
Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας
Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι αναμέναμε με

αγωνία τις αποφάσεις της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου στις εφέσεις κατά της απόφασης

του Διοικητικού Δικαστηρίου σε αριθμό υποθέσεων, οι
οποίες αφορούσαν τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τον
τερματισμό προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος με
σειρά νομοθεσιών, αρχικών και τροποποιήσεων.

Στις 10 Απριλίου 2020 δόθηκαν οι αποφάσεις.  Ανεμένετο
ότι δεν θα ήταν ομόφωνες.

Έχω μελετήσει όλες τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου.  Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις
της πλειοψηφίας στηρίζονται σε εμφανή βασικά λάθη.
Έχουν σχέση με τη σημασία των Νόμων, του «πυρήνα» των
εισοδημάτων, την έννοια του μισθού και του ύψους του, τις
συντάξεις, το τιμαριθμικό επίδομα και τις προσαυξήσεις.

Η απόφαση του Ναθαναήλ δίδει σαφείς και καθαρές
απαντήσεις στις αποφάσεις της πλειοψηφίας.  Θα δώσω μια
περιεκτική σύνοψη της απόφασης Ναθαναήλ και μετά τις
δικές μου θέσεις.  Πάντοτε πίστευα ότι οι αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου πρέπει να φθάνουν στο λαό, ιδιαί-
τερα σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το κοινωνικό σύ-
νολο.  Ακόμη μια φορά με τις πιο πάνω αποφάσεις του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου αποδείχτηκε το μέγα κενόν της ανυ-
παρξίας τριτοβάθμιας δικαστικής εξουσίας.

Μια περιεκτική σύνοψη της απόφασης του Δικαστή του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Ναθαναήλ:

Ο Δικαστής αναφέρεται στους υπό αμφισβήτηση Νόμους
168(1)2012 (περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συν-
τάξεων Αξιωματούχων Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις
των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύ-
τερου Δημόσιου Τομέα) και στο Νόμο αριθμός 218(1)2012
(Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής
Εφαρμογής).  Με τους Νόμους αυτούς η Εκτελεστική Εξου-
σία και η Βουλή μείωσαν τους μισθούς των δημοσίων υπαλ-
λήλων και επέφεραν διαφοροποιήσεις των συντάξεων, προ-
σαυξήσεων και τιμαριθμικών ωφελημάτων.

Οι εφεσίβλητοι αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των απο-
κοπών και το Διοικητικό Δικαστήριο τους δικαίωσε.

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος κατοχυρώνει 
το δικαίωμα στην απόκτηση και τη διατήρηση 

της ατομικής περιουσίας 
Επίκεντρο των Εφέσεων το Άρθρο 23

Οι κρινόμενες εφέσεις έχουν ως επίκεντρο το Άρθρο 23
του Συντάγματος, στις παραμέτρους, εμβέλεια και προ-
εκτάσεις του.

Το θεσμικό δικαίωμα περιουσίας εμποτίστηκε από απο-
φάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέταση συνταγματικότητας συγκεκριμένου νόμου δεν
τίθεται ποτέ in abstracto. Συνδέεται με τις πρόνοιες του
Συντάγματος, τις οποίες ο αμφισβητών τη συνταγματικό-
τητα τους θέτει προς εξέταση ως μη συνάδουσες ή μη συμ-
βατές με το καθ’ αυτό νομοθέτημα, είτε εν όλω είτε εν μέρει.

Συνταγματική εξέταση δεν είναι πλήρης, ιδιαίτερα όταν
τα νομοθετήματα είναι μείζονος σημασίας, χωρίς να λη-
φθούν υπ’ όψιν ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες στην πο-
ρεία εξελίχθηκαν και διέπουν το σύγχρονο κράτος.

Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και της Ολομέ-
λειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου τέθηκε ως καθοριστικής
σημασίας το δημόσιο συμφέρον.  Σε συνάρτηση με αυτό, ως
δευτερεύον αλλά σημαίνον ζήτημα τέθηκε (όχι ευθέως στο
Διοικητικό Δικαστήριο) προς εξέταση, ο πυρήνας του ατο-
μικού δικαιώματος προστασίας της περιουσίας.

Στη συνέχεια, ο Ναθαναήλ αναφέρθηκε στις αρχές του
Δικαστικού αυτοπεριορισμού, οι οποίες ανεδείχθηκαν σε
σειρά αποφάσεων διακεκριμένων Δικαστών του Ανωτάτου
Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και
που υιοθετήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύ-
πρου: -The Board for Registration of Architects and Civil
Engineers v Kyriakides (1966) 3 C.L.R. 640.  Οι αρχές: Νο-
μοθέτημα δεν κηρύσσεται άκυρο εκτός σε πολύ καθαρές
περιπτώσεις ή όταν κρίνεται αντισυνταγματικό πέραν
πάσης λογικής αμφιβολίας. Τα Δικαστήρια δεν ασχολούν-
ται με τη σοφία του Νομοθετήματος. Τα Δικαστήρια προ-

σπαθούν να ερμηνεύσουν το νομοθέτημα με τρόπο που
είναι δυνατό να το εντάξουν στις πρόνοιες του Συντάγμα-
τος.

Ο Ναθαναήλ εξηγεί στη συνέχεια γιατί το Άρθρο 23, στο
οποίο η Δημοκρατία εστίασε την επιχειρηματολογία της,
παρόλο που στο νομοθέτημα 168(Ι)2012 με το οποίο μει-
ώθηκαν οι απολαβές και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλ-
λήλων δεν γίνεται καμιά επίκληση σε οποιοδήποτε Άρθρο
του Συντάγματος ή σε εξαίρεση που προνοείται από κάποιο
Άρθρο.

Αν ο νομοθέτης ήθελε να εστιάσει την προσοχή του σε
συγκεκριμένη εξαίρεση του Άρθρου 23 του Συντάγματος,
θα έπρεπε να το έπραττε ώστε η αμφισβήτηση της επίκλη-
σης της εξαίρεσης από τους προσφεύγοντες να είχε στόχο
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Συνέχεια στη σελ. 2

Η Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα πρω-
τογιορτάστηκε στις 19 Ιουνίου 1910
και έκτοτε γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυ-
ριακή του Ιουνίου.   σελ. 5

Παγκόσμια Ημέρα Πατέρα

Το eCall (αυτόματη κλήση) είναι ένα
σύστημα εγκατεστημένο σε όλα τα
οχήματα στην ΕΕ που είναι κατασκευα-
σμένα μετά το Μάρτιο του 2018. Kαλεί
αυτόματα και δωρεάν τον αριθμό έκτα-

κτης ανάγκης 112 σε περίπτωση ατυχήματος.   σελ. 6

Αυτόματη Ηλεκτρονική Κλήση

Ειδική προσφορά του Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου για εξ
αποστάσεως σπουδές 2020-
2021. σελ. 11

ΑΠΚY: Σπουδές εξ αποστάσεως 

Του  Αντώνη Γεωργιάδη
Είναι Barrister-at-law. 
Άσκησε το δικηγορικό επάγ-
γελμα στην Αγγλία και την
Κύπρο σε όλες τις βαθμίδες
της Δικαιοσύνης πάνω από
μισό αιώνα.
Διετέλεσε για επτά χρόνια
Ανώτερος Λειτουργός Νομι-
κών Ερευνών στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, μέλος των
Νομοπαρασκευαστικών Επι-
τροπών και επίσης μέλος
της Επιτροπής για τη βελτίωση και ενοποίηση των Ευρω-
παϊκών Συμβάσεων με ποινικό περιεχόμενο.
Δίδαξε νομικά και ελληνική λογοτεχνία σε Κολλέγια και
διετέλεσε Εξεταστής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου για
το G.C.E. (General Certificate of Education).
Τον Φεβρουάριο του 2014 ο Βασιλιάς της Σουηδίας Carl
Custaf τον τίμησε με την απονομή του ΤΙΤΛΟΥ ORDER OF
THE POLAR STAR, OFFICER FIRST CLASS, ΓΙΑ Ανθρωπιστι-
κές και Νομικές Υπηρεσίες στο Σουηδικό Κράτος, σε Δι-
πλωμάτες, Προξένους και Πρέσβεις και στους Σουηδούς
πολίτες.
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αυτή την εξαίρεση.  Μάλιστα σε περιόδους
κρίσης, που ο νομοθέτηση εισάγει μέτρα
ρύθμισης και αντιμετώπισής της, τα οποία
επηρεάζουν ατομικά ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, πρέπει να τα εντάξει σε ορθό και
σαφές συνταγματικό πλαίσιο.

Ο δημόσιος υπάλληλος κατέχει δημόσια
θέση/αξίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 122
του Συντάγματος.

Οι απολαβές του είναι αναφαίρετο δι-
καίωμα:

Απόφαση Ολομέλειας Πατσαλοσαβής –
Λεόντιος και Δημοκρατία (1997) 3 Α.Α.Δ.
70.  Μισθός/Απολαβές του αποτελούν πα-
ρακολούθημα της ιδιότητάς του, σύμφωνα
με αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων:   Δι-
οικητικό Εφετείο Αθηνών, Απόφαση
94/2011, Απόφαση Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης 720/2010, Απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αρ. 1943/2011 και
άλλες.

Ως απόρροια των πιο πάνω διατυπωθει-
σών αρχών και θέσεων προκύπτει ο έλεγχος
της συνταγματικότητας των Νόμων που
επέλεξε ο νομοθέτης με στόχο τους δημό-
σιους υπαλλήλους, για να διορθώσει τα δη-
μόσια οικονομικά εξαιρώντας τους υπαλ-
λήλους της Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 10
του Νόμου 168(Ι)2012).  Το θέμα αυτό είναι
καίριο, αφορά ευθέως την αιτιολογία στη
θέσπιση των νομοθεσιών.  Είναι γι’ αυτό το
λόγο που το θέμα απασχόλησε την Ολομέ-
λεια στη Χαραλάμπους και Δημοκρατία,
εφόσον οι προσφεύγοντες είχαν θέσει την
παραβίαση της αρχής της ισότητας, του Άρ-
θρου 28 του Συντάγματος, με
ιδιαίτερη αναφορά και στην
παραβίαση της φορολογικής
ισότητας (Άρθρο 24 του Συν-
τάγματος).

Η πλειοψηφία στη Χαρα-
λάμπους απέρριψε το επιχεί-
ρημα ότι η επιλογή του Κρά-
τους της συγκεκριμένης πολι-
τικής σε σχέση με το κρατικό
μισθολόγιο, εντασσόταν στην
ευρεία ευχέρεια που έχει δια-
χειριζόμενο τα δημόσια οικο-
νομικά και έκρινε ότι παρα-
βίαζε την αρχή της ισότητας
όπως ήταν το νομοθέτημα.

Η Ολομέλεια τόνισε ότι η
ευχέρεια του νομοθέτη μπορεί
να είναι ευρεία, όχι όμως απεριόριστη.
Κατά πόσο μια πρόνοια παραβιάζει την
αρχή της ισότητας εξετάζεται με γνώμονα
την απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο το
βάρος που εναποτίθεται σε μια μόνο ομάδα
εξαιρώντας μια άλλη που είναι στην ίδια
θέση είναι αυθαίρετη και χωρίς γνήσιο
λόγο:  Matsis v Republic (1969) 3 C.L.R.
245.

Η ουσία των επιχειρημάτων της Δημο-
κρατίας είναι ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν
έχει δικαίωμα στο ύψος των μισθών και
επομένως επιτρέπεται μεταβολή ή περιορι-
σμός της μηνιαίας απόδοσης για την εργα-
σία του, εφόσον ο πυρήνας του δικαιώμα-
τος δεν πλήττεται.

Ο Ναθαναήλ θεώρησε αναγκαίο κάτω
από τις περιστάσεις να εξεταστούν οι δύο
αποφάσεις Χαραλάμπους και Κουτσελίνη-
Ιωαννίδου με κάποια λεπτομέρεια.  Η Χα-
ραλάμπους αφορούσε την έκτακτη εισφορά
στους αξιωματούχους, εργοδοτουμένους
και συνταξιούχους της Κρατικής Υπηρεσίας
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη
βάση του Νόμου 112(1)2011.  Ο Νόμος επέ-
τρεπε τη μηνιαία αποκοπή από τις ακαθά-

ριστες απολαβές τους και τις συντάξεις
τους, στη βάση κλιμακωτής εισφοράς που
άρχιζε από το 1½% και έφθανε στο 3½%,
ανάλογα με το ύψος των απολαβών και των
συντάξεών τους.

Και οι δύο αποφάσεις απασχόλησαν την
πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου.  Και οι δύο είχαν πλειοψηφικό αποτέ-
λεσμα.

Ως προς την ισχύ και την ακολουθία τους
εγείρονται ερωτήματα.

Τονίζεται ότι η Δημοκρατία δεν κάλεσε
το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφασίσει ότι
η Κουτσελίνη-Ιωαννίδου – μεταγενέστερη
της Χαραλάμπους – είναι λανθασμένη.
Ούτε κάλεσε την Ολομέλεια να αποκλίνει
από αυτήν.  Μερικοί από τους προσφεύ-
γοντες υποστήριξαν ότι η Χαραλάμπους
παροπλίσθηκε από την Κουτσελίνη-Ιωαν-
νίδου.

Με βάση την πάγια Νομολογία του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου εάν διαπιστωθεί ότι δια-
φέρουν, η τελευταία θα πρέπει να ακολου-
θηθεί.  Κοινή θέση των διαδίκων είναι ότι ο
μισθός και οι συντάξεις είναι περιουσιακό
δικαίωμα που προστατεύονται συνταγμα-
τικά (Άρθρο 23).  Δείτε Πατσαλοσαββή –
Λεοντίου και Δημοκρατία (1997) 70 3
Α.Α.Δ. και Παύλου και Δημοκρατία (2010)
3 Α.Α.Δ. 241, ΑΗΚ και Φιλιαστίδη (2003) 3
Α.Α.Δ. 342, Φιλίππου ν Δημοκρατίας
(2010) 3 Α.Α.Δ. 241, Αποστολάκης ν Ελλά-
δας, Υπόθεση αριθμός 39574/07,
22.10.2009.  Η Azinas and Cyprus Αίτηση
αριθμός 58679/00 28.4.2004, Ολομέλεια
ΕΔΑΔ δίνει το στίγμα ότι οι δεδουλευμένοι
μισθοί δημοσίων υπαλλήλων ανακτώνται

ως αποκρυσταλλωθέν περι-
ουσιακό.

Η δεύτερη κοινή θέση των
διαδίκων είναι ότι το Άρθρο
23 του Συντάγματος παρέχει
αυξημένη προστασία στον
πολίτη απ’ ότι  το Άρθρο 1
του Πρώτου Πρωτοκόλλου
της Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ισχύει στη Δη-
μοκρατία δυνάμει του Περί
της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως
δια την Προάσπισιν των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυ-
ρωτικού) Νόμου 39/62.  Αυτό
αναγνωρίστηκε σε διάφορες
αποφάσεις και στην ίδια τη
Χαραλάμπους.

Ο Ναθαναήλ με αναφορά στο Πρώτο
Πρωτόκολλο και στο Άρθρο 17 του Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (άρθρο 53) και σε σχετικές
αποφάσεις, κατέληξε ότι το περιουσιακό
δικαίωμα στο μισθό τυγχάνει αυξημένης
προστασίας από το Άρθρο 23 έναντι του
Πρώτου  Πρωτοκόλλου και κατά νομική
και λογική συνέπεια το δικαίωμα δεν μπο-
ρεί να περιοριστεί για λόγους δημόσιας
ωφελείας εφόσον δεν περιλαμβάνεται τέ-
τοια εξαίρεση στο Άρθρο 23 του Συντάγ-
ματος.

Συνοπτικά αναφέρω, το συλλογισμό του
Ναθαναήλ για την πιο πάνω κατάληξή του:

Μεταξύ του Άρθρου 23 του Συντάγματος
και του  Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου υπάρ-
χει σημαντική διαφορά.  Στη βάση του
Πρωτοκόλλου τα περιουσιακά δικαιώματα
δύνανται να περιοριστούν για σκοπούς δη-
μόσιας ωφελείας.  Το άρθρο 17 του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, νομικά δεσμευτικό δυνάμει της
Συνθήκης της Λισσαβόνας το Δεκέμβρη
του 2009.  Χρήσιμη αναφορά και στα ακό-
λουθα:  Δυνάμει του άρθρου 53 του Χάρτη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καμιά διάταξη του
«δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιορί-
ζουσα ή θίγουσα τα δικαιώματα του Αν-
θρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που
αναγνωρίζονται από αντίστοιχα πεδία
εφαρμογής από το δίκαιο της Ένωσης, το
διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς
συμβάσεις στις οποίες είναι μέρη η Ένωση
ή όλα τα κράτη μέλη και ιδίως από την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των
δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των Θεμελιωδών Ελευθε-
ριών καθώς και από τα Συν-
τάγματα των κρατών μελών
(έμφαση από το Ναθαναήλ).

Ο Χάρτης εφαρμόζεται
μόνο όταν εμπλέκεται στο ζη-
τούμενο η νομοθεσία της
Ένωσης (Wachauf, Υπόθεση
5/88 13.7.1989, Kjell Karlsson
& others (-292/97, 13.4.2000
και Akeberk Fransson
(617/10).

Ο Χάρτης έχει επικουρικό
χαρακτήρα και το Άρθρο 17
περιέχει τη δημόσια ωφέλεια
ως το μόνο ουσιαστικό λόγο στέρησης της
ιδιοκτησίας και έναντι δίκαιης και έγκαιρης
αποζημίωσης.  Σαφώς προκύπτει ότι το
Άρθρο 17 του Χάρτη δεν εισάγεται καν στο
πεδίο θεμάτων προς εξέταση, ούτε περιλή-
φθηκε στους επίδικους Νόμους και  ούτε τί-
θεται θέμα ερμηνείας Ενωσιακού Δικαίου.

Από τις πιο πάνω θέσεις απορρέουν τα
ακόλουθα:

Το περιουσιακό δικαίωμα στο μισθό τυγ-
χάνει αυξημένης προστασίας έναντι του
Άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου.  Λο-
γικά και νομικά δεν μπορεί να περιοριστεί
για λόγους δημόσιας ωφελείας.  Τέτοια
εξαίρεση δεν περιλαμβάνεται στο Άρθρο
23.  Οι περιορισμοί του Άρθρου 23 είναι
συγκεκριμένοι και έναντι αποζημίωσης.

Η θεωρία ότι το Άρθρο 23 προστατεύει
μόνο τον πυρήνα και όχι το ύψος του μι-
σθού δεν είναι βάσιμη γιατί η δημόσια ωφέ-
λεια δεν περιέχεται στο Άρθρο 23.  Η θεω-
ρία περί άθικτου του πυρήνα του μισθού
είναι αντιφατική με τις πρόνοιες του Άρ-
θρου 23.  Αναγνώριση τέτοιας αρχής ση-
μαίνει προσθήκες στο Άρθρο 23 που συνι-
στούν παράκαμψη των προνοιών του.  Το
δικαίωμα αυτό εξυπακούει ότι αυτό θα κρί-
νεται ανάλογα με το ποσοστό που η εκτε-
λεστική και η νομοθετική εξουσία θα θεω-
ρούν ότι θα πρέπει να αποκοπεί από το
μισθό του υπαλλήλου.

Ο Ναθαναήλ στο σημείο αυτό τόνισε το
γεγονός ότι η Δημοκρατία πρωτοδίκως δεν
συζήτησε ευθέως το θέμα «πυρήνα», αλλά

από την άποψη «δημόσιας ωφελείας» ή
«δημοσίου συμφέροντος» που σύμφωνα με
πάγια Νομολογία δεν θα έπρεπε να είναι
λόγος έφεσης για συζήτηση και απόφαση.
Ο Ναθαναήλ αναφέρει τρεις αποφάσεις.
Αναφέρω την τελευταία:  Χουλιώτης ν Δη-
μοκρατία 2013 3 Α.Α.Δ. 524.

Στη συνέχεια, ο Ναθαναήλ εξετάζει την
έννοια του πυρήνα ενός δικαιώματος κάτω
από το πρίσμα της υπέρτατης σημασίας που

έχει η ανθρώπινη αξία στο
σύγχρονο κράτος, κράτος δι-
καίου, με πρώτιστο στόχο τη
χαλύβδωση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.

Κατά μια θεωρία, η δομή
του δικαιώματος αποτελείται
από δύο μέρη:  περιοχή κτή-
σης του και περιοχή άσκησής
του.

Η αρχή του περιορισμού
του δικαιώματος αρκεί να μη
θίγεται η ουσία του, είναι Γερ-
μανικής προέλευσης: Άρθρο
19.2 του Θεμελιώδους
Νόμου:  Κανένα ατομικό δι-

καίωμα δεν μπορεί να θιγεί στον πυρήνα
του.

Αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρείς για το
τι είναι «πυρήνας».

Το ουσιαστικό περιεχόμενο του δικαιώ-
ματος, ο πυρήνας πρέπει να προσδιορίζε-
ται για κάθε θεμελιώδες δικαίωμα και για
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Στη βάση της απόλυτης θέσης, ο πυρήνας
είναι ένα σταθερό μέγεθος, ανεξάρτητο από
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Στη λειτουργική έννοια περιέχεται ένας
σκληρός πυρήνας που δεν επιδέχεται οποι-
οδήποτε περιορισμό.  Υπάρχει και η θεωρία
του καθηγητή Δημητρόπουλου, κατά την
οποία πυρήνας είναι η ίδια η κτήση του δι-
καιώματος, χωρίς την κτήση δεν υπάρχει δι-
καίωμα (Α. Δημητροπούλου:  Συνταγματικά
Δικαιώματα» Β΄ Εκδ. Τόμος Γ΄ σελ. 105-
112).

Το δικαίωμα που προστατεύεται από το
Άρθρο 23 του Συντάγματος είναι απόλυτο,
με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις, για τις
οποίες ο συντακτικός Νομοθέτης πρόβλεπε
και εύλογες αποζημιώσεις για τον επηρεα-
ζόμενο.  Οι επίδικοι νόμοι δεν προσφέρουν
αποζημίωση για τις μειώσεις των μισθών
και των συντάξεων.  Ο περιορισμός μπορεί
να επιβληθεί με όρους «απολύτως απαραί-
τητους για τη δημόσια ασφάλεια, υγεία, 
τα δημόσια ήθη και χρησιμοποίηση της
ιδιοκτησίας για προαγωγή της δημόσιας

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 περιορί-

ζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις και
να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο (email) μέχρι το μεσημέρι της
Δευτέρας.
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) 

Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας

Έχω μελετήσει
όλες τις αποφά-
σεις του Ανωτά-
του Δικαστηρίου.
Έχω καταλήξει
στο συμπέρασμα
ότι οι αποφάσεις
της πλειοψηφίας
στηρίζονται σε
εμφανή βασικά
λάθη.  

Το περιουσιακό
δικαίωμα στο
μισθό δεν μπορεί
να περιοριστεί για
λόγους δημόσιας
ωφελείας.  Τέτοια
εξαίρεση δεν πε-
ριλαμβάνεται στο
Άρθρο 23. 

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια από σελ. 1
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ωφέλειας ή προστασία των δικαιωμάτων
τρίτων.»

Εισάγοντας στο Άρθρο 23 το λεγόμενο
«πυρήνα» του δικαιώματος αυτού καθ’
αυτού, οδηγούμεθα στην ακόλουθη νομική
ανακολουθία και αντιφατικότητα:  Αν ο πυ-
ρήνας του κριθεί ότι παραμένει άθικτος
τότε ο μισθός ο οποίος αποκρυσταλλώνε-
ται ως ατομικό δικαίωμα κατοχυρωμένο
από το Σύνταγμα, δεν προστατεύεται κα-
θόλου ή επαρκώς ως περιουσιακό δικαίωμα.
Αυτό αντιβαίνει στη σαφή Νομολογία της
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τονίζεται η ιδιαιτερότητα του μισθού:
Είναι το αντιστάθμισμα για την προσφορά
εργασίας.  Συνεπώς είναι ένα δυναμικό ιδιο-
κτησιακό δικαίωμα.  Η στέρησή του δεν
μπορεί να γίνει με χρηματική αποζημίωση,
όπως συμβαίνει με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Οι θέσεις των εφεσειόντων ότι δεν επη-
ρεάστηκε ο πυρήνας αξιοπρεπούς διαβίω-
σης είναι αδόκιμες στη βάση του ότι εισά-
γονται λέξεις και έννοιες στο καθαρό κεί-
μενο του άρθρου 23 στη βάση
νομοθετημάτων, που όπως ήδη εξηγήθηκε,
ουδόλως αιτιολογούν τις αποκοπές, δυνά-
μει του Άρθρου 23 και δεν μνημονεύουν τη
δημόσια ωφέλεια ή το δημόσιο συμφέρον ή
το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρω-
τοκόλλου.  Αν επιτρεπόταν μείωση του δι-
καιώματος στην έκταση που αρχίζει ο επη-
ρεασμός του «πυρήνα» χάριν δημόσιας
ωφελείας θα έπρεπε να ανα-
ζητηθεί αιτιολογία.  Οι περιο-
ρισμοί του Άρθρου 23 δεν κα-
λύπτουν το ζήτημα.

Η θέση ότι δεν κατοχυρώ-
νεται συγκεκριμένο ύψος
είναι αντιφατική και στην
ουσία εκπαραθυρώνει το ίδιο
το δικαίωμα από το Άρθρο 23.
Οι αποφάσεις τις οποίες επι-
καλέσθηκαν οι εφεσείοντες
Κουφάκη ν Ελλάδα, αίτηση
57665/12 7.5.2013, και
(Kanakis v Geece, Application
No 59142/00 20.9.2001, δεν
έχουν επίπτωση στα κρινό-
μενα νομοθετήματα, γιατί οι
υποθέσεις αυτές βασίστηκαν
στην έννοια της δημόσιας
ωφέλειας του Πρώτου Πρω-
τοκόλλου που δεν απαντάται
στο Άρθρο 23 και το οποίο εν
πάση περιπτώσει δεν μνημο-
νεύεται.

Το ΕΔΑΔ σε πλήρη Ολομέλεια, στην
James v United Kingdom, Application No
8793/79, 21.2.86, ανέφερε ότι τα κράτη-
μέλη ως θέμα αρχής είναι σε καλύτερη
θέση να εκτιμήσουν το δημόσιο συμφέρον
υπό το φως των υπαρχόντων πολιτικών,
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών,
τις οποίες όμως το κράτος-μέλος οφείλει
να μνημονεύσει για να αιτιολογήσει τα
νομοθετήματα.  Όπως ήδη αναφέρθηκε
πιο πάνω, ουδεμία αναφορά σε μελέτες,
στοιχεία ή δεδομένα τέθηκε για αιτιολό-
γηση των επίδικων νομοθεσιών.

Ο Ναθαναήλ, στη συνέχεια ασχολήθηκε
με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, η οποία ανα-
πτύχθηκε στη βάση του Άρθρου 1 του Πρώ-
του Πρωτοκόλλου και την έννοια της δη-
μόσιας ωφελείας.  Ακόμη και στη βάση του
Πρωτοκόλλου η στέρηση της περιουσίας
γίνεται «από τους προβλεπόμενους υπό του
νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς
δικαίου όρους».  Στις επίδικες νομοθεσίες

δεν τέθηκαν τέτοιοι όροι ώστε να τηρηθεί
η αρχή της αναλογικότητας της καλής πί-
στης και της απόδοσης εύλογης αποζημίω-
σης.

Ο Ναθαναήλ καταλήγει ότι η απόφαση, η
οποία δίδει την ασφαλέστερη καθοδήγηση,
είναι η Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.α., στην
οποία έγινε ευρεία και διεξοδική ανάλυση
της προστασίας που παρέχει το Άρθρο 23.

Η θέση των εφεσειόντων ότι διακρίνεται
από την Χαραλάμπους γιατί αφορούσε σε
συντάξεις δεν είναι ορθή, δεδομένης της
καθιερωθείσας νομολογίας ότι και οι δύο
μισθοί και συντάξεις προστατεύονται από
το άρθρο 23 του Συντάγματος.  Η Κουτσε-
λίνη-Ιωαννίδου είναι πλησιέστερη προς τα
επίδικα εφόσον και σ’ αυτήν η στέρηση της
περιουσίας ήταν ολοκληρωτική.  Στη σελίδα
391 λέχθηκαν τα εξής:

«Δεν τίθεται ζήτημα διαφοροποίησης των
δύο περιπτώσεων, δηλαδή εκείνων που χά-
νουν ολότελα τη σύνταξη και εκείνων που
τη χάνουν μερικώς, διότι, όπως αναφέραμε,
στις παρούσες υποθέσεις, υπάρχει ανεπί-
τρεπτος περιορισμός ή στέρηση του δι-
καιώματος ιδιοκτησίας των αιτητών.  Ούτε
και τίθεται ζήτημα στάθμισης του γενικού
συμφέροντος της κοινωνίας, από τη μια, και
του ατομικού δικαιώματος ιδιοκτησίας των
αιτητών, από την άλλη, διότι, όπως παρα-
τηρήσαμε, το Άρθρο 23 του Συντάγματος
μας δεν περιλαμβάνει το γενικό συμφέρον
της κοινωνίας ή το δημόσιο συμφέρον ή τη
δημόσια ωφέλεια, γενικά, ως λόγο για τον
οποίο ο νομοθέτης μπορεί να στερήσει ή να

περιορίσει δικαίωμα ιδιοκτη-
σίας».

Η Χαραλάμπους διαφορο-
ποιείται και στα εξής:  Πρόκει-
ται για έκτακτο μέτρο μικρής
χρονικής έκτασης.  Προσε-
κτική μελέτη της δείχνει ότι η
πλειοψηφία του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου αποδέχθηκε ότι ο
μισθός εμπίπτει στο άρθρο 23,
απορρίπτοντας την αντίθετη
εισήγηση της Δημοκρατίας.
Επίσης, η επιβληθείσα έκτα-
κτη εισφορά δεν μπορούσε να
συνδεθεί με τους λόγους δη-
μόσιας ωφελείας, εφόσον το
Άρθρο 23.3 συνδέει την  προ-
αγωγή της με άλλες παραμέ-
τρους που δεν ίσχυαν στη Χα-
ραλάμπους (σελ. 215-216).
Όπως εξηγήθηκε από τον Να-
θαναήλ πιο πάνω δεν τίθεται
θέμα συζήτησης «ύψους» του
δικαιώματος ενώ το «ουσιώ-

δες» της μείωσης δεν υπεισέρχεται στην ει-
κόνα εφόσον αυτό συνδέεται με αποζη-
μίωση που πρέπει να αποφασιστεί από πο-
λιτικό Δικαστήριο.

Ο Ναθαναήλ υποστήριξε ότι η Χαραλάμ-
πους αποφασίστηκε στη βάση λανθασμένης
αρχής δικαίου και θα δικαιολογείτο από-
κλιση σύμφωνα με τις καθιερωθείσες αρχές
της ακολουθίας του Δικαστικού προηγου-
μένου, όπως επεξηγήθηκαν μεταξύ άλλων
και στη Γουότς κ.α. και Λαούρη κ.α. (2014)
1 Α.Α.Δ. 1401. Όπως όμως ειπώθηκε δεν
έχει ζητηθεί απόκλιση αλλά εφαρμογή της
έναντι της Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.α.,
λανθασμένα όμως εφόσον η Κουτσελίνη-
Ιωαννίδου κ.α. είναι μεταγενέστερη της Χα-
ραλάμπους και έγινε σ’ αυτήν διεξοδική και
αναλυτική επεξήγηση της έννοιας και εμβέ-
λειας του Άρθρου 23.  Η διαφοροποίηση
εστιάζει στη διαφορετικότητα του μισθού
από τις συντάξεις, η οποία όμως δεν μπορεί
να υφίσταται βάσιμα εκ της φύσεως των

δύο δικαιωμάτων και των δύο προστατευό-
μενων από το Άρθρο 23 του Συντάγματος.
Εφόσον ο δημόσιος υπάλληλος εξακολου-
θεί να εργάζεται, ο μισθός αποκρυσταλλώ-
νεται κατά μήνα.  Το γεγονός ότι εισπράτ-
τεται στο τέλος κάθε μήνα δεν τον καθιστά
μη αποκρυσταλλωθέντα.  Η αρχή της χρη-
στής διοίκησης επιβάλλει όπως από τη
στιγμή που ο  Νόμος κρίνεται
αντισυνταγματικός δεν χρει-
άζεται κατά μήνα ατομική
προσφυγή.

Προσαυξήσεις και Α.Τ.Α.
Στη βάση των επίδικων Νο-

μοθεσιών,  οι μισθοί παρέμει-
ναν στάσιμοι χωρίς προσαυ-
ξήσεις, όπως ήταν στις
31.12.2011.  Το ίδιο και με την
Α.Τ.Α., που παρέμεινε ως είχε
στις 31.12.2011.

Με βάση τη Νομοθεσία, οι
απολαβές περιέχουν τις προ-
σαυξήσεις και το τιμαριθμικό.
Στην έννοια του όρου μισθός
περιλαμβάνεται ο βασικός μι-
σθός και οι προσαυξήσεις,
ενώ το τιμαριθμικό είναι οικο-
νομικό συμπλήρωμα του μισθού και της
σύνταξης.  Χωρίς αυτό οι παροχές θα ήταν
ανεπαρκείς για την επιτέλεση του κατά το
Σύνταγμα και τη Νομοθεσία (Δείτε ακο-
λουθούμενη θέση στην Ελλάδα Σύγγραμμα
Τάχου – Συμεωνίδη «Ερμηνεία Υπαλληλι-
κού Κώδικα, 2η Έκδοση Τόμος Α, σελίδες
461-462).

Αν ο νομοθέτης δεν θεωρούσε τις προ-
σαυξήσεις και το τιμαριθμικό ως απολαβές,
δεν θα τις καταργούσε.

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ
Είμαι βέβαιος ότι θέμα «πυρήνα» μισθών

και συντάξεων δεν τέθηκε ενώπιον της Επι-
τροπής Οικονομικών της Βουλής.  Ούτε τέ-
τοιο θέμα συζητήθηκε στη Βουλή.  Πιστεύω
ότι ούτε το Άρθρο 23 του Συντάγματος συ-
ζητήθηκε στη Βουλή.  Απουσιάζουν και τα
δύο από το Νόμο 168(Ι)2012 και από τους
σχετικούς με το θέμα Νόμους.

Έχω την άποψη ότι ένας πρέπει να εκ-
φράζει αυτό που πιστεύει και νιώθει χωρίς
ενδοιασμούς και φόβο.  Κράτος, Βουλή και
Ανώτατο – η πλειοψηφία – βίασαν το
Άρθρο 23 του Συντάγματος, τη θεμελιακή
αρχή ότι μισθοί και συντάξεις είναι το ατο-
μικό δικαίωμα προστατευόμενο από το
Άρθρο 23 και τη σχετική Ευρωπαϊκή και τη
δική μας Νομολογία.

Ο «πυρήνας» είναι κατά τη γνώμη μου
ένα εκ των υστέρων επινόημα, εφεύρημα,
άσχετο με το Άρθρο 23 του Συντάγματος,
το περιεχόμενο του οποίου είναι σαφές, σε
αντίθεση με τον «πυρήνα», ο οποίος από
τη φύση του είναι ανερμήνευτος, αδιασα-
φήνευτος.

Αυθαίρετες είναι οι μειώσεις των μισθών
και των συντάξεων.  Και το ερώτημα που
λογικά τίθεται είναι:  Ποιο είναι το ύψος το
οποίο δεν κατοχυρώνεται;  Αυτό που αφαι-
ρείται από το μισθό και τη σύνταξη κάθε
φορά που το Κράτος αποφασίζει να αφαι-
ρέσει από τους μισθούς και τις συντάξεις.
Και ένα άλλο ερώτημα:  Ποιος είναι ο πυ-
ρήνας ενός εκάστου υπαλλήλου και συντα-
ξιούχου;  Αυτό που μένει από το μισθό και
τη σύνταξη όταν το Κράτος αφαιρέσει αυ-
θαίρετα αυτό που αποφασίζει για να σώσει
την οικονομία.

Το Κράτος αυθαίρετα ματαίωσε τη νό-
μιμη προσδοκία όλων των εφεσίβλητων να
αποκτήσουν τις προσαυξήσεις.  Αυθαίρετα
έκρινε ότι οι εφεσίβλητοι στερούντο επάρ-
κειας επιμέλειας και αφοσίωσης στα καθή-

κοντά τους.  Το μόνο που απέμεινε ήταν η
απόλυσή τους.  Το Κράτος αυθαίρετα κα-
τάργησε τιμαριθμικούς δείκτες και το τιμα-
ριθμικό επίδομα.  Κατάργησε το αναφαί-
ρετο δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει
την ανάλογη αύξηση του εισοδήματος του
όταν το κόστος της ζωής αυξάνεται.  Κα-
τάργησε την απαραίτητη πτυχή της δικής

του εισοδηματικής πολιτικής
ως σύγχρονου κράτους και
δη Ευρωπαϊκού.

Παρακαλώ δείτε αποσπά-
σματα από συγγράμματα έγ-
κριτων οικονομολόγων, Peter
Donaldson και Paul Samuel-
son.

Το Κράτος επέδραμε στην
ευπρόσιτη και ευαπόκτητη
λεία μισθών και συντάξεων
σύμφωνα με δήλωση του Γε-
νικού Εισαγγελέα με διαφο-
ρετικές λέξεις αλλά με το ίδιο
νόημα.

Το δικαίωμα της αξιοπρε-
πούς διαβίωσης και της κοι-
νωνικής ασφάλειας εξ ορι-
σμού είναι αυστηρώς ατο-

μικό.  Το Άρθρο 9 του Συντάγματος
προβλέπει:

«Έκαστος έχει το δικαίωμα αξιοπρεπούς
διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλειας.  Ο
Νόμος θα προβλέψει περί προστασίας των
εργατών, αρωγής προς τους πτωχούς και
συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων (Η
υπογράμμιση δική μου).

Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν στο Διε-
θνές Σύμφωνο επί Οικονομικών και Πολι-
τιστικών Δικαιωμάτων και επίσης στον Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.  Τι αποτελεί
αξιοπρεπή διαβίωση δεν καθορίζεται στο
Άρθρο αυτό.

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ανδρέα Νικόλα Λοΐζου,
πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου.

«έκαστος»:  Ο καθένας χωριστά
Δείτε Σύγχρονο Λεξικό της Ελληνικής,

Γλωσσικό και Επιστημονικό.
The quest for Equity
Our experience is that nearly every gov-

ernment, sooner or later comes round to the
view incomes policy represents the only
hope of coming to grips with the problem
of inflation in modern industrial countries.

Το πιο πάνω απόσπασμα είναι από το βι-
βλίο του έγκριτου Οικονομολόγου Peter
Donaldson “Economics of the Real World”.

Ο τίτλος «Η αναζήτηση Δικαιοσύνης»
είναι χαρακτηριστικός της σημασίας που
έχει η κυβερνητική πολιτική για την αντιμε-
τώπιση της αύξησης των τιμών και του συ-
νακόλουθου επηρεασμού των εισοδημάτων
των εργαζομένων.

From Paul Samuelson Book “ECONOM-
ICS – Introductory Analysis: 

“A well known College dean used to ad-
dress the entering class:  “Take a good look
at the man on your right and the man on
your left, because next year one of you won’t
be here”.

If the future should be like the past, then
of any three readers of the book, a similar
statement can be made. There is a strong
probability that one, at some period of his
life, will be hard hit by a depression or may
have his lifetime savings wiped out by price
inflation.  And all three will find that eco-
nomic events play a dominant role in their
everyday lives.

O Paul Samuelson – διακεκριμένος Οικο-
νομολόγος – βραβεύτηκε με το Nobel. n

Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας
Συνέχεια από σελ. 2

Το Κράτος επέ-
δραμε στην ευ-
πρόσιτη και ευα-
πόκτητη λεία μι-
σθών και
συντάξεων σύμ-
φωνα με δήλωση
του Γενικού Ει-
σαγγελέα με δια-
φορετικές λέξεις
αλλά με το ίδιο
νόημα.

Ο «πυρήνας»
είναι κατά τη
γνώμη μου ένα εκ
των υστέρων επι-
νόημα, εφεύ-
ρημα, άσχετο με
το Άρθρο 23 του
Συντάγματος, το
περιεχόμενο του
οποίου είναι
σαφές, σε αντί-
θεση με τον «πυ-
ρήνα», ο οποίος
από τη φύση του
είναι ανερμήνευ-
τος.
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Τα γεγονότα
Με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του

Υπουργείου Εξωτερικών ημερομηνίας
15/10/2012, υπεβλήθη πρόταση για πλή-
ρωση μίας κενής θέσης Συμβούλου ή Γενι-
κού Πρόξενου Β΄, Εξωτερικές Υπηρεσίες, η
οποία είναι θέση προαγωγής. Λόγω της
θέσης σε ισχύ των περί απαγόρευσης πλή-
ρωσης θέσεων διατάξεων, η διαδικασία
πλήρωσης της πιο πάνω θέσης αναστάληκε,
και τελικά η ΕΔΥ, επιλήφθηκε του θέματος
στη συνεδρία της με ημερομηνία 28/9/2016
και αποφάσισε ότι θα προχωρήσει στη πλή-
ρωση της θέσης σε μεταγενέστερη ημερο-
μηνία. Καθόρισε δε ως ουσιώδη χρόνο συν-
δρομής των προσόντων της θέσης, την
15/12/2012.

Ακολούθησε η συνεδρία της ΕΔΥ στις
20/3/2017, κατά την οποία η Αναπληρώτρια
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών προέβη στην υπέρ του Ε/Μ σύσταση.
Αφού δε αποχώρησε, η ΕΔΥ αξιολόγησε και
σύγκρινε τους υποψήφιους και επέλεξε ως
καταλληλότερη για τη θέση,
το Ε/Μ. Η πιο πάνω προ-
αγωγή του Ε/Μ από 1/4/2017,
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας
ημερομηνίας 21/4/2017.

Νομικοί ισχυρισμοί
Η ευπαίδευτη συνήγορος

της αιτήτριας προώθησε ως
λόγους ακυρότητας της επίδι-
κης απόφασης, τους ακόλου-
θους ισχυρισμούς:

1. Η σύσταση της Αναπλη-
ρώτριας Γενικής Διευθύντριας
ήταν αντίθετη με τα στοιχεία
των διοικητικών φακέλων.  Ει-
δικότερα πρόβαλε τον ισχυρι-
σμό ότι η αιτήτρια υπερείχε
έκδηλα σε προσόντα έναντι του Ε/Μ και
όμως τόσο η Αναπληρώτρια Γενική Διευ-
θύντρια όσο και η ΕΔΥ τα παραγνώρισε.

2. Τα πρόσθετα προσόντα της αιτήτριας
κακώς κρίθηκαν ως σχετικά με τα καθή-
κοντα της θέσης από τη Αναπληρώτρια Γε-
νική Διευθύντρια, η οποία προέβη σε μια
γενικόλογη και αναιτιολόγητη σύσταση
χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στα πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα της αιτήτριας,
και χωρίς να προκύπτουν οι λόγοι της σύ-
στασης του Ε/Μ αντί της αιτήτριας, η οποία
υπερείχε σε προσόντα και κατ’ επέκταση σε
αξία.

3. Η κατά 24 ημέρες διαφορά του Ε/Μ σε
αρχαιότητα λόγω ηλικίας, δεν μπορεί να δι-
καιολογήσει την παραγνώριση του πλού-
σιου βιογραφικού της αιτήτριας, αφού τέ-

τοια αρχαιότητα μόνο συμβολική αξία μπο-
ρεί να έχει, και λαμβάνεται υπόψη όταν όλα
τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής είναι ίσα,
κάτι που δεν συνέβαινε την υπό εξέταση αί-
τηση. 

4. Τόσο η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύν-
τρια όσο και η ΕΔΥ δεν έλαβαν υπόψη τους
την έκδηλη υπεροχή σε προσόντα της αιτή-
τριας, και μόνο η μικρή υπεροχή σε ηλικιακή
αρχαιότητα του Ε/Μ κατέστη, πεπλανη-
μένα, αποφασιστικό κριτήριο επιλογής.

5. Η κρίση της ΕΔΥ είναι αυθαίρετη,
αφού η ανυπαρξία δέουσας αιτιολογίας δεν
αφήνει περιθώρια αναθεωρητικού ελέγχου.

Η απόφαση του Δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Δεν διακρίνω οτιδήποτε το μεμπτό

τόσο στις ενέργειες της Αναπληρώτριας Γε-
νικής Διευθύντριας όσο και του αποφασί-
ζοντος οργάνου. Όπως έχει αναφερθεί, η
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια είχε στη
διάθεση της τους φακέλους των υποψη-
φίων, και προχώρησε στη σύσταση του Ε/Μ
στηρίζοντας την κρίση της, ως εκ της θέ-
σεως της.

β. Αναφέρθηκε στα τρία νομολογημένα
κριτήρια, και σε σχέση με τα προσόντα, επί
των οποίων η αιτήτρια βασίζει την έκδηλη
της υπεροχή έναντι του Ε/Μ, η Αναπληρώ-
τρια Γενική Διευθύντρια ανέφερε ότι, εκτός
από το Ε/Μ, και άλλοι υποψήφιοι διαθέ-
τουν πρόσθετα προσόντα μη προβλεπό-
μενα ως πλεονέκτημα η πρόσθετο προσόν,
τα οποία είναι σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης. Αναφέρθηκε δε συγκεκριμένα στην
αιτήτρια, όπως και σε άλλους υποψήφιους,

και σημείωσε ότι οι υποψή-
φιοι αυτοί έπονται του Ε/Μ
σε αρχαιότητα. Έναντι
άλλων υποψηφίων, έναντι
των οποίων το Ε/Μ υστε-
ρούσε σε ηλικιακή αρχαι-
ότητα, σημειώθηκε ότι αυτοί
δεν κατείχαν πρόσθετα προ-
σόντα.

γ. Δεν θεωρώ ότι παρα-
γνωρίστηκαν τα πρόσθετα
προσόντα της αιτήτριας τα
μη προβλεπόμενα από το
Σχέδιο Υπηρεσίας. Τα προ-
σόντα αυτά ήταν ενώπιον
τόσο της Αναπληρώτριας Γε-
νικής Διευθύντριας όσο και
της ΕΔΥ, οι οποίοι είχαν τους

φακέλους των υποψηφίων και σύμφωνα με
το τεκμήριο της κανονικότητας, αυτά λή-
φθηκαν υπόψη κατά τη προαγωγική διαδι-
κασία.

δ. Σύμφωνα με τη νομολογία, η αναφορά
σε υποψήφιους που δεν συστήνονται ή επι-
λέγονται δεν είναι απαραίτητη. Έχει κατ΄
επανάληψη νομολογηθεί, ότι αρκεί να γίνει
αναφορά στους συστηνόμενους και μόνο.
Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου
στην Αγαπίου ν. Δημοκρατίας (2004) 3
Α.Α.Δ. 431, εξήγησε ότι «... τα όσα ο Διευ-
θυντής αναφέρει κατά τη σύσταση του πως
χαρακτηρίζουν ένα υποψήφιο λειτουργούν
συγκριτικά, αντανακλώντας στους άλλους
για τους οποίους δεν εξειδικεύει ο,τιδή-
ποτε». Ούτε είναι ανάγκη να κατονομάζε-
ται ειδικά και να συγκρίνεται ρητά ο κάθε

υποψήφιος (βλ. Καψοσιδέρης ν. Δημοκρα-
τίας (1995) 3 Α.Α.Δ. 195, Καϊσή και Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, υπόθεση αρ.
479/2009, ημερομηνίας 22/7/2010).

ε. Σε σχέση με την ηλιακή αρχαιότητα,
σύμφωνα με τη νομολογία, αυτή δεν μπο-
ρεί να παραγνωριστεί, αφού αποτελεί έγ-
κυρο και νομοθετημένο κριτήριο, το οποίο
δεν παύει να αποτελεί ένα
διαφοροποιητικό στοιχείο
κρίσης (βλ. Αλευρά v. Ηρα-
κλέους (2005) 3 ΑΑΔ 85, Κα-
τσελλή v. Δημοκρατίας
(2007) 3 ΑΑΔ 585, Μικελλί-
δου v. Δημοκρατίας (2001) 3
Α.Α.Δ. 105, Ζωδιάτης v. Δη-
μοκρατίας (2008) 3 Α.Α.Δ.
406).  Επομένως δεν θεωρώ
ότι προσδόθηκε υπέρμετρη
βαρύτητα στο πιο πάνω κρι-
τήριο, ως η θέση της αιτή-
τριας, αλλά ούτε και δημιουρ-
γήθηκε άνισο μέτρο κρίσης
συνεπεία αντίφασης της αι-
τιολογίας.

στ. Όπως προκύπτει από τα τηρηθέντα
πρακτικά, το Ε/Μ αρχικά συγκρίθηκε με
υποψήφιους όπως η αιτήτρια, που έποντο
του Ε/Μ σε ηλικιακή αρχαιότητα και λέχ-
θηκε ότι διαθέτει, όπως και άλλοι υποψή-
φιοι, μεταξύ αυτών και η αιτήτρια, πρό-
σθετο σχετικό προσόν. Στη συνέχεια συγ-
κρινόμενο το Ε/Μ με υποψήφιους που
προηγούντο σε ηλικιακή αρχαιότητα, ση-
μειώθηκε ότι αυτοί οι υποψήφιοι δεν διαθέ-
τουν πρόσθετα προσόντα. Επρόκειτο για
περιπτώσεις υποψηφίων με διαφορετικά
από την αιτήτρια δεδομένα, τα οποία έτυ-
χαν του ανάλογου χειρισμού, στη βάση των
δικών τους δεδομένων και δεν πρόκειται
για αντιφατική αιτιολογία ή συμπεριφορά
του διορίζοντος οργάνου.  Συνεπώς, δεν
διαπιστώνεται οτιδήποτε μεμπτό στην επι-
λογή του Ε/Μ, αφού το σύνολο των στοι-
χείων που λήφθηκαν υπόψη (βλ. Τρύφωνος
κ.ά v. Δημοκρατίας (2010) 3 ΑΑΔ 377),
ήταν υπέρ του Ε/Μ και εναπόκειτο στην
ΕΔΥ να τα σταθμίσει αναλόγως, ασκώντας
εύλογη διακριτική ευχέρεια, στην οποία το
Αναθεωρητικό Δικαστήριο δεν επεμβαίνει
και ούτε υποκαθιστά την κρίση της διοίκη-

σης. Σχετικό επί του θέματος είναι το ακό-
λουθο απόσπασμα από την Παναγή (ανω-
τέρω):

«Εκείνο που εν τέλει παραγνώρισε ο εφε-
σείων κατά την ανάπτυξη των θέσεών του,
είναι ότι το διοικητικό όργανο διαμορφώνει
κρίση έχοντας υπόψη το σύνολο των στοι-
χείων τα οποία είναι ενώπιον του. Η επι-

λογή γίνεται στη βάση της
αξιολόγησης όλων των δεδο-
μένων, η οποία αξιολόγηση
εφόσον είναι εύλογη, σύμ-
φωνη με τα στοιχεία και τα
δεδομένα που είναι ενώπιον
του διοικητικού οργάνου και
δεν εκφεύγει των ακραίων
ορίων της διακριτικής του ευ-
χέρειας, δεν είναι δυνατό να
υποκατασταθεί από το ανα-
θεωρητικό Δικαστήριο. Η
θέση του εφεσείοντος κατα-
τείνει στη λανθασμένη προ-
σέγγιση ότι μπορεί στην
ουσία να γίνεται μια αριθμη-

τική ή μαθηματική συνεξέταση των στοι-
χείων κατά τρόπο που το ένα στοιχείο υπέρ
του ενός υποψηφίου, να εξουδετερώνεται
από κάποιο άλλο στοιχείο υπέρ του άλλου
υποψηφίου. Τέτοια άσκηση αναμφίβολα
παραπέμπει σε μηχανιστικό υπολογισμό
από τον οποίο όμως ελλείπει το στοιχείο
της διακριτικής ευχέρειας και της καθολι-
κής κρίσης υπό το φως του συνόλου των
παραμέτρων. Όπως υποδείχθηκε στην
Γρηγορίου (Μιχαηλίδου) v. Δημοκρατίας
(2007) 3 Α.Α.Δ. 275, δεν μπορεί να προκα-
θοριστεί η βαρύτητα των στοιχείων κρίσης
ώστε οποιοδήποτε από αυτά να έχει και ορι-
σμένη σημασία. Το σύστημα αξιολόγησης
πρέπει, καθώς υποδείχθηκε και στην Γιωρ-
γούδης v. Δημοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ.
116, να στοχεύει στην ανάδειξη του καταλ-
ληλότερου υποψηφίου, με μόνη δέσμευση
να εξυπηρετείται η αξιοκρατία και το δημό-
σιο συμφέρον».

ζ. Στην βάση των πιο πάνω αναφερθέν-
των, κρίνω ότι η αιτήτρια απέτυχε να απο-
δείξει ότι εμφιλοχώρησε πλάνη στον συλ-
λογισμό του διοικητικού οργάνου και απέ-
τυχε να αποδείξει έκδηλη υπεροχή έναντι
του Ε/Μ. n

Υπόθεση  Αρ. 699/2017

ΘΩΜΑ,
Αιτήτρια

v.
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Καθ’ ων η Αίτηση

21 Μαΐου, 2020

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Σύμφωνα με τη
νομολογία η
ηλιακή αρχαι-
ότητα δεν μπορεί
να παραγνωρι-
στεί, αφού αποτε-
λεί νομοθετημένο
κριτήριο, το
οποίο δεν παύει
να αποτελεί ένα
διαφοροποιητικό
στοιχείο κρίσης.

Η αιτήτρια απέ-
τυχε να αποδείξει
ότι εμφιλοχώρησε
πλάνη στον συλ-
λογισμό του διοι-
κητικού οργάνου
και απέτυχε να
αποδείξει έκδηλη
υπεροχή έναντι
του Ε/Μ.

Προσοχή στα δάση μας
Οι επανειλημμένες κατα-
στροφικές δασικές πυρκα-
γιές των τελευταίων ημερών
μας οδήγησαν στον πίνακα
του Βασίλη Βαγιάννη για το
Γεφύρι του Τζιελεφού, μια
ξεχωριστή ομορφιά τοπίου
των δασών μας. Τον αξιο-
ποιούμε για να υπενθυμί-
σουμε το μεγάλο καθήκον
και την υποχρέωση όλων
μας να προστατεύουμε τον
πλούτο που μας κληροδο-
τήθηκε με την εντολή «προ-
στατεύετε τα δάση». Είναι
καθήκον όλων μας.
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Με την χαλάρωση των μέτρων πρέπει να μείνουμε υγιείς 

Μετά από σχεδόν δύο μήνες καραν-
τίνας όπου προτεραιότητα όλων
μας ήταν η Ζωή και η Υγεία μας,

τώρα που φτάσαμε στα μέτρα χαλάρωσης
και ετοιμαζόμαστε να αρχίσουμε ξανά την
ζωή μας Πρέπει να μείνουμε Υγιείς.

Ο φόβος της πανδημίας και η καραντίνα
μας έχουν διδάξει πολλά και μας άφησαν
κάποιες συνήθειες που ήταν και είναι πολύ
ενεργητικές  για την υγεία μας. Μέσα λοι-
πον από όλο αυτά που περάσαμε πρέπει να
βγούμε καλύτεροι.  Πρέπει τις  καλές συνή-
θειες που αποκτήσαμε να τις κάνουμε
τρόπο ζωής και να πάρουμε όλα τα θετικά
και να τα εντάξουμε στην καθημερινότητα
μας.  

Οι άνθρωποι ξεχνάμε εύκολα, τώρα όμως
δεν πρέπει.  Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι
διαφορετική και το διαφορετικό έχει τα θε-
τικά του, Αλλωστε είμαστε εδώ για να εξε-
λισσόμαστε να γίνουμε καλύτεροι.  
Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύ-
στημα 

Η ορθή διατροφή είναι ο κυρίως τρόπος
που θα μας βοηθήσει να θωρακίσουμε το
ανοσοποιητικό μας σύστημα. Τις μέρες της
καραντίνας δώσαμε έμφαση στην καλή δια-
τροφή, στα τρόφιμα πλούσια με βιταμίνες
όπως τα  φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Να θυμάστε πάντα ότι 5 μερίδες φρούτα
και λαχανικά την ημέρα μας παρέχουν όλες
τις απαραίτητες βιταμίνες για να κτίσουμε

ένα γέρο ανοσοποιητικό σύστημα. Η κατα-
νάλωση 5 φρούτων και λαχανικών ημερη-
σίως είναι εύκολο  αν συνοδεύετε το γεύμα
σας καθημερινά με σαλάτα, με βραστά λα-
χανικά και τρώτε για  ενδιάμεσα σνακ,
φρούτα και φρουτοσαλάτα.

• Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε αν-
τιοξειδωτικά συστατικά όπως είναι η Βιτ.
Γ, το σελήνιο, οι πολυφαινόλες κ.ά. αποτε-
λούν ισχυρούς συμμάχους στην καλύτερη
λειτουργία του ανοσοποιητικού. Τροφές
πλούσιες σε Βιτ. Γ είναι όλα τα εσπεριδο-
ειδή, οι φράουλες,  τα ακτινίδια τα μούρα,
οι πιπεριές κ.ά. Τροφές πλούσιες σε σελή-
νιο είναι τα brazil nuts, οι σαρδέλλες, ο
τόνος, το χοιρινό και το βοδινό κρέας. Τρο-
φές πλούσιες σε πολυφαινόλες είναι τα
μήλα, το πράσινο τσάι, τα σταφύλια κ.ά. 

• Φάτε όσο πιο φρέσκα τρόφιμα γίνεται.
Σημειώνουμε ότι τα κατεψυγμένα λαχανικά
διατηρούν όλες τους τις βιταμίνες.

• Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε προ-
βιοτικά όπως το άπαχο αιγινό κεφίρ ή το
αϊράνι, το χωριάτικο γιαούρτι ενισχύουν το
ανοσοποιητικό μέσω των ωφέλιμων βακτη-
ρίων που περιέχουν.

• Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε ω-3
λιπαρά οξέα π.χ. λιπαρά ψάρια όπως σαρ-
δέλλες, σκουμπρί, σολομός, φαγκρί, λα-
βράκι) και ξηροί καρποί και σπόροι βοη-
θούν στην τόνωση του οργανισμού, στην
καλή λειτουργία του εγκεφάλου, της καρ-
διάς και βελτιώνουν τη διάθεση%.

• Διάφορα βότανα που φαίνεται να έχουν
ευεργετική δράση είναι το φασκόμηλο που
θεωρείται το ‘βότανο της μακροζωίας’,, το
τσάι του βουνού και το πράσινο τσάι που
βοηθούν στην αντιμετώπιση των ιώσεων
και των κρυολογημάτων. Επίσης, 

• Πιείτε 8 ποτήρια νερό. Ενυδατώνεστε
επαρκώς με τουλάχιστον 2 με 2 ½ λίτρα
υγρά ημερησίως κατά προτίμηση σε χλιαρή
θερμοκρασία, όχι παγωμένα

• Μειώστε τη ζάχαρη, παχαίνει και βυθίζει
το ανοσοποιητικό σε λήθραγο 

• Αποφύγετε τα αναψυκτικά και τους χυ-
μούς με την πολλή ζάχαρη 

• Φτιάξτε φρέσκους χυμούς στο σπίτι 
• Μειώστε το αλκοόλ 
• Φάτε όσπρια 2-3 φορές την εβδομάδα

και αφαιρέστε το λίπος από το κρέας και το
κοτόπουλο πριν ψηθεί 
Μαγειρέψτε στο σπίτι. Μαγειρέψτε 
Παραδοσιακά Μεσογειακά 

Σχεδόν όλοι μας κάναμε μαγειρική. Μά-
θαμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι και πολλές
φορές παρέα με όλη την οικογένεια.  Συνε-
χίστε να μαγειρεύεται με αγνά υλικά με πα-
ραδοσιακό τρόπο Μεσογειακά.  Συνεχίστε
να αφιερώνετε χρόνο στην μαγειρική και
αποφύγετε τα φάστ φουντάδικα που είναι
γεμάτα λιπαρά και αλάτι.  Η Μεσογειακή
Διατροφή με φρούτα και λαχανικά και μπό-
λικο ελαιόλαδο σίγουρα συνέβαλαν στο να
κρατηθούμε υγιείς.

Περπατήστε – Ασκηθείτε 
Συνεχίστε τα χιλιάδες μηνύματα που

στέλναται για να  βγείτε έξω για περπάτημα.
Οι γειτονιές έμοιαζαν με αθλητικά κέντρα.
Η άσκηση το καιρό της καραντίνας μπήκε
για τα καλά στη ζωή μας και πραγματικά το
απολαύσαμε. Τουλάχιστο 30 λεπτά καθημε-
ρινής άσκησης πρέπει να ενσωματωθεί στην
καθημερινότητα μας.  Κρατήστε την καλή
συνήθεια που είχαμε σαν διέξοδο στην κα-
ραντίνα και περπατήστε.  Η άσκηση μόνο
υγεία μπορεί να φέρει.  

Στην υπεραγορά ψωνίστε στοχευμένα ότι
χρειάζεστε προσέχοντας να παίρνετε τρό-
φιμα που θα διαφυλάξουν την υγεία σας.

Κρατήστε την συνήθεια να κάθεστε στο
τραπέζι με την οικογένεια σας και αφιερώ-
στε χρόνο στο πρόγευμα.  Είναι το κυριό-
τερο γεύμα της ημέρας και αξίζει λίγα λεπτά
ηρεμίας.

Και προ πάντως κρατήστε τους κανόνες
υγιεινής.  Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά
πολλές φορές την μέρα, Κρατήστε αποστά-
σεις, πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά
πολύ καλά και γίνεται πιο φιλικοί με το πε-
ριβάλλον.  Πάρτε πιο απλά φαγητά, χωρίς
πολλή επεξεργασία,  από τον καταναλωτή
στο πιάτο μας «Farm to fork», χρησιμοποι-
είστε λιγότερο το αυτοκίνητο και περπατή-
στε όσο πιο πολλή μπορείτε και κρατήστε
τη ζωη σας όσο πιο απλή και ανθρώπινη γί-
νεται, φροντίζοντας το εαυτό σας και όσους
αγαπάτε.

Μην ξεχνάτε ότι η άσκηση και η διατροφή
θα θωρακίσουν το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα, θα μας κάνουν πιο δυνατούς.  Το
αύριο το φτιάχνουμε εμείς δεν το αφήνουμε
στο χέρι κανενός άλλου. n

Της Ελίζας  Μαρκίδου
M Sc  BSc  Rdel 
Βιολόγος  - κλινικός  Διαιτολόγος  
συντονίστρια  Διατορφής  
Υπουργέιου  Υγείας 

ΟικΟγΕνΕια –Εργασια - κΟινωνικΗ ΖωΗ

ΗΠαγκόσμια Ημέρα του Πατέρα πρωτογιορτάστηκε
στις 19 Ιουνίου 1910 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε
τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Οι μπαπάδες όλου του

κόσμου, έχουν πλέον και αυτοί την γιορτή τους και
οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε αυτούς
που μας μεγάλωσαν με τόσο κόπο και θυσίες.

Ο πατέρας
είναι ένα πρό-
σωπο που άλλαξε
σημαντικά το
ρόλο του μέσα
στο χρόνο. Σή-
μερα, στο πλευρό
μίας εργαζόμενης
μητέρας βοηθά
όσο και εκείνη
στην ανατροφή
των παιδιών.
Ρόλοι μοιρασμέ-
νοι αλλά πάντα ο
πατέρας στην
Ελληνική οικογέ-
νεια αποτελεί το

“πρότυπο” για τα παιδιά, ο στηλοβάτης της οικογένειας. Η
γιορτή της μητέρας διασήμη και στον αντίποδα η γιορτή
του πατέρα, όχι τόσο γνωστή αλλά πολύ σημαντική.

Χρόνια πολλά μπαμπάδες του κόσμου όλου!
Μια μεγάλη αγκαλιά από τα παιδιά του κόσμου όλου σας

ανήκει …

Με αφορμή την Γιορτή του Πατέρα την Κυριακή 15
Ιουνίου, λοιπόν, αφιερώνουμε τα παρακάτω υπέροχα
αποφθέγματα στον φανταστικό μπαμπά μας, αλλά και
στον υπέροχο πατέρα των παιδιών μας...

Μια οικογένεια για να είναι ευτυχισμένη χρειάζεται έναν
μπαμπά που μπορεί καμιά φορά να γίνει και μαμά.

Ο κάθε ανόητος μπορεί να γίνει πατέρας, αλλά πρέπει να

είσαι αληθινός άντρας για να γίνεις μπαμπάς.
Πραγματικά πλούσιος είναι ο άντρας, του οποίου τα παιδιά

τρέχουν στην αγκαλιά του όταν έχει άδεια χέρια.
Δεν μου είπε πώς να ζω: Έζησε και με άφησε να τον βλέπω.
Καμιά φορά, οι πιο φτωχοί άντρες, αφήνουν στα παιδιά

τους την πιο πλούσια κληρονομιά.

Για κάποιους, το όνομα του πατέρα τους είναι σαν ένα
ακόμη συνώνυμο της αγάπης.

Οι μπαμπάδες είναι κανονικοί άνθρωποι που η αγάπη τους
μεταμορφώνει σε ήρωες, παραμυθάδες και τραγουδιστές.

Μπορεί να μην ήξερε να φτιάχνει πλεξούδες, να μαγειρεύει
καλά και να προνοεί για όλα. Είχε όμως το πιο λαμπερό
χαμόγελο και την πιο ζεστή αγκαλιά.

Ο μπαμπάς δεν είναι ούτε η άγκυρα που θα μας κρατήσει
σ’ ένα σημείο ούτε το πανί που θα μας πάει μπροστά. Είναι ο
φάρος που θα μας δείξει τον δρόμο.

Ο μπαμπάς μου, μου έδωσε το καλύτερο δώρο που μπορεί
να σου κάνει κάποιος: πίστεψε σε ‘μένα.

Τι καλό έκανες για τον πατέρα σου, ώστε να περιμένεις
τόσα απ’ το γιο σου;

Όταν επιτέλους καταλάβεις, ότι ο πατέρας σου συνήθως
είχε δίκιο, εσύ ο ίδιος ήδη έχεις μεγαλώσει έναν γιο που έχει
την πεποίθηση ότι ο πατέρας του συνήθως δεν έχει δίκιο.

«Κάθε μπαμπάς πρέπει να θυμάται ότι μια μέρα ο γιος του
θα ακολουθήσει το παράδειγμα και όχι την συμβουλή του!»

«Αν θέλω ο γιος μου να με βλέπει σαν ήρωα; Όχι. Θέλω να
με βλέπει σαν έναν πολύ αληθινό άνθρωπο. Αυτό από μόνο
του είναι αρκετά δύσκολο.» Robert Downey Jr.

«Το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πα-
τέρας για τα παιδιά του, είναι να αγαπά την μητέρα τους.»
Τheodore Hesburgh

Ο πατέρας γιορτάζει
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Καταδίκες για παραβάσεις Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 
που επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου το 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότη-
τάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας του Υπουργείου Εργα-

σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδο-
τών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νο-
μοθεσίας οι οποίες αφορούσαν θέματα
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως
αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρ-
χιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε
μέσα στο 2020 τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΚΟΥΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΗΣ ΛΤΔ»,
που δραστηριοποιείται στον τομέα των οι-
κοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρό-
στιμο €9.000, για τις πιο κάτω παραβάσεις,
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσω-
ρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που
προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτού-
μενου υπεργολάβου της και έθεσαν σε κίν-
δυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-
σιών σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου
της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου, με τη
βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανι-
σμών συλλογικής προστασίας όπως ικριώ-
ματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστασίας ή
άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς.

(β) Παράλειψη συμμόρφωσης με τα
μέτρα ασφάλειας που αναφέρονταν στο
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή τη
λήψη μέτρων έναντι πτώσης από ύψος στο
εργοτάξιο.

2. Την εταιρεία «Α/ΦΟΙ ΓΛΥΚΥ ΕΡΓΟ-
ΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΤΔ», που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα κατασκευής ξυλό-
τυπου, σε συνολικό πρόστιμο €5.000, για
την πιο κάτω παράβαση, των περί Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσε
τον τραυματισμό εργοδοτουμένου της:

(α)  Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-

σιών σε ύψος, για την κατασκευή ξυλότυ-
που της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου
με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή
μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως
ικριώματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστα-
σίας ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς.

3. Έναν εργοδότη που δραστηριοποιείται
στον τομέα της γεωργίας, σε ποινή φυλάκι-
σης 10 μηνών με αναστολή 3 χρόνια, για τις
πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελαχίστων
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (Χρησιμοποίηση κατά την Εργα-
σία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και
των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών,
που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό
στα χέρια εργοδοτούμενού του και έθεσαν
σε κίνδυνο εργοδοτουμένους του και άλλα
πρόσωπα.

(α) Παράλειψη εφοδιασμού του άξονα
μετάδοσης κίνησης από το γεωργικό ελκυ-
στήρα, στο γεωργικό μηχάνημα τυλίγματος

λάστιχων ποτίσματος, με προφυλακτήρα ή
με άλλο σύστημα προφύλαξης.

(β) Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμη-
σης των κινδύνων για την ασφάλεια και
υγεία των εργοδοτουμένων του και άλλων
προσώπων με βάση την οποία να καθορι-
στούν τα προληπτικά και προστατευτικά
μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, καθώς
και της μη λήψης των αναγκαίων προληπτι-
κών και προστατευτικών μέτρων.

(γ) 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. n

Τεχνολογίες Αυτόματης Ηλεκτρονικής Κλήσης Ανάγκης 
σε όλα τα Οχήματα για Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας 

Στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκών συνδικάτων
τα προβλήματα εργαζομένων του τομέα υγείας 

Το eCall (αυτόματη ηλεκτρονική
κλήση) είναι ένα σύστημα εγκατε-
στημένο σε όλα τα οχήματα στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση που είναι κατασκευασμένα
μετά το Μάρτιο του 2018, το οποίο καλεί
αυτόματα και δωρεάν τον αριθμό έκτακτης
ανάγκης 112 σε περίπτωση σοβαρού τρο-
χαίου ατυχήματος.

Η τεχνολογία του eCall στοχεύει στην
όσο το δυνατόν ταχύτερη λειτουργία των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και στη μεί-
ωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημά-
των.  

Με την ενεργοποίηση του συστήματος e-
call μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας,
το κέντρο εκτάκτων κλήσεων για επείγοντα
περιστατικά  στην Αστυνομία θα λαμβάνει
δεδομένα για την ακριβή γεωγραφική θέση
του σημείου του συμβάντος και θα ανοίγει
άμεσα ένα ασφαλές κανάλι για φωνητική
επικοινωνία του εμπλεκομένου οχήματος με
τον χειριστή του «112».

Ως αποτέλεσμα της λήψης της γεωγραφι-
κής θέσης του οχήματος που εμπλέκεται σε
δυστύχημα, θα είναι η άμεση ανταπόκριση
της Αστυνομίας/Ασθενοφόρου, εκεί και
όπου χρειάζεται, ειδικά στις περιπτώσεις
δυστυχημάτων με σοβαρούς τραυματι-

σμούς.  Η άμεση ανταπόκριση τις πρώτες
κρίσιμες στιγμές της σύγκρουσης είναι ζω-
τικής σημασίας για τους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς
‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) προκειμέ-
νου το σύστημα eCall να λειτουργεί σωστά
και να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης (π.χ. τηλεφωνικά
κέντρα και ομάδες παρέμβασης) είναι ση-
μαντικό να ανατεθεί το εύρος αριθμών
+882 και +883 σε όλα τα τηλεφωνικά δί-
κτυα και οι κλήσεις να μεταδίδονται στους
χειριστές τηλεφωνικών κέντρων.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης
της κρίσιμης σημασίας της υπηρεσίας eCall,
οι ρυθμιστικές αρχές και οι πάροχοι δικτύων
τηλεφωνίας ενθαρρύνονται να διασφαλί-
σουν ότι αυτοί οι αριθμοί που έχουν εκχω-
ρηθεί από την ITU είναι σε λειτουργικό
στάδιο και δρομολογούνται σε δημόσια δί-
κτυα.

Αρκετοί εθνικοί πάροχοι τηλεπικοινω-

νιών παρέχουν ήδη σε λειτουργία το εύρος
αριθμών  +882 και +883, αλλά για να κατα-
στούν επιτυχία οι κλήσεις έκτακτης ανάγ-
κης εντός του αυτοκινήτου, οι αριθμοί αυτοί
πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους
τους παρόχους σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο.  

Αρκετοί Εθνικοί Φορείς Χωρών έχουν
κοινοποιήσει στην ΙΤU  ότι χρησιμοποι-
ούνται και είναι σε λειτουργικό στάδιο τα
ακόλουθα εύρη αριθμών για το eCall: 883
130, 882 39 και 882 37. Υπηρεσίες η Οργα-
νισμοί που χρησιμοποιούν πληροφορίες οι
οποίες έχουν εκχωρηθεί από την ITU για
την τεχνολογία eCall ή παρόμοιες υπηρε-
σίες έκτακτης ανάγκης εντός αυτοκινήτου
καλούνται να ζητήσουν από την ITU να δη-
μοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες και το
εύρος αριθμών που χρησιμοποιούνται.
Είναι σημαντικό η όλη οργάνωση για μια
αποτελεσματική λειτουργία αυτόματης
κλήσης από όχημα προς φορείς άμεσης αν-
ταπόκρισης να τεθεί κάτω από την αιγίδα
της (ITU).  

Στην Κύπρο το Τμήμα Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων, με τη
στενή συνεργασία του Τμήματος Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνο-
μίας, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή της
υπηρεσίας “eCall”.

Το Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεως Εκτά-
κτου Ανάγκης (PSAP), για τον χειρισμό των
κλήσεων “eCall”, είναι εγκατεστημένο στο

Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων του Αρχη-
γείου Αστυνομίας, το οποίο έχει αναβαθμι-
στεί κατάλληλα. Ακόμα ένα εφεδρικό PSAP
για την υπηρεσία “eCall” έχει εγκατασταθεί
στη νέα Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι
η αρμόδια διεθνώς αναγνωρισμένη και
αξιόπιστη για την προώθηση των Τηλεπι-
κοινωνιών στον πλανήτη μας.  

Η Τυποποιητική εργασία για θέματα
αρίθμησης διευθύνεται από την ομάδα με-
λέτης ITU-T 2 (Operational Aspects). Οι
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την
εκχώρηση αριθμών κάτω από τα εύρη αριθ-
μών +882 και +883, αναπτύχθηκαν από την
εν λόγω επιτροπή και είναι δημοσιευμένα
στο διεθνές πρότυπο ITU  E.164.1.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
ως πλήρες μέλος της Διεθνούς ‘Ένωσης Τη-
λεπικοινωνιών, λαμβάνει ενεργό μέρος και
παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα αυτό.
Καλεί δε όλους τους εμπειρογνώμονες του
τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορι-
κής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο δημό-
σιο τομέα, να επικοινωνήσουν με τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε περί-
πτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στις
Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που ασχο-
λούνται με θέματα της τεχνολογίας των
πληροφοριών και των επικοινωνιών.  
Η χώρα μας ενημερώνεται και συμβαδίζει
με τις νέες αυτές τεχνολογίες.   
https://news.itu.int/why-itu-assigned-num-
bering-ranges-are-critical-to-road-safety/n

Του Ιωσήφ Καρή
Λειτουργού Τυποποίησης (CYS)

Ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις για εργαζό-
μενους υγείας: 

Στην Αυστρία τα συνδικάτα του τομέα
υγείας πραγματοποίησαν προειδοποιητικές
επανειλημμένα απεργίες για άσκηση πίεσης
στην εργοδοτική πλευρά ώστε να αρχίσουν
διαπραγματεύσεις για λύσεις στα εκκρεμή
προβλήματα των κλάδων υγείας και κοινω-
νικής φροντίδας για τα οποία δεν έχει επι-
τευχθεί μέχρι τώρα συμφωνία με την επί-
σημη πλευρά. Η συνδικαλιστική πλευρά

προωθεί ως κύριο αίτημα την
εφαρμογή 35ώρου ωραρίου
εβδομαδιαίας. 

Στη Γαλλία συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις του τομέα
υγείας αποφάσισαν επεί-
γουσα δράση με σειρά απερ-
γιακών κινητοποιήσεων μετά
την επιτυχή απεργία της 14ης
Δεκεμβρίου 2019. Η συνδικαλιστική πλευρά
ζητά αυξημένες επενδύσεις στον τομέα

υγείας, ορθολογικές προσλή-
ψεις και προγράμματα κατάρτι-
σης, αποδοχή από τη διοίκηση
των δυσχερειών του επαγγέλ-
ματος, αναστολή του κλεισίμα-
τος διευκολύνσεων και προ-
αγωγή της αρχής για ίση πρό-
σβαση σε υπηρεσίας ποιότητας
στον τομέα της υγείας. 

Στην Ιρλανδία οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις συνέχισαν τις διαμαρτυρίες τους και

την ανάληψη δυναμικής δράσης για επίλυση
των προβλημάτων του τομέα υγείας και κοι-
νωνικών υπηρεσιών. Πολλοί εργαζόμενοι
στους δημόσιους οργανισμούς των δύο το-
μέων δεν περιλήφθηκαν σε ισότιμες αυξή-
σεις απολαβών με άλλους αντίστοιχους  το-
μείς της δημόσιας υπηρεσίας.  Τα αιτήματα
των εργαζομένων περιλαμβάνουν και την
καταβολή επαγγελματικής σύνταξης . Στις
κινητοποιήσεις συμμετέχουν 39 συνδικαλι-
στικές οργανώσεις. n
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428.157 το σύνολο εργαζομένων
Το Α΄ Τρίμηνο 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας το σύνολο των ερ-
γαζομένων που απασχολούνταv κατά

το 1ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζεται στα
428.157 άτομα, εκ των οποίων 377.459 είναι
υπάλληλοι και 50.698 αυτοαπασχολούμε-
νοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2019, η συνολική απασχόληση για το 1ο
τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 2,4%. Οι
σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις πα-
ρουσιάζονται στους τομείς των Κατα-
σκευών (ΝΑCEF), Επαγγελματικών, Επι-

στημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων
(NACE Μ), Άλλων Δραστηριοτήτων Πα-
ροχής Υπηρεσιών (NACES) και Διοικητικών
και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων
(NACEN). Μείωση σε σχέση με το αντί-
στοιχο περσινό τρίμηνο, παρατηρήθηκε
στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και
Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (NACEK).

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1ο
τρίμηνο του 2020 υπολογίζονται στις
192.392 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 0,4%
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2019. n

Μείωση απασχόλησης στην Κυβέρνηση το Μάιο

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
περασμένο Μάιο του 2020 μειώθηκε
κατά 315 άτομα (-0,6%) σε σχέση με

τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε
τα 52.325 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό
παρατηρείται μείωση κατά 688 άτομα 
(-2,4%), από 28.356 σε 27.668 άτομα. Στο

έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση
κατά 567 άτομα (3,6%) φθάνοντας τις
16.185 σε σχέση με 15.618 άτομα το Μάιο
του 2019.

Σε σχέση με το Μάιο του 2019 παρατη-
ρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας (-0,8%) και πιο συγκεκριμένα

στο μόνιμο προσωπικό (-3,0%), αύξηση 
στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρε-
σίας (0,2%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτα-
κτο προσωπικό (6,6%) ενώ το προσωπικό
των Δυνάμεων Ασφαλείας παρέμεινε στα-
θερό.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020, σε
όλες τις κατηγορίες προσωπικού παρατη-

ρείται μείωση εκτός των Δυνάμεων Ασφα-
λείας όπου αυξήθηκε κατά 0,3% (42 άτομα).
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο
προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρε-
σίας (-2,5%) και πιο συγκεκριμένα στο
έκτακτο προσωπικό με ποσοστό -7,9% (356
άτομα). n

Διαβεβαιώσεις ότι προωθείται υλοποίηση της απόφασης 
για τη μισθοδοτική ανέλιξη επηρεαζομένων μελών της Αστυνομίας

Συζητήθηκε την περασμένη Παρα-
σκευή στην Επιτροπή Νομικών της
Βουλής, με  συμμετοχή του Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ.
Γιώργου Σαββίδη, η καθυστέρηση που πα-
ρατηρείται στην εφαρμογή των Κανονιστι-
κών Διοικητικών Πράξεων και κατ’ επέ-
κταση, στην υλοποίηση της μισθοδοτικής
ανέλιξης των επηρεαζόμενων Αστυνομικών,
Ειδικών Αστυνομικών και Πυροσβεστών
στις συνδυασμένες κλίμακες της θέσης
τους, στη βάση των ετών υπηρεσίας τους. 

Η μισθοδοτική ανέλιξη αστυνομικών και
πυροσβεστών εγκρίθηκε το 2018 από το
Υπουργικό Συμβούλιο το 2018, με αναδρο-
μική ισχύ, κριτήρια για μισθοδοτική ανέλιξη
των επηρεαζόμενων μελών της Αστυνο-
μίας. Το Υπουργικό και εξουσιοδότησε τους
Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης

και Δημοσίας Τάξεως να λάβουν όλα τα
αναγκαία νομοθετικά μέτρα για υλοποίηση
της Απόφασης.

Μετά από σχετική γνωμάτευση της Νο-
μικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η 
Κυβέρνηση, ενεργώντας στο πλαίσιο της
νομικής συμβουλής, ρύθμισε το θέμα με
τροποποίηση των Κανονισμών της Αστυ-
νομίας, που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον
Ιούλιο 2019. 

Στη συνέχεια κι όταν τα σχετικά έγγραφα
για την υλοποίηση των Κανονισμών ετοι-
μάστηκαν και κατατέθηκαν στο Γενικό Λο-
γιστήριο για πληρωμή, η Γενική Λογίστρια
ζήτησε εκ νέου γνωμάτευση από τον Γενικό
Εισαγγελέα ως προς τον τρόπο εφαρμογής
των Κανονισμών αυτών, με το Γενικό Ει-
σαγγελέα να θέτει για πρώτη φορά θέμα
ότι, οι νέοι Κανονισμοί προσκρούουν στη

νομοθεσία που απαγορεύει τις προσαυξή-
σεις.

Μιλώντας στην Επιτροπή Νομικών της
Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως επανέλαβε εκ νέου την πο-
λιτική βούληση της Κυβέρνησης για υλο-
ποίηση της σχετικής Απόφασης του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι το
πρόβλημα δεν αφορά έλλειψη πολιτικής
βούλησης ούτε είναι οικονομικό πρόβλημα,
αλλά κατ’ εξοχήν νομικό και ζητήθηκε ήδη
καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας για τον τρόπο επίλυσης του
προβλήματος.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε
και σε πρόσφατη επιβεβαίωση της πολιτι-
κής βούλησης του Υπουργικού Συμβουλίου
για ρύθμιση του θέματος ως η αρχική Από-
φασή του, σημειώνοντας ότι θέση και πρό-

θεση της εκτελεστικής εξουσίας είναι ότι η
όποια ρύθμιση θα επιλύσει το πρόβλημα, θα
έχει αναδρομική ισχύ και χωρίς τον δυ-
σμενή επηρεασμό μισθοδοτικών δικαιωμά-
των.

Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομι-
κών, ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιώργος 
Παντελή επιβεβαίωσε τη θέση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και
ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών
επεξεργάζεται λύσεις με το Γενικό Εισαγγε-
λέα της Δημοκρατίας για ρύθμιση του θέ-
ματος.

Από πλευράς της, η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Νομικών χαιρέτησε την πρόθεση
της Κυβέρνησης και εξέφρασε ετοιμότητα
να εξετάσει υπό τη μορφή του κατεπείγον-
τος την οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση
που θα κατατεθεί. n
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9 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων
Του Δρ Χρίστου Κυριακίδη
Αναπληρωτή Έφορου Κρατικού Αρχείου

Στις 9 Ιουνίου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η Παγ-
κόσμια Ημέρα Αρχείων. Στόχος της καθιέρωσης της
ημέρας αυτής από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας των αρχείων για την κοι-
νωνία και για τη χρηστή διακυβέρνηση και η ευαισθητο-
ποίηση του κοινού για τη σημασία τους. 

Οι πρώτες σκέψεις για την ανάγκη καθιέρωσης μιας διε-
θνούς ημέρας αφιερωμένης στα αρχεία έγιναν μόλις στις
αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, σχετικά αργά,

αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν οργανωμένα αρχεία
εδώ και αρκετούς αιώνες. Είχαν βέβαια καθιερωθεί, σε
εθνικό επίπεδο, από ορισμένες χώρες, μέρες αφιερωμένες
στα αρχεία, που στόχο είχαν, κυρίως, την ευαισθητοποίηση
των κατοίκων, αλλά και των φορέων λήψης αποφάσεων για
τη σπουδαιότητα των αρχείων. Ήταν μόλις, όμως, το 2004,

κατά τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Αρ-
χείων (International Council on Archives) στη
Βιέννη, όταν υιοθετήθηκε η απόφαση από
τους 2000 συμμετέχοντες, για την κατάθεση
αιτήματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
για την καθιέρωση μιας Διεθνούς Ημέρας Αρ-
χείων. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 2007, και αφού εν-
διάμεσα είχε καθιερωθεί η 27η Οκτωβρίου ως
Παγκόσμια Μέρα για την Οπτικοακουστική
Κληρονομιά, το Διεθνές Συμβούλιο των Αρ-

χείων αποφάσισε την καθιέρωση
της 9ης Ιουνίου ως Διεθνούς
Ημέρας Αρχείων. Στις 9 Ιουνίου
1948, είχε, εξάλλου, ιδρυθεί το
Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων,
υπό την αιγίδα της UNESCO.

Αρχείο, σύμφωνα με το Διεθνές
Συμβούλιο Αρχείων, είναι «το σύ-
νολο των τεκμηρίων, ανεξάρτητα
από το είδος ή το υπόστρωμά
τους, τα οποία παράχθηκαν ορ-
γανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν από ένα συγ-
κεκριμένο φυσικό πρόσωπο, μια
οικογένεια ή ένα νομικό πρό-
σωπο/φορέα στη διάρκεια των
δραστηριοτήτων και λειτουργιών
τους». Ταυτόχρονα όμως, αρχείο
είναι και ο φυσικός χώρος, στον
οποίο είναι τοποθετημένες και
φυλάσσονται οι αρχειακές συλλογές.

Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο
σε υλικό αρχείο είναι το Κρατικό Αρχείο. Άρ-
χισε τη λειτουργία του το 1978,
σύμφωνα με τον περί Δημοσίου

Αρχείου Νόμο του 1972, για να διασφαλίσει
τη διατήρηση των δημόσιων αρχείων. Το
1991, ο Νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με
τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο 208/91, με
βάση τον οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
Υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και

Δημοσίας Τάξεως και ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως φέρει την ευθύνη για την
εποπτεία και τη λειτουργία του.

Κύρια αποστολή του Κρατικού
Αρχείου, ως τόπου φύλαξης των
δημόσιων αρχείων, είναι να πα-
ραλαμβάνει από κυβερνητικά
τμήματα και άλλα σώματα που
υπόκεινται στον περί Κρατικού
Αρχείου Νόμο τα αρχεία εκείνα
που πρέπει να διαφυλαχτούν μό-
νιμα και να τα κρατεί για επίσημη
χρήση. Παρέχει έτσι κοινή εξυπη-
ρέτηση σε όλα τα τμήματα.
Μέχρι σήμερα, φυλάσσονται
πέραν των 15 χιλιομέτρων μή-
κους ραφιών από αρχεία, στην
πλειοψηφία τους από τον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα. Φυλάσσον-
ται βέβαια και μεμονωμένες ιδιω-
τικές συλλογές, οι οποίες παραχωρήθηκαν δω-
ρεάν από τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να τύχουν
της απαιτούμενης συντήρησης και να διατεθούν
στο ευρύ κοινό για ερευνητικούς σκοπούς.

Αυτός εξάλλου είναι και ο άλλος σημαντικός
ρόλος του Κρατικού Αρχείου: να φυλάσσει, να
συντηρεί και να διαθέτει τα αρχεία προς επιθε-
ώρηση από το κοινό, σε ειδικά διαμορφωμένο
Αναγνωστήριο. Οι συλλογές που φυλάσσονται
στο Κρατικό Αρχείο αποτέλεσαν σημαντικό
έρεισμα για την εκπόνηση αρκετών πτυχιακών,
μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, βι-
βλίων ιστορίας και λαογραφίας κ.ο.κ. Ακολου-
θώντας, επίσης, τις επιταγές της τεχνολογίας, το
Κρατικό Αρχείο προβαίνει και σε ψηφιοποίηση
αρχειακών συλλογών, με στόχο τη μελλοντική
τους διάθεση στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια του εκ-

δοτικού του προγράμματος, έχει επιμεληθεί και εκδώσει 12
βιβλία με πρωτογενές υλικό, από τις διάφορες συλλογές του
Κρατικού Αρχείου. Συμμετέχει, τέλος, στα Διεθνή και Ευ-
ρωπαϊκά Συμβούλια Αρχείων, ενώ φιλοξένησε το 2012 τις

εργασίες των European Board of National Archivists και
European Archives Group.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κρατικό Αρχείο μπο-
ρούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του στον σύνδε-
σμο http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/statearchive.nsf/
index_gr/index_gr?opendocument.n

Για περισσότερες πληροφορίες και για αγορά εκδό-
σεων του Κρατικού Αρχείου, εξώφυλλα των οποίων
δημοσιεύουμε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
τείνονται στη Λειτουργό Κρατικού Αρχείου, Κούλα
Πιερή, στο 22445729.Επιστολή για βελτιωτικά έργα στο λιμάνι της Κερύνειας, με σχετική

φωτογραφία, του 1911. Πηγή: Κρατικό Αρχείο: SA1:627/1907/1.
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Λεπτομερής πληροφόρηση για προστατευτικές μάσκες
και οδηγίες για αποτελεσματική χρήση τους

Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας που στάληκε στις
Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές

Οργανώσεις κοινοποιεί Ευρωπαϊκούς Κα-
νονισμούς για τα Μέσα Ατομικής Προστα-
σίας και ειδικότερα τις μάσκες προστασίας
της αναπνευστικής οδού κατά τη διάρκεια
της πανδημίας της νόσου COVID-19. Επι-
σημαίνεται στην ανακοίνωση ότι, λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2
που προκαλεί τη νόσο COVID-19, έχει
εκτοξευθεί η ζήτηση για μάσκες προστασίας
της αναπνευστικής οδού, και συγκεκριμένα,
για τα πιο κάτω είδη μασκών προστασίας:

• Χειρουργικές μάσκες (surgical masks),
οι οποίες θεωρούνται Ιατροτεχνολογικός
Εξοπλισμός και αρμόδια Αρχή είναι το
Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 
Οι χειρουργικές μάσκες αποτρέπουν την
εκτόξευση σάλιου ή άλλων μεγάλων στα-
γονιδίων από το στόμα ή τη μύτη (τύπος Ι
και ΙΙ), ενώ ο τύπος IIR παρέχει προστασία
από πιτσίλισμα. Δεν προστατεύουν ουσια-
στικά τον χρήστη, αλλά τα τυχόν πρόσωπα

που θα βρεθούν στην τροχιά των σταγονι-
δίων. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
14683:2019+AC:2019, σε περίπτωση παν-
δημίας οι χειρουργικές μάσκες τύπου Ι προ-
ορίζονται για χρήση από τον πληθυσμό.

• Μάσκες προστασίας της αναπνευστικής
οδού (respirators), είναι Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ) και αρμόδια Αρχή είναι
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Οι μά-
σκες προστασίας της αναπνευστικής οδού
προστατεύουν τον χρήστη από εξωτερικούς
βλαπτικούς ή μολυσματικούς παράγοντες
όπως ο κορωνοϊός SARSCoV-2. Οι μάσκες
προστασίας της αναπνευστικής οδού φέ-
ρουν τη σήμανση CE, τον χαρακτηριστικό
αριθμό του Κοινοποιημένου Οργανισμού
που τις έλεγξε, το πρότυπο κατασκευής

τους ΕΝ 149, το επίπεδο προστασίας, δη-
λαδή FFP1, FFP2 ή FFP3 καθώς και το εμ-
πορικό σήμα και το μοντέλο της μάσκας.

Οι μάσκες προστασίας της αναπνευστι-
κής οδού προορίζονται για χρήση πρωτί-
στως από τους επαγγελματίες υγείας, οι
οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ασθε-
νείς με COVID-19 ή πιθανά κρούσματα της
πιο πάνω νόσου (π.χ. οδηγοί ασθενοφόρων
που μεταφέρουν πιθανό κρούσμα).

Υπάρχει και τρίτη κατηγορία μάσκας, οι
υφασμάτινες μάσκες (community masks).
Γι' αυτές τις μάσκες δεν υπάρχουν διεθνώς
επαρκή στοιχεία ότι προστατεύουν από ιούς
που επιτίθενται στο αναπνευστικό σύ-
στημα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προ-
στασίας και Πρόληψης των Λοιμώξεων και
το Κέντρο Προστασίας και Πρόληψης των
Λοιμώξεων των ΗΠΑ, οι υφασμάτινες μά-
σκες χαρακτηρίζονται ως η τελευταία
γραμμή άμυνας όταν υπάρχει τεράστια έλ-
λειψη μασκών προστασίας (respirators) και
χειρουργικών μασκών (surgical masks). Αρ-
μόδια Αρχή για τις υφασμάτινες μάσκες

είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας.

Το Υπουργείο Υγείας καθώς και το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Προστασίας και Πρόληψης
των Λοιμώξεων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρ-
μάκων των ΗΠΑ και άλλοι κρατικοί φορείς
καθορίζουν ως βασικά μέτρα για την προ-
στασία του γενικού πληθυσμού την ατομική
υγιεινή και την κοινωνική αποστασιοποί-
ηση. Η χρήση μάσκας είναι συμπληρωμα-
τικό μέτρο εκεί όπου η κοινωνική αποστα-
σιοποίηση δεν μπορεί να τηρηθεί. 

Υπενθυμίζει η ανακοίνωση ότι οι αρμό-
διες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας έχουν εκ-
δώσει σειρά Ανακοινώσεων για τις μάσκες
προστασίας, τις προϋποθέσεις για την εισα-

γωγή τους, τη χρήση τους από τον γενικό
πληθυσμό και τους εργαζόμενους και για
τις υφασμάτινες μάσκες. Οι Ανακοινώσεις
αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Εν-
δεικτικά, η Ανακοίνωση του Υπουργείου
Υγείας που δημοσιεύτηκε στις 1.5.2020 για
τη χρήση της μάσκας αναφέρει, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:

• Στο πλαίσιο των μέτρων ατομικής προ-
στασίας και προφύλαξης της Δημόσιας
Υγείας, η χρήση μάσκας αποτελεί συμπλη-
ρωματικό μέτρο και δεν αντικαθιστά την
εφαρμογή άλλων πρακτικών προφύλαξης
όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, η υγι-
εινή των χεριών, το καθάρισμα των επιφα-
νειών, ο φυσικός αερισμός των χώρων δια-
μονής και εργασίας, Κ.λπ.

• Γενικός πληθυσμός: Η χρήση μάσκας
μιας χρήσης για τον γενικό πληθυσμό συ-
στήνεται και δεν είναι υποχρεωτική σε πε-
ριπτώσεις παρουσίας των πολιτών σε πολυ-
σύχναστους και κλειστούς χώρους, όπου
παρατηρείται συνάθροιση ατόμων, όπως
είναι οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα,
οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, τα φαρ-
μακεία, οι τράπεζες, τα Τμήματα του Δημό-
σιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα που
εξυπηρετούν κοινό, τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, Κ.λπ.

• Εργαζόμενοι: Η χρήση μάσκας μιας
χρήσης είναι υποχρεωτική για τα άτομα
που απασχολούνται σε:

• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. οδηγοί
λεωφορείων).

• Εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, Τμημάτων δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν κοινό,
όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών, τα Ταχυδρομεία, οι επιχειρήσεις ταχυ-
μεταφορών (couriers), σημεία πληρωμής
λογαριασμών Οργανισμών (π.χ. ΑΗΚ,

CYTA).
• Άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης

εξυπηρέτησης του κοινού στις επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου. Ενδεικτικά:

• Ταμεία υπεραγορών, αρτοποιείων, φαρ-
μακείων, λαϊκών αγορών, καταστημάτων
λιανικού εμπορίου, Κ.λπ.

• Εξυπηρέτηση κοινού σε σημεία της αλυ-
σίδας τροφίμων όπως κρεοπωλεία, ιχθυο-
πωλεία, φρουταρίες, περίπτερα, λιανικό εμ-
πόριο (π.χ. επιχειρήσεις πώλησης ρούχων
και υποδημάτων, καλλυντικών).

• Διανομείς
• Εργαζόμενοι σε εργοτάξια/κατα-

σκευαστικό τομέα: Τα άτομα που εργάζον-
ται στον κατασκευαστικό τομέα οφείλουν
να χρησιμοποιούν μάσκες μιας χρήσης όταν
μετακινούνται με αυτοκίνητο (ο αριθμός
των ατόμων στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2 άτομα) και όταν χρησιμο-
ποιούν ανελκυστήρες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις τις Συμβου-
λευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του
Υπουργείου Υγείας, η κατάλληλη προστα-
τευτική μάσκα για το ευρύ κοινό είναι η
απλή χειρουργική μάσκα ενώ οι υφασμάτι-
νες μάσκες (community masks) δεν περι-
λαμβάνονται στις πιο πάνω συστάσεις.

Τέλος η ανακοίνωση του Τμήματος Επι-
θεώρησης Εργασίας ζητά ενημέρωση του
προσωπικού και των μελών των Οργανώ-
σεων για τα πιο πάνω και προτροπή να απο-
φεύγεται η προμήθεια μασκών από προμη-
θευτές αμφιβόλου ποιότητας π.χ. διαδι-
κτυακές διαφημίσεις για τις οποίες δεν
μπορεί να αποδειχθεί συμμόρφωση με τη
νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες από το Λει-
τουργό Επιθεώρησης Εργασίας Αθανάσιο
Βαζούρα ή το Στέφανο Αχιλλείδη στα τηλ.
22405604 ή 22405603 αντίστοιχα. n

Ηλεκτρονικό σεμινάριο με θέμα “COVID-19: Επιστροφή στην Εργασία»

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
προσκαλεί σε ηλεκτρονικό σεμινάριο
(webinar) με θέμα  “COVID-19: Επι-

στροφή στην Εργασία» που πραγματοποι-
είται αύριο Πέμπτη από τις 10.30 μέχρι
12.30. Το σεμινάριο παραχωρείται δωρεάν
με  χρηματοδότηση  από τον  Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία (EU-OSHA).

Χαιρετισμό θα απευθύνουν  ο Διευθυντής
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αναστά-
σιος Γιαννάκη και ο Καθηγητής Εκτίμησης
Κινδύνου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Δρ
Γιώργος Μούστρας. 

Η Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας
στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Όλγα
Νικολαΐδου θα παρουσιάσει το θέμα

«COVID-19 Επιστροφή στην Εργασία &
Εργαλείο OiRA.» Το θέμα «Υγεία και Βιοα-
σφάλεια στο χώρο Εργασίας, Αξιολόγηση
Αποτελεσματικότητας και Στρατηγικών
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων με έμ-
φαση στο COVID-19» θα παρουσιάσει η εκ
των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής
για το Covid-19 Δρ Ζωή Δωροθέα Πανά,
Λέκτορας Παιδιατρικής, στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, εξειδικευθείσα στον Έλεγχο
και την Πρόληψη Νοσημάτων στο Νοσο-
κομείο John Hopkins στις ΗΠΑ και η Δρ
Κλειώ Βαριάνου Μικελλίδου Ανώτερη
Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
στο Center of Excellence in Innovation and
Technology θα παρουσιάσει το θέμα «Εκτί-
μηση Κινδύνου και Τηλεργασία». 

Συντονιστής στην υποβολή ερωτήσεων
και συζήτηση ο Ανώτερος Λειτουργός Επι-

θεώρησης Εργασίας Δρ Αριστόδημος Οι-
κονομίδης. n



Κατώτατος μισθός: Η Επιτροπή 
ξεκινά τη διαβούλευση

Η Επιτροπή ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της
διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστι-
κές και εργοδοτικές οργανώσεις σχετικά με τον
τρόπο διασφάλισης δίκαιων κατώτατων μισθών
για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

Προηγήθηκε το πρώτο στάδιο της διαβούλευ-
σης, το οποίο παρέμεινε ανοικτό από τις 14 Ια-

νουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2020 και στο οποίο η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από
23 κοινωνικούς εταίρους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή, με βάση τις απαντήσεις που
έλαβε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση της ΕΕ. 

Η ΕΕ επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού, με αρνητικές επιπτώσεις στις
οικονομίες και τις επιχειρήσεις των κρατών μελών, καθώς και στο εισόδημα των εργαζο-
μένων και των οικογενειών τους. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους
εργαζομένους στην ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάκαμψη, καθώς και για την
οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών οικονομιών, ενώ οι κατώτατοι μισθοί θα διαδραματί-
σουν σημαντικό ρόλο. 

Οι κατώτατοι μισθοί που αποτελούν αντικείμενο δέουσας διαπραγμάτευσης με τους κοι-
νωνικούς εταίρους και οι οποίοι τηρούνται και επικαιροποιούνται μπορούν:

- Να παράσχουν στους ευάλωτους εργαζομένους οικονομικό απόθεμα σε χαλεπούς και-
ρούς·

- Να δημιουργήσουν ισχυρότερα κίνητρα προς εργασία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της
παραγωγικότητας·

- Να μειώσουν τις μισθολογικές ανισότητες στην κοινωνία·
- Να αυξήσουν την εγχώρια ζήτηση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας·
- Να συμβάλλουν στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.
Οι κατώτατοι μισθοί, όταν καθορίζονται σε κατάλληλα επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη

τις οικονομικές συνθήκες, στηρίζουν τους ευάλωτους εργαζομένους και βοηθούν στη δια-
τήρηση τόσο της απασχόλησης όσο και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή δεν αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού ούτε
στην εναρμόνιση των συστημάτων καθορισμού κατώτατου μισθού. Κάθε πιθανό μέτρο θα
εφαρμόζεται διαφορετικά ανάλογα με τα συστήματα και τις παραδόσεις καθορισμού κα-
τώτατου μισθού του κράτους μέλους, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και
της συλλογικής αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις της διαβούλευσης έως
τις 4 Σεπτεμβρίου 2020. n

Οι Βρυξέλλες ιδρύουν μονάδα 
οικονομικού εγκλήματος

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι ιδρύει μονάδα ερευνητών
που θα επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση ενός κύ-
ματος οικονομικού εγκλήματος που αναμένεται να
εμφανιστεί στη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης
που πυροδότησε η πανδημία της Covid-19, όπως και
με την πάταξη της απάτης όσον αφορά κρατικές επι-
δοτήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Χρηματοπιστωτικό και Οικονομικό Έγκλημα θα ιδρυθεί
εντός της Europol, της υπηρεσίας της ΕΕ για την επιβολή του νόμου, και θα απασχολεί 65
αναλυτές που θα συγκεντρώνουν και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες.

«Οι επιπτώσεις από την πανδημία της Covid-19 αποδυνάμωσαν την οικονομία μας και
δημιούργησαν νέα κενά ασφαλείας από τα οποία μπορεί να αναδυθεί το έγκλημα», δήλωσε
η επικεφαλής της Europol Κατρίν Ντε Μπολ, προσθέτοντας ότι το κέντρο αυτό θα επι-
κεντρωθεί στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της απάτης και της διαφθοράς,
που συνήθως αυξάνονται σε καιρούς οικονομικής κρίσης.

Η Europol ανακοίνωσε ότι τομείς, όπως ο κατασκευαστικός, αυτός της φιλοξενίας, των
ταξιδίων και του τουρισμού, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο διείσδυσης και ανάληψης του
ελέγχου τους από εγκληματίες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης την ώρα που οι
εταιρείες προσπαθούν να επιβιώσουν από την ύφεση.

Επίσης προειδοποίησε ότι οι επιδοτήσεις που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας «θα αποτελέσουν στόχο εγκληματιών που επιδιώκουν να κάνουν απάτες με τη δη-
μόσια χρηματοδότηση». Σε άνοδο βρίσκονται επίσης και απάτες που αφορούν ιατρικό εξο-
πλισμό.

Οι αναλυτές της Europol θα βοηθήσουν τις αρχές των 27 χωρών μελών της ΕΕ να διε-
ξαγάγουν έρευνες για το οικονομικό έγκλημα και στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Η μονάδα αυτή αναμένεται επίσης να βοηθήσει όσον αφορά την κατάσχεση κερδών που
προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, εκ των οποίων μόνον το 1% κατάσχεται
σήμερα στην Ευρώπη, σύμφωνα με υπολογισμούς της Europol.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία είναι ο αρμόδιος οργανισμός της ΕΕ για την επι-
βολή του νόμου. Αποστολή του είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης Ευ-
ρώπης, βοηθώντας τις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, η Ευρωπόλ
προσφέρει ένα μοναδικό φάσμα υπηρεσιών:

- υποστήριξη των επιτόπιων επιχειρήσεων επιβολής του νόμου
- κόμβος πληροφοριών για εγκληματικές δραστηριότητες
- κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της επιβολής του νόμου. n

Το ΕΚ ζητά μεγαλύτερη σαφήνεια 
για τον τουρισμό εν μέσω κρίσης

Οι ευρωβουλευτές υποδέχτηκαν θετικά το πα-
κέτο της Επιτροπής για τις μεταφορές και τον του-
ρισμό, ωστόσο πολλοί επεσήμαναν ότι χρειάζον-
ται περισσότερες πρωτοβουλίες και οικονομική
στήριξη. Η επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
του Κοινοβουλίου συζήτησε τις οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την επανεκκίνηση των
ταξιδιών με ασφάλεια και το άνοιγμα των τουρι-

στικών επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΚ επεσήμαναν την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ασφά-

λεια των ταξιδιών μέσω πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων, καθώς η τρέχουσα κατάσταση
παραμένει αβέβαιη παρά τα προτεινόμενα μέτρα. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ένας ιστό-
τοπος πληροφοριών για ασφαλείς επιλογές διακοπών θα είναι διαθέσιμος εντός λίγων
εβδομάδων.

Πολλοί ευρωβουλευτές έθεσαν το ζήτημα της μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας, του
κινδύνου χρεοκοπιών στον τομέα, ενώ σχολίασαν την έλλειψη απτής βοήθειας και βραχυ-
πρόθεσμων μέτρων, καθώς και ειδικών κονδυλίων στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων για την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού στην ΕΕ, η
Επιτροπή τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έχει βελτιωθεί και η άρση τα-
ξιδιωτικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των συνόρων, θα πρέπει
να βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και ισχυρά πρωτόκολλα υγείας. Η Επιτροπή εν-
θαρρύνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συστήματα πιστοποίησης για ασφαλή ταξίδια.
Ανάλογη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δε θα είναι ρεαλιστικά έτοιμη πριν από
αυτό το καλοκαίρι.

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν πολλές φορές ότι οι κανόνες για τις αποζημιώσεις συχνά δεν
ακολουθούνται σε διάφορα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα παρακο-
λουθείται στενά και ότι οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης.

Η επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου σχεδιάζει ξεχωριστές συζη-
τήσεις για θέματα προϋπολογισμού και μακροπρόθεσμα σχέδια ανάκαμψης για τον τομέα.

Η πρόεδρος της επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Karima Delli (Πράσινοι, Γαλλία)
ανέφερε: «Το άνοιγμα των συνόρων θα πρέπει να είναι δυνατό μόνο αν οι δημόσιες αρχές
επιβεβαιώσουν ότι ο κίνδυνος ενός νέου κύματος κρουσμάτων COVID-19 είναι χαμηλός.
Σε κάθε περίπτωση, αν τα σύνορα ανοίξουν ξανά, δεν μπορεί να υπάρξουν οποιεσδήποτε
διακρίσεις, ενώ τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να στηρίζονται σε ξεκάθαρα κριτήρια. Το
άνοιγμα των συνόρων μόνο μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών για καθαρά οικονομικούς
λόγους είναι απαράδεκτο». n

Πακέτο μέτρων κατά της 
παραπληροφόρησης για τον κορωνοϊό

Πακέτο μέτρων κατά της παραπληροφόρησης για τον
νέο κορωνοϊό, εγκαλώντας τους κολοσσούς του Ιντερ-
νετ και καταγγέλλοντας εκστρατείες της Ρωσίας και της
Κίνας, ανακοινώνουν οι Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ
Μπορέλ και η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αρμόδια για την Αξίες και την Διαφάνεια Βέρα Γιούροβα

παρουσίασαν το σχέδιο, το οποίο αναβαθμίζει τον ρόλο των «fact-checkers», καθώς και
τον πλουραλισμό και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Τα μέτρα εντάσσονται στο
πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» και της «Digital Services
Act», που έχει ως στόχο την καλύτερη ρυθμιστική πλαισίωση των μεγάλων εταιρειών του
Ιντερνετ και θα παρουσιασθούν μέχρι το τέλος του έτους από την Κομισιόν.

EUROPEAN COMMISSION
Στο πλαίσιο των μέτρων η Ευρωπαϊκή Ενωση θα ζητήσει από τις πλατφόρμες (Face-

book, Twitter, Google...) να δίνουν στην δημοσιότητα μηνιαία έκθεση για τα μέτρα που
λαμβάνουν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που συνδέεται με την Covid-
19.

Η παραπληροφόρηση μπορεί να λάβει τη μορφή εσφαλμένων συμβουλών πρόληψης
(όπως κατάποση χλωρίνης) επικίνδυνων για την υγεία, θαυματουργών φαρμάκων, θεω-
ριών συνωμοσίας, ρατσιστικών τοποθετήσεων, προβολής πλαστών προϊόντων, on line απά-
της. Είναι επίσης πιθανόν να προέρχεται από εκστρατείες εκ μέρους «ορισμένων τρίτων
χωρών, ειδικότερα της Ρωσίας και της Κίνας».

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες καλούνται να προωθούν τις πληροφορίες των εθνικών και
διεθνών υπηρεσιών υγείας, των ευρωπαϊκών αρχών ή των κρατών μελών, καθώς και επαγ-
γελματικών μέσων ενημέρωσης, και να ενημερώνουν τους χρήστες τους για τα προϊόντα
παραπληροφόρησης που εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν δράση κατά των καταχωρίσεων
προϊόντων παραπληροφόρησης.

Το 2018, οι μεγάλες εταιρείες του Ιντερνετ δεσμεύθηκαν, στο πλαίσιο ενός «κώδικα
καλών πρακτικών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβουν μέτρα κατά της διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων.

Το Facebook ενεργοποίησε σύστημα με το οποίο παρακινείται ο χρήστης που κλικάρει
επάνω σε καταχώριση για τον κορωνοϊό με τη σήμανση «επικίνδυνη» να συμβουλευθεί πιο
ασφαλείς πηγές, όπως η ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και απενεργο-
ποίησε πλήθος καταχωρίσεων.

Το Twitter από την πλευρά του δίνει πρόσβαση σε επιστήμονες σε συγκεκριμένα threads
με θέμα τον Covid-19 για να βοηθήσει στις αναλύσεις τους. n

τΕτΑρτη 17 ΙΟυΝΙΟυ 202010

ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου
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Καινοτόμο, σύγχρονο και ψηφιακό,
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο με

εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, προσφέρει σε κάθε πολίτη, εργαζό-
μενο ή μη, την πολύτιμη δυνατότητα να
αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών, χωρίς τους περιορισμούς της
συμβατικής εκπαίδευσης, από τον δικό του
χώρο, στον δικό του χρόνο.

Το ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλής ποιότητας
προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα,

σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων,
αποκλειστικά εξ αποστάσεως, αξιοποιών-
τας καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και
ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία. Η
υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευ-
σης eClass παρέχει στους φοιτητές πρό-
σβαση στις τηλεδιαλέξεις και στο πολυμε-
σικό εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για
υποστήριξη, καθοδήγηση και αλληλεπί-
δραση με το εγνωσμένου κύρους ακαδη-
μαϊκό προσωπικό. Η φυσική παρουσία των
φοιτητών απαιτείται μόνο στην τελική εξέ-

ταση των Θεματικών Ενοτήτων σε εξετα-
στικά κέντρα που οργανώνονται στον τόπο
διαμονής τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
(έναρξη φοίτησης τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο), οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Ανθρω-
πιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Οι-
κονομικών Επιστημών & Διοίκησης, και
Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών)
προσφέρουν 4 προπτυχιακά και 20 μετα-
πτυχιακά προγράμματα σπουδών. Όλα τα
προγράμματα έχουν διεπιστημονικό χαρα-

κτήρα, παρέχουν πολύ-
πλευρη ακαδημαϊκή
γνώση, καλλιεργούν
επαγγελματικά αξιοποι-
ήσιμες δεξιότητες και
έχουν άμεσο αντίκρισμα
στην αγορά εργασίας.
Σε μια εποχή οικονομι-
κής αβεβαιότητας, το
ΑΠΚΥ προσφέρει μει-
ώσεις διδάκτρων, διευ-
κολύνσεις στην αποπλη-
ρωμή τους και χορηγεί
υποτροφίες. Το Συμβού-

λιο του ΑΠΚΥ έχει αποφασίσει, στο πλαί-
σιο μνημονίου που θα συναφθεί με την ΠΑ-
ΣΥΔΥ, να παραχωρήσει δύο πλήρεις και
δύο μερικές υποτροφίες στα μέλη της. 

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, το
ΑΠΚΥ προσφέρει δυνατότητες εγγραφής
σε Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στα
πεδία που καλύπτουν τα προγράμματα
σπουδών του, χωρίς να χρειάζεται οι ενδια-
φερόμενοι να δεσμευτούν συνολικά σε ένα
πρόγραμμα, καθώς και προγράμματα κα-
τάρτισης σύντομης διάρκειας.

Με 6.627 απόφοιτους από την ακαδη-
μαϊκή λειτουργία του το 2006 και με περί-

που 3.700 ενεργούς φοιτητές, το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πετύχει την κα-
ταξίωσή του ως ένα σύγχρονο και πρωτο-
πόρο Πανεπιστήμιο και αποτελεί μια αξιό-

πιστη επιλογή για εξ αποστάσεως σπου-
δές. 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως τις 30
Ιουνίου 2020 στο www.ouc.ac.cy. n

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σπουδές εξ αποστάσεως 
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ως τις 30 Ιουνίου στο www.ouc.ac.cy

Τέλος στις ρυθμίσεις για απουσία γονέων με ευθύνη φροντίδας παιδιών

Από τα μεσάνυκτα της περασμένης
Παρασκευής 12 Ιουνίου καταργήθη-
καν οι ειδικές ρυθμίσεις Κατηγορίας

Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων και
εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή
παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας
και οι οποίες αφορούσαν στην προσέλευση
των εργαζομένων του κρατικού και ευρύτε-
ρου κρατικού τομέα στους χώρους εργασίας
τους. 

Όπως αναφέρει εγκύκλιος του Υπουρ-
γείου Οικονομικών καταργούνται οι ακό-
λουθες ρυθμίσεις:

(α) Εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν
στην κατηγορία Β του καταλόγου των ευ-
παθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από
το Υπουργείο Υγείας σε κατάλογο που έχει
δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου
2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική
αναθεώρησή του και δεν θα επιστρέψουν
στους χώρους εργασίας τους, λόγω του ότι
εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία Β,
έχουν υποχρέωση για την κατ' οίκον εκτέ-
λεση καθηκόντων που τους ανατίθενται,
εργαζόμενοι εξ' αποστάσεως·

(β) εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν
στην κατηγορία Β και που δεν δύναται
λόγω της φύσεως της εργασίας ή/και δεν
επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ' απο-
στάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ει-
δικής άδειας ασθενείας η οποία λογίζεται
ως άδεια ασθενείας, σύμφωνα με την εφαρ-
μοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και/ή
συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή όρους
απασχόλησης. Αίτημα για λήψη ειδικής
άδειας ασθενείας υποβάλλεται στον οικείο

Προϊστάμενο·
(γ) εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευ-

θύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15
ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτή-
τως ηλικίας, υποβάλλουν σχετικό αίτημα
προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρε-
σίας τους για την κατ' οίκον εκτέλεση κα-
θηκόντων, εργαζόμενοι εξ' αποστάσεως,
μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων,
ιδιωτικών και ειδικών σχολείων ή μέχρι τη
λήξη του παρόντος σχολικού έτους·

(δ) εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευ-
θύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15
ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτή-
τως ηλικίας, οι οποίοι δεν μπορούν να εκτε-
λούν καθήκοντα εργασίας εξ αποστάσεως ή
δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία
ή/και δεν επιθυμούν, οφείλουν να αιτηθούν
τη λήψη άδειας ανάπαυσης σύμφωνα με την
εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία

και/ή συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή
όρους απασχόλησης ή τη λήψη Ειδικής
Άδειας Απουσίας σε Εργαζομένους στο Δη-
μόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λό-
γους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα
Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Ανα-
πηρίες, με την οποία συνεπάγεται ότι η 
περίοδος της άδειας αυτής θεωρείται ως
συντάξιμη υπηρεσία για σκοπούς συνταξιο-
δοτικών ωφελημάτων/παραχώρησης φιλο-
δωρήματος αποχώρησης/Ταμείων Προ-
νοίας και λογίζεται ως υπηρεσία για σκο-
πούς παραχώρησης προσαύξησης, δέκατου
τρίτου μισθού και προαγωγής, υποβάλλον-
τας αίτηση προς τον οικείο Προϊστάμενο
τους σε έντυπο που εκδίδει ο Υπουργός Οι-
κονομικών·

(ε) η Ειδική Άδεια Απουσίας σε Εργαζο-
μένους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος

για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παι-
διών με Αναπηρίες παρέχεται υπό τους ακό-
λουθους όρους και προϋποθέσεις:

(i) Ο δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα
60% του μισθού του για τα πρώτα €1.000
και 40% για τα υπόλοιπα €1.000 και δεν
υπάρχει όριο μισθού για να αιτηθεί εργαζό-
μενος την υπό αναφορά άδεια·

(ii) για τους μονογονιούς τα ποσοστά
που αναφέρονται στην παράγραφο (α), αυ-
ξάνονται σε 70% και 50%, αντίστοιχα και
δεν υπάρχει όριο μισθού·

(iii) αν ο ένας γονέας λάβει την ειδική
άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να την λάβει για
την ίδια περίοδο·

(iv) παραχωρείται μόνο εάν ο γονέας δεν
μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία ή εξ απο-
στάσεως ή δεν επιθυμεί να εργαστεί·

(v) για την περίοδο για την οποία θα κα-
ταβληθεί το επίδομα, ο εργοδότης απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωσή του για την
καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμέ-
νους, οι οποίοι έλαβαν το εν λόγω επίδομα
της Ειδικής Άδειας Απουσίας σε Εργαζομέ-
νους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος
για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παι-
διών με Αναπηρίες.

2. Διευκρινίζεται ότι, οι εργαζόμενοι, οι
οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών
ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με ανα-
πηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, διατηρούν το
δικαίωμα λήψης άδειας ανάπαυσης σύμ-
φωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περί-
πτωση νομοθεσία και/ή συλλογική σύμ-
βαση εργασίας και/ή όρους απασχόλησης.n
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συναδεφλοι που αφυπΗΡεΤΗσαν
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Η Ελένη Μακρίδου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου),
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2020.

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πληρε-
ξούσιος Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες,
αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουαρίου
2020.

Η Ευπραξία Ρούσου, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα Φορο-
λογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2020.

Ο Γεώργιος Καρεκλάς, Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Α', Τμήμα
Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2020.

Η Ελισάβετ Δημητρίου-Οικονομίδη, Μη-
χανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικές
Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Φεβρουαρίου 2020. 

Η Ελένη Χατζηλούκα-Ηλιάδου, Πρώτος
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκ-
παιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας, αφυπηρέτησε από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2020.

Η Μαγδαληνή Παπαλουκά, Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμμα-
τειακό Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την
1η Φεβρουαρίου 2020.

Η Νάσω Δημητρίου, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2020.

Ο Φώτης Χ. Φωτίου, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2020.

Ο Ανδρέας Αλεξάνδρου, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματει-
ακό Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η
Φεβρουαρίου 2020.

Η Μάρω Χριστοφίδου, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2020.

Η Μαγδαληνή Χατζηαυξέντη, Ανώτερη
Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προ-
σωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2020.

Η Ανδριανή Α. Ιωάννου, Ανώτερος Λει-
τουργός Γενικού Λογιστηρίου, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Η Κωνσταντία Π. Καρατζιά, Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός Α', Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Φε-
βρουαρίου 2020. 

Η Γιαννούλα Προκοπίου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από τις 3 Φεβρουαρίου
2020.

Ο Αλβέρτος Ι. Καρής, Προϊστάμενος
Υγειονομικής Υπηρεσίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Ο Ανδρέας Σκουφάρης, Φαρμακοποιός,
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε
από την 1η Φεβρουαρίου 2020. 

Ο κ. Γιαννάκης Κολώνας, Τεχνικός Μη-
χανικός, 1ης Τάξης, Υπουργείο Άμυνας,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαρτίου 2020.

Ο Θεμιστοκλής Μ. Κυριάκου, Ανώτερος
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Μαρτίου 2020.

Ο Μιχάλης Νικολάου, Επιθεωρητής Ερ-
γασίας (Ηλεκτρολογίας), Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαρτίου 2020.

Η Τασούλα Βρόντου, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαρτίου 2020.

Η Ευτυχία Μιχαήλ, Ανώτερος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαρτίου 2020.

Η Χρυστάλλα Προκοπίου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαρτίου 2020.

Ο Χρίστος Π. Χριστοδούλου, μόνιμος
Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό
Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρ-
τίου 2020.

Ο Μάριος Μελάς, Πρώτος Επιθεωρητής
Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπη-
ρέτησε από τις 3 Μαρτίου 2020.

Η Χρυστάλλα Ιωαννίδου, Ανώτερος Επι-
μελητής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαρτίου 2020.

Ο Κώστας Κωνσταντίνου, Ανώτερος
Ελεγκτής Μεταφορών, 1ης Τάξης, Τμήμα
Οδικών Μεταφορών, αφυπηρέτησε από την
1η Μαρτίου 2020.

Η Ειρήνη Κ. Χριστοδούλου, Προϊστάμε-
νος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νο-
σηλευτικός Κλάδος,αφυπηρέτησε από την
1η Μαρτίου 2020.

Η Μάρω Χατζηγιάννη (Παπαδούρη), Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευ-
τικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαρτίου 2020.

Η Νεοφύτα Παντελίδου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από τις 29 Φεβρουαρίου
2020.

Η Άννα Σπύρου-Νουσκά, Ανώτερος Ια-
τρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Μαρτίου 2020.

Ο Χρίστος Παναγιώτου, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Μαρτίου 2020.

Η Ευγενία Χριστοδούλου, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Γενικής Ιατρικής), αφυ-
πηρέτησε από τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Η Μαρία Ιεροδιακόνου, Λειτουργός Νο-
σοκομειακού Εργαστηρίου, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαρτίου 2020.

Ο Νικόλας Νικολάου, Ακτινογράφος
Ακτινοδιαγνωστικής, Κλάδος Ακτινογρά-
φων/Ακτινοδιαγνωστικής, αφυπηρέτησε
από τις 15 Φεβρουαρίου 2020.

Ο Ανδρέας Μένοικος, Ανώτερος Φαρμα-
κοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυ-
πηρέτησε από τις 4 Μαρτίου 2020.

Η Κατερίνα Κοντογιώργη, Χημικός, 1ης
Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Μαρτίου 2020.

H Πωλίνα Κρασιά, Κτηματολογικός Λει-
τουργός Α΄ (Κτηματολογίου), αφυπηρέ-
τησε από τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Η Ελευθερία Τσίτση, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 24
Φεβρουαρίου 2020.

Η Βαλεντίνη Μηνά, Ειδικός Ψυχολόγος,
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε
από τις 6 Μαρτίου 2020.

Η Ειρήνη Κρασιά, Οδοντιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
15 Φεβρουαρίου 2020.

Ο Ανδρέας Ασσιώτης, Γενικός Διευθυν-
τής, Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέτησε
από την 1η Απριλίου 2020.

Ο Κυριάκος Σταυρινού, Ανώτερος Δικη-
γόρος της Δημοκρατίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Απριλίου 2020.

Ο Φίλιππος Χ. Χατζηφιλίππου, Ανώτερος
Κτηνιατρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Απριλίου 2020.

Η Μαρία Καρακώστα, Ανώτερος Κτηνια-
τρικός Φαρμακοποιός, αφυπηρέτησε από
την 1η Απριλίου 2020.

Ο Μιχαλάκης Πέτσας, Ανώτερος Δασικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Απριλίου 2020.

Ο Περικλής Λ. Γιαννή, Ανώτερος Δασικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 3 Απρι-
λίου 2020.

O Χαράλαμπος Πογιατζής, Βοηθός Κτη-
ματολογικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε

από την 1η Απριλίου 2020.
Η Πατρίσια Χατζησωτηρίου, Ανώτερος

Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Απριλίου 2020.

Ο Τάσος Τζιωνής, Πρέσβης, Εξωτερικές
Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από την 1η Απρι-
λίου 2020.

Ο Γεώργιος Ιωάννου, Ανώτερος Οικονο-
μικός Λειτουργός, Υπουργείο Οικονομικών,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2020.

O Πέτρος Μούζουρας, Επιθεωρητής
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Απριλίου 2020.

Ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους, Τελωνει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Απριλίου 2020.

Η Μαρία Μιχαήλ-Θεοφάνους,  Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Απριλίου 2020.

Ο Χριστάκης Φελλά, Τηλεφωνητής Α',
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2020.

O Μιχάλης Ρούσος, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Διεκπεραίωσης, Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής, αφυπηρέτησε από την 1η
Απριλίου 2020.

Ο Ανδρέας Φ. Μιχαηλίδης, Τεχνικός,
Τμήμα Αρχαιοτήτων, αφυπηρέτησε από την
1η Απριλίου 2020.

Η Ιωάννα Παπαχαριδήμου, Νοσηλευτής,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Απριλίου 2020.

Η Κατερίνα Φ. Αποστόλου, Νοσοκόμος,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Απριλίου 2020.

Ο Δαυίδ Φράγκου, Ανώτερος Νοσηλευ-
τής, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας,
αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου 2020.

Ο Γεώργιος Κούτρας, Διευθυντής Κλινι-
κής/Τμήματος (Πνευμονολογίας-Φυματιο-
λογίας), αφυπηρέτησε από την 1η Απριλίου
2020.

Η Ελένη Νεοκλέους, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η
Απριλίου 2020.

Ο Κώστας Παπαλεωνίδας, Ταχυδρομικός
Διανομέας, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρ-
τίου 2020.

Η Μελπομένη Ανδρέου, Πρώτος Ασφα-
λιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
8 Απριλίου 2020.

Η Κίκα (Κούλλα) Γεωργίου, Βοηθός
Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Απριλίου 2020.

Ο Ιωάννης Σωκράτους, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2 Απρι-
λίου 2020.

Η Τερέζα Αντωνιάδη, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Καρδιολογίας), αφυπηρέ-
τησε από τις 3 Απριλίου 2020.

Η Αντριάνα Σπαστρή, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Οφθαλμολογίας), αφυπη-
ρέτησε από τις 9 Απριλίου 2020.

Η Σοφία Πετρίδου, Φαρμακοποιός, αφυ-
πηρέτησε από τις 2 Απριλίου 2020.

Η Θεανώ Κρύφτη, Ανώτερος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 24
Απριλίου 2020.

Ο Νικόλαος Νικολάου, Διευθυντής Κλι-
νικής/Τμήματος (Γενικής Χειρουργικής),
αφυπηρέτησε από τις 24 Απριλίου 2020.

Ο Χαράλαμπος Καννάουρος, Πρώτος
Επόπτης Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προ-
ϊόντων, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2020.

Ο Κωνσταντίνος Π. Πελοπίδα, Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2020.

Ο Παναγιώτης Παπασταύρου, Αρχιεπι-
στάτης Χωριτικών Οδών, Υπουργείο Εσω-
τερικών, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2020.

Η Ελένη Ηλιάδη, Διευθυντής Υπηρεσίας
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Μαΐου 2020.

Ο Ξενοφών Ξενοφώντος, Μηχανικός Τε-
χνικών Υπηρεσιών, 1ης Τάξης, Υπουργείο
Άμυνας, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2020.

Η Αλεξάνδρα Πολυχρονίδου-Μίτσιγγα,
Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρε-
σιών, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2020.

Ο Παντελάκης Κουτσίδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Μαΐου 2020.

Η Ουρανία Θεοδοσίου, Ιδρυματικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2020.

Η Μαρούλλα Τέκλου, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2020.

Η Φρόσω Χάματσου, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2020.

Η Κωνσταντία Παπανικολάου, Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2020.

H Ανθούλα Συμεού-Κάγκα, Ανώτερος Τε-
χνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέ-
τησε από τις 6 Μαΐου 2020.

Ο Μάριος Παπαδόπουλος, Επιθεωρητής
Αερολιμένα Α΄, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαΐου 2020.

Ο Τουμάζος Ορφανίδης, Ταχυδρομικός
Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαΐου 2020.

Ο Χριστάκης Κ. Πολυδώρου, Ταχυδρομι-
κός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαΐου 2020.

Ο Πέτρος Ρούσος, Ταχυδρομικός Επιθε-
ωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2020.

Ο Ανδρέας Κ. Γεωργίου, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2020.

Η Αναστασία Αργυρού, Προϊστάμενη
Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός
Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από
την 1η Μαΐου 2020.

Ο Δημήτρης Φούρναρης, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Νευρολογίας), αφυπη-
ρέτησε από την 1η Μαΐου 2020.

Η Μαρία-Αντιγόνη Αρχοντίδου, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Πνευμονολογίας-
Φυματολογίας), αφυπηρέτησε από τις 29
Φεβρουαρίου 2020.

O Αντέλ Τ. Κόζμαν, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Αναισθησιολογίας), αφυπηρέ-
τησε από τις 9 Μαΐου 2020.

Η Αυγή Οικονόμου, Λειτουργός Νοσο-
κομειακού Εργαστηρίου Α΄, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαΐου 2020. 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

H Φλωρεντία Γεωργίου, Ανώτερη Διοικη-
τικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προ-
σωπικό, Τ.Δ.Δ.Π., εκτελεί καθήκοντα Βοη-
θού Επάρχου Αμμοχώστου, Επαρχιακή Δι-
οίκηση Αμμοχώστου, από τις 10.04.2020.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Ανδρέας Γεωργίου, Δεσμοφύλακας, πα-
ραιτήθηκε από την 1η Ιουνίου 2019. n

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
στον Πρωταρά

Για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο
ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο δια-
μέρισμα στον Πρωταρά. Είναι εξοπλι-
σμένο με δυο κλιματιστικά, τηλεό-
ραση, πλυντήριο και άλλα απαραίτητα
χρειώδη. Διαθέτει δικό του χώρο στάθ-
μευσης και αποθήκη. 

Πληροφορίες τηλ. 99678366
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Για τον ελεYθερO ΣαΣ χρOνο
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώ-
νονται 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 τυ-
χαίους 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

Σύμφωνα με ανακοίνωση της  Συνο-
μοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικά-
των ETUC από το 2000 τουλάχιστον

3.3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρω-
παϊκή ΄Ενωση έχουν στερηθεί το δικαίωμα

της συλλογικής διαπραγμάτευσης για  κα-
τάληξη σε   συμφωνία για συμβάσεις εργα-
σίας. 

Η στέρηση του δικαιώματος η οποία επη-
ρεάζει αρνητικά τα εργασιακά θέματα
ισχύει σε 22 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ
και είναι αποτέλεσμα της  αυθαίρετης πολι-
τικής που επέβαλαν οι εθνικές κυβερνήσεις

με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στις  πλείστες  περιπτώσεις λόγω της λαν-
θασμένης αντίληψης ότι τα ψηλά επίπεδα

συλλογικών διαπραγματεύσεων προκαλούν
ζημιά στην οικονομία. 

Αντίθετα με αυτή την αντίληψη, σχολιά-
ζει  η ETUC, τα πραγματικά γεγονότα
έχουν καταδείξει ότι είναι εξ ολοκλήρου
λανθασμένη αυτή η άποψη γιατί τα ισχυρά
συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων
εκεί όπου εφαρμόζονται συμβάλλουν σε
ψηλότερες απολαβές και βελτιωμένους
όρους εργασίας και στη δημιουργία δικαιό-
τερης κοινωνίας όπως και σε καλύτερη λει-
τουργία της οικονομίας. 

Η μελέτη που ανακοινώθηκε από την
ΕΤUC, η οποία διενεργήθηκε  από το Πα-
νεπιστήμιο του ΄Αμστερνταμ, αναφέρει ότι
η μεγαλύτερη μείωση  εργαζομένων των
οποίων έχει μειωθεί το  δικαίωμα σε συλλο-
γική διαπραγμάτευση είναι στη Ρουμανία με
μείωση συλλογικής διαπραγμάτευσης  σε
23% έναντι 100% το 2000. Ακολουθούν η
Ελλάδα από 100% το 2000 σε 25% και η
Βουλγαρία από  56% σε 23%. 

Εκτός από  τη συρρίκνωση του δικαιώ-

ματος συλλογικής διαπραγμάτευσης  η με-
λέτη κατέδειξε και τη μείωση  των εργαζο-
μένων που καλύπτονται σε 9 από τις 15
χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
στατιστικά,  με την Ελλάδα να προηγείται
με 1, 2 εκατομμύρια εργαζόμενους,  τη Γερ-
μανία με 884,000 και την Ουγγαρία με
439,000. Γενικά παρατηρούνται μεγάλες
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Στη
Λιθουανία  μόνο το 7% των εργαζομένων
καλύπτονται  από συλλογική διαπραγμά-
τευση ενώ στην Αυστρία το ποσοστό είναι
98%. Αναδημοσιεύουμε το σχετικό  πίνακα
από τον οποίο φαίνεται ότι στην Κύπρο πο-
σοστό 65% καλυπτόταν  στην περίοδο 2000
– 2002 ενώ τη  διετία 2016-1018  το ποσο-
στό μειώθηκε στο 44%, με  τον αριθμό των
επηρεαζόμενων να ανέρχεται σε 10 000.

Ενώ ως σύστημα η συλλογική διαπραγ-
μάτευση έχει σε μεγάλο  βαθμό διαφυλαχθεί
για το δημόσιο τομέα έχουν  ήδη αρχίσει να
εμφανίζονται σημεία αρνητικών τάσεων με
πρώτη τη Φινλανδία. n

Πάγιο το αίτημα των Συνδικάτων
για συλλογική διαπραγμάτευση

Κρατικές υποτροφίες για σπουδές στη Γαλλία

Κρατικές υποτροφίες για σπουδές
πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέ-
δου (Master 1 ή/και Master 2) στη

Γαλλία, μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργα-
νισμού Campus France για το ακαδημαϊκό
έτος 2020/21.

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δέχε-
ται αιτήσεις από πολίτες της Δημοκρατίας
ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, για τη διεκδίκηση έντεκα
κρατικών υποτροφιών για πτυχιακές σπου-
δές και έξι κρατικών υποτροφιών για μετα-
πτυχιακές σπουδές(επιπέδου Master)σε πα-
νεπιστήμια της Γαλλίας. Οι υποτροφίες
χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας και παρέχονται μέσω του
Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS
FRANCE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφα-
λίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 441 (απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση
της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ.
107, από τα Γραφεία του Ιδρύματος στη
Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύ-
ματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
http://www.cyscholarships.gov.cy και να την
παραδώσουν ή αποστείλουν (συστημένη) ή
μέσω εταιρειών μεταφορών στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7,
Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή
στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020, ώρα 2:00 μ.μ.
Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο: 22456433 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@ikyk.mof.gov.cy. n

Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης 2021

ΗΠρεσβεία της Ιαπωνίας στην
Κύπρο ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνική
Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) θα προσφέρει

υποτροφίες για το 2021 για Κύπριους υπή-
κοους, που γεννήθηκαν στις ή μετά τις 2
Απριλίου, 1986, που επιθυμούν να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους σε Ιαπωνικά πανεπί-
στημια σαν ερευνητές για μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο.

Διάρκεια της υποτροφίας και τι καλύ-
πτει:

Η διάρκεια σπουδών για ερευνητές είναι
δύο χρόνια ή ένα και έναμιση χρόνο (συμ-
περιλαμβανομένων έξι μηνών εκμάθησης
της Ιαπωνικής γλώσσας) και θα αρχίσει τον
Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη 2021, ανάλογα με
τις οδηγίες του πανεπιστημίου.

Η υποτροφία περιλαμβάνει το ταξίδι

προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη φοι-
τητική βίζα και ένα μηνιαίο ποσό από το
οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό
ανέρχεται στα 143000 γεν (περίπου 1214
ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία) για
ερευνητές.

όφασή της. Μετά την έκδοση των αποτε-
λεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επα-
νεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές
ενστάσεις.

Για όλες τις λεπτομέρειες και έγγραφα,
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Πρεσβείας: https://www.cy.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00056.html

Διεύθυνση για υποβολή αίτησης
Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κυπριακή

Δημοκρατία, Εσπερίδων 5, Στρόβολος
2001, Λευκωσία, Κύπρος. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερό-
τητας.
2. Αποτελείται από ύλη – Αιγυπτιακή θεό-
τητα.
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 – Επιπό-
λαιο τέτοιο άτομο.
6. Μικρή ηλεκτρική λυχνία – Γράμματα από
την … Πολωνία.
7. Γκρέκορυ …: θρύλος του κινηματογρά-
φου – Πόλη της Ρουμανίας.
8. Βελγική λουτρόπολη – Πόλη της Ιαπω-
νίας.
9. Άρθρο … για πολλά – Γερμανός πλατωνιστής – Κόρη του βασιλιά Ευρύτου.
10. Δε μεταδίδεται στο κενό – Αραβικό άρθρο – 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
Κρόμβελ.
5. Αθηναϊκή συνοικία.
6. Συνεργάτης του Χίτλερ – Είδος παλιού στρατιωτικού οχήματος – … Λόρελ: ο διάσημος
«Λιγνός» του κινηματογράφου.
7. Κρεβατάκι μωρού – Αρχή … λησμονιάς.
8. … Σουμάκ:  Περουβιανή τραγουδίστρια  – 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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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
ανακοινώνει ότι, λόγω των αυξημέ-
νων αναγκών για απολυμάνσεις/απο-

στειρώσεις εργασιακών χώρων, αντικειμέ-
νων στους χώρους εργασίας και προσώπων
στην εργασία εξαιτίας της πανδημίας του
κορωνοϊού SARS-CoV-2, παρατηρείται,
τόσο στην Κύπρο όσο και παγκόσμια, αύ-
ξηση στη διαφήμιση, κυρίως τη διαδι-
κτυακή, αλλά και στην κυκλοφορία προ-
ϊόντων μη-επαγγελματικής χρήσης στην
αγορά, τα οποία χρησιμοποιούν λαμπτήρες
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) για σκο-
πούς απολύμανσης/αποστείρωσης αντικει-
μένων, χώρων και ανθρώπων.

Μελέτες που έγιναν καταδεικνύουν ότι η
ακτινοβολία UVC αδρανοποιεί τον κορω-
νοϊό SARS-CoV-2.

Η υπεριώδης ακτινοβολία ταξινομείται σε
τρεις διαφορετικές ζώνες κυμάτων που επι-
φέρουν διαφορετικές βιολογικές επιδράσεις
στον άνθρωπο:

(1) Ένα μέρος της ακτινοβολίας UV, η
ακτινοβολία UVC, με μήκος κύματος από
100 έως 280 δισεκατομμυριοστά του μέτρου
(nm), έχει την ιδιότητα να σκοτώνει βακτή-
ρια και να αδρανοποιεί ιούς. Η ακτινοβολία
UVC μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή έγ-
καυμα στο δέρμα και φλεγμονή του κερα-
τοειδούς ή φωτοκερατίτιδα στα μάτια. Η
ηλιακή ακτινοβολία UVC που αναπόφευ-
κτα υπάρχει στη φύση εμποδίζεται από το
να φτάσει στην επιφάνεια της γης από το
στρώμα του όζοντος στην ατμόσφαιρα της
γης.

(2) Τα υπόλοιπα μέρη της υπεριώδους
ακτινοβολίας, UVB (με μήκος κύματος από
280 έως 315 nm) και UVA (με μήκος κύμα-

τος από 315 έως 400 nm) σχετίζονται πε-
ρισσότερο η πρώτη με ηλιακά εγκαύματα,
καρκίνο του δέρματος και καταρράκτη και η
δεύτερη με τη γήρανση του δέρματος.

Οι λαμπτήρες UVC χρησιμοποιούνται
για δεκαετίες στην υγειονομική περίθαλψη
και σε άλλες βιομηχανικές, εμπορικές και
ερευνητικές εφαρμογές για τη θανάτωση
βακτηριδίων ή ιών στον αέρα και για απο-
στείρωση του πόσιμου νερού, σε πρακτικές
δηλαδή που δεν ενυπάρχει η παρουσία προ-
σώπων.  Στις περιπτώσεις αυτές, για να είναι
αποτελεσματική για απολύμανση, η ακτινο-
βολία UVC χρησιμοποιείται σε αρκετά
υψηλή ένταση.  Ωστόσο, σε υψηλές εντά-
σεις, η έκθεση πρέπει να ελέγχεται με προ-
σοχή, ώστε να αποφεύγεται τυχόν βλάβη
στον άνθρωπο από τυχαία έκθεση και να
διασφαλίζεται η αξιοπιστία ορισμένων υλι-
κών που μπορούν εύκολα να υποστούν φω-
τοαποικοδόμηση, π.χ. ορισμένα πλαστικά,
λατέξ και καουτσούκ.

Παραδοσιακά, οι κοινοί λαμπτήρες UVC
χρησιμοποιούν ατμούς υδραργύρου χαμη-
λής πίεσης (> 90% της εκπεμπόμενης ακτι-
νοβολίας είναι στα 253,7 nm).  Οι νεότεροι
λαμπτήρες που διατίθενται στην αγορά εκ-
πέμπουν κυρίως στα 222 nm και θεωρούν-
ται λιγότερο επικίνδυνοι για την έκθεση στο
δέρμα και στα μάτια.  Ωστόσο, οι λαμπτή-
ρες αυτοί δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσι-
μοι και απαιτείται προσοχή στη χρήση τους,
καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι
τύποι ενδέχεται να εκπέμπουν μερικώς σε
μεγαλύτερα μήκη κύματος που είναι πιο
επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Λαμπτήρες UVC εγκαθίστανται, επίσης,

στις οροφές εργασιακών χώρων για απολύ-
μανση, πρέπει ωστόσο να είναι στραμμένοι
προς τα πάνω ή σε περιοχές όπου δεν υπάρ-
χει ενδεχόμενο να βρεθούν άνθρωποι, ώστε
να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκθεσης
προσώπων.  Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
εγκαυμάτων στο δέρμα και στα μάτια που
οφείλονται στην ακατάλληλη εγκατάσταση
και λειτουργία λαμπτήρων UVC σε χώρους
όπου κυκλοφορούν πρόσωπα.  Ο τύπος
αυτός εγκατάστασης συνίσταται μόνο σε
χώρους με ψηλά ταβάνια και η εγκατά-
στασή τους πρέπει να γίνεται μόνο από έμ-
πειρο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Οι λαμπτήρες UVC οικιακής (μη επαγ-
γελματικής) χρήσης που διατίθενται στο
εμπόριο για αδρανοποίηση του ιού SARS-
CoV-2 έχουν συσχετιστεί με υψηλό κίνδυνο
υπερέκθεσης στην ακτινοβολία UVC και
έχουν αναφερθεί εγκαύματα και ερυθήματα.
Ορισμένοι από αυτούς τους λαμπτήρες εκ-
πέμπουν επίσης όζον, το οποίο είναι ερεθι-
στικό για τις αναπνευστικές οδούς (μύτη,
λαιμό και πνεύμονες), ιδιαίτερα για όσους
έχουν αναπνευστική ευαισθησία όπως
άσθμα ή αλλεργίες.  Επιπλέον, αριθμός προ-
ϊόντων που διατίθενται στην αγορά δεν δια-
θέτουν επαρκείς οδηγίες χρήσης σχετικά με
τον απαιτούμενο χρόνο έκθεσης για αδρα-
νοποίηση του ιού SARS-CoV-2 ή/και οδη-
γίες για την ασφαλή για τον άνθρωπο
χρήση των προϊόντων αυτών.

Για όλους τους λόγους αυτούς και επειδή
δεν είναι γνωστό σε ποια ένταση και με
ποια χρονική διάρκεια έκθεσης σε UVC πα-
ρατηρείται αδρανοποίηση του ιού, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστά

στους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτού-
μενα πρόσωπα να μην χρησιμοποιούν για
απολύμανση χώρων και αντικειμένων στην
εργασία προϊόντα μη-επαγγελματικής χρή-
σης με λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβο-
λίας και, σε καμία περίπτωση, για την απο-
λύμανση εργαζομένων και άλλων προσώ-
πων στην εργασία.  Όπου η πρακτική αυτή
αφορά την απολύμανση εργασιακών χώρων
και αντικειμένων, αυτή πρέπει να γίνεται
από έμπειρα και προσοντούχα συνεργεία,
στην απουσία προσώπων.  Παράλληλα,
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία
μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία
τόσο του προσωπικού που διενεργεί την
απολύμανση όσο και την πρόληψη τυχόν
τυχαίας έκθεσης προσώπων στην ακτινο-
βολία αυτή.  Για την προστασία των προ-
σώπων στην εργασία, οι εργοδότες και τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να
ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται από
τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας σχε-
τικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους
ατομικής υγιεινής και προστασίας και υγι-
εινής των χώρων εργασίας και να ενημερώ-
νονται σχετικά από έγκυρες πηγές πληρο-
φόρησης([1]).

Όσον αφορά τα κεντρικά συστήματα κλι-
ματισμού σε κλειστούς χώρους εργασίας,
ενδείκνυται η χρήση εξοπλισμού με υπε-
ριώδη ακτινοβολία ως μικροβιοκτόνου στα
συστήματα αυτά, νοουμένου ότι ο εξοπλι-
σμός αυτός είναι συμβατός με τα υπό ανα-
φορά συστήματα κλιματισμού και εγκαθί-
σταται από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμ-
φωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζει ο κατασκευαστής. n

Χρήση Λαμπτήρων Υπεριώδους Ακτινοβολίας UVC 
για σκοπούς απολύμανσης από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2

69.263 οι απασχολούμενοι 
στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ
Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο του 2020
ήταν 69.263. Στη Γενική Κυβέρνηση η

απασχόληση ανήλθε στις 63.695 άτομα και στις
Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμε-
νες από την κυβέρνηση στις 5.568.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από
την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς 
Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχό-
ληση ανήλθε στα 52.560, 7.082 και 4.053 άτομα
αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα
αυξήθηκε κατά 1.527 άτομα (2,3%). Στην Κεν-

τρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 1.364
άτομα (2,3%), στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις
Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 147
άτομα (2,7%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 16
άτομα (0,4%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2019, η απα-
σχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε
κατά 89 άτομα (0,1%). 

Αύξηση παρατηρήθηκε τόσο στην Κεντρική
Κυβέρνηση όσο και στις Εταιρείες και Επιχειρή-
σεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 37
άτομα (0,1%) και 152 άτομα (2,8%) αντίστοιχα
ενώ οι Τοπικές αρχές μειώθηκαν κατά 100 άτομα
(-2,4%). n

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

Ο Κορωνοϊός έφερε νέα τάξη πραγμάτων….

Ηπανδημία του Κορωνοϊού έφερε
νέα τάξη πραγμάτων στα πρωτα-
θλήματα της Α΄ Κατηγορίας όπως

επίσης και στις υπόλοιπες κατηγορίες (Β΄,
Γ΄ και  Επίλεκτη) για την επόμενη χρονιά
(2020-21). Ο όλος σχεδιασμός αλλάζει,
αφού στη μεγάλη κατηγορία αυξάνονται
κατά δύο οι ομάδες, δηλαδή θα συμμετέ-
χουν 14, ενώ στη Β΄ Κατηγορία από 16 γί-
νονται 18. Σταθερή στις 16 ομάδες παραμέ-
νει η Γ΄ Κατηγορία, ενώ στην Επίλεκτη Κα-
τηγορία θα είναι 18.

Συγκεκριμένα, σε δύο φάσεις, όπως γίνε-
ται από τη σεζόν 2007-08, θα διεξαχθεί και
το πρωτάθλημα της περιόδου 2020-21 με τη
συμμετοχή όπως αναφέραμε και πιο πάνω
14 ομάδων. Η πρεμιέρα θα δοθεί το Σαββα-
τοκυρίακο 22-23 Αυγούστου 2020 και με
στόχο το πρωτάθλημα να ολοκληρωθεί στο
τέλος Απριλίου 2021.

Η σειρά των αγώνων για την πρώτη φάση
θα οριστεί με κλήρωση πριν από την έναρξη
του πρωταθλήματος. Το ημερολογιακό πρό-
γραμμα, σύμφωνα με την ενημέρωση από
την ΚΟΠ, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέ-
στερο στάδιο και αφού πρώτα καθοριστεί
το καλεντάρι της ΟΥΕΦΑ για την επόμενη
αγωνιστική.

Αναλυτικά τα πρωταθλήματα της Α΄, Β΄,
Γ΄ και Επίλεκτης

Το πρωτάθλημα Cyta 2020-2021 θα διε-
ξαχθεί με τη συμμετοχή 14 ομάδων σε δύο
φάσεις και είναι προγραμματισμένο να αρ-
χίσει το Σαββατοκυρίακο 22-23 Αυγούστου
2020. Το ημερολογιακό πρόγραμμα θα ανα-
κοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και
αφού πρώτα καθοριστεί το καλεντάρι της
ΟΥΕΦΑ για την επόμενη αγωνιστική πε-
ρίοδο. Στόχος είναι το πρωτάθλημα να ολο-
κληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2021, αφού
αρχές του Μάη η Κύπρος θα διοργανώσει
την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος Παίδων U17 της ΟΥΕΦΑ. Στην
πρώτη φάση οι αγώνες του πρωταθλήματος
θα είναι διπλοί και θα διεξαχθούν σε δύο
γύρους. Μετά τη λήξη της πρώτης φάσης οι
δύο τελευταίες ομάδες στον πίνακα κατά-
ταξης θα υποβιβαστούν αυτόματα στη Β΄
Κατηγορία. Οι υπόλοιπες δώδεκα ομάδες
θα διαχωριστούν,  ανάλογα με τη θέση κα-
τάταξης στον πίνακα του πρωταθλήματος,
σε δύο ομίλους των έξι ομάδων. Οι πρώτες
έξι ομάδες θα αποτελέσουν τον πρώτο
όμιλο και οι δεύτερες έξι ομάδες τον δεύ-
τερο όμιλο.

Όλες οι ομάδες, ανεξάρτητα από τον
όμιλο στον οποίο θα αγωνιστούν, θα διατη-
ρήσουν τους βαθμούς που έχουν κερδίσει
στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος.
Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή
που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βαθμών
κατά το τέλος της δεύτερης φάσης του
πρωταθλήματος, από τις ομάδες που θα

αγωνίζονται στον πρώτο όμιλο. Μετά την
ολοκλήρωση των αγώνων της δεύτερης
φάσης του πρωταθλήματος θα υποβιβα-
στούν και οι δύο τελευταίες ομάδες από
τον τελικό πίνακα κατάταξης του δευτέρου
ομίλου και οι οποίες κατά την αμέσως επό-
μενη περίοδο θα αγωνίζονται στο πρωτά-
θλημα της Β΄ Κατηγορίας. Οι συνολικές
αγωνιστικές θα είναι 36, 26 στην πρώτη
φάση και 10 στη δεύτερη φάση.
Με 18 ομάδες η Β΄ Κατηγορία

Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας
2020-2021 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 18
ομάδων και θα αρχίσει το Σαββατοκυρίακο
12-13 Σεπτεμβρίου 2020. Θα διεξαχθεί σε
δύο γύρους. Μετά το τέλος του πρωταθλή-
ματος, θα ισχύει ο αυτόματος υποβιβασμός
των έξι τελευταίων ομάδων στον τελικό πί-
νακα κατάταξης του πρωταθλήματος Β΄
Κατηγορίας.

Οι ομάδες που θα υποβιβαστούν θα αγω-
νίζονται στο πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγο-
ρίας κατά την επόμενη περίοδο. Μετά το
τέλος του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας
2020-21 θα  ισχύσει η αυτόματη άνοδος
στην Α΄ Κατηγορία των πρώτων δύο ομά-
δων στον τελικό πίνακα κατάταξης της Β΄
Κατηγορίας. Δηλαδή, συνολικά οι αγωνι-
στικές θα είναι 34.
Με 16 ομάδες η Γ΄ Κατηγορία

Το πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας 2020-
2021 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομά-
δων και θα αρχίσει το Σαββατοκυρίακο 19-
20 Σεπτεμβρίου 2020.

Θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Μετά το
τέλος του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας
2020-21, θα ισχύσει ο αυτόματος υποβιβα-
σμός των έξι τελευταίων ομάδων. Οι ομά-
δες που θα υποβιβαστούν θα αγωνίζονται
στο πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγο-
ρίας ΣΤΟΚ κατά την επόμενη περίοδο.
Μετά το τέλος του πρωταθλήματος Γ΄ Κα-
τηγορίας 2020-21 θα ισχύσει η αυτόματη
άνοδος στη Β΄ Κατηγορία των πρώτων δύο
ομάδων. Με λίγα λόγια θα διεξαχθούν 30
αγωνιστικές. Επίσης, από την Επίλεκτη Κα-
τηγορία ΣΤΟΚ, με το τέλος της Ολοκλή-
ρωσης της ποδοσφαιρικής περιόδου 2020-
21 θα ανέλθουν στην Γ΄ Κατηγορία δύο
ομάδες.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ 18 ΟΜΑ-
ΔΕΣ

Η Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ θα διεξαχ-
θεί με 18 ομάδες. Να θυμίσουμε ότι στον
βαθμολογικό πίνακα της διακοπής, στην Γ΄
Κατηγορία ανεβαίνουν η Ομόνοια 1948, η
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, η Πέγεια 2014 και η
Ολυμπιάδα Λυμπιών.

Τώρα στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ,
αφού οι πιο πάνω ομάδες θα αγωνίζονται
στη νέα σεζόν στην Γ΄ Κατηγορία, έγινε
κλήρωση από τις Αγροτικές Ομοσπονδίες
σε σύνολο 14 ομάδων που δήλωσαν ενδια-
φέρον και τέσσερις ομάδες θα ανέλθουν
στην Επίλεκτη Κατηγορία. Οι ομάδες είναι,
Πρόοδος Καϊμακλίου, Κέδρος Αγίας Μαρί-
νας, Όλυμπος Ξυλοφάγου και ΑΕΚ Λειβα-
διών.
Θερινή Μεταγραφική περίοδος…

Η θερινή μεταγραφική περίοδος άρχισε
επίσημα και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυ-
γούστου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της ΚΟΠ, κατά την διάρκεια της περιόδου
μπορούν να διενεργηθούν μεταγραφές Κυ-
πρίων, Κοινοτικών και ξένων Επαγγελμα-
τιών ποδοσφαιριστών. Επιτρέπονται, επί-
σης, οι μεταγραφές νεαρών κάτω των 18
χρόνων  ή ερασιτεχνών, οι οποίοι αποκτούν
αυτόματα επαγγελματική ιδιότητα, βάσει

των σχετικών κανονισμών. Τέλος, επιτρέ-
πονται οι εγγραφές ξένων ερασιτεχνών πο-
δοσφαιριστών που είναι εγγεγραμμένοι σε
αλλοδαπή Ομοσπονδία. Όσον αφορά τις
μεταγραφές με μορφή δανεικού μπορούν
να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμ-
βρίου.

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας
υπενθυμίζονται κάποιες βασικές πρόνοιες
που αφορούν τις μεταγραφές. Οι ομάδες Α΄
Κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμη
τους Κύπριους ή Κοινοτικούς Επαγγελμα-
τίες και Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και
μέχρι 5 ξένους επαγγελματίες. Κάθε ομάδα
δικαιούται να έχει στο ρόστερ της μέχρι 25
Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που θα
συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας
τους την 1η Ιανουαρίου 2021. Μεταξύ
αυτών πρέπει απαραίτητα να περιλαμβά-
νονται 10 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κατά
το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγουμέ-
νως να ήταν εγγεγραμμένοι στο αρχείο της
ΚΟΠ.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στη Β΄ Κατηγορία οι ομάδες δικαιούνται
να έχουν στη δύναμή τους Κύπριους και
Κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, επαγγελμα-
τίες ή ερασιτέχνες και δύο ξένους. Βάσει
των κανονισμών κάθε ομάδα μπορεί να έχει
στο ρόστερ της μέχρι 16 επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των 22 χρό-
νων από τον ερχόμενο Γενάρη, εκ των
οποίων οι 10 ήταν εγγεγραμμένοι σε Κυ-
πριακό Σωματείο κάτω τα 18 τους χρόνια ή
προηγουμένως.
Γ΄ Κατηγορία

Όσον αφορά την Γ΄ Κατηγορία οι ομάδες
δικαιούνται να έχουν στη δύναμη τους Κύ-
πριους και Κοινοτικούς επαγγελματίες ή
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε ομάδα
μπορεί να έχει μέχρι 8 επαγγελματίες οι
οποίοι θα είναι άνω των 22 χρόνων τον Γε-
νάρη του 2021, εκ των οποίων οι 6 πρέπει
απαραίτητα να ήταν εγγεγραμμένοι σε
άλλο Κυπριακό Σωματείο κατά το 18ο έτος
της ηλικίας τους ή και προηγουμένως.
Ξένοι ποδοσφαιριστές με Κυπριακό
διαβατήριο…

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας
υπενθυμίζεται η τροποποίηση των κανονι-
σμών εγγραφών και μεταγραφών ποδο-
σφαιριστών που έγινε πρόσφατα από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ. Σύμφωνα με
αυτήν, οι ξένοι ποδοσφαιριστές που απέ-
κτησαν Κυπριακό διαβατήριο και αγωνί-
στηκαν σε επίσημο αγώνα της Εθνικής Αν-
δρών Κύπρου μπορούν να περιληφθούν στα
10 συμβόλαια ποδοσφαιριστών οι οποίοι

ήταν εγγεγραμμένοι στο αρχείο της ΚΟΠ
κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή και προ-
ηγουμένως, των ομάδων Α΄ και Β΄  Κατη-
γορίας.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη εξαί-
ρεση δεν θα ισχύει για αγωνιστικούς σκο-
πούς.
Πού τοποθετούνται οι ομάδες μας στα
Ευρωπαϊκά Κύπελλα…

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς για να κά-
νουν οι ομάδες μας πλάνα για τα επόμενα
Ευρωπαϊκά Κύπελλα, από τη στιγμή που
δεν συμπληρώθηκαν τα φετινά πρωταθλή-
ματα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια
πρώτη εικόνα για το πού θα τοποθετηθούν
οι ομάδες στις κληρώσεις του 2020-21 που
θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου…

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επόμενα Ευ-
ρωπαϊκά Κύπελλα θα είναι και τα τελευταία
που θα διεξαχθούν με το σημερινό καθε-
στώς.

Από τη σεζόν 2021-22 θα έχουμε και
τρίτη διοργάνωση το UEFA Conference
Cup, στην οποία θα αγωνίζονται όλες οι
ομάδες της Κύπρου, πλην της πρωταθλή-
τριας.
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Πρώτα θα δούμε τις βαθμολογίες που
έχουν στην ΟΥΕΦΑ οι ομάδες μας οι οποίες
βρίσκονται στο 1ο Όμιλο του φετινού πρω-
ταθλήματος και αγωνίζονται για τα Ευρω-
παϊκά εισιτήρια:

58: ΑΠΟΕΛ – 27.500
113: ΑΠΟΛΛΩΝ – 12.500
123: ΑΕΚ – 10.000
ΚΥΠΡΟΣ – 5.350
Με τη βαθμολογία της Κύπρου θα αγω-

νιστούν στα Ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι ομά-
δες που έχουν πιο χαμηλή βαθμολογία, η
Ομόνοια 1.500 και η Ανόρθωση 1.000.
Στην 18η η Κύπρος

Η Κύπρος στην περσινή βαθμολογία κα-
τέλαβε την 18η θέση και στα επόμενα Ευ-
ρωπαϊκά Κύπελλα οι ομάδες μας ξεκινούν
από τους ακόλουθους προκριματικούς γύ-
ρους:

Πρωταθλητής: Από τον 1ο προκριματικό
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Κυπελλούχος: Δεν υπάρχει…
Γιουρόπα Λιγκ: Ο 2ος, 3ος και 4ος από τον

πρώτο ή ίσως από τον δεύτερο προκριμα-
τικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
Δυνατοί -  Αδύνατοι

Η βαθμολογία των ομάδων είναι αυτή
που ορίζει που θα τοποθετηθεί μια ομάδα
για σκοπούς κλήρωσης, στο γκρουπ των
δυνατών ή των αδύνατων. Η βαθμολογία
της χώρας είναι αυτή από την οποία εξαρ-
τάται η τοποθέτηση των ομάδων στους
προκριματικούς γύρους.

Η υψηλή βαθμολογία (27.500) τοποθετεί
τον ΑΠΟΕΛ στο γκρουπ των δυνατών για
τις κληρώσεις των προκριματικών γύρων
του Γιουρόπα Λιγκ.

Για τους υπόλοιπους, μόνο ο Απόλλωνας
μπορεί να τοποθετηθεί στους δυνατούς του
Γιουρόπα Λιγκ, για τον πρώτο προκριμα-
τικό γύρο. Όλοι οι άλλοι (Ομόνοια – Ανόρ-
θωση) θα τοποθετηθούν στους αδύνατους.

Πιο ευνοϊκά είναι τα πράγματα για τις
κληρώσεις του Γιουρόπα Λιγκ, όπου ο
Απόλλωνας και ο ΑΠΟΕΛ μπορούν με τις
βαθμολογίες τους να τοποθετηθούν στα
γκρουπ των δυνατών μέχρι και τον 3ο
προκριματικό. Οι υπόλοιποι με την βαθμο-
λογία της Κύπρου (5.350), έχουν σίγουρα
θέση στους δυνατούς του 1ου προκριματι-
κού, ενώ όλα είναι ανοικτά για τον 2ον προ-
κριματικό. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Στις 3 Ιουνίου ανακοι-
νώθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή η

έναρξη της δεύτερης φάσης
των διαβουλεύσεων με τις Ευ-
ρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Ορ-
γανώσεις και τις Οργανώσεις
των Εργοδοτών για τους τρό-
πους διασφάλισης δίκαιων
ελάχιστων απολαβών για
όλους τους Ευρωπαίους εργα-
ζόμενους. Η πρώτη φάση των
διαβουλεύσεων έγινε στις 14 Ιανουαρίου με 25 Φεβρουα-
ρίου και στο πλαίσιο της πρώτης φάσης 23 πανευρωπαϊκές
οργανώσεις Κοινωνικών Εταίρων κατάθεσαν τις απόψεις
τους για το υπό συζήτηση θέμα. Η Κομισιόν μελέτησε τις
παρατηρήσεις/απόψεις που κατατέθηκαν από τους Ευρω-
παίους Κοινωνικούς Εταίρους και κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι υφίσταται ανάγκη για παραπέρα δράση από ΕΕ για
εφαρμογή της απόφασης για δίκαιες ελάχιστες απολαβές. 

Σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι
η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει υποστεί πολύ σοβαρές απώλειες
από την πανδημία του convic-19 η οποία επέφερε αρνητικές
συνέπειες στις οικονομίες των Κρατών Μελών , στις επι-
χειρήσεις και στο εισόδημα των εργαζομένων και των οι-
κογενειών τους. Τονίζεται επίσης ότι η διασφάλιση αξιο-
πρεπούς διαβίωσης για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΕ
είναι στόχος θεμελιακής σημασίας για την ανάκαμψη της
οικονομίας των Κρατών Μελών και για την επίτευξη αυτού
του στόχου είναι ιδιαίτερης σημασίας η κατοχύρωση δί-
καιων ελάχιστων απολαβών τόσο στις χώρες μέλη στις
οποίες ισχύουν ρυθμίσεις για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
όσο και για κατά χώρα καθορισμό των απολαβών μέσω νο-
μοθετικών διαδικασιών. 

Επισημαίνεται ότι και στην εφαρμογή συστημάτων ελά-
χιστων απολαβών που καθορίζονται μέσω διαπραγμάτευ-
σης με τους κοινωνικούς εταίρους υπάρχουν σε ευπαθείς
κατηγορίες εργαζομένων περιθώρια για εξασφάλιση  οικο-
νομικής επιβίωσης σε περιόδους δυσχερειών και τούτο συμ-
βάλλει στην επαύξηση των κινήτρων για εργασία και κατά
συνέπεια και για βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ ταυ-
τόχρονα περιορίζονται οι μισθολογικές ανισότητες της κοι-
νότητας, προάγεται αυξημένη ζήτηση, ανθεκτικότητα της
οικονομίας και σμίκρυνση του χάσματος απολαβών. 
Η συνδικαλιστική άποψη

Τις απόψεις των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων, περιλαμβανομένης και της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊ-
κών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

EPSU εξέφρασε η Συνομο-
σπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικά-
των ΕΤUC σε σχόλια της για
τις θέσεις της Κομισιόν με την
ευκαιρία της έναρξης της δεύ-
τερης φάσης των διαβουλεύ-
σεων για δίκαιες ελάχιστες
απολαβές. Η ETUC τόνισε ότι
η δραστηριοποίηση της Κομι-
σιόν για προώθησα αυτού του
στόχου είναι επιβαλλόμενη όχι
μόνο για να διορθωθεί η με-

γάλη βλάβη  που προκάλεσε η οικονομική πολιτική που
εφαρμόστηκε μετά την οικονομική κρίση του 2008 αλλά και
για να αντιμετωπισθούν οι καταστροφικές συνέπειες από
την πανδημία του κορωνοϊού covic-19. Επισημάνθηκε ιδι-
αίτερα ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων όχι
μόνο δεν ξεπέρασαν τις αρνητικές συνέπειες των μέτρων
πολιτικής λιτότητας με την οποία αντιμετωπίστηκε η κρίση
του 2008 αλλά τα; προβλήματα τους διογκώθηκαν από τα
μέτρα για την πανδημία.  

Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΕΤUC Esther
Lynch χαρακτήρισε θετικό το έγγραφο με τις προτάσεις της
Κομισιόν που κατατέθηκε με την έναρξη της Β φάσης των
διαβουλεύσεων και το οποίο δίδει έμφαση στην ανάγκη για
διασφάλιση δίκαιων απολαβών για τον κάθε εργαζόμενο
στην ΕΕ, όπως και την ανάγκη για διασφάλιση του δικαιώ-
ματος των εργαζομένων στη διαβούλευση με ενίσχυση των
διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης αρχές που έχουν
ζητηθεί από την ΕTUC, ώστε να διασφαλίζονται νομικές
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των διαπραγματεύσεων.
Όμως, πρόσθεσε η Αν. ΓΓ, δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί με
ποιο τρόπο η Κομισιόν προτίθεται να επιτύχει αυτούς τους
στόχους. 

H Esther Lynch δήλωσε ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα
συνεχίσει να επιζητεί σαφή δέσμευση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι θα διασφαλίζεται ότι τα Κράτη Μέλη θα κα-
θορίσουν με νομοθεσία τις ελάχιστες απολαβές που θα κα-
τοχυρώνουν επαρκή διαβίωση με ελάχιστο ποσοστό εγ-
γυημένου εισοδήματος το 60% των μέσων εθνικών απολα-
βών στα πλαίσια συμφωνίας στο εθνικό επίπεδο μεταξύ των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των Εργοδοτών. 

Από τη συνδικαλιστική πλευρά χαρακτηρίστηκε ως αρ-
νητικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του κα-
θορισμού απολαβών και την απουσία τρόπων υπέρβασης
της ανισότητας απολαβών μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής
Ευρώπης μια ανισότητα που δεν πρέπει να συνεχισθεί.  n

Θετικές αλλά ανεπαρκείς οι προτάσεις της Κομισιόν 
για τον καθορισμό δίκαιου ελάχιστου εισοδήματος 

Προσβλέπω σε μια κοινωνία που σέβεται
τα δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται
στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Αικατερίνη Σακκελαροπούλου,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Δεν υφίσταται Κράτος Δικαίου όταν σε μια
Πολιτεία η Κοινωνία λειτουργεί χωρίς Δι-
καιοσύνη.
Προκόπης Παυλόπουλος,
τέως Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

Ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστικό
σώμα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε λει-
τουργικού συστήματος δημοκρατικών
ελέγχων και ισορροπιών. 
Λίνος – Αλέξανδρος Σισιλιάνος,
Πρόεδρος του ΕΔΑΔ.

Η θεωρία που αναπτύχθηκε ότι το ΄Αρθρο

23 του Συντάγματος προστατεύει μόνο τον

πυρήνα του δικαιώματος δεν είναι βάσιμο.

Στέλιος Ναθαναήλ,

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Είναι σε εποχές κρίσης που οι συνταγματι-

κές διατάξεις μετουσιώνονται σε ασπίδα

προστασίας του πολίτη.

Αντώνης Λιάτσος,

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Πως είναι δυνατόν να έχει δικαίωμα κά-
ποιος να απολαύει το μισθό και τη σύνταξη
του, αλλά όχι το ύψος των;  Νομίζω μοιρά-
ζουμε τρίχες με όλο το σέβας.
Χρίστος Κληρίδης,
Δικηγόρος.

Οι εξουσίες σε μια δημοκρατική κοινωνία
θα πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια και
ισονομία, ώστε να διασφαλίζουν την εμπι-
στοσύνη του κοινού.
Αχιλλέας Αιμιλιανίδης,
Δικηγόρος.

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!
Το εστιατόριο μας είναι και πάλι έτοιμο 

να σας φιλοξενήσει με προσωρινό ωράριο 
μέχρι τις 16:00!

Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 22667985

Tι είπαν... Tι έγραψανΔιάβημα στον ΥπΟικ για την άκαιρη κατάργηση 
ειδικών ρυθμίσεων για φροντίδα παιδιών

Την έντονη δυσαρέσκειά της εκφράζει η Οργάνωση
μας για το περιεχόμενο της Εγκυκλίου Αρ. 1623,
ημερ. 12ης Ιουνίου 2020, με θέμα: «Κατάργηση ειδι-

κών ρυθμίσεων Κατηγορίας Β του καταλόγου των ευπαθών
ομάδων και εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή παιδιών με ανα-
πηρία ανεξαρτήτως ηλικίας» (τη δημοσιεύουμε στη σελίδα
11).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η απόφαση για
κατάργηση των ειδικών ρυθμίσεων για τους εργαζόμενους
γονείς εκδόθηκε σε νεκρό χρόνο με ημερομηνία εφαρμογής
την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, με αποτέλεσμα να κα-
ταλάβει εξαπίνης τους γονείς στους οποίους δεν δόθηκε ο
απαιτούμενος χρόνος για τις απαιτούμενες διευθετήσεις για
τη φύλαξη των παιδιών τους.

Σημειώνεται συναφώς ότι η προαναφερόμενη απόφαση
λήφθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν τη λήξη του σχολικού
έτους, που οριοθετείται στις 26 Ιουνίου, και σύμφωνα με τις
προηγούμενες Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών οι
διευκολύνσεις και οι ρυθμίσεις για τους γονείς επρονοείτο
ότι θα ίσχυαν μέχρι τουλάχιστον αυτή την ημερομηνία,
αφήνοντας στην ουσία γονείς και παιδιά μετέωρους.

Ενόψει των πιο πάνω σε συνεδρία της Κεντρικής Γραμ-
ματείας αποφασίστηκε όπως με γραπτό διάβημά προς τον
Υπουργό Οικονομικών ζητηθεί άρση της προαναφερόμενης

απόφασης.  Στο ίδιο πλαίσιο ζητείται όπως μη προωθηθεί
τυχόν κατάργηση των διευκολύνσεων που παρέχονται αυτή
τη στιγμή στους γονείς για παραλαβή των παιδιών τους.

Επιπρόσθετα θα ζητηθεί να ληφθεί υπόψη ότι τα ιδιωτικά
νηπιαγωγεία/βρεφοκομικοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λει-
τουργούν με εκ περιτροπής φοίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια
του καλοκαιριού σύμφωνα και με τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα.  Συνεπώς θα υποδειχθεί ότι η κατάργηση της
ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιού αποτελεί εσπευσμένη
απόφαση, που θα δημιουργήσει ενδεχομένως σοβαρά προ-
βλήματα στους γονείς και τα παιδιά που επηρεάζονται. n


