
Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας 
Στην προηγούμενη έκδοση του «Δ.Υ.» δημοσίευσα

σύνοψη της απόφασης του Δικαστή του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, Στέλιου Ναθαναήλ.   Πρόθεσή μου

ήταν να ασχοληθώ με όλες τις αποφάσεις.
Στη σημερινή έκδοση δημοσιεύω μια πολύ περιεκτική σύ-

νοψη της απόφασης του Δικαστή Λεωνίδα Παρπαρίνου.
Είναι η ταπεινή μου γνώμη ότι είναι μια αξιόλογη απόφαση.
Την διάβασα και την ξαναδιάβασα.  Ομολογώ χωρίς υπερ-
βολή ότι είναι τέλεια.  Διακρίβωση ορθών σαφών γεγονό-
των και συμπερασμάτων.  Αυτή είναι η βασική Αριστοτε-
λική Αρχή.  Προοδευτική ανάπτυξη όλων των πτυχών του
θέματος, ολόκληρης της διάστασής του.

Ο Δικαστής παραθέτει τις πρόνοιες του Άρθρου 23 του
Συντάγματος και εξετάζει αν ο μισθός, η σύνταξη, η προ-
σαύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα εμπίπτουν στην έννοια
της ιδιοκτησίας.

Στη βάση αυθεντιών καταλήγει ότι ο όρος ιδιοκτησία, ο
οποίος είναι αντικείμενο του Άρθρου 23 του Συντάγματος,
έχει την ίδια έννοια με την «κυριότητα», ήτοι άμεση, από-
λυτη και καθολική εξουσία επί του πράγματος.  Δείτε Δ.
Δαγτόγλου «Συνταγματικό Δίκαιο», Ατομικά Δικαιώματα,
4η έκδοση, 2012, σελ. 893.

Στην υπόθεση Δημητριάδη κ.α. και Υπουργικό Συμβού-
λιο κ.α. (1996) 3 Α.Α.Δ. 85 λέχθηκε ότι οι σχετικές με την
ιδιοκτησία διατάξεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου ταυτί-
ζονται στην ουσία με τις πρόνοιες του  Άρθρου 23.1.  Η λέξη
«possession» που συναντάται στο Άρθρο 1 του Πρωτοκόλ-
λου 1, έχει ερμηνευθεί ότι σημαίνει την αυτόνομη έννοια, η
οποία καλύπτει τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία και τα
στοιχεία (assets), για τα οποία ο απαιτών μπορεί να επιχει-
ρηματολογήσει ότι έχει νόμιμη προσδοκία (legitimate ex-
pectation) να εξασφαλίσει αποτελεσματική απόλαυση.

Ο Δικαστής με αναφορά σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε συγγράμ-
ματα εγκρίτων Ελλήνων συνταγματολόγων, σε αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στο Πρωτόκολλο της Ευ-
ρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατέληξε
ότι μισθός και σύνταξη αποτελούν ιδιοκτησία, περιουσιακά

στοιχεία, εν τη εννοία του Άρθρου 23 του Συντάγματος.  Ο
Δικαστής παρέθεσε το ακόλουθο απόσπασμα από την από-
φαση στην Richardson Against the United Kingdom
26252/08,  (2010) ECHR 1816, (2012) 3 CHR 766:  

«The Court recalls that Article 1 of Protocol No. 1 does not
create a right to acquire property.  It places no restriction on
the Contracting States’ freedom to decide whether or not to
have in place any form of social security or pension system,
or to choose the type or amount of benefits or pension to pro-
vide under any such scheme.  However, where a Contracting
State has in force legislation providing for the payment as of
right of a welfare benefit or pension – whether conditional or
not on the prior payment of contributions – that legislation
must be regarded as generating a proprietary interest falling
within the ambit of Article 1 for persons satisfying its re-
quirements (see, mutatis mutandis, Stec and Others v. the
United Kingdom, [GC], (dec.) no. 65731/01 and 65900/01, §
54, ECHR 2006-).  Further, where the amount of a benefit or
pension is reduced or discontinued, this may constitute an in-
terference with possessions which requires to be justified in
the general interest (Kjartan Asmundsson v. Iceland, judg-
ment of 12 October 2004, ECHR 2004-IX; see also Valkov and
Others v. Bulgaria, nos. 2033/04, 19125/04, 19475/04,
19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 and
2041/05, § 84, 25 October 2011).  (Η υπογράμμιση του Δι-
καστή).

Η Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη
στο θέμα:  Χαραλάμπους κ.α. Υπουργού Οικονομικών κ.α.
Υπόθεση 1480-1484/2011, 1591/2011 και 1625/2011,
11.6.2014 (απόφαση πλειοψηφίας), Μαρία Κουτσελίνη –
Ιωαννίδου.  Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 740/11 κ.α.
7.10.2014, Παύλου και Δημοκρατία (2009) 3 Α.Α.Δ. 584 και
Φιλίππου και Δημοκρατία (2010) 3 Α.Α.Δ. 241).

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Ο Δικαστής, με την παράθεση σχετικών Νομοθεσιών και

Κανονισμών και αποφάσεων δεν αφήνει καμιά αμφιβολία
ότι είναι περιουσιακά δικαιώματα.

Στον Περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο του 1990,

Ν.1/1990, Άρθρο 55 προβλέπονται:
“Απoλαβές υπαλλήλου
55.-(1) Οι απολαβές υπαλλήλου περιλαμβάνουν το μισθό

που καταβάλλεται σ΄ αυτόν με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα
ή τον πάγιο μισθό της θέσης του, όπως αυτός προνοείται στον
Προϋπολογισμό, καθώς και οποιαδήποτε γενική αύξηση μι-
σθών και το τιμαριθμικό επίδομα.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), σε υπάλληλο παρα-
χωρούνται, επίσης, επιδόματα, αποζημιώσεις και άλλα οικο-
νομικά ωφελήματα, όπως καθορίζεται.”

Οι Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και
άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων)
Κανονισμοί του 1995, Κ.Δ.Π. 175/95, προβλέπουν:
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Συνέχεια στη σελ. 2

Τα Δικαστήρια να παραμείνουν στυλο-
βάτες αρχών δικαίου και προασπιστές
ατομικών ελευθεριών των πολιτών.
σελ. 7

Νέος Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Μεγάλη πορεία Σωτηρίας
της Δημόσιας Υγείας και
Πρόνοιας διοργανώθηκε από
την ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ
στην Αθήνα   σελ. 7

Πορεία Σωτηρίας της Δημ.Υγείας στην Αθήνα

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.

Η υποβολή Φο-
ρολογικής Δήλω-

σης παρατείνεται μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2020 και όχι
στις 30 Αυγούστου όπως λανθασμένα αναφέρεται στη
σελ. 11.

Μέχρι 30 Οκτωβρίου η Φορολογική Δήλωση
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“Καν.2:
2.(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κα-

νονισμών, εκτός αν από το κείμενο προκύ-
πτει διαφορετική έννοια -

“απολαβές” σημαίνει το μισθό του υπαλ-
λήλου που καταβάλλεται σ’ αυτόν με βάση
τη μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό
της θέσης του, όπως προνοείται στον Προ-
ϋπολογισμό, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε
γενική αύξηση μισθών καθώς και το τιμα-
ριθμικό επίδομα και οποιαδήποτε άλλα επι-
δόματα ήθελαν καθοριστεί·

“βασική αμοιβή” σημαίνει την αμοιβή την
οποία λαμβάνει ο υπάλληλος με βάση τη μι-
σθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό, όπως
προνοείται για τη θέση του στον Προϋπολο-
γισμό, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γενική
αύξηση μισθών, αλλά δεν περιλαμβάνει το
τιμαριθμικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο
επίδομα·

Καν. 20. “Προσαύξηση” είναι το καθορι-
σμένο ποσό αύξησης που χορηγείται στον
υπάλληλο, συμφωνά με τους ορούς υπηρε-
σίας του, μέχρι να φθάσει ανώτατο σημείο
της κλίμακας της θέσης του, νοουμένου ότι
ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις.”

Στον Κανονισμό 22 με πλαγιότιτλο “Προ-
ϋποθέσεις Χορήγησης προσαυξήσεων” προ-
βλέπονται:

22.(1) Εκτός αν διαφορετικά προνοείται
στους Κανονισμούς αυτούς,
για να δικαιούται υπάλληλος
σε χορήγηση της ετήσιας προ-
σαύξησης του θα πρέπει να
συμπληρώσει δωδεκάμηνη
υπηρεσία με πλήρεις απολα-
βές. Ο όρος “υπηρεσία” στην
περίπτωση αυτή περιλαμβάνει
και άδεια ανάπαυσης, άδεια
μητρότητας, άδεια απουσίας
για λόγους δημόσιου συμφέ-
ροντος ή υπηρεσία στην
Εθνική Φρουρά.

(2)(α) Βασική προϋπόθεση
για χορήγηση προσαύξησης
είναι η επαγγελματική επάρ-
κεια, επιμέλεια και αφοσίωση
του υπαλλήλου στην εκτέλεση
των καθηκόντων του, καθώς
και η ικανοποίηση των σχετι-
κών με το διορισμό ή προ-
αγωγή του προϋποθέσεων και
όρων. Ο οικείος Προϊστάμενος, στην Υπηρε-
σία του οποίου υπηρετεί ο υπάλληλος, πρέ-
πει, επομένως προτού εξουσιοδοτήσει τη χο-
ρήγηση της προσαύξησης να βεβαιώνει ότι ο
υπάλληλος υπηρέτησε κατά τους προηγού-
μενους δώδεκα μήνες και εκτέλεσε τα καθή-
κοντα του με επαγγελματική επάρκεια, επι-
μέλεια και αφοσίωση.

(β) Στην περίπτωση των Λογιστικών Λει-
τουργών η βεβαίωση για τη χορήγηση της
προσαύξησης δίδεται από το Γενικό Λογιστή.

(3) Στην περίπτωση υπαλλήλου που απου-
σιάζει με άδεια ασθένειας για περίοδο μικρό-
τερη από έξι μήνες μέσα στο έτος υπηρεσίας
του, χορηγείται σ’ αυτόν η ετήσια προσαύ-
ξηση που δικαιούται. Αν όμως απουσιάσει
για περίοδο πάνω από έξι μήνες τότε δεν πα-
ραχωρείται η ετήσια προσαύξηση. Σε περί-
πτωση επιστροφής στα καθήκοντα του το-
ποθετείται στη βαθμίδα της κλίμακας στην
οποία θα έφθανε αν δεν απουσίαζε με άδεια
ασθένειας χωρίς αλλαγή στην ημερομηνία
προσαύξησης του.

(4) Περίοδος απουσίας χωρίς απολαβές 15
ημερών και κάτω αγνοείται, ενώ περίοδος
άδειας απουσίας πάνω από 15 και μέχρι 30
ημέρες λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας.

(5) Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, όχι
για λόγους δημόσιου συμφέροντος, που πα-
ραχωρείται σε υπάλληλο για συνολική πε-
ρίοδο που υπερβαίνει τις 15 ημέρες στο έτος
υπηρεσίας του υπαλλήλου, αφαιρείται από
την υπηρεσία του και η ημερομηνία προσαύ-
ξησης του μετατίθεται για τόσο χρονικό διά-
στημα όσο και η συνολική άδεια απουσίας
του χωρίς απολαβές. Η νέα ημερομηνία προ-
σαύξησης του καθορίζεται σύμφωνα με την
παρ. (1) του Κανονισμού 21”.

Ο Καν. 31 προνοεί για την Χορήγηση Τι-
μαριθμικού Επιδόματος (Α.Τ.Α):

“31. Στους υπαλλήλους καταβάλλεται τι-
μαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τα ποσοστά
και τους όρους που εγκρίνονται από καιρό
σε καιρό με βάση το ύψος του τιμαριθμικού
δείκτη.”

Στο μέρος VIII του Κανονισμού που τιτ-
λοφορείται “ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΦΥΠΗΡΕ-
ΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
στον Καν. 48(2) αναφέρονται τα ακόλουθα:

48.— (2) Για τους σκοπούς του παρόντος
Κανονισμού” μισθός” σημαίνει το βασικό μη-
νιαίο μισθό και περιλαμβάνει το τιμαριθμικό
επίδομα, αλλά δεν περιλαμβάνει υπερω-
ριακή αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα,”

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του Κανονισμού
αναφέρεται:

«μισθός» σημαίνει το βασικό μισθό του
υπαλλήλου και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε
γενικές αυξήσεις καθώς και το τιμαριθμικό

επίδομα·”
Έχοντας υπόψιν όλα τα πιο

πάνω δεν διατηρώ καμία αμ-
φιβολία ότι η άνω νομοθεσία
παράγει περιουσιακό δι-
καίωμα (proprietary interest)
για όσους πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις, ανεξάρτητως
όρων που τίθενται. Η Νομο-
λογία του ΕΔΑΔ είναι ξεκά-
θαρη πιστεύω επί του θέμα-
τος. Ο μαθηματικός μηχανι-
σμός καθορισμός του
Τιμαρίθμου δεν πρέπει να
συγχέεται με το δικαίωμα του
υπαλλήλου λήψεως του. Επί-
σης το δικαίωμα προς προ-
σαύξηση δεν θα πρέπει να
συγχέεται με τους όρους
απόκτησης της προσαύξη-
σης. Είναι αντινομικό, κατά
την κρίση μου, να θεωρείται

“a priori” ότι το δικαίωμα σε προσαύξηση
που προβλέπεται από το Νόμο (Ν.1/90) και
Κ.Δ.Π. 175/2005 και τα Σχέδια Υπηρεσίας
εκάστου δημόσιου υπαλλήλου, ότι δεν είναι
περιουσιακό δικαίωμα διότι εξαρτάται από
προϋποθέσεις. Σε τέτοια περίπτωση και ο
μισθός θα πρέπει να μην θεωρείται με την
ίδια λογική ως περιουσιακό στοιχείο όταν
προκειμένου δημόσιος υπάλληλος για να
εξασφαλίσει το μισθό του θα πρέπει να ικα-
νοποιήσει διάφορες προϋποθέσεις και
όρους που τίθενται από το Ν.1/90, ήτοι:

(α) να εκπληρώνει τα θεμελιώδη καθή-
κοντα που καταγράφονται στο Άρθρο 60,

(β) να μην απουσιάζει από την εργασία
του χωρίς άδεια, Άρθρο 61,

(γ) να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις
που του επιβάλλονται από τα Άρθρα 65, 66,
67, 69 και 69Α

(δ) να μην τεθεί σε πτώχευση, Άρθρο 68
(ε) να τηρεί το χρονοδιάγραμμα εργασίας

που προβλέπεται στο Άρθρο 72,
(στ) να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα,

οπότε τα προνόμια και ωφελήματα του ανα-
στέλλονται, Άρθρο 85(3).

Όλα αυτά, ως προϋποθέσεις, θα πρέπει να
τηρούνται προκειμένου δημόσιος υπάλλη-

λος απρόσκοπτα να εξασφαλίσει τον μηνι-
αίο μισθό του.

Συνεπώς, τόσο το Τιμαριθμικό Επίδομα
όσο και οι Προσαυξήσεις, κατά την ταπεινή
μου γνώμη, εμπίπτουν εντός της έννοιας
του περιουσιακού στοιχείου (possessions).

Οι μειώσεις στους μισθούς
και συντάξεις όπως και η μη
παραχώρηση προσαυξήσεων
και τιμαριθμικού επιδόματος
στους μισθούς και συντάξεις
και όλα τ’ άλλα σχετικά, με
αντιστοιχία στους σχετικούς
Νόμους, καταγράφονται με
λεπτομέρεια στην απόφαση
της πλειοψηφίας και δεν εξυ-
πηρετεί οτιδήποτε η εδώ επα-
νάληψη τους. Σημειώνεται
μόνο ότι αναφορικά με τις
“προσαυξήσεις” και “τιμαριθ-
μικό επίδομα” αυτά αποκό-
πτονται εντελώς ενώ στους
μισθούς και συντάξεις επι-
βάλλονται αποκοπές ύψους
0.8% κατ’ ελάχιστον και
17.5% κατά μέγιστο, κλιμα-
κωτά και ανάλογα των μηνι-
αίων απολαβών εκάστου.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα
του ατόμου μπορεί να περιο-
ριστούν με τον τρόπο που επι-
τρέπει και μόνο για τους λό-
γους που καθορίζει το Σύν-
ταγμα. Περιορισμός μπορεί
να τεθεί και επέμβαση να επιτραπεί με
Νόμο, εφόσον αυτά κρίνονται αναγκαία και
στο βαθμό που η ανάγκη το επιβάλλει. (Βλ.
μεταξύ άλλων Police and Theodhoros
Nicola Hondroy and Another, 3 R.S.C.C
82, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλή
(Αρ.2) (1992) 3 Α.Α.Δ. 165, Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώ-
πων (Αρ.2) (2000) 3 Α.Α.Δ. 238)

“Δεν είναι οποιασδήποτε μορφής ανάγκη,
που μπορεί να δικαιολογήσει περιορισμό ή
επέμβαση σε θεμελιώδες δικαίωμα του ατό-
μου. Από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκύπτει ότι η
ανάγκη πρέπει να είναι όχι μόνο υπαρκτή
αλλά και να έχει το χαρακτήρα πιεστικής
κοινωνικής ανάγκης, αποτιμούμενης στο
πλαίσιο δημοκρατικής κοινωνίας. Η νομολο-
γία του Δικαστηρίου και της Επιτροπής Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, για τη φύση της
ανάγκης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο απο-
τιμάται, εξηγούνται στο σύγγραμμα Law of
the European Convention on Human Rights,
D. J. Harris, M. O’ Boyle, C. Warbrick, σελ.
344-355. Όμοια, κατ’ ουσίαν, είναι και η προ-

σέγγιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη δια-
πίστωση της ύπαρξης και τον προσδιορισμό
της φύσης της ανάγκης, που μπορεί να δι-
καιολογήσει τον περιορισμό θεμελιώδους δι-
καιώματος του ατόμου - Police v. Ekdodiki
Eteria (1982) 2 C.L.R. 63. Πρώτο, πρέπει να

υπάρχει άμεσος σχέση μεταξύ
του περιορισμού του δικαιώ-
ματος και της ανάγκης, η
οποία τον επιβάλλει. Δεύτερο,
πρέπει να καταδεικνύεται η
ύπαρξη σοβαρού, αν όχι ανα-
πόφευκτου κινδύνου, ότι ένας
ή περισσότεροι από τους σκο-
πούς ή λειτουργίες της πολι-
τείας, για τους οποίους μπορεί
να περιοριστεί το δικαίωμα,
θα τεθούν σε κίνδυνο. .......”
(βλ. σχετικά Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ν. Βουλής των
Αντιπροσώπων (Αρ.2) (2000)
(ανωτέρω)).

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας
προστατεύεται εκτός από το
Άρθρο 23 του Συντάγματος
και από το Άρθρο 1 του Πρω-
τοκόλλου ΑΡ.1 της Ευρωπαϊ-
κής Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) όπως
και από το Άρθρο 17 του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (βλ. Κουτσελίνη (ανω-
τέρω)).

“Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση με την Προ-
άσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το Πρό-
σθετο Πρωτόκολλο, που αποτελούν μέρος
του Ημεδαπού Δικαίου ως αποτέλεσμα του
Περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Κυρωτικός) Νόμου του 1962, (Ν.39/62), δεν
επεκτείνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας όπως
κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ούτε επαυξά-
νουν το περιεχόμενο του. Οι σχετικές Δια-
τάξεις του Πρωτοκόλλου ταυτίζονται στην
ουσία, με εκείνες του Άρθρου 23.1 του Συν-
τάγματος. (βλ. Άρθρο 1 Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου, Κυρωτικός Νόμος Ν.39/62)” (βλ.
Δημητριάδη (ανωτέρω))

Το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1 προ-
νοεί ότι:

“Every natural or legal person is entitled to
the peaceful enjoyment of his possessions.  No
one shall be deprived of his possessions except
in the public interest and subject to the con-
ditions provided for by law and by the gen-
eral principles of international law.”

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 

Ο μαθηματικός
μηχανισμός καθο-
ρισμός του Τιμα-
ρίθμου δεν πρέπει
να συγχέεται με
το δικαίωμα του
υπαλλήλου λή-
ψεως του. Επίσης
το δικαίωμα προς
προσαύξηση δεν
θα πρέπει να συγ-
χέεται με τους
όρους απόκτησης
της προσαύξησης.

Τα θεμελιώδη δι-
καιώματα του
ατόμου μπορεί να
περιοριστούν με
τον τρόπο που
επιτρέπει και
μόνο για τους λό-
γους που καθορί-
ζει το Σύνταγμα.
Περιορισμός μπο-
ρεί να τεθεί και
επέμβαση να επι-
τραπεί με Νόμο,
εφόσον αυτά κρί-
νονται αναγκαία
και στο βαθμό
που η ανάγκη το
επιβάλλει.

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια από σελ. 1
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Το ΔΕΚ/ΔΕΕ δέχεται ότι το Κοινοτικό/
Ενωσιακό Δίκαιο προστατεύει την ιδιοκτη-
σία και προβαίνει στο σχετικό έλεγχο των
πράξεων των Κοινοτικών Οργάνων. (Βλ.
ΔΕΚ 4/77, Nold, Σύλλ. 1974, 491(507),
44/79, Hauer, Σύλλ. 1979, 3727)

Ο Π.Δ. Δαγτόγλου στο σύγγραμμα του,
Σύνταγμα και Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώ-
ματα, 4η έκδοση 2012, σελ. 901 παράγρ.
1236 αναφέρει:

“..Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ιδιο-
κτησία ως έννοια ή ως δικαίωμα, δεν είναι
απεριόριστη. Μια έννοια είναι λογικώς πάν-
τοτε οριστή, που σημαίνει πως έχει όρια.

Αλλά και ένα δικαίωμα έχει πάντοτε όρια
που γίνονται σαφή κατά την άσκηση του.
Εκτείνεται μόνο ως εκεί που (α) ορίζουν το
Σύνταγμα και οι Νόμοι και αρχίζουν τα δι-
καιώματα τρίτων και (β) αρχίζει η απαγο-
ρευμένη κατάχρηση του δικαιώματος.”

Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975, ει-
δικά για την ιδιοκτησία προβλέπει επιπλέον
το Άρθρο 17 παράγρ. 1 “ότι “τα δικαιώματα
όμως που απορρέουν από αυτά δεν μπορούν
να ασκούνται εις βάρος του γενικού συμφέ-
ροντος. Όπως αναφέρεται από τον Δαγτό-
γλου (ανωτέρω). Η ρητή αυτή επιφύλαξη
του γενικού συμφέροντος είναι νέα στη συν-

ταγματική προστασία της
ιδιοκτησίας και θεμελιώ-
νει την κοινωνική δέ-
σμευση της ιδιοκτησίας,
από την οποία προκύ-
πτουν διάφοροι περιορι-
σμοί.”. Σημειώνεται ότι
στο Σύνταγμα μας,
Άρθρο 23 δεν περιέχεται
τέτοιος ρητός περιορι-
σμός.

Η Νομολογία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου,
από τα πρώτα χρόνια της
Δημοκρατίας, ενδιέτριψε
επί του εξεταζόμενου θέ-
ματος και καθόρισε τα
όρια του δικαιώματος
ιδιοκτησίας, όπως αυτό
καθορίζεται στο Άρθρο
23.

Στην Holy See of Ki-
tium of Limassol and
The Municipal Council
of Limassol Appl. No.
1/60 ημερ. 2.3.1961, (R.S.CC.15) λέχθηκαν
τα ακόλουθα:

“(b)  Paragraph 2 of Article 23 provides
that no deprivation or restriction or limita-
tion of any such right shall be made except
as provided in the said Article and paragraph

3 thereof provides:
“Restrictions or limitations which

are absolutely [*28] necessary in the
interest of the public safety or the
public health or the public morals
or the town and country planning
or the development and utilization
of any property to the promotion of
the public benefit or for the protec-
tion of the rights of others may be
imposed by law on the exercise of
such right”.

It is noteworthy and significant
that whereas “deprivation” is specif-
ically mentioned in paragraph 2 in
addition to “restriction or limita-
tion” paragraph 3 provides only for
“restrictions or limitations”.

Στην Evlogimenos and anothers
v. The Republic of Cyprus through
the District Lands Officer, Limas-
sol, Case No. 57/61 ημερ.
12.12.1961:

“Further the Court in examining
the provisions of Article 23 of the

Constitution has proceeded on the well-set-
tled principle that the right to property safe-
guarded by an Article such as this is not a
right in abstracto but a right as defined and
regulated by the law relating to civil law
rights in property and the word “property” in

paragraph 1 of Article 23 has to be under-
stood and interpreted in this sense.

Paragraph 2 Article 23, in the opinion of
the Court, protects the aforesaid right to
property from deprivation or restriction or
limitation effected in the interests of the State
or public bodies and not merely under a law
regulating civil law rights in property.” 

Στην Nikos Kirzis and 2 others v. The Re-
public of Cyprus (1965) 3 Α.Α.Δ. 46:

Paragraph 2 of Article 23 provides that no
deprivation or restriction or limitation of any
such right shall be made except as provided
in the said Article, and paragraph 3 thereof
provides, inter alia, that “Restrictions or lim-
itations which are absolutely necessary in the
interest of .town and country planning or the
development and utilization of any property
to the promotion of the public benefit. maybe
imposed by law on the exercise of such right”.

As was pointed out by the Supreme Con-
stitutional Court in the case of the Holy See of
Kitium v. Municipal Council of Limassol,
cited supra at p. 28, it is noteworthy and sig-
nificant that whereas “deprivation” is specifi-
cally mentioned in paragraph 2 of Article 23
in addition to “restriction or limitation”,
paragraph 3 provides only for “restrictions or
limitations”.

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας 
Συνέχεια από σελ. 2 Το δικαίωμα ιδιο-

κτησίας προστα-
τεύεται εκτός από
το Άρθρο 23 του
Συντάγματος και
από το Άρθρο 1
του Πρωτοκόλ-
λου ΑΡ.1 της Ευ-
ρωπαϊκής Σύμβα-
σης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
(ΕΣΔΑ) όπως και
από το Άρθρο 17
του Χάρτη Θεμε-
λιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

ΚΛΑΔΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζεται, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση

της πανδημίας, δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση των Τοπικών Συνελεύσεων του
Κλάδου, αλλά ούτε και της Ετήσιας Γενικής μας Συνέλευσης.

Μετά από την μερική άρση των μέτρων, αποφασίστηκε όπως η Ετήσια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση του Κλάδου πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, και ώρα
12μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοσοκομείου ΝΑΜ III.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. και συζήτηση επί της

λογοδοσίας. 
3. Λογοδοσία από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας.
4. Οποιονδήποτε άλλο θέμα εγγραφεί από τα μέλη του Κλάδου δύο (2) τουλάχιστο

μέρες πριν την Ετήσια Τακτική Συνέλευση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
ΚΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Παροχή Σχεδίου Κινήτρων για Ειδικούς Ιατρούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ,

έχει αποφασίσει την αποδοχή της «Συμφωνίας για παροχή κινήτρων για Ειδικούς Ια-
τρούς και άλλες προτάσεις για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον ΟΚΥπΥ»,
όπως αυτή διαμορφώθηκε και υποβλήθηκε προς τις συντεχνίες την Παρασκευή 26 Ιου-
νίου 2020. 

Η υπό αναφορά συμφωνία κρίνεται ως αμοιβαία επωφελής για όλες τις πλευρές και
ήταν το αποτέλεσμα επίπονων και μακροχρόνιων διαβουλεύσεων. Γνώμονας όλων των
εμπλεκομένων ήταν η διατήρηση του ιατρικού προσωπικού των δημόσιων νοσηλευτη-
ρίων, το οποίο θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη βιωσιμότητα και ενίσχυση των νοσο-
κομείων μας στη νέα δύσκολη εποχή που εισήλθαμε από την 1 Ιουνίου με την εφαρ-
μογή της Β’ φάσης του ΓεΣΥ.

Πάγια θέση και προσπάθεια του Κλάδου μας, αλλά και της ΠΑΣΥΔΥ, είναι η ανα-
βάθμιση και ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων έτσι ώστε αυτά να καταστούν βιώ-
σιμα μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και να αποτελέσουν
πραγματικά τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ και το βασικό πυλώνα στήριξής του. Στα πλαί-
σια αυτά η Οργάνωση μας επιδιώκει πάντα το διάλογο και τη διαβούλευση τόσο με το
Υπουργείο Υγείας όσο και με τον ΟΚΥπΥ και προσβλέπει σε εποικοδομητική συνεργα-
σία με όλους τους εμπλεκόμενους.

Λευκωσία,
29/06/2020

Διδακτορικές υποτροφίες στην Ινδία
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκε από το ότι η Κυβέρ-
νηση της Ινδίας, μέσω του Ινδικού
Συμβουλίου Πολιτισμικών Σχέσεων

(Indian Council for Cultural Relations/
ICCR), παραχωρεί δύο (2) υποτροφίες δι-
δακτορικού επιπέδου σε Κύπριους πολίτες,
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υπο-
βάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πύλη του
Ινδικού Συμβουλίου Πολιτισμικών Σχέσεων
www.a2ascholarships.iccr.gov.in, όπου βρί-
σκονται δημοσιευμένες πληροφορίες σχε-
τικά με την προεγγραφή στην πύλη του

ICCR, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα
κριτήρια επιλογής των υποτρόφων, τα ιδρύ-
ματα υποδοχής, κ.ά. 

Για σκοπούς συντονισμού, η Ύπατη Αρμο-
στεία της Ινδίας στη Λευκωσία, καλεί τους
ενδιαφερόμενους/ες που θα υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους, όπως ενημε-
ρώσουν παράλληλα και την Ύπατη Αρμο-
στεία της Ινδίας στη Λευκωσία. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρι-
νίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται στην Ύπατη Αρμοστεία της
Ινδίας στο τηλέφωνο 22351170. n

Εμπλουτισμός δημόσιων κτηρίων 
με έργα τέχνης

Αναφορικά με δημό-
σια συζήτηση που γί-
νεται σχετικά με την

εφαρμογή της νομοθεσίας
για τον εμπλουτισμό δημό-
σιων κτηρίων με έργα τέχνης
(Νόμος 57(1) 2009), το
Υπουργείο Παιδείας, γνω-
στοποιεί ότι η νομοθεσία βρί-
σκεται σε ισχύ και για κάθε
προϋπολογιζόμενο κτήριο πρέπει να συμ-
περιλαμβάνεται πρόνοια με ποσό ισοδύ-
ναμο προς ένα τοις εκατόν (1%) της συνο-
λικής δαπάνης για την αγορά έργων τέχνης
και εγκατάστασής τους στο κτήριο.

Από το 2009 την ευθύνη διεξαγωγής του
σχετικού δημόσιου διαγωνισμού έχει ο κρα-
τικός φορέας στον οποίο ανήκει το ανεγει-
ρόμενο κτήριο.

Το Υπουργείο Παιδείας συμπεριλαμβάνει
σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό όλων
των σχολείων ή άλλων κτηρίων που κατα-

σκευάζονται υπό την ευθύνη
του.  Στη συνέχεια, εναπόκει-
ται στους τελικούς αποδέ-
κτες του κτηρίου να πραγμα-
τοποιήσουν διαγωνισμό και
να αποκτήσουν τα αντί-
στοιχα έργα τέχνης.  Ισχύουν
πάγιες οδηγίες του Υπουρ-
γείου προς τις σχολικές εφο-
ρείες που διαχειρίζονται κτή-

ρια που κατασκευάζονται και τους αποδί-
δονται, ούτως ώστε να αποκτούν μέσω
διαγωνισμού τα προβλεπόμενα έργα τέχνης. 

Στην ανακοίνωση του ΥΠΠ προστίθεται
ότι ενώ το Υπουργείο έχει διαθέσιμα τα αν-
τίστοιχα κονδύλια και πρόκειται να ελέγξει
για τυχόν εκκρεμότητες προκειμένου να
υλοποιηθεί η προβλεπόμενη απόκτηση
έργων τέχνης.

Για όλα τα υπόλοιπα κτήρια του δημόσιου
τομέα την ευθύνη εφαρμογής της νομοθε-
σίας έχουν οι αντίστοιχοι κρατικοί φορείς. n
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Aπόψεις και σχόλια
Κρίσιμη η Γερμανική  προεδρία

Η γερμανική προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που αρχίζει την Τρίτη, έρχεται στην
πιο κρίσιμη στιγμή. Τα προβλήματα που

συσσωρεύονται στην
Ευρώπη, στην ευρύ-
τερη περιοχή και διε-
θνώς είναι τόσα
πολλά, και το καθένα
τόσο μεγάλο, που η
αποτυχία να αντιμε-
τωπιστούν επαρκώς

ίσως να σημαίνει την κατάρρευση του εγ-
χειρήματος της ενοποίησης. Η Γερμανία, ως
«κινητήρας και συντονιστής», φιλοδοξεί να
καταπιαστεί με τις μεγάλες προκλήσεις της
εποχής: τη θωράκιση της Ε.Ε. εναντίον της
πανδημίας και των οικονομικών και κοινω-
νικών συνεπειών της· την ψηφιακή επανά-
σταση· την κλιματική κρίση· το μετανα-
στευτικό/προσφυγικό ζήτημα· τις σχέσεις
με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Βρετανία. Ολα
αυτά αφορούν την Ελλάδα άμεσα. Καθορι-
στική, επίσης, θα είναι και η διαχείριση του
προβλήματος που ονομάζεται Τουρκία.

Σε προχθεσινή συνέντευξη με πέντε ευ-
ρωπαϊκές εφημερίδες, η καγκελάριος Άνγ-
κελα Μέρκελ έδωσε το στίγμα της γερμα-
νικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η
πανδημία αναγκάζει τους πάντες να αναθε-
ωρήσουν τη στάση τους. «Σε μια κρίση τέ-
τοιου μεγέθους, ο καθένας μας οφείλει να
κάνει ό,τι χρειάζεται. Σε αυτή την περί-
πτωση, απαιτείται κάτι έκτακτο. Η Γερμανία
είχε χαμηλό συντελεστή χρέους και μπορεί,
σε αυτή την έκτακτη περίπτωση, να αναλά-
βει περισσότερο χρέος. Είναι, επίσης, πολύ
σημαντικό για εμάς να κρατήσουμε το πρό-
γραμμα εντός των ορίων των ευρωπαϊκών
συνθηκών», είπε. «Αυτό είναι προς όφελός
μας. Συμφέρει τη Γερμανία να έχει ισχυρή
εσωτερική αγορά και οι δεσμοί της Ε.Ε. να
ενισχύονται και όχι να χαλαρώνουν. 

Όπως πάντα, ό,τι είναι καλό για την Ευ-
ρώπη είναι καλό για εμάς». Και προσέθεσε:
«Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να λύσει
όλα τα προβλήματα της Ευρώπης. Αλλά η
απουσία του θα έκανε τα προβλήματα χει-
ρότερα... Για να επιβιώσει η Ευρώπη, πρέπει
η οικονομία της να επιβιώσει».

Ο «μεγάλος συνασπισμός» Χριστιανοδη-
μοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών βρίσκε-
ται σε συμφωνία. Η δήλωση της Μέρκελ
πως ό,τι είναι καλό για την Ευρώπη είναι
καλό και για τη Γερμανία έχει στόχο να πεί-
σει την κοινή γνώμη της χώρας της. Δείχνει,
επίσης, ότι αψηφά όσους αρνούνται να δεχ-
θούν την έκδοση κοινού χρέους στην Ε.Ε.
Η κοινή πρόταση Μέρκελ-Μακρόν, σύμ-
φωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα αντλήσει χρήματα από τις αγορές για τις
περιοχές και τους κλάδους που επλήγησαν
περισσότερο από την πανδημία, έδειξε ότι
οι δύο ισχυρότερες οικονομίες της Ε.Ε. δεν
θα άφηναν την Ένωση στην τύχη της.

Οι προχθεσινές δηλώσεις της Μέρκελ
ίσως κάμψουν τις αντιρρήσεις των τεσσά-
ρων χωρών που αντιστέκονται στις προτά-
σεις της Επιτροπής και να επιτευχθεί συμ-
φωνία για τον νέο μακροπρόθεσμο προ-
ϋπολογισμό της Ε.Ε. και το πακέτο
ανάκαμψης, στη Σύνοδο Κορυφής στις 17-
18 Ιουλίου. «Σε τέτοια έκτακτη συγκυρία,
βασίζομαι στο ότι οι χώρες-μέλη ωφελούν-
ται απ’ όσα μας ενώνουν», είπε η Μέρκελ.

Οι προηγούμενες κρίσεις στην οικονομία
και στη μετανάστευση βρήκαν την Ε.Ε.
χωρίς κατάλληλους μηχανισμούς για τη
διαχείρισή τους. Σήμερα, η Γερμανία φαίνε-
ται αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται
για τη θωράκιση της Ένωσης. «Πρέπει να
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουμε πιο
ανθεκτικοί. Πρέπει να σταθούμε μαζί ως
Ευρωπαίοι, αλλιώς το μόνο που θα κάνουμε
θα είναι να υπονομεύσουμε τους εαυτούς
μας», σχολίασε η Μέρκελ. Μίλησε για τις
σχέσεις της Ε.Ε. με τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη
Ρωσία και τη Βρετανία.

Ωστόσο, στη συνέντευξη (όπως αναρτή-
θηκε στον Guardian), δεν αναφέρθηκε στην
Τουρκία. Είναι σίγουρο, όμως, ότι η χώρα
της θα κληθεί να πάρει θέση ώστε η Ε.Ε. να
θέσει σαφή όρια στη συμπεριφορά της Αγ-
κυρας. Ισως η επίσκεψη του αντιπροέδρου
της Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ σε Ελλάδα
και Κύπρο (και η ένθερμη στήριξή του προς
τις δύο χώρες), η δήλωση του προέδρου
Νίκου Αναστασιάδη ότι «τα μόνα όπλα που
χρησιμοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
αυτά που αντλεί από τον χώρο της διπλω-

ματίας» και το προχθεσινό τηλεφώνημα
Μητσοτάκη - Ερντογάν έγιναν μέσα στο
πλαίσιο μιας νέας αποφασιστικότητας να
λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα πριν ξεφύγει
από τον έλεγχο.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 28.06.2020

l Όντως είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.
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Η ασπίς Ελλάς
Εχει αναλάβει κατά καιρούς η Ελλάς ρό-

λους ιστορικούς, που υπερέβαιναν τις δυ-
νατότητες μιας χώρας συνεχώς σπαρασσό-

μενης από εσωτερι-
κές συγκρούσεις.
Είμαστε υψηλό-
φρονες εμείς οι Ελ-
ληνες. Διότι αυτή
είναι η φύση μας.

Φι λοδοξήσαμε
αρχικώς να ιδρύ-

σουμε «το Πρότυπον Βασίλειον της Δύ-
σεως εις την Ανατολήν». Και αυτό που
όντως συνέβη ήταν να κατακρεουργήσουμε
τους μονάρχες μας. Αλλά εν πάση περιπτώ-
σει κατέστημεν έστω φαιά αντανάκλαση
της Δύσεως στην Ανατολή.

Επιχειρήσαμε επανασύσταση της Βυζαν-
τινής Αυτοκρατορίας και οδηγηθήκαμε
στην οικτρά Μικρασιατική Καταστροφή.
Προέβαλε μνημειώδη αντίσταση η Ελλάς
εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών
υπερασπιζόμενη τα ιδεώδη της ελευθέρας
Ευρώπης, αλλά ακολούθησε ο φρικτός αν-
ταρτοπόλεμος. Υπήρξε η Ελλάς η μόνη
χώρα που κέρδισε τη μάχη εναντίον του
κομμουνισμού στο έδαφός της και ηττήθη
ιδεολογικώς από την Αριστερά.

Πρώτη η Ελλάς από τις χώρες της περιο-
χής εντάχθηκε στην ΕΟΚ και στη συνέχεια
στην Ευρωζώνη και εντέλει χρεοκοπήσαμε
το 2010. Αλλά δεν παύσαμε να υψηλοφρο-
νούμε.

Ανέλαβε λοιπόν η χώρα μας να καταστεί
ανάχωμα της Ενώσεως έναντι των μετανα-
στών-προσφύγων, που διά της Τουρκίας φι-
λοδοξούν να φθάσουν στη γη της ευρωπαϊ-

κής επαγγελίας.
«Ασπίδα» της Ευρώπης η Ελλάς στον

Εβρο και στο Αιγαίο και όπου αλλού προ-
κύψει. Φράγμα των μουσουλμανικών ροών,
της επεκτατικής πολιτικής τα Αγκυρας.
Πρόκειται όντως για ρόλο θαυμαστό αλλά
δυσβάστακτο.

Οταν οι σχέσεις της Δύσεως με τον πρό-
εδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
άρχισαν να επιδεινώνονται επικίνδυνα, κά-
ποιοι εδώ φιλοδοξούσαν να καταστεί η
χώρα μας το «προκεχωρημένο φυλάκιο»
της Ευρώπης έναντι της τουρκικής «βαρ-
βαρότητος».

Είναι αυτό ακριβώς που «τρελαίνει» την
Τουρκία, όπου την αρχική αντιπαράθεση
του κ. Ερντογάν με το κεμαλικό κατεστη-
μένο τη διαδέχθηκε η αρμονικότατη συνερ-
γασία τους σε όλο το εύρος της εξωτερικής
πολιτικής αυτής της χώρας.

Η Ελλάς ως «προκεχωρημένο φυλάκιο»
της Ευρώπης θα είχε νόημα, εάν τα σύνορα
της χώρας μας υπερασπίζονταν ενόπλως
και οι εταίροι μας. Δηλώσεις Ευρωπαίων
αξιωματούχων στη μεθόριο Ελλάδος και
Τουρκίας ελάχιστα σημαίνουν και απλώς
ερεθίζουν την Αγκυρα.

Τεράστια βεβαίως η συμβολική αξία της
«ασπίδας» παρ’ ημίν. Ανυπέρβλητη η περι-
γραφή της ασπίδας, που κατασκεύασε ο
Ηφαιστος για τον Αχιλλέα, από τον Ομηρο.
Μόνον που ο ήρωας της Ιλιάδος είχε από-
λυτη συνείδηση ότι, εμπλεκόμενος στη
μάχη με τους Τρώες, όδευε με βεβαιότητα
στον θάνατο.

Πέρασαν χρόνια και ο λυρικός Αρχίλοχος
περιέγραφε σε ποίημά του πως προκειμένου
να σωθεί από τους εχθρούς, που τον κατα-
δίωκαν, πέταξε τρέχοντας την ωραιότατη
ασπίδα του στους θάμνους, παρηγορούμε-
νος ότι θα αποκτούσε σύντομα μιαν άλλη –
όχι τόσο καλή– για να εξακολουθήσει να
πολεμά. Δεν έχει σημασία το κάλλος της
ασπίδος αλλά η θέληση για μάχη...

Κώστας Ιορδανίδης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 28.06.2020

l Προφανή τα αναφερόμενα.

Συμβολή του Ελληνικού πνεύματος 
στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής σκέψης

Με βάση ένα διαφορετικό, κάθε
χρονιά, παράθεμα από καταξιωμέ-
νους Έλληνες συγγραφείς, οι τε-

λειόφοιτοι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης καλούνται κάθε χρόνο να ανα-
πτύξουν τις απόψεις τους σε σχέση με τον
ρόλο και τη συμβολή του ελληνικού πνεύ-
ματος στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής
σκέψης. Με την σοφή καθοδήγηση των κα-
θηγητών τους, οι μαθητές καλούνται να
αναπτύξουν τις σκέψεις τους σχετικά με θέ-
ματα γενικότερου προβληματισμού, ευρω-
παϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Τόνισε τα πιο πάνω ο Πρέσβης της Ελλά-
δας στην Κύπρο κ. Θεοχάρης Λαλάκος στην
τελετή για την βράβευση των μαθητών που
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό που καθιερώ-
θηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδος με
στόχο την προώθηση της ελληνικής παι-
δείας και πολιτισμού. 

Μέσω των θεμάτων που οι μαθητές κα-
λούνται να διαχειριστούν, επισήμανε ο Έλ-
ληνας Πρέσβης, ο διαγωνισμός αποσκοπεί
στην καλλιέργεια της διανοητικής ικανότη-
τας και της κριτικής σκέψης, θέτοντας ενώ-

πιόν τους κρίσιμα ερωτήματα για την συμ-
βολή του Ελληνισμού και των αξιών που αν-
τιπροσωπεύει στην σύγχρονη πραγματικό-
τητα. 

Εξάλλου, απώτερος στόχος του διαγωνι-
σμού είναι να συμβάλει στη δημιουργία του
ενεργού πολίτη, με ενδιαφέρον για τα κοινά,
ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις
σύγχρονες προκλήσεις με  εφόδιο τις πα-
νανθρώπινες αξίες του ελληνικού πολιτι-
σμού. n

Σε έξαρση δασικές πυρκαγιές
μας καλούν σε αποτροπή τους

Σε έξαρση συνεχίζουν να εκδηλώνον-
ται δασικές πυρκαγιές σε πολλές πε-
ριοχές και οι συνάδελφοι του Τμήμα-

τος Δασών και των άλλων εμπλεκόμενων
υπηρεσιών βρίσκονται συνεχώς σε εγρή-
γορση για την αντιμετώπιση τους.

Η άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστι-
κών δυνάμεων αποδεικνύεται αποτελεσμα-
τική, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να τίθεν-

ται γρήγορα υπό έλεγχο περιορίζοντας ση-
μαντικά τη μεγάλη ζημιά στον πράσινο μας
πλούτο.

Επανατονίζουμε το καθήκον όλων μας να
αποφεύγουμε ενέργειες που προκαλούν τις
πυρκαγιές και να πληροφορούμε αμέσως τις
αρμόδιες υπηρεσίες, μόλις αντιληφθούμε
σημεία φωτιάς. n
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Συμβουλές για διακοπές με ασφάλεια το καλοκαίρι του κορονοϊού

Χρήσιμες συμβουλές για τις φετινές
διακοπές, που βασίζονται σε οδηγίες
των τοπικών, των ευρωπαϊκών και

των αμερικανικών υγειονομικών αρχών,
δίνει  ο επίκουρος καθηγητής Παθολογίας
του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Χαλβατσιώτης. Ο
γνωστός παθολόγος τονίζει ότι τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης και η
χρήση μάσκας είναι τα δύο βασικά που δεν
πρέπει να ξεχνάμε στιγμή το φετινό ιδιαί-
τερο καλοκαίρι του 2020.

Αναφερόμενος σε πρόσφατες μελέτες
από τις ΗΠΑ μάς πληροφορεί ότι το 39%
των φορέων είναι ηλικίας 18- 44 και το 35%
45-64. «Που σημαίνει ότι το 75% των φο-
ρέων είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οι ηλικίες που
κυκλοφορούν γύρω και όχι οι πολύ μικροί
ή οι μεγαλύτεροι που περιορίζονται στα
σπίτια. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος είναι ανά-
μεσά μας».
Τι προσέχουμε σε πλοία, τρένα, αερο-
πλάνα και στο αυτοκίνητο μας

Αν ταξιδέψουμε με μέσα δημόσιας χρήσης
θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες
που δίνει η αεροπορική εταιρεία, ή η εται-
ρεία των τρένων ή των ΚΤΕΛ, λέει ο κ.
Χαλβατσιώτης. Αν όμως έχουμε δικό μας
μέσο, καλύτερα να ταξιδεύουμε μόνο με τα

μέλη της οικογένειας ή τέλος πάντων με τα
άτομα με τα οποία συμβιώνουμε. «Επίσης
καλό είναι να αποφύγουμε τα ωτοστόπ.
Όταν θα σταματήσουμε σε διάφορους
σταθμούς, να προσέξουμε πάρα πολύ να
αγοράσουμε προϊόντα που είναι σε ατομι-
κές συσκευασίες. Σημαντικό είναι να μην
ξεχαστούμε και ακουμπήσουμε επιφάνειες,
ειδικά αυτές που είναι από ανοξείδωτο
ατσάλι ή πλαστικό, που είναι και οι περισ-
σότερες, και στις οποίες ο ιός μπορεί να μεί-
νει ζωντανός, έως και τρεις μέρες».

Για τις πληρωμές μας, καλύτερα να χρη-
σιμοποιήσουμε ανέπαφες κάρτες ή να
έχουμε προαγοράσει online τα προϊόντα,
επισημαίνει ο καθηγητής. «Επίσης να επι-
σκεφτούμε τους χώρους της ενδιαίτησης ή
της υγιεινής στον περιορισμένο αριθμό που
δίνουν οι οδηγίες, να μειώσουμε τις πιθα-
νότητες να πιάσουμε με τα χέρια μας χειρο-
λαβές ή οτιδήποτε άλλα υλικά που μπορεί
να είναι μολυσμένα».
Όταν φτάσουμε στον χώρο των διακο-
πών

Καλό θα είναι να περιορίσουμε τη δυνα-
τότητα να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα
κοινά είτε είναι παιχνίδια στη θάλασσα ή
την πισίνα, είτε μάσκες και αναπνευστήρες.

«Είναι προτιμότερο να έχουμε δικά μας ατο-
μικά. Καλό είναι να διαπιστώνουμε, είτε
στις παραλίες, είτε στα εστιατόρια, είστε
στα beach bars ότι τηρούνται οι οδηγίες
που έχουν δοθεί για την απόσταση μεταξύ
των τραπεζιών, ή των ομπρελών, οι οδηγίες
για την αντισηψία που πρέπει να κάνει το
προσωπικό μεταξύ των πελατών, καθώς
επίσης και οι οδηγίες για τη χρήση μάσκας».
Σε γενικές γραμμές τονίζει ο κ. Χαλβατσιώ-
της, περιορίζουμε τα αντικείμενα κοινής
χρήσης. Κρατάμε και τις προφυλάξεις που
έχουμε και στο σπίτι μας ή στον προσωπικό
μας χώρο και περιορίζουμε τον κίνδυνο της
έμμεσης λοίμωξης.
Πριν φύγουμε να ενημερωθούμε αν ο
προορισμός είναι ασφαλής

Για όσους εκφράζουν φόβο να ταξιδέ-
ψουν με αεροπλάνο, επειδή πλέον οι επιβά-

τες κάθονται δίπλα δίπλα ο κ. Χαλβατσιώ-
της διευκρινίζει ότι όταν φοράνε όλοι μά-
σκες ο κίνδυνος της διασποράς είναι ελάχι-
στος, κοντά στο 5%. «Στην περίπτωση που
ο συνεπιβάτης μας δεν φορά μάσκα, ζητάμε
από το πλήρωμα ευγενικά να του το υπεν-
θυμίσει και να τον υποχρεώσει να τη φορέ-
σει. Πολλές αεροπορικές εταιρείες κατεβά-
ζουν επιβάτες αν δεν συμμορφώνονται στη
χρήση της μάσκας».

Στο αεροπλάνο πέρα από το check in και
το κλείσιμο των εισιτηρίων που γίνεται δια-
δικτυακά, είναι καλύτερα να έχουμε χειρα-
ποσκευή, και όχι βαλίτσα στο χώρο απο-
σκευών του αεροσκάφους, γιατί από την
ώρα που θα την αφήσουμε μέχρι να την πά-
ρουμε, θα την έχουν πιάσει πολλά ζευγάρια
χέρια, μας εξηγεί ο κ. Χαλβατσιώτης. Πα-
ράλληλα συστήνει πριν φύγουμε για τον
προορισμό μας (επειδή η κατάσταση είναι
δυναμική και σήμερα ένα μέρος μπορεί να
είναι ασφαλές, αλλά αύριο μπορεί να έχει
αρκετά κρούσματα) να ενημερωθούμε από
τις αρχές, ή από την αεροπορική εταιρεία,
εάν έχει αλλάξει κάτι στον τόπο προορι-
σμού, για να μην πάμε να μείνουμε σε ένα
ξενοδοχείο περιορισμένοι σε καραντίνα. n

ΟικΟγΕνΕια –Εργασια - κΟινωνικΗ ΖωΗ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της
Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
και του Φορέα Ελέγχου Διαφήμι-

σης (ΦΕΔ) υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου
2020, με στόχο την προαγωγή και αναβάθ-
μιση της μεταξύ τους συνεργασίας. Το Μνη-
μόνιο υπέγραψαν η Επίτροπος Ισότητας
των Φύλων, κα Ιωσηφίνα Αντωνίου και η
Πρόεδρος του ΦΕΔ, κα Δέσπω Λευκαρίτη.

H κα Αντωνίου τόνισε ότι «η υπογραφή
του μνημονίου συνεργασίας με το Φορέα
Ελέγχου Διαφήμισης είναι ένα πολύ σημαν-
τικό βήμα για την καταπολέμηση και την
εξάλειψη σεξιστικών φαινομένων ή στερε-
οτύπων με βάση το φύλο σε διαφημιστικές
εκστρατείες.

Η ελεύθερη έκφραση είναι δικαίωμα κάθε
διαφημιστή/καλλιτέχνη το οποίο είναι ανα-
φαίρετο. Όταν όμως σε μια διαφήμιση, όσο
έξυπνα και ευφυή μπορεί να ακούγονται τα
μηνύματα τους, αν αυτά παράγουν πρότυπα
και κοινωνικές αντιλήψεις που η ίδια η κοι-
νωνία κάνει τεράστιες προσπάθειες να
απαλλαγεί, οφείλουμε ως φορείς να θέ-
σουμε τα σωστά πλαίσια. Άλλωστε είναι
αρμοδιότητά μας η καλλιέργεια μίας νέας
κουλτούρας απαλλαγμένης από τα στερεό-
τυπα και τις προκαταλήψεις.

Προσβλέπουμε, ότι μέσα από αυτή τη συ-
νεργασία με το Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης
δεν θα παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα
στο μέλλον και θα έχουμε διαφημίσεις δε-
οντολογικά σωστές.»

Εκ μέρους του ΦΕΔ η κα Λευκαρίτη ανέ-
φερε ότι «Η υπογραφή του Μνημονίου με
την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων ενδυ-
ναμώνει την ήδη ισχύουσα αγαστή συνερ-
γασία μεταξύ του Γραφείου της Επιτρόπου

και του ΦΕΔ. Διαφημιστές και διαφημιζό-
μενοι οφείλουμε να κατανοήσουμε το αυ-
ξανόμενο κοινωνικό ενδιαφέρον για την
παρουσίαση των φύλων στις διαφημίσεις
και να φροντίσουμε ώστε οι διαφημίσεις
μας να μην περιλαμβάνουν στερεότυπα
φύλου που είναι πιθανό να προκαλέσουν
βλάβη ή να προσβάλουν βίαια το κοινωνικό
σύνολο ή μια κοινωνική ομάδα. Όλοι ανα-
γνωρίζουμε ότι η συζήτηση αυτή βρίσκεται
σε εξέλιξη και ότι τα όρια του αποδεκτού
τροποποιούνται. Αυτό που έχει σημασία
είναι να υπάρχει συνειδητή μέριμνα ώστε να
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές ευαι-
σθησίες, ακόμη κι αν αυτές διαφέρουν από
εκείνες με τις οποίες εμείς ενδεχομένως με-
γαλώσαμε».

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προβλέπει
τα εξής:

Α) Οι δύο οργανισμοί συμφωνούν ότι οι
διαφημίσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν
στερεότυπα φύλων που είναι πιθανό να
προκαλέσουν βλάβη, ή να προσβάλουν
βίαια το κοινωνικό σύνολο ή μια συγκεκρι-
μένη κοινωνική ομάδα. Ειδικότερα:

i. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εισηγούν-

ται ή να υπονοούν ότι συγκεκριμένοι ρόλοι,
επαγγέλματα ή χαρακτηριστικά προσωπι-
κότητας είναι πάντοτε συνδεδεμένα με ένα
συγκεκριμένο φύλο, αποτελούν τις μόνες
επιλογές για το εν λόγω φύλο, ή δεν εκ-
φράζονται ποτέ από κάποιο άλλο φύλο.

ii. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να ειση-
γούνται ή να υπονοούν ότι η ευτυχία, ευη-
μερία ή επαγγελματική αποκατάσταση ενός
ατόμου εξαρτάται από το κατά πόσον το
άτομο αυτό έχει έναν συγκεκριμένο σωμα-
τότυπο ή φυσικά χαρακτηριστικά.

iii. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να ειρω-
νεύονται ή να απεικονίζουν με μειωτικό
τρόπο άτομα που δεν πληρούν κάποιο συγ-
κεκριμένο πρότυπο φύλου, ακόμη κι αν
αυτό γίνεται σε πλαίσιο ή/και με πρόθεση
χιουμοριστική.

iv. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι
διαφημίσεις να ασκούν πίεση για συμμόρ-
φωση με συγκεκριμένα πρότυπα φύλου ή
σωματικά χαρακτηριστικά ή να παρουσιά-
ζουν ως ενδεδειγμένο τρόπο συμπεριφοράς
την αποφυγή ανθρώπων που δεν πληρούν
τα συγκεκριμένα πρότυπα ή σωματικά χα-
ρακτηριστικά.

Β) Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου
στον ΦΕΔ για θέματα που άπτονται του
τρόπου παρουσίασης των φύλων σε μία δια-
φήμιση, ο ΦΕΔ θα μπορεί –κατόπιν σχετι-
κού αιτήματος της αρμόδιας Επιτροπής
του- να απευθύνεται στην Επίτροπο για την
Ισότητα των Φύλων για τη δική της τοπο-
θέτηση σχετικά με τη διαφήμιση, ώστε αυτή

να ληφθεί υπόψη από την Πρωτοβάθμια/
Δευτεροβάθμια Επιτροπή κατά την έκδοση
της απόφασής της.

Γ) Η διεύθυνση του ΦΕΔ παρέχει δωρεάν
υπηρεσίες συμβουλευτικού προελέγχου
των διαφημίσεων (copy advice) στα μέλη
του. Στην τοποθέτησή της προς το ενδια-
φερόμενο μέλος, λαμβάνει υπόψη και τον
τρόπο παρουσίασης των φύλων, ακόμη κι
αν αυτό δεν έχει ζητηθεί από τον υποβάλ-
λοντα το αίτημα. Η υπηρεσία παρέχεται με
απόλυτη εμπιστευτικότητα και έχει χαρα-
κτήρα μη δεσμευτικής γνωμοδότησης.

Δ) Σε περίπτωση που προτείνεται ή δια-
μορφώνεται νομοθεσία ή άλλος κανονι-
σμός για θέματα διαφημιστικής επικοινω-
νίας από το Γραφείο Επιτρόπου για την Ισό-
τητα των Φύλων, ο ΦΕΔ θα καλείται στο
πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης να το-
ποθετηθεί επί του προτεινόμενου κειμένου.

Ε) Σε περίπτωση που ζητηθεί από το Γρα-
φείο Επιτρόπου για την Ισότητα των
Φύλων, ο ΦΕΔ θα συμμετάσχει σε εκπαι-
δευτικά σεμινάρια ή και άλλες εκδηλώσεις
σχετικά με τη δεοντολογία στη διαφημι-
στική επικοινωνία αναφορικά με θέματα
φύλου, παρουσιάζοντας παραδείγματα από
Κύπρο αλλά και άλλες χώρες μέλη της Eu-
ropean Advertising Standards Alliance.

ΣΤ) Ο ΦΕΔ έχει την ευθύνη δημιουργίας
συνοπτικών και εύχρηστων κειμένων που
θα κωδικοποιούν τις πρόνοιες των αποφά-
σεων των Επιτροπών του, ώστε επιχειρήσεις
και άλλοι φορείς να βοηθηθούν στη δια-
μόρφωση της επικοινωνίας τους σε σχέση
με την παρουσίαση των φύλων. Το πρώτο
σχετικό σημείωμα εκδόθηκε το Σεπτέμβριο
του 2018 και θα επικαιροποιηθεί το 2020. n

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
και του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης
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Ηλεκτρονικό Σεμινάριο για ασφάλεια και υγεία
και οι ανάγκες της διαχείρισης του COVID-19

Περισσότεροι από 230 επαγγελματίες του τομέα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία συμμετείχαν στο
σεμινάριο που διοργανώθηκε στις 18 Ιουνίου από το

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία (EU-OSHA) και το Ερευνητικό Κέντρο CERIDES
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το σεμινάριο εν-
τάχθηκε στην ενίσχυση της προσπάθειας η οποία διεξάγε-
ται στη χώρα μας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
COVID-19, καθώς επίσης και για την ασφαλή επιστροφή
στους χώρους εργασίας και θέμα του σεμιναρίου ήταν
«COVID-19: Επιστροφή στην Εργασία».

Το σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε ηλεκτρονικά πραγ-
ματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του EU-OSHA και προ-
σφέρθηκε δωρεάν. Οι συμμετέχοντες ήσαν επαγγελματίες
στον τομέα της ασφάλειας και υγείας από το δημόσιο, τον
ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου εστίαζαν στις κατευ-

θυντήριες γραμμές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ο EU-OSHA για τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί
η ασφαλής επιστροφή των εργαζομένων στους εργασιακούς
χώρους, στο νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτί-
μησης κινδύνων (OiRA) για τον COVID-19, στην αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών ελέγχου
και πρόληψης νοσημάτων, όπως είναι ο COVID-19, καθώς
επίσης και στη νέα μορφή εργασίας, την τηλεργασία και
πώς αυτή συνδέεται με την εκτίμηση των κινδύνων, τα προ-
ληπτικά και προστατευτικά μέτρα και καλές πρακτικές, οι
οποίες πρέπει να εφαρμόζονται για διασφάλιση της ασφά-
λειας, υγείας και ευημερίας των τηλεργαζομένων. n

Η πανδημία κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη 
για κατοχύρωση δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας
Πολυδιάστατες δράσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος

Ως θέμα προτεραιότητας αυτή την
περίοδο ιεραρχείται από το Ευρω-
παϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα η έκ-

δοση Κοινοτικής νομοθεσίας που θα καθο-
ρίζει τον Covid-19 υψηλού βαθμού κίνδυνο
υγείας για τους εργαζόμενους. Για στήριξη
του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και το Ευρωκοινοβούλιο το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα συγκεντρώνει σε συνερ-
γασία με τις εθνικές συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις μέλη στατιστικά στοιχεία για
απώλειες και κρούσματα από τον ιό στα
διάφορα επαγγέλματα, ειδικότερα του δη-
μόσιου τομέα, ώστε αφενός να  αποτίεται ο
επιβαλλόμενος φόρος τιμής στους απολε-
σθέντες και αφετέρου τα στατιστικά και
άλλα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για
στήριξη του αιτήματος για αναβάθμιση της
νομικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση για τους εργαζόμενους για υγεία
και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

Μέχρι τώρα αποτελεί τυφλό σημείο η
πληροφόρηση και τα στοιχεία για την πο-
ρεία της πανδημίας του κορωνοϊού και με
την εξελισσόμενη άρση των μέτρων προ-
στασίας και των περιορισμών για την αντι-
μετώπιση της προσβολής εγείρεται επιτα-
κτικά θέμα συγκέντρωσης στοιχείων αξιό-
πιστης πληροφόρησης. ΄Αλλωστε μέχρι να
εξευρεθεί και να πραγματοποιηθεί ο εμβο-
λιασμός του συνόλου του πληθυσμού και
να τερματιστούν τα lock-down δεν είναι βέ-
βαιο ότι ο κορωνοϊός έχει εξαφανισθεί και
ότι έχει εκμηδενισθεί η πιθανότητα νέων
κρουσμάτων. 

Πέραν τούτου η επιτυχία της στρατηγι-
κής για οριστική έξοδο από την πανδημία
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό στην αποτε-
λεσματική εφαρμογή πολιτικής για ασφά-
λεια και υγεία στην εργασία. Η προϋπόθεση
αυτή είναι θεμελιακής σημασίας για την
προστασία των εργαζομένων και την απο-
τροπή πιθανότητας προσβολής από τον κο-
ρωνοϊό στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και
κατ’ ακολουθία για επανέναρξη πλήρους οι-
κονομικής δραστηριότητας χωρίς κίνδυνο
για νέο κύμα πανδημίας. 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων ΕΡSU η οποία συμμετέχει ενεργά στην
προσπάθεια για νομοθετική αναγνώριση
του κινδύνου υγείας από τον Covid-19 επι-
σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι ουσιαστικής
σημασίας και ο περιορισμός των μεγάλων
ανισοτήτων που έχουν διευρυνθεί από την
πανδημία στους τομείς υπηρεσιών ανακού-
φισης και γενικά φροντίδας υγείας στις
απολαβές και τα προγράμματα εργασίας. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα βρίσκεται ήδη
σε πλήρη ενεργοποίηση για την επίτευξη
του στόχου για ορθολογική νομοθετική
προστασία εν όψει της προετοιμασίας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεων προς
υο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρω-
βουλή και τα δύο σώματα θα πρέπει να απο-
φασίσουν σε ένα μήνα για τις ειδικές πρό-
νοιες της νομοθεσίας που αφορά τον covic-
19. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα επιμένει για
νομοθεσία που θα καθορίζει τον ιό ανωτά-
του βαθμού κίνδυνο νόσου ενώ οι εργοδο-
τικές οργανώσεις και η Κομισιόν εμμένουν
σε χαρακτηρισμό του ως κίνδυνο νόσου χα-
μηλού βαθμού γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός
καθιστά ευκολότερη τη διαχείριση της προ-
σβολής. 

Ειδικότερα η ΕΡSU τονίζει ότι ο νέος κο-
ρωνοϊός έχει ήδη καταδειχθεί ως υψηλού
κινδύνου για την υγεία όλων των εργαζο-
μένων ειδικότερα του δημοσίου που έρχον-
ται σε άμεση επαφή με το κοινό όπως επι-
βεβαιωθεί και από την όλη πορεία της παν-
δημίας και επιβάλλεται ο χαρακτηρισμός
υψηλού βαθμού εφόσον δεν υπάρχει ακόμη
αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή και
δεν έχει ανακαλυφθεί εμβόλιο προστασίας
για το κοινό. 

Οι προτάσεις των Συνδικαλιστικών Ορ-
γανώσεων και των Οργανώσεων των Ερ-
γοδοτών θα μελετηθούν από την Τριμερή
Συμβουλευτική Επιτροπή της Κομισιόν για
Θέματα Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας, η
οποία θα υποβάλει στη συνέχεια τις από-
ψεις της στη βάση των οποίων θα προχω-
ρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασφαλώς μια
θετική κατάληψη από την Κομισιόν στο αί-
τημα των εργαζομένων για αναγνώριση της
προβολής από τον κορωνοϊό ως υψηλού
βαθμού κίνδυνο υγείας δεν επιλύει όλα τα
προβλήματα στους χώρους εργασίας στο
δημόσιο, όπως την υποστελέχωση και τον
υπερωριακό φόρτο αλλά δεν παύει να προ-
άγει ενισχυμένη ασφάλεια και υγεία στην
εργασία. Με την αναγνώριση αυξάνεται η
υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόζει
αποτελεσματικά μέρα και να συμμορφώνε-
ται με τη διαδικασία διαβούλευσης με τη

συνδικαλιστική πλευρά για την καλύτερη
οργάνωση της όλης εργασίας. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για
προώθηση του στόχου για νομοθετική πρό-
νοια για τον κορωνοϊό το Συνδικαλιστικό
Κίνημα συγκεντρώνει στατιστικά και άλλα
στοιχεία για την όλη πορεία της πανδημίας
εφόσον τέτοια στοιχεία δεν έχουν ετοιμα-
σθεί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας και δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί λε-
πτομερείς πληροφορίες για τον αριθμό των
θανάτων και των κρουσμάτων κατά επάγ-
γελμα. Το έργο αυτό ανάλαβε να ολοκλη-
ρώσει η ΕΡSU η οποία και έχει ήδη συγκεν-
τρώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις χιλιά-
δες εργαζομένους που επηρεάσθηκαν στους
τομείς υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων,
όπως και σε άλλους τομείς όπως της  καθα-
ριότητας, τις φυλακές, το στρατό, την αστυ-
νομία κ.α.. 

Επισημαίνει η EΡSU ότι στα θύματα της
πανδημίας στην ηλικιακή ομάδα 20-65 ετών
βελτιώσεις επιτεύχθηκαν σε μέτρα πρόλη-
ψης εκεί όπου συνέχισαν να ισχύουν προ-
βλήματα αδυναμίας στην εφαρμογή των
διατάξεων για αποστάσεις μεταξύ των ερ-
γαζομένων, την η ανεπάρκεια προστατευτι-
κού εξοπλισμού, την αδυναμία διενέργειας
δειγματοληπτικών εξετάσεων τόσο στ στά-
διο της έναρξης όσο και κατά τη διάρκεια
της πανδημίας μ ε όλα αυτά να ενισχύονται
από τις επικρατούσες συνθήκες αβέβαιης
και δυσχερούς εργασίας που προϋπήρχαν
της πανδημίας και οδήγησαν σε ορισμένες
περιπτώσεις σε μέτρα βελτίωσης μετά από
απειλές των εργαζομένων για απεργία όπως
στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλ-
γιο και τη Σουηδία. Τονίζεται ότι η συλλο-
γική συνδικαλιστική δράση θα συνεχίσει να
οδηγεί σε σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές
μεταξύ ασφαλούς και μη ασφαλούς άρσης
των περιοριστικών μέτρων και σ’ αυτές τις
περιπτώσεις η ΕΡSU θα συνεχίσει να παρέ-
χει τη στήριξη της στο πλαίσιο των προ-
νοιών της Κοινοτικής Οδηγίας του 1989 και
της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας 155 για ασφάλεια και υγεία στο
χώρο εργασίας. 

Η συνδικαλιστική πλευρά τονίζει ότι για
την αποτροπή νέου κύματος πανδημίας του
κορωνοϊού πρέπει να ληφθούν μέτρα ευρύ-
τερης δομικής σημασίας όπως για παρά-
δειγμα η μείωση του πληθυσμού στις φυλα-
κές ώστε να επιτυγχάνεται εφαρμογή των
προνοιών των πρωτοκόλλων για τις απο-
στάσεις, όπως και ο περιορισμός των αριθ-
μών των ενοίκων σε οίκους φροντίδας ηλι-
κιωμένων. 

Η ΕΡSU διακηρύσσει ότι οι σημερινές
συνθήκες αποτελούν προαπαιτούμενο για
αναβάθμιση των δράσεων του δημοσιοϋ-
παλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος για
την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών,
για οριστική επίλυση της υποστελέχωσης
και ολοκληρωμένη προστασία των δικαιω-
μάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι στο
πλαίσιο αυτών των υποχρεώσεων που επι-
βάλλεται ολοκληρωμένος  πραγματοποί-
ηση δημοκρατικού διαλόγου όχι μόνο για
τρόπους παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών
αλλά και για καθορισμό σε ποιές από αυτές
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. 

Οι θέσεις και προτάσεις της ΕΡSU συζη-
τήθηκαν και εγκρίθηκαν στη συνεδρία της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας
στις 10-11 Ιουνίου και έχουν ενσωματωθεί
σε έγγραφο το οποίο κυκλοφόρησε στις
εθνικές οργανώσεις μέλη για υποβολή πα-
ρατηρήσεων για πιθανές βελτιώσεις. Για
εφαρμογή των προτάσεων προτείνεται βρα-
χυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρό-
θεσμη διαδικασία για κάλυψη των οργανω-
τικών και χρηματοδοτικών αναγκών ειδι-
κότερα στους τομείς υγείας και κοινωνικών
υπηρεσιών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για 
• ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και βελ-
τίωση των απολαβών και των συνθηκών ερ-
γασίας του προσωπικού  

• λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και
ασφάλειας του προσωπικού των δημόσιων
υπηρεσιών σε διασύνδεση με τη δημόσια
υγεία γενικότερα

• ικανοποιητική πρόνοια για κάλυψη των
αναγκών δαπάνης για δημόσιες υπηρεσίες
ποιότητας και ποσότητας προσφοράς

• μέτρα που θα διασφαλίσουν συντηρή-
σιμη οικονομική ανάκαμψη και θα επιλύ-
σουν τα προβλήματα των ανισοτήτων και
της κλιματικής αλλαγής

• ενίσχυση της διαδικασίας συλλογικής
διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου
και των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλ-
λήλων και των συνδικαλιστικών τους ορ-
γανώσεων 

• αναγνώριση του ζωτικού ρόλου των ερ-
γαζομένων πρώτης γραμμής στο δημόσιο οι
οποίοι διαφύλαξαν τη συνοχή της κοινω-
νίας στη διάρκεια της πανδημίας

• επανεκτίμηση του ρόλου των Ευρωπαϊ-
κών και διεθνών θεσμών και της επιτακτι-
κής ανάγκης για αποτελεσματικό συντονι-
σμό των ενεργειών τους σε συνθήκες παν-
δημίας με ιδιαίτερη φροντίδα στους
θεμελιακής σημασίας τομείς της φροντίδας
υγείας. n
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Νέος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου:
Τα Δικαστήρια να παραμείνουν στυλοβάτες αρχών δικαίου
και προασπιστές ατομικών ελευθεριών των πολιτών

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου πραγματοποι-
ήθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην
παρουσία του Προέδρου της Δημο-

κρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η τελετή
διαβεβαίωσης του νέου Προέδρου του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου κ. Στέλιου Ναθαναήλ, ο
οποίος διορίστηκε από τον ΠτΔ στην ανώ-
τατη θέση στη Δικαιοσύνη μετά την αφυ-
πηρέτηση του προηγούμενου Προέδρου
Μύρωνα Νικολάτου.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε
την Προεδρία του Ανωτάτου μίας βαρύνου-
σας σημασίας και καθ’ όλα κομβικής θέσης
όσον αφορά την υπεράσπιση της συνταγ-
ματικής τάξης, την ευνομία και την εύρυθμη
λειτουργία του κράτους δικαίου, αλλά και
ως συνακόλουθο την προάσπιση των δι-
καιωμάτων των πολιτών και πρόσθεσε:

«Ο διορισμός του κ. Ναθαναήλ στο ύψι-
στο αξίωμα του Ανώτατου Δικαστικού Ορ-
γάνου της χώρας, εδράστηκε στις ακαδη-
μαϊκές σπουδές και την άριστη νομική του
επάρκεια, απόρροια της πέραν των τεσσά-
ρων δεκαετιών εμπειρίας και ευδόκιμου θη-
τείας του στην υπηρεσία της δικαιοσύνης
και τα δικαστικά έδρανα.

Πέραν τούτων, για τη λήψη της εν λόγω
απόφασης προσμετρήθηκε το ακέραιο του
χαρακτήρα, η ευσυνειδησία, η αντικειμενι-
κότητα, η αμεροληψία και η υψηλή αίσθηση
ευθύνης που επέδειξε ασκώντας όλα αυτά
τα χρόνια τα καθήκοντά του. Τούτων λεχ-
θέντων, δεν έχω αμφιβολία πως θα εργαστεί
με ζήλο προς τη διασφάλιση του κύρους και
της αξιοπιστίας της οποίας χαίρει το Ανώ-
τατο Δικαστήριο της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή, ως και οι προκάτοχοί
του, αναμένεται να συμβάλει ενεργά και σε
αγαστή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, στην ενίσχυση της λειτουργίας, τον
εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της

απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας.
Στόχος, ο οποίος, και το υπογραμμίζω, με
απόλυτο σεβασμό στην κατοχυρωμένη αυ-
τονομία και ανεξαρτησία του θεσμού, τέ-
θηκε στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων
μας, μέσα από το μεγάλο και καινοτόμο
έργο της μεταρρύθμισης του Δικαστικού
μας συστήματος, αλλά και της δομής των
Δικαστηρίων.»

Απευθυνόμενος στο νέο Πρόεδρο του
Ανωτάτου Δικαστηρίου ο ΠτΔ τόνισε:

«Τιθέμενος επικεφαλής μίας εκ των τριών
εξουσιών του κράτους, είμαι βέβαιος πως,
αναγνωρίζοντας πλήρως τη σημαντικότητα
του λειτουργήματος που αναλαμβάνετε, θα
θέσετε τη δική σας σφραγίδα σας, εντός του
χρόνου υπηρεσίας σας που δυστυχώς είναι
περιορισμένος, στη δικαιοσύνη του τόπου
μας, δικαιώνοντας τις προσδοκίες στις
οποίες εδράστηκε ο διορισμός σας. 

Συγχαίροντας σας, εύχομαι κάθε επιτυχία
στην επιτέλεση των υψηλών καθηκόντων
που αναλαμβάνετε. Σας διαβεβαιώ ότι προς
την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία θα είναι
αρωγός και συμπαραστάτης με αποκλει-
στική επιδίωξη την εκπλήρωση της ευθύνης

όσον αφορά τη διευκόλυνση του πολυσύν-
θετου έργου της δικαστικής εξουσίας».
Διαβεβαιώσεις του κ. Ναθαναήλ

Από την πλευρά του ο νέος Πρόεδρος
του Ανωτάτου Δικαστηρίου είπε, μεταξύ
άλλων, ότι η θέση στην οποία διορίζεται
φέρει μεγάλη ευθύνη, προσθέτοντας πως
«πρώτος μεταξύ ίσων, ο Πρόεδρος του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου οφείλει να θέσει τους
περαιτέρω στόχους για την πορεία της δι-
καιοσύνης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι ένα συλλο-
γικό όργανο. Αναπτύσσοντας μεταξύ μας
έναν υγιή εσωτερικό και δημοκρατικό διά-
λογο αναδεικνύεται η συλλογική του σοφία
που υποστηρίζει το όραμα του Προέδρου
και των μελών του για τα επόμενα βήματα.
Το όραμα αυτό δεν υλοποιείται παρά μόνο
με τη διαχρονική βοήθεια της Πολιτείας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο πρώτο αναγνώ-
ρισε τα προβλήματα στην απονομή της δι-
καιοσύνης, με έμφαση στις καθυστερήσεις».

Πρόσθεσε ότι «πρωτοστάτησε το Ανώ-
τατο Δικαστήριο στην αναζήτηση βοήθειας
από τους μηχανισμούς της ΕΕ σε διάφορους
τομείς που αφορούν τη λειτουργία των δι-

καστηρίων. Πράττοντας τούτο, αναθεώ-
ρησε παραδοσιακές αντιλήψεις του κοινού
δικαίου και προέβη σε τολμηρές τομές σε
πλείστα όσα θέματα που στο παρελθόν και
στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε θεω-
ρούνταν ως μη χρήζοντα επεμβάσεων. Η
μεταρρύθμιση έχει ήδη αρχίσει. Δημιουργή-
θηκαν νέα δικαστήρια τα οποία όχι μόνο
αποσυμφόρησαν το Ανώτατο Δικαστήριο,
αλλά και στελεχώθηκαν από δικαστές με
εξειδίκευση στον τομέα τους. Με το δικό
σας προσωπικό όραμα και την ενθερμή
αρωγή της πολιτείας μέσω του πρώην, αλλά
και του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως έχουν τροχοδρομηθεί ση-
μαντικότατες τομές στις δομές των δικα-
στηρίων και της κυριαρχίας τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ευελπιστεί ότι
σύντομα η Βουλή των Αντιπροσώπων θα
μετουσιώσει το όραμα αυτό σε νόμους,
ώστε να αρχίσει η υλοποίηση των ουσιαστι-
κών αυτών αλλαγών, οι οποίες θα βοηθή-
σουν όχι μόνο στην επιτάχυνση του ρυθμού
απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και θα προ-
σφέρει εκείνους τους αναγκαίους μηχανι-
σμούς αυτοελέγχου και αλληλοελέγχου,
τόσο απαραίτητους στην κοινωνία ενός
σύγχρονου και ταυτόχρονα ευρωπαϊκού
κράτους δικαίου».

Πρόσθεσε ότι «το όραμα όλων μας είναι
να στηριχθεί περαιτέρω η δικαιοσύνη με
την αγαστή συνεργασία όλων των παρα-
γόντων, με προεξάρχουσα την αρωγή της
πολιτείας και του δικηγορικού κόσμου, έτσι
ώστε να εμπεδωθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη
στο κοινό ότι τα δικαστήρια εργαζόμενα με
πλήρη διαφάνεια ήταν και θα παραμείνουν
στυλοβάτες των αρχών δικαίου και προ-
ασπιστές των ατομικών ελευθεριών του
κάθε πολίτη που κατοικεί στην Κυπριακή
Δημοκρατία». n

Δυναμική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
για Πορεία Σωτηρίας Δημόσιας Υπηρεσίας και Πρόνοιας 

Με την πλήρη στήριξη και της
ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε με τε-
ράστια επιτυχία στην Αθήνα στις

16 Ιουνίου μεγάλη Πορεία Σωτηρίας της
Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας. Η Πορεία, η
οποία διοργανώθηκε από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νο-
σοκομείων ΠΟΕΔΗΝ και την Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά-
δος ΟΕΝΓΕ άρχισε με συγκέντρωση στην
Πλατεία Μαβίλη μετά την οποία οι εργαζό-
μενοι πέρασαν από Υγειονομικές Μονάδες,
το Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργείο Εργα-
σίας και κατέληξαν στο Υπουργείο Υγείας.

Κύριο αίτημα στην εκδήλωση ήταν η
διεκδίκηση μιας ισχυρής Δημόσιας Υπηρε-
σίας και Πρόνοιας που θα είναι σε θέση να
προσφέρουν ποιοτική δωρεάν περίθαλψη
στον πληθυσμό ακόμη και σε περιπτώσεις
πανδημίας. Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε στάση εργα-
σίας στο Λεκανοπέδιο για να διευκολυν-
θούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να συμ-
μετάσχουν στην συγκέντρωση και την πο-
ρεία. 

Σε ανακοίνωση της η ΠΟΕΔΗΝ, μία από
τους διοργανωτές της εκδήλωσης τη χαρα-
κτήρισε επανεκκίνηση αγώνων και τόνισε
μεταξύ άλλων:   

«Έχουν αντιληφθεί οι πάντες πια τη ση-
μασία μιας ισχυρής Δημόσιας Υγείας και

Πρόνοιας που θα είναι σε θέση να προσφέ-
ρουν ποιοτική, δωρεάν περίθαλψη στον
πληθυσμό ακόμη και σε περιόδους πανδη-
μίας.

Με την επιστροφή στην κανονικότητα
άρχισαν να εμφανίζονται οι χρόνιες παθο-
γένειες στη Δημόσια Υγεία.

Ισχυρή Δημόσια Υγεία δεν γίνεται με
40.000 κενές οργανικές θέσεις και 5% του
ΑΕΠ Δημόσια Δαπάνη Υγείας. Ούτε καλύ-
πτονται τα κενά σε ΜΕΘ (θα πρέπει να λει-
τουργούν 3500 κλίνες) με τις αναγκαίες
αλλά προσωρινές ΜΕΘ που λειτουργούν
για την αντιμετώπιση περιστατικών κορω-
νοϊού (πολύ λιγότερες των αναγκών).

Στα Νοσοκομεία και τις άλλες Μονάδες
Υγείας όπως και στην Πρόνοια, υπηρετούν

16.000 έκτακτοι υπάλληλοι (Επικουρικοί,
ΟΑΕΔ, ΣΟΧ, κλπ.). Υπηρετούν πολλά χρό-
νια με ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας.
Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Πολέμησαν στην πρώτη γραμμή της παν-
δημίας. Ως εκ τούτω δικαιούνται την μονι-
μοποίησή τους. Οι πάγιες και διαρκείς
ανάγκες επιβεβαιώνονται από τις κενές ορ-
γανικές θέσεις που είναι πολλαπλάσιες και
η ίδια η πολιτεία το αποδέχεται με τις συνε-
χείς ανανεώσεις των συμβάσεων.

Αιτία πολέμου είναι για την ΠΟΕΔΗΝ η
παλινόρθωση των εργολάβων στις υποστη-
ρικτικές υπηρεσίες.

Για τέταρτο χρόνο εργάζεται 3000 μάχιμο
προσωπικό μέσω προγραμμάτων του
ΟΑΕΔ. Οι αποδοχές και τα εργασιακά δι-

καιώματα από τον ΟΑΕΔ είναι κουτσουρε-
μένα. Δικαιούνται να ξεφύγουν από την
άνιση μεταχείριση που υφίσταται και την
ομηρία με την μονιμοποίησή τους.

Η χρηματοδότηση του συστήματος είναι
τριτοκοσμική. Το όριο των δαπανών για τα
Νοσοκομεία εφέτος παραμένει καθηλω-
μένο στο 1.5 δις ευρώ. Λόγω της πανδημίας
η χρηματοδότηση με στοιχεία του Υπουρ-
γείου Υγείας αυξήθηκε 150 εκατ. ευρώ. Οι
Δημόσιες δαπάνες Υγείας παραμένουν κα-
θηλωμένες στο 5% του ΑΕΠ όταν γονάτι-
σαν συστήματα στις διπλανές χώρες με
7,5% Δημόσιες Δαπάνες Υγείας.

Πέραν του κορωνοϊού οι Υγειονομικοί
είναι εκτεθειμένοι συνεχώς σε λοιμώδη νο-
σήματα (Ηπατίτιδα, φυματίωση, AIDS
κλπ). 

Οι μισθοί των υγειονομικών είναι μισθοί
ανειδίκευτου εργάτη. Οι νεοδιόριστοι λαμ-
βάνουν καθαρό μισθό 650 ευρώ το μήνα. Τα
νυχτερινά και οι αργίες αμείβονται με 
½ ευρώ την ώρα.

Τα Κέντρα Υγείας αποψιλώθηκαν από
προσωπικό με μετακινήσεις για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των Νοσοκομείων. Οι
Προνοιακές Μονάδες της χώρας μας πα-
ρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε προσω-
πικό και εξοπλισμό.» n
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Θεσμοθετήθηκε η συνεργασία μεταξύ του ΑΠΚΥ 
και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η
Παγκύπρια Συντεχνία Δημόσιων Υπαλλήλων
(ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) θεσμοθετούν την έναρξη της συνεργα-

σίας τους με δράσεις προς όφελος της δημόσιας υπηρεσίας
και της κοινωνίας των πολιτών. Το πλαίσιο συνεργασίας
υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Σωκράτης
Κάτσικας και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Γλαύ-
κος Χατζηπέτρου, προχθές, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στο
κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στα Λατσιά.

Σε δηλώσεις του, ο Γλαύκος Χατζηπέτρου σημείωσε ότι η 
συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδίδει
αξία στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και θα είναι ωφέλιμη για τη δημόσια
υπηρεσία, τη δημόσια τάξη, αλλά και για την ευρύτερη κοι-
νωνία. Από πλευράς του, ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγ.
Σ. Κάτσικας, σημείωσε ότι ένα πανεπιστήμιο και δη δημό-
σιο, όπως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οφείλει να 
συνεργάζεται στενά με κοινωνικούς και οικονομικούς φο-
ρείς και να θέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία του στη 
διάθεση της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού. Και οι
δύο εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η συνεργασία που
εγκαινιάζεται θα είναι επωφελής και για τους δύο φορείς,
αλλά κυρίως για την ευρύτερη κοινωνία.

Το πλαίσιο συνεργασίας προνοεί, μεταξύ άλλων, τη χο-
ρήγηση υποτροφιών από το ΑΠΚΥ προς τα μέλη της

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., τη συνεργασία για τον σχεδιασμό και την προ-
σφορά εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων για
την επαγγελματική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και
του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη μετα-
φορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της εμπειρογνω-
μοσύνης των συμβαλλόμενων μερών προς κοινό όφελος
και την από κοινού ή/και με τρίτους διοργάνωση επιστη-
μονικών και άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε

εργασιακά, νομικά, συνδικαλιστικά και άλλα σχετικά θέ-
ματα.

Στην τελετή υπογραφής του Πλαισίου Συνεργασίας πα-
ρέστησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ κ. Χα-
ράλαμπος Προύντζος, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, κ.
Πανίκος Πέγκας και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονο-
μικών του ΑΠΚΥ, κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης. n

Η κραυγή #Icantbreathe (Δεν μπορώ να αναπνεύσω) αποτελεί μάθημα για όλους μας
και κάλεσμα υπέρ της δικαιοσύνης και κατά του ρατσισμού

Στις 25 Μαΐου, ο Τζορτζ Φλόυντ,
ένας σαρανταεξάχρονος Αμερικανός
πολίτης, πέθανε από ασφυξία κατά τη

σύλληψή του από αστυνομικό της αστυνο-
μίας της Μιννεάπολης. Καθώς οι σοκαρι-
στικές εικόνες της κτηνώδους σύλληψης
ενός αφροαμερικανού πολίτη διαδίδονταν
σε όλον τον κόσμο, ένα αυξανόμενο κύμα
διαμαρτυριών στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες ταρακούνησε τις συνειδήσεις των πο-
λιτών.

Μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, είναι
αδύνατο να παραμείνουμε σιωπηλοί.
Πολλώ δε μάλλον τη στιγμή που ο φόνος
αυτός δεν αποτελεί δυστυχώς μεμονωμένο
περιστατικό. Πέραν των πολλών άλλων πα-
ραδειγμάτων διακριτικής μεταχείρισης σε
βάρος μειονοτήτων, οι εφημερίδες συχνά
εξιστορούν ρατσιστικά εγκλήματα που
πλήττουν ιδιαίτερα τους αφροαμερικανούς.

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις αποτελούν
δηλητήριο που σιγά σιγά μολύνει τις κοινω-
νίες μας εκ των έσω, στις ΗΠΑ, στην Ευ-
ρώπη και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Πα-
ρότι συμμεριζόμαστε την οδύνη των θυμά-
των αυτών των καταχρηστικών πρακτικών,
είναι σαφές ότι η συμπαράστασή μας δεν
αρκεί. Πράγματι, τα θύματα του ρατσισμού
δεν είναι μόνο όσοι στερούνται βίαια το θε-
μελιώδες δικαίωμα στη ζωή και το όνομα
των οποίων βρίσκεται στους στενάχωρους
τίτλους των εφημερίδων. Όλα τα μέλη των
ομάδων που υφίστανται διακρίσεις αποτε-

λούν θύματα, καθώς αισθάνονται ότι πρέ-
πει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους προ-
κειμένου να εξασφαλίσουν τόσο τη δική
τους προσωπική ασφάλεια όσο και εκείνη
των οικογενειών τους.

Στον πυρήνα της αρχής του κράτους δι-
καίου βρίσκεται η ιδέα ότι όλοι είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου και πρέπει να αντιμετω-
πίζονται κατά τρόπο δίκαιο και αμερόλη-
πτο. Δεν μπορεί να υπάρξει Δικαιοσύνη
όταν τα θεσμικά όργανα που είναι επιφορ-
τισμένα με την προστασία και την απονομή
της Δικαιοσύνης δεν είναι αξιόπιστα. Δεν
μπορεί να υπάρξει κράτος δικαίου όταν το
δόγμα «νόμος και τάξη» εφαρμόζεται επι-
λεκτικά και δεν προστατεύει το σύνολο του
πληθυσμού κατά τρόπο ισότιμο και δίκαιο.
Η απονομή «ευθυνών» σε συγκεκριμένους
δημόσιους θεσμούς γενικά θα ήταν απλοϊκή
και άδικη.

Δεν θέλουμε να προβούμε σε βιαστικά
συμπεράσματα, αλλά να ζητήσουμε Δικαιο-
σύνη. Πράγματι, χρειάζεται να αντιμετωπί-
σουμε και να υπερνικήσουμε ένα δομικό
πρόβλημα με βαθιές ρίζες που απαιτεί με-
γαλύτερη επαγρύπνηση. Ο θεσμικός ρατσι-
σμός είναι ριζωμένος στις κοινωνίες μας και
έχει παρεισφρήσει ανεπαίσθητα στις σκέ-
ψεις μας σε τέτοιο βαθμό που η απλή δια-
κήρυξη της αλληλεγγύης και της οργής μας
δεν αρκεί. Χρειάζεται να εντοπίσουμε και
να δράσουμε αποφασιστικά ενάντια σε σκέ-
ψεις και ενέργειες που ευνοούν τις διακρί-

σεις σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Και πρέπει επίσης να αφουγκραστούμε

και να κατανοήσουμε τα αιτήματα που επι-
χείρησαν να προωθήσουν οι διαδηλωτές
κατά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι διαδη-
λώσεις αποτελούν κάλεσμα για Δικαιοσύνη
για όλους, για τον τερματισμό της μερολη-
πτικής προσέγγισης του «νόμου και της
τάξης».

Είναι λυπηρό ότι ορισμένες περιπτώσεις
επεισοδίων και λεηλασιών - που σαφώς
πρέπει να αποτρέπονται και να τιμωρούν-
ται - αμαύρωσαν τις κατά τα άλλα ειρηνι-
κές διαμαρτυρίες. Αυτές οι περιπτώσεις
όμως δεν αλλοιώνουν το θεμελιώδες μή-
νυμα της πλειονότητας των διαδηλωτών. Οι
αρχές έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν
το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν
και να συνέρχονται ειρηνικά. Αυτό απαιτεί
θάρρος, ενσυναίσθηση και υποδειγματική
αστυνόμευση.

Πέραν της αίσθησης του επείγοντος
αυτών των ημερών, η λαϊκή οργή δεν θα αμ-
βλυνθεί αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη. Ζη-
τούμε την άμεση, αποτελεσματική και ανε-
ξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών θανά-
του του Τζορτζ Φλόυντ. Καλούμε επίσης τις

αρχές να αναλάβουν αποτελεσματική
δράση προκειμένου να εξασφαλίσουν τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
όλες τις περιπτώσεις και την ανάλογη διεκ-
περαίωση των επιχειρήσεων της αστυνο-
μίας.

Γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ
αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις
διότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις εκδηλώ-
νονται επικίνδυνα και στις δικές μας κοινω-
νίες. Για αυτό το λόγο απευθύνουμε το κά-
λεσμά μας σε όλους τους αρμόδιους φορείς
και των δύο ηπείρων: πρέπει να εντείνουμε
τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση
του ρατσισμού και των διακρίσεων. Πρέπει
να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και να αντιμετωπί-
ζουμε αποτελεσματικά κάθε καταχρηστική
πρακτική. Τα άτομα που διαπράττουν, επι-
τρέπουν ή καλύπτουν ρατσιστικά εγκλή-
ματα, που διαδίδουν ή προωθούν τη ρητο-
ρική μίσους, ιδίως όταν κατέχουν νόμιμη
εξουσία, πρέπει να διώκονται από τη δι-
καιοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιείκεια.

Όσα συμβαίνουν σήμερα πρέπει να απο-
τελέσουν μάθημα για όλους μας, και στις
δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όταν ένα με-
γάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να
εμπιστευθεί πλήρως όσους υποτίθεται ότι
τον προστατεύουν, η ίδια η «κόλλα» των
δημοκρατικών μας κοινωνιών - που μας
κρατάει ενωμένους - κινδυνεύει να διαλυ-
θεί. n
Luca Jahier
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
José Antonio Moreno Díaz

Κοινή δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής και του προέδρου της ομάδας της ΕΟΚΕ για τα θεμελιώδη δι-
καιώματα και το κράτος δικαίου (FRRL)

Τερματίστηκε στο Υπουργείο Εργασίας ο τετραψήφιος αριθμός 1433

Το Υπουργείο Εργασίας, ανακοίνωσε
ότι έχει τερματιστεί η λειτουργία του
παγκύπριου τετραψήφιου αριθμού

1433,λόγω του ότι τα Ειδικά Σχέδια που
υλοποίησε το Υπουργείο για την περίοδο
από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020

έχουν ολοκληρωθεί.
Η ομάδα που στελέχωνε το τηλεφωνικό

κέντρο, η οποία απαρτιζόταν από 15 συνα-
δέλφους, θα αξιοποιηθεί για τη διενέργεια
των απαραίτητων ελέγχων των Ειδικών 
Σχεδίων καθώς και για την υλοποίηση των

Ειδικών Σχεδίων της 4ης περιόδου που αφο-
ρούν πλέον επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση coron-
avirus@mlsi.gov.cy θα συνεχίσει να δέχεται
απορίες και ερωτήματα που μπορεί να υπάρ-
χουν. n
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Άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΙΚΑΡΟΣ 2020»

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στις 16 Ιουνίου η
άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότη-

τας «ΙΚΑΡΟΣ 2020» στο Πεδίο Βολής Αε-
ροσκαφών του Τμήματος Δασών (Δάσος
«ΠΡΟΦΑΛΙ»), πλησίον του στρατοπέδου
Κόσιης. Σκοπός της άσκησης ήταν η βελ-
τίωση της ασφάλειας και αποτελεσματικό-
τητας των πτητικών επιχειρήσεων.

Ειδικοί στόχοι της άσκησης ήσαν:
• Η πρακτική εφαρμογή των σχεδίων αε-

ροπυρόσβεσης ΙΚΑΡΟΣ 1 και ΙΚΑΡΟΣ 2.
• Ο συντονισμός των εναέριων μέσων πυ-

ρόσβεσης εντός του εναέριου χώρου της
πυρκαγιάς (Fire Traffic Area).

• Η εφαρμογή των πρότυπων διαδικα-
σιών λειτουργίας (SOPs).

• Ο έλεγχος και η χρήσης κοινής γλώσ-
σας και γλωσσικά εμπόδια.

• Η κατανόηση της έννοιας του συντονι-

σμού σε πυρκαγιά.
• Ο έλεγχος επικοινωνίας μεταξύ εναέ-

ριων μέσων.
• Ο εντοπισμός από τους συμμετέχοντες

τυχόν εσφαλμένων αντιλήψεων ή οποιεσ-
δήποτε δυσκολίες, κατά τις επιχειρήσεις πυ-
ρόσβεσης.

• Η ετοιμότητα και οι ταχείες διαδικασίες
για απογείωση των πτητικών μέσων.

• Η εξοικείωση σε ένα κοινό αλλά πολύ
περιορισμένο περιβάλλον εντός του εναέ-
ριου χώρου της πυρκαγιάς.

• Η συνάντηση των εμπλεκόμενων υπη-
ρεσιών και η έκφραση των ανησυχιών και
των προσδοκιών τους.

• Η διαπίστωση πιθανών περιορισμών
της αεροπορίας και διαχείριση εκτίμησης
κινδύνου σε αποστολές κατάσβεσης πυρ-
καγιών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της άσκησης

και το σενάριο που εφαρμόστηκε, αρχικά
απογειώθηκαν και εμπλέχτηκαν με την κα-
τάσβεση της πυρκαγιάς τα τέσσερα αερο-
πλάνα της Μονάδας Πτητικών Μέσων του
Τμήματος Δασών, στη βάση του σχεδίου
ΙΚΑΡΟΣ 1.

Μετά από αξιολόγηση της κατάστασης
και σύμφωνα με το σχέδιο ΙΚΑΡΟΣ 2, ήλθε
στον εναέριο χώρο της πυρκαγιάς και ανά-
λαβε καθήκοντα συντονισμού αεροσκαφών
το ελικόπτερο της Αστυνομίας, ενώ στη
μάχη εισήλθε ακόμη ένα ελικόπτερο της
Εθνικής Φρουράς, δύο ελικόπτερα Kamov
32 και δύο ελικόπτερα των Βρετανικών Βά-
σεων.

Στην άσκηση της 16ης Ιουνίου συμμετεί-
χαν τα ακόλουθα Πτητικά Μέσα:

• Τμήμα Δασών - Μονάδα Πτητικών
Μέσων

Τρία Αεροπλάνα Air Tractor 802F

Ένα Αεροπλάνο rush 550P
• Πυροσβεστική Υπηρεσία
Δύο Ελικόπτερα Kamov 32 
• Αστυνομία Κύπρου - Μονάδα Αεροπο-

ρικών Επιχειρήσεων
Ένα Ελικόπτερο Augusta Westland 139
• Εθνική Φρουρά - 460 Μοίρα Έρευνας

και Διάσωσης
Ένα Ελικόπτερο Augusta Westland 139
• Βρετανικές Βάσεις - 84 Μοίρα Βασιλι-

κής Αεροπορίας της Βρετανίας
Δύο Ελικόπτερα Griffin
Συμμετέχουσες υπηρεσίες στην ανάγκη

ήσαν το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία, η Αστυνομία, η Μονάδα Αερο-
πορικών Επιχειρήσεων, η Εθνική Φρουρά,
οι Βρετανικές Στρατιωτικές Βάσεις, η Πολι-
τική Άμυνα, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, το Τμήμα Μετεωρολογίας και το
Υπουργείο Εξωτερικών. n

Εκτίθενται στην Κρατική Πινακοθήκη – ΣΠΕΛ
απελευθερωθέντα από την κατοχή έργα τέχνης 

Μέχρι την 1η Αυγούστου θα είναι
ανοικτή για το κοινό στην Κρα-
τική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέ-

χνης – ΣΠΕΛ στην Πύλη Αμμοχώστου η
έκθεση «Ξαναγέννηση» με τα 219 έργα τέ-
χνης τα οποία επεστράφησαν μετά από 46
χρόνια, από την Τουρκοκυπριακή στην Ελ-
ληνοκυπριακή Κοινότητα, στο πλαίσιο της
συμφωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύ-
πριου ηγέτη για ανταλλαγή πολιτιστικών
αγαθών. 

Τα έργα που επιστράφηκαν και εκτίθεν-
ται στην Κρατική Πινακοθήκη ενώ προέρ-
χονται από ένα συγκεκριμένο τόπο, την Αμ-
μόχωστο, στην πραγματικότητα από μόνα
τους αποτελούν σύνοψη της πολιτιστικής

Ιστορίας της σύγχρονης καλλιτεχνικής πα-
ρουσίας στον τόπο μας. Όπως εκτίμησε και
ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδό-
μου σε επίσκεψη του στην έκθεση τα έργα
είναι μια μεγάλη κληρονομιά ζωγράφων
όπως ο Γεώργιος Πολ. Γεωργίου, ο Στέλιος
Βότσης και άλλοι και αξίζει να τα δουν όλοι
οι Κύπριοι στην έκθεση τους στην Κρατική
Πινακοθήκη. 

Μεταξύ των έργων που επιστράφηκαν
περιλαμβάνονται και έργα Ελλήνων ζωγρά-
φων, μεγάλης αξίας που είχαν μείνει ι απο-

κλεισμένα στην Αμ-
μόχωστο με την κα-
ταστροφή της
εισβολής και κατοχής.
Σαράντα-έξι χρόνια
μετά την εισβολή,
επεσήμανε και ο
Υπουργός Παιδείας,
με την Αμμόχωστο να
παραμένει ακόμα κα-
τεχόμενη, έρχεται
αυτό το μήνυμα μέσα
από την πόλη εκείνη
που διακρινόταν και
για την πολιτιστική
τη δράση. ΄Εχουμε
σήμερα μπροστά μας
αυτή τη ξεχωριστή

συλλογή έργων που μας θυμίζει και την
ενότητα της πατρίδας μας και την ενότητα
της πολιτιστικής δημιουργίας μέσα στην
Ιστορία.  n



Άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης
μετακίνησης εντός Σένγκεν

Η γρήγορη επιστροφή σε μια πλήρως λειτουργική
ζώνη Σένγκεν είναι απαραίτητη για να διαφυλαχθεί
η ελευθερία της μετακίνησης και να διασφαλιστεί η
ανάκαμψη της οικονομίας, υπογραμμίζει το ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές, σε ψήφισμα που υιοθέτησαν
με 520 ψήφους υπέρ, 86 κατά και 59 αποχές, εκ-
φράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τους ενα-
πομείναντες εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους
στη ζώνη Σένγκεν και τις επιπτώσεις τους σε αν-

θρώπους και επιχειρήσεις.
Τονίζουν ότι η γρήγορη και συντονισμένη επιστροφή σε μια πλήρως λειτουργική ζώνη

Σένγκεν είναι υψίστης σημασίας προκειμένου αφενός να διατηρηθεί η ελευθερία της με-
τακίνησης, ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αφετέρου να
διασφαλιστεί η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ μετά την πανδημία. Οι ευρωβουλευτές κα-
ταδικάζουν οποιαδήποτε μη συντονισμένη, διμερή δράση από μεμονωμένα κράτη μέλη και
υπογραμμίζουν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης στο εκ νέου άνοιγμα των συνό-
ρων.

Το ΕΚ ζητά επίσης να ανοίξει επειγόντως η συζήτηση για το σχέδιο ανάκαμψης για τη
ζώνη Σένγκεν, προκειμένου ο οποιοσδήποτε προσωρινός εσωτερικός έλεγχος να μην απο-
κτήσει ατύπως μόνιμο χαρακτήρα. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σχέδιο
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ενδεχόμενου δεύτερου κύματος.

Ο πρόεδρος και εισηγητής της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ Juan Fernando
López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε τα εξής: «Αν και η ολοένα αυξανόμενη άρση
των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι καλό νέο, ο τρόπος με τον οποίο
πραγματοποιείται δεν είναι ο πλέον κατάλληλος. Αν δεν επιστρέψουμε σε μια πλήρως λει-
τουργική ζώνη Σένγκεν θα μας λείπει πάντα μια πέτρα στα θεμέλια της ανάκαμψης. Η πλή-
ρης αποκατάσταση της ελεύθερης μετακίνησης, η απουσία διακριτικής μεταχείρισης, η
αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι ύψιστης σημασίας και βασικές αξίες της
ΕΕ».

Χρειάζεται μεσοπρόθεσμα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, να σκεφτούμε πώς να βελτιώ-
σουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών για να διασφαλίσουμε μια πραγματική
Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της ζώνης Σένγκεν. Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων, κα-
λούν την Επιτροπή να προτείνει μία μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της ζώνης Σένγκεν.

Το ΕΚ ζητά επίσης από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές
τους για την ολοκλήρωση της ζώνης Σένγκεν και να προχωρήσει η ένταξη της Βουλγα-
ρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας. n

Καταδίκη όλων των μορφών 
ρατσισμού, μίσους και βίας

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στις
κοινωνίες μας, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές, ζητών-
τας από την ΕΕ να αντιταχθεί ισχυρά και αποφασι-
στικά στον ρατσισμό, τη βία και την αδικία.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε με 493 ψήφους
υπέρ, 104 κατά και 67 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο «καταδικάζει απερίφραστα τον αποτρόπαιο

θάνατο του George Floyd στις ΗΠΑ» και παρόμοια περιστατικά σε άλλα μέρη του κόσμου.
Οι ευρωβουλευτές καλούν τις αρχές των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τον δομικό ρατσισμό
και τις ανισότητες, ενώ καταδικάζουν την αστυνομική καταστολή κατά ειρηνικών διαδη-
λωτών και δημοσιογράφων  και την απειλή του πρόεδρου Trump ότι θα κινητοποιήσει τον
στρατό της χώρας και την «εμπρηστική ρητορική» του.

Το Κοινοβούλιο στηρίζει τις πρόσφατες μαζικές διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και
των διακρίσεων σε όλο τον κόσμο, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τις θεωρίες περί «λευκής
υπεροχής» σε όλες τις μορφές τους. Ακόμη, καταδικάζει τα περιστατικά λεηλασίας, εμ-
πρησμών, βανδαλισμών και καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που προκά-
λεσαν ορισμένοι βίαιοι διαδηλωτές.

Η χρήση βίας από τις αστυνομικές αρχές θα πρέπει να είναι «πάντα νόμιμη, αναλογική,
αναγκαία και η ύστατη λύση», τονίζουν οι ευρωβουλευτές, επισημαίνοντας ότι «η χρήση
υπέρμετρης βίας κατά του πλήθους είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας» και
τονίζοντας ότι περιστατικά αστυνομικής βίας και κατάχρησης εξουσίας δεν πρέπει να μέ-
νουν ατιμώρητα, καθώς και ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα μαγνητοσκόπησης περιστα-
τικών αστυνομικής βίας προς χρήση ως αποδεικτικά στοιχεία.

Το κείμενο καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να σταματήσουν τη διαμόρφωσης προφίλ
βάσει φυλετικών ή εθνοτικών χαρακτηριστικών σε κάθε μορφή επιβολής του ποινικού δι-
καίου, αντιτρομοκρατικών μέτρων και ελέγχων της μετανάστευσης. Οι νέες τεχνολογίες σε
αυτό τον τομέα δε θα πρέπει να δημιουργούν κινδύνους διακρίσεων εναντίον φυλετικών
και εθνοτικών μειονοτήτων, προσθέτει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου πρέπει να έχουν «υπο-
δειγματική στάση όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων», δη-
λώνουν οι ευρωβουλευτές, ζητώντας και την βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τη
διαφορετικότητα στην αστυνομία.

Η καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής πρέπει να είναι προτεραιότητα της ΕΕ,
σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, που ζητούν από το Συμβούλιο «να προχωρήσει αμέσως
στην απεμπλοκή και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οριζόντια
οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων», η οποία παραμένει στάσιμη από το 2008,
όταν και υπέβαλε την πρόταση η Επιτροπή. n

Οι πολίτες αναμένουν δραστικά μέτρα
για την ανάκαμψη της ΕΕ

Ο πρόεδρος του ΕΚ, Νταβίντ Σασόλι, κάλεσε
τους ηγέτες της ΕΕ να αναλάβουν δράση για την
ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την κρίση του
Covid-19.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ο επόμενος μακρο-
πρόθεσμος προϋπολογισμό της ΕΕ βρέθηκαν στο
επίκεντρο βιντεοδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, στις 19 Ιουνίου, κατά την οποία ο Ντα-
βίντ Σασόλι απευθύνθηκε στους αρχηγούς κρατών

και κυβερνήσεων.
“Ο χρόνος είναι μια πολυτέλεια που δεν μας επιτρέπεται”, είπε. “Πρέπει να δράσουμε

επειγόντως και με θάρρος, καθώς οι ευρωπαίοι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες
χρειάζονται άμεση απάντηση. Οι πολίτες μας αναμένουν δραστικά μέτρα. Τώρα ήρθε η
ώρα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.”

Ο Σασόλι χαρακτήρισε την πρόταση της Επιτροπής “φιλόδοξη” αλλά πρόσθεσε: “Κατά
την άποψή μας, αγγίζει μόνο την επιφάνεια των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.”

Ο πρόεδρος μίλησε, επίσης, εναντίον της έκδοσης δανείων ως μέρος των σχεδίων ανά-
καμψης. “Το ΕΚ επιθυμεί να τονίσει ότι κάθε κοινό χρέος που εκδίδεται πρέπει να απο-
πληρώνεται με δίκαιο τρόπο, χωρίς να επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές”, είπε.

“Ας μην ξεχνάμε ότι η παροχή στήριξης μόνο υπό τη μορφή δανείων θα είχε ασύµµετρο
αντίκτυπο στο επίπεδο χρέους των επιμέρους κρατών μελών και θα ήταν εν τέλει πιο δα-
πανηρή για την Ένωση. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να αναδιαμορφώσουμε την Ευρώπη και
να την κάνουμε πιο ισότιμη, πιο πράσινη και περισσότερο στραμμένη προς το μέλλον. Πρέ-
πει, λοιπόν, να αδράξουμε την ευκαιρία για εισαγωγή νέων ιδίων πόρων”.

Ο Σασόλι χαρακτήρισε την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων για την ΕΕ “απαραίτητη προ-
ϋπόθεση” για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της
ΕΕ.

Τονίζοντας τη σημασία ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης και προϋπολογισμού, είπε:
“Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να περιορίσουμε το ύψος των φιλοδοξιών μας.
Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας την αξία της Ευρώπης και την ικανότητα εύρεσης λύ-
σεων που έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους.”

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, στις τρέχουσες συνομιλίες ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου
σχετικά με τις μελλοντικές τους σχέσεις. Την προηγούμενη ημέρα, το Κοινοβούλιο ενέ-
κρινε έκθεση στην οποία παρουσιάζει τις θέσεις του. “Θα προωθήσουμε μια φιλόδοξη,
σφαιρική και περιεκτική συμφωνία που θα συνάδει με τις κοινές δεσμεύσεις που αναλή-
φθηκαν στην πολιτική δήλωση..” n

«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: 
νέα ευρωπαϊκή στρατηγική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ολοκληρωμένη
νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, με στόχο να
επαναφέρει τη φύση στη ζωή μας, και τη στρατηγική
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές
και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. Οι
δύο στρατηγικές είναι αλληλοενισχυόμενες, φέρνουν
σε επαφή τη φύση, τους γεωργούς, τις επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές για να εργαστούν από κοινού για

ένα ανταγωνιστικώς βιώσιμο μέλλον.
Σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, προτείνονται φιλόδοξες ενω-

σιακές δράσεις και δεσμεύσεις για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην 
Ευρώπη και στον κόσμο και τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων μας σε παγ-
κόσμια πρότυπα για την ανταγωνιστική βιωσιμότητα, την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και του πλανήτη, καθώς και για τα μέσα βιοπορισμού όλων των παραγόντων της
αλυσίδας αξίας των τροφίμων. Η κρίση της COVID-19 κατέδειξε πόσο ευάλωτους μας 
καθιστά η όλο και μεγαλύτερη απώλεια της βιοποικιλότητας και πόσο σημαντική είναι η 
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος τροφίμων για την κοινωνία μας. Οι δύο στρατηγικές
θέτουν τον πολίτη στο επίκεντρο, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να αυξήσουν την 
προστασία της ξηράς και της θάλασσας, αποκαθιστώντας τα υποβαθμισμένα οικοσυστή-
ματα και καθιερώνοντας την ΕΕ ως ηγετική δύναμη στη διεθνή σκηνή, τόσο όσον αφορά
την προστασία της βιοποικιλότητας όσο και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης αλυσίδας 
τροφίμων.

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία, δήλωσε τα ακόλουθα: «Η κρίση του κορονοϊού κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι
και πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότη-
τας και φύσης. Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν σαφή
και υπαρκτό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν ζωτικό μέρος
της σημαντικής μετάβασης που αναλαμβάνουμε».

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τη με-
τάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, όχι μόνο εντός των συνόρων της, αλλά και εκτός
αυτών. Μέσω της διεθνούς συνεργασίας, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, η
ΕΕ θα προωθήσει περισσότερο βιώσιμες πρακτικές γεωργίας και αλιείας, θα μειώσει την
αποψίλωση των δασών, θα ενισχύσει τη βιοποικιλότητα και θα βελτιώσει τα αποτελέσματα
της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής. Η Επιτροπή θα ενσωματώσει αυτές τις
προτεραιότητες της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» στις κατευθύνσεις προ-
γραμματισμού για τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την περίοδο 2021-2027. n

τΕτΑρτη 1 ΙΟυΛΙΟυ 202010

ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου
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Για έβδομη συνεχή χρονιά κράτη μέλη της Ταχυδρο-
μικής  ΄Ενωσης για τη Μεσόγειο “Euromed Postal”
εκδίδουν και φέτος γραμματόσημο με κοινό θέμα το

οποίο για το 2020 είναι η «Παραδοσιακή Γαστρονομία». 
Η  Κύπρος επέλεξε στην αναμνηστική σειρά που θα κυ-

κλοφορήσει την Πέμπτη 9 Ιουλίου το καθαρά παραδοσιακό
κυπριακό φαγητό κολοκάσι για το οποίο θα εκδοθεί γραμ-

ματόσημο 64 σεντ. Το κολο-
κάσι,  με το χαρακτηριστικό
κωνικό σχήμα και το πλούσιο
φύλλωμα,  που αποδίδονται
πολύ επιτυχημένα στο ανα-
μνηστικό γραμματόσημο, πε-
ριλαμβάνεται στις προτιμή-
σεις των Κυπρίων αλλά και
των ξένων που το γνωρίζουν.
Είναι ταυτισμένο με την Κυ-
πριακή γαστρονομία και ολό-
κληρη την κουλτούρα της πα-
τρίδας μας.      

Το κολοκάσι είναι υψηλής
θρεπτικής αξίας τροφή και οι ειδικοί του αποδίδουν και ση-
μαντική συνεισφορά στο ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι
πλούσιο σε βιταμίνες Α και C,  πρωτεΐνες, υδατάνθρακες,
φυτικές ίνες και αμινοξέα. 
 Και επετειακά γραμματόσημα

Με την ευκαιρία  της έκδοσης του γραμματοσήμου της
παραδοσιακής γαστρονομίας τα Κυπριακά Ταχυδρομεία εκ-
δίδουν και τρία επετειακά γραμματόσημα δυο σε σχέση με
τον απελευθερωτικό αγώνα και ένα για την Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων. 
65 Χρόνια Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ

Φέτος συμπληρώνονται 65 χρόνια από την 1η Απριλίου
1955, ημέρα έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια ημέρα
ορόσημο για την κυπριακή Ιστορία, γιατί απέδειξε το ψυ-
χικό σθένος του κυπριακού Ελληνισμού και την ακράδαντη

πίστη του στο αίτημα της
Ένωσης με την Ελλάδα. Μια
μέρα ορόσημο για την παγ-
κόσμια Ιστορία, γιατί ανέ-
δειξε την ισχύ του πόθου
για ελευθερία που κατανικά
το σκοτάδι της αποικιοκρα-
τίας. Οι φιλήσυχοι νέοι της
Κύπρου μετατράπηκαν σε
δεινούς και πολυμήχανους
αγωνιστές της ελευθερίας, η
μαθητιώσα νεολαία μετα-
τράπηκε σε ορμητικό ηφαί-
στειο και οι γυναίκες μετα-
τράπηκαν σε φάρους ψυχικού σθένους. Η συμμετοχή σύσ-
σωμου του Ελληνισμού της Κύπρου είναι το συστατικό που
γιγάντωσε τον Αγώνα, προκάλεσε τον θαυμασμό όλων των
ελεύθερων ανθρώπων ανά το παγκόσμιο και υποχρέωσε τη
Μεγάλη Βρετανία σε αναδίπλωση με συνέπεια τη δημιουρ-
γία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
25 Χρόνια Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Το 1995 άρχισε τη λειτουργία του το «Μέλαθρον Αγωνι-
στών ΕΟΚΑ», που ήταν μια ιδέα και ένα όραμα των επι-

ζώντων αγωνιστών της
ΕΟΚΑ 1955-1959. Με σύν-
θημα «Χρέος σ’ αυτούς που
φύγανε, οφειλή σ’ αυτούς
που ζούνε» ρίχτηκαν όλοι με
σύμπνοια και αλληλοστή-
ριξη και ολοκλήρωσαν τον
ιερό αυτό στόχο με την από-
λυτη στήριξη της Πολιτείας,
της Εκκλησίας, οργανωμέ-
νων φορέων και οργανώ-
σεων. Οι πόρτες του Μελά-
θρου άνοιξαν αρχικά για

τους Αγωνιστές του Απελευθερωτικού μας Αγώνα και στη
συνέχεια για τους αγωνιστές όλων των σύγχρονων αγώνων
της Κύπρου, για να καλύπτει σήμερα τον κάθε συμπατριώτη
μας που το έχει ανάγκη. Στο Μέλαθρον λειτουργεί από της
ίδρυσής ταυ «Στέγη Ηλικιωμένων», ενώ μπορεί να περη-
φανεύεται για το «Κέντρο Αποκατάστασης» που εξειδι-
κεύεται στην αποκατάσταση του νευρικού, μυοσκελετικού
και αγγειακού συστήματος καθώς και άλλων παθήσεων.
60 Χρόνια ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύ-
θηκε το 1960 και είναι η πλέον αντιπροσωπευτική, πολιτικά
και οικονομικά ανεξάρτητη εργοδοτική οργάνωση της
χώρας. Η ιστορία της ΟΕΒ είναι ταυτόσημη με την εξέλιξη
του σύγχρονου κυπριακού επιχειρείν και μέσα από τη
δράση της αποτελεί
καθοριστικό φορέα
κοινωνικής και οικο-
νομικής ανάπτυξης.
Τα Μέλη της Οργά-
νωσης, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν και 65
Επαγγελματικούς
Συνδέσμους, προέρ-
χονται από όλους
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, καλύπτουν
πέραν του 75% του ΑΕΠ και απασχολούν πέραν του 60%
του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αποτελεί αναγνωρι-
σμένο κοινωνικό εταίρο και ως η φωνή της επιχειρηματικής
κοινότητας, εκπροσωπεί την Κύπρο στη Διεθνή Οργάνωση
Εργοδοτών και την BusinessEurope, την πανευρωπαϊκή ερ-
γοδοτική οργάνωση. Όραμα της είναι να αποτελεί τον ηγε-
τικό εκπρόσωπο του εργοδοτικού και επιχειρηματικού κό-
σμου και να δρα ως καταλύτης για την κοινωνική και οικο-
νομική ανάπτυξη και ευημερία του τόπου. n

Τέσσερα αναμνηστικά γραμματόσημα στις 9 Ιουλίου 
Επέτειοι ΕΟΚΑ και ΟΕΒ και το κολοκάσι 

Τιμήθηκε η ΠΑΣΥΔΥ από το 
Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών

Με την απονομή αναμνηστικών
ταμπλέτων στους Γλαύκο Χατζη-
πέτρου, ΓΓ της Οργάνωσης μας

και Τάκη Χαμπουρίδη, Πρόεδρο του Τμη-
ματικού Συμβουλίου ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας,
τιμήθηκε η Συντεχνία μας από το Σύνδεσμο
Αποστράτων Αξιωματικών Κυπριακού
Στρατού στην Ετήσια Συνεστίαση των
μελών του, στην οποία παρέστη και ο ήδη
αφυπηρετήσας αρχηγός της Εθνικής Φρου-
ράς Στρατηγός Ηλίας Λεοντάρης, ο οποίος
επίσης τιμήθηκε από το Σύνδεσμο. 

Στη φωτογραφία οι τιμηθέντες με την
ηγεσία του Συνδέσμου.

Στο ΣΑΑΚΣ η ΠΑΣΥΔΥ έχει παραχωρή-
σει χώρους στο οίκημα Λευκωσίας για στέ-

γαση των γραφείων του και συναφείς λει-
τουργίες του. n Εγκαινιάζεται «Φορολογική Πύλη»

Το Τμήμα Φορολογίας εντός των ημε-
ρών θα λειτουργήσει τη νέα ηλεκτρο-
νική του υπηρεσία με την ονομασία

«Φορολογική Πύλη», ως κεντρικό σημείο
παροχής υπηρεσιών όπου πολίτες και επι-
χειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να πλη-
ροφορηθούν απευθείας η μέσω των εκπρο-
σώπων τους, για τις οφειλές και πληρωμές
προς το Τμήμα.

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω
της Πύλης να καταχωρούν αυτοφορο-
λογίες, προσωρινές φορολογίες και παρα-
κρατήσεις φόρων και να προβαίνουν 
σε ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω των 
τραπεζικών τους λογαριασμών (internet
banking).

Η πρόσβαση στην «Φορολογική Πύλη»
θα είναι δυνατή με τη χρήση των ίδιων 

κωδικών πρόσβασης με την υπηρεσία
TAXISnet. n

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
στον Πρωταρά

Για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο
ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο δια-
μέρισμα στον Πρωταρά. Είναι εξοπλι-
σμένο με δυο κλιματιστικά, τηλεόραση,
πλυντήριο και άλλα απαραίτητα χρει-
ώδη. Διαθέτει δικό του χώρο στάθμευ-
σης και αποθήκη. 

Πληροφορίες τηλ. 99678366

Μέχρι τις 30 Αυγούστου η υποβολή
της Δήλωσης Εισοδήματος μισθωτών, 
συνταξιούχων και αυτοεργοδοτούμενων

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε
ότι η ημερομηνία υποβολής της Δή-
λωσης Εισοδήματος 2019 για: (α) μι-

σθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1) και (β)
αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύ-
κλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000
(ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η
πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, παρατεί-
νεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2020 και
ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020).

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση υποβολής
Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και
(ΤΦ1αυτ.) για το έτος 2019, προκύπτει μόνο
όταν το Μεικτό Ετήσιο Εισόδημα υπερβαί-
νει τις €19,500.

Οι πιο πάνω Δηλώσεις θα είναι σύντομα
διαθέσιμες για ηλεκτρονική υποβολή και οι
χρήστες TAXISnet, θα λάβουν σχετική ει-
δοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρο-
μείο (TAXISnet email address). n
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Η Μαρία Κκουσιή, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Λει-
τουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρό-
που Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, από τις 2 Απριλίου 2020.

Ο Σοφοκλής Καρασαμάνης, Γραμματέας
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (με δοκιμα-
σία), διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Δι-
κηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρε-
σία, από την 1η Ιουνίου 2020.

Η Νικολέττα Νικολάου, Πρωτοκολλητής
(με δοκιμασία), Δικαστική Υπηρεσία, διορί-

ζεται με δοκιμασία στη θέση Δικηγόρου της
Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, από την 1η
Ιουνίου 2020.

Οι πιο κάτω Δημόσιοι Κατήγοροι, Νομική
Υπηρεσία, διορίζονται στη θέση Δικηγόρου
της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, από
την 1η Ιουνίου 2020: Μάριος Κουτσόφτας,
Έλενα Κληρίδου.

Η Δέσποινα Κουρουσίδου, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός Β΄ (Κτηματολογίου), διορί-
ζεται στη Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νο-
μική Υπηρεσία, από την 1η Ιουνίου 2020.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική
Υπηρεσία, από την 1η Ιουνίου 2020: Αθα-
νασία Αχιλλέως, Πέτρος Βαρνάβας, Αφρο-
δίτη Γρηγορίου, Νικόλ Γρηγορίου, Ζακελίνα
Ερωτοκρίτου, Χάρις Καραολίδου, Βασιλεία
Κουρουζίδου, Μαρία Κοτσώνη, Μαρία
Κούρτη, Άννα Ματθαίου, Αντώνιος Μελάς,
Ανδρονίκη Οδυσσέως, Θεοδώρα Παπακυ-
ριακού, Ερασμία Παπαλοΐζου, Χρυστάλλα
Παπουή, Νικολέτα Παπούτσα, Αφροδίτη
Παρπαρίνου, Μαρία Πήλικου, Πολύδωρος
Σελίπας, Λουίζα Σίγαρ, Φρόσω Σωτηρίου,
Αγγέλα Τιμοθέου, Μαριάννα Τσαγκάρη,

Ζήνα Χαραλάμπους, Πηνελόπη Χαραλάμ-
πους, Κάτια Χατζηδημητρίου, Στεφανία Χα-
τζηστεφάνου, Κυριακή Παπαδοπούλου,
Αγησιλία Χαραλάμπους, Στέλλα Δαμιανού.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική
Υπηρεσία, σύμφωνα με τον περί Πρόσλη-
ψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο
του 2009, από την 1η Ιουνίου 2020: Νεόβη
Γεωργίου, Παντελής Κωνσταντίνου, Χρι-
στόφορος Τσεκούρας, Γεώργιος Χατζηπρο-
δρόμου. n

Ο Κυριάκος Πιττάκας, μόνιμος Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου 2020.

Η Ευφροσύνη Παρπαρίνου, Έφορος Κρα-
τικού Αρχείου, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουνίου 2020.

O Γεώργιος Πετεινάρης, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου),
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου 2020.

Η Κλεοπάτρα Μ. Γεροκώστα, Κτηματο-
λογικός Γραφέας, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουνίου 2020.

Η Αυγή Δημητρίου, Τελωνειακός Λει-
τουργός Α΄, αφυπηρέτησε από την 1η Απρι-
λίου 2020.

Η Αγγελική Οικονομίδου, Λειτουργός
Εσωτερικών Προσόδων Α΄, Τμήμα Φορο-
λογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου

2020.
Η Ελένη Σ. Ιωάννου, Πρώτος Γραμματει-

ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουνίου 2020.

Η Ελπινίκη Κωνσταντίνου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιουνίου 2020.

Η Αιμιλία Μάτσα, Ανώτερος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουνίου 2020.

Η Εύα Αναστασιάδου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιου-
νίου 2020.

Η Μαρία Κουμούσιη, Βοηθός Γραφείου,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου 2020.

Ο Χρίστος Δημητριάδης, Διευθυντής Τυ-
πογραφείου, αφυπηρέτησε από την 1η Ιου-
νίου 2020.

Η Ιωάννα Παπαïωάννου-Ζουβάννη, Δι-
ευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παθολογι-
κής Ανατομικής), αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουνίου 2020.

Ο Ευάγγελος Ευαγγέλου, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Δερματολογίας/
Αφροδισιολογίας), αφυπηρέτησε από την
1η Ιουνίου 2020.

Η Κωνσταντία Θεοδώρου, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Ψυχιατρικής), αφυπη-
ρέτησε από την 1η Ιουνίου 2020.

Η Μαρούλλα Οδυσσέως, Φαρμακοποιός,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου 2020.

Η Δώρα Ζήνωνος-Παρτσίδου, Ανώτερος
Χημικός, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Ιουνίου 2020.

Ο Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιδεσμοφύ-
λακας, αφυπηρέτησε από τις 25 Μαΐου

2020.
H Χριστίνα Γεωργίου, Δεσμοφύλακας,

αφυπηρέτησε από τις 15 Μαΐου 2020.
Η Μύριαμ Φοιτίδου, Τεχνικός Μηχανι-

κός, Υπουργείο Εσωτερικών, αφυπηρέτησε
από τις 29 Μαΐου 2020.

H Ανδρούλα Αποστολίδου, Ανώτερος
Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα
Φορολογίας, αφυπηρέτησε από τις 31
Μαΐου 2020.

O Νικόλας Στ. Χατζηευαγόρου, Ανώτε-
ρος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, αφυπηρέ-
τησε από τις 5 Ιουνίου 2020.

Η Γεωργία Γιαννακού-Μπάρρετ, Ακτινο-
γράφος (Ακτινοδιαγνωστικής), αφυπηρέ-
τησε από τις 16 Μαΐου 2020. n

Οι πιο κάτω Νοσηλευτικοί Λειτουργοί,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, προάγονται
στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού A΄, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, από τις 15
Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας
πλήρωσης 190 κενών θέσεων Νοσηλευτι-
κού Λειτουργού Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος: ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ,
ΕΞΩΜΕΤΟΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΥΛΙΑ-
ΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙ-
ΝΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙΣΑ, ΚΥΡΙΑΚΙ-
ΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΟΥΛΛΑ, ΜΟΝΟ-
ΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ,
ΚΑΛΑΠΑΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΕΡΑΥ-
ΝΟΥ-ΑΣΚΩΤΟΥ ΑΝΝΑ, ΘΕΟΔΟΥΛΙ-
ΔΟΥ ΣΩΤΗΡΑ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑ-
ΡΙΝΑ, ΔΕΣΠΟΤΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΑ, ΒΟΤΣΗ
ΝΙΚΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΚΟΙ-
ΛΑΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΗΝΑ ΜΑΡΩ,
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΝΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΛΑ,
ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑ-
ΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΚΑΝ-
ΤΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΑΗ ΕΥΑΝ-
ΘΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΟΡΦΑΝΟΥ
ΦΟΙΒΟΣ, ΓΙΑΓΚΟΥ-ΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΓΙΑΣΕΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΙΑΝΘΗ, ΗΡΑ-
ΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
ΣΤΕΛΛΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΜΕΛΕΤΗ-ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΕΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΒΑΓΙΑ,
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΚΑ-
ΡΑΣΙΑΛΗ ΑΘΗΝΑ,ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ, ΝΙ-
ΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΗ, ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ,
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ, ΠΕΑΖΙΝΟΥ
ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΩ, ΠΕ-
ΤΡΟΥ ΑΝΤΡΗ, ΠΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΥΡΙ-
ΜΟΥ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ,
ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΩ, ΦΑΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ,
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΑΤΖΗΕ-
ΦΡΑΙΜ ΖΩΟΥΛΛΑ, ΧΑΤΖΗΙΩΝΑ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΦΑ-
ΝΟΥΣ-ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΡΥ-
ΣΤΑΛΛΩ, ΧΟΥΤΡΗ ΑΝΝΙΤΑ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΙΩΑΝΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΕΠ-
ΠΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑ-
ΠΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΜΟΥΛΑ, ΑΛΕ-
ΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΠΙΖΗ
ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝ-
ΤΡΟΥΛΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ, ΑΡ-
ΓΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΕΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΩΡΑ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΥΘΥ-
ΜΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΑΜΠΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΝΤΑΡΗ
ΣΚΕΥΗ,ΚΚΑΛΛΗ ΑΝΝΑ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ, ΠΑΠΑ ΣΩΤΗ-

ΡΟΥΛΛΑ, ΛΟΪΖΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ, ΛΟΥΚΑ
ΙΟΥΣΤΙΝΗ, ΜΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΥΓΗ, ΚΑΖΑΜΙΑ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΝΑ, ΠΙΣΙΑΡΑ ΝΕΟΦΥΤΑ, ΣΕΛΕΥ-
ΚΟΥ ΣΕΛΕΥΚΙΑ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΤΖΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΟΥΜΑΣΗ ΜΑΡΓΑ-
ΡΙΤΑ, ΤΣΙΤΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜ ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΩ-
ΡΑΤΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΛΛΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥ-
ΡΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΥΡΟΥΛΑ, ΑΝ-
ΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ, ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ ΑΡ-
ΓΥΡΟΥΛΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΣΗΜΕΝΟΥ
ΑΙΓΛΗ, ΒΑΝΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ, ΓΟΥΝΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΚΟΥ ΝΕΟ-
ΦΥΤΑ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΕΥ-
ΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΗΛΙΑ ΜΑ-
ΡΙΑΝΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ ΚΟΥΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΚΕΛΛΑ-ΜΕΣΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΩΤΤΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΛΟΪΖΟΥ ΘΩΜΑΣ, ΛΟΪ-
ΖΟΥ ΛΟΪΖΟΣ, ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑ-
ΡΑΘΕΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΣΙΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΑΠΑΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΧΙΤΗ ΕΛΕΝΗ,
ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ, ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΙ-
ΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ,
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΠΩ, ΦΑΡΑΩ ΜΑΡΙΑ, ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ,
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑ,
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΧΡΙ-

ΣΤΟΥ ΑΝΤΡΗ, ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΤΟΥΜΠΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΟΥΚΙΑ, ΧΡΥΣΟ-
ΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΩ, ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ, ΣΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΙΑΓΚΟΥΛ-
ΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΟΥΛΛΑ, ΑΝ-
ΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ,
ΚΛΑΜΠΑΝΕΒΑ ΜΑΡΙΑ.

Οι πιο κάτω Νοσηλευτικοί Λειτουργοί,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, προάγονται
στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού A΄, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, από τις 15
Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας
πλήρωσης 16 κενών θέσεων Νοσηλευτικού
Λειτουργού Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος: ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΝΝΑ, ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΟΥΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΙΩΣΗΦ ΓΙΟΥΛΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΑΜΠΗ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ, ΠΑΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΤΑΚΚΑ ΑΓΓΕΛΑ,
ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΑΘΗ, ΧΑΤΖΗΛΟΗ ΕΙΡΗΝΗ,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΡΗ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΑ.

Η Σωτηρούλλα Χρ. Τίφα, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, προάγεται στη θέση Νοσηλευτικού
Λειτουργού Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, από τις 31 Μαΐου 2020, στο πλαί-
σιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής
θέσης Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄, Γενι-
κός Νοσηλευτικός Κλάδος.

Η Κατερίνα Λαμπράκη, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, προάγεται στη θέση Νοσηλευτικού
Λειτουργού Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, από τις 15 Ιουνίου 2020, στο πλαί-
σιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής
θέσης Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄, Γενι-
κός Νοσηλευτικός Κλάδος. n

Διορισμοί στη Νομική Υπηρεσία

Συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν

Προαγωγές στο Νοσηλευτικό Προσωπικό
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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.

ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Συστάσεις για αντιμετώπιση του καύσωνα

Ο Ιούλιος άρχισε με
τις συνηθισμένες
ψηλές θερμοκρασίες

της εποχής, κυρίως στο
εσωτερικό και οι Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας υπενθυμί-
ζουν τα πιο κάτω βασικά
μέτρα για πρόληψη των ανε-
πιθύμητων επιδράσεων
στον ανθρώπινο οργανισμό:

• Αποφυγή της συχνής έκ-
θεσης στον ήλιο όπως και
της άσκοπης διακίνησης και
βαριάς σωματικής άσκησης. Είναι σωστό να
προτιμούνται σκιερά και δροσερά μέρη και
να αποφεύγονται οι χώροι όπου επικρατεί
συνωστισμός.

• Ελαφρό ντύσιμο με χαλαρά ανοιχτό-
χρωμα ρούχα και χρήση καπέλου και γυα-
λιών ηλίου, αν χρειαστεί η έκθεση στον
ήλιο.

• Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών, κα-
φέδων και βαριών τροφών, όπως λιπαρά,
σοκολάτες και καρυκεύματα. Προτίμηση
στις ελαφρές τροφές, λαχανικά και χυμούς.

• Λήψη αρκετών ποσοτήτων νερού.
• Χρήση συστημάτων κλιματισμού για

δημιουργία ρεύματος αέρα ειδικά κατά τις
ζεστότερες ώρες της μέρας. Κατά τη διάρ-
κεια της νύκτας καλό είναι τα παράθυρα να
μένουν ανοικτά.

• Πολλά και χλιαρά ντους κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως
βρέφη, ηλικιωμένους και εγκυμονούσες. Αν
υπάρχει νεογέννητο στο σπίτι, συνίσταται
να είναι ντυμένο ελαφρά. Να ζητούνται
οδηγίες από τον Παιδίατρο σχετικά με τη
λήψη υγρών.

• Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσή-

ματα, όπως αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά,
καλό είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό
τους για τυχόν ειδικά μέτρα που πρέπει να
λάβουν.

• Αποφύγετε όσο είναι δυνατό τη χρήση
φούρνου και κουζίνας για να μην αυξηθεί
περισσότερο η θερμοκρασία του σπιτιού
σας.

• Μην αφήνετε ποτέ σε κλειστό αυτοκί-
νητο νήπια, ηλικιωμένους, κατοικίδια.

Ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες
στις ψηλές θερμοκρασίες και στον ήλιο
είναι τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι πα-
χύσαρκοι, τα άτομα που δεν είναι συνηθι-
σμένα να εργάζονται σε περιβάλλον όπου
επικρατεί πολλή ζέστη και υγρασία, οι καρ-
διοπαθείς, οι διαβητικοί, άτομα με ανα-
πνευστικά προβλήματα, νεφρική ανεπάρ-
κεια, άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική
αγωγή όπως διουρητικά, κ.α.

Το Υπουργείο Υγείας καλεί όλους τους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τη
χρονική περίοδο για την οποία εκδόθηκε
προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική
Υπηρεσία και να παρακολουθούν τα ΜΜΕ
για περαιτέρω ανακοινώσεις που πιθανόν
να εκδοθούν από τα αρμόδια Τμήματα εάν
παραστεί ανάγκη. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ποταμός της Ηπείρου – Πολυβραβευ-
μένο έργο του Ιρλανδού θεατρικού συγ-
γραφέα Χιου Λέοναρντ.
2. Αγάπησε την Ηρώ (μυθ.) – Για πράγματα
που συμβαδίζουν με τη μόδα.
3. Αποτυχία σε αγώνα – Μαλακά.
4. Λα …: πόλη της Αργεντινής – … ευ-
φραίνει καρδίαν ανθρώπου.
5. Ο αριθμός 74 με γράμματα – Μάρκα
ηλεκτρονικών – Ο αριθμός 9006 με γράμ-
ματα.
6. Κορφοβούνι (αρχ.) – Νησί των Δωδεκα-
νήσων (γεν.).
7. Τάγμα του ρωμαιοκαθολικού γυναικείου
μοναχισμού.
8. Θαμνώδες φυτό με αρωματικά λευκά
λουλούδια – Ο αριθμός 71 με γράμματα – Επιφώνημα.
9. Νοσηρά και … ασύμφωνα – Αλ …: η στρατιωτική πτέρυγα του κινήματος Χαμάς.
10. Ηγέτης της Κίνας για πολλές δεκαετίες –  Έχει πρωτεύουσα τη Μουσκάτ –  Άρθρο.
11. Μονοτονία, ρουτίνα – Έκνομος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η μετάβαση περιουσιακού στοιχείου με διαθήκη συνήθως για κοινωφελείς σκοπούς.
2. Αετόπουλο (καθ.) – Εισάγει υπόθεση.
3. Παλιός Πολωνός ποδοσφαιριστής – Ασιάτες κι αυτοί.
4. Σκύθης ηγεμόνας και σοφός του 6ου π.Χ, θαυμαστής του ελληνικού πολιτισμού (καθ.).
5. Ο αριθμός 44 με γράμματα  – Τέτοιο υλικό ο αμίαντος – Δυσκόλευε … τον Δημοαθένη.
6. Συμπεραίνει – Μετοχή (αντ.)  – Εκφράζει αντίθεση.
7. Ήταν οι Θαλής ο Μιλήσιος και Πιττακός ο Μυτιληναίος – Ζακ …: Γάλλος ψυχίατρος και
ψυχαναλυτής.
8. … Λάνκα: νησιώτικη χώρα Ν/Α των Ινδιών – Σύνδεσμος – Ζαν Ζακ …: σκηνοθέτης. 
9. Ανθόκηπος.
10. ….. Φλάβιος Βεσπασιανός: Ρωμαίος αυτοκράτορας – Αιωνόβιο κωνοφόρο δέντρο..
11. Εορταστικός.  
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Σταυρόλεξο

Στις 18 Ιουλίου οι εξετάσεις
για πιστοποιητικό επιπέδων γλωσσών

Ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας
ότι οι Γραπτές Εξετάσεις Απόκτησης

Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσ-
σών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν
στις 25 Απριλίου και αναβλήθηκαν, λόγω
των περιορισμών της πανδημίας, θα διεξαχ-
θούν το Σάββατο 18 Ιουλίου και λόγω της
αναβολής αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε
νέους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αί-
τηση συμμετοχής.

Οι Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επάρκειας στην Ελληνική  και Αγγλική
Γλώσσα αφορούν στα πιο κάτω επίπεδα: 

1. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
(Επίπεδο Γ2)

2. Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
(Επίπεδο Γ1)

3. Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
(Επίπεδο Β2)

4. Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας
(Επίπεδο Γ2)

Σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι η πι-
στοποίηση επάρκειας στην αντίστοιχη
γλώσσα και επίπεδο, προσόν το οποίο είναι
δυνατόν να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προ-
αγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανι-
σμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
Επιτυχών στις εξετάσεις αυτές θεωρείται ο
υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία
στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον 50%.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε

χώρους που θα ανακοινωθούν μετά τη συγ-
κέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία
Εξετάσεων. Όλες οι πληροφορίες που αφο-
ρούν στην εξέταση θα σταλούν έγκαιρα με
προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά.

Νέες αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται
στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας στη διεύθυνση Μεγάρων 23 Στρόβο-
λος, 2032 Λευκωσία, από σήμερα Δευτέρα
22 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου
2020, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00. Εκπρό-
θεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές σε
καμιά περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-
θευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσε-
λίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη 
διεύθυνση www.moec.gov.cy/ypexams
(Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα).

Τονίζεται ότι όσοι υποψήφιοι είχαν υπο-
βάλει αίτηση συμμετοχής για τις γραπτές
εξετάσεις της 25ης Απριλίου 2020 ΔΕΝ
χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση και θα
ενημερωθούν γραπτώς για την ώρα και τον
τόπο εξέτασης στις αρχές Ιουλίου 2020.
Όσοι αιτητές δεν λάβουν γραπτή ενημέ-
ρωση μέχρι τις 10/7/2020, θα πρέπει να επι-
κοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων
στα τηλέφωνα 22582900, 22582904,
22582929. n

Εγγραφές στα Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
για τη σχολική χρονιά 2020-2021

ΗΥπηρεσία των Κρατικών Ινστιτού-
των Επιμόρφωσής (Κ.Ι.Ε.) ανακοί-
νωσε ότι η διενέργεια εγγραφών για

τη νέα σχολική χρονιά 2020-21 θα συνεχι-
σθεί στα κατά τόπους Κ.Ι.Ε., από 1/9/2020
έως 9/9/2020.

Τα Κ.Ι.Ε., παρέχουν σειρά απογευματι-
νών/ βραδινών μαθημάτων σε μαθητές και
ενήλικες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες μάθη-
σης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαί-
δευση.

Λειτουργούν παγκύπρια 46 K.I.E., τα

οποία στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δη-
μοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Περισσό-
τερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των
Κ.Ι.Ε. http://www.moec.gov.cy/kie, στο ση-
μείο «Κατάλογος Σχολείων».

Τα πιστοποιητικά των Κ.Ι.Ε. τυγχάνουν
πλήρους αναγνώρισης από την Ε.Ε.Υ και
την Ε.Δ.Υ., για τα μαθήματα/επίπεδα:

• Αγγλικά (επίπεδα Ε6 – Ε7), Γαλλικά –
Γερμανικά (επίπεδο Ε6) Πολύ καλή γνώση

• Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά (επίπεδα
Ε4 – Ε5) Καλή γνώση. n



Ηεπιτακτική ανάγκη για επίλυση των προβλημάτων
που ταλανίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες ιδιαίτερα
στους τομείς  υγείας και πρόνοιας ιεραρχούνται στις

κορυφαίες προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων, μερικές από τις οποίες καταγράφουν ήδη
και σημαντικές επιτυχίες στις προσπάθειες τους. Από το
πληροφοριακό δελτίο της EPSU αναδημοσιεύουμε σχετική
πληροφόρηση.  
Γερμανία

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση Υγείας πέτυχε σημαντικές
βελτιώσεις στις απολαβές των εργαζομένων στη μη κερδο-
σκοπική οργάνωση ασθενοφόρων ASB στη Σαξονία. Προ-
νοούνται αυξήσεις 25 – 35% το 2021 και αύξηση 8.3% τα
επόμενα τρία χρόνια ώστε να ευθυγραμμισθούν με τα
ισχύοντα στο δημόσιο. Επίσης μειώνεται το εβδομαδιαίο
ωράριο εργασίας από 48 σε 40 ώρες, ρύθμιση η οποία ανα-
μένεται να συμφωνηθεί και σε άλλες επαρχίες. 

Νέα σύμβαση επιτεύχθηκε επίσης με ιδιωτική εταιρεία η
οποί εργοδοτεί 4500 εργαζόμενους σε 34 ιδρύματα στους
οποίους θα καταβληθεί αναδρομικά από τον περασμένο Ια-
νουάριο αύξηση 2.2% στις απολαβές και νέα αύξηση 2.0%
από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Συμφωνήθηκε επίσης αύξηση
110 ευρώ στους εκπαιδευόμενους και αύξηση 75 ευρώ σε
εργαζόμενους σε υπηρεσίες εντατικής φροντίδας. 
Ισπανία

Η Ομοσπονδία Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων απέστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Δημό-
σιας Υπηρεσίας με αριθμό βασικών αιτημάτων για νέα σύμ-
βαση που θα καλύπτει τους εργαζόμενους στο δημόσιο.
Κύριο αίτημα της συνδικαλιστικής πλευράς είναι η βελ-
τίωση στις συνθήκες εργασίας και ο περιορισμός της επι-
σφαλούς απασχόλησης ενώ έχει επίσης αυξηθεί υπερβολικά
το σύστημα τηλεργασίας. Επισημαίνεται ότι οι ανάγκες για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του covic-19 οδήγησαν
450.000 δημοσίους υπαλλήλους σε συνθήκες τηλεργασίας
ενώ προηγουμένως μόνο 26.000 απασχολούνταν στο σύ-
στημα.

Τα βασικά αιτήματα της συνδικαλιστικής πλευράς περι-
λαμβάνουν μέτρα για εξισορροπημένη ασφάλεια και ευελι-
ξία με αυξημένη παραγωγικότητα, εθελοντική εφαρμογή
τηλεργασίας, ισότητα δικαιωμάτων με άλλους εργαζόμε-
νους, κατοχύρωση ιδιωτικού δικαίου, εμπιστευτικότητα,
πρόληψη ασθενειών, προγράμματα κατάρτισης, πληροφό-
ρηση για προγραμματιζόμενα έργα, ασφάλεια και υγεία στο
χώρο εργασίας και εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης. 
Ολλανδία 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του δημόσιου τομέα ζή-
τησαν από την κυβέρνηση ανατροπή της πολιτικής που
προωθεί για συνέχιση των μέτρων λιτότητας στο δημόσιο.

Με τα αιτήματα τους στην κυβέρνηση και τη Βουλή οι Συν-
δικαλιστικές Οργανώσεις ζητούν προσλήψεις πρόσθετου
προσωπικού για επίλυση του προβλήματος της υποστελέ-
χωσης ειδικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Με την
ευκαιρία της σταδιακής επιστροφής στην ομαλότητα η συν-
δικαλιστική πλευρά ζητά πιστή εφαρμογή των προνοιών
της συλλογικής σύμβασης που αφορούν την υπερωριακή
εργασία, το καθήκον κλήσης, την παραχώρηση χρόνου
ανακούφισης στη διάρκεια του ωραρίου και την ετήσια
άδεια απουσίας. ΄Εχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία για αύξηση
απολαβών 3.2% σε δυο χρόνια για εργαζόμενους των υπη-
ρεσίες κοινωνικής προσφοράς. 
Γαλλία

Οι εργαζόμενοι στους τομείς υγείας και κοινωνικής φρον-
τίδας συμμετείχαν στις 16 Ιουνίου σε περισσότερες από 250

διαδηλώσεις σε
ολόκληρη τη χώρα
με την κυριότερη
στο Παρίσι στην
οποία συμμετείχαν
80000 εργαζόμενοι.
Οι διαδηλώσεις
ήσαν συνέχεια των
κ ιν ητο π ο ι ή σ ε ων
που είχαν αρχίσει
πριν από την πανδη-
μία covic-19, για την
οποία έχουν επίσης
εγερθεί και σχετικά

αιτήματα. Κύριο αίτημα είναι η αύξηση των χρηματοδοτή-
σεων για τη δημόσια υγεία για  βελτίωση των απολαβών
και των συνθηκών απασχόλησης, η επίλυση του προβλή-
ματος της  υποστελέχωσης και η εγκατάλειψη των ιδιωτι-
κοποιήσεων των δημόσιων υπηρεσιών. 
Ρωσία 

Η συντεχνία εργαζομένων υγείας εκφράζει έντονη ανη-
συχία λόγω της αποτυχίας να εξασφαλισθεί σωστή αποζη-
μίωση σε ιατρικό προσωπικό για τη συμβολή του στον
αγώνα κατά του κορωνοϊού covic-19. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες που λαμβάνει η Συνδικαλιστική Οργάνωση από
πολλές περιοχές της χώρας καταπατούνται τα δικαιώματα
των εργαζομένων υγείας και οι τοπικές αρχές αρνούνται να
διαπραγματευθούν με τους αντιπροσώπους των εργαζομέ-
νων για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Η συνδικα-
λιστική πλευρά ζητά καταβολή ειδικών απολαβών  στους
εργαζομένους του τομέα υγείας ως αντιστάθμισμα των αυ-
ξημένων κινδύνων προσβολής από τον κορωνοïό  που τους
απειλούν και ζητούν ειδική αποζημίωση και στήριξη με
ασφάλιση υγείας και πρόνοια για διαδικασίες ανάκαμψης
και αποκατάστασης.   
Σουηδία

Η Συντεχνία Δημοτικών Υπαλλήλων Kommunal κατέ-
ληξε σε συμφωνία με τις περιφερειακές αρχές για πρόσθε-
τες προσλήψεις προσωπικού και για κατάρτιση σε φροντίδα
ηλικιωμένων. Η Σουηδική κυβέρνηση πρόσφερε 2.2 δις κο-
ρώνες (210 εκατομμύρια ευρώ) για νέες προσλήψεις προ-
σωπικού το 2020 και 2021. Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά
προσλήψεις πλήρους απασχόλησης και προσφορά προ-
γραμμάτων κατάρτισης στη διάρκεια του χρόνου εργασίας
σε συσχετισμό με το υφιστάμενο πρόγραμμα κατάρτισης
για το νοσηλευτικό προσωπικό. 

Βέλγιο
Κορυφώθηκαν στις 18 Ιουνίου οι κινητοποιήσεις των ερ-

γαζομένων του τομέα υγείας  στην εκστρατεία για στήριξη
των αιτημάτων τους για αύξηση των επιδοτήσεων του
τομέα, βελτιωμένες απολαβές και συνθήκες εργασίας του
προσωπικού. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις Βρυ-
ξέλλες και τη Σιαρλερουά με ταυτόχρονη τηλεοπτική κυ-
κλοφορία οπτικού υλικού για τις συνδικαλιστικές δράσεις
που προβάλλουν τα βασικά αιτήματα του προσωπικού και
το έργο του για τη διαχείριση της πανδημίας του convic-19. 

H συνδικαλιστική πλευρά χαιρέτισε επίσης την έγκριση
από τη Βουλή πρόσθετης χρηματοδότησης του τομέα
υγείας με 402 εκατομμύρια ευρώ που θα καλύπτει και πρόσ-
ληψη πρόσθετου προσωπικού 5000 ατόμων εκτιμάται όμως
ότι απαιτείται δαπάνη περίπου 450 εκατομμυρίων για τη
νέα μισθολογική δομή του προσωπικού και 200 εκατομμυ-
ρίων για βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. 
Ηνωμένο Βασίλειο

Η δημοσιοϋπαλληλική Οργάνωση UNISON απέστειλε
μνημόνιο στον Υπουργό Υγείας και εγκαινίασε εκστρατεία
για καταβολή πλήρων απολαβών σε φροντιστές που έχουν
προσβληθεί από τον copvic-19 και τέθηκαν σε απομόνωση
στην προσπάθεια αποτροπής της εξάπλωσης της προσβο-
λής σε κέντρα φροντίδας. Επισημαίνεται ότι η μεγάλη πλει-
οψηφία των επηρεαζόμενων φροντιστών υπο-αμείβονται
με  εβδομαδιαίο επίδομα ασθενείας μόνο 95 στερλινών (105
ευρώ) ποσό που δεν αρκεί για τις ανάγκες της οικογένειας
γεγονός  ασκεί πίεση στον εργαζόμενο να μην απουσιάσει
αλλά να παραμείνει στο χώρο εργασίας. 

Η UNISON χαιρέτισε την έγκριση πρόσθετης δαπάνης
600 εκατομμυρίων στερλινών (655 εκ. ευρώ) για τις ανάγ-
κες του τομέα φροντίδας αλλά εκφράζει έντονη ανησυχία
ότι το ποσό αυτό θα οδηγηθεί τελικά στα ταμεία των εται-
ρειών φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα χωρίς εγγύηση
ότι θα επωφεληθούν και οι εργαζόμενοι του τομέα. n
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Πωλείται Mercedes E220D, AMG Line, 1950cc, Απρίλης
2017, νέο μοντέλο, Αυτόματο, ημιδερμάτινα καθίσματα, Αι-
σθητήρες μπροστά πίσω, κάμερα πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζό-
μενα καθρεφτάκια, 34000 μίλια. 
Τιμή 25300€. 
Τηλ. 99651947, Νίκος

Πωλείται BMW 520D, 1950cc, Οκτώβρης 2017, νέο μον-
τέλο. Αυτόματο, δερμάτινα καθίσματα, αισθητήρες μπρο-
στά πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια, Άριστη κα-
τάσταση, χρώμα γαλάζιο, 41000 μίλια. 
Τιμή 25500€. 
Τηλ. 99651947, Νίκος

Η ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών προτεραιότητα 
των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 



ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τους Ευρωπαίους μας…

Σημαντικές αποφάσεις που αφο-
ρούν τις ομάδες που θα μας εκπρο-
σωπήσουν στην Ευρώπη λήφθησαν

στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΟΥΕΦΑ.

Η πιο σημαντική αφορά τη διαδικασία
των προκριματικών, η οποία θα είναι κου-
τσουρεμένη λόγω της στενότητας με τις
διαθέσιμες ημερομηνίες. Στο Τσάμπιονς
Λιγκ οι τρεις προκριματικοί γύροι θα κρι-
θούν σε μονούς αγώνες, ενώ διπλοί θα είναι
οι αγώνες για τα πλέι-οφ της διοργάνωσης.
Αντίθετα, στο Γιουρόπα Λιγκ και οι τέσσε-
ρεις γύροι θα κριθούν σε μονούς αγώνες,
ενώ διπλοί θα είναι οι αγώνες  για τα πλέι-
οφ της διοργάνωσης. Αντίθετα, στο Γιου-
ρόπα Λιγκ και οι τέσσερις γύροι θα κρι-
θούν σε μονούς αγώνες.

Η έδρα που θα διεξάγονται θα καθορίζε-
ται μετά από κλήρωση, λαμβάνοντας
υπόψη για την ΟΥΕΦΑ, τα επιδημιολογικά
δεδομένα της κάθε χώρας.

Η Ομόνοια αρχίζει τις Ευρωπαϊκές υπο-
χρεώσεις στις 18 ή 19 Αυγούστου, αφού θα
βρεθεί στην κληρωτίδα για τον πρώτο προ-
κριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Στις
27 Αυγούστου θα μπουν στη μάχη του 
Γιουρόπα Λιγκ ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλω-
νας, οι οποίοι θα κάνουν αρχή επίσης από
τον πρώτο προκριματικό γύρο. Η Ανόρ-
θωση, αποτελεί τη μοναδική ομάδα που θα
αρχίσει από τον δεύτερο προκριματικό
γύρο. Δηλαδή, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι όμιλοι του Τσάμπιονς Λιγκ θα ξεκινή-
σουν στις 20/21 Οκτωβρίου, ενώ του Γιου-
ρόπα Λιγκ στις 22 του ίδιου μήνα. Επιπλέον
ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες των
αγωνιστικών της φάσης των ομίλων, οι
οποίοι θα ολοκληρωθούν στις 9 Δεκεμβρίου
για την κορυφαία διασυλλογική Ευρωπαϊκή
διοργάνωση και μία ημέρα αργότερα για
την δεύτερη τη τάξει. Παιχνίδια θα παίζον-
ται σχεδόν κάθε εβδομάδα και θα υπάρξει
ένα κενό ανάμεσα στις 4 και στις 24 Νοεμ-
βρίου για το Τσάμπιονς Λιγκ και μεταξύ 5
και 26 Νοεμβρίου για το Γιουρόπα Λιγκ.
Το Τσάμπιονς Λιγκ ‘πάει’ Λισαβόνα

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ευρω-
παϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου οι τίτλοι
του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα  Λιγκ
θα κριθούν σε τελικό τουρνουά το οποίο θα
διεξαχθεί  σε μορφή Final 8 στη Λισαβόνα
και σε τέσσερις πόλεις της Γερμανίας, αντί-
στοιχα.

Οι αγώνες, από τα προημιτελικά και μετά,
θα είναι νοκ-άουτ και θα διεξαχθούν στην
Πορτογαλική Πρωτεύουσα από τις 12 ως
τις 23 Αυγούστου, οπότε θα πραγματοποι-
ηθεί ο τελικός στο στάδιο ‘Ντα Λουζ’ της
Λισαβόνας. Οι αγώνες ρεβάνς της φάσης

των ‘16’ θα διεξαχθούν το διήμερο 7 και 8
Αυγούστου, χωρίς ακόμη να έχει αποφασι-
στεί αν θα γίνουν στις έδρες των ομάδων ή
στην Πορτογαλία (σε Πόρτο και Γκιμα-
ράες);

Το Σούπερ Καπ θα διεξαχθεί στη Βουδα-
πέστη στις 24 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε
ότι η αναμέτρηση, ήταν αρχικά προγραμμα-
τισμένη να διεξαχθεί στο Πόρτο. Οι επόμε-
νες ‘εκδόσεις’ του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ
θα τελεστούν, όπως ήταν αρχικά προγραμ-
ματισμένο, στο Μπέλφαστ (2021), το 
Ελσίνκι (2022) και το Καζάν (2023).

Να θυμίσουμε για το Τσάμπιονς Λιγκ εκ-
κρεμούν οι τέσσερις  ομάδες για τη ρεβάνς
για τη φάση των ‘16’. Μάντσεστερ Σίτι –
Ρεάλ, Μπαρτσελόνα – Νάπολη, Μπάγερν –
Τσέλσι και Γιουβέντους – Λιόν, θα διεξαχ-
θούν στις 7 και 8 Αυγούστου.
Στη Γερμανία το Final-8

Με ‘νοκ-άουτ’ τουρνουά υπό μορφή
Final-8, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γερμα-
νία, θα ολοκληρωθεί η σεζόν 2019-20 στο
Γιουρόπα Λιγκ. Οι προημιτελικοί, ημιτελι-
κοί και ο τελικός θα πραγματοποιηθούν σε
Κολωνία, Ντούισμπουργκ, Ντίσελντοφ και
Γκελζενκίρ το διάστημα 10-21 Αυγούστου. 

Σε ότι αφορά τη ρεβάνς του Ολυμπιακού
με την Γουλβς για τη φάση των ‘16’ του Γι-
ουρόπα Λιγκ, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα
διεξαχθεί στις 5 ή 6 Αυγούστου. Το αν θα
γίνει στην έδρα της αγγλικής ομάδας ή επί
Γερμανικού εδάφους, θα αποφασιστεί σε με-
ταγενέστερο χρόνο από την ΟΥΕΦΑ.

Στα ζευγάρια όπου είχε αναβληθεί ο πρώ-
τος αγώνας (Ίντερ – Χετάφε και Σεβίλλη –
Ρόμα) θα γίνει μόνο ένα ματς σε τόπο που
θα καθοριστεί προσεχώς. Οι προημιτελικοί
θα γίνουν στις 10 και 11 Αυγούστου και οι
ημιτελικοί στις 16 και 17 του ίδιου μήνα. Οι
κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 19
Ιουλίου στη Νιόν.
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2020-21
Προ-προκριματικός: 8 και 11 Αυγούστου
Πρώτος προκριματικός: 18 και 19 Αυγού-
στου
Δεύτερος προκριματικός: 25 και 26 Αυγού-
στου
Τρίτος προκριματικός: 15 και 16 Σεπτεμ-
βρίου
Πλέι-οφ: 22/23 και 29/30 Σεπτεμβρίου
Φάση ομίλων: 20/21 και 27/28 Οκτωβρίου,
3/4 και 24/25 Νοεμβρίου, 1/2 και 8/9 Δε-
κεμβρίου.
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 2020-21
Προ-προκριματικός: 20 Αυγούστου
Πρώτος προκριματικός: 27 Αυγούστου
Δεύτερος προκριματικός: 17 Σεπτεμβρίου
Τρίτος προκριματικός:24 Σεπτεμβρίου
Πλέι-οφ: 1 Οκτωβρίου
Φάση ομίλων: 22 και 29 Οκτωβρίου, 5 και

26 Νοεμβρίου, 3 και 10 Δεκεμβρίου.
Στην Αθήνα η κλήρωση των Ομίλων

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν, το
προσεχή Οκτώβριο, οι κληρώσεις των ομί-
λων του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα
Λιγκ της επόμενης περιόδου, καθώς και η
απονομή των βραβείων στους καλύτερους
ποδοσφαιριστές της χρονιάς. Θα γίνουν
στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Την 1η Οκτωβρίου θα γίνει αυτή του
Τσάμπιονς Λιγκ και στις 2 Οκτωβρίου αυτή
του Γιουρόπα Λιγκ. Οι  αγώνες των ομίλων
του Τσάμπιονς Λιγκ θα αρχίσουν στις 20-21
Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 8-9
Δεκεμβρίου, ενώ αντίστοιχα για το Γιου-
ρόπα Λιγκ η έναρξη προγραμματίζεται για
τις 22 Οκτωβρίου και η λήξη για τις 10 
Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα
επανέλθει στο φυσιολογικό ρυθμό, με τις
νοκ-άουτ φάσεις να αρχίζουν το Φεβρουά-
ριο του 2021.

Δεν άλλαξαν οι Πόλεις του EURO 2020
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΥΕΦΑ

επιβεβαίωσε επίσης ότι και οι δώδεκα πό-
λεις που είχαν αναλάβει τη διοργάνωση του
EURO 2020 (Ρώμη, Μπακού, Αγία Πετρού-
πολη, Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ, Βουκουρέ-
στι, Λονδίνο, Γλασκώβη, Μπιλμπάο, Δου-
βλίνο, Μόναχο, Βουδαπέστη) θα φιλοξενή-
σουν κανονικά τους αγώνες, οι οποίοι
μετατέθηκαν για το 2021. Το εναρκτήριο
ματς Τουρκίας και Ιταλίας, θα διεξαχθεί
στις 11 Ιουνίου 2021 στη Ρώμη και ο τελι-
κός στις 11 Ιουλίου 2021 στο Λονδίνο.
Διαμορφώθηκε το πρόγραμμα της
Εθνικής μας

Μετά τις αποφάσεις της ΟΥΕΦΑ, το ημε-
ρολογιακό πρόγραμμα στον πρώτο όμιλο
της τρίτης Κατηγορίας του Nations League,
όπου θα αγωνιστεί η Εθνική μας ομάδα Αν-
τρών, αλλάζει για τους αγώνες που θα γί-
νουν τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο. Αυτό
θα φέρει και αλλαγές στο πρόγραμμα του
πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς θα
έχουμε διακοπή σε διαφορετικές ημερομη-
νίες από πού είχαν καθοριστεί αρχικά. Ορί-
στηκαν επίσης ημερομηνίες φιλικών αγώ-

νων στις 7 και 8 Οκτωβρίου και στις 11 και
12 Νοεμβρίου (τις ημέρες διεξαγωγής των
πλέι-οφ για το Euro).

Συνοπτικά το πρόγραμμα μετά την ανα-
κοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κα-
θορίστηκε ως ακολούθως:
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Κύπρος – Μαυροβούνιο
Αζερμπαϊτζάν – Λουξεμβούργο
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
Κύπρος - Αζερμπαϊτζάν 
Λουξεμβούργο – Μαυροβούνιο
10 ή 11 Οκτωβρίου
Λουξεμβούργο  - Κύπρος
Μαυροβούνιο - Αζερμπαϊτζάν 
13 ή 14 Οκτωβρίου
Αζερμπαϊτζάν - Κύπρος
Μαυροβούνιο - Λουξεμβούργο 
14 ή 15 Νοεμβρίου
Αζερμπαϊτζάν - Μαυροβούνιο 
Κύπρος - Λουξεμβούργο 
17 ή 18 Νοεμβρίου
Μαυροβούνιο – Κύπρος
Λουξεμβούργο  - Αζερμπαϊτζάν 
Τι είναι το Nations League…

Πρόκειται για ενδιάμεση διοργάνωση
των μεγάλων ποδοσφαιρικών ραντεβού
που προσφέρει ένα εναλλακτικό δρόμο…
πρόκρισης για το Μουντιάλ του Κατάρ το
καλοκαίρι του 2022 καθώς θα δώσει τα δύο
τελευταία εισιτήρια για το μπαράζ.

Ως γνωστό το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα κληρώθηκε στον 1ο όμιλο της
League C. Η Εθνική μας ομάδα έχει τις δυ-
νατότητες να πάρει την πρωτιά στον όμιλο
της για να ανέβει στη League B για το επό-
μενο Nations League. Οι ομάδες που θα
ολοκληρώσουν τη σειρά των αγώνων στην
1η θέση των Ομίλων του στην League A, θα

αγωνιστούν στα τελικά του ΟΥΕΦΑ 
Nations League τον Ιούνιο του 2021, προ-
κειμένου να προκύψει η πρωταθλήτρια
ομάδα της διοργάνωσης. Οι δύο φιναλίστ
μάλιστα, θα πάρουν δύο εισιτήρια για το
Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η

θέση των Ομίλων τους στις League B, C
και D, θα προβιβαστούν στην αμέσως επό-
μενη κατηγορία για την επόμενη διοργά-
νωση και οι Εθνικές ομάδες που θα τερμα-
τίσουν τελευταίες στους ομίλους τους στις
League A & B, θα υποβιβαστούν στην πιο
κάτω κατηγορία.

Τέλος, οι τέσσερις ομάδες που θα τερμα-
τίσουν τελευταίες στους ομίλους τους στη
League C, θα αγωνιστούν σε αγώνες πλέι-
οφ τον Μάρτιο 2022 για να υποβιβαστούν
δύο στη  League D.

Ορθάνοικτος είναι ο δρόμος για την κα-
τάληψη της 1ης θέσης στον 3ο Όμιλο και για
την Εθνική Ελλάδας που θυμίζουμε ότι
κληρώθηκε με Σλοβενία, Μολδαβία και 
Κόσοβο. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Σφυγμομέτρηση
που διενεργήθηκε
από την Global-

Data  έχει καταδείξει ότι
η εφαρμογή της τηλερ-
γασίας με το σύστημα ερ-
γασίας από το σπίτι ως
μέτρο για τη διαχείριση
της πανδημίας του
COVID-19 οδηγεί σε αυ-
ξημένη επιλογή από τους
εργαζόμενους για  σύ-
στημα εργασίας από το
σπίτι. 

Σύμφωνα με τη σφυγ-
μομέτρηση   περισσότε-
ροι από το ένα τέταρτο
των εργαζομένων  δηλώ-
νουν ότι  δεν θέλουν να
επιστρέψουν στο χώρο
εργασίας τους αλλά  να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθή-
κοντα τους από το σπίτι. 

Όπως φαίνεται στο συγκριτικό πίνακα με τα ευρήματα
της σφυγμομέτρησης η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων επιλέγει την επιστροφή στο χώρο εργασίας που προ-
σφέρει επίσης ευκαιρίες  κοινωνικής επαφής αλλά και τη
συνέχιση της γνωστής ρουτίνας σε κάθε είδος εργασίας.
Όμως το σύστημα εργασίας από το σπίτι προσφέρει στην

εργοδοτική πλευρά  ευκαιρίες για μείωση  δαπανών και πε-
ριορισμό των  υποχρεώσεων  για συστήματα ασφάλειας στο
χώρο εργασίας. Και για ικανοποίηση όλων των επιλογών  η
εργοδοτική πλευρά σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον
στον Ευρωπαϊκό χώρο, μελετά  την εφαρμογή μικτών συ-
στημάτων για ικανοποίηση όλων των προτιμήσεων και
αξιοποίηση όλων των ευκαιριών. n

Η πανδημία οδηγεί σε προτίμηση εργαζομένων 
για την επιλογή της εργασίας από το σπίτι 

Το εστιατόριο μας είναι έτοιμο 
να σας φιλοξενήσει

Ώρες λειτουργίας καθημερινά από 8.00 - 11.00
Κυριακές κλειστό

Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 22667985

Tι είπαν... Tι έγραψανΟι πολίτες και ο πλανήτης μας υπεράνω του κέρδους 
το μήνυμα της Διεθνούς Ημέρας Δημόσιας Υπηρεσίας 

Μήνυμα αγώνα των δημοσιοϋπαλληλικών συνδι-
καλιστικών οργανώσεων διακηρύχθηκε με την ευ-
καιρία της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για τη

Δημόσια Υπηρεσίας που τηρείται κάθε χρόνο στις 23 Ιου-
νίου. Τοπ φετινό μήνυμα εκφράζει το αίτημα για προαγωγή
θεμελιακών αλλαγών που θα κατοχυρώνουν δικαιοσύνη
και τη σθεναρή αντίσταση σε κυβερνητικές αποφάσεις και
ενέργειες των εργοδοτικών οργανώσεων που προάγουν την
επιβολή μέτρων λιτότητας
για τους εργαζόμενους για
διεύρυνση των περιθωρίων
για αύξηση των κερδών. 

Με επικεφαλής την Ομο-
σπονδία Ευρωπαϊκών Δημο-
σιοϋπαλληλικών Συνδικαλι-
στικών Οργανώσεων EPSU
οι διακηρύξεις των Ευρω-
παϊκών Δημοσιοϋπαλληλι-
κών Οργανώσεων για τη
Διεθνή μέρα συνοψίζεται
στο μήνυμα ότι αυτή είναι
μέρα γιορτής και αντίστα-
σης κάτω από το σύνθημα «οι πολίτες υπεράνω του κέρ-
δους» με την εδραίωση μιας Δίκαιης, Κοινωνικής και Συν-
τηρήσιμης Ευρώπης. 

Το γεγονός ότι η φετινή Διεθνής Μέρα Δημόσιας Υπηρε-
σίας συνέπεσε με τις εξελίξεις στη διαχείριση της πανδημίας
του κορωνοϊού Covic-19 μετέτρεψε τη συγκυρία αυτή σε
μέρα αξιολόγησης της προσφοράς και των θυσιών των δη-
μοσίων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
και συνακόλουθα τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη για ικα-
νοποίηση των αιτημάτων για ενίσχυση των δημόσιων υπη-
ρεσιών, επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης και έγ-
κριση ικανοποιητικών απολαβών και όρων εργασίας. Επα-
ναλήφθηκαν επίσης τα αιτήματα για οριστική εγκατάλειψη
προθέσεων για μέτρα λιτότητας και των επιθέσεων κατά
των δημοσίων υπαλλήλων ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να
αναβαθμισθούν στα επόμενα χρόνια για να προσφέρουν
υπηρεσίες ποιότητας στους πολίτες. 

Υπενθυμίστηκε με την ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας Δη-
μόσιας Υπηρεσίας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε ολόκληρη
την Ευρώπη αλλά και σε διεθνή κλίμακα συνέχισαν να υπη-

ρετούν στην πρώτη γραμμή για τη διαχείριση της πανδη-
μίας. Έγινε αναφορά και στο γεγονός ότι οι πολίτες έχουν
επαινέσει το έργο των δημοσίων υπαλλήλων ενώ επανατο-
νίστηκαν επίσης και θέσεις κυρίως από τους εργοδότες και
τις επιχειρήσεις για αποκοπές απολαβών και πάγωμα μι-
σθών στη δημόσια υπηρεσία. 

Από πλευράς οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
διακηρύχθηκαν με την ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας ευχα-

ριστίες σε όλες τις δημόσιες
υπηρεσίες για την προ-
σφορά τους στην κοινότητα
κάτω από συχνά πολύ δύ-
σκολες συνθήκες ενώ γίνε-
ται και ειδική μνεία και για
τα μέλη της δημόσιας υπη-
ρεσίας που προσβλήθηκαν
από τον ιό στο πλαίσιο των
υπηρεσιών τους ενώ υπήρξε
και απώλεια ζωών ως αποτέ-
λεσμα της εξυπηρέτησης
ασθενών. 

Το γενικότερο μήνυμα της
Διεθνούς Μέρας είναι ενωμένοι να εργαστούμε για μια Κοι-
νωνικά Δίκαιη, Οικολογική και Δημοκρατική Ευρώπη και
για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούνται:

• επαρκής στήριξη της δημόσιας υπηρεσίας 
• λήψη μέτρων για εδραίωση δίκαιης κοινωνίας
• αναγνώριση και κατοχύρωση της αξίας της δημόσιας

υπηρεσίας και των δημοσίων υπαλλήλων, των συνδικαλι-
στικών τους οργανώσεων 

• αναγνώριση και εφαρμογή της διαδικασίας της συλλο-
γικής διαπραγμάτευσης για την επίλυση προβλημάτων

• επιβολή δίκαιης φορολογίας για περιορισμό των ανισο-
τήτων

• περίληψη όλων των αιτημάτων και στόχων στο σύν-
θημα «αγώνας για ένα μέλλον για όλους, όχι μόνο για
τους λίγους.»

Στα πλαίσια αυτών των διακηρύξεων και των μηνυμάτων
της φετινής Διεθνούς Μέρας Δημόσιας Υπηρεσίας προ-
γραμματίζονται δράσεις και κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊ-
κού Δημοσιοϋπαλληλικού Συνδικαλιστικού Κινήματος για
το 2021 και 2022. n

Είμαστε η μεγαλύτερη νησιωτική χώρα της
Ευρώπης και από κάθε νησί, χτίζουμε την
εθνική μας αυτοπεποίθηση.
Αικατερίνη Σακκελαροπούλου,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η κρίση έδειξε εμφατικά την ανάγκη να

επανεξετάσουμε την αξία της εργασίας.

Νίκολας Σμιτ,

Επίτροπος Απασχόλησης της ΕΕ.

Δεν αναμένουμε ότι θα σταματήσουν να
προκύπτουν κρούσματα, είτε εισαγόμενα
είτε από  εγχώριες  λοιμώξεις.
Κωνσταντίνος Ιωάννου,
Υπουργός Υγείας.

Η αλληλεγγύη είναι το μεγάλο μήνυμα της

πανδημίας.

Σωτήρης Τσιόρδας,

Ειδικός Λοιμωξιολόγος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά τη μεγαλύτερη

κρίση στην ιστορία της.

Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας.

Είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε την

ανάκαμψη που θέλουμε.

Κριστίν Λαγκάρντ,

Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Όταν πάψω να παράγω θα πεθάνω.

Μίμης Πλέσσας,

Μουσικοσυνθέτης.

Η μουσική δεν είναι καριέρα, είναι ζωή.

Γιώργος Νταλάρας,

Τραγουδιστής.


