συστήματα, πρέπει να είναι
σωστά ενημερωμένοι για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Με ψηφισμα που ενέκρινε στις 23 Ιανουαρίου η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ προ-
τρέπει την Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν τα δι-
καιώματα των καταναλωτών στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποι-
ημένης λήψης αποφάσεων.

Η Επιτροπή πρέπει να διευκρινίσει πώς σχεδιάζει:
- να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα προστατεύονται από αθέμιτες ή / και προκατει-

λημμένες εμπορικές πρακτικές ή από κινδύνους που απορρέουν από υπηρεσίες που καθο-
δηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

- να εγγυηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές
- να διασφαλίσει ότι στα συστήματα αλγοριθμικών αποφάσεων θα χρησιμοποιούνται μόνο

μη-μεροληπτικές και υψηλής ποιότητας βάσεις δεδομένων.
“Πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των καταναλωτών αλλά και την καταλληλό-

λητα των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών στην ψηφιακή
εποχή”, δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς Πέτρα Ντισούτερ. n

Τα επόμενα βήματα στις σχέσεις 
ΕΕ - Μεγάλης Βρετανίας

Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ δεν συνεπάγε-
ται το τέλος της μεταξύ τους συνεργασίας. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις ώστε να καθοριστoύν οι μελλοντικές τους σχέ-
σεις. Η ΕΕ και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζουν πολλές κοινές
προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η τρομοκρατία, και

θα αποκομίσουν πολλά εάν συνεργαστούν σε αυτούς τους τομείς.
H συμφωνία αποχώρησης αφορά κυρίως την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων

πολιτών που διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία και των Βρετανών πολιτών που ζουν στην
ΕΕ, τις οικονομικές δεσμεύσεις της Μεγάλης Βρετανίας ως κράτος-μέλος, αλλά και συνο-
ριακά ζητήματα (κυρίως όσον αφορά τα σύνορα μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Δη-
μοκρατίας της Ιρλανδίας).

Οι μελλοντικές σχέσεις θα αποτελέσουν μέρος μιας ξεχωριστής συμφωνίας. Οι συγκεκρι-
μένες διαπραγματεύσεις δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν πριν την αποχώρηση της Μεγάλης
Βρετανίας από την Ένωση.

Τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις των δυο πλευρών;
Η συμφωνία θα καλύπτει τομείς όπως η άμυνα και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το

περιβάλλον, η έρευνα και η εκπαίδευση.
Βασικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων αποτελούν οι προϋποθέσεις και βασικές αρχές

των μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων των πι-
θανών δασμών, των πρότυπων παραγωγής, των ισότιμων όρων ανταγωνισμού και του τρό-
που επίλυσης ενδεχόμενων διαφορών.

Τα δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται από τη συμφωνία αποχώρησης. Οι Ευρω-
παίοι πολίτες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία και οι Βρετανοί πολίτες που διαμένουν στην
ΕΕ έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στο μέρος της τωρινής δια-
μονής τους. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, σχετικά με την ελεύ-
θερη μετακίνηση ή την υγειονομική περίθαλψή για παράδειγμα, συνεχίζουν να αποτελούν
βασική προτεραιότητα του Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος μέχρι το
τέλος του Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, η Μεγάλη
Βρετανία θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά και να υπόκειται στη νομο-
θεσία της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να λαμβάνει μέρος στη θέσπιση νέων νόμων.
Η Μεγάλη Βρετανία θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη
μεταβατική περίοδο. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι χώρες των
Βαλκανίων να συνδεθούν στενά με την Ε.Ε.

«Είναι προς το κοινό γεωπολιτικό μας συμφέρον
τα δυτικά Βαλκάνια να έρθουν όσο πιο κοντά είναι
εφικτό στην Ε.Ε.» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε
μία προσπάθεια να μεταβάλει το κλίμα με φόντο
την επιμονή του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν να μην εγκρίνει την έναρξη της διαδικα-
σίας ένταξής τους.

Η πρόεδρος της Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι η Ε.Ε. μεταβάλλει τη μεθοδολογία των εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων ώστε να οικοδομηθεί περισσότερη εμπιστοσύνη και στις δύο
πλευρές, εξηγώντας ότι η νέα προσέγγιση επιταχύνει την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων και δημιουργεί αξιόπιστη προοπτική εισδοχής των χωρών των Βαλκανίων έπειτα
από κάποιο χρονικό διάστημα.

Η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πρωτίστως με τη Βόρεια Μακεδονία και 
την Αλβανία, ακυρώθηκε στα τέλη του 2019 εξαιτίας της αντίστασης που πρόβαλε 
ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επιμένοντας σε πολύ πιο αυστηρές παρα-
μέτρους.

Η εξέλιξη πυροδότησε κυβερνητική κρίση στα Σκόπια, με τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρ-
νηση να παραιτείται τον Ιανουάριο. Νέες εκλογές προγραμματίζεται να διεξαχθούν τον
Απρίλιο. Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Κομισιόν έχει σκοπό να ανοίξει οριστικά ο δρόμος
για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβα-
νία ει δυνατόν πριν από τη σχεδιαζόμενη σύνοδο Ε.Ε. - Βαλκανίων τον Μάιο στο Ζάγκρεμπ.

Ο τότε πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ έβαλε τέλος στην πολυετή διένεξη των Σκοπίων με
την Αθήνα για το όνομα της χώρας του, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας στην ΕΕ και στο NATO.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Κομισιόν έχει σκοπό να ανοίξει οριστικά ο δρόμος για 
την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία
εάν είναι δυνατόν πριν από τη σχεδιαζόμενη σύνοδο ΕΕ-Βαλκανίων τον Μάιο στο 
Ζάγκρεμπ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά το δείπνο που πα-
ρέθεσε άτυπα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε ηγέτες έξι χωρών
των δυτικών Βαλκανίων, με σκοπό να γίνει «ειλικρινής, εντατικός και ανοικτός διάλογος».
Στο δείπνο στις Βρυξέλλες παρακάθισαν επίσης η φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της Ευ-
ρωπαϊκής Διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ, καθώς και ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι
Πλένκοβιτς. n

Ιρλανδία: Το Σιν Φέιν καλεί την ΕΕ 
να υποστηρίξει την επανένωση της χώρας

Έπειτα από την ιστορική επίδοση του Σιν Φέιν (Sinn
Fein) της βουλευτικές εκλογές στην Ιρλανδία, η ηγέ-
τιδα του Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ θεωρεί εαυτή πιθανή
αυριανή πρωθυπουργό και ζητεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση να υποστηρίξει το σχέδιό της για την επανένωση
του νησιού.

Το Σιν Φέιν είναι η δεύτερη δύναμη του ιρλανδικού κοι-
νοβουλίου, μετά το Φιάνα Φέιλ (Fianna Fail), το κεντροδεξιό κόμμα, το οποίο μοιράστηκε
επί έναν αιώνα την εξουσία με το της κεντροδεξιό Φίνε Γκάελ (Fine Gael).

Εάν ανέλθει στην εξουσία μέσω της κυβερνητικού συνασπισμού, το Σιν Φέιν έχει ως στόχο
την επανένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με την βρετανική επαρχία της Βόρειας Ιρ-
λανδίας. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο με το Brexit, της το οποίο αντιτάχθηκε η πλει-
οψηφία των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίοι αναγκάζονται τώρα να εγκαταλεί-
ψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την θέλησή της.

Η Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ λέει ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να υποστηρίξουν το σχέδιο.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει θέση για τη Ιρλανδία, της το έκανε υποστηρίζον-

τας την γερμανική ενοποίηση. Και με τον ίδιο τρόπο που έχει μία θέση για την Κύπρο και μία
θετική προσέγγιση για την επανένωση της της χώρας», δήλωσε στην εκπομπή Newsnight
του BBC.

«Ο χωρισμός (της Ιρλανδίας) και η διαίρεση υπήρξαν καταστροφή και ο δρόμος που πρέ-
πει να ακολουθήσουμε είναι η επανένωση, η συμφιλίωση και οι καλές σχέσεις με της κοντι-
νότερους γείτονές της», τόνισε.

Το μεγαλύτερο μέρος της ιρλανδικής νήσου αποχωρίσθηκε από την Μεγάλη Βρετανία το
1921, αλλά έξι κομητείες του βόρειου τμήματος παρέμειναν ως επαρχία της Βόρειας Ιρλαν-
δίας στην κυριαρχία του Λονδίνου σχηματίζοντας μαζί με την βρετανική νήσο το Ηνωμένο
Βασίλειο.

Για τον πρώην πρωθυπουργό Μπέρτι Άχερν, ένα δημοψήφισμα για την επανένωση είναι
«αναπόφευκτο».

Της, η Αρλίν Φόστερ, η επικεφαλής του μικρού ενωτικού κόμματος DUP της Βόρειας Ιρ-
λανδίας, δεν συμφωνεί.

Η Αρλίν Φόστερ επισημαίνει ότι μόνο ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για την Βόρεια Ιρ-
λανδία δύναται να προκηρύξει δημοψήφισμα για την επανένωση, «εάν θεωρείται πιθανόν ότι
έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών» της βρετανικής επαρχίας.

«Και αυτό δεν υπάρχει», δήλωσε μέσω του Twitter η Αρλίν Φόστερ αναφέροντας τα απο-
τελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης. n

Τα Κεϊμάν, η μαύρη λίστα της Ε.Ε. 
και η... «Σιγκαπούρη του Τάμεση»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση,  θα επανεντάξει -εκτός απροόπτου-
τα Νησιά Κεϊμάν στη μαύρη λίστα με τους φορολογικούς πα-
ραδείσους, το μεγάλο ερώτημα όμως είναι το τι θα γίνει με το
Χρηματοπιστωτικό Κέντρο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, οι πρεσβευτές
των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. συμφώνησαν την περασμένη
εβδομάδα να βάλουν στη μαύρη λίστα των φορολογικών πα-

ραδείσων τα γνωστά νησιά της Καραϊβικής. Η ένταξη της υπερπόντιας βρετανικής κτήσης
στη μαύρη λίστα πριν καλά καλά κλείσουν δύο μόλις εβδομάδες από την αποχώρηση της
Βρετανίας από την Ε.Ε. αποτελεί σαφέστατη ένδειξη της απώλειας επιρροής των Βρετανών
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων της Ένωσης.

Τα Νησιά Κεϊμάν, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, τα νησιά Γκέρνσεϊ και Τζέρσεϊ στη Θά-
λασσα της Μάγχης, όπως και άλλες υπερπόντιες κτήσεις της Βρετανίας, αποτελούν χρόνια
τώρα κάποιους από τους σημαντικότερους προορισμούς μαύρου και αφορολόγητου χρή-
ματος στον πλανήτη. Κατάφερναν όμως να ξεφεύγουν από τους αυστηρούς ελέγχους και τις
ενδεχόμενες κυρώσεις χάρη στο ισχυρό λόμπι της βρετανικής κυβέρνησης στους κόλπους
της Ε.Ε.

Η λειτουργία των κτήσεων αυτών ως παγκόσμιου «πάρκινγκ» του μαύρου και του αφο-
ρολόγητου χρήματος δεν θα ήταν δυνατή αν δεν υπήρχε το City του Λονδίνου και η βιομη-
χανία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που ανθεί σε αυτό. Εκατοντάδες τράπεζες, εται-
ρείες λογιστών, νομικά γραφεία, εταιρείες ακινήτων, ασφαλιστικές και πολλές άλλες εται-
ρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα που εδρεύουν εκεί παρέχουν έναντι υψηλών αμοιβών
εξειδικευμένες υπηρεσίες ξεπλύματος προς τους απανταχού φοροφυγάδες, μαφιόζους, κα-
ταχραστές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βρετανικών αρχών, το σύνολο του παράνομου χρήματος
που περνά κάθε χρόνο μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας -πριν καταλήξει
στον τελικό του, υπεράκτιο συνήθως, προορισμό- ξεπερνά τα 110 δισ. δολάρια. Δεν είναι
τυχαίο δε, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και το δίκτυο των συνεργαζόμενων με αυτό φορολογι-
κών παραδείσων καταγράφηκε πέρυσι από το Tax Justice Network ως μακράν ο μεγαλύτε-
ρος κινητήρας της εταιρικής φοροδιαφυγής παγκοσμίως. n

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για την παγκόσμια
ανάπτυξη λόγω κορωνοϊού

Η επιδημία του κορωνοϊού μπορεί να καταστρέψει την
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αυτή την χρονιά, δήλωσε
χθες η επικεφαλής του ΔΝΤ, αλλά πιθανόν να ακολουθήσει
μια ισχυρή και ταχεία ανάκαμψη.

«Μπορεί να υπάρξει μια μείωση που εξακολουθούμε να
ελπίζουμε να είναι της τάξης 0,1-0,2%», δήλωσε η γενική
διευθύντρια του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο
Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών στο Ντουμπάι.

Η ίδια είπε ότι ο πλήρης αντίκτυπος από την εξάπλωση της νόσου, η οποία έχει ήδη προ-
καλέσει πάνω από 1.600 νεκρούς, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα περιοριστεί.

«Συμβουλεύω όλους να μη σπεύδουν σε πρόωρα συμπεράσματα. Υπάρχει ακόμη μεγάλη
αβεβαιότητα. Λειτουργούμε με βάση σενάρια, όχι ακόμη προβλέψεις, ρωτήστε με σε 10 ημέ-
ρες», τόνισε. Σύμφωνα με την Γκεοργκίεβα, ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να αξιολογήσουμε
τον πλήρη αντίκτυπο της επιδημίας. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η επιδημία έχει ήδη πλήξει
τομείς όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε γιατί δεν γνωρίζουμε ποιά είναι η φύση αυτού του
ιού. Δεν γνωρίζουμε πόσο γρήγορα η Κίνα θα μπορέσει να τον περιορίσει. Δεν γνωρίζουμε
αν θα εξαπλωθεί στον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Αν η νόσος «περιοριστεί γρήγορα, μπορεί να υπάρξει μια απότομη πτώση και μια πολύ
γρήγορη ανάκαμψη», ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως αντίκτυπος με σχήμα V, εξήγησε.
Mε άλλα λόγια, μεγάλη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κίνα, στη συνέχεια
μια γρήγορη ανάκαμψη, με αποτέλεσμα ο συνολικός αντίκτυπος να συγκρατηθεί και επο-
μένως να μετριαστεί και ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην
Κίνα—την πρώτη και δεύτερη παγκόσμια οικονομία—μείωσε τον αντίκτυπο της νόσου στη
διεθνή οικονομία. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να ανησυχεί «για μια βραδεία ανάπτυξη», η
οποία έχει προκληθεί από την αβεβαιότητα.

«Βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση χαμηλής ανάπτυξης της παραγωγικότητας, χαμηλής οι-
κονομικής ανάπτυξης, χαμηλών επιτοκίων και χαμηλού πληθωρισμού», δήλωσε η Γκεοργ-
κίεβα στο φόρουμ του Ντουμπάι. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκδήλωση για τη Διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας 
και Μετάλλιο  Εξαίρετης Προσφοράς στον Γ. Μπαμπινιώτη 

Οδιακεκριμένος Καθηγητής Γλωσσολόγος Γεώργιος
Μπαμπινιώτης  ήταν ο κύριος ομιλητής στην εκδή-
λωση για τη διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσ-

σας που διοργανώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου από το Λανί-
τειο Γυμνάσιο της Λεμεσό και με την ίδια ευκαιρία επιδόθηκε
στον Καθηγητή το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας  από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη.   

Στο πολυεπίπεδο έργο του Καθηγητή Μπαμπινιώτη ανα-
φέρθηκαν σε χαιρετισμό τους τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης όσο και ο Υπουργός Παιδείας και  Πολιτισμού κ. Πρό-
δρομος Προδρόμου, ο οποίος επισήμανε ότι ο Καθηγητής
Μπαμπινιώτης,  ένας πνευματικός άνθρωπος, που διακρίνε-
ται για την πολυσχιδή του δράση, τα ποικίλα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα, το πλούσιο συγγραφικό και μορφωτικό του
έργο με το οποίο ανέδειξε με το μοναδικό και ιδιαίτερα επι-
κοινωνιακό του χάρισμα τη ξεχωριστή αξία και διαχρονία της
Ελληνικής Γλώσσας, η οποία τόσο για τον γλωσσικό πλούτο
όσο και για ιστορική συνέχεια εδώ και τουλάχιστον τέσσερις
χιλιάδες χρόνια είναι αδιαμφισβήτητη.  

Τόνισε ο κ. Προδρόμου ότι η ιστορική εξέλιξη της Ελληνι-
κής Γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας απο-
δεικνύει τον δομημένο, λειτουργικό και δημιουργικό της χα-
ρακτήρα. Η Ελληνική είναι η Γλώσσα στην οποία γράφουν
το έργο τους ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής, ο Ηρόδοτος και ο
Θουκυδίδης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, η γλώσσα της
Καινής Διαθήκης, του Ρωμανού του Μελωδού, του Διονύ-
σιου Σολωμού, του Σεφέρη και του Ελύτη. Χιλιάδες λέξεις
της Ελληνικής έχουν περάσει στο λεξιλόγιο των σημαντικό-
τερων σύγχρονων γλωσσών, ενώ η Ελληνική Γλώσσα έχει
κυρίαρχη θέση στο λεξιλόγιο των Τεχνών, των Επιστημών,
της Πολιτικής, της Φιλοσοφίας και κάθε πτυχής της ανθρώ-
πινης δημιουργίας.

Τόσο η κοινή μορφή της Ελληνικής Γλώσσας, όσο και οι
διαλεκτικές εκδοχές της, όπως διαχρονικά εμφανίζονται από
τα πανάρχαια χρόνια, αποτυπώνουν την κοινή εθνική μας
ταυτότητα και τον ενιαίο πολιτισμό μας, και αποτελούν συ-
νεκτικό δεσμό επικοινωνίας των ανά τον κόσμο Ελλήνων».
Επίδοση Μεταλλίου Εξαίρετης Προσφοράς

Το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας επέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης στον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, ως
ελάχιστο δείγμα της υψηλής εκτίμησης και αναγνώρισης της
πολύχρονης, πολυσήμαντης και πολύπλευρης προσφοράς
του στη διαφύλαξη και την προαγωγή της ελληνικής γλώσ-
σας, της παιδείας και του πολιτισμού.

Ο ΠτΔ τόνισε ότι συνεπεία της ξεχωριστής αγάπης και του
ιδιαίτερου σεβασμού που τρέφει για την ελληνική γλώσσα, ο
διαπρεπής και διεθνούς καταξίωσης Καθηγητής Μπαμπι-
νιώτης αφιέρωσε τη ζωή του στην έρευνα, τη μελέτη, και την
επιστημονική αποτύπωσή της, αναδεικνύοντας ως μίας των
σημαντικότερων την επιστήμη της γλωσσολογίας στην Ελ-
λάδα, και όχι μόνο, μέσα από τα 40 χρόνια διδακτικής και
ερευνητικής δραστηριότητάς του στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών.

Στο πλαίσιο αυτό, πέτυχε να αναδείξει με ουσιαστικό και
επιστημονικό τρόπο, την ιστορική εξελικτική της πορεία, ως
επίσης τον πλούτο, την ποιότητα και, κυρίως, τη συνέχεια,
την οικουμενικότητα και τη μοναδική καλλιέργεια που την
χαρακτηρίζει.

Αναπτύσσοντας ποικίλη επιστημονική και ερευνητική
δράση έχει κατορθώσει να καταστήσει κοινό κτήμα και δε-
ξαμενή γνώσης ένα ογκώδη και σπουδαίο λεξιλογικό θη-
σαυρό, ο οποίος συνοψίζεται μέχρι στιγμής σε εννέα λεξικά
που καταλαμβάνουν συνολικά 12.500 σελίδες. 

Ως εκ τούτου, η σπάνια και ανεκτίμητης αξίας σχετική με
τη λεξικογραφία δημιουργία του, καθώς και το υπόλοιπο
εκτεταμένο διδακτικό και συγγραφικό του έργο συνέβαλαν
τα μέγιστα, αφενός στη διάσωση, τη διατήρηση, την εξέλιξη

και τη θωράκιση της ελληνικής γλώσσας από παγιοποιημένα
γλωσσικά λάθη και δάνειες απειλές και, αφετέρου, στον εκ-
συγχρονισμό της επιστήμης της γλωσσολογίας.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο χαιρετισμό του αναφέρ-
θηκε και στη μακρά και ευδόκιμο, παράλληλα, θητεία του
καθηγητή Μπαμπινιώτη, σε διάφορες εξέχουσες θέσεις από
τις οποίες υπηρέτησε το εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοι-
νωνικό γίγνεσθαι και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάδειξη
και προβολή σε διεθνές επίπεδο των ιδεωδών, των αρχών και
των αξιών που πρεσβεύουν το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, η
Ελληνική Παιδεία και ο Πολιτισμός.

Πέραν τούτων, ο καθηγητής Μπαμπινιώτης είναι Τακτικό
μέλος τής “European Academy of Sciences and Arts”, με έδρα
στο Salzburg, και για την πολυσχιδή αυτή δράση του έχει τι-
μηθεί με την ύψιστη τιμή που απονέμει η Σύγκλητος τού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών σε διακεκριμένους Καθηγητές, με τον
τίτλο του «Επίτιμου Καθηγητή».

Έχει επίσης εκλεγεί επίτιμος διδάκτωρ Πανεπιστημίων,
όπως του Μοντρεάλ του Καναδά, του “LaTrobe” της Μελ-
βούρνης και του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου.

Έχει, επίσης, τιμηθεί με εξαίρετες διακρίσεις από το Γαλ-
λικό Κράτος, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ρωσίας και
το Ισπανικό Κράτος, ενώ του έχει απονεμηθεί το γνωστό ευ-
ρωπαϊκό βραβείο Herder. Επίσης, έχει τιμηθεί με τον «Χρυσό
Σταυρό του Αποστόλου Παύλου» από την Εκκλησία της Ελ-
λάδος και έχει ανακηρυχθεί «Άρχων Διδάσκαλος τού Γέ-
νους» από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινου-
πόλεως.

Υπό το πρίσμα αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η
Γλώσσα, η Παιδεία και ο Πολιτισμός, με τα ιδεώδη, τις αρχές
και τις αξίες που καλλιεργούν αποτελούν τα κύρια χαρα-
κτηριστικά και την ταυτότητα του λαού μας, το σύνολο του
έργου και της δραστηριότητας που ανέπτυξε ο καθηγητής
Μπαμπινιώτης, αποκτούν, πέραν της επιστημονικής τους ση-
μασίας, και εθνική διάσταση.

Αναφερόμενος στον Κυπριακό Ελληνισμό ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης εξήρε και την ειλικρινή και ανιδιοτελή αγάπη
του τιμώμενου Καθηγήτη για την πατρίδα μας, αλλά και την
αγαστή συνεργασία που ανέπτυξε διαχρονικά με τους πολι-
τειακούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες, αναλαμβάνον-
τας πληθώρα υποδειγματικών δράσεων και πρωτοβουλιών
επ’ ωφελεία της προστασίας της κυπριακής διαλέκτου και
της προόδου του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος.

Σημαίνουσας ιστορικής αξίας είναι η εισήγησή του για την
ίδρυση στη Λευκωσία, Αρχείου Ηλεκτρονικής Καταγραφής
του «Θησαυρού της Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας».

Το εν λόγω αρχείο, το οποίο λειτούργησε με χρηματοδό-
τηση από την Ιερά Μονή Κύκκου και υπό την επίβλεψη για
πολλά έτη του Καθηγητή, πέραν της ηλεκτρονικής κατα-
γραφής του συνόλου της ελληνικής γραμματείας της Κύπρου
από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, καθώς και του αντί-
στοιχου γλωσσικού υλικού, αποσκοπεί στη σύνταξη Ιστορι-
κού, Τοπωνυμικού και Ονομαστικού λεξικού της ελληνικής
γλώσσας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέγραψε και παρουσίασε την Κυ-
πριακή Ελληνική γλώσσα ως ενότητα, η οποία συμπεριλαμ-
βάνει την αρχαία, μεσαιωνική, νέα, λόγια και λαϊκή, αποδει-
κνύοντας και αναδεικνύοντας την Ελληνική Ιστορία και πα-
ράδοση του Κυπριακού Ελληνισμού.

Άξια μνείας είναι η συστηματική παρουσία και συνεισφορά
του αναφορικά με την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυ-
ναμικού και των μαθητών μας, αλλά και ευρύτερα των πολι-
τών στη βάση εξειδικευμένων σεμιναρίων, διαλέξεων και
ομιλιών σχετικών με την παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτι-
σμό.

Τιμώντας την παρουσία και την πολλαπλή δραστηριότητά
του εξέχοντα καθηγητή στην Κύπρο, η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων της Κύπρου δια τού τότε Προέδρου της κ. Γιαννάκη
Ομήρου τού απένειμε το αργυρό μετάλλιο με το έμβλημα της
Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ το «Ίδρυμα Φώτoς Φωτιά-
δης», ζώντος τού αειμνήστου Φώτου Φωτιάδη, του απένειμε
το βραβείο του Ιδρύματος και τον ανακήρυξε Επίτιμο δια
βίου Πρόεδρό του.

Αναντίλεκτα, τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο εμ-
πνευσμένος και ενεργός πολίτης Γεώργιος Μπαμπινιώτης
συνιστά ένα μοναδικό κεφάλαιο της ευρύτερης ελληνικής
πνευματικής ζωής, το οποίο, δικαιολογώντας απόλυτα τον
εύστοχο χαρακτηρισμό που του αποδίδεται ως του εθνικού
μας γλωσσολόγου, τον κατατάσσει ανάμεσα στους ταγούς
του χώρου και τον καθιστά πρότυπο για τους συνεχιστές
του.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει καθιερώσει την 9η Φε-
βρουαρίου κάθε έτους, ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής
Γλώσσας, με στόχο ως μαρτυρείται και από το σκεπτικό, την
ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε ανά
τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο
του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού.

Αρκεί και μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική, ως
μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως,
με 4.000 χρόνια προφορικής παράδοσης και 3.500 γραπτής,
κατέστη διαχρονικά φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης
σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρή-
σεων και λογοτεχνικών κειμένων, αλλά και ως καθοριστικό
μέσο αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτι-
σμού.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική γλώσσα, έχοντας την ικανό-
τητα του «δανείζειν» χωρίς να έχει την ανάγκη του «δανεί-
ζεσθαι», συνέβαλε τα μέγιστα στον γλωσσικό και πολιτι-
σμικό εμπλουτισμό των ευρωπαϊκών και πολλών άλλων
γλωσσών του πλανήτη, γεγονός, το οποίο καταδεικνύει την
οικουμενική της διάσταση.

Επιβεβαίωση τούτου, πέραν της ελληνικής προέλευσης και
ετυμολογίας πολλών λέξεων διαφόρων γλωσσών, αποτελεί,
μεταξύ άλλων, η έντονα εμφανής χρήση και αξιοποίηση χι-
λιάδων ελληνικών λέξεων, ως επίσης η δημιουργία ελληνο-
γενών όρων, σε όλους τους κλάδους των επιστημών.

Απευθυνόμενος στον Καθηγητή ο ΠτΔ ανάφερε:
«Φίλτατε και αξιότιμε κύριε Μπαμπινιώτη, για την όλη

προσφορά σας, τόσο προς την ελληνική γλώσσα αλλά και
πιο συγκεκριμένα στα ιστορικά γλωσσικά ιδιώματα της κυ-
πριακής διαλέκτου που καταδεικνύουν, ως προανέφερα, την
ελληνική Ιστορία και παράδοση του Κυπριακού Ελληνισμού,
επιλέξαμε να σάς αποδοθεί ειδικά τη μέρα αυτή η τιμητική
διάκριση.

Διάκριση, η οποία εκφράζει και αντανακλά τον σεβασμό
και την ευγνωμοσύνη ολόκληρου του κυπριακού λαού και
του ιδίου προσωπικά, σε ένα σπουδαίο Έλληνα γλωσσολόγο
για το υψηλό επιστημονικό έργο που επιτελεί συνεργώντας
καθοριστικά στη βαθύτερη και πληρέστερη γνώση της ελ-
ληνικής γλώσσας και την κατανόηση της ουσίας του πολιτι-
σμού μας.

Σας συγχαίρω θερμά και σας ευχαριστώ για την προσφορά
σας.» n



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

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

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ταινία του Ακίρα Κουρόσαβα – Πρωταγωνι-
στεί σε κόμικς.
2. Αυτός που χαρακτηρίζεται από ηρωισμό – Πε-
ριοχή με ρηχά λιμνάζοντα νερά. 
3. Θέση ποδοσφαιριστή – Μεταλλικά νομί-
σματα.
4. Αρχαίος μεξικάνικος πληθυσμός – Ασταμά-
τητο, αδιάκοπο.
5. Τα έχει η … αρρώστια – Η Οργάνωση των
Αθλητικών Συντακτών – Ανδρικός τιμητικός τίτ-
λος. 
6. Γαλλική εφημερίδα –  … Γουόκερ: Αφρο-αμε-
ρικάνα συγγραφέας.
7. Δημιουργός της μαθηματικής αστρονομίας – Μέρος της … ντάμας.
8. Ο αριθμός 208 – Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος  – Αυτό το ίδιο
(ιδιωμ.).
9. Κέιτ ..: γνωστό μοντέλο  – Περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη.
10. Δεν του λείπει τίποτε  – Η βιτρίνα με τα πιο εκλεκτά εμπορεύματα.
11.  Άστρο και θεά της ελληνικής μυθολογίας (γεν.) – Η άνοιξη.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η τάση αμβλύνσεως της κριτικής κατά του καπιταλισμού και προσανατολισμού στη δια-
δικασία των μεταρρυθμίσεων.
2. Συγκράτηση – Ο αριθμός 35 με γράμματα.
3. Ρόμπερτ Ντε …: γνωστός ηθοποιός – Δορυφόροι του … «Ο» - Εμπορικό Κέντρο.
4. Η αγία …: η Θεία Κοινωνία.
5. Γνωστή μάρκα κινητών τηλεφώνων – Η μύτη.
6. Λάο …: Κινέζος φιλόσοφος – «Γυμνή .…»: πίνακας του Γκόγια – Αρνητικό μόριο.
7. Αιγυπτιακή θεότητα – Σιδερένιος μοχλός.
8. Η θεία δίκη (καθ.) – Αναφορική αντωνυμία.
9. Αδιαμόρφωτος υπαίθριος χώρος (πληθ.) – Επιφώνημα.
10. …. Ματέους: θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου - … Τσάτσου: χορογράφος.
11.  Μάνου …: διάσημος μουσικός – Κένι …: Σκωτσέζος επιθετικός
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Ανώτερο Ξενο-
δοχειακό Ινστιτούτο
Κύπρου ανακοίνωσε
ότι το Εκπαιδευτικό
Εστιατόριο επανήρ-
χισε τη λειτουργία του
προς το κοινό από τις
11/02/2020. Κατά το
Εαρινό Εξάμηνο θα
διοργανωθούν παρα-
θέσεις Κυπριακής
Κουζίνας καθώς και
άλλων κουζίνων που
την έχουν επηρεάσει
δια μέσου των αιώνων.
Το Εκπαιδευτικό
Εστιατόριο θα είναι
ανοικτό Τρίτη, Τε-
τάρτη και Πέμπτη,
από τις 13:30 μέχρι τις
15:00 και θα προσφέ-
ρει γεύμα κατόπιν
κράτησης.

Την ετοιμασία και την παράθεση των γευ-
μάτων αναλαμβάνουν οι φοιτητές του ΑΞΙΚ
υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους.
Η χρέωση γίνεται σε τιμές κόστους.

Για κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να αποτείνονται στα τηλέφωνα: 22404847
και 22404800 ή στο Φαξ: 22314672.

Σημειώνεται ότι στο εστιατόριο κατά τη
διάρκεια των νηστειών (03/03/2020 -
09/04/2020) θα σερβίρονται και νηστίσιμα
εδέσματα.

Λειτουργία για το κοινό του Εστιατορίου ΑΞΙΚ

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 
ΠΑΣΥΔΥ.

Άφιξη στο ξενοδοχείο RHODON HOTEL στον Αγρό γύρω στις 3.30 μ.μ. και τακτοποί-
ηση 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 

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Οδικών Μεταφορών
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου ΥπαλλήλωνΤμήματος Οδικών Μεταφορών, στην

Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 Μαρτίου, 2020 και ώρα 15:30, στα Κεντρικά
Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Βασιλέως Παύλου 27, Λευκωσία στον 2ο
όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Λογοδοσία του Κλαδικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που πέ-

ρασε.
2. Συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα και λήψη αποφάσεων.
Παρακαλούνται όσα μέλη θέλουν να εγείρουν συγκεκριμένα θέματα κατά τη συνέ-

λευση, να τα υποβάλουν γραπτώς στην Γραμματέα της Κλαδικής Επιτροπής δύο μέρες
πριν από την συνέλευση.

Πρόεδρος, Ιωσήφ Μιλτιάδους        Γραμματέας, Ξένια Χρίστου



ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 202014

 
 

 
 

 
 
 

 

7 1 8 2 9 5 4 3 6 

4 5 6 7 8 3 9 1 2 

3 2 9 1 6 4 8 7 5 

6 3 5 4 7 9 1 2 8 

8 9 4 6 1 2 7 5 3 

2 7 1 5 3 8 6 4 9 

9 6 2 3 4 7 5 8 1 

1 4 3 8 5 6 2 9 7 

5 8 7 9 2 1 3 6 4 

 
 

8 7 3 9 4 6 1 2 5 

9 4 5 2 7 1 8 6 3 

6 1 2 5 8 3 7 4 9 

3 8 9 1 6 5 4 7 2 

4 2 1 8 3 7 5 9 6 

5 6 7 4 2 9 3 1 8 

1 3 8 7 9 2 6 5 4 

2 5 6 3 1 4 9 8 7 

7 9 4 6 5 8 2 3 1 
 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
1 

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 
9 

           

 
10 

           

11            
 

 
 

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Με τη στήριξη των Κοινοτικών Θεσμών
προωθείται Μεταρρύθμιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήμα-
τος Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης
του Ανωτάτου Δικαστηρίου την περα-

σμένη  Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η Εναρ-
κτήρια Συνάντηση για την Αναθεώρηση των
Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, η οποία ση-
ματοδότησε  την έναρξη του έβδομου Έργου
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης
των Δικαστηρίων.

Το συγκεκριμένο Έργο αποτελείται από
τρεις πυλώνες:

• Ο πρώτος αφορά τη μετάφραση στα ελ-
ληνικά των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας,
όπως αυτοί ετοιμάστηκαν και παραδόθηκαν
από τους εμπειρογνώμονες της ομάδας του
Λόρδου John Dyson τον Ιούνιο του 2019.

• Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την εκπαί-
δευση δικαστών, δικηγόρων, πρωτοκολλη-
τών και προσωπικού του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου επί των νέων θεσμών.

• Ο τρίτος πυλώνας, τη βελτίωση των πρα-
κτικών και της διοικητικής ικανότητας στα
Δικαστήρια, τη δημιουργία συστήματος πα-
ρακολούθησης και βαθμού υλοποίησης των
μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της επικοι-

νωνιακής πολιτικής σε σχέση με τη μεταρ-
ρύθμιση.

Στην εναρκτήρια συνάντηση παρέστησαν
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
χρηματοδοτεί το έργο οι κ. Sebastien Renaud
και Αδαμαντία Μαντά. Τη διαχείριση του
Έργου ανέλαβε το Συμβούλιο της Ευρώπης,
εκ μέρους του οποίου παραβρέθηκαν οι κ.
Daniel Schmidt και Elena Yurkina.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των
πιο πάνω, ο Πρόεδρος και Δικαστές του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Υπουργός Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Πρόεδρος και
μέλη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης και Επι-
τροπής Θεσμών, εκπρόσωποι του Παγκύ-
πριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Διευθυντής

Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης και ο με-
ταφραστής των Θεσμών.

Τη συνάντηση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του
Ανωτάτου Δικαστηρίου και ο Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εκ μέρους
της Κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος του DG Reform κ. Se-
bastien Renaud έκανε ανασκόπηση της πο-
ρείας για όλα τα Χρηματοδοτούμενα Έργα
που αφορούν τα Δικαστήρια, τονίζοντας ότι
ο βαθμός υλοποίησης των Έργων στην
Κύπρο είναι από τους καλύτερους στην Ευ-
ρώπη, ενώ ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου
της Ευρώπης κ. Daniel Schmidt επεξήγησε
τον τρόπο που το Συμβούλιο της Ευρώπης
θα διαχειριστεί το Έργο. Η Πρόεδρος της

Επιτροπής Θεσμών κα Περσεφόνη Παναγή
επεξήγησε το Έργο που έχει μπροστά της η
Επιτροπή Θεσμών, το οποίο θα πρέπει να
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου με αρχές
Ιουλίου 2020 και ο κ. Γεώργιος Κολοκασίδης
έδωσε λεπτομέρειες για τη μέθοδο που θα
ακολουθήσει κατά τη μετάφραση. Τέλος, ο
Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφω-
σης κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου επεξήγησε τον
Οδικό Χάρτη του Έργου και τα χρονοδια-
γράμματα μέχρι την ολοκλήρωσή του, την
21η Ιουνίου του 2021.

Μετά τη συνάντηση ακολούθησε δεξίωση,
την οποία προσέφερε το Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης. n

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Αλιείας και Θ.Ε σύμφωνα με το

άρθρο 15 του Καταστατικού της Οργάνωσης μας προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γε-
νική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά κτίρια του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία,
στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Λογοδοσία του απερχόμενου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πε-

πραγμένα του χρόνου που έληξε.
2. Συζήτηση στη λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Άλλα θέματα. Τα θέματα θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:30 το μεσημέρι. (15.δ iii).
4. Αρχαιρεσίες  (Αναπληρωματικές εκλογές για τις 2 κενωθείσες θέσεις της τάξης των

Λειτουργών ΑΘΕ)
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Αλιείας πρέπει να

φθάσουν στο Γραμματέα του Κλάδου πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την μέρα διεξα-
γωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι τη  1η Μαρτίου 2020 και ώρα 12.30 (για οποιεσδήποτε
διευκρινήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 99492980,
aavgousti@dfmr.moa.gov.cy ). (15.5.γ)(παράρτημα.3.β.ii) 

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δώδεκα τουλάχιστον μήνες πριν

τις αρχαιρεσίες  (αρθ.9).
2. Κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος

και να υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς.
3. Τέσσερις μέρες πριν από την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή στις 2/03/2020
4. Θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας υποψηφίων για τις 2 θέσεις από τη τάξη των Λει-

τουργών που θα είναι διετής διάρκειας. 
* Η σύνθεση του Συμβουλίου αποτελείται από 6 μέλη (3 Επιθεωρητές ΤΑΘΕ, 2 Λει-

τουργοί ΤΑΘΕ και 1 Καπετάνιος/Μηχανικός από την Ναυτική Υπηρεσία)
--- Επισυνάπτεται δελτίο υποψηφιότητας (μπορείτε να το αποστείλετε στο fax 25305543

και στο email aavgousti@dfmr.moa.gov.cy υπόψη Α Αυγουστή)
Α Αυγουστή, Γραμματέας Κλάδου Αλιείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

Ετήσια Γενική Συνέλευση Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού μέσα στα

πλαίσια της καθορισμένης ετήσιας ενημέρωσης και επικοινωνίας του με τα μέλη του Κλά-
δου, έχει καθορίσει τις ετήσιες τοπικές συνελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία καθώς και την
Ετήσια Επίσημη Γενική Συνέλευση στο  Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ως ακολούθως:

28/2/2020 Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. Νοσοκομείο Αμμοχώστου 
28/2/2020 Παρασκευή και ώρα 12 μ. Νοσοκομείο  Λάρνακας
11/3/2020 Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. Νοσοκομείο Πόλης
11/3/2020  Τετάρτη και ώρα 12 μ. Νοσοκομείο Πάφου
12/3/2020   Πέμπτη και ώρα 10.30 π. μ. Νοσοκομεία Ευρύχου και Κυπερούντας
17/3/2020  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Νοσοκομείο Λεμεσού
18/3/2020  Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. Νοσοκομείο ΝΑΜ ΙΙΙ
Η Επίσημη Γενική Συνέλευση του Κλάδου έχει προγραμματιστεί για τις

20/3/2020,Παρασκευή , στις 10.30 π.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (Στην αί-
θουσα Σεμιναρίων, επίπεδο 0,  εξ.Ιατρεία του Δερματολογικού).

Θέματα Γενικής Συνέλευσης
1. Εκλογή προεδρίου Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία από τον Πρόεδρο και Γραμματέα  του Δ.Σ. και συζήτηση επί της λογο-

δοσίας. 
3. Λογοδοσία από την Διαχειριστική Επιτροπή  του Ταμείου Ευημερίας4. Οποιονδή-

ποτε θέμα εγγραφεί από τα μέλη του Κλάδου δύο μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 15

Τα χαμόγελα επανήλθαν, μετά τις επι-
τυχίες, για Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ, όχι
όμως για την Ομόνοια! Η 20η αγωνι-

στική ήταν αλλιώτικη από την 19η, όπου ση-
μειώθηκαν μεγάλες εκπλήξεις, αφού όλοι οι
πρωτοπόροι γνώρισαν την οδυνηρή ήττα…

Δραματική, αλλά υπερπολύτιμη νίκη πέ-
τυχε η Ανόρθωση, στο Βαρωσιώτικο ντέρμπι
σε βάρος της Νέας Σαλαμίνας στο ‘Αντώνης
Παπαδόπουλος’ (3-2).

Η ‘Κυρία’ αύξησε τη διαφορά της στο +4
από τη δεύτερη Ομόνοια που δεν κατάφερε
να κερδίσει στην Λεμεσό την ΑΕΛ και έμεινε
στο 1-1.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν μπορούσε να
κάνει καλύτερο ντεμπούτο στην επιστροφή
του στο πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Η επιβλητική
νίκη στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα (4-1) συ-
νοδεύτηκε με καλή εμφάνιση και η ομάδα
έδειξε πως θα παλέψει ως το τέλος για τη
διατήρηση των ‘κεκτημένων’. Παράλληλα, ο
ΑΠΟΕΛ άνοιξε την ψαλίδα από τον Απόλ-
λωνα και του έκανε πολύ πιο δύσκολο το
έργο για το πρωτάθλημα.

Οι γαλαζοκίτρινοι μείωσαν στον ένα
βαθμό που τους χωρίζει από τον αιώνιο αν-
τίπαλό τους την Ομόνοια και κράτησαν το 
-5 από την κορυφή που είναι η Ανόρθωση.

Τόσο η ΑΕΛ, όσο και η Ομόνοια ήθελαν
τη νίκη στην μεταξύ τους αναμέτρηση στο
Τσίρειο, για διαφορετικό λόγο η καθεμιά,
αλλά τελικά συμβιβάστηκαν στο 1-1, αποτέ-
λεσμα που δεν αφήνει καμία ικανοποιημένη.
Από τη μία οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται
ακόμα σε κίνδυνο όσον αφορά τη συμμετοχή
τους στην εξάδα, ενώ από την άλλη οι πρά-
σινοι έχασαν έδαφος στην προσπάθεια κα-
τάκτησης του πρωταθλήματος, αφού έμειναν
τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Νίκη εξάδας πέτυχε στο Μακάρειο Στάδιο
η ΑΕΚ, που επικράτησε της Δόξας, με 1-0,
έφτασε στους 31 βαθμούς και σε συνδυασμό
με την ήττα της Νέας Σαλαμίνας από την
Ανόρθωση κλείδωσε και μαθηματικά θέση
στην εξάδα! Και αυτό γιατί απομένουν δύο
αγώνες και η διαφορά που χωρίζει την ΑΕΚ
από τους Ερυθρόλευκους αλλά και την
Πάφο (οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 7η

και 8η θέση με 24 βαθμούς) είναι επτά βαθ-
μοί. Από την άλλη η Δόξα έμεινε στην τε-
λευταία θέση με 11 βαθμούς, κάτι που κάνει
ακόμα πιο δύσκολο το έργο της για παρα-
μονή.

Το τρίποντο του Ολυμπιακού με 1-0 εις
βάρος του Εθνικού (0-1), έχει σαφέστατα με-
γαλύτερο αντίκρισμα σε σχέση με την προ-
ηγούμενη αγωνιστική, που επικράτησε της
Ανόρθωσης (2-1). Διότι τότε νίκησαν όλοι οι
ανταγωνιστές του, ενώ την Παρασκευή υπέ-
ταξε έναν εξ αυτών. Οι νικητές αποσπάστη-
καν έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβα-
σμού, στην οποία παραμένουν οι ηττημένοι
της αναμέτρησης στο Δασάκι. Μάλιστα, υπό
προϋποθέσεις, οι πρωτευουσιάνοι θα κάνουν
όνειρα και για εξάδα, μετά τις απώλειες της
Νέας Σαλαμίνας και ΑΕΛ.

Ήθελε πάρα πολύ τη νίκη, αλλά υπό τις
περιστάσεις κρίνεται θετικός ο βαθμός που
πήρε η Ένωση στο 1-1 με την Πάφο. Θετικός
είναι και ο απολογισμός της γενικότερα,
αφού έμεινε για πέμπτο σερί παιχνίδι αήτ-
τητη παίρνοντας συνολικά 11 βαθμούς.
Πλέον μετρά 19 βαθμούς, αυξάνοντας τη

διαφορά από τον Εθνικό και την προτελευ-
ταία θέση στους δύο.
Λύτρωση και +4

Το Βαρωσιώτικο ντέρμπι ανήκε στην
Ανόρθωση. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια
του ήταν… ένα θρίλερ, με τους ‘κυανόλευ-
κους’ να προηγούνται δύο φορές και ισάριθ-
μες φορές να ισοφαρίζονται από τους ‘Ερυ-
θρόλευκους’. Όμως στο τέλος η Ανόρθωση
δάμασε την συμπολίτισσά της Νέα Σαλαμίνα
με γκολ στο τελευταίο 10λεπτο, χρονικό ση-
μείο που κινδύνεψε σοβαρά τουλάχιστο
άλλες δύο φορές με την ισοφάριση και το…
στραβοπάτημα. Την επόμενη αγωνιστική η
‘Κυρία’ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον
Εθνικό Άχνας.

Από πλευράς της, η Νέα Σαλαμίνα, που
έκανε τεράστια προσπάθεια να πάρει βαθ-
μολογικό κέρδος από το ματς, παρέμεινε
στην 8η θέση, όμως εξακολουθεί να διατηρεί
ελπίδες για είσοδο στην πρώτη εξάδα.

Νέο ντέρμπι αναμένει την προσφυγική
ομάδα, αφού θα παίξει εκτός έδρας και πάλι,
αυτή τη φορά με την ΑΕΚ.

Να θυμίσουμε ότι ανόρθωση και Νέα Σα-
λαμίνα κληρώθηκαν να αγωνιστούν μεταξύ
τους σήμερα Τετάρτη για το Κύπελλο.
‘Χ’αμένη ευκαιρία

Μια μεγάλη ευκαιρία και με βάση τους
στόχους της κάθε μιας ξεχωριστά, έχασαν
ΑΕΛ και Ομόνοια που συμβιβάστηκαν στο
1-1 στο Τσίρειο.

Αφενός οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ της Λεμεσού
έχασαν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν στην
εξάδα και να δημιουργήσουν διαφορά ασφα-
λείας από τις ομάδες που ακολουθούν, ενώ
από την άλλη η Ομόνοια… επέτρεψε στην
Ανόρθωση να ξεφύγει τέσσερις βαθμούς
στην κορυφή.

Επόμενος αντίπαλος για τους ‘πράσινους’
είναι η Ένωση Παραλιμνίου στο ΓΣΠ. Οι φι-
λοξενούμενοι εδώ και πέντε αγωνιστικές δεν
έχουν δεχθεί την ήττα και ακόμα να θυμί-
σουμε το αποτέλεσμα της 19ης αγωνιστικής
που κέρδισαν στο Τσίρειο τον Απόλλωνα.
Επιστροφή στην κατάλληλη στιγμή…

Άργησε πολύ, αλλά επιτέλους έδειξε ο
ΑΠΟΕΛ, ότι έχει τα κότσια και φέτος για να
διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι παρουσιάστηκαν με πειστικό πρό-
σωπο κόντρα στον Απόλλωνα, έδειξαν επι-

μονή μέχρι το
τέλος και
έφτασαν σε
ε π ι β λ η τ ι κ ή
νίκη (4-1) που
τους δίνει βαθ-
μολογικά και
ψ υχο λ ογ ι κ ά
οφέλη.
Και τώρα η
μεγάλη πρό-

κληση…
Για τον ΑΠΟΕΛ το ντέρμπι με τον Απόλ-

λωνα είχε χαρακτήρα επιβίωσης στη διεκδί-
κηση του πρωταθλήματος και η ομάδα πήρε
άριστα με τον τρόπο που παρουσιάστηκε.
Πλέον το ματς αυτό μπαίνει στο περιθώριο
και κρατούν στην ομάδα τη δυναμική που
δίνει στην ομάδα ενόψει της συνέχειας. Στο
μυαλό όλων βρίσκεται ο πρώτος αγώνας με
την Βασιλεία που θα γίνει αύριο Πέμπτη στο
ΓΣΠ, όπου ο στόχος είναι η νίκη με μηδέν
παθητικό για να γίνει το πρώτο και σημαν-
τικό βήμα πρόκρισης. Είναι ένα ματς που
αποτελεί μεγαλύτερη πρόσκληση για τους
γαλαζοκίτρινους οι οποίοι θέλουν να κρατή-
σουν δικαίωμα στο όνειρο της πρόκρισης
στους ‘16’ του Γιουρόπα Λιγκ. Υπάρχει η
πίστη ότι θα φέρουν σε πέρας την αποστολή
τους.
Τα τίναξε όλα στον… αέρα

Ολοκληρώθηκε στο ΓΣΠ ο εκτροχιασμός
του Απόλλωνα από τη διεκδίκηση του τίτ-
λου. Όποιος ισχυριστεί το αντίθετο προφα-
νώς δεν είναι γνώστης της Κυπριακής πραγ-
ματικότητας. Υπάρχει τεράστια απογοή-
τευση, αλλά και προβληματισμός για το πώς
‘κατρακύλησε’ η ομάδα από μόνη της μέσα
σε διάστημα δύο εβδομάδων. Την εγκωμία-
ζαν οι πάντες για το ότι κατάφερε με εντυ-
πωσιακή αντεπίθεση να διορθώσει τα λάθη
του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη, όμως
μόλις στον μισό Φλεβάρη τα τίναξε όλα στον
…αέρα.

Σήμερα Τετάρτη συνεχίζει την ‘περιπέτεια’
του στο δεύτερο τη τάξει θεσμό, φιλοξενών-
τας τον Εθνικό στη Λεμεσό. Πρώτα θέλουν
να συνέλθουν μετά το ‘χαστούκι’ από τον
ΑΠΟΕΛ και ακολούθως να πάρουν αποτέ-
λεσμα που θα τους δώσει γερό προβάδισμα
για πρόκριση στους ‘4’ της διοργάνωσης.
Νίκη εξάδας για την ΑΕΚ

Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας νίκη
πέτυχε η ΑΕΚ επί της Ουραγού Δόξας Κα-
τωκοπιάς, στο Μακάρειο Στάδιο με1-0. Με
τη νίκη της αυτή η ΑΕΚ έφτασε τους 31 βαθ-
μούς, έναν λιγότερο από τον τέταρτο Απόλ-
λωνα, ενώ εξασφάλισε συμμετοχή στην
πρώτη εξάδα στη β΄ φάση του πρωταθλήμα-
τος. Επόμενος αντίπαλος για την ΑΕΚ είναι
η Νέα Σαλαμίνα και για τη Δόξα, εκτός ο
Απόλλωνας.
Για το Αρχείο και την ιστορία…

Η 19η αγωνιστική στο πρωτάθλημα είχε
αρκετές εκπλήξεις και ίσως να περάσουν
πολλά-πολλά χρόνια για να συμβούν ξανά…
Οι τέσσερις διεκδικήτριες του τίτλου γνώρι-
σαν οδυνηρές ήττες και έτσι τα δεδομένα
παρέμειναν τα ίδια. Η πρωτοπόρος της βαθ-
μολογίας Ανόρθωση έχασε με 2-1 από τον
ολυμπιακό στο Μακάρειο. Ο ΑΠΟΕΛ γνώ-
ρισε την ήττα από την ΑΕΚ με 1-0 στο
Αρένα. Ομόνοια και Απόλλωνας δεν κατά-

φεραν να εκμεταλλευτούν ούτε αυτή την ευ-
καιρία που είχαν. Οι ‘πράσινοι’ γνώρισαν την
ήττα μέσα στο ΓΣΠ από τον Εθνικό Άχνας
με 2-1 και ο Απόλλωνας στο Τσίρειο ηττή-
θηκε από την Ένωση Παραλιμνίου με 0-1.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ακάθεκτος ο Ερμής για Α΄ Κατηγορία

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε η
Δράση της 3ης αγωνιστικής της β΄ φάσης (17η

συνολικά και στους δύο ομίλους). Ο Ερμής
έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες επικρατώντας
με 1-0 του Ονήσιλλου Σωτήρας στην Αρα-
δίππου. Οι ‘Φτεροπόδαροι’ έχουν 28 βαθ-
μούς και βρίσκονται στο +8 από την 3η θέση
που τη μοιράζονται με 20 βαθμούς ο Άρης
και η Αγία Νάπα. Έτσι όσο περνούν οι αγω-
νιστικές είναι ακόμα πιο κοντά στον στόχο
της ανόδου στην Α΄ Κατηγορία.

Σπουδαία νίκη πέτυχε η Αγία Νάπα, που
επικράτησε εντός έδρας της Καρμιώτισσας
Πολεμιδιών (21β.) με 2-1, ένα αποτέλεσμα
που βάζει ‘φωτιά’ στη μάχη της ανόδου μέσω
της 2ης θέσης στον όμιλο Premier. Πολύτιμη
και συναρπαστική νίκη πέτυχε και ο Άρης
Λεμεσού κόντρα στην Αναγέννηση Δερύ-
νειας με 4-2, σε ένα ματς με δύο ανατροπές
στο σκορ.

Να θυμίσουμε ότι η αυλαία της αγωνιστι-
κής άνοιξε την Παρασκευή με το ματς ανά-
μεσα στον ΑΣΙΛ και τον Οθέλλο στην ΑΕΚ
Αρένα, εκεί όπου η ομάδα της Λύσης πήρε
τη νίκη με 1-0.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι πρωτοπόροι στην Γ΄ Κατηγορία συμ-
πλήρωσαν την 19η αγωνιστική με επιτυχίες
και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για
την κατάκτηση του τίτλου. Ο μόνος που
στραβοπάτησε ήταν η ομάδα του Ιδαλίου ο
Χαλκάνορας. 

Συγκεκριμένα, ο πρωτοπόρος Αχυρώνας
(42β.) κέρδισε εντός έδρας τον Εθνικό Άσ-
σιας με 1-0, όπως επίσης με το ίδιο σκορ η
δεύτερη στη βαθμολογία προσφυγική ομάδα
της Κερύνειας ΠΑΕΕΚ (41β.) τον Κορμα-
κίτη. Ακολουθεί ο Κούρρης (39β.), που συ-
νέτριψε με 4-0 την ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς. Στο
γειτονικό ντέρμπι μεταξύ του Χαλκάνορα
μια της ΜΕΑΠ, νικήτρια ήταν η ομάδα του
Πέρα Χωριού με 1-0, που άφησε τους Δαλί-
τες στην 4η θέση με 35 βαθμούς. Στο πυθ-
μένα είναι η ΕΝΑΔ με 4 βαθμούς και ένα
σκαλί πιο πάνω είναι Διγενής Ορόκλινης
(9β.).
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η Ομόνοια 1948 το βιολί της

Η Ομόνοια 1948 συνέχισε την ανοδική της
πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος, αφού ούτε ο Ορφέας κατάφερε να τη
δαμάσει και γνώρισε την ήττα με 0-4 και μά-
λιστα εντός έδρας. Η Ομόνοια 1948, έχει 47
βαθμούς και την ακολουθεί η Πέγεια (43β.)
που νίκησε την ΑΕΝ με 3-1. Στην 3η θέση με
38β. είναι η ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς που κέρδισε
εντός έδρας τον ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς με 3-0.
Στην 4η θέση είναι η Ασπίς Πύλας με 35β.
που νίκησε με 2-0 την Γεροσκήπου.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι: Δόξα Παλ. –
Ολυμπιάς Λ. 0-0, Εθνικός Λατσιών – ΑΕΠ
Πολεμιδιών 1-4, Φοίνικας – Α.Ε. Κοράκου 
2-1.

Να θυμίσουμε ότι από την Επίλεκτη Κα-
τηγορία υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες. n

Χαμόγελα για Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ … στα κρύα η Ομόνοια και Απόλλωνας
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η καλή θέληση υπαγορεύει την προσέλευση
στο διάλογο χωρίς αμφισβήτηση ή προ-
απαιτούμενα.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το σενάριο προσάρτησης των κατεχομένων

από την Τουρκία, είναι φρικτό. 

Μουσταφά Ακιντζί,

Ηγέτης της Τ/Κ Κοινότητας.

Η εμπιστοσύνη είναι εκ των ων ουκ άνευ για
μια διαρκή ειρήνη στην Κύπρο και σ’ αυτό
σκοπεύουν τα ΜΟΕ.
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, 
Ειδική αντιπρόσωπος του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα κάνουν τον

κόσμο πιο επικίνδυνο.

Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ,

Πρόεδρος της Γερμανίας.

Η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις
απειλές στη γειτονιά της και, κάποιες φορές,
να ενεργεί ανεξάρτητα από την Ουάσινγ-
κτον.
Εμανουέλ Μακρόν,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Είμαι ευτυχής να δηλώσω ότι ο θάνατος της
διατλαντικής συμμαχίας είναι χονδροειδώς
μεγαλοποιημένος.
Μάικ Πομπέο,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Το Ιράν δεν θα συνομιλήσει ποτέ υπό πίεση

με της ΗΠΑ.

Χασάν Ροχανί,

Πρόεδρος του Ιράν.

Ακόμα δεν γνωρίζουμε τον οικονομικό αν-

τίκτυπο του κορωνοϊού.

Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,

Διευθύντρια του ΔΝΤ.

Σημαντικές και χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με τον
καρκίνο του μαστού είχαν

την ευκαιρία να ακούσουν οι συ-
νάδελφοι μας οι οποίοι παρακο-
λούθησαν στην ιατρική διάλεξη
που δόθηκε στο Επαρχιακό Τμήμα
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού στις
30/1/2020 στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του οικήματος της Συντε-
χνίας στην Λεμεσό. 

Η ιατρική διάλεξη με θέμα «Ο
καρκίνος του μαστού από την διά-
γνωση στην θεραπεία» δόθηκε
από δύο καταξιωμένους επιστήμο-
νες, το Δρα Σίμο Μαλά, διευθυντή
της Ογκολογικής Κλινικής του
Γ.Ν. Λεμεσού και το Δρα Χρήστο
Δημητρίου, γενικό χειρούργο στο
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Συν-
τονίστρια της εκδήλωσης ήταν η
συνάδελφος Δρ. Δέσποινα Νικο-
λάου, γενικός χειρούργος στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Οι ομιλητές μετά την εκτενή πα-
ρουσίαση του θέματος απάντησαν
και σε απορίες και έδωσαν συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σε
ερωτούντες συναδέλφους που πα-
ρακολούθησαν την εκδήλωση.

Το Τμηματικό Συμβούλιο
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού εκφράζει τις
θερμές του ευχαριστίες τόσο
στους επιστήμονες ιατρούς που
πραγματοποίησαν την ενδιαφέ-
ρουσα αυτή διάλεξη, όσο και σε
όλους τους συνάδελφους που τί-
μησαν την εν λόγω εκδήλωση με
την παρουσία τους. n

Ομιλία για τον Καρκίνο στην ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

ΗΣυντονιστική Επιτροπή
της Οργάνωσης των Πρε-
σβυτέρων Πολιτών των

Κλάδων Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ
και ΣΕΚ είχαν συνάντηση με την
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας  και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέ-
ταΑιμιλιανίδου, στις 10 Φεβρουα-
ρίου 2020. 

Στη συνάντησηη Συντονιστική
Επιτροπή έθεσε ενώπιον της
Υπουργού διάφορα θέματα που
αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι
και αφορούν το υπουργείο της

Υπήρξε μίαεποικοδομητικήσυζήτηση, η Υπουργός  ήταν
θετική ,άκουσε με κατανόηση  και απάντησε σε όλα τά ερω-
τήματα που ετέθησαν.Η Επιτροπή  έμεινε πλήρως ικανοποι-

ημένη από την ενημέρωση και ευχαρίστησε την Υπουργό για
το ενδιαφέρον που επιδεικνύει προς επίλυση των θεμάτων
που υποβλήθηκαν. n

Κλάδοι Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ
στην Υπουργό Εργασίας κα Ζέτα Αιμιλιανίδου

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

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 περιλαμβάνει πλούσιο μπουφέ στην τιμή των 16 ευρώ το άτομο. (Δεν πε-

ριλαμβάνεται αλκοολούχο ποτό)
Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν μασκαρεμένοι.  Η καλύτερη αμφίεση θα βραβευθεί.
Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 18/02/2020, στα τηλ. 22667975 και 99478770.


