
Η επιδημία της προσβολής του κορωνοϊού COVID-19
καλεί σε λύσεις των προβλημάτων του τομέα υγείας

Οι εξελίξεις από την εκτεταμένη πλέον διάδοση της
προσβολής του κορωνοϊού COVID-19 είναι το
κύριο θέμα επικαιρότητας στα διεθνή και τοπικά

μέσα ενημέρωσης, με αναφορές στον αυξανόμενο αριθμό
των θυμάτων και των νέων προσβολών, στην ταλαιπωρία
των ασθενών  και των οικογενειών τους, στις πολλές εκα-
τοντάδες προσώπων που υποχρεώνονται σε καραντίνα και
τα εκατομμύρια  των κατοίκων πόλεων και χωριών που εκρι-
ζώνονται από  τους τόπους τους διαβίωσης τους. Οι κίνδυ-
νοι για το κοινωνικό σύνολο αλλά και ιδιαίτερα για τους
άμεσα εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση της πανδημίας
έχουν θέσει σε κινητοποίηση και το διεθνές  Συνδικαλιστικό
Κίνημα του οποίου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα
στη φροντίδα για τους αυξανόμενους αριθμούς των απα-
σχολούμενων στην περίθαλψη των ασθενών σε ένα δυσχε-
ρές  και συνεχώς επιδεινούμενο επαγγελματικό περιβάλλον.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά από το Ευρωπαϊκό Δημο-
σιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα EPSU στις δυσχέ-
ρειες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό στις  επιδεινούμενες δύσκολες συν-
θήκες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  στον ιατρό από την
Κίνα ο οποίος πρώτος ανακοίνωσε την προσβολή από τον

ιό και στη συνέχεια ήταν μεταξύ των πρώτων του θυμάτων. 
Η  EPSU τονίζει ότι η  επεκτεινόμενη προσβολή του κο-

ρωνοϊού έχει καταδείξει  ότι δεν μπορεί η κοινωνία να επι-
βιώσει χωρίς τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών υγείας και
οι οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για υπό-
σκαψη αυτών των θεμελιακής σημασίας  δημόσιων  υπηρε-
σιών  εκθέτουν τους πολίτες σε καταστροφική  ενδημία,
όπως καταδείχθηκε από τις λαϊκές αντιδράσεις στην  Ου-
κρανία στην οποία  πήγε  η ηγεσία της EPSU για να εκδη-
λώσει την αμέριστη στήριξη της στους εργαζομένους του
τομέα και η άμεση διαπίστωση της ήταν ότι στη χώρα δεν
λειτουργεί επαρκής  δημόσια υπηρεσία υγείας και επαναλή-
φθηκε το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δημόσιες
υπηρεσίες υγείας να  περιληφθούν στις προτεραιότητες της
ΕΕ  και η  πλήρης συνειδητοποίηση του  μεγέθους της τρέ-
χουσας επιδημίας  να λειτουργήσει  ως προειδοποίηση και
ως σήμα  κινδύνου κατά της μεταβίβασης της δημόσιας
υγείας στον  ιδιωτικό τομέα.

Το Ευρωπαϊκό  Συνδικαλιστικό Κίνημα εντείνει τις ενέρ-
γειες προς την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υιοθέτηση διαδι-
κασιών και επιπέδων απόδοσης για κατοχύρωση της επαρ-
κούς εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες  υγείας.
Είναι συναφής η προσπάθεια που προωθείται από  την Κο-
μισιόν σε συνεννόηση με τις  Κεντρικές  και Περιφερειακές
Διοικήσεις των κρατών μελών για υιοθέτηση αξιοπρεπούς
κατώτατου μισθού και δεσμευτικών  διαδικασιών συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή του Συνδικαλιστι-
κού Κινήματος, το οποίο   έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη
για αποφυγή διακρίσεων στα διάφορα επαγγέλματα. Οι δια-
βουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων  θα συνεχισθούν στα
τέλη Απριλίου και το Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι πλήρως
προετοιμασμένο ώστε με τη δική του  συνδρομή να οδηγή-
σει  στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την κατάσταση στους τομείς
υγείας και φροντίδας είναι πρόδηλη η ανάγκη για επείγουσα
διάθεση αυξημένων απολαβών. Εκατοντάδες χιλιάδες εργα-
ζομένων των δυο τομέων  στην Ευρώπη βρίσκονται  στην
πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του κορωνοϊού και η  συνε-
χής υπερωριακή  εργασία που τους επιβάλλεται  δικαιολο-
γεί απόλυτα την ανάγκη για  βελτιωμένους όρους εργασίας
ώστε να επιλυθεί και το πρόβλημα της υποστελέχωσης σε
πολλά κράτη μέλη  το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις εκτι-
μήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ότι στην Ευρώπη
υπάρχει έλλειψη 2.3 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα
κοινωνικής φροντίδας η οποία και αποτελεί μέρος της διε-
θνούς κρίσης  στον  τομέα και  απαιτείται  ορθολογική επί-
λυση του μέσω συλλογικής  διαπραγμάτευσης η οποία απο-
τελεί   το πλέον αποτελεσματικό και αξιόπιστο εργαλείο για
βελτίωση των απολαβών και  των όρων  εργασίας σον τομέα
υγείας και φροντίδας ώστε    το επάγγελμα να καταστεί πε-
ρισσότερο ελκυστικό. n

Στα πλαίσια των καταστατικών προνοιών ολοκληρώνονται
τις επόμενες βδομάδες, οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις Επαρ-
χιακών Τμημάτων και Επαγγελματικών Κλάδων. Λεπτομέ-
ρειες στις σελ. 2, 6, 7, 13, 14

Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων 
και Κλάδων

Εμπεριστατωμένο άρθρο του καθηγητή
του Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Κ. Ιωα-
κειμίδη για επιτακτικές ανάγκες και
υποχρεώσεις που αναφύονται για την
Ελλάδα για αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων ασφάλειας και άμυνας.    σελ.3

Το κόστος της πανδημίας του Κο-
ρωνοϊού για την παγκόσμια οικο-
νομία μπορεί να φτάσει στα 1,1
δισ. δολλάρια σύμφωνα με εκτι-
μήσεις των ειδικών, ως αποτέλε-

σμα απουσίας από εργασία, χαμηλή παραγωγικότητα,
πλήγμα στον τουρισμό κ.α.    σελ. 11

Οικονομική «επιδημία» με κόστος 
έως 1,1 τρισ. δολ.

Εξοπλισμοί ή πρωτοβουλίες;

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020   Aρ. Φύλλoυ 1519   ETOΣ 55ον Λευκωσία - Kύπρος

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

ΔΓΕ: 2.3 εκ. λιγότεροι εργαζόμενοι στην ΕΕ
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Σταυρούλλα Δημητρίου, Βοηθός Γραμ-

ματειακός Λειτουργός, διορίζεται στη θέση
Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα, από τις 15 Ια-
νουαρίου 2020.

Η Ιωάννα Κωνσταντινίδη διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Οικονομικού Λειτουρ-
γού, Υπουργείο Οικονομικών, από τις 3
Μαρτίου 2020.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Κυριάκος Λουκά, Ανακριτής, Νομική
Υπηρεσία, διορίζεται στη θέση Διοικητικού
Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
από τις 3 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο
της διαδικασίας πλήρωσης 30 κενών μόνι-
μων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού.

Ο Γιάννος Σάββα, Ανακριτής (με δοκιμα-
σία), Νομική Υπηρεσία, διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Διοικητικού Λειτουργού,
από τις 3 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο
της διαδικασίας πλήρωσης 30 κενών μόνι-
μων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού.

Η Κυπρούλλα Κωστέα, Βοηθός Ασφαλι-
στικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, διορίζεται στη θέση Διοικητι-
κού Λειτουργού, από τις 3 Φεβρουαρίου
2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρω-
σης 30 κενών μόνιμων θέσεων Διοικητικού
Λειτουργού.

Η Βασιλική Γιώργατσου, Τεχνικός Μηχα-
νικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
διορίζεται στη θέση Διοικητικού Λειτουργού,
από τις 3 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο
της διαδικασίας πλήρωσης 30 κενών μόνι-
μων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού.

Η Στυλιανή Βογά-Σφακιανάκη, Βοηθός
Λογιστικός Λειτουργός, Γενικό Λογιστήριο,
διορίζεται στη θέση Διοικητικού Λειτουργού,

από τις 3 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο
της διαδικασίας πλήρωσης 30 κενών μόνι-
μων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Διοικητικού Λειτουργού, από τις 3 Φε-
βρουαρίου 2020, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας πλήρωσης 30 κενών μόνιμων θέσεων
Διοικητικού Λειτουργού: Πιερής Κλείτου,
Μέμνια Ακκίδου, Πλούταρχος Αναστασίου,
Αντιγόνη Βαλανίδου, Μόδεστος Βασιλείου,
Ιάκωβος Βορκάς, Χαρά Καμένου, Γιάννος
Κατσικίδης, Ελένη Κλεάνθους, Ευθύμιος
Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κωνσταντί-
νου, Στυλιάνα Λειβαδιώτη, Δέσποινα Μαυ-
ρόγιωρκα, Γεωργία Μιλικούρη, Ιωάννα Νι-
κηφόρου, Θεόδωρος Προδρόμου, Χαράλαμ-
πος Στεργίου, Γεώργιος Τζιβελέκης, Μαρία
Τσιακκούρη, Ιωάννα Χατζηαδάμου, Χρίστος
Χατζηιωάννου.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Διοικητικού Λειτουργού, σύμφωνα με
τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Δια-
τάξεις) Νόμο του 2009, από τις 3 Φεβρουα-
ρίου 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλή-
ρωσης 30 κενών μόνιμων θέσεων Διοικητι-
κού Λειτουργού: Ελένη Παυλίδου, Αντώνης
Προδρόμου, Φώτιος Τριμπάκκιρος.

Ο Μιχάλης Λοΐζου διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Διοικητικού Λειτουργού, από
τις 3 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας πλήρωσης 30 κενών μόνιμων θέσεων
Διοικητικού Λειτουργού.

Η Αναστασία Πάντζιαρου, Ανακριτής, Νο-
μική Υπηρεσία, διορίζεται στη θέση Διοικη-
τικού Λειτουργού, από τις 3 Φεβρουαρίου
2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρω-
σης 20 κενών μόνιμων θέσεων Διοικητικού
Λειτουργού.

Η Μαρία Βασιλείου, Βοηθός Γραμματει-

ακός Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Διοι-
κητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προ-
σωπικό, από τις 3 Φεβρουαρίου 2020, στο
πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης 20 κενών
μόνιμων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Διοικητικού Λειτουργού, από τις 3 Φε-
βρουαρίου 2020, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας πλήρωσης 20 κενών μόνιμων θέσεων
Διοικητικού Λειτουργού: Σωτηρία-Αλέξια
Πρωτογήρου, Μιχάλης Αχνιώτης, Μαρία
Γιαννού, Γιαννούλλα Δημητρίου, Μαρία
Ιγνατίου, Κωνσταντίνος Κουσεττής, Λουίζα
Κωνσταντίνου, Δημήτρης Μάρκου, Ανδρέας
Παπέττας, Δέσποινα Προκοπίου-Γλυκύ,
Ιωάννα Ρέτσα, Παναγιώτης Σεβέρης, Ειρήνη
Σελεάρη, Παναγιώτα Στεφάνου, Στέλιος
Χριστοδούλου, Κατερίνα Γεωργίου.

Ο Γιαννάκης Καρκώτης διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Διοικητικού Λειτουργού,
από τις 3 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της
διαδικασίας πλήρωσης 20 κενών μόνιμων
θέσεων Διοικητικού Λειτουργού.

Η Αλεξάντρα Κότσαπα διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Διοικητικού Λειτουργού,
από τις 3 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της
διαδικασίας πλήρωσης 20 κενών μόνιμων
θέσεων Διοικητικού Λειτουργού.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Μάγειρες, Ιατρικές Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγονται
στη θέση Αρχιμάγειρα, από τις 15 Ιανουα-
ρίου 2020: Μάριος Σάββα, Ιωάννης Χρυσάν-
θου.

Η Έλενα Θεοδούλου, η οποία κατείχε τη
θέση Οδοντιατρικού Λειτουργού, 2ης Τάξης,
θέση η οποία από 1.1.19 μετονομάστηκε σε
Οδοντιατρικό Λειτουργό, 1ης Τάξης, προ-

άγεται στη συνδυασμένη θέση Οδοντιατρι-
κού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Οδοντιατρικές
Υπηρεσίες, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Χαράλαμπος Αντωνιάδης, Ανώτερος
Λειτουργός Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφο-
ρίας, προάγεται στη θέση Πρώτου Λειτουρ-
γού Αεροπορικών Κινήσεων, από την 1η Φε-
βρουαρίου 2020.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Αεροπορικών Κι-
νήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προ-
άγονται στη θέση Λειτουργού Αεροπορικών
Κινήσεων Α', από την 1η Φεβρουαρίου 2020:
Νίκος Γρηγορίου, Αλέκος Σωκράτους.

Ο Μιχαήλ Κοντός, Επιθεωρητής Αερολι-
μένα Α', προάγεται στη θέση Ανώτερου Επι-
θεωρητή Αερολιμένα, από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2020.

Ο Γιάννης Βλαδιμήρου, Επιθεωρητής Αε-
ρολιμένα, προάγεται στη θέση Επιθεωρητή
Αερολιμένα Α΄, από την 1η Φεβρουαρίου
2020.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Αερολιμένα, προ-
άγονται στη θέση Επιθεωρητή Αερολιμένα,
από την 1η Φεβρουαρίου 2020: Μαρία Σου-
ρουλλά, Χριστόδουλος Ι. Χριστοδούλου.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Άντρος Χαραλάμπους, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Γενικής Χει-
ρουργικής), αφυπηρέτησε από τις 22 Ια-
νουαρίου 2020.

Η Μαρία Αρέστη-Κόκκινου, Υγειονομικός
Λειτουργός, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τις
4 Νοεμβρίου 2019.

Ο Κυριάκος Χαραλάμπους, Πρώτος Λει-
τουργός Επιθεώρησης, Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2020. n

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

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

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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Καλούνται τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
13.03.2020 και ώρα 12:00μ. στα Γραφεία της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στη
Λευκωσία (αίθουσα συνεδριάσεων, 6ος όροφος).

Ημερήσια Διάταξη
1. Λογοδοσία του Προέδρου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
2. Συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα.
3. Συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) του-

λάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4. Διάφορα.
Σημείωση: Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, με το πέρας δεκαπέντε (15)

λεπτών από την ώρα που ορίζεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί απαρ-
τία.

Μαρίνος Άνιφτος, Πρόεδρος                        Γεωργία Ευσταθίου, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Τεχνολόγων Ακτινολόγων,
Φυσιοθεραπευτών, Τεχνολόγων Ακτινοθεραπείας, 

Εργοθεραπευτών και Πυρηνικής Ιατρικής
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την

Τετάρτη 18 Μαρτίου, 2020 και ώρα 4.00 μ.μ. στη καφετέρια Grey Terrace που βρίσκε-
ται δίπλα από τα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ στην Λευκωσία.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για το έτος που πέρασε.
2. Συζήτηση πάνω στα θέματα που έχουν προκύψει από την ενημέρωση και λήψη σχε-

τικών αποφάσεων.
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στη Γραμματέα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Αναστασία Σαμάρα, Γραμματέας  

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Αρχής Λιμένων
Πληροφορούνται τα μέλη του κλάδου ότι η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματο-

ποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2020 στο λιμάνι Λάρνακας ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.
Κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Λογοδοσία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του

χρόνου που έληξε.
2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε θέμα

της ημερήσιας διάταξης.
3. Οποιονδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του κλά-

δου, των διαφόρων σωμάτων της ΠΑΣΥΔΥ, ή οποιουδήποτε μέλους του κλάδου πρέπει
να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστο ημέρες
πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών σε δεκαπέντε λεπτά
από την ώρα που ορίζεται η σύγκληση της, αποτελεί απαρτία.
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Aπόψεις και σχόλια
Εξοπλισμοί ή πρωτοβουλίες;

Το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την
εθνική μας ασφάλεια είναι ένα κεντρικό ζή-
τημα στις μέρες μας, καθώς αντιμετωπίζουμε

τη δεινή κρίση με
την Τουρκία. Και
μπορούμε με πολ-
λούς τρόπους, όχι
μόνο με εξοπλισμούς
αλλά και με πρωτο-
βουλίες. Και πρώτα
απ’ όλα με την ευρη-
ματική και δυναμική
αξιοποίηση της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) με κάθε τρόπο. Στην
Ευρωπαϊκή Ενωση πρόκειται να αρχίσει μέσα
στο επόμενο διάστημα (μάλλον στις 9
Μαΐου) η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνέ-
λευσης με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, κοι-
νοβουλίων και πολιτών για την επεξεργασία
προτάσεων για το μέλλον της Ευρώπης. Ενα
από τα θέματα που θα εξεταστούν είναι αυτό
της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Και
ακριβώς πάνω σ’ αυτό το θέμα η Ελλάδα
οφείλει να παρουσιάσει μια δέσμη προτά-
σεων/πρωτοβουλιών που μεταξύ άλλων να
ενισχύουν την εθνική μας ασφάλεια ενώ
ταυτόχρονα θα προωθούν συνολικά και τη
βαθύτερη ευρωπαϊκή αμυντική ενοποίηση.
Πέντε ειδικότερες πρωτοβουλίες/προτάσεις
θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές:

1. Εγγύηση των (εξωτερικών) συνόρων
Η έννοια των συνόρων ως της παραμέ-

τρου που ορίζει την εδαφική ταυτότητα και
κυριαρχία μιας κρατικής οντότητας και χρή-
ζει προστασίας ενσωματώθηκε για πρώτη
φορά στις διατάξεις της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ενωσης
με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), με
πρωτοβουλία της κυβέρνησης Σημίτη, και
σήμερα αποτελεί πρόνοια της Συνθήκης της
Λισαβόνας (άρθρο 21). Στην ίδια Συνθήκη
περιλαμβάνεται επίσης η δέσμευση για την
προστασία της «ανεξαρτησίας» και «ακεραι-
ότητας» της Ενωσης. Αυτό όμως που εμφα-
νώς απουσιάζει από τις Συνθήκες είναι η
ρητή ρύθμιση-δέσμευση για την εγγύηση
(guarantee) των εξωτερικών συνόρων από
την ΕΕ. Και αυτό το κενό θα πρέπει να κα-
λυφθεί τώρα, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται.
Και τη σχετική πρωτοβουλία οφείλει να ανα-
λάβει η Ελλάδα (σε συνεργασία με άλλες
χώρες-μέλη), η οποία αντιμετωπίζει και τις
ισχυρότερες προκλήσεις στο πεδίο αυτό. Η
χρονική συγκυρία για κάτι τέτοιο είναι ιδι-
αίτερα ευνοϊκή, όχι μόνο λόγω της Ευρω-
παϊκής Συνέλευσης αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή
Ενωση στοχεύει τώρα στη διαμόρφωση της
«κοινής άμυνας». Οχι απλώς «κοινής αμυν-
τικής πολιτικής», η οποία αναφέρεται στη

διαχείριση εξωτερικών κρίσεων (crisis man-
agement), αλλά κοινής άμυνας (common de-
fence), η οποία ως κοινή δεν μπορεί παρά να
εγγυάται πλήρως τα εξωτερικά σύνορα της
πολιτικής οντότητας  που εκφράζει.

2. Ρυθμίσεις για τη ρήτρα αμοιβαίας συν-
δρομής

Στη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενσωμα-
τωθεί επίσης και η λεγόμενη «ρήτρα αμοι-
βαίας συνδρομής» (mutual assistance clause,
άρθρο 42,7), η οποία δεσμεύει πολιτικά και
νομικά τα κράτη-μέλη της Ενωσης να συν-
δράμουν «με όλα τα μέσα στη διάθεσή τους»
(πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά και
στρατιωτικά) ένα άλλο κράτoς-μέλoς που
αντιμετωπίζει, πέφτει θύμα εξωτερικής επι-
θετικότητας (aggression). Πρόκειται για ιδι-
αίτερα σημαντική ρύθμιση που συμβάλλει
στην ανάδειξη της Ενωσης σε οιονεί «σύ-
στημα συλλογικής ασφάλειας» και ήδη έχει
ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά από τη Γαλ-
λία για την αντιμετώπιση των τρομοκρατι-
κών απειλών και επιθέσεων (2015). Αλλά πε-
ριέργως δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ από την
Ελλάδα, έστω κι αν η υιοθέτησή της αποτέ-
λεσε ελληνική πρωτοβουλία (τη σχετική
πρόταση υπέβαλε ο γράφων στη διαπραγ-
μάτευση). Το χειρότερο, η Ελλάδα έχει πα-
ραμελήσει να προωθήσει με πρωτοβουλία
της τη διαδικασία για την υιοθέτηση των λει-
τουργικών ρυθμίσεων (modalities) για τη
γρήγορη, αποτελεσματική και με τρόπο που
να εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα
ενεργοποίηση της ρήτρας. Θα πρέπει  να το
κάνει τώρα. Η ρήτρα αυτή μπορεί να απο-
δειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική για την Ελλάδα.

3. Δύναμη προστασίας συνόρων PESCO
Η ενεργοποίηση από το 2017 της Μόνιμης

Διαρθρωμένης Συνεργασίας(PESCO) στον
τομέα της άμυνας έχει οδηγήσει στην υιοθέ-
τηση κοντά 50 σχεδίων (projects) για την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας στα οποία
συμμετέχει επιλεκτικός αριθμός κρατών, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα (σε ορισμένα
είναι επικεφαλής). Απουσιάζει όμως το σχέ-
διο για τη συγκρότηση στρατιωτικής δύνα-
μης άμεσης παρέμβασης για την προστασία
των εξωτερικών συνόρων της Ενωσης όταν
απειλούνται, από ομάδα των επιθυμούντων
κρατών-μελών. Αυτό θα πρέπει να επιδιωχ-
θεί τώρα με ελληνική πρωτοβουλία, όσο δύ-
σκολο κι αν φαίνεται. (Και εδώ θέλει υπεύ-
θυνο στοχασμό για τον ρόλο της Τουρκίας.)

4. Ένταξη υφαλοκρηπίδας στο τελωνει-
ακό έδαφος της ΕΕ

Το τελωνειακό έδαφος (customs temitory)
της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν περιλαμβάνει
ως γνωστόν την υφαλοκρηπίδα (και ΑΟΖ).
Περιλαμβάνει αιγιαλίτιδα ζώνη και εναέριο
χώρο. Οταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην

Ενωση το 1981, έγινε μια γενναία προσπά-
θεια με πρωταγωνιστή τον (τότε) ευρωβου-
λευτή αείμνηστο Γιάγκο Πεσμαζόγλου για
να συμπεριληφθεί και η υφαλοκρηπίδα.
Παρά τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου (θετική έκθεση Fourcade), η προ-
σπάθεια δεν απέδωσε. Μολονότι είναι δύ-
σκολο, η προσπάθεια θα πρέπει να επαναλη-
φθεί τώρα. Οι οικονομικές και άλλες
συνθήκες γύρω από την υφαλοκρηπίδα
έχουν αλλάξει ριζικά αλλά και τα δεδομένα
στην Ενωση. Όπως και η σημασία η υφαλο-
κρηπίδα να είναι στο τελωνειακό έδαφος.

5. Νέος ρόλος Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής
Το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό είναι

ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη,
και ιδιαίτερα την Ελλάδα, και από πλευράς
ασφάλειας, αν και θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται με όλες τις ανθρωπιστικές αξίες. Η Επι-
τροπή (αντιπρόεδρος Μ. Σχινάς) επεξεργά-
ζεται μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα προ-
κειμένου να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή
μεταναστευτική πολιτική. Μεταξύ των
άλλων προτάσεων η Ελλάδα οφείλει όμως
να επιδιώξει (α) τη δραστηριοποίηση της Ευ-
ρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλα-
κής (Frontex) στα χωρικά ύδατα της Τουρ-
κίας (έπειτα από σχετική συμφωνία) και (β)
την εγκατάσταση κέντρων διαλογής στο
έδαφος της Τουρκίας (και άλλων χωρών),
όπως είχε κατ’ αρχάς αποφασίσει το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο (Ιούνιος 2018).

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

l Εκ των ων ουκ άνευ τα ζητήματα της πο-
λιτικής ασφάλειας και άμυνας. 
 

?

Ρήγματα και γέφυρες
Η Ελλάδα απειλείται από εξωγενείς παρά-

γοντες και από εσωτερικές αδυναμίες. Ενώ η
εθνική ομοψυχία θα ήταν η καλύτερη –η

μόνη– άμυνα, όποτε οι
προκλήσεις μεγαλώ-
νουν αυξάνεται και η
μεταξύ μας έχθρα.
Έτσι, ενώ ουδείς δια-
φωνεί ότι η χώρα έχει
ανάγκη από ψυχραιμία
και σταθερότητα για

να πετύχει οικονομική ανάκαμψη, για να αν-
τιμετωπίσει την Τουρκία και για να διαχειρι-
στεί τη μεταναστευτική κρίση, οι πρωταγω-
νιστές της πολιτικής μας σκηνής επενδύουν

ο ένας στην αποτυχία του άλλου. Η αέναη
αντιπαράθεση θα ήταν εντελώς ανούσια εάν
δεν υπονόμευε διαρκώς τις προοπτικές των
Ελλήνων.

Θεμέλιο της πολιτικής μας κουλτούρας
είναι να ενδίδουμε σε εσωτερικές έριδες, θέ-
τοντας σε κίνδυνο μέχρι και την ελευθερία
μας. Οι αιτίες της διχόνοιας μπορεί να αλλά-
ζουν, αλλά μόνιμο στοιχείο είναι ότι οι πρω-
ταγωνιστές είναι πάντα ακλόνητοι στο δίκιο
τους και στο μίσος για τους αντιπάλους. Τα
χρόνια της κρίσης ενίσχυσαν αυτή την
ακραία αντίληψη. Η λαϊκή δυσαρέσκεια και
η ανασφάλεια βρήκαν έκφραση σε οργή και
απείθεια· δημαγωγοί και χουλιγκάνοι συνέ-
βαλαν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου μόνι-
μης αμφισβήτησης και σύγκρουσης σε κάθε
κοινωνική και πολιτική διεκδίκηση και αντι-
παράθεση. Με κάθε πλευρά να περιμένει τα
χειρότερα από την άλλη, φτάσαμε σε βιαιο-
πραγίες μεταξύ αστυνομικών και πολιτών, με
χαμένους την πολιτεία και τους πολίτες.
Επειδή ουδεμία αντιπολίτευση αντιστέκεται
στον πειρασμό να συντείνει στη δυσφορία
της κυβέρνησης και καμία κυβέρνηση δεν
αντέχει τέτοια ένταση με τους πολίτες, το
αποτέλεσμα συνήθως είναι η παράλυση, η
αδράνεια.

Η επιρροή του διεθνούς οικονομικού κλί-
ματος στη δική μας οικονομία, η τουρκική
επιθετικότητα και η μετανάστευση δεν εξαρ-
τώνται από εμάς, εμείς όμως πρέπει να δια-
χειριστούμε τα προβλήματα, να βρούμε λύ-
σεις πριν καταποντιστούμε. Αυτό απαιτεί αλ-
λαγή νοοτροπίας – να καταλάβουμε ότι οι
κανόνες και οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ότι
δεν υπάρχει κάποιο δίχτυ ασφαλείας, ότι ου-
δείς θα μας σώσει, ούτε από εξωγενείς παρά-
γοντες ούτε από τους εαυτούς μας. Παρά τα
δηλητήρια που αναδύονται από την ανα-
γκαία διερεύνηση των πεπραγμένων υπουρ-
γού της προηγούμενης κυβέρνησης, παρά το
πολιτικό κόστος που ίσως υποστούν και οι
δύο, κυβέρνηση και αντιπολίτευση δεν έχουν
άλλη επιλογή από το να δώσουν το παρά-
δειγμα της συνεργασίας, της κοινής λογικής.
Κορυφαίος ρόλος της νέας Προέδρου θα
είναι να στηρίξει την κατασκευή γεφυρών
πάνω στα «εθιμικά» μας ρήγματα.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 28.02.2020

l Συμφωνούμε απόλυτα.

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

Στις 18 Φεβρουαρίου το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε Πρόταση που κα-
τατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύ-

νης και Δημοσίας Τάξεως, βάσει της οποίας
καθίσταται ξεκάθαρο ότι αναγνωρίζονται
αυτόματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία τα
πτυχία Νομικής πανεπιστημίων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
είναι αναγνωρισμένα από την αρμόδια Αρχή

του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκαν.
Νοείται ότι η αρμοδιότητα του Νομικού

Συμβουλίου να εγκρίνει τα πτυχία νομικής
οποιουδήποτε Πανεπιστημίου ή Ιδρύματος
παραμένει ως έχει, ούτε και αλλάζει οτιδή-
ποτε σε σχέση με τα μέχρι σήμερα αναγνω-
ρισμένα από το Νομικό Συμβούλιο πτυχία
Nομικής. n

Αναγνώριση πτυχίων Νομικής



ΣΕλIΔΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 20204

Η8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί διεθνώς από το 1975,
με απόφαση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναι-

κών) σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας
που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋ-
φαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες
συνθήκες εργασίας, ίσα δικαιώματα και δικαίωμα ψήφου. 

Είναι μέρα που πρέπει να προβληματιστούμε για το μέλλον
σε παγκόσμιο επίπεδο με την υποστήριξη της ισότητας, της
ισοτιμίας των γυναικών και την αξιολόγηση της θέσης των
γυναικών στην κοινωνία. Να σταματήσει να ορίζεται η μοίρα
μιας γυναίκας από τη γεωγραφική θέση της πόλης ή της
χώρας όπου γεννήθηκε. Να σταματήσουν οι πράξεις άνισης
μεταχείρισης, οι κάθε είδους κακοποιήσεις γυναικών που δυ-
στυχώς βρίσκονται σε κάθε δελτίο ειδήσεων και αφορούν
τόσο τριτοκοσμικές όσο και ανεπτυγμένες χώρες.

Το γνωρίζουμε όλοι πως παρ’ ότι ως κοινωνία έχουμε κάνει
σημαντικά βήματα για την κατοχύρωση της ισοτιμίας των
δύο φύλων, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν.

Υφίστανται διαχωρισμοί και κυρίως υπάρχουν ακόμη στε-
ρεότυπες αντιλήψεις για το ρόλο του κάθε φύλου, που πρέ-
πει να ανατρέψουμε.

Στην πορεία των ετών που ακολούθησαν οι γυναίκες συ-
νέχισαν και συνεχίζουν, του αγώνες τους και ανέδειξαν τις
ικανότητες τους μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που
έχουν ως γυναίκες σύζυγοι, μητέρες, εργαζόμενες, ασχολού-
μενες με τα κοινά αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, συμμετέχοντας σε θέσεις ευθύνης και σε διάφο-
ρους τομείς.

Αποδεικνύουν ότι και θέλουν και μπορούν καθημερινά,
και συνδυάζοντας την ευαισθησία που τις διακρίνει με την
βιωματική γνώση και τον σεβασμό και την συνεργασία των
δύο φύλων, ο σκοπός είναι η κατάργηση των ανισοτήτων και
της καταπίεσης και φαινομένων λυπηρών όπως η βία και
κάθε μορφή αυτής.

Είναι αναγκαία η αφύπνιση η ευαισθητοποίηση όλων μας
για την προάσπιση και την προστασία των γυναικών και των
δικαιωμάτων τους.

Είναι έκφραση Δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής και
ευημερίας η Ισότητα των Φύλων σε ένα ευνομούμενο Κρά-
τος.

Σε συνεργασία όλοι οι φορείς που ασχολούμαστε με τον
Τομέα της Ισότητας είμαστε εδώ για όλες τις γυναίκες και
δείχνουμε τον δρόμο για ίση διεκδίκηση και πρόσβαση παν-
τού, ενάντια σε πάσης φύσεως αποκλεισμούς.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. έχει
ενεργό ρόλο να διαδραματίσει στην προώθηση των δικαιω-
μάτων της γυναίκας του σήμερα. Συμμετέχει στον Εθνικό
Μηχανισμό για τα δικαιώματα της γυναίκας, και λαμβάνει
μέρος σε διάφορες δράσεις που οργανώνονται από τις γυ-
ναικείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις του τόπου μας.

Με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας όλες οι γυναι-
κείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικοί ορ-
γανισμοί, δημόσιοι φορείς από όλη την Κύπρο, ενώνουν τις
δυνάμεις τους στην εκστρατεία “ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ”, πραγματο-
ποιώντας στάση εργασίας διεκδικώντας ίσα δικαιώματα, ίσες
ευκαιρίες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, η οποία στην
Κύπρο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6/3/2020 από
τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ. 

Η Συντεχνία μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο  στην εκδή-
λωση αυτή, γι΄ αυτό καλούμε όλες τις συναδέλφους να συμ-
μετάσχουν στη μονόωρη στάση εργασίας. Τις καλούμε , να
σταθούν έξω από το χώρο όπου βρίσκονται, η μία δίπλα στην
άλλη και να δείξουν την παρουσία τους διά της απουσίας
τους. Καλούνται όλες να στελεχώσουν τις ανθρώπινες αλυ-

σίδες σε Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο για να στεί-
λουμε ένα βροντερό μήνυμα.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις γυναί-
κες χρόνια πολλά. n 

Διαδρομές αλυσίδας γυναικών 
σ’ όλες τις πόλεις

6 Μαρτίου 2020
«ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ»

11:00 - 12:00 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Η αλυσίδα ξεκινά από Προεδρικό Μέγαρο, περνά
από Βουλή και τερματίζει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Η αλυσίδα θα πραγματοποιηθεί κυκλικά μπροστά
από το Διοικητήριο Λάρνακας στην Πλατεία 
Ευρώπης.

3. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ
Η αλυσίδα θα πραγματοποιηθεί έξω από το Κτήριο
της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - ΠΑΦΟΥ
Η αλυσίδα ξεκινά από το Επαρχιακό Δικαστήριο,
περνά από τα Κυβερνητικά Κτήρια και καταλήγει
στο Δημαρχείο Πάφου.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΛΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ 

ΕΝΑ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ:
• Για τερματισμό κάθε μορφής μίας.
• Για ισότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
• Για μηδενική ανοχή στον σεξισμό, τις διακρίσεις και

τα έμφυλα στερεότυπα.
• Για εφαρμογή των Νομοθεσιών και Δημιουργία

Δομών Προστασίας και Στήριξης.
• Για κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας.
• Για εξάλειψη όλων των διακρίσεων στο χώρο εργα-

σίας.

Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας

Το ΕΚ γιορτάζει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας με εκδηλώσεις προς τιμήν της 25ης επε-
τείου της Διακήρυξης του Πεκίνου για την ισό-

τητα των φύλων.
Διακήρυξη του Πεκίνου

Το 1995, το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΗΕ για τις
γυναίκες ενέκρινε ψήφισμα για την ενίσχυση του ρόλου
των γυναικών και την προώθηση των δικαιωμάτων τους
παγκοσμίως. Η Διακήρυξη του Πεκίνου καθορίζει στρα-
τηγικούς στόχους για την επίτευξη της ισότητας των
φύλων σε 12 τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονο-
μίας, της βίας εναντίον των γυναικών και των γυναικών
στην εξουσία.
Εκδηλώσεις στο Κοινοβούλιο

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, η επιτροπή δικαιωμάτων των
γυναικών και ισότητας των φύλων (FEMM) διοργανώ-
νει εκδήλωση για να τιμήσει την 25η επέτειο της Δια-
κήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου. Η
εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε δύο βασικά θέματα:

• Πεκίνο 25+: τα επόμενα βήματα προς την ισότητα των
φύλων: θα αναλυθεί η θέση των γυναικών στην οικονομία,
στην επιχειρηματικότητα, καθώς και το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των φύλων και οι διαφορές στις συντάξεις.

• Ο ηγετικός ρόλος των γυναικών στον αγώνα για την κλι-
ματική δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος του ΕΚ, Ντάβιντ Σασόλι, θα
κηρύξει την έναρξη της εκδήλωσης, την οποία θα προεδρεύ-
σει η πρόεδρος της επιτροπής δικαιωμάτων των γυναικών
και ισότητας των φύλων, Έβελιν Ρέγκνερ.

Επίσης την Τετάρτη 4 Μαρτιου θα πραγματοποιηθεί  σε-
μινάριο για τους δημοσιογράφους σχετικά με την ισότητα
των φύλων. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις εξής θεματι-
κές:

• Ενίσχυση του ρόλου των γυναικών: επιχειρηματικότητα,
μισθολογικές διαφορές.

• Ο ρόλος των γυναικών στον αγώνα κατά της κλιματικής
αλλαγής.

• Βία κατά των γυναικών: τα βήματα προς την προσχώ-
ρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. n 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2020: 
25η επέτειος της Διακήρυξης του Πεκίνου

Της Παναγιώτας Θεοχάρους
Πρόεδρος Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων 
Γενικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Διαδηλώτριες κρατούν πανό με το σύνθημα “Τα Δικαιώματα
των Γυναικών είναι Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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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 υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό

Αναθεωρητική Έφεση προσβλήθηκε η πρω-
τόδική απόφαση με την οποία απορρίφθηκε
η προσφυγή του εφεσείοντα/αιτητή ΘΕΟ-
ΚΛΕΟΥΣ, ενάντια στην απόφαση της Επι-
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ),  με την
οποία προήγαγε το ενδιαφερόμενο μέρος
Φλουρέντζου-Κακούρη (ΕΜ) στη μόνιμη
θέση Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας  η επί-
δικη θέση είναι θέση πρώτου διορισμού και
προαγωγής και βρίσκεται ψηλά στην πυρα-
μίδα της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας
εφόσον αντιστοιχεί στις συνδυασμένες κλί-
μακες Α15 και Α16.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, κατέληξε στην
εκκαλούμενη απόφαση, απορρίπτοντας τους
λόγους ακύρωσης που είχε προβάλει ο εφε-
σείων/αιτητής.  Ειδικότερα είχαν προβληθεί
οι ακόλουθοι τρεις λόγοι ακυ-
ρότητας: πρώτον, ότι κακώς
δεν επελέγη ο ίδιος εφόσον -
όπως υποστήριξε - υπερείχε
στα κριτήρια της αρχαιότητας
- πείρας και προσόντων, δεύ-
τερον, ότι η σύσταση του Δι-
ευθυντή ήταν αντίθετη με τα
στοιχεία των φακέλων και,
τρίτον, ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση ήταν αναιτιολόγητη. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο ευπαίδευτος συνήγορος

του εφεσείοντος πρόβαλε
οκτώ λόγους έφεσης για ακύ-
ρωση της επίδικης απόφασης.
Ουσιαστικά, όμως, επανέλαβε
τους ισχυρισμούς που έθεσε
και πρωτοδίκως, (αρχαιότητα, προσόντα και
σύσταση του Διευθυντή), προσθέτοντας
μόνο τον 8ο λόγο έφεσης περί πλάνης του
πρωτόδικου Δικαστηρίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο ακυρώνοντας την πρωτόδικη

απόφαση τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακό-
λουθα:

α). Θεωρούμε ότι ο 8ος λόγος έφεσης δεν
ευσταθεί καθότι, το νομικό πλαίσιο πλήρω-
σης της επίδικης θέσης εξαιρούσε από τη
διαδικασία την παρεμβολή ΣΕ. 

β). Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα στοι-
χεία που βρίσκονταν ενώπιον της ΕΔΥ κατά
τον ουσιώδη χρόνο (α) o Eφεσείων κατείχε
ως βασικό ακαδημαϊκό προσόν το Bachelor

of Arts in Economics, Council for National
Academic Awards (Second Class Honours,
1st Division) και δύο μεταπτυχιακά, το Μa-
ster of Science in Economics (Πανεπιστήμιο
Λονδίνου) και το Master in Public Sector
Management, (Cyprus International Insti-
tute of Management) και (β) τo EM διέθετε
αντίστοιχα ως βασικό τίτλο το Δίπλωμα Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων, (Ανώτατη Σχολή Οι-
κονομικών και Εμπορικών Επιστημών) και
το μεταπτυχιακό Master in Public Sector
Management, Cyprus International Institute
of Management).

Σημειώνουμε περαιτέρω ότι οι διάδικοι
ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ισοδύναμοι στη
βαθμολογημένη αξία με βάση τις υπηρεσια-
κές εκθέσεις, με ένα σημαντικό προβάδισμα
αρχαιότητας κατά τέσσερα περίπου χρόνια
προς όφελος του εφεσείοντα εφόσον αυτός
κατείχε τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού
Εμπορίου και Βιομηχανίας από 15.8.2005,
ενώ το ΕΜ κατείχε τη θέση του Ανώτερου
Διοικητικού Λειτουργού από 1.6.2009.

γ). Σε σχέση με το ζήτημα των προσόντων,
η ΕΔΥ κατέγραψε πως οι διάδικοι κατείχαν
τόσο το βασικό απαιτούμενο πανεπιστη-
μιακό προσόν όσο και το πλεονέκτημα, ση-
μειώνοντας παράλληλα ότι ο εφεσείων διέ-
θετε δύο διπλώματα επιπέδου Μaster σχε-
τικά με τα καθήκοντα της Θέσης, ένα από τα
οποία του προσέδιδε το πλεονέκτημα, πλην
όμως αυτός υστέρησε στην ενώπιον της προ-
φορική εξέταση αξιολογηθείς ως «Πολύ
Καλός».

Παρά την πιο πάνω κατα-
γραφή της ΕΔΥ σε σχέση με
τα προσόντα των διαδίκων,
το πρωτόδικο Δικαστήριο
σημείωσε, εσφαλμένα καθώς
φαίνεται, πως «Ο Αιτητής
κρίθηκε ότι διαθέτει, με βάση
το μεταπτυχιακό που κατέχει
στη δημόσια διοίκηση, το
πλεονέκτημα ενώ το ίδιο κρί-
θηκε και για το ενδιαφερό-
μενο μέρος με βάση τόσο το
μεταπτυχιακό που κατέχει
στη   δημόσια διοίκηση, όσο
και το μεταπτυχιακό του
τίτλο στα οικονομικά».
Λάθος όμως, που, εν πάση

περιπτώσει, εξέλειπε εφόσον στη σελ. 6 της
πρωτόδικης απόφασης διατυπώνεται η κρίση
του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο εφεσείων
δεν υπερείχε σε προσόντα, παρόλο που κα-
τείχε ακόμη ένα μεταπτυχιακό τίτλο.  

δ). Κατ΄ ακολουθία των πιο πάνω  εγείρε-
ται το ερώτημα κατά πόσο το πρόσθετο προ-
σόν που διέθετε ο εφεσείων - πέραν του πλε-
ονεκτήματος - και το οποίο αναγνωρίστηκε
από την ΕΔΥ ως σχετικό με τα καθήκοντα
της Θέσης, μπορούσε να προσδώσει σε
αυτόν υπεροχή στο κριτήριο των προσόν-
των. Αυτό βεβαίως, ήταν ένα θέμα στο οποίο
αρμόδια να δώσει απάντηση ήταν η ΕΔΥ, η
όποια απάντηση της οποίας ενδεχομένως να
διαφοροποιούσε τα δεδομένα έχοντας
υπόψη και το προβάδισμα αρχαιότητας του

Εφεσείοντα. Η ΕΔΥ όμως αρκέστηκε στην
αναφορά ότι ο Εφεσείων κατείχε δύο μετα-
πτυχιακά διπλώματα σχετικά με τα καθή-
κοντα της Θέσης, το ένα από τα οποία του
προσέδιδε το πλεονέκτημα και το πρωτό-
δικο Δικαστήριο δεν εντόπισε το κενό,  σ΄
ό,τι αφορά το δεύτερο μεταπτυχιακό, στην
κρίση της ΕΔΥ η οποία είχε καθήκον να διε-
ρευνήσει το θέμα.  Δεν συμμεριζόμαστε επο-
μένως την άποψη του πρωτό-
δικου Δικαστηρίου ότι εφό-
σον αποδόθηκε στον
εφεσείοντα το πλεονέκτημα
με βάση το ένα μεταπτυχιακό
προσόν, το δεύτερο το οποίο
κρίθηκε ότι ήταν επίσης σχε-
τικό δεν μπορούσε ουσια-
στικά να έχει οποιαδήποτε βα-
ρύτητα.

ε). Όπως έχει κατ’ επανά-
ληψη νομολογηθεί, τα μη
απαιτούμενα πρόσθετα ακα-
δημαϊκά   προσόντα, εφόσον
είναι συναφή προς τα καθή-
κοντα της Θέσης, λαμβάνον-
ται υπόψη και συνεκτιμούνται
από την αρμόδια αρχή η οποία οφείλει να τα
αξιολογήσει και να σταθμίσει την κατά περί-
πτωση σημασία τους αποφεύγοντας δύο
άκρα.   Αφενός να μην είναι η βαρύτητα
υπερβολική ώστε να φθάνει στο σημείο από-
δοσης έκδηλης υπεροχής και, αφετέρου, να
μην είναι εντελώς οριακή, όπως θα ήταν, αν
τα πρόσθετα προσόντα δεν είχαν σχέση με
τα καθήκοντα της θέσης (βλ. Πούρος κ.ά. v.
Xατζηστεφάνου κ.ά. (2001) 3(Α) Α.Α.Δ.
374).  Tα πρόσθετα προσόντα δεν μπορούν
να παραγνωριστούν εφόσον αποτελούν
στοιχείο εξέτασης και απόφασης επί της ικα-
νότητας ενός υποψηφίου για την καλύτερη
διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης
(βλ Καραγεώργη v. Kυπριακής Δημοκρατίας,
Αναθ. Έφεση Αρ. 49/2013, ημερ. 9.7.2019).

στ). Έχοντας υπόψη την πιο πάνω νομο-
λογία, θεωρούμε ότι η   απλή λεκτική ανα-
φορά της ΕΔΥ ότι ο Εφεσείων κατείχε  δύο
σχετικά μεταπτυχιακά διπλώματα εκ των
οποίων το ένα ανταποκρινόταν στην απαί-
τηση του Σχεδίου Υπηρεσίας για το  πλεονέ-
κτημα, δεν είναι αρκετή. Τέτοια λεκτική ανα-
φορά δεν συνιστούσε ουσιαστικά οποιαδή-
ποτε αξιολόγηση.    Με αυτό ως δεδομένο,
θεωρούμε ότι η ΕΔΥ στέρησε στο Δικαστή-
ριο να αντιληφθεί το συγκεκριμένο συσχετι-
σμό που έγινε μεταξύ Εφεσείοντα και ΕΜ
αναφορικά με το κριτήριο των προσόντων,
λαμβανομένου υπόψη ότι οι διάδικοι κρί-
θηκε πως ήταν περίπου ισοδύναμοι (βλ. Χρι-
στοδούλου v. Δημοκρατίας (2009)  3 Α.Α.Δ.
164). 

ζ). Η ΕΔΥ λοιπόν, ενώ αναγνώρισε ότι το
δεύτερο μεταπτυχιακό προσόν του εφεσεί-
οντα ήταν συναφές με τα καθήκοντα της
Θέσης, δεν προέβη σε αξιολόγηση του και ως
εκ τούτου αποστέρησε από το Δικαστήριο τη
δυνατότητα ελέγχου της σημασίας του δεύ-
τερου μεταπτυχιακού προσόντος του εφε-
σείοντα.   Όπως δε γίνεται αντιληπτό δεν

εναπόκειται στο Δικαστήριο να προβεί σε
εκτιμήσεις αναφορικά με το πρόσθετο προ-
σόν του Εφεσείοντα ή να εξετάσει τη βαρύ-
τητα του σε συνάρτηση με το Σχέδιο Υπηρε-
σίας ή ακόμη να αποφασίσει κατά πόσο αυτό
το προσόν, σε συνδυασμό με το σημαντικό
προβάδισμα αρχαιότητας, θα μπορούσε να
αντισταθμίσει την διαπιστωθείσα από την
ΕΔΥ υπεροχή του ΕΜ στη προφορική εξέ-

ταση. Παραμένει όμως κενό
που δικαιολογεί τον παραμε-
ρισμό της πρωτόδικης από-
φασης και την ακύρωση της
επίδικης διοικητικής πράξης.

η). Παρά την πιο πάνω κα-
τάληξή μας θεωρούμε χρή-
σιμο να εξετάσουμε και το
δεύτερο ζήτημα που αφορά
τη σύσταση του Διευθυντή,
για το οποίο επίσης δεν συμ-
φωνούμε με την κατάληξη
του πρωτόδικου Δικαστη-
ρίου. Στα πλαίσια πλήρωσης
θέσεων πρώτου διορισμού
και προαγωγής, η σύσταση
του Διευθυντή δεν απαιτείται

να είναι αιτιολογημένη και δεν ήταν αιτιο-
λογημένη η σύσταση στην υπό κρίση υπό-
θεση. Παράλληλα όμως, έχει νομολογηθεί
ότι δεν είναι επιτρεπτό ο Διευθυντής να στη-
ρίζει τη σύσταση του στις εντυπώσεις  που
αποκομίζει από την προφορική εξέταση των
υποψηφίων.  Η προφορική εξέταση γίνεται
προς όφελος της ΕΔΥ και μόνο αυτή έχει  δι-
καίωμα σύμφωνα με το Νόμο να βασιστεί
στην προφορική εξέταση για τον σκοπό
αξιολόγησης των υποψηφίων. Η τυχόν πα-
ρουσία του Προϊσταμένου στην εξέταση
αποβλέπει στο να βοηθήσει την ΕΔΥ στην
αξιολόγησή της. Δεν επιτρέπεται στον Προ-
ϊστάμενο να χρησιμοποιεί τη συνέντευξη για
να αξιολογήσει τους υποψήφιους και να κα-
ταλήξει στη σύστασή του. Η σύσταση θα
πρέπει να στηρίζεται στις προηγούμενες εμ-
πειρίες του Διευθυντή για το συγκεκριμένο
υποψήφιο, τις συστάσεις των άμεσων προ-
ϊσταμένων του και την εξέταση των υπηρε-
σιακών φακέλων. Η εντύπωση από τη συ-
νέντευξη συνιστά εξωγενή παράγοντα (βλ.
Καφά v. Δημοκρατίας (2010) 3 Α.Α.Δ. 12).

θ). Στην προκείμενη περίπτωση δεν δό-
θηκε όπως είδαμε αιτιολογία στη σύσταση,
οπότε η εγκυρότητα αυτής κρίνεται εξ αντι-
κειμένου με παραπομπή στα στοιχεία που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν το υπόβαθρο
της, εξαιρουμένης της απόδοσης των υπο-
ψηφίων στην προφορική εξέταση. Ωστόσο
τα υπηρεσιακά στοιχεία των διαδίκων (αξία,
προσόντα, αρχαιότητα)  δεν μπορούσαν να
υποστηρίξουν την προτίμηση του Διευθυντή
αφού η παράθεση τους που προηγήθηκε,
δεν αναδείκνυε προβάδισμα του ΕΜ σε κά-
ποιο από τα καθιερωμένα κριτήρια. Και είναι
με αυτή την έννοια που η σύσταση του Δι-
ευθυντή δεν συνάδει με το περιεχόμενο των
φακέλων και συνεπώς δεν έπρεπε να ληφθεί
υπόψη. n

Αναθεωρητική Έφεση  Αρ. 135/2013

ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ,                                                                                  
Αιτητή

v.
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,

Καθ’ ων η αίτηση

3 Φεβρουαρίου, 2020

Tα πρόσθετα προ-
σόντα δεν μπορούν
να παραγνωριστούν
εφόσον αποτελούν
στοιχείο εξέτασης
και απόφασης επί
της ικανότητας ενός
υποψηφίου για την 
καλύτερη διεκπε-
ραίωση των καθη-
κόντων της θέσης.

Η σύσταση θα πρέ-
πει να στηρίζεται
στις προηγούμενες
εμπειρίες του Διευ-
θυντή για το συγκε-
κριμένο υποψήφιο,
τις συστάσεις των
άμεσων προϊσταμέ-
νων του και την εξέ-
ταση των υπηρεσια-
κών φακέλων.
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Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας 
για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς
του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας του Υπουργείου Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προ-
ώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που
παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι
οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των
διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2019 τα
ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

1. Την εταιρεία «AVANTAGE B&P CAFÉ
LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα
υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-
δων εστίασης, σε συνολικό πρόστιμο €1.000,
για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων,
που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα που δεν ερ-
γοδοτούνταν από αυτήν:

(α) Παράλειψη συμμόρφωσης σε Ειδοποί-
ηση Απαγόρευσης που εκδόθηκε σε αυτήν
από τον Επιθεωρητή Εργασίας και αφορούσε
την απαγόρευση χρήσης ανυψωτικής πλατ-
φόρμας.

(β) Παράλειψη διασφάλισης, καθ’ όσον
είναι ευλόγως εφικτό, ότι πρόσωπα που δεν
εργοδοτούνταν από αυτήν, δεν θα εκτίθεντο
σε κίνδυνο από τη χρήση ανυψωτικής πλατ-
φόρμας.

2. Την εταιρεία «ΠΙΤΤΑ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Π.Φ. ΛΙΜΙΤΕΔ», που δραστηριοποιείται
στην παραγωγή ειδών αρτοποιίας (πίττες),
σε συνολικό πρόστιμο €10.000, για τις πιο
κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προ-
διαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμο-
ποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργα-
σίας) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θε-
μάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλε-
σαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμε-
νού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτού-
μενούς της και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη διατήρησης σε ζυγοκο-
πτική μηχανή, την ενδασφάλεια της μηχανής
σε λειτουργήσιμη κατάσταση, ώστε να στα-
ματά τις κινήσεις των επικίνδυνων στοιχείων

πριν την πρόσβαση στον θάλαμο κοπής της
ζύμης, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της,
κατά τη χρήση της εν λόγω μηχανής, να
έρθει σε επαφή με τα  επικίνδυνα της στοι-
χεία και να υποστεί ακρωτηριασμό σε τρία
δάκτυλα του δεξιού χεριού.

(β) Παράλειψη παροχής επαρκούς και σχε-
τικής εκπαίδευσης στον χειριστή ζυγοκοπτι-
κής μηχανής, η οποία έκοβε ζύμη.

(γ) Παράλειψη παροχής επιτήρησης κατά
την εκτέλεση εργασιών σε ζυγοκοπτική μη-
χανή, η οποία έκοβε ζύμη.

(δ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου
συστήματος ασφάλειας ή συστήματος δια-
χείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περι-
γράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις
για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό,
την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την
παρακολούθηση και την αναθεώρηση των
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστη-
ριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν
κινδύνους.

3. Την εταιρεία «ZOE’S FARM LTD», που
δραστηριοποιείται στον τομέα της εκτροφής
χοίρων, σε συνολικό πρόστιμο €1.500, για τις
πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρη-
σιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού
Εργασίας) Κανονισμών και των περί Ελαχί-
στων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας
στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, που
έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενους της:

(α)  Παράλειψη εγκατάστασης στα περο-
νοφόρα οχήματα (forkli) κατάλληλων βοη-
θητικών διατάξεων (καθρέφτες), οι οποίες
να βελτιώνουν το άμεσο οπτικό πεδίο του
οδηγού.

(β) Παράλειψη εφοδιασμού των κινητών
στοιχείων των συστημάτων μετάδοσης κίνη-
σης π.χ. κολάνια / τροχαλίες των ηλεκτρικών
κινητήρων με προφυλακτήρες ή συστήματα
που να εμποδίζουν την πρόσβαση στις επι-
κίνδυνες ζώνες ή να σταματούν τις κινήσεις
των επικίνδυνων στοιχείων πριν την πρό-
σβαση στις επικίνδυνες ζώνες.

(γ) Παράλειψη τοποθέτησης περίφραξης

με συμπαγές στηθαίο ή κατάλληλο κιγκλί-
δωμα ύψους τουλάχιστον 1,10m με χειρολι-
σθήρα, ενδιάμεση ράβδο και θωράκιο ή με
πλέγμα ή άλλη κατάλληλη κατασκευή, που
να μην επιτρέπει την διάμεσου χειρολισθήρα
και θωρακίου πτώση προσώπου και την απο-
τελεσματική κάλυψη των υπόγειων δεξαμε-
νών υγρών αποβλήτων από χοιρολύματα
καθώς και των αυλακιών μεταφοράς υγρών
αποβλήτων από χοιρολύματα.

4. Την εταιρεία «CHRISTAKIS N. NEO-
FYTOU BIOGAS LTD», που δραστηριοποι-
είται στον τομέα της παραγωγής βιοαερίου,
σε συνολικό πρόστιμο €1.200, για τις πιο
κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προ-
διαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώ-
ρους Εργασίας Κανονισμών και των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων,
που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς
της και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη περίφραξης χωμάτινων λι-
μνών βάθους περίπου ενάμιση μέτρου στις
οποίες διοχέτευε επεξεργασμένα υγρά από-
βλητα από χοιρολύματα και οι οποίες βρί-
σκονταν σε παρακείμενα τεμάχια από το
υποστατικό της και διασφάλισης από τον
κίνδυνο πτώσης εντός των υπόγειων δεξα-
μενών με υγρά απόβλητα, που βρίσκονταν
στον περίβολο του υποστατικού της, κατά τη
χρονική διάρκεια που τα καλύμματα των
υπόγειων δεξαμενών ήταν ανοικτά.

(β) Παράλειψη:
(β1) τοποθέτησης και διατήρησης κατάλ-

ληλης περίφραξης ή τοποθέτησης και διατή-
ρησης καλύμματος ή άλλου συστήματος που
να αποκλείει την πτώση προσώπων εντός
υπόγειας δεξαμενής, το κάλυμμα της οποίας
βρισκόταν σπασμένο δίπλα στο άνοιγμα δα-
πέδου της υπόγειας δεξαμενής.

(β2) ανύψωσης των κιγκλιδωμάτων των
υπόγειων δεξαμενών, που εφάπτονταν με το
δάπεδο έδρασης αντλίας, σε ύψος 1,10m, και

(β3) τοποθέτησης κατάλληλης περίφρα-
ξης ύψους 1,10m στο άκρο δαπέδου μεταλ-
λικής εξέδρας, η οποία βρισκόταν πάνω από
υπέργεια δεξαμενή με υγρά απόβλητα και η
περίφραξη στο ένα άκρο της ήταν κατα-
σκευασμένη από αλυσίδα σε ύψος 0.73cm
από το  δάπεδο της εξέδρας.

5. Την εταιρεία «S. STYLIANOU & SON
AUTO - CARE SERVICES LTD», που δρα-
στηριοποιείται στoν τομέα της παραγωγής
βιοαερίου, σε συνολικό πρόστιμο €6.600, για
τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρι-
σης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην

Εργασία Κανονισμών, των περί Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση
Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων)
Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλε-
σαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμε-
νού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτού-
μενους της και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη παροχής και διατήρησης
συστήματος και μεθόδου εργασίας τα οποία
να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την
υγεία, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της
να υποστεί εγκαύματα μερικού πάχους στα
χέρια και εγκαύματα ολικού πάχους στα
πόδια, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά κατά τη
διάρκεια άντλησης καυσίμων από αυτοκί-
νητο, το οποίο βρισκόταν εντός του υπο-
στατικού.

(β) Παράλειψη παροχής σε εργοδοτούμε-
νούς της κατάλληλης επιτήρησης κατά τη
διάρκεια άντλησης καυσίμων από αυτοκί-
νητο, το οποίο βρισκόταν εντός του υπο-
στατικού.

(γ) Παράλειψη καθορισμού των προλη-
πτικών και προστατευτικών μέτρων που
έπρεπε να ληφθούν με βάση γραπτή εκτί-
μηση των υφιστάμενων κατά την εργασία
κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των ερ-
γοδοτουμένών της και άλλων προσώπων
που δεν εργοδοτούνται από αυτήν αλλά
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της
και παράληψη εφαρμογής των κατάλληλων
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων,
λόγω μη έγκαιρου εντοπισμού των κινδύνων.

(δ)  Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου
συστήματος ασφάλειας ή σύστημα διαχείρι-
σης των κινδύνων, στο οποίο να περιγρά-
φονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την
οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρα-
κολούθηση και την αναθεώρηση των προλη-
πτικών και προστατευτικών μέτρων που
πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριό-
τητες στο χώρο εργασίας που ενέχουν κιν-
δύνους.

(ε)   Παράληψη υποβολής κατάλληλου και
πλήρως συμπληρωμένου του εγκεκριμένου
έντυπου γνωστοποίησης ατυχήματος, στο
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Λευκω-
σίας, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημε-
ρομηνία του ατυχήματος.

6.Ένα διευθυντή εταιρείας σε συνολικό
ποσό €5.000, για παράβαση προνοιών της
νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην
εργασία. n

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

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων Αναπτύξεως Υδάτων, στην Ετήσια Γε-
νική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη11 Μαρτίου, 2020 και ώρα 13:00, στο χώρο
της καντίνας των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος στη Λευκωσία 

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρό-

νου που έληξε.
2. Ετήσια Έκθεση λογαριασμών.
3. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και στην Έκθεση λογαριασμών.
4. Διάφορα θέματα από Μέλη (να υποβληθούν γραπτώς τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν

τη Γενική Συνέλευση).
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Διαγωνισμός Φωτογραφίας μελών ΠΑΣΥΔΥ

ΗΕπιτροπή Ισότητας των Φύλων της
Οργάνωσης μας προκηρύσσει διαγω-
νισμό φωτογραφίας και προσκαλεί

τα μέλη να συμμετάσχουν.
1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι: Η Ερ-

γαζόμενη Γυναίκα (έγχρωμο). 
2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-

βάλει μέχρι 4 φωτογραφίες. 
3. Διαστάσεις φωτογραφιών: Η μια

πλευρά μεταξύ 20-30 cm και η άλλη μεταξύ
25-45 cm.

4. Δε γίνονται δεκτές φωτογραφίες που
έτυχαν επεξεργασίας από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 

5. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των
φωτογραφιών η Παρασκευή, 03/04/2020. 

6. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παρα-
δίδει μαζί με τις φωτογραφίες συμπληρω-
μένο το δελτίο συμμετοχής. Το κάτω μέρος
του πρέπει να αποκοπεί και να τοποθετηθεί
σε ξεχωριστό φάκελο, έξω από τον οποίο να
αναγράφεται ΜΟΝΟ ο πενταψήφιος κωδι-
κός αριθμός.

Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας πρέπει
να αναγράφονται τα πιο κάτω στοιχεία: 

α. Πενταψήφιος κωδικός αριθμός και όχι
το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου. 

β. Ο τίτλος της φωτογραφίας και ο αύξων
αριθμός σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής. 

γ. Σε περίπτωση που δεν ξεχωρίζει εύκολα
η άνω πλευρά της φωτογραφίας να σημει-
ώνεται το σημάδι του τόξου  προς τα άνω,
στο πίσω μέρος της.

7. Θα δοθούν 1ο, 2ο και 3ο βραβείο. 
8. Την κριτική επιτροπή θα απαρτίζουν

τρεις ανεξάρτητοι κριτές. 
9. Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα

εκτεθούν στο Grand Hall, στον προθάλαμο
του αμφιθεάτρου της ΠΑΣΥΔΥ «Μιχαλάκης
Καραολής», στα πλαίσια των εκδηλώσεων
για τη μέρα της Γυναίκας, σε ημερομηνία που
θα ανακοινωθεί αργότερα.

10. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να μη
χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτο-
γραφία. Τονίζεται όμως ότι σε περίπτωση
απώλειας ή καταστροφής οι διοργανωτές δε
φέρουν καμιά ευθύνη.

11. Φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς φωτογραφίας
της ΠΑΣΥΔΥ αποκλείονται. 

12. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα

μέλη της ΠΑΣΥΔΥ καθώς και τα μέλη των
οικογενειών τους (1ος βαθμός συγγένειας). 

13. Τα άτομα που θα απεικονίζονται στις
φωτογραφίες πρέπει να υπογράφουν το σχε-
τικό έντυπο συγκατάθεσης χρήσης προσω-
πικών δεδομένων.

Πνευματική ιδιοκτησία 
14. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα

πρέπει είναι οι μόνοι κάτοχοι των πνευματι-
κών δικαιωμάτων των φωτογραφιών που κα-
ταθέτουν. Σε περίπτωση ιδιοποίησης πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας τρίτων η συμμετοχή θα
ακυρώνεται αλλά και ο συμμετέχοντας φω-
τογράφος θα είναι ο μόνος υπόλογος προς
τον πραγματικό ιδιοκτήτη της πνευματικής
περιουσίας.

15. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις
φωτογραφίες πρέπει να έχουν δώσει τη συγ-
κατάθεσή τους στον φωτογράφο για τη συμ-
μετοχή τους στο διαγωνισμό, ειδικά όταν
είναι σε πρώτο πλάνο. Οι φωτογραφίες
χωρίς έγκριση από το άτομο που εμφανίζε-
ται θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Σε
κάθε περίπτωση, ο φωτογράφος είναι υπεύ-
θυνος για τη συμμετοχή του στο διαγωνι-
σμό.

16. Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό, εξου-
σιοδοτείτε την ΠΑΣΥΔΥ να χρησιμοποιήσει
τις φωτογραφίες σας με οποιονδήποτε τρόπο
για να προωθήσει τον διαγωνισμό στα μέσα
ενημέρωσης (κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακή
πλατφόρμα, έντυπη επικοινωνία κλπ.). Κάθε
φωτογραφία που θα αναπαραχθεί θα περι-
λαμβάνει το όνομα του φωτογράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι συνάδελφοι μπορούν να  επικοινω-
νήσουν με τη Μόνιμη Γραμματέα συν. Νάσω
Κασουλίδου στο τηλ. 22844457 στα γραφεία
της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία.

Σημ.: Εξυπακούεται ότι η υποβολή φωτο-
γραφιών στο διαγωνισμό δηλώνει και απο-
δοχή των πιο πάνω όρων και κανονισμών. 

Το Δελτίο Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
επισυνάπτεται. n
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Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου 
Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού

Το Δ.Σ του Κλάδου Γ.Γ.Π. επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι η Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί  στις 23 Μαρτίου 2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 4.00μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του  καφεστιατορίου
(GREY TERRACE), στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου καλεί όλα τα μέλη του Γ.Γ.Π. να παρευρεθούν
στη Συνέλευση.

Τα κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
(α) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που

έληξε από την Πρόεδρο του Κλάδου.
(β) Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία της Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε

θέμα της ημερησίας διάταξης.
(γ) Θέσεις προαγωγής και ανέλιξη των συναδέλφων που κατέχουν Οργανικές θέσεις.
(δ) Οποιονδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του

Κλάδου ή οποιουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστο μέρες πριν την Ετήσια Τακτική Συνέλευση.

(ε) Οικονομική Έκθεση / Ταμεία του Κλάδου. 
Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών 15 λεπτά μετά την ώρα σύγκλησης της Γε-

νικής Συνέλευσης αποτελεί απαρτία.
(Παναγιώτα Θεοχάρους), Πρόεδρος            (Έλενα Ιγνατίου Αθανασίου), Γραμματέας  

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Γενικού Λογιστηρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Οργάνωσης μας, καλείστε στην ετή-
σια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 3.30 μ.μ. στο κτήριο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (καφετέρια).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
(α) Λογοδοσία του Προέδρου του Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του προηγούμε-

νου χρόνου.
(β) Συζήτηση επί των πεπραγμένων και επί της λογοδοσίας και λήψη αποφάσεων.
(γ) Ταμείο ευημερίας.
(δ) Διάφορα (οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγράψει θέματα προς συζήτηση, νοουμέ-

νου ότι αυτά θα υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο τρείς (3)
μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, Παρασκευή 13.3.2020).

Παρακαλούμε όπως όλοι οι συνάδελφοι παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση. Σημει-
ώνεται ότι μετά την παρέλευση 15 λεπτών, από την ώρα που έχει καθοριστεί σαν ώρα
έναρξης της συνέλευσης, οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρίσκεται στην αίθουσα απο-
τελεί απαρτία.

Στράτης Ματθαίου, Πρόεδρος                 Αμαλία Παυλίδου, Γραμματέας
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Τσικνοπέμπτη στο Grey Terrace

Το Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας 
ΠΑΣΥΔΥ συνδιοργάνωσε την 
Τσικνοπέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, από

κοινού με το καφεστιατόριο της Οργάνωσης
μας, με πολύ μεγάλη επιτυχία, βραδιά με
πλούσιο μπουφέ, ποτό, χορό με ζωντανή
μουσική.

Οι συνάδελφοι και οι φίλοι που παρευρέ-
θηκαν με τις οικογένειες τους, διασκέδασαν
πολύ και εξέφρασαν την ικανοποίηση και 
ευχαρίστηση τους για την καθ’ όλα, τέλεια
διοργάνωσης της βραδιάς. Στο πλαίσιο της
γιορτής βραβεύτηκαν οι δύο καλύτερες 
αποκριάτικες αμφιέσεις από Κριτική Επι-
τροπή.

Στη βραδιά συμμετείχαν τόσο ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαρχια-
κού Τμήματος συν. Τάκης Χαμπουρίδης, όσο
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συν. Τασούλα Χατζηπροδρόμου και Κώστας
Κωνσταντίνου. n

Τασούλα Χατζηπροδρόμου
Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου Επαρχια-
κού Τμήματος Λευκωσίας ΠΑΣΥΔΥ

Συνέχισε με επιτυχία τις εκδρομές του το Τμήμα Λευκωσίας 
σε Παλαιχώρι και Αγροκηπιά

Το Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας
διοργάνωσε για τα μέλη του με εξαιρε-
τική επιτυχία, την τέταρτη εκδρομή

στο σε εσωτερικό, το Σάββατο 22/2/2020 με
προορισμό το Παλαιχώρι και την Αγροκηπιά.
Η πρώτη εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις
6/4/2019 με προορισμό την Ιερά Μονή Μα-
χαιρά, η δεύτερη στις 19/10/2019 με προορι-
σμό το Όμοδος και η Τρίτη στις 7/12/2019 με
προορισμό τα Λεύκαρα, τον Κάτω Δρυ και

τη Μονή του Αγίου Μηνά.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε

σταθμό σε καφετέρια πριν το Παλαιχώρι για
καφέ, επίσκεψη στο Παλαιχώρι, όπου περι-
διαβάσαμε τα γραφικά δρομάκια του χωριού
και χαρήκαμε πολύ βλέποντας τον ποταμό
που διασχίζει το χωριό να τρέχει ασταμάτητα
με ροή. Στο χωριό μας ανέμενε τοπικός ξε-
ναγός, ο οποίος μας ξενάγησε στη Βυζαντινή
Εκκλησία Χρυσοπαντάνασσα, στο Κρησφύ-
γετο του Ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, στο
Μουσείο Βυζαντινής Κληρονομιάς στη Βυ-
ζαντινή Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος (UNESCO) και στο Άγαλμα της
Κυπρίας Μάνας.

Στη συνέχεια αφού απολαύσαμε το γεύμα
μας, σε εστιατόριο στην περιοχή Αγίας Κο-
ρώνης κατευθυνθήκαμε στην Αγροκηπιά,
όπου επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή Αγίου
Παντελεήμονα (Αχερά) για προσκύνημα.

Γύρω στις 5μ.μ. επιστρέψαμε στη Λευκω-
σία, αφού απολαύσαμε τις χειμερινές ομορ-
φιές της φύσης με την ποικιλία των χρωμά-
των της εποχής αυτής. Τα ποταμάκια να τρέ-
χουν ασταμάτητα, οι φράκτες να
υπερχειλούν και οι αμυγδαλιές να φορούν τα
λευκά τους.

Στην εκδρομή συμμετείχαν τόσο ο Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Επαρχια-
κού Τμήματος Λευκωσίας συν. Τάκης Χαμ-

πουρίδης, όσο και οι συν. Τασούλα Χατζη-
προδρόμου και Μάρω Κουννιαΐδου μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπόσχεση του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι η συνέχιση της προσπάθειας αυτής και
η διοργάνωση κι άλλων εκδρομών τόσο στο

εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. n

Τασούλα Χατζηπροδρόμου
Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου Επαρχια-
κού Τμήματος Λευκωσίας ΠΑΣΥΔΥ
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Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
του Κλάδου Τεχνικού και Επιστημονικού
Προσωπικού Υπουργείου Άμυνας

Συνεχίζεται η μείωση του μόνιμου προσωπικού
και η αύξηση των εκτάκτων στο δημόσιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου
Τεχνικού και Επιστημονικού Προσω-
πικού του Υπουργείου Άμυνας στην

παρουσία του Υπουργού Άμυνας Σάββα Αγ-
γελίδη, του Γενικού Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Άμυνας Γιώργο Γεωργίου, του Γενικού
Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. Γλαύκου Χατζη-
πέτρου και του Μόνιμου Γραμματέα Α' Πέ-
τρου Σαββίδη πραγματοποίησε την Τρίτη 04

Φεβρουαρίου στο εστιατόριο της οργάνω-
σης μας την καθιερωμένη Χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωση TOU.

Στην εν λόγω εκδήλωση τιμήθηκαν για
την προσφορά τους οι συνάδελφοι Φάνος
Συρίμης, Νίκος Γαβριήλ, Ανδρέας Παπακων-
σταντίνου και Στέλιος Τομάζου που αφ υπη-
ρέτησαν κατά το έτος 2019. n

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Ιανουάριο του 2020 αυξήθηκε κατά
1.215 άτομα (2,4%) σε σχέση με τον

αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα
52.424 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρα-
τηρείται μείωση κατά 708 άτομα (-2,5%),
από 28.518 σε 27.810 άτομα. Στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση (7,2%)
φθάνοντας τις 16.142 σε σχέση με 15.056
άτομα τον Ιανουάριο του 2019.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 υπάρ-
χει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπι-

κού εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας, με τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατη-
ρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (2,9%) και πιο συγκεκριμένα στο
έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,5% (645
άτομα). 

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019, σε
όλες τις κατηγορίες προσωπικού παρατηρεί-
ται μείωση με την μεγαλύτερη στο έκτακτο
προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας 
(-0,3%) και της Εκπαίδευσης (-0,3%).

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περι-

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

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

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
(Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών
Ομάδων). n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Συμμετοχή των πολιτών ζητά 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Πόσιμο νερό στην ΕΕ: βελτίωση 
της ποιότητας και της πρόσβασης

Η επιτροπή περιβάλλοντος του ΕΚ ενέκρινε κανόνες που στο-
χεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης σε πό-
σιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους, ενώ ταυτόχρονα μει-
ώνουν τα πλαστικά απόβλητα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ έχουν καλή πρόσβαση σε
υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρω-

παϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, περισσότερο από το 98,5% των δοκιμών που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε δείγματα πόσιμου νερού κάλυπταν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ευρωπαϊκή
οδηγία για το πόσιμο νερό καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα του νερού που
προορίζεται για ανθρώπινη χρήση (πόσιμο, για μαγείρεμα ή άλλες εργασίες), προκειμένου
να μας προστατεύσει από μολύνσεις.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, η επιτροπή περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας ενέκρινε την
προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2019,
για την αναβάθμιση των κανόνων προκειμένου να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση των κατανα-
λωτών, αλλά και για να ενθαρρύνει την κατανάλωση του  νερού της βρύσης. Η νέα νομοθε-
σία αναβαθμίζει τα πρότυπα ποιότητας και καθορίζει τις προδιαγραφές για τα υλικά που έρ-
χονται σε επαφή με το πόσιμο νερό (όπως σωλήνες και βρύσες), για την αποφυγή μολύν-
σεων.  Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα μικροπλαστικά θα
παρακολουθούνται μέσω μιας λίστας επιτήρησης, που θα ενημερώνεται από τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε κα-
θαρό νερό σε όλους τους πολίτες, κυρίως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν πε-
ριορισμένη  πρόσβαση σε αυτό, μέσω της κατασκευής βρυσών σε δημόσιους χώρους, ενώ
ταυτόχρονα μπορούν να ενθαρρύνουν την παροχή νερού βρύσης στα εστιατόρια. Θα πρέ-
πει επίσης να παρέχεται μεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση των καταναλωτών σε πληρο-
φορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Η κατανάλωση νερού βρύσης είναι πιο οικονομική για τους καταναλωτές και πιο φιλική
για το περιβάλλον.  Η πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας νερού βρύσης μπορεί να μειώσει
την κατανάλωση πλαστικών μπουκαλιών κατά 17%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έγκριση των κανόνων για το πόσιμο νερό ήταν συνέχεια της επιτυχημένης πρωτοβου-
λίας των πολιτών “Right2Water”, που συγκέντρωσε περισσότερες από 1.8 εκατομμύρια υπο-
γραφές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί προτεραιότητα
για τους Ευρωπαίους. 

Το ΕΚ θα ψηφίσει τα νέα μέτρα σε προσεχή ολομέλεια. n

Ευρύ δημόσιο διάλογο, μέσα από τον οποίο θα συγκεν-
τρώσει απόψεις από πολίτες και φορείς για τον τρόπο που θα
ασκεί τη νομισματική πολιτική της, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 19 εθνικές
κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες συναποτε-

λούν το Ευρωσύστημα, προσκαλούν τους πολίτες και φορείς της ζώνης του ευρώ να υπο-
βάλουν τις ιδέες και τα σχόλιά τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα
ασκεί τη νομισματική πολιτική της εντός του πλαισίου που ορίζει η Συνθήκη για τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΚΤ δημοσιεύει συγκεκριμένα ιστοσελίδες που εξη-
γούν τη διαδικασία επανεξέτασης, καθώς και ηλεκτρονικό έντυπο το οποίο μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν οι πολίτες για να υποβάλουν τις προτάσεις και τα σχόλιά τους στις γλώσσες
της ζώνης του ευρώ.

Η ΕΚΤ ξεκίνησε την επανεξέταση της στρατηγικής της στις 23 Ιανουαρίου με σκοπό να
συλλέξει ιδέες και σχόλια από όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό και να κατανοήσει καλύτερα
τον τρόπο με τον οποίο άλλες παράμετροι, όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η απα-
σχόληση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μπορεί να είναι σημαντικές κατά την επιδίωξη
της εντολής της ΕΚΤ.

Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ προσκαλεί φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε σειρά εκ-
δηλώσεων του Ευρωσυστήματος για τη συγκέντρωση απόψεων. Η πρώτη θα πραγματο-
ποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 26 Μαρτίου, τον συντονισμό της οποίας θα αναλάβει η πρό-
εδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde.

«Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις, τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς του κοι-
νού με ανοιχτό πνεύμα», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Εκπρόσωποι ποικίλων περιφερειακών και καταναλωτικών οργανώσεων, καθώς και οι κοι-
νωνικοί εταίροι, θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τις πο-
λιτικές της ΕΚΤ. Το συνέδριο αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν και στις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ, τη διοργάνωση των οποίων θα
αναλάβουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Η ΕΚΤ θα διοργανώσει επίσης εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση απόψεων με μέλη της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας (ξεκινώντας από το συνέδριο ECB and its Watchers (Η ΕΚΤ και
οι παρατηρητές της) που θα διεξαχθεί στη Φρανκφούρτη στις 24 Μαρτίου) και συμμετέ-
χοντες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και θα συνεχίσει τον διαρκή διάλογο με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. n

Η ΕΕ παρουσίασε τις θέσεις της 
για την τεχνητή νοημοσύνη

Η στρατηγική, προτεραιότητα της οποίας είναι ο άνθρωπος,
ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ενισχύει την ανά-
πτυξη μιας αξιόπιστης τεχνολογίας υπέρ μιας ανοικτής και δημο-
κρατικής κοινωνίας και μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας.
Η Ευρώπη σαφώς έχει ό,τι απαιτείται προκειμένου να γίνει παγ-

κόσμια ηγέτιδα δύναμη στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χρησιμο-
ποιούνται και να εφαρμόζονται με ασφάλεια.  

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε μια «υπεύ-
θυνη προσέγγιση» στην τεχνητή νοημοσύνη και τον έλεγχό της από τον άνθρωπο κατά την
παρουσίαση της στρατηγικής της ΕΕ σ’ αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικής
σημασίας τομέα.

Η Κομισιόν αποκάλυψε ένα σχέδιο μάχης στον τομέα των δεδομένων για να καλύψει την
καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, που είναι προς το
παρόν οι μεγάλοι κερδισμένοι της ψηφιακής εποχής.

Έχοντας συνείδηση του ότι έχασε την πρώτη επανάσταση του Ίντερνετ, η οποία σήμανε
την ανάδυση γιγάντιων αμερικανικών εταιρειών όπως οι Google και Facebook, ή κινεζικών
όπως η Tencent, η ΕΕ θέλει πλέον να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον ορισμό των κανό-
νων και να προωθήσει τους δικούς της πρωταθλητές.

Με αυτόν τον στόχο κατά νου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη «λευκή βίβλο» της
για την τεχνητή νοημοσύνη με τομείς δράσης.

«Θέλουμε η εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών να είναι άξια της εμπιστοσύνης των
πολιτών μας. Ενθαρρύνουμε μια υπεύθυνη προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης επικεν-
τρωμένη στον άνθρωπο», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων η φον ντερ
Λάιεν.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή από μόνη της: όλα εξαρτώνται από
το γιατί και το πώς χρησιμοποιείται», επέμεινε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ.

«Στην Ευρώπη έχουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τη μάχη των βιομηχανικών δεδομέ-
νων», που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο επίτροπος Βιο-
μηχανίας Τιερί Μπρετόν στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Αφού υπάρξει διαβούλευση με όλους τους παράγοντες –επιχειρήσεις, συνδικάτα, κοινω-
νία των πολιτών, τις κυβερνήσεις των 27 χωρών μελών– η οποία θα συνεχισθεί μέχρι τις 19
Μαΐου, ο στόχος είναι να διατυπωθούν νομοθετικές προτάσεις στο τέλος της χρονιάς. n

Η ΕΕ επενδύει σε νέα έργα 
του προγράμματος LIFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση ύψους 101,2 εκατ.
ευρώ για τα πιο πρόσφατα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE
για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα
στηρίξει 10 έργα μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε
εννέα κράτη μέλη, τα οποία θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μεταβεί σε
μια βιώσιμη οικονομία και στην κλιματική ουδετερότητα. Τα έργα

αυτά βρίσκονται στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την
Κύπρο, τη Λετονία, τη Σλοβακία και την Τσεχία.

Τα ολοκληρωμένα έργα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών βοηθώντας τα κράτη
μέλη να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ σε έξι τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, από-
βλητα, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Υπο-
στηρίζουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας με συντονισμένο
τρόπο και σε μεγάλη εδαφική κλίμακα, προσελκύοντας χρηματοδότηση από άλλες πηγές
της ΕΕ, από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, και από ιδιώτες επενδυτές.

Η επένδυση του προγράμματος LIFE πρόκειται να κινητοποιήσει περισσότερα από 6,5
δισ. ευρώ συμπληρωματικών πόρων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποι-
ούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα γεωργικά, τα περιφερειακά και τα
διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και εθνικούς πόρους και επεν-
δύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά και τη
φιλοδοξία της ΕΕ να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το
2050. Τα έργα θα συμβάλουν στην αποκατάσταση και την προστασία οικοσυστημάτων και
ειδών από τα οποία εξαρτιόμαστε όλοι, στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, στη βελ-
τίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, στην ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότη-
σης και στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το
κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5400 έργα σε
ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Κάθε στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 1100 έργα.
Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE καθιερώθηκαν το 2014 ώστε να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να
συμμορφωθούν με τη βασική νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα.
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επι-
τροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60% η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE. n
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Η κλιματική αλλαγή απειλεί 
τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις τράπεζες της
Γηραιάς Ηπείρου κρούει η πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ζη-
τώντας τους να ακολουθήσουν ισχυρότερη πολι-
τική διαφάνειας ως προς τις δραστηριότητές τους
και τον βαθμό έκθεσής τους στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, μιλώντας από το
Λονδίνο στην εναρκτήρια εκδήλωση για την προ-
ετοιμασία της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα

(COP26) τον Νοέμβριο στη Σκωτία, τόνισε πως συνολικά οι κεντρικοί τραπεζίτες θα πρέπει
να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα, διότι όλος ο χρηματοπιστωτικός κλάδος κινδυ-
νεύει. Θεωρώντας πως η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι καίριος παράγοντας στην απο-
στολή της ΕΚΤ, η πρόεδρός της ξεκίνησε τον Ιανουάριο μια ευρύτατη και ενδελεχή αναθε-
ώρηση της πολιτικής της. Επιπλέον, τόνισε ότι στα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει ρόλο να
επιτελέσει και η τράπεζα, ανεξαρτήτως του ότι η κύρια εντολή της είναι η σταθερότητα των
τιμών.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με τον ομόλογό της Μαρκ
Κάρνεϊ, τον απερχόμενο διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, υπογράμμισε πως ο χρηματο-
πιστωτικός κλάδος είναι μια ισχυρή δύναμη, που μπορεί να δράσει για το συμφέρον όλων.
Στο ίδιο μήκος κύματος ο Κάρνεϊ, προειδοποίησε πως δεν είναι δυνατόν η Τράπεζα της Αγ-
γλίας να κάθεται με σταυρωμένα χέρια και να αφήνει τους άλλους να κάνουν τη δουλειά.
Είπε χαρακτηριστικά: «Το 2020 θα πρέπει να είναι μια χρονιά δράσης για το κλίμα, με τον
καθένα να κινητοποιείται από όποια θέση βρίσκεται, και αυτό περιλαμβάνει και το κορυ-
φαίο χρηματοπιστωτικό κέντρο του κόσμου, το Λονδίνο». Αναφερόμενη στις δυσμενείς επι-
πτώσεις από την υπερθέρμανση του πλανήτη, η κ. Λαγκάρντ τόνισε ότι ζημίες και ασφαλι-
στικές αποζημιώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα πιθανώς να αρχίσουν να καταλαμβά-
νουν μεγαλύτερο μερίδιο του ΑΕΠ. «Οι δε κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αφιερώσουν
περισσότερο χρόνο και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο να αντιληφθούν τον αντίκτυπο
της κλιματικής αλλαγής», επισήμανε. Συν τοις άλλοις πρόσθεσε ότι το να δίνουν οι τράπε-
ζες στοιχεία για το πόσο ευάλωτες είναι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της
υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι προαπαιτούμενο για όσους δραστηριοποιούνται στην
αγορά. Δεν παρέλειψε η Κριστίν Λαγκάρντ να πάει και ένα βήμα πιο πέρα, τονίζοντας την
αποτυχία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να δώσουν στοιχεία για την έκθεσή τους. n

Σε νομισματική κρίση 
για μια ακόμη φορά η Τουρκία

Το 2018 στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-
τείας της Τουρκίας, η συνηθέστερη πρόβλεψη πολι-
τικών και οικονομικών αναλυτών ήταν πως ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν θα αναδεικνυόταν για μία ακόμη
φορά νικητής των εκλογών αλλά στη συνέχεια δεν
θα κατόρθωνε να ελέγξει την οικονομία. Η δυσοίωνη
πρόβλεψη έχει επαληθευτεί επανειλημμένως με την
πρώτη μεγάλη κρίση να κλονίζει την τουρκική οικο-

νομία τους πρώτους κιόλας μήνες μετά την τελευταία νίκη Ερντογάν.
Σήμερα η Τουρκία βρίσκεται για μία ακόμη φορά εν τω μέσω μιας νομισματικής κρίσης

που έχει αναγκάσει την κεντρική τράπεζα να δαπανήσει δυσθεώρητο τμήμα των συναλλαγ-
ματικών της διαθεσίμων για να στηρίξει το νόμισμα. Έχει έτσι αφήσει την τουρκική οικονο-
μία έκθετη και ευάλωτη όχι απλώς σε μια ενδεχόμενη κρίση αλλά και στην τρέχουσα κρίση
της επιδημίας του κορωνοϊού.

Τα αίτια αυτής της επιστροφής στην ίδια προβληματική κατάσταση βρίσκονται εν μέρει
στις εγγενείς παθογένειες της τουρκικής οικονομίας, που δεν είναι άλλες από τα μεγάλα ελ-
λείμματά της και στην υπερβολική εξάρτησή της από το ξένο κεφάλαιο.

Παράλληλα, όμως, οι επαναλαμβανόμενες νομισματικές κρίσεις στη Τουρκία οφείλονται
στην εμμονή της κυβέρνησης Ερντογάν με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και στην πο-
λιτική στήριξης της ανάπτυξης με τον φτηνό δανεισμό. Και προκειμένου ο δανεισμός να
είναι προσιτός σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η τουρκική ηγεσία πιέζει σε μόνιμη βάση την
κεντρική τράπεζα να διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τα επιτόκια της τουρκικής λίρας. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Τουρκίας, τα συναλλαγματικά  δια-
θέσιμα της κεντρικής τράπεζας ανέρχονται σε 35 δισ. δολάρια, ποσό που αρκεί για να κα-
λύψει μόλις το 1/5 των υποχρεώσεων της Τουρκίας για τους επόμενους 12 μήνες. Αν, μάλι-
στα, αφαιρεθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κεντρικής τράπεζας, τότε περιορί-
ζονται περίπου στο ήμισυ των 35 δισ. δολαρίων. Είναι σαφές πως η Τράπεζα της Τουρκίας έχει
θυσιάσει το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων της για να στηρίξει το νόμισμα της χώρας.
Οι παρεμβάσεις έχουν αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό ατελέσφορες, καθώς το τουρκικό νόμι-
σμα μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες έχει χάσει το 6,5% της αξίας του.

Η συρρίκνωση των διαθεσίμων καταγράφεται τώρα λίγες ημέρες μετά την έκδοση ομο-
λόγων  αξίας 4 δισ. δολαρίων που εξέδωσε σε ευρώ το τουρκικό δημόσιο μέσα στον Φε-
βρουάριο. Με το ποσό αυτό συγκάλυψε εν μέρει τη μεγάλη μείωση των διαθεσίμων. n

Προαναγγελθέν αδιέξοδο 
για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε

Την απόσταση μεταξύ των μεγαλεπήβολων φιλο-
δοξιών της ενωμένης Ευρώπης και των σκληρών
ορίων που επιβάλλει η εθνική πολιτική ανέδειξε η
άτυπη Σύνοδος Κορυφής για το νέο Πολυετές Δη-
μοσιονομικό Πλαίσιο – τον κοινοτικό προϋπολογι-
σμό για την προγραμματική περίοδο 2021-27. Η σύ-
νοδος ξεκίνησε την Πέμπτη και έληξε χωρίς συμφω-
νία το βράδυ της Παρασκευής.

Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης είχε τεθεί από την πρόταση που κατέθεσε στις 14 Φε-
βρουαρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος έχει αναλάβει
την επίλυσης της πολυπαραγοντικής αυτής εξίσωσης στο πρώτο τρίμηνο της θητείας του. Στα
πέντε χρόνια του ως πρωθυπουργός του Βελγίου, ο κ. Μισέλ κατάφερε επανειλημμένως να
συμφιλιώσει θέσεις φαινομενικά ασύμβατες στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό
της χώρας του. Το ΠΔΠ όμως αποτελεί ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας – ειδικά φέτος,
που είναι η πρώτη φορά που πρέπει να καταρτιστεί χωρίς την καθαρή συνεισφορά του Ηνω-
μένου Βασιλείου.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνόδου, ο κ. Μισέλ μίλησε για «πολύ δύσκολη
διαπραγμάτευση», κάνοντας ειδική αναφορά στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Δεν υπάρχει ακόμα προγραμματισμός για την αναγκαία επαναληπτική σύνοδο, είπε. Από
την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση της «Κ», μίλησε για την
«εξαιρετικά μαξιμαλιστική θέση» των «φειδωλών τεσσάρων» (Σουηδία, Δανία, Ολλανδία,
Αυστρία), «τόσο όσον αφορά το ύψος του προϋπολογισμού όσο και το ύψος των επιστρο-
φών» – θέση που «δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή». Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι οι κα-
θαροί συνεισφορείς είναι «οι μεγάλοι ωφελημένοι» της κοινής αγοράς και ότι είναι «πολύ
απλοϊκή» η ανάλυση που χωρίζει την Ευρώπη στους «καλούς που πληρώνουν και στα κακά
παιδιά που παίρνουν και γκρινιάζουν».

Για τους «Φίλους της Συνοχής», τη δεκαεπταμελή ομάδα στην οποία ανήκει η Ελλάδα και
η Κύπρος,  κεντρικός στόχος ήταν η διαφύλαξη των πόρων συνοχής – η μη μείωσή τους σε
πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 2014-20. Η Ελλάδα, ειδικότερα, αναζητούσε αύξηση
των πόρων συνοχής σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (με βασικό
επιχείρημα την έκταση της οικονομικής κρίσης) και τη μη μείωση των δαπανών για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική. n

Οικονομική «επιδημία» 
με κόστος έως 1,1 τρισ. δολ.

Καθώς η αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού
παραλύει το πλουσιότερο τμήμα της Ιταλίας και η
επιδημία μεταδίδεται σε όλο και περισσότερες χώρες,
εξανεμίζονται οι ελπίδες για ταχεία ανάκαμψη της
παγκόσμιας οικονομίας από το νέο πλήγμα. Ο πολ-
λαπλασιασμός των κρουσμάτων εκτός Κίνας εντεί-
νει την ανησυχία για τον αντίκτυπο στη διεθνή οι-
κονομία, με τις τελευταίες εκτιμήσεις των οικονομο-

λόγων να συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως το κόστος της επιδημίας θα μπορούσε άνετα
να αφαιρέσει τουλάχιστον 1 τρισ. δολάρια  από την παγκόσμια οικονομία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει πως η κατάσταση είναι «βαθύτατα ανησυχη-
τική», αλλά μέχρι στιγμής δεν πρόκειται για πανδημία,  χωρίς όμως αυτό να καθησυχάζει για
τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. «Ίσως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη παν-
δημία αλλά σίγουρα αποτελεί οικονομική πανδημία».

Με την εύστοχη αυτή παρομοίωση περιγράφει η Νταϊάν Σουόνκ, επικεφαλής των οικο-
νομολόγων της Grant Thorton, τον κίνδυνο που αρχίζει να υπονομεύει όλο και περισσότε-
ρες οικονομίες, καθώς αναγκάζονται να καταφύγουν σε προληπτικά μέτρα που τις οδηγούν
σε παράλυση και απομόνωση. Από τη στιγμή που η Ιαπωνία ανέφερε κρούσματα, αγωνί-
ζονται πλέον να αντιμετωπίσουν την επιδημία και τον αντίκτυπό της τέσσερις (Κίνα, Κορέα,
Ιαπωνία, Ιταλία) από τις μεγαλύτερες 12 οικονομίες του κόσμου, που αντιπροσωπεύουν το
27% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Και όπως τονίζει στο σχετικό ρεπορτάζ το αμερικανικό δίκτυο CNN, μία ακόμη από τις με-
γάλες οικονομίες, η Γερμανία, φλερτάρει ήδη με την ύφεση για λόγους ανεξάρτητους που
προηγούνται αισθητά της επιδημίας.

Έτσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Oxford Economics, το κόστος μιας πανδημίας
μπορεί να φτάσει στο 1,1 τρισ. δολάρια, με τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη να διολισθαίνουν σε
ύφεση το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το ποσό προκύπτει όταν συνεκτιμηθούν ζημίες εξαιτίας
της απουσίας των εργαζομένων από τον χώρο εργασίας, της χαμηλής παραγωγικότητας, του
πλήγματος στον τουρισμό και στην ταξιδιωτική βιομηχανία, των ρωγμών στην τροφοδο-
τική αλυσίδα και του πλήγματος στο εμπόριο και στις επενδύσεις.

Από την πλευρά του το ΔΝΤ υπολογίζει πως η επιδημία θα μειώσει τον ρυθμό της παγ-
κόσμιας ανάπτυξης φέτος κατά 0,1 εκατοστιαία μονάδα. n
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Ημερίδα Ενημέρωσης Εργοδοτών 2020

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετή-
σια Ημερίδα Ενημέρωσης Εργοδοτών που διοργά-
νωσε το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτου Κύ-

πρου (ΑΞΙΚ) στις 20 Φεβρουαρίου 2020 στο Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία. Στόχος της Ημερίδας είναι η προσωπική
επαφή και επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων της ξενο-
δοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομη-
χανίας και των φοιτητών του ΑΞΙΚ για την πρακτική τους
κατάρτιση και τη μελλοντική εργοδότηση των τελειοφοίτων.  

Στην Ημερίδα συμμετείχαν 115 εκπρόσωποι από 62 ξενο-
δοχειακές, επισιτιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις και ομί-
λους, από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.  Τους
συμμετέχοντες καλωσόρισαν η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ Δρ
Εύη Σωτηρίου και οι Υπεύθυνοι Πρακτικής Κατάρτισης
ΑΞΙΚ κα Έλενα Ιωσήφ και κ. Μαργαρίτης Αντωνιάδης, με
σύντομους χαιρετισμούς και ενημέρωση. Σύντομο χαιρετι-
σμό στην Ημερίδα απηύθυναν επίσης ο κ. Ζαχαρίας Ιωαννί-
δης, Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενο-
δόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και η κα Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, Γενική

Διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύ-
πρου (ΣΤΕΚ), οι οποίοι εξήραν το έργο του ΑΞΙΚ και τα
απτά αποτελέσματα που έχει επιφέρει.  Παράλληλα παρό-
τρυναν τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τους φοιτητές του
ΑΞΙΚ αφού αυτό αποτελεί επένδυση για το μέλλον της Κυ-
πριακής τουριστικής βιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας διενεργήθηκαν συνεντεύ-

ξεις σε φοιτητές του ΑΞΙΚ από εκπροσώπους των επιχειρή-
σεων για σκοπούς πρακτικής κατάρτισης ή/και μελλοντικής
εργοδότησης. Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με Δεξίωση που
παρέθεσαν οι φοιτητές του Ινστιτούτου υπό την εποπτεία
των εκπαιδευτών τους. n

Ειδική τελετή παρουσίασης της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δη-
μοτικό Θέατρο Λευκωσίας από την Κυπριακή Ακαδη-
μία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ο Πρόεδρος

της Ακαδημίας Καθηγητής Λουκάς Γ. Χριστοφόρου και ο Γε-

νικός Γραμματέας της Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
μίλησαν για τους σκοπούς και τις δράσεις της Ακαδημίας
προς καλλιέργεια των επιστημών, των γραμμάτων και των
τεχνών στον τόπο. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του
και απηύθυνε και χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης και ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα
από το Κουαρτέτο Εγχόρδων «Προμηθέας».

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας θα
παρουσιάσει τα μέλη της, τα οποία είναι:

Μεταβατικά Τακτικά Μέλη: Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, Χρι-
στόφορος Πισσαρίδης, Κυριάκος Νικολάου, Βάσος Καρα-

γιώργης.
Ιδρυτικά Μέλη: Τάξη των Θετικών Επιστημών: Σωτήρης

Καλογήρου, Λεόντιος Γ. Κωστρίκης, Κώστας Ν. Παπανικό-
λας, Μάριος Πολυκάρπου.

Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών: Δημήτριος Μιχαη-
λίδης, Έλενα Μουζάλα, Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενί-
δου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.

Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:
Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Ανδρέας Δημητρίου, Σταύρος Α.
Ζένιος, Σταύρος Σ. Φωτίου.

Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό. n

Δυνάμει των Κανονισμών 18 και 19 των
περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανο-
νισμών του 1991 έως 2017

Tο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ανακοινώνει ότι οι επόμενες

εξετάσεις στα πιο κάτω θέματα θα γίνουν
την Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 και την Πέμπτη,
23 Απριλίου, αντίστοιχα, ως ακολούθως:

ΕΞΕΤΑΣΗ Α
Τρίτη, 14 Απριλίου 2020
10:00 π. μ. – 11.30 π. μ.
Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας

Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κα-
νονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, ή

Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις.

ΕΞΕΤΑΣΗ Β
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020
9.00 π.μ. – 10.15 π. μ.
Εξέταση στους περί Προσφορών του Δη-

μοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς
και Κανονισμούς Αποθηκών.

10.15 π.μ. – 10.30 π.μ. Διάλειμμα.

10.30 π.μ. – 12.00 μ. Εξέταση στις Δημο-
σιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω
Εξετάσεις έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι οργανισμών δημοσίου δικαίου,
κάτοχοι μόνιμης ή προσωρινής θέσης, καθώς
και εργοδοτούμενοι αορίστου ή ορισμένου
χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρε-
σία ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, το
Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπη-
ρετούν απαιτεί επιτυχία στην εξέταση αυτή.

3. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα
είναι στη Λευκωσία για τους υποψηφίους
των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου, και στη Λεμεσό για τους υπο-
ψηφίους των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν αρ-
γότερα, με προσωπική επιστολή προς τους
αιτητές.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
πιο πάνω εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς το Διευθυντή του Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
με αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα ή Ανε-

ξάρτητο Γραφείο στο οποίο υπηρετούν, μέχρι
και την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020. Επισημαίνε-
ται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πάνω
στο νέο Ειδικό Έντυπο το οποίο διανεμή-
θηκε σ’ όλες τις Υπηρεσίες με την Εγκύκλιο
του Τμήματός μας με αρ. 1587 και ημερ.
20.2.2019 και είναι αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω
από την επιλογή «Εξετάσεις» και στη συνέ-
χεια «Εξετάσεις για Δημοσίους Υπαλλή-
λους». Οι αιτήσεις είτε παραδίδονται στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, είτε αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου
ή τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στους αριθ-
μούς 22602761 και 22602763.

5. Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Α είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mof.gov.
cy/papd κάτω από την επιλογή «Νομοθεσία»
και, στη συνέχεια «Νόμοι»/«Κανονισμοί».

Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Β, είναι

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού
Λογιστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.treasury.gov.cy.

6. (α) Κατά την Εξέταση Α επιτρέπεται
όπως οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται τους
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, τους περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και τις Γε-
νικές Διατάξεις και τις εκάστοτε ισχύουσες
τροποποιήσεις τούτων.

(β) Κατά την Εξέταση Β επιτρέπεται όπως
οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται το Νόμο
που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρη-
ματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας,
τις Δημοσιονομικές Διατάξεις του Συντάγ-
ματος (ΜΕΡΟΣ ΧΙ), τις Δημοσιονομικές και
Λογιστικές Οδηγίες, το βιβλίο των Κανονι-
σμών Αποθηκών, τους Νόμους και Κανονι-
σμούς περί της Σύναψης Δημοσίων Συμβά-
σεων και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποι-
ήσεις τούτων μόνο.

7. Επισημαίνεται, ότι καμιά εκπρόθεσμη
αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη
της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α. (i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και
(ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄)
Β. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄)



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. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας.
2. Αποτελείται από ύλη – Όρος του ποδοσφαί-
ρου.
3. Περιοχή της Κεντρικής Ασίας – Πολλά …
στα κακαρίσματα – Μουσική νότα.
4. Τη διαδέχτηκε το …κιλό – Παλιά μάρκα
ρουμάνικων τζιπ – Σκακιστική απειλή.
5. Το 16ο γράμμα του αλφαβήτου – Επιπόλαιο
τέτοιο άτομο.
6. Μικρή ηλεκτρική λυχνία – Γράμματα από
την … Πολωνία.
7. Γκρέκορυ …: θρύλος του κινηματογράφου
– Πόλη της Ρουμανίας.
8. Βελγική λουτρόπολη – Πόλη της Ιαπωνίας.
9. Άρθρο … για πολλά – Γερμανός πλατωνιστής – Κόρη του βασιλιά Ευρύτου.
10. Δε μεταδίδεται στο κενό – Ο Καπόνε – Στάνισλαβ …: Πολωνός συγγραφέας.
11. Χαρά ή λύπη διεγείρουν αυτά.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ψευδολόγος.
2. Παράστημα – Χοντρό.
3. Ινδουιστική θεότητα – Επιφώνημα που δηλώνει έκπληξη – Ο αριθμός 73 με γράμματα.
4. Ζανέτ …: Καναδή συγγραφέας – Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Αντίπαλος του Κρόμ-
βελ.
5. Αθηναϊκή συνοικία.
6. Συνεργάτης του Χίτλερ – Είδος παλιού στρατιωτικού οχήματος – … Λόρελ: ο διάσημος
«Λιγνός» του κινηματογράφου.
7. Κρεβατάκι μωρού – Αρχή … λησμονιάς.
8. Ισοδύναμα, ισάξια – Και έτσι η Ιθάκη.
9. Σκισμένη … κούτα – Προσωπική αντωνυμία – Πόλη της Ινδίας.
10. Λογχοφόροι ιππείς – Το νόμισμα της Αλβανίας.
11. Η επιλογή και συγκέντρωση αποσπασμάτων από διάφορα κείμενα (μτφ).
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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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 
Υπαλλήλων Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Χωρομετρίας καλεί τα μέλη του στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και
ώρα 4:15 μ.μ. στο κτήριο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (Αίθουσα συνεδριάσεων καφετέριας Grey
Terrace) στη Λευκωσία.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πάνω στα πεπραγμένα του

χρόνου που πέρασε.
2. Συζήτηση επί της λογοδοσίας του προέδρου.
3. Αναπληρωματική Εκλογή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της τάξης των Ανωτ.

Χωρομετρών, Ανωτ. Σχεδιαστών, Ανωτ. Φωτολιθογράφων, Χωρομετρών, Σχεδιαστών, Φω-
τολιθογράφων. Έντυπα για υποβολή υποψηφιοτήτων μπορούν να εξασφαλισθούν από
οποιοδήποτε μέλoς του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μία
από τις πιο πάνω θέσεις. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να φθάσουν στο Γραμματέα του
Κλάδου, μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00

4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα υπoβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον
δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου 
Στατιστικής Υπηρεσίας

Το Κλαδικό Συμβούλιο της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 15, Παρά-
γραφος 15 του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, σας καλεί να παρευρεθείτε στην Ετή-
σια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας που θα γίνει τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και
ώρα 2:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 4160 στον 1ο όροφο του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
• Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην οργανική δομή της Υπηρεσίας.
• Λογοδοσία του Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρό-

νου που έληξε.
• Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου.
• Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στη Γραμματέα του Κλαδικού Συμβουλίου,

δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου.
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.

Κυριακή Χατζηαντώνη, Γραμματέας 
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Γενικές Συνελεύσεις Κλάδων και Τμημάτων

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Προσκαλείστεστην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου Υπαλλήλων Τμή-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκπαίδευσης
στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος στη Λευκωσία, την Παρασκευή, 6
Μαρτίου 2020 και ώρα 3.30 μ.μ. [Άρθρο 15, Παράγραφοι 15(α) και 15(ε) του Καταστα-
τικού της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.]

Σύμφωνα με το άρθρο 15, Παράγραφος 15(γ) του Καταστατικού, «οποιοσδήποτε αριθ-
μός παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15)  λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της,
αποτελεί απαρτία».

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ.) πάνω στα πεπραγμένα

του έτους που έληξε.
2. Συζήτηση επί της λογοδοσίας του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε

θέμα της ημερήσιας διάταξης.
3. Οποιοδήποτε  άλλο θέμα προταθεί από οποιοδήποτε Μέλος του Κλάδου. Τυχόν προ-

τάσεις πρέπει να υποβληθούν στον Γραμματέα, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση.

Παρακαλείστε όπως παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας,
ώστε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση εισηγήσεων, να μπορέσουμε
να προωθήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο μας.

Το Δ.Σ. είναι στη διάθεσή όλων των Μελών για περισσότερες πληροφορίες και ενημέ-
ρωση. 

Γιάννος Κουδουνάρης, Πρόεδρος Μαρία Σιάμαρου, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Προσκαλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου Υπαλλήλων
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ
Λάρνακας, την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 17.00 μ.μ. [Άρθρο 15, Παράγραφοι
15(α) και 15(ε) του Καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.]

Σύμφωνα με το άρθρο 15, Παράγραφος 15(γ) του Καταστατικού, «οποιοσδήποτε αριθ-
μός παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15)  λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της,
αποτελεί απαρτία».

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) πάνω στα πεπραγμένα

του έτους που έληξε.
2. Συζήτηση επί της λογοδοσίας του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε

θέμα της ημερήσιας διάταξης.
3. Οποιοδήποτε  άλλο θέμα προταθεί από οποιοδήποτε Μέλος του Κλάδου. Τυχόν προ-

τάσεις πρέπει να υποβληθούν στον Γραμματέα, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση.

Παρακαλείστε όπως παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας,
ώστε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση εισηγήσεων, να μπορέσουμε
να προωθήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο μας.

Το Δ.Σ. είναι στη διάθεσή όλων των Μελών για περισσότερες πληροφορίες και ενημέ-
ρωση. 

Ιωσήφ Μιχαήλ, Πρόεδρος                Κωνσταντίνος Καμπουράκος, Γραμματέας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων 
Τμήματος Τελωνείων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Τελωνείων καλεί όλα
τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στο κτήριο
της ΠΑΣΥΔΥ στη Λάρνακα, η ώρα 16:30.

Ημερησία Διάταξη
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του

χρόνου που έληξε.
2. Ταμειακή Έκθεση
3. Συζήτηση για τα πιο πάνω, αλλά και για τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν τον

κλάδο.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο

(2) τουλάχιστον μέρες πριν την καθορισθείσα ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευ-
σης.

Η παρουσία όλων των μελών του Κλάδου κρίνεται απαραίτητη.
Οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρίσκεται μετά από την παρέλευση 15 λεπτών, θα

αποτελεί απαρτία. 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου 
Υπαλλήλων Τμήματος Εργασίας

Καλείστε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 9 Μαρτίου  2020 και ώρα στα 3.15 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος,
στην οδό Κλήμεντος 9, στην αίθουσα Συνεδριάσεων, στον 4ο όροφο. 

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
Ημερήσια Διάταξη: 
α. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε, από

τον Πρόεδρο του Κλάδου.
β. Απολογισμός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 15 Ιανουαρίου 2020, συ-

ζήτηση θεμάτων και λήψη μέτρων.
Γ. Μελλοντικές ενέργειες κλάδου.
γ.   Οποιονδήποτε άλλο θέμα  που  κατά  την άποψη  του Διοικητικού Συμβουλίου ή

οποιουδήποτε  μέλους  του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί  και που  υποβάλλεται στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο δύο(2) τουλάχιστον  μέρες πριν την Ετήσια  Γενική  Συνέλευση.

Αλέξης Αλέκου, Πρόεδρος                Μαρίνα Ρήγου, Γραμματέας 

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

συγκαλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος Αμμοχώστου, που θα
πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμμοχώστου στην Δερύνεια το Σάβ-
βατο 14 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00μ.

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επαρχιακού Συμβουλίου.
2. Ετήσια έκθεση λογαριασμών για το 2019 και προϋπολογισμός 2020.
3. Συζήτηση πάνω στην έκθεση πεπραγμένων, έκθεση λογαριασμών και προϋπολογι-

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

Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Σ’ ένα αλλιώτικο πρωτάθλημα χωρίς το
μεγάλο φαβορί έπεσε η αυλαία της κα-
νονικής περιόδου, αφού Ομόνοια και

Ανόρθωση μοιράζονται την κορυφή της
βαθμολογίας με 43 βαθμούς, όμως οι πράσι-
νοι με καλύτεροι αναλογία, έπιασαν την
πρώτη θέση, αφήνοντας την ‘Κυρία’ πιο
πίσω.

Η προσφυγική ομάδα της Αμμοχώστου
γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη της ήττα.
Αυτή τη φορά εντός έδρας από την ΑΕΚ με
20-1 και έχασε πολύτιμους βαθμούς στην
προσπάθεια της να μπει στα πλέι-οφ με βαθ-
μολογική διαφορά από τους άλλους διεκδι-
κητές του τίτλου.

Στο μεγάλο αιώνιο ντέρμπι της Λευκω-
σίας, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια συνθηκολόγη-
σαν στη λευκή ισοπαλία (0-0). Αποτέλεσμα
που ικανοποιεί τους ‘πράσινους’, ενώ αντί-
θετα τα αισθήματα για τους ‘γαλαζοκίτρι-
νους’ που δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν
το στραβοπάτημα της ‘Κυρίας’ στο απόλυτο
και έμειναν στην 3η θέση, τέσσερις βαθμούς
πίσω από την κορυφή. 

Στο κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου
μπήκε ξανά κι ο Απόλλωνας μετά τη μεγάλη
του επιτυχία εκτός έδρας επί της Νέας Σα-
λαμίνας με 3-1 και μείωσε τη διαφορά από
τους πρωτοπόρους στο -5.

Ελπίδες για διεκδίκηση του τίτλου έχει και
η ΑΕΚ μετά την εκτός έδρας νίκη της επί της
Ανόρθωσης με 2-1 αφού μείωσε και αυτή τη
διαφορά από τους πρωτοπόρους στο -8 και
όλα είναι πλέον πιθανά.

Ρυθμιστικό ρόλο θα έχει η ΑΕΛ που συ-
νέτριψε τον Εθνικό Άχνας με 4-1 και πήρε
την 6η θέση, όμως είναι στο -12 από την κο-
ρυφή και η προσοχή της θα στραφεί στην κα-
τάκτηση του Κυπέλλου, αφού πέρασε στα
ημιτελικά.
Η ΣΥΝΕΧΕΑ ΤΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ

Η μάχη για τον τίτλο καλά κρατεί… και η
πρώτη αγωνιστική, όπως φυσικά και οι υπό-
λοιπες που θα ακολουθήσουν θα προσφέ-
ρουν πλούσιο θέαμα και πολλές συγκινή-
σεις…

Έτσι έχουμε στην πρώτη αγωνιστική, την
Ομόνοια να πηγαίνει στη Λεμεσό για να
αγωνιστεί με την ΑΕΛ, την Ανόρθωση να
φιλοξενεί για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα
την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα να έχει για αν-
τίπαλό του τον ΑΠΟΕΛ, στο Τσίρειο.

Η κάθε αγωνιστική κρύβει τις δικές της
παγίδες. Οι αγώνες δεν έχουν το μεγάλο φα-
βορί και όλα θα εξαρτηθούν από πολλούς
παράγοντες… Η απόδοση, η τύχη, η αγωνι-
στική, πειθαρχεία, είναι εκείνα τα συστατικά
της επιτυχίας για την κάθε ομάδα ξεχωριστά.

2η Αγωνιστική: 
ΑΕΚ – ΑΕΛ, Ομόνοια – Απόλλων,

ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση.
3η Αγωνιστική: 
ΑΕΛ – Απόλλων, Ανόρθωση – Ομόνοια,

ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ.
4η Αγωνιστική: 
Ομόνοια – ΑΕΚ, Απόλλων – Ανόρθωση,

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ.
5η Αγωνιστική: 
ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια, Ανόρθωση – ΑΕΛ,

ΑΕΚ – Απόλλων.
6η Αγωνιστική: 
Ομόνοια – ΑΕΛ, ΑΕΚ – Ανόρθωση,

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων.

7η Αγωνιστική: 
ΑΕΛ – ΑΕΚ, Απόλλων – Ομόνοια, Ανόρ-

θωση – ΑΠΟΕΛ.
8η Αγωνιστική: 
Απόλλων – ΑΕΛ, Ομόνοια – Ανόρθωση,

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ.
9η Αγωνιστική:  
ΑΕΚ – Ομόνοια, Ανόρθωση – Απόλλων,

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ.
10η Αγωνιστική: 
Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ – Ανόρθωση,

Απόλλων – ΑΕΚ.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
7) Πάφος 30
8) Ν. Σαλαμίνα 25
9) Ολυμπιακός 24
10) Ένωση 22
11) Εθνικός 20
12) Δόξα 11
Όλα είναι ανοικτά για την 2η θέση για
υποβιβασμό

Η Πάφος με το πέσιμο της αυλαίας για
την κανονική περίοδο είναι η μόνη ομάδα
που στο παρόν στάδιο νοιώθει σιγουριά για
τη βαθμολογική της θέση! Έχει 30 βαθμούς
και στην τελευταία αγωνιστική κέρδισε
εκτός έδρας τη Δόξα Κατωκοπιάς με 4-0. Αν-
τίθετα τα αισθήματα για την προσφυγική
ομάδα που εξακολουθεί να είναι μόνη στον
πυθμένα με 11 μόλις βαθμούς. Έτσι είναι και
το πρώτο φαβορί για την Β΄ Κατηγορία.

Στη συνέχεια έχουμε τέσσερις ομάδες,
Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακό, Ένωση και
Εθνικό, που θα παλέψουν μέχρι το τέλος για
να αποφύγουν το δεύτερο εισιτήριο που
οδηγεί στον υποβιβασμό, αφού η απόσταση
που τις χωρίζουν είναι πολύ μικρή.

Συγκεκριμένα η Νέα Σαλαμίνα (25 β.),
γνώρισε την ήττα εντός έδρας από τον
Απόλλωνα με 1-3 και δε νοιώθει καθόλου σι-
γουριά για τη βαθμολογική της θέση. 

Πιο κάτω είναι ο Ολυμπιακός (24 β.) που
έχασε εκτός έδρας από την Ένωση Παραλι-
μνίου με 3-0 και τώρα πρέπει να τρέξει για
να προλάβει το τραίνο… Αντίθετα, η ομάδα
του Παραλιμνιού με την επιτυχία της αύξησε
κατά πολύ τις ελπίδες της για παραμονή, με
τους 22 βαθμούς και όχι μόνο, αλλά προ-

σπέρασε και
τον Εθνικό.

Στο Δα-
σάκι όλα πή-
γαιναν αρ-
κετά καλά
και η αισιο-
δοξία επα-
νήλθε μετά
τις δύο πολύ
μεγάλες επι-
τυχίες που
σ η μ ε ί ω σ ε ,

αφού κέρδισε εκτός της Ομόνοια (2-1) και
εντός συνέτριψε την Ανόρθωση (5-0). Όμως
δεν κατάφερε να περάσει και από τη Λεμεσό,
αφού η τοπική ομάδα της ΑΕΛ τον κέρδισε
με 4-1 και τον προσγείωσε ανώμαλα. Ο
Εθνικός έμεινε στους 20 βαθμούς.
Κίτρινες κάρτες: Τι ισχύει στη β΄ φάση
του πρωταθλήματος

Ενόψει της έναρξης της β΄ φάσης του πρω-
ταθλήματος, υπενθυμίζουμε τι ισχύει για τις
κίτρινες κάρτες:

- Με την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης όσες
κίτρινες κάρτες έχουν δεχθεί οι ποδοσφαιρι-
στές διαγράφονται και αρχίζουν όλοι της Β΄
φάση από μηδενική βάση.

- Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που πο-
δοσφαιριστής έχει συμπληρώσει απαγορευ-
τικό αριθμό καρτών στην 22η αγωνιστική
(τελευταία της Α΄ φάσης) εκτίει την ποινή
του στην πρώτη αγωνιστική της Β΄ φάσης.

- Στην Β΄ φάση του πρωταθλήματος, πο-
δοσφαιριστής αποκλείεται από τον επόμενο
αγώνα της ομάδας του όταν συμπληρώσει
τρεις κίτρινες κάρτες, έξι κίτρινες κάρτες και
οκτώ κίτρινες κάρτες.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Η Καρμιώτισσα έσπασε το αήττητο του
Ερμή

Η Καρμιώτισσα έγινε η πρώτη ομάδα
που… κέρασε στον Ερμή Αραδίππου το
πικρό ποτήρι της ήττας. Στο πλαίσιο της β΄
φάσης και της 19ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος Β΄ Κατηγορίας πήρε πολύ μεγάλο
διπλό (2-3) και με αυτό το αποτέλεσμα πλη-
σίασε την ομάδα της Αραδίππου στους δύο
βαθμούς, ενώ διατήρησε την απόσταση των
τριών βαθμών από την 3η θέση όπου βρί-
σκονται ο Άρης και η Αγία Νάπα.

Συγκεκριμένα ο Ερμής έχει 29 β., η Καρ-
μιώτισσα 27 β., Άρης και Αγία Νάπα από 24
βαθμούς.

Ο Άρης κέρδισε εκτός έδρας τον ΑΣΙΛ με
0-1, ως επίσης και η Αγία Νάπα με το ίδιο
σκορ την Αναγέννηση Δερύνειας. Τέλος ο
Οθέλλος πήρε το διπλό στην έδρα του Ονή-
σιλλου με 1-2.
ΟΜΙΛΟΣ STANDARD

Στον Όμιλο Standard που αφορά τη δια-
βάθμιση ο Ακρίτας νίκησε 3-1 την Ξυλοτύμ-
που και πήρε βαθμολογική ανάσα, ενώ η
Ομόνοια Αραδίππου κέρδισε εκτός έδρας
την Ομόνοια Ψευδά (2-3) και κρατήθηκε επί-
σης ζωντανή στην προσπάθεια αποφυγής
του υποβιβασμού. ΕΝΥ Διγενής  Ύψωνας και
ΑΕΖ έμειναν στο 0-0.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι πρωτοπόροι Αχυρώνας (46 β.), ΠΑΕΕΚ
Κερύνειας (45 β.) και Κούρης Ερήμης (45 β.)
προχώρησαν με νίκες στο πλαίσιο της 21ης

αγωνιστικής. Ο Αχυρώνας κέρδισε την Ελ-
πίδα Αστρομερίτη με 4-0, η ΠΑΕΕΚ την
Εληά Λυθροδόντα με 3-0 και ο Κούρης τον
Εθνικό Άσσιας με 4-0. Το ΘΟΪ Λακατάμιας
(4ος 38 β.), έφερε λευκή ισοπαλία 0-0 με τον
Χαλκάνορα. ΑΠΟΝΑ και ΜΕΑΠ έμειναν
στο 1-1.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ομόνοια 1948 πέρασε με διπλό από την
Πύλα με 2-1 και με 53 βαθμούς και αγγίζει
τον τίτλο στην Επίλεκτη Κατηγορία. Στην 2η

θέση με 44 βαθμούς σκαρφάλωσε η ΑΠΕΠ
Πιτσιλιάς που κέρδισε την ΑΕΚ Κοράκου με
2-0 και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Πέ-
γειας (3η 43 β.) που γνώρισε την συντριβή
της εντός έδρας) από την Ολυμπιάδα Λυμ-
πιών με 4-1. 

Τα άλλα αποτελέσματα είναι: Κόρνος –
ΑΤΛΑΣ 3-0, ΑΠΕΑ – Γεροσκήπου 1-3, Φοί-
νικας – ΑΝΕ 2-1, Ορφέας – ΑΕΠ 2-2 και
Δόξα Παλ. – Εθνικός Λ. 0-1.
ΚΥΠΕΛΛΟ
Τον Απρίλιο οι δύο ημιτελικοί

Ο Απρίλιος θα είναι ‘καυτός’ μήνας για το
Κύπελλο, αφού θα διεξαχθούν οι αγώνες της
ημιτελικής φάσης της διοργάνωσης. Μετά
την πρόκριση της Ανόρθωσης (2-0 επί της
Νέας Σαλαμίνας) και του Απόλλωνα (2-1
την Άχνα στην παράταση), συμπληρώθηκαν
οι ομάδες του ‘καρέ’ και σχηματίστηκαν τα
ζευγάρια των ημιτελικών, τα οποία προδια-
θέτουν για έντονες συγκινήσεις. Το γεγονός
ότι θα τεθούν αντιμέτωπες η Ομόνοια και η
Ανόρθωση, που διεκδικούν τον τίτλο στο
πρωτάθλημα και η ΑΕΛ με τον Απόλλωνα
στο Λεμεσιανό ντέρμπι τα λέει όλα. Το πρό-
γραμμα:

Πρώτοι αγώνες (22/4)
16.00 Ομόνοια – Ανόρθωση
18.00 Απόλλων – ΑΕΛ
Επαναληπτικοί (29/4)
16.00 ΑΕΛ – Απόλλων
18.00 Ανόρθωση – Ομόνοια

Έλαβε τέλος η φετινή Ευρωπαϊκή πορεία
του ΑΠΟΕΛ

Η Βασιλεία έχοντας γερά προβάδισμα από
το παιχνίδι στο ΓΣΠ (0-3) σφράγισε την
πρόκριση της στη φάση των ‘16’ του Γιου-
ρόπα Λιγκ με νέα νίκη, εντός έδρας, με 1-0
επί του ΑΠΟΕΛ.

Να θυμίσουμε ακόμα ότι ο ΑΠΟΕΛ έχασε
πέναλτι στο 74΄ με τον Ντε Βινσέντι στέλ-
νοντας την μπάλα άουτ! Έτσι χάθηκε η ευ-
καιρία να φύγει ο ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον με
την ισοπαλία και φυσικά και με τις 200.000
ευρώ περίπου που θα του έφερναν στο τα-
μείο, με την ισοπαλία.
Ο ΑΠΟΕΛ στην 58η θέση στην ΟΥΕΦΑ

Ο ΑΠΟΕΛ αύξησε τους βαθμούς του στην
Ευρωπαϊκή βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ  μετά
την φετινή του πορεία. Ξεκίνησε με 25.500
βαθμούς και από την 59η θέση και ολοκλη-
ρώνοντας τις υποχρεώσεις του έφθασε
στους 27.500 βαθμούς και στην 58η θέση.
Στα 13 και κάτι εκατομμύρια από την Ευ-
ρωπαϊκή πορεία

Στα 13.177.190 ευρώ έκλεισαν τα κέρδη
του ΑΠΟΕΛ από την Ευρωπαϊκή του πορεία.
Σε αυτά τα 13 και κάτι εκατομμύρια δεν υπο-
λογίζονται βεβαίως τα εισιτήρια των αγώ-
νων, οι διάφορες χορηγίες, συμφωνίες και το
Market Pool της ΟΥΕΦΑ. n

Ένα αλλιώτικο πρωτάθλημα… χωρίς το μεγάλο φαβορί!
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Επιθυμητή η μεγαλύτερη εμπλοκή της Ε.Ε.

στο Κυπριακό.

Νίκος Αναστασιάδης, 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αξιοποιούνται όλοι οι μοχλοί πίεσης προς
την Τουρκία προκειμένου να αποτραπούν
νέα τετελεσμένα στην κατεχόμενη πόλη της
Αμμοχώστου.
Νίκος Χριστοδουλίδης,
Υπουργός Εξωτερικών.

Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πάντα πίσω
από τις ΗΠΑ, οφείλουμε να υιοθετήσουμε
μια ευρωπαϊκή οπτική των πραγμάτων.
Εμανουέλ Μακρόν,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Το σύνθημα του Τραμπ «Make America
again» οδηγεί την ανθρωπότητα σε ένα νέο
σκηνικό αντιπαράθεσης μεγάλων δυνάμεων.
Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ,
Πρόεδρος της Γερμανίας.

Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα της οποίας τα

στρατεύματα βρίσκονται νόμιμα στη Συρία.

Βλαντιμίρ Πούτιν,

Πρόεδρος της Ρωσίας.

Δεν πήγαμε στη Συρία επειδή μας κάλεσε ο
Άσαντ, αλλά επειδή μας κάλεσε ο συριακός
λαός.
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρόεδρος της Τουρκίας.

Είναι προς το κοινό γεωπολιτικό μας συμ-
φέρον οι χώρες των Βαλκανίων να συνδε-
θούν στενά με την Ε.Ε. 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί πια

κομμάτι του Διεθνούς Δικαίου.

Νίκολα Ντιμιτρόφ,

ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές εκτιμήσεις
του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου
(ETUI) την περίοδο 2010 – 2019 οι μισθοί σε 15

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - περιλαμβανομέ-
νης και της Κύπρου - δεν ακολούθησαν αντίστοιχη άνοδο
με την αυξημένη εργατική παραγωγικότητα της ίδιας πε-
ριόδου. 

Πιο συγκεκριμένα η αύξηση των απολαβών των εργα-
ζομένων κατά την υπό αναφορά περίοδο ήταν μικρότερη
από την αυξημένη παραγωγικότητα τους στα ακόλουθα
ποσοστά: 

35% στην Ιρλανδία
17% στην Κροατία
11% στην Ισπανία
9% στην Ελλάδα και την Κύπρο
7% στην Πορτογαλία
3% στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία
2% στην Ιταλία
1% στην Αυστρία, τη Δανία και τη Γαλλία
0.4% στη Σλοβενία 
0.2% στη Μάλτα. 
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Αναπληρώτριας Γενι-

κής Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικά-
των ETUC Esther Lynch η οποία δήλωσε ότι η αρχή δίκαιης
οικονομικής μεταχείρισης επιβάλλει ισότιμη αύξηση των
απολαβών με την αύξηση της παραγωγικότητας και όχι απώ-

λεια εισοδημάτων από τους εργαζόμενους προς όφελος των
ευπόρων. Είναι άδικη η συμπεριφορά εργοδοτών να εξα-
σφαλίζουν αυξημένα εισοδήματα για τους μετόχους και τους
εργοδότες σε βάρος των εργαζομένων. 

Στην πραγματικότητα διενεργείται ανακατανομή προς τη
λανθασμένη κατεύθυνση. Γίνεται δηλαδή κλοπή σε βάρος
των ευρισκομένων στη βάση και το κέντρο του κλίμακας για
να δοθούν περισσότερα σε εκείνους που βρίσκονται στην
κορυφή. 

Η Αν. Γ.Γ. της ETUC πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
οφείλει να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για στήριξη των
διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε οι εργα-
ζόμενοι να μπορούν να διαπραγματεύονται και να πετυχαί-
νουν δίκαιο μερίδιο για την αυξημένη παραγωγικότητα 
τους. n

Η αυξημένη παραγωγικότητα εργαζομένων
αυξάνει τα εισοδήματα των εργοδοτών τους 

Το Νηπιαγωγείο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 
ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ, την Παρασκευή
21/2/2020, σε συνεργασία με το

υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και
Έργων διοργάνωσε εκπαιδευτική επί-
σκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής στο χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο του στόχου για ασφαλή με-
ταφορά των παιδιών με  λεωφορεία η επί-
σκεψη έγινε με Πιλοτική Εφαρμογή του
θεσμού της μεταφοράς των παιδιών με
παιδικό κάθισμα. 

Η  όλη διοργάνωσε τελούσε υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Μεταφορών και της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφο-
ρών, η οποία ασχολήθηκε με την πιο πάνω
νομοθεσία. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής, ο
Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Υπουργός Μεταφορών, τα μέλη
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών και ο Γενικός
Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι επιζητούσαν με την όλη εκδήλωση
την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης για να απεγκλωβί-
σουμε τα παιδιά από τα νηπιαγωγεία και να τους  παρέχουμε
ασφαλή μετακίνηση με τα λεωφορεία, η οποία μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο με παιδικά καθίσματα στα λεωφορεία. 

Στα πλαίσια του κοινού στόχου τα παιδιά του νηπιαγω-

γείου μας έλαβαν μέρος σε Διαγωνισμό Σχεδίου για την
Οδική Ασφάλεια με τίτλο «Χρησιμοποιώ το Σωστό Παιδικό
Κάθισμα». 

Δόθηκαν τα πιο κάτω βραβεία:
• Το πιο διδακτικό σχέδιο
• Το πιο κατάλληλο σχέδιο
• Το πιο καλά σχεδιασμένο
Τη βράβευση έκανε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινω-

νιών και Έργων. n

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Αθαλάσσας
σε διαγωνισμό για ασφαλή μεταφορά με λεωφορείο

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


