
Οι επέτειοι και οι δικές μας υποχρεώσεις
Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 46 χρόνια από τις

αποφράδες εξελίξεις του δίδυμου εγκλήματος του
προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης Τουρ-

κικής εισβολής. Ασήκωτο συνεχίζει να παραμένει το βάρος
για όσους θυσιάστηκαν για την προάσπιση της δημοκρα-
τίας και για την απόκρουση των πάνοπλων ορδών των
Τούρκων εισβολέων. Ασήκωτη η θλίψη για τους ηρωϊκούς
αγνοουμένους μας όπως και για τη συνεχιζόμενη ταλαιπω-
ρία των χιλιάδων συμπατριωτών μας που εκδιώχθηκαν
βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες, για να παραδοθούν

στους άξενους για τον τόπο μας εποίκους. Αυξανόμενη ταυ-
τόχρονα και η απογοήτευση μας για την αδράνεια των αρ-
μόδιων διεθνών οργανισμών και των ισχυρών της γης που
επιτρέπουν στον εισβολέα να συνεχίζει και να κλιμακώνει
τις ενέργειες του για μετατροπή της πατρίδας μας σε ανα-
πόσπαστο πλήρως ελεγχόμενο τμήμα της Τουρκικής επι-
κράτειας. 

Με την ευκαιρία των επετείων και ως αποτέλεσμα και των

δικών μας συνεχών διαβη-
μάτων διεθνείς οργανισμοί
εκδίδουν συνεχώς ψηφί-
σματα καταδικαστικά των
Τουρκικών ενεργειών. Πρό-
κειται για ψηφίσματα που
έχουν ενσωματωθεί σε πολ-
λούς τόμους αρχείου με την
κατοχική και επεκτατική
Τουρκία να τα αγνοεί και να

απορρίπτει την επιβαλλό-
μενη συμμόρφωση της προς
το διεθνές δίκαιο και τους
διεθνείς ανθρωπιστικούς
κανόνες. Αντίθετη και συνε-
χώς αναβαθμιζόμενη η πο-
ρεία της κατοχικής δύναμης
προς την αναβίωση της
πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας και τη βίαιη
επιβολή της θέλησης και του

ελέγχου της στους λαούς της περιοχής μας.
Τις μέρες αυτές της πικρής ανάμνησης των μαύρων επε-

τείων του πραξικοπήματος και της εισβολής αποτίουμε και
πάλι τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα τραγικά θύματα της
μεγάλης τραγωδίας και επαναλαμβάνουμε το αίτημα προς
τους Ευρωπαίους εταίρους και τους άλλους ισχυρούς της
γης να κινηθούν επιτέλους προς ενέργειες αποκατάστασης
της οφειλόμενης δικαιοσύνης στον τόπο μας και το λαό μας
και της αποτροπής των σχεδίων της κατοχικής και επεκτα-
τικής Τουρκίας. 

Σαράντα έξι χρόνια μετά τις αποφράδες μέρες του Ιούλη

του 1974 παραμένουν χαίνουσες ακόμη οι πληγές που το
πραξικόπημα και η εισβολή προκάλεσαν στον τόπο μας και
ασήκωτος είναι ο πόνος για όσα συνέβησαν και ανερχόμε-
νος ο φόβος για τα εμφανιζόμενα. Εντείνουμε τις ενέργειες
μας για να πετύχουμε κινητοποίηση εκείνων που μπορούν
να το πράξουν, για να κινηθούν προς την απόδοση και
εδραίωση της δικαιοσύνης στον τόπο μας. Ταυτόχρονα οι
επέτειοι του Ιούλη του 1974 μας θυμίζουν και τα δικά μας
λάθη και τις ανεπίτρεπτες συμπεριφορές μας που συνέβα-
λαν στην επέλαση της ολικής καταστροφής. Αυτή η συνει-
δητοποίηση και των δικών μας λαθών μας καλεί σε εγρή-
γορση για αποφυγή παρόμοιων συμπεριφορών, ώστε να
αποτρέψουμε οριστικά και αμετάκλητα επαναφορά κινδύ-
νων όπως εκείνων του 1974. 

Το οφείλουμε στους ηρωϊκούς πεσόντες των επάρατων
γεγονότων του μαύρου Ιούλη, όπως και στις νέες γενιές
προς τις οποίες έχουμε υποχρέωση να κληροδοτήσουμε πα-
τρίδα απαλλαγμένη απειλών και κινδύνων καταβαράθρω-
σης. Οι επέτειοι μας καλούν να δεσμευθούμε για εμμονή
στις σωστές επιδιώξεις και σε συλλογικές ενέργειες που θα
δρομολογήσουν πορεία προς ένα ελπιδοφόρο μέλλον για
όλους μας και κυρίως για τις μελλοντικές γενιές. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Όχι στο Κοινοτικό Σύμφωνο Στα-
θερότητας και Ανάπτυξης που ση-
μαίνει επιστροφή στην πολιτική
της κοινότητας τονίζει το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα. σελ. 16

Αύξηση απολαβών 
όχι πολιτική λιτότητας

Το δεύτερο και τελευταίο μέρος της περιε-
κτικής συνόψισης του Αντώνη Γεωργιάδη
για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου για τις προσφυγές των Δημοσίων
Υπαλλήλων. σελ. 2,3,14

Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας 

Οργή και απογοήτευση έχει
προκαλέσει η απόφαση του
Τούρκου Προέδρου να μετα-
τρέψει την Αγία Σοφία σε
τζαμί. σελ. 5

Τζαμί η Αγία Σοφία 
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Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας 

Σειρά αποφάσεων του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου ερμήνευσε το Άρθρο 23 του Συν-
τάγματος. Από αυτή τη διαχρονική και δε-
σμευτική Νομολογία πηγάζουν τα ακό-
λουθα:

1. Το Άρθρο 23 κατοχυρώνει το δικαίωμα
ιδιοκτησίας, ακίνητης και κινητής.

2. Περιορισμοί, όροι ή δέσμευση μπορούν
να επιβληθούν μόνο σύμφωνα και για τους
λόγους που αναφέρονται στην παράγρ. 3.

3. Στέρηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας
δύναται να επιβληθεί μόνο με την απαλλο-
τρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας ως προβλέπε-
ται στην παράγρ. 4.

4. Περιορισμοί οδηγούν σε στέρηση του
δικαιώματος ιδιοκτησίας μόνο όταν καθι-
στούν την ιδιοκτησία αδρανή.

5. Όροι περιοριστικοί της χρήσης ιδιο-
κτησίας που αφήνουν άθικτο τον πυρήνα
του δικαιώματος ιδιοκτησίας συνιστούν πε-
ριορισμό και όχι στέρηση.

Η Νομολογία αποτελεί πηγή δικαίου και η
δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου είναι Συνταγματικά κα-
τοχυρωμένη (βλ. Άρθρο 148 του Συντάγμα-
τος). Απόκλιση από προηγούμενη δεσμευ-
τική νομολογία είναι δυνατή εάν
δικαιολογείται. Στην Μαυρογένης ν. Βου-
λής των Αντιπροσώπων (1996) 1 Α.Α.Δ.
315 τέθηκαν οι Αρχές πότε παρέχεται η δυ-
νατότητα αυτή.

“ΠΟΤΕ TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟ-ΓΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-
ΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Ο λόγος της δικαστικής απόφασης (ratio
decidendi) είναι η αρχή δι-
καίου στην οποία θεμελιώνε-
ται το αποτέλεσμα της απόφα-
σης, σε αντίθεση με αυτό τούτο
το αποτέλεσμα για το οποίο
δημιουργείται δεδικασμένο
(βλ.. Chancery Lane Safe De-
posit eta v. I.R.C. [1966] 1
All. E.R. 1 (H.L.)· Ελευθε-
ρίου-Κάγκα v. Δημοκρατίας
(Υπόθεση Αρ. 494/87-
13.2.1989)).

Δεσμευτική είναι η αρχή δι-
καίου που στηρίζει άμεσα την
απόφαση και είναι άρρηκτα
συνυφασμένη με το αποτέλε-
σμα, σε αντίθεση με το μέρος
του σκεπτικού, η ανάπτυξη
του οποίου δεν είναι αντικει-
μενικά απαραίτητη για την
απόφαση.

Η αρχή του δεσμευτικού
προηγούμενου έχει ως άξονα τη δέσμευση
που δημιουργεί προηγούμενη δικαστική από-
φαση ως προς το ποίο είναι το δίκαιο σε συγ-
κεκριμένο τομέα και το πεδίο εφαρμογής του.
Με αυτή την έννοια, οι δικαστικές αποφάσεις
αποτελούν πηγή δικαίου, γιατί σ’ αυτές ανα-
ζητείται και προσδιορίζεται το ισχύον δίκαιο
[βλ. O’Connellv. R. [1844] 11 CI. &F. 155,
στη σελ. 372, ως προς τις πηγές του αγγλικού
δικαίου]. Στο αγγλικό δικαιϊκό σύστημα, από
το οποίο πηγάζει η αρχή του δεσμευτικού
προηγούμενου, οι δικαστικές αποφάσεις δια-
δραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην αποτύπωση
και διατύπωση του κοινού δικαίου, την ανά-
πτυξη, καθώς και την προσαρμογή των
αρχών του αγγλικού δικαίου σε νέα κοινω-
νικά δεδομένα [βλ. μεταξύ άλλων, de
LasalavdeLasala[1979] 2 AllER 1146 (PC)].
Σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν, επίσης, οι
δικαστικές αποφάσεις στην ερμηνεία των
νόμων και τον προσδιορισμό του πεδίου το

οποίο καλύπτουν. Στον τομέα αυτό, ο ρόλος
της δικαστικής απόφασης είναι περιορισμέ-
νος, γιατί, εξ αντικειμένου, επικεντρώνεται
στην ερμηνεία των νόμων.

Ως προς το Σύνταγμα, αυθεντική πηγή για
το περιεχόμενο του αποτελεί το κείμενο του.
Τούτο, άλλωστε, επιβάλλεται και από τη
συνταγματική επιταγή που καθιστά το Σύν-
ταγμα τον υπέρτατο νόμο. Όπως χαρακτηρι-
στικά λέχθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο
των Ηνωμένων Πολιτειών στη St Joseph
Stock Yards Co. v. U.S. [1936] 298 U.S. 38
[βλ. επίσης, Basu “COMMENTARYON-
THECONSTITUTIONOFINDIA”, ανωτέρω,
σελ. 484]:-

“the ultimate touchstone of constitutional-
ity is the Constitution itself and not what the
Court may have said about it in any case;...’’

Ελληνική μετάφραση: ‘Τελικά η λυδία
λίθος για τη συνταγματικότητα είναι το ίδιο
το Σύνταγμα και όχι εκείνο το οποίο μπορεί
να έχει πει το Δικαστήριο αναφορικά με αυτό
σε οποιαδήποτε υπόθεση·...”

Μέχρι το 1966, προηγούμενες αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας, της
Δικαστικής Επιτροπής της Βουλής των Λόρ-
δων, ήταν δεσμευτικές, όχι μόνο για τα ιε-
ραρχικά κατώτερα δικαστήρια, αλλά και για
το ίδιο το τελικό Δικαστήριο της χώρας. Η
αρχή αυτή εγκαταλείφθηκε το 1966 με τη
Δήλωση Πρακτικής, η οποία περιέχεται στο

Note[1966] 3 All E.R. 77.
Έκτοτε, η Δήλωση προσέλαβε
μορφή αρχής δικαίου, με την
υιοθέτηση της από τη Δικα-
στική Επιτροπή της Βουλής
των Λόρδων στην άσκηση της
δικαστικής λειτουργίας. Ο
λόγος της εγκατάλειψης της
αρχής της απόλυτης δέσμευ-
σης, που ίσχυε μέχρι το 1966,
προσδιορίζεται παραστατικά
στην απόφαση R. v. Shivpuri
[1986] 2 All ER 334, 345
(HL):-

“The 1966 Practice State-
ment is an effective abandon-
ment of our pretention to in-
fallibility.”.

Ελληνική μετάφραση: “Η
Δήλωση Πρακτικής του 1966
συνιστά αποτελεσματική εγ-
κατάλειψη της προσποίησης

ότι είμαστε αλάθητοι.”.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου έχει

επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι παρέχεται
δυνατότητα απόκλισης από προηγούμενες
αποφάσεις του, όπου συντρέχουν, σε γενικές
γραμμές, οι προϋποθέσεις που προσδιορίζον-
ται στη Νικολάου κ.α ν. Νικολάου και
Άλλου (Αρ. 2). Οι αρχές αυτές σκιαγραφή-
θηκαν στη Republicν. Demetriades (1977)
3 C.L.R. 213, και έτυχαν αναγνώρισης και
εφαρμογής έκτοτε σε μεταγενέστερες δικα-
στικές αποφάσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αποφάσεις που
άπτονται του δικαστικού προηγούμενου
αφορούν κυρίως θέματα ερμηνείας του Συν-
τάγματος και συνταγματικότητας νόμων. Το
κείμενο του Συντάγματος και οι αρχές στις
οποίες θεμελιώνεται, αποτελούν τον αυθεν-
τικό οδηγό για την κρίση της συνταγματικό-
τητας νόμων.

Στη Δημοκρατία ν. Θαλασσινού (1991) 3

Α.Α.Δ. 203, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση
της αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρ-
μογή του Άρθρου 146.5 του Συντάγματος.

Στην Kyriacou v. Minister of Interior
(1988) 3 C.L.R. 643 (απόφαση πλειοψηφίας),
το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι το
Άρθρο 146.5 του Συντάγματος καθιστά μη
συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, που εκ-
δίδεται στο πεδίο της αναθεωρητικής δικαιο-
δοσίας, πράξη καταφρόνησης του δικαστη-
ρίου υποκείμενης σε τιμωρία, βάσει του Άρ-
θρου 150 του Συντάγματος (βλ. επίσης,
Republic v. Nissiotou (1985) 3 C.L.R. 1335).

Στη Θαλασσινός η Kyriacou κρίθηκε
εσφαλμένη. Η διαπίστωση αυτή κρίθηκε ότι
παρείχε έρεισμα στο Δικαστήριο να αποστεί
από το λόγο της. Η απόκλιση από το λόγο
της Kyriacou διατυπώθηκε με τον πλέον κα-
τηγορηματικό τρόπο:-

“Εγκαταλείπουμε τα αποφασισθέντα και
αφιστάμεθα από αυτά γιατί το θεωρούμε
ορθό και επιβεβλημένο να το πράξουμε χάριν
της προσήλωσης στην ερμηνεία των συνταγ-
ματικών και νομοθετικών κειμένων που ένα
δικαστήριο πρέπει να έχει στην άσκηση της
ερμηνευτικής του εξουσίας των “νομοθετη-
μάτων και όχι της συμπλήρωσης των.”

Στη Νικολάου και οι δέκα Δικαστές του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, που απάρτιζαν την
Ολομέλεια στην υπόθεση εκείνη, ήταν ομό-
φωνοι ως προς την ευχέρεια απόκλισης από
το λόγο προηγούμενης απόφασης του δικα-
στηρίου, σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρ-
μογή του Συντάγματος, στο πλαίσιο του δι-
καίου της ανάγκης. Οι πέντε από τους δέκα
Δικαστές, η απόφαση των οποίων καθόρισε
το αποτέλεσμα της Νικολάου με βάση το τεκ-
μήριο της συνταγματικότητας νόμου, απέ-
κλιναν από το λόγο της προηγούμενης από-
φασης της Ολομέλειας στην President of the
Republic v. House of R’ntatives (1986) 3
C.L.R. 1439. Ως προς τη δυνατότητα ανα-
τροπής προηγούμενης απόφασης σε θέματα
συνταγματικού δικαίου, έκριναν ότι η ευχέ-
ρεια η οποία παρέχεται είναι, όπως και στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεγαλύ-
τερη.

Στην πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας
- Δημοκρατία ν. Γιάλλουρου κ.ά.(1995) 3
Α.Α.Δ. 363, το Δικαστήριο απέστη από την
απόφαση της Ολομέλειας στη Republic v.
Christoudia (1988) 3 C.L.R. 2622, επειδή
έκρινε ότι η αρχή δικαίου στην οποία είχε θε-
μελιωθεί ήταν εσφαλμένη. Το ακόλουθο από-
σπασμα καθορίζει το αιτιολογικό της από-
κλισης και την ευχέρεια που παρέχεται για
απομάκρυνση από προηγούμενη απόφαση,
οποτεδήποτε ο λόγος της συγκρούεται με
συνταγματική αρχή:-

“Η απόκλιση ή απομάκρυνση από προ-
ηγούμενη δικαστική απόφαση δικαιολογείται
οποτεδήποτε διαπιστώνεται ότι η αρχή την
οποία ενσωματώνει είναι εσφαλμένη. Η ελευ-
θερία είναι αναμφιβόλως μεγαλύτερη οποτε-
δήποτε προηγούμενη δικαστική απόφαση
συγκρούεται με θεμελιακή συνταγματική
αρχή, όπως η διάκριση των Εξουσιών.”

Είναι αυτονόητο ότι το δικαστήριο αντιμε-
τωπίζει με επιφύλαξη το ενδεχόμενο ανατρο-
πής πρόσφατης απόφασης. Όμως, η όποια δι-
στακτικότητα υποχωρεί, εφόσον διαπιστωθεί
ότι η αρχή δικαίου, την οποία ενσωματώνει,
είναι αδιαμφισβήτητα εσφαλμένη.

Στη Shivpuri, ανωτέρω, η Δικαστική Επι-
τροπή της Βουλής των Λόρδων ανέτρεψε
προηγούμενη απόφαση της η οποία εκδόθηκε
μόλις ένα χρόνο νωρίτερα - στην Anderton
v. Ryan[1985] 2 AllER 355. Το ακόλουθο
απόσπασμα από την απόφαση του Λόρδου
Καγκελάριου Hailsham διατυπώνει την προ-
σοχή με την οποία το Δικαστήριο αντιμετω-
πίζει το ενδεχόμενο ανατροπής πρόσφατης
απόφασης, αλλά και την υποχρέωση να το
πράξει, εφόσον καταφαίνεται ότι αυτή είναι
εσφαλμένη:-

“Quite clearly a departure from recent de-
cisions by means of the 1966 Practice State-
ment has dangers of its own which are too ob-
vious to need elaboration. But there is obvi-
ously much to be said for the view about to be
expressed by my noble and learned friend that
‘if a serious error embodied in a decision of
this House has distorted the law, the sooner it
is corrected the better’.”.

Ελληνική μετάφραση: “Εμφανώς απόκλιση
από πρόσφατες αποφάσεις βάσει της Δήλω-
σης Πρακτικής του 1966 ενέχει κινδύνους οι
οποίοι είναι πασιφανείς ώστε να μην παρί-
σταται ανάγκη να επεξηγηθούν. Αλλά υπάρ-
χει ισχυρό έρεισμα για την άποψη η οποία
πρόκειται να εκφραστεί από τον ευγενή και
ευπαίδευτο συνάδελφο μου ότι ‘εάν σοβαρό
σφάλμα το οποίο εμπεριέχεται σε απόφαση
δικαστηρίου έχει διαστρέψει το δίκαιο, όσο
πιο γρήγορα διορθωθεί τόσο το καλύτερο’.”.

Ο Δικαστής στον οποίο αναφέρεται ο Λόρ-
δος Hailsham είναι ο Λόρδος Bridge, οι από-
ψεις του οποίου υιοθετήθηκαν από όλα τα
Μέλη του Δικαστηρίου.

Η ευχέρεια απόκλισης από προηγούμενη
δικαστική απόφαση δεν εξασθενεί τη σημα-
σία του δικαστικού προηγούμενου και δεν
αναιρεί, γενικά, την ισχύ του. Όπως
παρατηρεί ο Δικαστής Cardozo στο
Σύγγραμμα του ‘The Nature of the Judicial
Process”, σελ. 127428,

Συνέχεια από προηγούμενη έκδοση

Συνέχεια στη σελ. 3

Κατά νόμο υπεύθυνος,
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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) 

Του  Αντώνη Γεωργιάδη*
Barrister-at-law

Η αρχή του δε-
σμευτικού προ-
ηγούμενου έχει 
ως άξονα τη δέ-
σμευση που δημι-
ουργεί προηγού-
μενη δικαστική
απόφαση ως προς
το ποίο είναι το
δίκαιο σε συγκε-
κριμένο τομέα 
και το πεδίο
εφαρμογής του.



Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας 

‘The quality of law is not withdrawn from
all precedents, however well established, be-
cause courts some times exercise the privilege
of overruling their own decisions.”.

Ελληνική μετάφραση: “Η ποιότητα του δι-
καίου δεν αφαιρείται απ’ όλα τα δικαστικά
προηγούμενα, καλά θεμελιωμένα όσο κι αν
είναι, γιατί τα δικαστήρια ενίοτε ασκούν το
προνόμιο ανατροπής προηγούμενων αποφά-
σεων τους.”.

Κρίνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ανα-
τροπής προηγούμενης δικαστικής απόφασης,
μέσα στο πνεύμα και για τους λόγους που
εκτίθενται στο απόσπασμα από τη Νικολάου
το οποίο έχει παρατεθεί στην απόφαση μας.
Στην κρίση της συνταγματικότητας νόμων, η
διαπίστωση σφάλματος σε προηγούμενη
απόφαση μπορεί να διαπιστωθεί ευχερέ-
στερα, εφόσον οι πρόνοιες του Συντάγματος
αποτελούν σταθερή βάση για την αντικειμε-
νική; διαπίστωση σφάλματος σε προηγού-
μενη απόφαση.

Εφόσον διαπιστώνεται ότι προηγούμενη
δικαστική απόφαση είναι αδιαμφισβήτητα
εσφαλμένη, δικαιολογείται η ανατροπή της
και η απόκλιση από το λόγο της. Το σφάλμα
πρέπει να έχει αντικειμενική υπόσταση και
να καταφαίνεται ως αυταπόδεικτο. Αν χω-
ρούν περισσότερες της μιας άποψης, ως προς
την ύπαρξη αρχής δικαίου την οποία ενσω-
ματώνει, το σφάλμα δεν μπορεί να χαρακτη-
ρισθεί ως αναντίλεκτο, ώστε να παράσχει
βάση για την ανατροπή προηγούμενης από-
φασης.”

Στην παρούσα υπόθεση δεν ζητήθηκε
απόκλιση αλλά ούτε κρίνεται ότι ενυπάρχει
λόγος απόκλισης από την προηγούμενη δε-
σμευτική νομολογία. Συνεπώς, η άνω νο-
μολογία σε σχέση με το Άρθρο 23, είναι δε-
σμευτική και εξασφαλίζει την βεβαιότητα δι-
καίου. Παρόλα ταύτα ακολούθησε χρονικά
η Χαραλάμπους κ.α. (ανωτέρω), η οποία δεν
ευρίσκεται απόλυτα στην ίδια γραμμή των
αποφάσεων που προηγήθησαν. Η υπόθεση
αφορούσε νομοθεσία με βάση την οποία θα
αποκόπτετο κάθε μήνα από τις συντάξεις
και ακαθάριστες απολαβές αξιωματούχων
και εργοδοτουμένων στο δημόσιο και ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα ως έκτα-
κτη εισφορά προς τη Δημο-
κρατία, ποσοστό των απολα-
βών ή της σύνταξης τους, το
οποίο προσδιοριζόταν στο
Νόμο. Μεταξύ άλλων εξέ-
τασε και το θέμα κατά πόσο
με το νόμο αυτό παραβιάζετο
το Άρθρο 23 του Συντάγμα-
τος. Κρίθηκε ότι:

(1). Ο Νόμος δεν ήταν φο-
ρολογικός, ειδικά για το
Άρθρο 23, ως ήτο η εισήγηση
της   Δημοκρατίας.

(2) Το δικαίωμα που προ-
στατεύεται από το Άρθρο 23.1
του Συντάγματος δεν είναι
απόλυτο, αλλά υπόκειται σε
περιορισμούς οι οποίοι προ-
βλέπονται στα υπόλοιπα εδάφια του Άρ-
θρου και οι οποίοι θα πρέπει να είναι νόμι-
μοι.

(3) Περιοριστικοί όροι στη χρήση ιδιο-
κτησίας οι οποίοι αφήνουν άθικτο τον πυ-
ρήνα του δικαιώματος ιδιοκτησίας, δεν συ-
νιστούν στέρηση, αλλά περιορισμό. Περιο-
ρισμοί απολήγουν σε στέρηση μόνο όταν
καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή.

(4) Η αποκοπή από τους μισθούς εμπίπτει
στο Άρθρο 23.3 του Συντάγματος καθότι οι

πρόνοιες του αναφέρονται σε ακίνητη αλλά
και σε κινητή ιδιοκτησία.

(5) Η αποκοπή της έκτακτης εισφοράς
από τους μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί
να δικαιολογηθεί δυνάμει του Άρθρου 23.3
του Συντάγματος για λόγους δημόσιας ωφέ-
λειας το οποίο κατ’ ισχυρισμό είναι συνυ-
φασμένο με το δημόσιο συμφέρον της εξό-
δου του Κράτους από την οικονομική
κρίση. Η περικοπή μισθών δεν μπορεί να
συνδεθεί με τη δημόσια ωφέλεια εφόσον το
Άρθρο 23.3 συνδέει την προαγωγή της δη-
μόσιας ωφέλειας, με την επιβολή όρων, δε-
σμεύσεων ή περιορισμών στην ιδιοκτησία
για σκοπούς πολεοδομίας ή αναπτύξεως και
χρησιμοποιώντας την ιδιοκτησία, κάτι που
δεν ισχύει.

(6) Αναφορικά με το “δικαίωμα σε μισθό,
εκείνο που το Άρθρο 23 του Συντάγματος
πρωτίστως στοχεύει να προστατεύσει, είναι
την αυθαίρετη και χωρίς οποιαδήποτε νο-
μοθετική ρύθμιση του πυρήνα του δικαιώ-
ματος σε μισθό ή την αυθαίρετη μείωση ου-
σιωδώς του μισθού”.

(7) Ο μισθός συνιστά ιδιοκτησιακό δι-
καίωμα και μπορεί να ενταχθεί στο Άρθρο
23 του Συντάγματος.

(8) Το ιδιοκτησιακό αυτό δικαίωμα δεν
εκτείνεται και σε δικαίωμα σε μισθό συγκε-
κριμένου ύψους και με αναφορά στην Ko-
ufakis v. Greece, Case No. 59142/00, ημερ.
20.9.2001 (ΕΔΑΔ) ότι το δικαίωμα ιδιοκτη-
σίας δεν κατοχυρώνει δικαίωμα ορισμένου
ύψους αποδοχών, εκτός αν συντρέχει περί-
πτωση “διακινδυνεύσεως της αξιοπρεπούς
διαβιώσεως”.

(9) Η σχετικά μικρή μείωση του μισθού,
δεν επηρεάζει καθόλου τον πυρήνα του δι-
καιώματος στο μισθό, το οποίο παραμένει
άθικτο και καθόλου δεν αδρανοποιείται
ώστε να συνιστά στέρηση εκτός των επιτρε-
πτών πλαισίων του Άρθρου 23 του Συντάγ-
ματος και επίσης λόγω του ότι η αποκοπή
είναι μικρή, η οποία κυμαίνεται μεταξύ
1.5%-3.5% του ακαθάριστου μηνιαίου μι-
σθού δεν είναι πληρωτέα αποζημίωση κα-
θότι το δικαίωμα δεν αδρανοποιείται ή ου-
σιαστικά περιορίζεται.

(10) Η επιβολή της σχετικά μικρής έκτα-
κτης εισφοράς δικαιολογείται τόσο δυνάμει

του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλ-
λου Αρ. 1, όσο και δυνάμει
του Άρθρου 24, χωρίς να πα-
ραβιάζονται οι αυστηρότερες
πρόνοιες του Άρθρου 23 οι
οποίες θα πρέπει να ιδωθούν
σε συνδυασμό με το Άρθρο
24 του Εντάλματος.

Ο Δικαστής δεν συμφωνεί
με την πλειοψηφία και σε όλη
την έκτασή της και εξηγεί
τους λόγους.

1. Χωρίς να μου διαφεύγει η
πρωτοτυπία του νομικού
προβλήματος που είχε να επι-
λύσει, απέστη από την προ-
ηγούμενη διαχρονική δεσμευ-
τική νομολογία η οποία με
σαφήνεια ερμήνευσε τις πρό-

νοιες του Άρθρου 23(Ι)(2)(3) και (4), χωρίς
να ζητηθεί αυτό από τους διαδίκους και
χωρίς δικαιολογία της παρέκκλισης αυτής
από την προηγούμενη νομολογία.

2. Θα έπρεπε πρωτίστως να αποφασισθεί
κατά πόσο οι περικοπές από τον μισθό και
συντάξεις ενέπιπταν ως “όρος, δέσμευση ή
περιορισμός” όπως προβλέπεται από το
εδάφιο (3) του Άρθρου 23. Ειδικότερα κατά
πόσο οι περικοπές ήτο “απολύτως απαραί-
τητες προς το συμφέρον της δημόσιας

ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας ή των δη-
μόσιων ηθών ή της πολεοδομίας ή της ανα-
πτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε
ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας
ωφέλειας ή προς προστασίαν των δικαιω-
μάτων τρίτων”. Δεν έπραξε αυτό και δεν ενέ-
ταξε τις αποκοπές σε κανένα από τους πιο
πάνω περιορισμούς. Αντίθετα, προχώρησε
με το εσφαλμένο, κατά την κρίση μου, δε-
δομένο ότι αυτός είναι επιτρεπόμενος πε-
ριορισμός, να αναλύσει τα όρια/έκταση του
δικαιώματος ιδιοκτησίας και εν συνεχεία να
καταλήξει ότι το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του
Άρθρου 23 “δεν εκτείνεται σε δικαίωμα σε
μισθό συγκεκριμένου ύψους”.
Με όλο το σεβασμό, με τον
αντινομικό αυτό τρόπο, τοπο-
θετήθηκε η άμαξα μπροστά
από το άλογο.

3. Χρησιμοποιήθηκε ελλη-
νική νομολογία και νομολογία
του ΕΔΑΔ προκειμένου να δι-
καιολογηθούν οι αποκοπές
παραγνωρίζοντας ότι

(α) το Ελληνικό Σύνταγμα,
Άρθρο 17 ρητά προβλέπει ότι
“ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν
μπορούν να ασκούνται εις
βάρος του γενικού συμφέρον-
τος”.

Ο Δαγτόγλου (ανωτέρω)
σελ. 901 §1236, αναφέρει:

“Ειδικά για την ιδιοκτησία
προβλέπει επιπλέον το Άρθρο
17 παρ. 1 ότι “τα δικαιώματα
όμως που απορρέουν από
αυτήν δεν μπορούν να ασκούν-
ται σε βάρος του γενικού συμ-
φέροντος”. Η ρητή αυτή επι-
φύλαξη του γενικού συμφέρον-
τος είναι νέα στη
συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας
στη χώρα μας και θεμελιώνει την κοινωνική
δέσμευση της ιδιοκτησίας από την οποία προ-
κύπτουν, όπως θα δούμε, διάφοροι περιορι-
σμοί.”

(β) Το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1
ρητά και πάλι προβλέπει τη δυνατότητα επι-
βολής περιορισμών για λόγους δημοσίου
συμφέροντος (public interest).

Στο Σύνταγμα, Άρθρο 23, δεν προβλέ-
πονται τέτοιοι περιορισμοί όπως στο Ελλη-
νικό Σύνταγμα, Άρθρο 17.1 και Άρθρο 1
Πρωτόκολλο Αρ.1. Οι περιορισμοί και η
στέρηση προβλέπονται ρητά και περιορι-
στικά στα εδάφια 3 και 4 του Άρθρου 23.

4. Χρησιμοποιείται η επιφύλαξη του Άρ-
θρου 1 του Πρωτοκόλλου Αρ.1, για τη δυ-
νατότητα έκαστου Κράτους να θέτει σε ισχύ
νόμους προς ρύθμιση της χρήσεως αγαθών
για το “δημόσιο συμφέρον ή την εξασφάλιση
της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών”.
Όπως και το Άρθρο 24 του Συντάγματος
προκειμένου να δικαιολογηθεί η σχετικά
μικρή εισφορά, “χωρίς να παραβιάζονται οι
αυστηρότερες πρόνοιες του Άρθρου 23 του
Συντάγματος”.

Με όλο το σεβασμό και πάλι τα πιο πάνω
παραβλέπουν ότι η οιαδήποτε αναφορά περί
νόμου που προβλέπεται από την επιφύλαξη
του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αρ. 1, τελεί
υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι αν-
τίθετοι με το Σύνταγμα.

Περαιτέρω, ενώ στην ίδια απόφαση κρί-
νεται ότι ο κρινόμενος νόμος δεν είναι φο-
ρολογικός, εφόσον δεν φέρει τα χαρακτηρι-
στικά φορολογικού νόμου, τότε πώς δικαιο-
λογείται η επίκληση του Άρθρου 24 του
Συντάγματος, το οποίο διασφαλίζει την συ-
νεισφορά στα δημόσια βάρη διά καταβολής

φόρου, τέλους ή εισφοράς;
5. Ακολούθησε μεταγενέστερη νομολο-

γία, η υπόθεση Μαρία Κουτσελίνη-Ιωαννί-
δου (ανωτέρω). Αφορούσε σύνταξη προσώ-
πων που δικαιούντο σ’ αυτή και διά νόμου
επεβλήθη η “αναστολή” της καταβολής της,
για την χρονική περίοδο που διαρκούσε η
θητεία των προσώπων αυτών σε λειτούρ-
γημα, θέση ή αξίωμα που ανέλαβαν. Σε τέσ-
σερις παραγράφους καθρεφτίζεται η όλη νο-
μολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εν-
διαφέρει και επιλύει το εξεταζόμενα θέμα.

“Περιορισμός, όμως, θεμελιωδών δικαιω-
μάτων του ανθρώπου μπορεί να γίνει μόνο

για τους λόγους που καθορί-
ζει το Σύνταγμα (Δέστε: Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ν.
Βουλής των Αντιπροσώπων
(2000) 3 ΑΑΔ 238). Τέτοιος
περιορισμός τίθεται με νόμο,
εφόσον κρίνεται αναγκαίος,
και στο βαθμό που η ανάγκη
τον επιβάλλει (Δέστε: Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ν.
Βουλής των Αντιπροσώπων
(Αρ. 2) (1992) 3 ΑΑΔ 165).
Η ανάγκη που επιβάλλει τέ-
τοιο περιορισμό πρέπει να
είναι όχι μόνον υπαρκτή αλλά
και να έχει το χαρακτήρα πιε-
στικής κοινωνικής ανάγκης.
Μόνο η διαπίστωση της ύπαρ-
ξης τέτοιας ανάγκης και ο
προσδιορισμός της φύσης της,
μπορεί να δικαιολογήσει πε-
ριορισμό θεμελιώδους δικαιώ-
ματος του ανθρώπου (Δέστε:
Police v. Ekdotiki Eteria
(1982) 2 CLR 63). Η διαπί-
στωση της ανάγκης διαφαίνε-
ται από τις πρόνοιες του

Νόμου και την αιτιολογική του έκθεση.
Στην προκείμενη περίπτωση, επομένως, θα

πρέπει να αντιπαραβληθεί και να συγκριθεί η
προαναφερόμενη πρόνοια του άρθρου 3(β)
του Νόμου με το Άρθρο 23 του Συντάγματος.
Το Άρθρο 23 του Συντάγματος παρέχει με-
γαλύτερη προστασία από το άρθρο 1 του
Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ενώ το
άρθρο 1 επιτρέπει τον περιορισμό περιουσια-
κού δικαιώματος, για λόγους δημόσιας ωφέ-
λειας, το Άρθρο 23.3 του Συντάγματος δεν
περιλαμβάνει το δημόσιο συμφέρον ή τη δη-
μόσια ωφέλεια στους λόγους περιορισμού του
δικαιώματος της ιδιοκτησίας, που επιτρέπον-
ται. Το Άρθρο 23.3 προνοεί ρητά ότι τέτοιοι
περιορισμοί μπορούν να τεθούν μόνο για
σκοπούς της δημόσιας ασφάλειας, της δημό-
σιας υγείας, των δημοσίων ηθών, της πολεο-
δομίας, της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης
ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημοσίας
ωφελείας και την προστασία των δικαιωμά-
των τρίτων.

Η πρόνοια του Άρθρου 23.3 ότι περιου-
σιακό δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί δια
νόμου, για σκοπούς ανάπτυξης και χρησιμο-
ποίησης ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δη-
μόσιας ωφέλειας, δεν ταυτίζεται με τον πε-
ριορισμό περιουσιακού δικαιώματος για λό-
γους δημοσίου συμφέροντος. Είναι ένα
πράγμα να περιορίζεται το ιδιοκτησιακό δι-
καίωμα κάποιου, για σκοπούς δημοσίου συμ-
φέροντος (που δεν προνοείται στο Άρθρο 23)
και άλλο πράγμα να περιορίζεται το δι-
καίωμα του, υπέρ της ανάπτυξης και χρησι-
μοποίησης της ιδιοκτησίας του, προς προ-
αγωγή της δημόσιας ωφέλειας (που προνοεί-
ται) (Δέστε: την απόφαση της πλειοψηφίας

Συνέχεια από σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 14
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Θα έπρεπε πρωτί-
στως να αποφασι-
σθεί κατά πόσο οι
περικοπές από
τον μισθό και
συντάξεις ενέπι-
πταν ως “όρος,
δέσμευση ή περιο-
ρισμός” όπως
προβλέπεται από
το εδάφιο (3) του
Άρθρου 23.

Ενώ το άρθρο 1
επιτρέπει τον πε-
ριορισμό περιου-
σιακού δικαιώμα-
τος, για λόγους
δημόσιας ωφέ-
λειας, το Άρθρο
23.3 του Συντάγ-
ματος δεν περι-
λαμβάνει το δη-
μόσιο συμφέρον 
ή τη δημόσια
ωφέλεια στους
λόγους περιορι-
σμού του δικαιώ-
ματος της ιδιο-
κτησίας, που επι-
τρέπονται.
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Τα γεγονότα
Με την παρούσα προσφυγή, ο αιτητής

προσέβαλε ως άκυρη και στερημένη οποι-
ουδήποτε εννόμου αποτελέσματος την
πράξη και/ή απόφαση της καθ’ ης η αίτηση,
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η
οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας
2.3.2018 (αρ. γνωστοποίησης 136) και με
την οποία το ενδιαφερόμενο μέρος (Ε.Μ.)
Χατζηοδυσσέως προήχθη αναδρομικά από
1.11.2011 στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ιατρι-
κού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας («η επίδικη
θέση»).

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο ευπαίδευτος συνήγορος του αιτητή

πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι η επίδικη από-
φαση πάσχει ως πεπλανημένη και στερείται
της δέουσας έρευνας και αιτιολογίας.  Πιο
συγκεκριμένα   ισχυρίστηκε
ότι ούτε η ΕΔΥ, αλλ’ ούτε και
προηγουμένως η Αν. Διευθύν-
τρια Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
εξέτασαν κατά πόσον ο μετα-
πτυχιακός τίτλος (διδακτο-
ρικό) που κατείχε ο αιτητής
ήταν σε θέμα σχετικό με τη
Δημόσια Υγεία ή στην Επιδη-
μιολογία, ή ακόμα, σύμφωνα
με δυο επιστολές/γνωματεύ-
σεις καθηγητών Πανεπιστη-
μίου, εάν συνιστούσε μετα-
πτυχιακό τίτλο στη Δημόσια
Υγεία, ως απαιτεί το οικείο
σχέδιο υπηρεσίας. 

Ειδικότερα ως προς την
κρίση της Διευθύντριας, ο ευ-
παίδευτος συνήγορος του αι-
τητή ισχυρίστηκε ότι πεπλανημένα και
αναιτιολόγητα αυτή ασχολήθηκε μόνο με
το κατά πόσον το μεταπτυχιακό του αιτητή
ήταν στη Δημόσια Υγεία, χωρίς να εξετάσει
και το κατά πόσον ο συγκεκριμένος μετα-
πτυχιακός τίτλος ήταν σε θέμα σχετικό με
τη Δημόσια Υγεία ή την Επιδημιολογία.
Ακολούθως, σύμφωνα πάντα με τη σχετική
εισήγηση, η Ε.Δ.Υ. βασίστηκε ουσιωδώς
στην πιο πάνω ελλιπή γνωμάτευση της Δι-
ευθύντριας, με αποτέλεσμα και η απόφαση
της Επιτροπής να πάσχει ως πεπλανημένη,
αναιτιολόγητη και ως προϊόν ελλιπούς
έρευνας.

Στη συνέχεια ο ευπαίδευτος συνήγορος
του αιτητή ισχυρίστηκε ότι, ενόψει των αν-

τιφατικών στοιχείων των φακέλων, απαι-
τείτο, συμφώνως των διατάξεων του 
άρθρου 26(1) του περί των Γενικών Αρχών
του Διοικητικού Δικαίου Νόμου
(Ν.158(Ι)/1999), ειδική αιτιολογία της τελι-
κής κατάληξης της Επιτροπής. Έγινε  συνα-
φώς αναφορά σε δυο επιστολές καθηγητών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις
οποίες προέκυπτε, κατά τη σχετική εισή-
γηση, ότι το Διδακτορικό του αιτητή ήταν
στη Δημόσια Υγεία, τις οποίες η ΕΔΥ πε-
πλανημένα και αναιτιολόγητα δεν έλαβε
υπόψη της.

Τέλος, ήγειρε τον ισχυρισμό ότι, ενόψει
των πιο πάνω, θεμελιώνεται η αντιφατική
συμπεριφορά της ΕΔΥ, η απόφαση της
οποίας είναι αντίθετη με τα στοιχεία των δι-
οικητικών φακέλων. Στο πλαίσιο αυτό ενέ-
ταξε τον ισχυρισμό του ότι από τη στιγμή
που η ΕΔΥ έκρινε ότι εφαρμόζεται για τον
αιτητή ο Κανονισμός 15(2) των περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών
(Κ.Δ.Π. 98/91) και αναγνώρισε δυο έτη
σπουδών του αιτητή για απόκτηση Διδα-
κτορικού, ως πείρα ή υπηρεσία στη θέση Ια-
τρικού Λειτουργού 2ης Τάξης, «αυτόματα ση-
μαίνει ότι η ΕΔΥ αναγνώρισε ότι το Διδα-
κτορικό αυτό ήταν σχετικό με τα καθήκοντα
της εν λόγω θέσης. Και τα καθήκοντα της
θέσης αυτής περιλαμβάνουν υποχρεωτικά
και καθήκοντα στον Τομέα της Δημόσιας
Υγείας». Αυτό, κατά τον ευπαίδευτο συνή-
γορο του αιτητή, οδηγούν στο συμπέρασμα
πως η ΕΔΥ αναγνώρισε ότι το Διδακτορικό

του αιτητή είναι σε θέμα Δη-
μόσιας Υγείας.

Εκ διαμέτρου αντίθετες
ήταν οι θέσεις της πλευράς
των καθ’ ων η αίτηση, η
οποία ισχυρίστηκε ότι η προ-
σβαλλόμενη απόφαση
υπήρξε ορθή και νόμιμη,
επαρκώς και/ή δεόντως αι-
τιολογημένη, προϊόν δέου-
σας έρευνας και ουδεμία
πλάνη εμφιλοχώρησε κατά
τη λήψη αυτής.  

Υπέρ της νομιμότητας και
ορθότητας της επίδικης από-
φασης επιχειρηματολόγησε
και η πλευρά του Ε.Μ., η
οποία προέβαλε εν πολλοίς
παρόμοιες θέσεις με αυτές
της πλευράς των καθ’ ων η
αίτηση. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Η ΕΔΥ, στη συνεδρία της ημερομηνίας

25.1.2018, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ότι
ο αιτητής δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
παραγράφου (1) του οικείου σχεδίου υπη-
ρεσίας και επέλεξε για προαγωγή στην επί-
δικη θέση το Ε.Μ., αναδρομικά από
1.11.2011.

β. Η ΕΔΥ, προτού καταλήξει ότι ο αιτη-
τής δεν πληρούσε τα απαιτούμενα υπό του
σχεδίου υπηρεσίας προσόντα, κρίνοντας ότι
το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής
του δεν είναι στη «Δημόσια Υγεία», ούτε σε
θέμα σχετικό με τη Δημόσια Υγεία, έλαβε

υπόψη της σειρά παραγόντων και/ή στοι-
χείων και/ή δεδομένων.

γ. Μεταξύ άλλων, η ΕΔΥ έλαβε υπόψη
της και το περιεχόμενο επιστολής του τέως
Αν. Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ημερομηνία
25.6.2013, στην οποία, αφού σχολιάζεται
και το περιεχόμενο των επιστολών δύο κα-
θηγητών Πανεπιστημίου που είχε προσκο-
μίσει ο αιτητής σε σχέση με το
διδακτορικό προσόν του, δια-
τυπώνεται το συμπέρασμα ότι
το συγκεκριμένο προσόν του
αιτητή δεν είναι στη Δημόσια
Υγεία ούτε σε θέμα σχετικό με
τη Δημόσια Υγεία. Τέλος, η
Επιτροπή έλαβε υπόψη της
και την ερμηνεία που δίδει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας στον όρο «Δημόσια
Υγεία».

δ. Έχω την άποψη ότι τα πιο
πάνω καταδεικνύουν, αφενός,
ότι της λήψης της επίδικης
απόφασης προηγήθηκε η δέ-
ουσα έρευνα από την καθ’ ης
η αίτηση ενώ, αφετέρου, στοιχειοθετούν
επαρκώς και την αιτιολόγηση της προ-
σβαλλόμενης απόφασης, εφόσον αποκαλύ-
πτεται με την απαιτούμενη σαφήνεια το
σκεπτικό και/ή ο συλλογισμός της Επιτρο-
πής και καταδεικνύεται με σαφήνεια στη
βάση ποιων στοιχείων και γιατί η καθ’ ης
κατέληξε στην κρίση ότι το περιεχόμενο της
διδακτορικής διατριβής του αιτητή δεν είναι
στη «Δημόσια Υγεία», ούτε σε θέμα σχετικό
με τη Δημόσια Υγεία. 

ε. Στη βάση των όσων έχουν τεθεί ενώ-
πιον μου και δεδομένων των όσων λήφθη-
καν υπόψη από την Επιτροπή για τη δια-
μόρφωση της κρίσης της, δεν εντοπίζεται
κενό έρευνας, αλλ’ αντιθέτως κρίνω ότι η
Ε.Δ.Υ. προέβη εν προκειμένω στη διενέρ-
γεια της δέουσας έρευνας.

στ. Σε αυτό δε το πλαίσιο δεν μπορεί να
έχει έρεισμα και είναι αυθαίρετος ο ισχυρι-
σμός του συνηγόρου του αιτητή ότι, επειδή
η Ε.Δ.Υ αναγνώρισε σε αυτόν δυο χρόνια
από το χρόνο των διδακτορικών σπουδών
του ως υπηρεσία ή πείρα στη θέση του Ια-
τρικού Λειτουργού 2ης Τάξης, προκύπτει
ότι και ο διδακτορικός του τίτλος είναι σε
θέμα Δημόσιας Υγείας.

ζ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1) της
Κ.Δ.Π. 98/91, σε σχέδια υπηρεσίας που
απαιτείται ορισμένος χρόνος υπηρεσίας ή
πείρας για προαγωγή, ο χρόνος σπουδών
που διανύθηκε από τον υπάλληλο θα ανα-
γνωρίζεται ως υπηρεσία ή πείρα, σύμφωνα
με τα όσα εκτίθενται στις επόμενες παρα-
γράφους του εν λόγω Κανονισμού. 

η. Εν προκειμένω, ο αιτητής από το έτος
1992 αιτήθηκε να του αναγνωριστεί ο διδα-
κτορικός του τίτλος και η Ε.Δ.Υ., στη βάση
του πιο πάνω Κανονισμού, αναγνώρισε
πράγματι στον αιτητή δυο έτη ως υπηρεσία
ή πείρα στη θέση που αυτός είχε πρωτοδιο-
ριστεί, ήτοι στη θέση Ιατρικού Λειτουργού
2ης Τάξης. 

θ. Σύμφωνα με τα υπό του σχεδίου υπη-

ρεσίας της εν λόγω θέσης προβλεπόμενα,
στα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης
αυτής περιλαμβάνεται και  η εκτέλεση κα-
θηκόντων Γενικής Ιατρικής, «περιλαμβανο-
μένων καθηκόντων στον τομέα της Δημό-
σιας Υγείας». Ωστόσο, αυτό από μόνο του
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στοιχει-
οθετήσει τον ισχυρισμό ότι η πιο πάνω ανα-
γνώριση των δυο ετών υπηρεσίας και/ή πεί-

ρας του αιτητή στη συγκεκρι-
μένη θέση, της οποίας εν
πάση περιπτώσει τα υπό του
οικείου σχεδίου υπηρεσίας
προβλεπόμενα καθήκοντα
διαφέρουν ουσιωδώς από
αυτά της επίδικης θέσης, δει-
κνύει, άνευ ετέρου, ότι ο δι-
δακτορικός τίτλος του αιτητή
είναι στην Δημόσια Υγεία ή
σε θέμα σχετικό με τη Δημό-
σια Υγεία. 

ι. Αποτελεί πάγια νομολο-
γία ότι το Δικαστήριο δεν
υποκαθιστά τις αποφάσεις
της Διοίκησης, ούτε προβαί-
νει σε επανεκτίμηση γεγονό-

των, εφόσον κρίνει ότι η έρευνα ήταν επαρ-
κής.  Επαρκής δε έρευνα θεωρείται εκείνη
που επεκτείνεται στη διερεύνηση κάθε σχε-
τικού γεγονότος.

ια. Θα πρέπει επιπρόσθετα να επισημαν-
θεί ότι αποτελεί πάγια και διαχρονικά θεμε-
λιωμένη αρχή της ημεδαπής νομολογίας ότι
το Δικαστήριο δεν προβαίνει σε πρωτογενή
ερμηνεία των σχεδίων υπηρεσίας, ούτε σε
αξιολόγηση της κατοχής των απαιτούμενων
προσόντων. Η διαπίστωση της κατοχής των
απαιτούμενων προσόντων αποτελεί καθή-
κον του διορίζοντος οργάνου και το Δικα-
στήριο δεν επεμβαίνει στην ερμηνεία, εκτός
αν αυτή δεν είναι εύλογα επιτρεπτή, ούτε
και υποκαθιστά τη δική του κρίση στην
κρίση του αρμοδίου οργάνου.

ιβ. Όπως έχει κατ’ επανάληψη νομολογη-
θεί, η ερμηνεία του σχεδίου υπηρεσίας
«επαφίεται στην κρίση του διοικητικού 
οργάνου και το δικαστήριο επεμβαίνει αν η
ερμηνεία που δόθηκε δεν ήταν εύλογα 
επιτρεπτή» (βλ. Χατζηχριστοδούλου ν. 
Δημοκρατίας (2012) 3 Α.Α.Δ. 192, 
202-203 και Ροζάνα Αμφιτρίτη Κούτσιου
κ.α. ν. Δημοκρατίας, Συνεκδ.
ECLI:CY:AD:2015:D747, Υποθ. Αρ.
426/2011 κ.α., ημερ. 12.11.2015), ή σε πε-
ρίπτωση που διαπιστωθεί ότι το διορίζον
όργανο έχει υπερβεί τα ακραία όρια της δια-
κριτικής του ευχέρειας (βλ. Βραχίμης Χα-
τζηχάννας ν. Δημοκρατίας (2003) 3 Α.Α.Δ
312, Καντούνας ν. Δημοκρατίας (2010) 3
Α.Α.Δ 344, Ματσεντίδου-Τιμιλιώτου ν.
Δημοκρατίας, ECLI:CY:AD:2015:D616,
Υποθ. Αρ. 1380/2010, ημερ. 18.9.2015). 

ιγ. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, στο
πλαίσιο ερμηνείας ενός σχεδίου υπηρεσίας,
έχει βεβαίως την υποχρέωση να προβαίνει
στην αναγκαία έρευνα που θα οδηγήσει 
σε ασφαλή συμπεράσματα (βλ. Νικολαϊδης
κ.α. ν. Μηνά κ.ά. (1994) 3 ΑΑΔ 321, 
Κόκκινου ν. Δημοκρατίας, Υποθ. Αρ.
957/2003, ημερ. 18.2.2005). n

Υπόθ.  Αρ. 503/2018

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ,
Αιτητής                                     

v.
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Καθ’ ων η Αίτηση

30 Ιουνίου, 2020

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Αποτελεί πάγια
νομολογία ότι το
Δικαστήριο δεν
υποκαθιστά τις
αποφάσεις της 
Διοίκησης, ούτε
προβαίνει σε επα-
νεκτίμηση γεγο-
νότων, εφόσον
κρίνει ότι η
έρευνα ήταν
επαρκής.

Η ερμηνεία του
σχεδίου υπηρε-
σίας επαφίεται
στην κρίση του 
διοικητικού οργά-
νου και το δικα-
στήριο επεμβαίνει
αν η ερμηνεία που
δόθηκε δεν ήταν
εύλογα επιτρεπτή.
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Τζαμί η Αγία Σοφία 

Οργή και απογοήτευση έχει προ-
καλέσει η απόφαση του  Τούρ-
κου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-

γάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί,
παρά τις έντονες προτροπές της  παγκό-
σμιας κοινότητας να διατηρηθεί ο μουσει-
ακός χαρακτήρας του μνημείου που έχει εν-
ταχθεί από την UNESCO στον κατάλογο
των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Πιο κάτω δηλώσεις προσω-
πικοτήτων για το θέμα.

Σακελλαροπούλου: Η απόφαση της
Τουρκίας προκαλεί ευθέως την ιστορική
μας μνήμη

Για «ευθεία πρόκληση της ιστορικής μνή-
μης» των Ελλήνων έκανε λόγο  η Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου, σε γραπτή ανακοίνωσή
της, στον απόηχο της τουρκικής απόφασης
για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί, επισήμανε: «Η Αγία Σοφία, μνημείο
με οικουμενικό χαρακτήρα, ανήκει στην αν-
θρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική
κληρονομιά. Είναι σύμβολο της ορθοδοξίας
και ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου. Η
απόφαση της Τουρκίας να την μετατρέψει
σε τζαμί προκαλεί ευθέως την ιστορική μας
μνήμη, υπονομεύει ανεπανόρθωτα τις αξίες
της ανεκτικότητας και του διαλόγου των
θρησκειών και επιφέρει σοβαρό πλήγμα
στις σχέσεις της με την Ελλάδα, την Ευρω-
παϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα», κα-
ταλήγει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

Έλληνας Πρωθυπουργός: Η απόφαση
του Ερντογάν προσβάλλει τον παγκόσμιο
πολιτισμό

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, με γραπτή του δήλωση , εξέ-
φρασε την απερίφραστη καταδίκη της Ελ-

λάδας ως προς την απόφαση της Τουρκίας
να προχωρήσει στη μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί. «Η Ελλάδα καταδικάζει με
τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση της
Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε
τζαμί. Η απόφαση αυτή -και μάλιστα 85
χρόνια από την ανακήρυξή της ως μου-
σείου- προσβάλλει τον οικουμενικό χαρα-
κτήρα της. Πρόκειται για επιλογή που προ-
σβάλλει επίσης όλους όσοι αναγνωρίζουν
το μνημείο ως κτήμα του παγκόσμιου πολι-
τισμού. Και, βεβαίως, επηρεάζει όχι μόνο τις
σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Αλλά
και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, την Unesco και την παγκόσμια κοι-
νότητα συνολικά. Είναι θλιβερό ότι η τουρ-
κική ηγεσία, που εργάστηκε το 2005 για τη
Συμμαχία των Πολιτισμών, επιλέγει σήμερα
να κινηθεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύ-
θυνση». 

Πρόεδρος Αναστασιάδης: Πρόκληση
για το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου 

«Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί,
είναι μία ακόμη πρόκληση για το σύνολο
του πολιτισμένου κόσμου και των διεθνών
οργάνων που τον εκπροσωπούν. Συνιστά
ιστορική εκτροπή και βεβήλωση ενός μνη-

μείου παγκόσμιας κληρονομιάς με ιδιαίτερη
αξία για τους όπου γης χριστιανούς» ανα-
φέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης. 

Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστο-
δουλίδης:

Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις ενέρ-
γειες της Τουρκίας στην Αγία Σοφία και την
καλεί να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρε-
ώσεις, αναφέρει και στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Χριστοδουλίδης.  «Η Κύπρος
καταδικάζει έντονα τις ενέργειες της Τουρ-
κίας στην Αγία Σοφία, στην προσπάθεια της
να αποσπάσει την εγχώρια κοινή γνώμης
της, και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις
διεθνείς της υποχρεώσεις, αναφέρει συγκε-
κριμένα ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών επισημαίνει χαρακτηρι-
στικά ότι κατά οδυνηρό τρόπο, η Κύπρος
αποτελεί θύμα, από την τουρκική εισβολή
του 1974 και τη μετέπειτα κατοχή μέρους
του εδάφους της, της ενορχηστρωμένης πο-
λιτικής της Τουρκίας για καταστροφή και
λεηλασία μνημείων θρησκευτικής και πολι-
τιστικής κληρονομιάς.

Συγκλονισμένη η Ελένη Γλύκατζη – Αρ-
βελέρ από την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να μετατρέψει σε τζαμί την Αγία
Σοφία

«Αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά έχουν δα-
κρύσει δεν θα εκπλαγώ, ούτε για ποιο λόγο
χτυπούν οι καμπάνες» είπε, σε δήλωσή της
στην ΕΡΤ η Διακεκριμένη Βυζαντινολόγους
και Πρύτανης των Γαλλικών Πανεπισημίων
Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ για να προσθέ-
σει: «χτυπούν για την χριστιανοσύνη». Η
διακεκριμένη ιστορικός εξέφρασε την

άποψη ότι η εξέλιξη αυτή καταδει-
κνύει τη βαρβαρότητα του γειτονι-
κού μας λαού και σημείωσε, πως
αυτή είναι η δεύτερη Άλωση της
Πόλης. Επικαλέστηκε δε μαρτυρία
Τούρκου δημοσιογράφου ο οποίος
υπογράμμισε ότι οι επέτειοι μνή-
μης για την άλωση της Πόλης κα-
ταδεικνύουν ότι όλα αυτά δεν ανή-
κουν στον τουρκικό λαό και πρέπει
κάποια στιγμή να επιστραφούν.
«Όταν ένας λαός έχει ανάγκη από
τέτοιους συμβολισμούς για να δια-
τηρήσει τη συνοχή του, απέχει
πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα»

κατέληξε η κυρία Αρβελέρ.
«Πολύ πονεμένος» δηλώνει ο Πάπας

Φραγκίσκος 
Για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε

τζαμί μίλησε ο Πάπας Φραγκίσκος, στο κυ-
ριακάτικο μήνυμα του προς το εκκλησίασμα
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Με σύντομη αλλά μεστή νοήματος ανα-
φορά, επ’ ευκαιρία της διεθνούς Ημέρας για
την Προστασία της Θάλασσας, ο Πάπας
Φραγκίσκος τόνισε: “H θάλασσα πηγαίνει
τη σκέψη μου πολύ μακριά, πηγαίνει στην
Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία, και
είμαι πολύ πονεμένος”.

Η παρέμβαση του Πάπα πραγματοποι-
ήθηκε παρ’ όλο που σχεδόν όλοι οι παρα-
τηρητές προέβλεπαν ότι δεν θα γίνει για να
μη δημιουργηθούν προβλήματα στη μικρή
καθολική κοινότητα που ζει στην Τουρκία.

Ορχάν Παμούκ - Δεν είμαστε κοσμικό
κράτος

Ο Τούρκος Νομπελίστας συγγραφέας
Ορχάν Παμούκ, τόνισε πως παρόλο που η
κίνηση ικανοποίησε τους συντηρητικούς
θρησκευόμενους οπαδούς του Τούρκου
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η από-
φαση «στερεί την υπερηφάνεια από ορισμέ-

νους Τούρκους που θεωρούσαν ότι βρί-
σκονται σε κοσμικό μουσουλμανικό κρά-
τος».  

«Το να μετατρέψουμε την Αγία Σοφία σε
τζαμί είναι σαν να λέμε στον υπόλοιπο
κόσμο, δυστυχώς, δεν είμαστε πλέον κο-
σμικό κράτος», ανέφερε ο  Τούρκος συγ-
γραφέας, μιλώντας στην ανταποκρίτρια του
BBC, Orla Guerin.    «Υπάρχουν εκατομμύ-
ρια κοσμικοί Τούρκοι, σαν εμένα, που φω-
νάζουν εναντίον [της απόφασης], αλλά οι
φωνές τους δεν ακούγονται», δήλωσε στο
BBC News.             

Ελίφ Σαφάκ, γνωστή τουρκάλα συγ-
γραφέας

Η γνωστή συγγραφέας, Ελίφ Σαφάκχα-
ρακτηρίζει την απόφαση πολύ ατυχή από-
φαση και κρίνει ότι ελήφθη καθαρά για πο-
λιτικούς λόγους, με κανένα σεβασμό στην
ιστορία, κανένα σεβασμό στον πλουραλι-
σμό. Αυτή η παγκόσμια κληρονομιά θα πρέ-
πει να φυλάσσεται ως μουσείο, με ανοικτές
τις πόρτες σε όλους και σε όλες τις θρη-
σκείες. Ο θόλος της είναι αρκετά μεγάλος
για να αγκαλιάσει την ανθρωπότητα».

Γιαβούζ Μπαϊντάρ, Τούρκος δημοσιο-
γράφος

Ο γωνστός τούρκος δημοσιογράφος Για-
βούζ Μπαϊντάρ έγραψε χαρακτηριστικά
στο twitter: «Περαστικά Τουρκία… Αυτή η
απόφαση ίσως να είναι ο δυναμίτης στα θε-
μέλια της κοσμικής Τουρκίας. Μπορεί να ει-
πωθεί ότι ποτέ δεν υπήρξε υπερασπιστής σε
αυτή τη χώρα που να σέβεται τις ταυτότη-
τες και τις πεποιθήσεις των άλλων».

Νεβσίν Μενγκιού, δημοσιογράφος
Τουρκίας και ΗDP

Η δημοσιογράφος Νεβσίν Μενγκιού αν-
τίστοιχα γράφει: «Η κυβέρνηση εξαρτάται
από το αίσθημα της νίκης εναντίον των εχ-
θρών που δημιουργεί και χρειάζεται συνε-
χώς αυτό το συναίσθημα για να διατηρήσει
τη βάση και τον εαυτό της μαζί. Η απόφαση
της Αγίας Σοφίας είναι μια λανθασμένη
απόφαση που λήφθηκε προς αυτή την κα-
τεύθυνση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, το φιλοκουρδικό
κόμμα HDP: «Η Αγία Σοφία είναι κομμάτι
της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
της ανθρωπότητας. Η μετατροπή της σε
τζαμί είναι λάθος. Η απόφαση πρέπει να
ανακληθεί τώρα. Η Αγία Σοφία δεν είναι
ένα πολιτικό εργαλείο».

UNESCO: Μνημείο Παγκόσμιας Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς η Αγία Σοφία, έχει
νομικές δεσμεύσεις η Τουρκία

Η Αγία Σοφία είναι ενταγμένη στον κα-
τάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της UNESCO ως μου-
σείο και η UNESCO ανακοίνωσε  ότι η Επι-
τροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα
αξιολογήσει εκ νέου το καθεστώς της Αγίας
Σοφίας, αφού ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ανακήρυξε

τζαμί.«Είναι λυπηρό που η απόφαση της
Τουρκίας δεν ήταν αντικείμενο διαλόγου,
ούτε υπήρξε κάποια γνωστοποίηση νωρί-
τερα.

«H UNESCO καλεί τις τουρκικές αρχές
να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση διάλογο
προκειμένου να αποφευχθεί η οπισθοχώ-
ρηση από την παγκόσμια αξία αυτής της
σπάνιας κληρονομιάς, η διατήρηση της
οποίας θα επανεξεταστεί από την Επιτροπή
Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην επόμενη
συνεδρίασή της.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος:
Προσβολή και ύβρις για όλη την πολιτι-
σμένη ανθρωπότητα

«Η εργαλειοποίηση της θρησκείας για
την επιδίωξη κομματικών, γεωπολιτικών και
γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων χαρακτη-
ρίζει αυτόν που την επιχειρεί, δήλωσε ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Πρόσθεσε
ότι «η προσβολή και η ύβρις δεν αφορούν
μόνο στην Ορθοδοξία και στη Χριστιανο-
σύνη γενικότερα, αλλά και σε όλη την πο-
λιτισμένη ανθρωπότητα, σε κάθε σκεπτό-
μενο άνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκεύμα-
τος. Είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν».

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Οι Τούρκοι θα
παραμείνουν απολίτιστοι και άξεστοι»

Οι Τούρκοι «παρέμειναν απολίτιστοι, άξε-
στοι, τέτοιοι είναι και τέτοιοι θα παραμεί-
νουν» δήλωσε ο Προκαθήμενος της Εκκλη-
σίας της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος, σε σχόλιο του για την απόφαση της
Άγκυρας για μετατροπή της Αγίας Σοφίας
σε τζαμί.

Και σημείωσε: «Εκείνο που μας θλίβει πε-
ρισσότερο είναι οι μεγάλες δυνάμεις και δη
οι Ευρωπαίοι, που βλέπουν τα στυγνά οι-
κονομικά συμφέροντά τους και τίποτα
άλλο».

«Θλιβόμαστε (για την απόφαση της
τουρκικής Κυβέρνησης) αλλά η Αγία Σοφία
δεν θα χάσει από την αξία της, για 10 αιώνες
βρισκόταν στο επίκεντρο όλου του Χρι-
στιανισμού και από τον 5ο έως και τον 15ο
αιώνα ήταν στο επίκεντρο τής Ορθοδοξίας
και του Χριστιανισμού γενικότερα ενώ στον
χώρο αυτό έγιναν Σύνοδοι Οικουμενικές,
τοπικές και είδε όλη την δόξα του το Βυ-
ζάντιο».

Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκο-
πος Χρυσόστομος: η Αγιά Σοφία  «μπήκε
στην ιστορία και δεν μπορεί να μειώσει την
αξία τής καμία δύναμις και εκείνο που πε-
τυχαίνει η Τουρκία είναι η μείωση η δική
της, διότι δεν έμαθε να σέβεται την ιστορία,
δεν έμαθε να σέβεται τον πολιτισμό, διότι η
ίδια δεν παρήξεν πολιτισμό και δεν σέβεται
τον πολιτισμό».

Πρόσθεσε ότι «η Τουρκία έμαθε να κατα-
στρέφει, έμαθε να οικειοποιείται τους πολι-
τισμούς των άλλων και ενίοτε, όταν δεν της
συμφέρει, τους καταστρέφει και ψευδώς πα-
ρουσιάζει πολιτισμούς για δικούς της». n
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Σε έξαρση η αναζήτηση γειτονικής εργασίας
οδήγησε η ανεργία λόγω του κορωνοϊού 

Ηανεργία που επέφερε η πανδημία
προτρέπει τους ανέργους να επιζη-
τούν απασχόληση σε γειτονικές

χώρες με το κορυφαίο ποσοστό να εντοπί-
ζεται από διεθνείς οργανισμούς ερευνών
στις Φιλιππίνες και τις Ηνωμένες Πολιτείες
Συνολικά η αναζήτηση «γειτονικής απα-
σχόλησης ανήλθε από τις αρχές Απριλίου
μέχρι το τέλος Ιουνίου από 28% σε 96%. 

Τα ποσοστά κατέγραψαν διακυμάνσεις
στη διάρκεια του τριμήνου αρχίζοντας από
28% στις 6 Απριλίου και καταλήγοντας σε
100% στις 29 Ιουνίου. Επισημαίνεται από
τον οργανισμό Finbold.com του Λονδίνου
ότι η κάθετη άνοδος στην αναζήτηση γει-
τονικής απασχόλησης (nearby jobs) επιβε-
βαιώνει την απελπιστική κατάσταση των
ατόμων που οδηγούνται στην ανεργία λόγω
των εξελίξεων της πανδημίας του κορω-

νοϊού. Καταδεικνύεται ότι η αυξημένη ανερ-
γία είναι αποτέλεσμα των μέτρων που
εφαρμόστηκαν από τις περισσότερες χώρες
για διαχείριση του SARS-CoV-2 και επι-
βολή αυστηρού ελέγχου στην εξάπλωση
της πανδημίας μέσω επιβολής καραντίνας
που οδήγησε σε κλείσιμο εργασιών των επι-
χειρήσεων και σε συνακόλουθη αυξημένη
ανεργία. 

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στην κορυφή
της αναζήτησης των “nearby jobs”  με πο-
σοστό 100% από το συνολικό του 242% που
έχει καταγράψει η έρευνα. 

Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται οι
ΗΠΑ με 72% και τρίτος ο Καναδάς με 21%.
Ακολουθούν η Νότια Αφρική με 13% και η
Αυστραλία με 7%. Οι άλλες χώρες που κα-
λύφθηκαν κατέγραψαν χαμηλότερα νού-
μερα. n

Υποτροφίες στα μέλη ΠΑΣΥΔΥ για Μεταπτυχιακά
από το Πανεπιστήμιο Frederick

Υποτροφίες στα μέλη ΠΑΣΥΔΥ από το City Unity College 

Το City Unity College, στα πλαίσια της κοινωνικής
του ευθύνης, ανακοινώνει τη παραχώρηση μεταπτυ-
χιακών υποτροφιών σε όλα τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ για

το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.
Οι υποτροφίες ύψους 50% αφορούν ενδιαφερόμενους οι

οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα από τα ακόλουθα
αξιολογημένα μεταπτυχιακά προγράμματα:

MBA – Master of Business Administration
&

LLM International Business – Master of Laws

Η Φοιτητική Χορηγία (μέχρι €3,420, σε συνδυασμό με τις
πιο πάνω υποτροφίες, τις ευκολίες πληρωμής (μηνιαίες δό-
σεις) που προσφέρει το City Unity College αλλά και το ευέ-

λικτο ωράριο μαθημάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες των
εργαζομένων, καθιστούν εύκολη την πρόσβαση στην εκ-
παίδευση για όλους.

Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πλη-
ρούν τα κριτήρια εισδοχής στα πιο πάνω προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε
στο Γραφείο Εισδοχής (τηλ. +357 22332333, email:
e.kalli@cityu.ac.cy). n

Tο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση
Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας» έχει ως
στόχο την εξειδίκευση στελεχών σε θέματα
Διοίκησης και Οικονομικών της Υγείας. Κα-
λύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και δεξιο-
τήτων, που είναι απαραίτητες για τους
επαγγελματίες υγείας τόσο στον σχεδιασμό
και προγραμματισμό όσο και στη διαχείριση
των υπηρεσιών υγείας, ώστε να μπορέσουν
να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και
να επωφεληθούν των ευκαιριών που πα-
ρουσιάζονται.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοι-
τους Επιστημών της Υγείας, Διοίκησης, Οι-
κονομικών, Νομικής, καθώς και Κοινωνι-
κών Επιστημών. Οι απόφοιτοι μπορούν να
απασχοληθούν και να ανελιχθούν σε καί-
ριες θέσεις στις υπηρεσίες του ΟΚΥπΥ, στο
ΓεΣΥ, σε Κρατικά ή Ιδιωτικά Νοσηλευτή-
ρια, καθώς και σε μονάδες Υγειονομικής και
Κοινωνικής Φροντίδας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην
«Κοινοτική Φροντίδα Υγείας» προσφέρει
στους απόφοιτους εξειδικευμένες γνώσεις
και δεξιότητες στον τομέα της Κοινοτικής
Φροντίδας Υγείας προκειμένου να τους
προετοιμάσει επαγγελματικά για να είναι
ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη – εξειδι-
κευμένη φροντίδα υγείας για πρόληψη, δια-
τήρηση και προαγωγή της υγείας καθώς και
για αποκατάσταση της νόσου. Προετοιμά-
ζει επίσης τους απόφοιτους για άμεση απα-

σχόληση (δημόσιο – ιδιωτικό τομέα) και μια
επιτυχημένη σταδιοδρομία δίνοντας τους
τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να συνε-
χίσουν με διδακτορικές σπουδές. Η ιδιαιτε-
ρότητα του Προγράμματος έγκειται στο
γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα στην Κύπρο που εστιά-
ζει στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με
δύο κατευθύνσεις: στη Γενική/Οικογενει-
ακή Φροντίδα Υγείας και στην Πρόληψη
και Φροντίδα Τραυμάτων και ανταποκρί-
νεται στις νέες προκλήσεις και αλλαγές στο
χώρο της υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφί-
ους που προέρχονται από τον χώρο των
επιστημών υγείας, όπως τα τμήματα Νοση-
λευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθερα-
πείας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κοινωνι-
κής Εργασίας, Δημόσιας Υγείας, και άλλα
συναφή τμήματα.

Επιπρόσθετα το Πανεπιστήμιο Frede-
rick προκηρύσσει για τα δύο προγράμματα
και δύο υποτροφίες ύψους 50%. 

Για το πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών
και Μονάδων Υγείας» τις υποτροφίες μπο-
ρούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι για το πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν

και θα αξιολογηθούν από ειδική ακαδη-
μαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου λαμβά-
νοντας υπόψη την ακαδημαϊκή επίδοση στο
πρώτο πτυχίο και άλλα ακαδημαϊκά προ-
σόντα, την επαγγελματική πείρα και την οι-
κονομική κατάσταση των υποψηφίων.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτή-
σεων για τις υποτροφίες 50%: 10 Σεπτεμ-
βρίου 2020. Κοινοποίηση αποφάσεων επι-
τροπής στους υποψηφίους: 21 Σεπτεμβρίου
2020.   Η διάρκεια του προγράμματος είναι
18 μήνες για πλήρη φοίτηση. Το Πρό-
γραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και με με-
ρική φοίτηση. Τα μαθήματα γίνονται στην
ελληνική γλώσσα. Οι ώρες των μαθημάτων
είναι απογευματινές.

Για το πρόγραμμα «Κοινοτική Φροντίδα
Υγείας» τις υποτροφίες μπορούν να διεκδι-
κήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πρό-
γραμμα σπουδών. Οι αιτήσεις των υποψη-
φίων θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν
από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανε-
πιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την ακαδη-
μαϊκή επίδοση στο πρώτο πτυχίο και άλλα
ακαδημαϊκά προσόντα, την επαγγελματική
πείρα και την οικονομική κατάσταση των
υποψηφίων.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτή-
σεων για τις υποτροφίες 50%: 3 Σεπτεμ-
βρίου. Κοινοποίηση αποφάσεων επιτροπής
στους υποψηφίους: 10 Σεπτεμβρίου. Η
διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες

για πλήρη φοίτηση. Το Πρόγραμμα μπορεί
να ολοκληρωθεί και με μερική φοίτηση.
Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική
γλώσσα. Οι ώρες των μαθημάτων είναι απο-
γευματινές.

Σημειώσεις:
1. Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ

μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ή με
άλλα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστη-
μίου Frederick. Στον φοιτητή/τρια θα πα-
ραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία/
μείωση διδάκτρων που δικαιούται.

2. Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι
οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής
στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφο-
ρίες για το περιεχόμενο του προγράμματος,
τον τρόπο διδασκαλίας, τη διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων και άλλα σχετικά θέματα,
οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμβου-
λεύονται την ιστοσ. του Πανεπιστημίου
(www.frederick.ac.cy), να απευθυνθούν στα
Γραφεία Εισδοχής του Πανεπιστημίου σε
Λευκωσία και Λεμεσό (τηλ. 22394394/
25730975, email: info@frederick.ac.cy) ή να
επικοινωνήσουν με τον Συντονιστή του
Προγράμματος «Διοίκηση Υπηρεσιών και
Μονάδων Υγείας», Δρ. Γεώργιο Χαραλάμ-
πους (τηλ: 00306937727887) και για το
πρόγραμμα «Κοινοτική Φροντίδα Υγείας»
με την Συντονίστρια του Προγράμματος κα
Γουρνή Μαρίτσα (email: hsc.mag@frede-
rick.ac.cy).n

Υποτροφίες αποφάσισε το Πανεπιστήμιο Frederick να παραχωρήσει στα μέλη
της ΠΑΣΥΔΥ σε μια προσπάθεια να στηρίξει ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας», με υποτρο-
φίες ύψους 25% σε όλα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ, όπως και σε μια προσπάθεια να στη-
ρίξει ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινοτική

Φροντίδα Υγείας με δυο κατευθύνσεις: Γενική/Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας
και Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων, με υποτροφίες ύψους 25% σε όλα μέλη
της ΠΑΣΥΔΥ που θα εγγραφούν στα πιο πάνω προγράμματα σπουδών στο ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.
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Θέση διοικητικού στην Πρεσβεία Βρυξελλών μέχρι σήμερα αιτήσεις

ΗΔιευθύντρια του Τμήματος Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού με
εγκύκλιο της γνωστοποιεί ότι υπάρ-

χει άμεση ανάγκη για απασχόληση ενός μέ-
λους του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού,
για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων ως
Προϊστάμενη/ος στη Διοίκηση της ΜΑΕΕ
στις Βρυξέλλες.

Τα προσόντα/ ικανότητες που απαιτούν-
ται είναι τα ακόλουθα:

(α) Δεκαετή (10) τουλάχιστον πείρα εκτέ-
λεσης διοικητικών καθηκόντων σε υπεύ-
θυνη θέση στο Υπουργείο/Τμήμα που υπη-
ρετεί (Κλ.Α11(ii) και άνω).

(β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας.

(γ) Καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
(δ) Καλή γνώση της λειτουργίας και των

θεσμών της Ε.Ε.
(ε) Διοικητικές/ οργανωτικές ικανότητες.
(στ) Αναλυτική/ κριτική σκέψη και ικα-

νότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων.
(η) Ικανότητα σύνταξης και ελέγχου με

ταχύτητα και σαφήνεια εγγράφων, Εκθέ-
σεων, Σημειωμάτων τόσο στην Ελληνική
όσο και στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

(θ) Γνώση και πείρα στη χρήση ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή.

(ι) Επιτυχία στις εξετάσεις που αφορούν
(i) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονι-
σμούς και στις Γενικές Διατάξεις, (ii) στις
Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες
και στους περί Προσφορών του Δημοσίου
Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κα-
νονισμούς Αποθηκών και (iii) στην Κυ-
πριακή Νομοθεσία.

Καθίσταται σαφές ότι τα καθήκοντα στις
Διπλωματικές Αποστολές δύναται να περι-
λαμβάνουν, εκτός από διοικητικά καθή-
κοντα και άλλα καθήκοντα συναφή με τη
λειτουργία της Διπλωματικής Αποστολής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Άρθρου 39 των περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017 και, ειδι-
κότερα το εδάφιο (3), για τη χρονική διάρ-
κεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε διπλωματική
ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο
εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερι-
κής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές
Διατάξεις) Κανονισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν
γραπτή αίτηση προς τη Διευθύντρια Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού όχι αργότερα από την Τετάρτη, 15 Ιου-

λίου, 2020. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει,
επίσης, να υποβάλουν συμπληρωμένο και
το συνημμένο έντυπο.

Στον υπάλληλο που θα επιλεγεί θα κατα-
βάλλεται, επιπρόσθετα από τις απολαβές
της Κύπρου, επίδομα εξωτερικού και επί-
δομα ενοικίου, όπως αυτά καθορίζονται
κατά καιρούς. Θα αναληφθούν, επίσης, τα
έξοδα μετάβασής του καθώς και της οικο-
σκευής του, σύμφωνα με τους ισχύοντες
Κανονισμούς.

Παρακαλείστε όπως δώσετε οδηγίες
ώστε η εν λόγω Εγκύκλιος Επιστολή πε-
ριέλθει σε γνώση όλων των μελών του Γενι-
κού Διοικητικού Προσωπικού, Κλ.Α11(ii)
και άνω, τα οποία υπηρετούν στο Υπουρ-
γείο/Υπηρεσία/Τμήμα σας. n

Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής 

ΗΥπηρεσία Εξετάσεων ανακοίνωσε
το κοινό ότι διοργανώνει εξέταση
για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ

καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (επί-
πεδο Γ1), το Σάββατο 19/9/2020, ως ακο-
λούθως:

1. Γραπτή Εξέταση: Σκοπός της είναι η
πιστοποίηση επάρκειας στην ελληνική
γλώσσα, προσόν το οποίο είναι δυνατόν να
απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από
διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο
Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών
θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει
βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχι-
στον 50%.

ή
2. Γραπτή και Προφορική Εξέταση: Η

εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους
εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυ-
τήριο Εξατάξιου Δημόσιου Ελληνικού Σχο-
λείου Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και σε
άτομα που επιθυμούν για άλλους λόγους να
λάβουν μέρος και στην προφορική εξέταση.
Σημειώνεται ότι επιτυχών στη συγκεκρι-
μένη εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που
συγκεντρώνει βαθμολογία 50%, τόσο στη
γραπτή όσο και στην προφορική εξέ-
ταση.Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων:
http://www.moec.gov.cy/ypexams

Τόσο η γραπτή όσο και η προφορική εξέ-
ταση θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανα-
κοινωθούν αργότερα από την Υπηρεσία
Εξετάσεων.  

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως
ακολούθως:

A. Γραπτή Εξέταση: Σάββατο, 19 Σε-
πτεμβρίου 2020, 9:30 π.μ. – 12:00 μ.μ.

B. Προφορική Εξέταση: Δευτέρα και
Τρίτη, 21-22 Σεπτεμβρίου 2020, αναλόγως
του αριθμού υποψηφίων.

(Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτα-
σης θα σταλεί έγκαιρα με προσωπική επι-
στολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά).       

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υπο-
βάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Μεγά-
ρων 23 Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, από τη
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020  μέχρι και την 
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, από τις 08:30 π.μ.

– 15:00 μ.μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα λη-
φθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-
θευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστο-
σελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
http://www.moec.gov.cy/ypexams/ (Υπηρε-
σία Εξετάσεων-Έντυπα) ή από τα Γραφεία
της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ και
τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Λεμεσού,
Λάρνακας και Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακα-
λείστε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρε-
σία Εξετάσεων, στα τηλέφωνα: 22582900/
22582929 / 22582904. n

Εμπλοκή του Συνδικαλιστικού Κινήματος
για κατοχύρωση εργαζομένων μετά το Brexit

Tο Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κί-
νημα με επικεφαλής τη Συνoμοσπον-
δία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ΕΤUC

και με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Δη-
μοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων ΕPSU πα-
ρακολουθεί στενά την πορεία των διαπραγ-
ματεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
το Ηνωμένο Βασίλειο για τις ρυθμίσεις που
θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021
με την οριστική έξοδο της Βρετανίας από
την Κοινοτική Τελωνειακή ΄Ενωση και την
Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά ως αποτέλεσμα
του Brexit. Από τις Ευρωπαϊκές Οργανώ-
σεις κλήθηκαν επίσης οι Οργανώσεις μέλη

τους στα Κράτη Μέλη να υποβάλουν και τις
δικές τους απόψεις και προτάσεις στις διά-
φορες πτυχές που τα αφορούν ώστε να
αξιοποιηθούν στην όλη διαδικασία των δια-
πραγματεύσεων Βρυξελλών-Λονδίνου. 

Οι συνομιλίες για οριστικοποίηση των
ρυθμίσεων του Brexit μετά από σχετική
συμφωνία των δύο πλευρών θα συνεχι-

σθούν κάθε βδομάδα μέχρι το τέλος Αυ-
γούστου. ΄Ηδη η Βρετανική πλευρά επανά-
λαβε ότι δεν θα ζητήσει παράταση της προ-
θεσμίας για οριστική συμφωνία ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος μη εξόδου από ην 1η
Ιανουαρίου 2021 από την Τελωνειακή
Ένωση και την Ενιαία Αγορά. Για τη θέση
αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου πολλοί σχο-
λιαστές εκφράζουν την εκτίμηση ότι στόχος
του Λονδίνου είναι η μη κατάληξη σε συμ-
φωνία ώστε να αποφευχθούν και οι προ-
βλεπόμενες υποχρεώσεις του Ηνωμένου
Βασιλείου προς την ΕΕ. 

Είναι χαρακτηριστική και η αντίδραση
της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων και Εμπορίου του Ευ-
ρωκοινοβουλίου για την
απουσία προόδου στις συ-
νομιλίες των δύο πλευρών
και για τις συνεχιζόμενες
ουσιαστικές διαφορές από-
ψεων. Σε ψήφισμα ης 18ης
Ιουνίου το Ευρωκοινοβού-
λιο εκφράζει την αντίθεση
του σε προτάσεις του Ηνω-
μένου Βασιλείου και τονίζει
ότι η Ευρωβουλή θα συναι-

νέσει με μια μελλοντική εμπορική συμφω-
νία με το Ηνωμένο Βασίλειο εάν αποδέχε-
ται τους κοινούς κανονισμούς και τα επί-
πεδα πρότυπα της ΕΕ περιλαμβανομένων
μεταξύ άλλων και της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, των προτύπων εργασίας, του
ύψους της κρατικής χορηγίας σε συναφή
προγράμματα και στην ομοφωνία σε κανο-

νισμούς που θα αφορούν την αλιεία. Με με-
ρική μόνο αποδοχή των όρων της Κοινοτι-
κής πλευράς από το Ηνωμένο Βασίλειο η
Ευρωβουλή θα απορρίψει μια τέτοια ρύθ-
μιση. 

Προστίθεται ότι η επίτευξη οριστικής
συμφωνία για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου θα εξαρτηθεί από την
πιστή και πλήρη  εφαρμογή από το Λονδίνο
της Συμφωνίας Αποχώρησης περιλαμβανο-
μένων και των προνοιών για δικαιώματα
των πολιτών που αποτελούν προϋπόθεση
για την Κοινοτική πλευρά. Οι Ευρωβου-
λευτές καλούν επίσης τις δυο πλευρές στις
διαπραγματεύσεις να διασφαλίσουν και την
πλήρη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της
Συμφωνίας Αποχώρησης που αφορά την Ιρ-
λανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Η Συνδικαλιστική πλευρά διατηρεί συ-
νεχή επαφή με τη διαπραγματευτική ομάδα
των Βρυξελλών στις διαπραγματεύσεις με
το Ηνωμένο Βασίλειο και στα πλαίσιο θα
πραγματοποιηθεί αύριο νέα συνάντηση με

τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων
Michel Barnier και διατηρείται συνεχής
επαφή της ETUC EPSU με τις Συνδικαλι-
στικές Οργανώσεις στα Κράτη Μέλη με τα
οποία πραγματοποιήθηκε ήδη διαδικτυακή
σύσκεψη στις 15 Ιουνίου στην οποία συμ-
φωνήθηκε και η διαβούλευση με το Διεθνές
Γραφείο Εργασίας και η εμμονή στο αίτημα
για περίληψη στη συμφωνία Βρυξελλών–
Λονδίνου της πρόνοια για διασφάλιση του
δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα των
δημοσίων υπαλλήλων, πρόνοια η οποία θα
εξουδετερώσει την Κοινοτική Οδηγία, η
οποία αποκλείει τους δημοσίους υπαλλή-
λους από την πληροφόρηση και διαβού-
λευση με την εργοδοτική πλευρά για τα
μελλοντικά της σχέδια για αναδιοργανώ-
σεις υπηρεσιών. Επισημαίνεται εν προκει-
μένω και η υποχρέωση που έχει αναφυεί για
τέτοια πληροφόρηση και διαβούλευση ως
απότοκο των ρυθμίσεων που εφαρμόστη-
καν για αντιμετώπιση της πανδημίας του
covic-19. n
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Τιμάριθμος - πληθωρισμός τον Ιούνιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Τμήματος Στατιστικής του περασμέ-
νου μήνα ο Δείκτης Τιμών Κατανα-

λωτή (ΔΚΤ) μειώθηκε κατά 0,42 μονάδες
και έφτασε στις 99,27 μονάδες σε σύγκριση
με 99,69 μονάδες τον Μάιο 2020. Σε σχέση
με τον Ιούνιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε
κατά 2%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2020, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούνιο του
2019 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή 
(-17%), ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα πα-
ρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με πο-
σοστό -7%. 
Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2019, η κα-
τηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγα-

λύτερη μεταβολή με ποσοστό -8,3%.
Σε σχέση με τον Μάιο του 2020, οι μεγα-

λύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις
κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά (-3,1%) και Μεταφορές (2,8%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου
2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές
παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Μεταφο-
ρές και Ένδυση και Υπόδηση με ποσοστά -
3,4% και -2,8% αντίστοιχα.
Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Ιουνίου 2020 σε σχέση με τον
Ιούνιο του 2019 είχαν οι κατηγορίες Μετα-
φορές (-1,26) και  Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (-0,59). 

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη
μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα
και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,61), ενώ θε-

τική επίπτωση είχαν οι Μεταφορές (0,37). 
Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή

του ΔΤΚ του Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με
το δείκτη του Ιουνίου 2019 είχαν τα πετρε-
λαιοειδή (-1,44) και ο ηλεκτρισμός (-0,49). 

Τέλος, τα φρέσκα φρούτα (-0,70) είχαν

την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2020 σε σχέση
με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμε-
νου μήνα, ενώ θετική επίπτωση είχαν τα πε-
τρελαιοειδή (0,24). n

Ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρε-
σίας εκτιμά ότι σύμφωνα με προκα-
ταρκτικά στοιχεία οι μέσες ακαθάρι-

στες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ανέρχον-
ται στα €1956 σε σύγκριση με €1894 το
πρώτο τρίμηνο του 2019, δηλαδή παρατη-
ρείται αύξηση 3,3%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθω-
μένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το
πρώτο τρίμηνο του 2020 εκτιμούνται στα
€2019 και σε σύγκριση με το τέταρτο τρί-
μηνο του 2019 παρατηρείται αύξηση 1,0%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του
2020, εκτιμούνται στα €2101 και των γυ-
ναικών στα €1780. Σε σύγκριση με το
πρώτο τρίμηνο του 2019, οι μέσες μηνιαίες
απολαβές των ανδρών αυξήθηκαν κατά
3,6% και των γυναικών αυξήθηκαν κατά
2,8%.

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβέςτων υπαλ-
λήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το
τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών,
το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα
έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο

αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές
πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών
υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των
ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρε-
θούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υπο-
χρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που
έλαβαν τις απολαβές αυτές.

Oι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμέ-
νων του ιδιωτικού τομέα (2012-2016) και
των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων
της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (1/9/2011-31/12/2016) και
οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματού-
χων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπη-

ρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(από 01/12/2012), δεν επηρεάζουν τον ακα-
θάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα
των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατο-
πτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό των μέσων μηνιαίων απο-
λαβών, περιλαμβάνουν στοιχεία για όλους
τους υπάλληλους για τους οποίους ο εργο-
δότης κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων.

Τα στοιχεία καλύπτουν όλους τους τομείς
της Κυπριακής Οικονομίας, εξαιρουμένων
των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών νοικο-
κυριών. n

Αύξηση κατά 3,3% το πρώτο τρίμηνο 2020
στις μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων

«Επιπακτίς η πυκνανθής»: Όνομα γλωσσοδέτης
για την όμορφη ορχιδέα που ανθίζει Ιούλιο με Αύ-
γουστο σε μεγάλα υψόμετρα στο Εθνικό Δασικό

Πάρκο Τροόδους. 
Η Epipactis condensate, όπως είναι γνωστή στην επιστη-

μονική κοινότητα, είναι μια σπάνια για την Κύπρο ορχιδέα,
φέρει άνθη πολύπλοκα και πληθωρικά, όπως και το όνομά
της, προτιμά τα σκιερά και δασώδη μέρη και συγκαταλέγε-
ται στα κινδυνεύοντα και απειλούμενα είδη. Το γένος Epi-
pactis περιλαμβάνει περίπου 35 είδη (70 σύμφωνα με νέες
ταξινομικές προσεγγίσεις), με εξάπλωση στην Ευρώπη και
την Ασία. Στην Κύπρο αντιπροσωπεύεται με 5 είδη, απότα
οποία το Epipactis troodi είναι ενδημικό του νησιού.

Εξάπλωση
Την όμορφη ορχιδέα, την βρίσκουμε στην ευρύτερη πε-

ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην Τουρκία, τον Λί-
βανο, τη Συρία και τον Καύκασο. Στην Κύπρο περιορίζεται
σε λίγες θέσεις στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, σε
δάση μαύρης πεύκης (Pinusnigra subsp. pallasiana), σε πε-
τρώδης θέσεις, κυρίως σε νότιες εκθέσεις, σε υψόμετρο
1500 – 1900 μ.
Καθεστώς Διατήρησης

Το είδος «Επιπακτίς η πυκνανθής» περιλαμβάνεται στο
Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου χαρακτη-
ρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (Critically Endangered).
Ο συνολικός πληθυσμός του είδους είναι εξαιρετικά μικρός

και αριθμεί 30-50 φυτά.
Όλες οι θέσεις του είδους
βρίσκονται εντός του
Εθνικού Δασικού Πάρκου
Τροόδους, σε προστατευό-
μενη δασική γη που περι-
λαμβάνεται στο Δίκτυο
Natura 2000. Λόγω του μι-
κρού αριθμού και της πε-
ριορισμένης έκτασης που
καταλαμβάνει, απειλείται
από τυχαία συμβάντα και
ενδογενείς παράγοντες. n

Άνθισε η σπάνια ορχιδέα του Τροόδους «Επιπακτίς η πυκνανθής»
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Πανεθνικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για τους τομείς υγείας και φροντίδας 

Οι Γαλλικές Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις του τομέα υγείας και κοινω-
νικής φροντίδας πραγματοποίησαν

την Τρίτη 30 Ιουνίου και χθες Τρίτη 14 Ιου-
λίου νέες απεργίες και διαδηλώσεις συνεχί-
ζοντας τις κινητοποιήσεις τους για στήριξη
του αιτήματος για βελτιωμένες απολαβές
και συνθήκες εργασίας για το προσωπικό
υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών τόσο

στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Το αίτημα αφορά εκατομμύρια εργαζομέ-
νων στους δυο τομείς για τους οποίους η
Συνδικαλιστική πλευρά ζητά απολαβές και

επενδύσεις για τη διασφάλιση υπηρεσιών
ποιότητας στο κοινό με νέες προσλήψεις
και αναγνώριση και αξιολόγηση της επιτε-
λούμενης εργασίας. 

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση των Συν-
δικάτων σε σχόλιο τους για τον έπαινο που
έχει εκφρασθεί για το προσωπικό υγείας για
την ανταπόκριση και την υπηρεσία που
πρόσφερε για τη διαχείριση της πανδημίας

του COVID-19. Τονίζεται ότι είναι καλός ο
έπαινος αλλά δεν είναι αρκετός. Μετά την
μακρόχρονη εφαρμογή της πολιτικής λιτό-
τητας στις υπηρεσίες υγείας είναι επιτα-

κτική η ανάγκη για αλλαγές και πραγματι-
κές βελτιώσεις για τη λειτουργία του τομέα. 

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν οι Συν-
δικαλιστικές Οργανώσεις ιατρικών και πα-
ραϊατρικού προσωπικού AMUF, APH, SNP,
CFE-CGC, FO, UNSA και η Συντονιστική
Πανεθνική Οργάνωση Επιτροπών Προστα-
σίας των Νοσοκομείων και Μαιευτηρίων.

Κοινό μήνυμα όλων των Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων στις κινητοποιήσεις το αί-
τημα «είμαστε αποφασισμένοι να πετύ-
χουμε ικανοποίηση» (Determine-e-s a ob-
tenir satisfaction). Στο πλευρό των Οργα-
νώσεων παραμένει επίσης ισχυρός
υποστηρικτής και η EPSU. n

Κινητοποιήσεις και επιτυχίες Ευρωπαϊκών Συντεχνιών 
Γερμανία

Τα Γερμανικά Συνδικάτα του τομέα υπη-
ρεσιών ver.di εν όψει της εκπνοής την 31η
Αυγούστου της τρέχουσας σύμβασης των
2.3 εκατομμυρίων υπαλλήλων της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης και των δημοτικών
αρχών ζήτησαν έναρξη διαπραγματεύσεων
για νέα σύμβαση, η οποία μεταξύ άλλων θα
περιλαμβάνει και πρόνοια για αύξηση απο-
λαβών ως αναγνώριση της επίπονης εργα-
σίας των δημοσίων και δημοτικών υπαλλή-
λων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού. 

Σε πρόσφατη συνάντηση της συνδικαλι-
στικής με την εργοδοτική πλευρά συζητή-
θηκε η δυνατότητα αναβολής των διαπραγ-
ματεύσεων για το 2021 σε συνδυασμό με
άμεση καταβολή ειδικού επιδόματος στο
προσωπικό ως ενδιάμεσου μέτρου. Η εργο-
δοτική πλευρά ακολουθεί αρνητική τακτική
και γι’ αυτό τα συνδικάτα ζητούν άμεση
έναρξη των διαπραγματεύσεων. 

Ολλανδία 
Η Συνδικαλιστική Οργάνωση FNV ανα-

κοίνωσε ότι θα καταβληθεί επίδομα (bonus)
1000 ευρώ σε όλο το προσωπικό φροντίδας
υγείας ως αναγνώριση της σκληρής δου-
λειάς τους για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του COVID -19. Συγκεκριμένα θα
καταβληθεί το επίδομα σε προσωπικό νο-
σηλευτικών κέντρων, υπηρεσιών ασθενο-
φόρων, φροντίδας αναπήρων και κέντρων
αποκαταστάσεως όπως και σε προσωπικό
κοινοτικών κέντρων φροντίδας νέων και
πνευματικής υγείας. Θα καλυφθεί νοσηλευ-
τικό προσωπικό, προσωπικό φροντιστών,
καθαριστών/στριών και προσωπικό στήρι-
ξης υπηρεσιών. 

Το Συνδικαλιστικό κίνημα κρίνει ότι η έγ-
κριση για καταβολή του επιδόματος θα

αποτελέσει και βασικό στοιχείο για επίτευξη
συμφωνίας και στις διαπραγματεύσεις του
φθινοπώρου για βελτιωμένους όρους και
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό
φροντίδας ώστε να επιλυθεί και το πρό-
βλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.
Εν τω μεταξύ δεν σημειώθηκε πρόοδος στις
διαπραγματεύσεις με την κεντρική κυβέρ-
νηση για ανανέωση της συλλογικής σύμβα-
σης η οποία έληξε την 1η Ιουλίου. 
Ουκρανία 

Την Τρίτη 30 Ιουνίου με τη στήριξη και
διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων
πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την έναρξη
εβδομάδας κινητοποιήσεων κατά των κυ-
βερνητικών προτάσεων για αναθεώρηση
του εργασιακού δικαίου της χώρας. Η κυ-
βέρνηση προωθεί ουσιαστικές τροποποι-
ήσεις στη νομοθεσία οι οποίες υπονο-
μεύουν τα δικαιώματα των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων παραβιάζοντας τις
πρόνοιες των Συμβάσεων 87 και 98 της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας οι οποίες κα-
τοχυρώνουν το δικαίωμα του συνδικαλίζε-
σθαι και της διαπραγμάτευσης. 

Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικά-
των ETUC και η Ομοσπονδία Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων EPSU συμπαρίστανται στον αγώνα
των Ουκρανικών Συνδικάτων.  
Ιταλία 

΄Ολες οι Ιταλικές συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις (FP-CGIL, CISL-FP κ.α.) των εργα-
ζομένων στην υπηρεσία κοινωνικών ασφα-
λίσεων κινητοποιούν τα μέλη τους σε 
διαδηλώσεις κατά της άρνησης της κυβέρ-
νησης να εφαρμόσει τη συμφωνία που επι-
τεύχθηκε στις 3 Ιουνίου για επάνοδο στους
κανονικούς όρους εργασίας στις κοινωνικές
υπηρεσίες Η συνδικαλιστική πλευρά είχε
ασκήσει έντονες πιέσεις για να επανανοί-
ξουν όλες οι υπηρεσίες την 1η Ιουλίου και
για εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων
προστασίας της υγείας και ασφάλειας όχι
μόνο για την ασφάλεια του προσωπικού
αλλά και των χρηστών των υπηρεσιών. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα επικρίνει επί-
σης και ο γεγονός ότι η εργοδοτική πλευρά
δεν έχει εκτιμήσει δεόντως τις προσπάθειες
που καταβλήθηκαν από το προσωπικό για
να διατηρηθεί συνεχής εξυπηρέτηση του
κοινού παρά το κλείσιμο των γραφείων για

το κοινό. 
Βέλγιο

Οι συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις του προσωπικού
υγείας και κοινωνικής
φροντίδας έχουν αναβαθ-
μίσει τα αιτήματα τους για
μείζονα αναβάθμιση των
προνοιών για απολαβές,
όρους εργασίας και προ-
γράμματα  κατάρτισης
στους τομείς υγείας και
κοινωνικής φροντίδας. Τα αιτήματα διατυ-
πώθηκαν σε ανταπόκριση προς την προ-
σφορά των αρχών για καταβολή επιδόμα-
τος 300 ευρώ σε προσωπικό δημοσίων υπη-
ρεσιών φροντίδας υγείας.  Η προσφορά θα
γίνει με την έκδοση στο προσωπικό πιστο-
ποιητικού (voucher) για καταναλωτικές δα-
πάνες και πληρωμές σε χώρους εστίασης. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζητά ουσια-
στικές αλλαγές στους όρους εργασίας στον
τομέα φροντίδας με έμφαση στην ανάγκη
για ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότη-
σης τους.
Ισπανία και Πορτογαλία

Οι Δημοσιοϋπαλληλικές Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις της Ισπανίας και Πορτογαλίας
SINTAP (PT) ΚΑΙ FSC-CCOO (ES) εκ-
φράζουν σοβαρή ανησυχία για την προ-
ώθηση μέτρων για συνέχιση και επέκταση
της τηλεργασίας και ειδικότερα για το γε-
γονός ότι οι κυβερνήσεις των δυο χωρών
εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που τους
δίνει η αντιμετώπιση της πανδημίας για να
θέσουν σε μόνιμη εφαρμογή ρυθμίσεις που
εφαρμόστηκαν λόγω της έκτακτης ανάγκης
για τη διαχείριση της πανδημίας. 

Η Συνδικαλιστική Πλευρά αναγνωρίζει
τις δυνατότητες για οφέλη από εξισορρό-
πηση αναγκών εργασίας- διαβίωσης όμως
υποστηρίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετω-
πισθούν βασικές προϋποθέσεις για την
εφαρμογή συστήματος τηλεργασίας μέσω
των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμά-
τευσης όσον αφορά θέματα ωραρίου εργα-
σίας, δικαιώματος διακοπής του για διάφο-
ρες ανάγκες και εξασφάλισης του απαραί-
τητου εξοπλισμού αλλά και για θέματα
ασφάλειας και υγείας, προγράμματα κατάρ-
τισης, ανάγκης για διατήρηση επαφής με το
χώρο εργασίας. Απαιτείται η οποιαδήποτε
εφαρμογή του συστήματος τηλεργασίας να

ακολουθεί την εθελοντική προτίμηση και
αποδοχή του από το προσωπικό. 
Δανία

Η Δημοσιοϋπαλληλική Συνδικαλιστική
Οργάνωση FOA (DK) προετοιμάζεται ια
διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμ-
βαση για τις απολαβές στο δημόσιο, εν όψει
της λήξης της ισχύουσας σύμβασης τον
Μάρτιο 2021. Είχε συζητηθεί και πιθανό-
τητα αναβολής των διαπραγματεύσεων
αλλά τώρα προωθείται έναρξη τους στο
πλαίσιο σκληρών συνομιλιών για τους
όρους της νέα σύμβασης. 

Η αύξηση των απολαβών στο δημόσιο
διασυνδέεται με τις εξελίξεις στον ιδιωτικό
τομέα γεγονός που δημιουργεί περιορι-
σμούς και η συνδικαλιστική πλευρά είναι
αποφασισμένη να τους ξεπεράσει και να
εξασφαλίσει σημαντικές αυξήσεις απολα-
βών ιδιαίτερα για χαμηλο-αμειβόμενο προ-
σωπικό όπως κι σε προσωπικό στο οποίο
δεν δόθηκαν ουσιαστικές αυξήσεις. Πάγιο
αίτημα της συνδικαλιστικής πλευράς είναι
η οριζόντια αύξηση των απολαβών για να
αποφευχθούν αρνητικά επακόλουθα των
ποσοστιαίων αυξήσεων. 

Αναμένεται ότι με η σταδιακή μείωση των
περιορισμών για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας θα επιτρέψει έναρξη το φθινόπωρο
των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση
της σύμβασης 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Η Συντεχνία Πυροσβεστών FBU εξέ-
φρασε απογοήτευση για την άρνηση της
κυβέρνησης να απαντήσει στο αίτημα για
αύξηση απολαβών το οποίο υποβλήθηκε
στις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Η συν-
δικαλιστική πλευρά ζητά καταβολή αμέσως
αυξημένων απολαβών λαμβανομένου
υπόψη του γεγονότος ότι οι απολαβές πα-
ρέμειναν παγοποιημένες για 10 χρόνια. n



Μπορεί η γερμανική προεδρία της ΕΕ
να κάνει τη διαφορά;

Με τη φράση «Μαζί για την ανάταξη της Ευρώ-
πης» η Γερμανία επιχειρεί να δώσει το στίγμα των
δράσεων που θα αναλάβει κατά το διάστημα της
άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
Αντιμέτωπη με τις τεράστιες υγειονομικές και οι-
κονομικές συνέπειες που επέφερε στο σύνολο της
ΕΕ η κρίση της πανδημίας, η Γερμανία θεωρεί ότι
την επόμενη μέρα της κρίσης πρέπει να αναλάβει

ηγετικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης η οποία θα μπορεί να αποφασίζει στη βάση
κοινών αξιών, ώστε να λειτουργεί ως αποτελεσματικός παγκόσμιος δρων, συνεισφέροντας
στην οικοδόμηση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες.

Οι θέσεις αυτές της Γερμανίας μοιάζουν ειλικρινείς. Πράγματι, απολαμβάνοντας και πάλι
υψηλά ποσοστά δημοτικότητας, η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ δεν δίστασε
να προχωρήσει μετά την κρίση της πανδημίας, από κοινού με τον γάλλο πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν, σε μια «παραδειγματική αλλαγή». Υποστήριξε τη δημιουργία του Ταμείου
Ανάκαμψης αναγνωρίζοντας έτσι ότι η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη και επιβεβαι-
ώνοντας την ισχυρή και συνεχώς επαναλαμβανόμενη θέση της πως «ό,τι είναι καλό για τη
Ευρώπη, ήταν και είναι καλό για τη Γερμανία». Παράλληλα οι θέσεις αυτές δημιούργησαν
μεγάλες προσδοκίες καθώς εκφράστηκαν από τη μακροβιότερη καγκελάριο, που έχει απο-
δείξει ότι μπορεί να διαμορφώνει την ευρωπαϊκή ατζέντα σε πλήθος θεμάτων.

Περιορισμένες παραμένουν οι προσδοκίες σχετικά με την ανάπτυξη μιας κοινής συνε-
κτικής και ολιστικής ευρωπαϊκής στρατηγικής διαχείρισης της μεταναστευτικής πρόκλησης,
παρά την ανάδειξη της ανάγκης υιοθέτησης μιας λειτουργικής ευρωπαϊκής πολιτικής με-
τανάστευσης και ασύλου ως ενός από τους σημαντικότερους στόχους της γερμανικής προ-
εδρίας. Πιθανότερη μοιάζει έτσι η υιοθέτηση ενός Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση
και το Άσυλο στη βάση του «ελάχιστου κοινού παρονομαστή» που θα επιχειρεί να γεφυ-
ρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τον επιμερισμό των βαρών και τις
κοινές διαδικασίες ασύλου.

Ίσως τελικά η έκπληξη, όσον αφορά την ουσιαστική συνεισφορά της γερμανικής προ-
εδρίας, προέλθει από όσα δεν αναδεικνύονται στο πρόγραμμά της, αν και αποτελούν γνω-
στές και δεδηλωμένες προτεραιότητες της καγκελαρίου Μέρκελ. 

Σε αυτή την κατεύθυνση το ενδεχόμενο επίτευξης μιας «συμφωνίας πακέτου» της ΕΕ με
την Τουρκία, που θα περιλαμβάνει μια νέα συμφωνία για τη μετανάστευση (σε αντικατά-
σταση της υφιστάμενης Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας), καθώς και μια αναβαθμισμένη Τελω-
νειακή Ένωση θα αποτελούσαν επιτυχία ανάλογη με τη διάσωση της ενότητας της Ευρώ-
πης. n

Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020
για φετινή βαθιά ύφεση

Η οικονομία της ΕΕ θα βιώσει φέτος βαθιά ύφεση ιστο-
ρικών διαστάσεων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού,
παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη πολιτική αντίδραση
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η οικονομία της ζώνης του
ευρώ θα συρρικνωθεί κατά 8,7% το 2020 και θα σημειώσει

θετικό ρυθμό ανάπτυξης 6,1% το 2021. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί
κατά 8,3% το 2020 και να σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 5,8% το 2021. Ως εκ τούτου,
η συρρίκνωση το 2020 προβλέπεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τις εαρινές προ-
βλέψεις του 7,7% στη ζώνη του ευρώ και του 7,4% για την ΕΕ στο σύνολό της. Επίσης, η
ανάπτυξη το 2021 θα είναι ελαφρώς λιγότερο έντονη σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις.

Η ανάκαμψη αναμένεται να κινηθεί δυναμικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Ο αν-
τίκτυπος της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα ήταν ήδη σημαντικός κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2020, παρόλο που τα περισσότερα κράτη μέλη άρχισαν να θεσπίζουν
μέτρα εγκλεισμού μόλις στα μέσα Μαρτίου. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όπου η διακοπή
των δραστηριοτήτων και τα μέτρα εγκλεισμού είχαν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, η οικονο-
μική παραγωγή αναμένεται να έχει συρρικνωθεί σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι
κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ωστόσο, από τα πρώτα στοιχεία για τον Μάιο και τον Ιούνιο φαίνεται ότι τα χειρότερα
είναι μάλλον πίσω μας. Η ανάκαμψη αναμένεται να κινηθεί δυναμικά κατά το δεύτερο εξά-
μηνο του 2020, αν και θα παραμείνει ελλιπής και άνιση μεταξύ των κρατών μελών.

Ο κλυδωνισμός στην οικονομία της ΕΕ είναι συμμετρικός ως προς το ότι η πανδημία έχει
πλήξει όλα τα κράτη μέλη. 

Οι διαστάσεις και η διάρκεια της πανδημίας και, ενδεχομένως, τα απαραίτητα μελλοντικά
μέτρα εγκλεισμού, παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα μέτρα εγκλει-
σμού θα συνεχίσουν να χαλαρώνουν και δεν θα υπάρξει «δεύτερο κύμα» κρουσμάτων. 

Υπάρχουν κίνδυνοι για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και ο κίνδυνος
να μην μπορέσουν τα κράτη μέλη να συντονίσουν επαρκώς τις απαντήσεις πολιτικής που
δίνονται σε εθνικό επίπεδο. Η αδυναμία εξασφάλισης συμφωνίας για τη μελλοντική εμπο-
ρική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει
σε χαμηλότερη ανάπτυξη, ιδίως για το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Υπάρχουν επίσης πιθανότητες θετικών εξελίξεων, όπως η έγκαιρη διαθεσιμότητα εμβο-
λίου κατά του κορονοϊού. Γενικότερα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να σημει-
ωθεί ταχύτερη της αναμενόμενης ανάκαμψης, ιδίως εάν η επιδημιολογική κατάσταση επι-
τρέψει την ταχύτερη από την προβλεπόμενη άρση των περιορισμών που παραμένουν σε
ισχύ. n

Κρίσιμο το επόμενο 6μηνο 
για το μέλλον της ΕΕ

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η
έναρξη της γερμανικής Προεδρίας έρχεται σε
μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι επόμε-
νοι έξι μήνες θα διαμορφώσουν σε μεγάλο
βαθμό το μέλλον της ΕΕ.

Το Κολέγιο των Επιτρόπων πραγματοποί-
ησε τηλεδιάσκεψη με τη γερμανική κυβέρ-
νηση, επ’ ευκαιρία της ανάληψης της Προ-

εδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Γερμανία.
«Δεν πρέπει μόνο να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά θέλουμε και οφείλουμε και να συνε-

χίσουμε με θάρρος την πορεία εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε σε συνέν-
τευξη Τύπου  μετά τη σύσκεψη. «Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ευρώπη
προ της κρίσης θα παραμείνουν οι ίδιες και αφού τελειώσει αυτή η κρίση: η κλιματική αλ-
λαγή, η ψηφιοποίηση και η θέση της Ευρώπης στον κόσμο».

Υπενθύμισε ότι επείγει η επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί του μέσου
ανάκαμψης    NextGenerationEU  και του  μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, 
λέγοντας ότι η κρίση μάς «επιβάλλει τον ρυθμό». «Κάθε ημέρα που χάνουμε, θα βλέπουμε
ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές τους, εταιρείες να χρεωκοπούν και τις οικονομίες μας
να αποδυναμώνονται».

Με δήλωση της, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν κάλεσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Ντάβιντ Σασόλι, τη Γερμανίδα Καγκελάριο κ. Άνγκελα Μέρκελ η οποία
ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ σε σύσκεψη στις 8 Ιουλίου για να κάνουν απολογισμό προόδου
και να ετοιμάσουν τις επικείμενες εντατικές πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Η κ. φον ντερ Λάιεν επίσης επεσήμανε ότι οι προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας
ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις προτεραιότητες της Επιτροπής –από την κλιματική αλ-
λαγή και την ψηφιοποίηση ως την ανθεκτικότητα. Προσέθεσε ότι η Επιτροπή θα συνερ-
γαστεί στενά με τη γερμανική Προεδρία κατά την «καθοριστική φάση» των διαπραγμα-
τεύσεων για το Brexit, καθώς και για τις εξωτερικές σχέσεις.

Τόνισε ότι η συνεργασία των δύο πλευρών μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να βρει τον
δρόμο της εξόδου από την παρούσα κρίση με δύναμη και ενότητα και να καταστήσει
το NextGenerationEU καταλύτη εκσυγχρονισμού της Ευρώπης.

Το Κολέγιο των Επιτρόπων πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη και με μέλη της γερμανικής
Βουλής. n

Η Επιτροπή επενδύει σε καινοτόμα
έργα καθαρών τεχνολογιών

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πρώτη πρόσκληση υπο-
βολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας,
ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα για
την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από
τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομ-
πών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας θα χρηματοδοτήσει ρη-

ξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες,
την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άν-
θρακα. Θα δώσει ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας
ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιματική ουδετε-
ρότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία σε παγκόσμια κλίμακα.

Για την περίοδο 2020-2030 το Ταμείο Καινοτομίας θα διαθέσει περίπου 10 δις. ευρώ από
τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δι-
καιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, επιπλέον των μη εκταμιευθέντων εσόδων από τον προκά-
τοχο του Ταμείου Καινοτομίας, το πρόγραμμα NER 300.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 1 δισ.
ευρώ σε έργα μεγάλης κλίμακας για καθαρές τεχνολογίες που θα τα βοηθήσουν να ξεπε-
ράσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την εμπορική εκμετάλλευση και τη μεγάλη κλί-
μακα επίδειξης. Η στήριξη αυτή θα βοηθήσει τις νέες τεχνολογίες να φτάσουν στην αγορά.
Για τα υποσχόμενα έργα που δεν είναι ακόμη έτοιμα για την αγορά, προβλέπεται ξεχωρι-
στός προϋπολογισμός 8 εκατ. ευρώ για συνδρομή στην ανάπτυξη έργων.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή για έργα σε επιλέξιμους τομείς από
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Τα κονδύλια μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες δημόσιας χρηματοδότησης, όπως
κρατικές ενισχύσεις ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Τα έργα θα αξιολο-
γούνται ανάλογα με το δυναμικό τους να αποφεύγουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,
το δυναμικό καινοτομίας, τη χρηματοδοτική και τεχνική ωριμότητα και τις δυνατότητες
κλιμάκωσης και οικονομικής αποδοτικότητας. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2020. Το Ταμείο Καινοτομίας
έχει ως στόχο να δημιουργήσει τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις και
τις δημόσιες αρχές ώστε να επενδύσουν σήμερα στην επόμενη γενιά τεχνολογιών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να δώσει στις εταιρείες της ΕΕ το πλεονέ-
κτημα του πρωτοπόρου, προκειμένου να αποκτήσουν παγκόσμια ηγετική θέση στις τε-
χνολογίες. n
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Δύο εβδομάδες πριν από την καθο-
ριστικής σημασίας ευρωπαϊκή σύ-
νοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η συνέ-
λευση των περιφερειακών και τοπικών
αρχών της ΕΕ, καλεί τα κράτη μέλη να κα-
ταλήξουν εγκαίρως σε δίκαιη συμφωνία ως
προς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
και το Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την
επόμενη γενιά. Σε ψήφισμά της —και μέσω
του διαλόγου της με τον Ευρωπαίο επί-
τροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και
τη Διοίκηση κ. Johannes Hahn—, οι δήμοι
και οι περιφέρειες της ΕΕ ζήτησαν να κατα-
στεί η συνοχή η κατευθυντήρια γραμμή
όλων των πολιτικών της ΕΕ και η εφαρμογή
των προγραμμάτων της ΕΕ να βασίζεται σε
κοινές ευθύνες και συμπράξεις.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Απόστολος Τζι-
τζικώστας δήλωσε τα εξής:

«Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με θέμα τα σχέδια ανάκαμψης και τον προ-
ϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027 εμπερι-
κλείουν τα κύρια αιτήματα της ΕτΠ και πι-
στοποιούν τις άοκνες προσπάθειές μας να
ακουστεί η φωνή των αιρετών εκπροσώπων
της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Βρυξέλλες.
Δίνουν επίσης μια ξεκάθαρη απάντηση
στους λαϊκιστές και στους ευρωσκεπτικιστές,
αποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της
ΕΕ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πρέ-
πει να μεριμνήσουμε για την αποτελεσμα-
τική εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και
την αποφυγή των κινδύνων μιας υπερβολικά
συγκεντρωτικής διαδικασίας. Η επικουρικό-
τητα και η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι
βασικά ζητήματα και οι τοπικές και περιφε-
ρειακές αρχές, ως μέλη των καθ’ ύλην αρμό-
διων αρχών των κρατών μελών, πρέπει να

συμμετέχουν πλήρως στις σχετικές διαδικα-
σίες, έτσι ώστε οι επενδύσεις να διοχετευτούν
εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες. Ενα-
πόκειται πλέον στις κεντρικές κυβερνήσεις
των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο να δράσουν και μάλιστα γρήγορα.
Οι συζητήσεις είναι μεν θεμιτές, αλλά πρέ-
πει να αποφύγουμε τις κωλυσιεργίες που εν-
δέχεται να παρεμποδίσουν την προσπάθειά
μας να ανταποκριθούμε εγκαίρως στις ανάγ-
κες των πολιτών μας». 

«Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός και
το Μέσο ανάκαμψης της ΕΕ για την επόμενη
γενιά είναι ο ενωσιακός τρόπος αντιμετώπι-
σης της κρίσης και δρόμος προς την ανά-
καμψη. Μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε:
τα κράτη μέλη κάθε μεγέθους και από όλες
τις γωνιές της ΕΕ, οι περιφέρειες και οι
δήμοι, οι λοιπές αρχές, τα πανεπιστήμια και
οι επιχειρήσεις. Η υποστήριξη της ΕτΠ στην
επίτευξη συμφωνίας τον Ιούλιο είναι πολύ
σημαντική. Χρειαζόμαστε μια ταχεία συμ-
φωνία στο όνομα της γρήγορης ανάκαμ-
ψης», δήλωσε ο αρμόδιος  για τον Προϋπο-
λογισμό και τη Διοίκηση Ευρωπαίος επί-
τροπος κ. Johannes Hahn.

Η ΕτΠ επαναλαμβάνει ότι τόσο το πο-
λυετές δημοσιονομικό πλαίσιο όσο και το

Σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να επικεντρώ-
νονται στη συνοχή ως θεμελιώδη αξία και
σε μια ισχυρή μακροπρόθεσμη επενδυτική
πολιτική της ΕΕ που συμβάλλει στη δημι-
ουργία μιας πιο ανθεκτικής, οικολογικής
και προσανατολισμένης στο μέλλον ΕΕ. Η
ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την
πρόσθετη ενίσχυση της πολιτικής συνοχής
(55 δισ. ευρώ), της αγροτικής ανάπτυξης
(ευρώ 15 δισ. ευρώ), του Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης (ευρώ 30 δισ. ευρώ), του ενι-
σχυμένου προγράμματος «Ορίζοντας»
(ευρώ 12,5 δισ. ευρώ) και του μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ευρώ 1,5 δισ.
ευρώ), καθώς και του αυτόνομου προγράμ-
ματος για την υγεία (ευρώ 9,37 δισ. ευρώ).

«Υπάρχει νέο ενδιαφέρον για την πολιτική
συνοχής και τούτο είναι θετικό. Όσον αφορά
το πρόγραμμα React EU, η πολιτική συνοχής
δεν θα πρέπει να είναι κάτι σαν παρένθετη
μητέρα για το εν λόγω πρόγραμμα, αλλά να
παραμείνει το πλέγμα πάνω στον οποίο θα
διαρθρωθεί αυτή η απαραίτητη απάντηση.
Το χρονοδιάγραμμα είναι επίσης ύψιστης ση-
μασίας. Μετά το Συμβούλιο της ΕΕ του Ιου-
λίου και τις εθνικές διαδικασίες, το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει
να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως την 1η
Ιανουαρίου 2021», δήλωσε ο κ. Vasco Alves
Cordeiro (PT/PES), Α΄ Αντιπρόεδρος της
ΕτΠ.

«Το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο και το Σχέδιο ανάκαμψης αποδει-
κνύουν μεν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντι-
λαμβάνεται το μέγεθος της κρίσης που δια-
νύουμε, αλλά οι δήμοι και οι περιφέρειές μας
χρειάζονται —από σήμερα κιόλας— μακρο-
πρόθεσμα προγράμματα ανάκαμψης και
επενδύσεις. Οποιαδήποτε περαιτέρω κωλυ-

σιεργία θα έχει τραγικές συνέπειες για τους
συμπολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες
υπηρεσίες μας. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομέ-
νως να προκαλέσει τη διάλυση της εσωτερι-
κής αγοράς, χωρίς να μένει καμία χώρα ανε-
πηρέαστη, ακόμη και οι πιο δημοσιονομικά
συγκρατημένες. Το σχέδιο ανάκαμψης θα
μπορούσε επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για
την εφαρμογή της οικολογικής και της ψη-
φιακής μετάβασης στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εάν βασίζεται
στην τεχνογνωσία των δήμων και των περι-
φερειών» παρατήρησε η κ. Isabelle Boudi-
neau (FR/PES), αντιπρόεδρος της περιφέ-
ρειας Νέας Ακουιτανίας και πρόεδρος της
επιτροπής COTER της ΕτΠ.

Η εκτέλεση του νέου προϋπολογισμού
και του Σχεδίου ανάκαμψης θα αποτελέσει
πρόκληση, όσον αφορά τον στρατηγικό
σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη διοικη-
τική ικανότητα. Η ΕτΠ ζητεί να αποφευχθεί
κάθε συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και να
ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να μπορούν οι
δήμοι και οι περιφέρειες να συμβάλλουν
στον προσανατολισμό των επενδύσεων εκεί
όπου είναι περισσότερο αναγκαίες. Η ΕτΠ
δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει στη βελτίωση
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο θα
επιδράσει σημαντικά στον στρατηγικό συν-
τονισμό του Σχεδίου ανάκαμψης. Μια νέα
σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ, των εθνικών, των
περιφερειακών και των τοπικών αρχών θα
συντείνει στη μείωση της σημερινής από-
στασης του συντονισμού των οικονομικών
πολιτικών από τις ανάγκες των πολιτών και
των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της
εφαρμογής και της αποδοχής των ενωσια-
κών προγραμμάτων στους δήμους και στις
περιφέρειες. n

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες προτρέπουν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν γρήγορα
το σχέδιο προϋπολογισμού και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την προστασία 
των πολιτών και την καλύτερη θωράκιση των τοπικών κοινοτήτων

Διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή

Φαινόμενα όπως ξηρασία ή πλημ-
μύρες, άνοδος του επιπέδου της
θάλασσας και ακραία καιρικά φαι-

νόμενα, επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις σε
όλο και περισσότερες κοινότητες ανά τον
κόσμο. Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του
κλίματος επιφέρουν απειλές στη ζωή, τις
περιουσίες, την οικονομική ευημερία αλλά
και στα οικοσυστήματα. 

Η νέα τεχνική προδιαγραφή ISO/TS
14092:2020, Adaptation to climate change –
Requirements and guidance on adaptation
planning for local governments and com-
munities, έχει εκπονηθεί με στόχο να βοη-
θήσει τις τοπικές κυβερνήσεις και κοινότη-
τες να πάρουν μέτρα ώστε να δημιουργή-
σουν μια ασφαλή, κοινωνικά και
οικονομικά, και βιώσιμη κοινωνία, η οποία
να είναι ανθεκτική στις παρούσες αλλά και
τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. 

Και οι πέντε σημαντικότερες απειλές που
αντιμετωπίζει ο πλανήτης συνδέονται με
την κλιματική κρίση, σύμφωνα με την έκ-
θεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ (WEF) για τις Παγκόσμιες Απειλές

για το 2020. Σύμφωνα με έρευνα του WEF
ανάμεσα σε εκατοντάδες άτομα σε κρίσιμες
θέσεις λήψης αποφάσεων, οι μεγαλύτερες
απειλές είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
η μεγάλη απώλεια βιοποικιλότητας και η
αποτυχία συγκράτησης της υπερθέρμανσης
του πλανήτη. 

Το νέο ISO/TS 14092 αναγνωρίζει ότι οι
επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή ποι-
κίλουν ευρέως από περιοχή σε περιοχή και
επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κυβερνήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπη-
ρεσιών που προσφέρουν, καθώς και την
ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Η
προδιαγραφή μπορεί να υποστηρίξει τις το-
πικές κοινότητες να προσαρμοστούν στην

κλιματική αλλαγή με βάση αναλύσεις ευ-
πάθειας, επιπτώσεων και κινδύνων. Συμβά-
λει επίσης και στην προτεραιοποίηση των
δράσεων για την αντιμετώπιση των βαθύ-
τερων απειλών.  

Σύμφωνα με την Sara Jane Snook, επικε-
φαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων που
ετοίμασαν τις νέες κατευθυντήριες γραμ-
μές, η προετοιμασία για τις απειλές που επι-
φέρει η κλιματική αλλαγή σε τοπικό επί-
πεδο είναι αναγκαία. Η προσέγγιση βήμα-
βήμα που παρουσιάζεται στην τεχνική
προδιαγραφή επιτρέπει την προσαρμογή
των τοπικών σχεδίων προσαρμογής στις
ιδιαίτερες κλιματικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε περίπτωση. Το αποτέλεσμα είναι η

ανάπτυξη ενός συνεκτικού και αποτελε-
σματικού σχεδίου προσαρμογής το οποίο
μπορεί να υλοποιηθεί, και να υποστηρίξει
τις κατάλληλες κλιματικές δράσεις τόσο
στο παρόν όσο και στο μέλλον. 

Στον νέο έγγραφο περιγράφεται επίσης ο
τρόπος ανάπτυξης ενός σχεδίου προσαρμο-
γής σε επίπεδο τοπικής κυβέρνησης ή κοι-
νότητας. Περιγράφει γιατί και πως μπορεί
να υλοποιηθεί μια κατάλληλη (καλά δομη-
μένη και συνεργατική) δομή διακυβέρνησης
όπως και τα στοιχεία ενός σχεδίου προσαρ-
μογής και τη διαδικασία υλοποίησης του.
Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τη
σύσταση μιας ομάδας υλοποίησης, αξιολό-
γηση απειλών και ανάπτυξη ενός αποτελε-
σματικού πλάνου, παρακολούθηση της εξέ-
λιξης της προσαρμογής και αξιολόγηση των
επιτευγμάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση
του πλάνου προσαρμογής. 

Το ISO/TS 14092 εκπονήθηκε από την
Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 207, Environ-
mental management, subcommittee SC 7,
Greenhouse gas management and related
activities, τη γραμματεία της οποίας διαχει-
ρίζεται ο Καναδικός Οργανισμός Τυποποί-
ησης SCC. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο
μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποί-
ησης. n
Πηγή: International Organization for Stan-
dardization

Tου Μάριου Μαυρόγιαννου
Χημικού Μηχανικού και εργάζεται
ως Λειτουργός Τυποποίησης στον
CYS.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Χρίστος Μαληκκίδης, ο οποίος είχε

προαχθεί από τις 3 Ιουλίου 2006 στη θέση
Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας) (προηγουμένως καλούμενο Υπουρ-
γείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού) και του οποίου η πιο πάνω προ-
αγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση
αναδρομικά από τις 3 Ιουλίου 2006 μέχρι τις
15 Νοεμβρίου 2010, ημερομηνία διορισμού
του στη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουρ-
γικό Συμβούλιο.

Ο Λεωνίδας Μαρκίδης, ο οποίος αφυπη-
ρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία από την
1η Ιουνίου 2019, και κατείχε τη θέση Πλη-
ρεξούσιου Υπουργού, Εξωτερικές Υπηρε-
σίες, προάγεται δυνάμει του άρθρου 45 των
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως (Αρ. 3) του 2017, στη θέση Πρέσβη,
Εξωτερικές Υπηρεσίες, αναδρομικά από τις
15 Απριλίου 2016 μέχρι την αφυπηρέτησή
του.

Η Βασιλική Βασιλείου, Λειτουργός Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α΄, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από τις
15 Μαΐου 2020.

Ο Γιώργος Ματθαιόπουλος, Διοικητικός
Λειτουργός Α', προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Διοικητικού Λειτουργού, από τις 15
Μαΐου 2020.

Η Γεωργία Παναγιώτου, Διοικητικός Λει-
τουργός, προάγεται στη θέση Διοικητικού
Λειτουργού Α', από την 1η Ιουνίου 2020,
στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μιας
θέσης. 

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί, προ-
άγονται στη θέση Διοικητικού Λειτουργού
Α', από την 1η Ιουνίου 2020, στα πλαίσια
της διαδικασίας πλήρωσης δέκα θέσεων:
Αναστασία Ανδρέου, Χρυσάνθη Δημητρίου,
Ελένη Μακρυγιώργη, Λουΐζα Μαρκίδου,
Παναγιώτα Νικολάου, Νικολέτα Ορφανί-
δου, Έλενα Πιερή, Αγγελική Πρωτοπαπά,
Ελισάβετ Χατζημιχαήλ, Μαριάννα Μεγα-
λέμου.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί, προ-
άγονται στη θέση Διοικητικού Λειτουργού
Α', από την 1η Ιουνίου 2020, στα πλαίσια
της διαδικασίας πλήρωσης επτά θέσεων:
Μενέλαος Βασιλείου, Αντρέας Γεωργιάδης,
Αλεξάνδρα Ιωάννου-Ρώσσου, Χάρις Ορφα-
νού, Έλενα Σαββίδου, Νίκη Σάουρου, Αλε-
ξάνδρα Χριστοδούλου.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί, προ-
άγονται στη θέση Διοικητικού Λειτουργού
Α', από την 1η Ιουνίου 2020, στα πλαίσια

της διαδικασίας πλήρωσης δύο θέσεων: Πα-
ναγιώτα Κάγκα, Μαρίνα Κωνσταντίνου.

Η Αγνή Παπαγεωργίου, Διοικητικός Λει-
τουργός, προάγεται στη θέση Διοικητικού
Λειτουργού Α', από την 1η Ιουνίου 2020,
στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μιας
θέσης.

Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε
προαχθεί αναδρομικά από τις 15 Ιουλίου
2010, στη θέση Πρώτου Αρχιτέκτονα,
Τμήμα Δημοσίων Έργων και του οποίου η
πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε
από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται
στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15 Ιου-
λίου 2010.

Η Ολυμπιάδα Μαυρουδή, Γραμματέας
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, προάγεται
στη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών Α΄, από τις 15 Ιουνίου 2020.

Η Χαραλαμπία Παρλά, Ανώτερος Λει-
τουργός Διεθνών Σχέσεων, προάγεται στη
θέση Πρώτου Λειτουργού Διεθνών Σχέ-
σεων, από τις 15 Ιουνίου 2020.

Η Σόφη Τσουρή, Λειτουργός Διεθνών
Σχέσεων Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, από τις 15
Ιουνίου 2020.

O Μιχάλης Αργυρού, Λειτουργός Ερευ-
νών, Μελετών και Εκδόσεων (Τομέας Ερευ-
νών και Μελετών), Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, προάγεται στη θέση Λειτουργού Ερευ-
νών, Μελετών και Εκδόσεων Α΄, Βουλή των
Αντιπροσώπων, από τις 15 Ιουνίου 2020.

Οι πιο κάτω Στενογράφοι Βουλής, Βουλή
των Αντιπροσώπων, προάγονται στη θέση
Ανώτερης Στενογράφου Βουλής, από τις 15
Ιουνίου 2020: Ελένη Χαραλάμπους (Χατζη-
κωνσταντίνου), Ελένη Παπαναστασίου.

Ο Αντρέας Χειμωνίδης, Πρώτος Λειτουρ-
γός Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, προάγεται στη θέση Διευθυντή Υπη-
ρεσίας Επικοινωνίας, από τις 15 Ιουνίου
2020.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Επικοινωνίας,
Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγονται στη
θέση Λειτουργού Επικοινωνίας Α΄, από τις
15 Ιουνίου 2020, ως εξής: Γεώργιος Ελευθε-
ρίου (με προσόντα στα θέματα Ηλεκτρονι-
κής Επικοινωνίας),  Άντια-Μαρία Χριστο-
φόρου (με προσόντα στα Διαδραστικά θέ-
ματα-Interactive Media-Graphic Design).

Ο Χρήστος Αταλιανής, Επιθεωρητής
Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή
Πλοίων, αναδρομικά από την 1η Ιανουα-
ρίου 2017.

Οι πιο κάτω Αρχιδεσμοφύλακες, Φυλα-
κές, προάγονται στη θέση Επιθεωρητή, από
τις 15 Ιουνίου 2020: Ανδρέας Μασώνος,

Χριστοφής Πρ. Προδρόμου, Σωτήρης Χ.
Δαλίτης, Θεοχάρης Μ. Ηροδότου.

Οι πιο κάτω Δεσμοφύλακες, Φυλακές,
προάγονται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα,
από τις 15 Ιουνίου 2020: Χριστοδούλη Ξε-
νοφώντος, Ιωάννης Παπαφυλακτού, Χρι-
στάκης Χαραλάμπους, Σοφοκλής Σοφο-
κλέους, Αρετή Γεωργίου, Γεώργιος Χ. Γεωρ-
γίου, Κωστάκης Γλύφα, Σωτήρης Έκτορος,
Πέτρος Ζιπιτής, Έρικα Γ. Ηροδότου, Μα-
ριάννα Σ. Κωσταντίνου, Θεόδουλος Παρα-
σκευαΐδης, Ανδρέας Πέπης, Κυριάκος Πήτ-
τας, Αντώνης Ττάκκας, Κωνσταντίνος Χα-
ραλάμπους, Αντώνης Χριστοδούλου,
Κίμωνας Χρίστου.

Ο Φίλιππος Βασιλείου, Λειτουργός Επι-
θεώρησης Εργασίας (Περιβαλλοντική Μη-
χανική), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας, από τις 15 Ιουνίου 2020.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξε-
νοι Α΄, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται
στη θέση Πληρεξούσιου Υπουργού, από τις
15 Ιουνίου 2020: Αντώνιος Θεοχάρους,
Μαρία Μιχαήλ, Μαρία Ν. Παπακυριακού.

Οι πιο κάτω Γραμματείς Α' ή Πρόξενοι,
Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη
θέση Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Β΄,
από τις 15 Ιουνίου 2020: Σάββας Βλαδιμή-
ρου, Σπύρος Μιλτιάδης.

Οι πιο κάτω  Ακόλουθοι, Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες, προάγονται στη θέση Γραμματέα Β΄
ή Υποπρόξενου, από τις 15 Ιουνίου 2020:
Νεκταρία Κακούτση, Οδυσσέας Οδυσσέως,
Άννα Παπασάββα.

Η Αργετούλα Λαγούδη-Χαραλάμπους,
Γραμματειακός Λειτουργός, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού,
από τις 15 Ιουνίου 2020, στα πλαίσια της
διαδικασίας πλήρωσης μιας θέσης. 

Οι πιο κάτω Γραμματειακοί Λειτουργοί,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από τις 15 Ιουνίου 2020,
στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης τεσ-
σάρων θέσεων: Ελένη Σοφοκλέους, Ελένη
Γεωργίου-Χαραλάμπους, Κώστας Αλεξίου,
Ελένη Παναγιώτου-Τράππελου.

Οι πιο κάτω Γραμματειακοί Λειτουργοί,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από τις 15 Ιουνίου 2020,
στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης
τριών θέσεων:Χρυστάλλα Σταυρινίδου,
Μυριάνθη Θεοδούλου, Ελένη Παπακυρια-
κού.

Οι πιο κάτω Γραμματειακοί Λειτουργοί,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από τις 15 Ιουνίου 2020,
στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης
πέντε θέσεων: Αναστασία Αναστασίου,
Χρυστάλλα Κανναουρίδου, Ελευθερία Κυ-
ριάκου, Ευανθία Θεοδότου, Σωτηρούλλα
Φλουρή.

Ο Ανδρέας Νικηφόρου, Λειτουργός Οδι-
κών Μεταφορών Α΄ (Τεχνικός Τομέας και
Τομέας Προδιαγραφών Οχημάτων), Τμήμα

Οδικών Μεταφορών, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Δημοσίων Μεταφο-
ρών, από την 1η Ιουλίου2020.

Ο Γεώργιος Α. Κωμοδρόμος, ο οποίος
είχε προαχθεί από την 1η Ιουνίου 2015, στη
θέση Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και του οποίου η πιο πάνω
προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Δι-
οικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια
θέση αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2015.

Ο Άκης Κίκας, Ανώτερος Πρώτος Ελεγ-
κτής, Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγεται στη
θέση Διευθυντή Ελέγχου, Ελεγκτική Υπη-
ρεσία, από την 1η Ιουλίου 2020.

Οι πιο κάτω Κτηνιατρικοί Επιθεωρητές,
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προάγονται στη
θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, 1ης Τάξης,
από τις 15 Ιουνίου 2020: Αντρέου Γ. Αν-
τρούλλα, Κυριακίδου Χριστιάνα, Νεοκλέ-
ους Νικολέττα, Νικολάου Μαρία, Παπαλα-
ζάρου Σταυρούλα, Τσιντίδου Ελένη, Χατζη-
γιάννη Μάγδα.

Η Τούλα Αττιπά-Πογιατζή, Λειτουργός
Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄, Υπηρεσίες Κοι-
νωνικής Ευημερίας, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρε-
σιών, από τις 15 Ιουνίου 2020.

Η Μαρούλλα Θεοδοσίου, Λειτουργός
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινω-
νικής Ευημερίας, προάγεται στη θέση Λει-
τουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄, από
τις 15 Ιουνίου 2020.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η Ειρήνη Σεβαστή, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτή-
θηκε από τις 6 Ιουνίου 2020.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Χριστάκης Χαραλαμπίδης, Κτηματο-
λογικός Λειτουργός Α΄ (Χωρομετρίας/
Χαρτογραφίας/Χωρομετρικών Υπολογι-
σμών/Φωτολιθογραφίας), αφυπηρέτησε
από την 1η Ιουνίου 2020.

Η Ελπίδα Γερολακκίτου, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 11 Ιουνίου 2020.

Η Άννα Ηροδότου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 6 Ιουνίου
2020.

Η Ανδρούλα Καραΐσκου, Βοηθός Γρα-
φείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό,
αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2020.

Ο Κώστας Ιακώβου, Γενικός Διευθυντής,
Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιουνίου 2020.

Ο Ειρηναίος Μιχαήλ, Δεσμοφύλακας,
αφυπηρέτησε από τις 18 Μαΐου 2020.

Η Σωτηρούλλα Χρ. Τίφα, Νοσηλευτικός
Λειτουργός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουνίου 2020.

Ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Δεσμοφύ-
λακας, αφυπηρέτησε από τις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2019.

Η Χριστίνα Χριστοδούλου, Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 23 Ιουνίου
2020. n

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
στον Πρωταρά

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

Πληροφορίες τηλ. 99678366

Πωλείται Mercedes E220D, AMG Line,
1950cc, Απρίλης 2017, νέο μοντέλο, Αυ-
τόματο, ημιδερμάτινα καθίσματα, Αισθη-
τήρες μπροστά πίσω, κάμερα πίσω, ηλε-
κτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια, 34000
μίλια. 
Τιμή 25300€. 
Τηλ. 99651947, Νίκος

Πωλείται BMW 520D, 1950cc, Οκτώβρης
2017, νέο μοντέλο. Αυτόματο, δερμάτινα
καθίσματα, αισθητήρες μπροστά πίσω,
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια, Άρι-
στη κατάσταση, χρώμα γαλάζιο, 41000
μίλια. 
Τιμή 25500€. 
Τηλ. 99651947, Νίκος

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα ανακοίνωση ότι η Υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων έχει διορίσει ως μέλη του Ερ-
γατικού Συμβουλευτικού Σώματος για την
περίοδο 1/7/2020-30/6/2022 τους αντιπρο-
σώπους των Εργοδοτών από την ΟΕΒ και
το ΚΕΒΕ και των Εργαζομένων από την
ΠΕΟ, τη ΣΕΚ και τη ΔΕΟΚ.

Αναφέρεται επίσης ότι στις συνεδριάσεις
του Σώματος θα παρευρίσκονται επίσης ως
παρακαθήμενοι οι Γλαύκος Χατζηπέτρου
και Αχιλλέας Χαραλάμπους που υποδείχ-
θηκαν από την ΠΑΣΥΔΥ και την ΟΑΣ.

Οι θέσεις των Αντιπροσώπων του Συνδέ-
σμου Τούρκων Εργοδοτών και Τουρκικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Συνομο-
σπονδίας Τουρκικών Συντεχνιών παραμέ-
νουν κενές.

Πρόεδρος του Σώματος είναι η Υπουργός

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων ή αντιπρόσωπός της και οι όροι εν-
τολής του Σώματος είναι οι ακόλουθοι:

(α) Να συμβουλεύει την Υπουργό Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων -

(ι) Πάνω σε όλα τα εργατικά ζητήματα
και την προαγωγή της εργατικής ειρήνης,

(ιι) σε θέματα για τα οποία οι εργοδότες
και οι εργοδοτούμενοι έχουν κοινό ενδια-
φέρον,

(ιιι) για τρόπους και μέσα ενθάρρυνσης
της τακτικής μελέτης από μέρους τόσο των
εργοδοτών όσον και των εργοδοτουμένων,
όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την
πρόοδο και ανάπτυξη της βιομηχανίας,

(β) να υποβάλλει συστάσεις και ειση-
γήσεις αναφορικά με την εργατική νομο-
θεσία. n

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
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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

Παράταση για διεκδίκηση υποτροφιών
που δίδονται από το ΑΠΚΥ 
στα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ

Στο πλαίσιο συνεργασίας της 
ΠΑΣΥΔΥ με το Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) έχει αποφασι-

στεί όπως δοθεί παράταση για την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος για διεκδίκηση των
υποτροφιών που δίδονται από το ΑΠΚΥ
στα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ, μέχρι τις 23 Ιου-
λίου 2020 και ώρα 11:00π.μ. 

Οι υποτροφίες που θα δοθούν αφορούν
σε δύο (2) πλήρεις υποτροφίες (full 
scholarships, 100% των συνολικών διδά-
κτρων) και σε δύο (2) μερικές υποτροφίες
(partial scholarships, 50% των συνολικών
διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος για μέλη
της ΠΑΣΥΔΥ για την παρακολούθηση 
Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,
που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση 
τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπου-
δών.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με
τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστη-
μίου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/

Οι πρόνοιες για τη χορήγηση των υπο-
τροφιών προς τα μέλη μας βασίζονται σε
ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κρι-
τήρια, όπως αναλύονται πο κάτω:  
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (για μεταπτυχια-
κούς φοιτητές/φοιτήτριες)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα
πιο κάτω:

• Μονογονέας *
• Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια

να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*

• Ορφανός (λήπτης βοηθήματος) *
* Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία
Οι υποτροφίες που παραχωρούνται 

αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών
του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπό-
θεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας 
σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρα-
κολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών
του/της.

Οι Νεοεισερχόμενοι φοιτητές που επι-
θυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία θα
πρέπει:

• να υποβάλουν σχετική αίτηση εισδοχής
σε πρόγραμμα σπουδών Μεταπτυχιακού
επιπέδου Μάστερ που προσφέρεται εξ 
ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης  https://applications.ouc.ac.
cy/admissions?sap-language=EL μέχρι 
την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 και ώρα
11:00π.μ.

• να αποστείλουν το σχετικό έντυπο υπο-
τροφιών κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων
και τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογη-
τικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholar-
ships@ouc.ac.cy με τη βεβαίωση ότι είναι
μέλη της ΠΑΣΥΔΥ. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Παράτολμα.
2. Αχόρταγα, αδηφάγα – Ο αριθμός 74 με
γράμματα.
3. Πόλη της Ολλανδίας – Είδος μελάνης.
4. Διάσημη χήρα – Καταπολεμά τη νομι-
μοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες.
5. Το Σύμπαν – Διεθνής Οργανισμός.
6. Συνεχόμενα στην … κοπή – Σύνδεσμος
– Όνομα Οθωμανών Σουλτάνων.
7. Μεγάλη ακατέργαστη πέτρα – Αρχή
συμπεράσματος.
8. Τραγωδία του Σοφοκλή – Σημαντικό
Τμήμα της Αστυνομίας – Μέρος της …
Ιταλίας.
9. Καταφύγιο κλεφτών και αρματολών επί
Τουρκοκρατίας – … Τάρνερ: αμερικανίδα ηθοποιός.
10. Διπλό εκφράζει αντίθεση – Πρόβλημα για …τον τόπο μας.
11. Δίφθογγος – Δημοφιλές λικέρ.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σπονδυλική στήλη.
2. Επανόρθωση ζημιάς.
3. Μομφή, κατάκριση – Ιερή υπόσχεση.
4. Είναι και τα Καρπάθια – Ζορζ …: Γάλλος πολιτικός.
5. Βυζαντινή νότα –   Δηλώνει ελάχιστη απόφαση –   Τα πάντα ..: φράση του Ηράκλειτου
6. Πεδίο μάχης του Μεγ. Αλεξάνδρου – … Μέχτα: σκηνοθέτρια.
7. Μόμπυ …: θρυλική φάλαινα των ωκεανών – Αρχαίος οικισμός της Σαντορίνης – Ιερή
συλλαβή στις ινδικές θρησκείες.
8. Είχε 50 κόρες (μυθ.) – Αιωνόβιο και αειθαλές δέντρο.
9. Πέτρωμα που σχηματίστηκε από καθίζηση – Πολιτικό κόμμα της Τουρκίας.
10. Συνθετικό πυγμαχικών όρων – Με μια εποχή του έτους σχετικοί.
11. Αδελφός του Δία και του Ποσειδώνα – «Υπολοχαγός …»: τίτλος ταινίας της Αλίκης
Βουγιουκλάκη.
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Σταυρόλεξο

Υποτροφίες από το CDA College 
σε όλα τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ 

Το Κολέγιο CDA με
χαρά προσφέρει
Μερικές Υποτρο-

φίες ύψους 25% η κάθε μία
για το πρώτο Ακαδημαϊκό
έτος σπουδών, σε όσα
μέλη της ΠΑΣΥΔΥ ενδιαφερθούν μέχρι τις
31 Ιουλίου 2020 να εγγραφούν για σπουδές
για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Κολέγιο CDA λειτουργεί εδώ και 44
χρόνια στην Κύπρο, με μια μεγάλη και ση-
μαντική πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης
και διαθέτει Παραρτήματα σε όλες τις πό-
λεις. 

Προσφέρει συνολικά 43 αξιολογημένα
Προγράμματα Σπουδών από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-
ότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και
συγκεκριμένα στη Λευκωσία προσφέρονται
τα εξής προγράμματα:

• Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων

• Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Δίπλωμα στις Τουριστικές Σπουδές
• Πτυχίο στη Διοίκηση Αστυνομίας
• Πτυχίο στην Αισθητική

• Ανώτερο Δίπλωμα
στην Κομμωτική

• Ανώτερο Δίπλωμα στη
Διοίκηση Γραφείου

• Δίπλωμα στις Γραμμα-
τειακές Σπουδές

• Δίπλωμα Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών

Προϋποθέσεις για εγγραφή στα προ-
γράμματα σπουδών:

• Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαί-
δευσης για τα Διπλώματα και πτυχία και
Πτυχίο για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα.

• Σε περίπτωση προγράμματος με γλώσσα
διδασκαλίας την αγγλική, Άριστη γνώση
αγγλικών.

Διαδικασία εγγραφής:
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν το

ενδιαφέρον τους στην Υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων Λευκωσίας Τόνια Γεωργίου
(tonia.georgiou@cdacollege.ac.cy ή τηλε-
φωνικώς στο 22661104).

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κολε-
γίου www.cdacollege.ac.cy και τηλεφωνικά
ή με προσωπική επίσκεψη στις εγκαταστά-
σεις του Κολεγίου κάθε επαρχίας. n

Πιστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου 
από το Institute of Chartered Accountants

Το Institute of Chartered Accountants
in England and Wales (ICAEW), ακο-
λουθώντας μια σειρά διαδικασιών

αξιολόγησης των υποδομών εκπαίδευσης,
του φάσματος των εργασιών, καθώς και της
σύνθεσης των επαγγελματιών λογιστών του
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, έχει
απονείμει την πιστοποίηση του Εξουσιοδο-
τημένου Εργοδότη Εκπαίδευσης (Authori-
sed Training Employer – ATE). 

Σύμφωνα με το ICAEW, η εν λόγω πιστο-
ποίηση αναγνωρίζει σε έναν οργανισμό «τη
δέσμευσή του για παροχή εκπαίδευσης και
ανάπτυξης υψηλού επιπέδου στο προσω-
πικό του».

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
με αυτή την πιστοποίηση μπορεί να εκπαι-
δεύει ασκούμενους επαγγελματίες λογιστές
(trainee chartered accountants), προσφέ-
ροντάς τους τις κατάλληλες εμπειρίες και
γνώσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται προ-
οδευτικά το ανθρώπινο δυναμικό του με εκ-
παιδευόμενους επαγγελματίες λογιστές, συ-
νεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στην επιτυχή
υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου του
εκσυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής
διαχείρισης του κράτους, που έχει αναλη-
φθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημο-
κρατίας. n



της Πλήρους Ολομέλειας στις Υποθέσεις
1480/11 κ.α., xxx Χαραλάμπους κ.α. ν. Δη-
μοκρατίας, ημερ. 11.6.2014).

........................
Με τα προαναφερόμενα υπόψιν κρίνουμε

ότι το άρθρο 3(β) του Νόμου καταστρατηγεί
το Άρθρο 23 του Συντάγματος και επομένως
είναι αντισυνταγματικό, επειδή με αυτό τίθε-
ται, δια νόμου, ανεπίτρεπτος (δηλαδή μή
προβλεπόμενος) περιορισμός σε περιουσιακό
ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα των αιτητών και
συγκεκριμένα το συμβατικό, κεκτημένο και
αποκρυσταλλωμένο δικαίωμα τους στη σύν-
ταξη, το οποίο πηγάζει από συμπλήρωση
υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση. Ο περιορισμός
που τέθηκε στο άρθρο 3(β) του Νόμου δεν
είναι απαραίτητος, ούτε και δικαιολογείται,
με βάση τους σκοπούς που ρητά προνοούν-
ται στο Άρθρο 23.3 του Συντάγματος.”

Στη Δημοκρατία ν. Γιάλλουρου (1995) 3
Α.Α.Δ. 363 λέχθηκε αναφορικά με Δικα-
στική απόφαση που συγκρούεται με προγε-
νέστερη και μεταγενέστερη της νομολογίας
το ακόλουθο:

“Επίσης, η Christoudia συγκρούεται με
νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προ-
γενέστερη και μεταγενέστερη της έκδοσής
της, που αδυνατίζει εξ αντικειμένου τη νο-
μολογιακή βαρύτητα του λόγου της, αφενός,
και διευρύνει την ευχέρεια απομάκρυνσης
από την αρχή που καθιερώνει, αφετέρου. Το
κριτήριο επιλογής μεταξύ συγκρουόμενων
αποφάσεων του δικαστηρίου είναι εκείνο της
ορθότητας του λόγου τους, σύμφωνα με την
κρίση του δικαστηρίου που είναι επιφορτι-
σμένο με το έργο της νομολογιακής τους
αξιολόγησης.”

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω, έχω την τα-
πεινή άποψη ότι, η Χαραλάμπους (ανω-
τέρω) στο βαθμό που υποστηρίζει ότι οι
αποκοπές από τους μισθούς και σύνταξη,
δεν παραβιάζουν τις πρόνοιες του Άρθρου
23 του Συντάγματος δεν είναι ορθή για τους
λόγους που έχω αναφέρει αλλά και διότι
συγκρούεται με νομολογία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, προγενέστερη και μεταγενέ-
στερη της έκδοσης της ώστε να αδυνατίζει
εξ αντικειμένου τη νομολογιακή βαρύτητα
του λόγου της. Ως αποτέλεσμα, δικαιολο-
γείται η μη εφαρμογή της και εφαρμογή του
λόγου της Κουτσελίνη-Ιωαννίδου (ανω-
τέρω)και της προγενέστερης νομολογίας
που έθεσε τις ίδιες αρχές.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν οι απο-
κοπές και η εισφορά να δικαιολογηθούν
κάτω από το μανδύατου περιορισμού της
«δημόσιας ωφελείας».

Ο δικαστής αναφέρει απόσπασμα της
απόφασης στην υπόθεση Vassos Hadjioan-
nou and other against the Republic of

Cyprus (1983), 3 A.A.Δ. 536, το οποίο δεν
αφήνει καμία αμφιβολία.

Το ακόλουθο απόσπασμα από την πιο
πάνω απόφαση είναι ενδεικτικό της θεμε-
λιώδους αρχής ότι το Κράτος δεν δύναται
να αποκομίσει οικονομικόν όφελος:-

«From the above it becomes obvious that
it is not possible to fix precisely the cases in
which acquisition is justifiable, our consti-
tution having no restrictιon on the matter.
It is enough if the public interest demands
in a given case, the sacrifice of the private in-
terest of ownership.  Acquisition is always
possible when it is dictated by a purpose for
the State, which is never allowed to be eco-
nomic, that is to aim to get in addition for
the one in whose favour the acquisition is,
more assets Public benefit does not mean
benefit of the State.» (Η υπογράμμιση του
Δικαστή).

Ο Δικαστής σε υποστήριξη της πιο πάνω
θέσης του, παραθέτει και άλλες αποφάσεις
και απόσπασμα από το σύγγραμμα του 
Δαγτόγλου.  Σύνταγμα και Δίκαιο, Ατομικά
Δικαιώματα, 4η Έκδοση 2012, σελ. 909, 
παρ. 1243.  Και ο Δικαστής καταλήγει:
«Έχοντας υπόψιν τη διαχρονική και δεσμευ-
τική νομολογία και για τους λόγους που έχω
εξηγήσει νωρίτερα, καταλήγω ότι η εξετα-
ζόμενη νομοθεσία, Νόμοι 192(I)/2011,
Ν.168(I)/2012, Ν.131(I)/2013,
Ν.94(I)/2018, και Ν.113(I)/2011 παραβιά-
ζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, όπως αυτό
προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συν-
τάγματος.

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

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

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

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

Αυθαίρετες είναι οι μειώσεις των μισθών

και των συντάξεων.  Και το ερώτημα που λο-
γικά τίθεται είναι:  Ποιο είναι το ύψος το
οποίο δεν κατοχυρώνεται;  Αυτό που αφαι-
ρείται από το μισθό και τη σύνταξη κάθε
φορά που το Κράτος αποφασίζει να αφαιρέ-
σει από τους μισθούς και τις συντάξεις.  Και
ένα άλλο ερώτημα:  Ποιος είναι ο πυρήνας
ενός εκάστου υπαλλήλου και συνταξιούχου;
Αυτό που μένει από το μισθό και τη σύνταξη
όταν το Κράτος αφαιρέσει αυθαίρετα αυτό
που αποφασίζει για να σώσει
την οικονομία.

Το Κράτος αυθαίρετα μα-
ταίωσε τη νόμιμη προσδοκία
όλων των εφεσίβλητων να
αποκτήσουν τις προσαυξή-
σεις.  Αυθαίρετα έκρινε ότι οι
εφεσίβλητοι στερούντο επάρ-
κειας επιμέλειας και αφοσίω-
σης στα καθήκοντά τους.  Το
μόνο που απέμεινε ήταν η
απόλυσή τους.  Το Κράτος αυ-
θαίρετα κατάργησε τιμαριθμι-
κούς δείκτες και το τιμαριθ-
μικό επίδομα.  Κατάργησε το
αναφαίρετο δικαίωμα του ερ-
γαζόμενου να λάβει την ανά-
λογη αύξηση του εισοδήματος
του όταν το κόστος της ζωής αυξάνεται.
Κατάργησε την απαραίτητη πτυχή της δικής
του εισοδηματικής πολιτικής ως σύγχρονου
κράτους και δη Ευρωπαϊκού.

Παρακαλώ δείτε αποσπάσματα από συγ-
γράμματα έγκριτων οικονομολόγων, Peter
Donaldson και Paul Samuelson.

Το Κράτος επέδραμε στην ευπρόσιτη και
ευαπόκτητη λεία μισθών και συντάξεων
σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Εισαγγε-
λέα με διαφορετικές λέξεις αλλά με το ίδιο
νόημα.

Το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης
και της κοινωνικής ασφάλειας εξ ορισμού
είναι αυστηρώς ατομικό.  Το Άρθρο 9 του
Συντάγματος προβλέπει:

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

Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν στο Διε-
θνές Σύμφωνο επί Οικονομικών και Πολιτι-
στικών Δικαιωμάτων και επίσης στον Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Χάρτη.  Τι αποτελεί αξιο-
πρεπή διαβίωση δεν καθορίζεται στο Άρθρο
αυτό.

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

«έκαστος»:  Ο καθένας χωριστά

Δείτε Σύγχρονο Λεξικό της Ελληνικής,
Γλωσσικό και Επιστημονικό.

The quest for Equity
Our experience is that nearly every gov-

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

Το πιο πάνω απόσπασμα είναι από το βι-
βλίο του έγκριτου Οικονομολόγου Peter

Donaldson “Economics of
the Real World”.

Ο τίτλος «Η αναζήτηση Δι-
καιοσύνης» είναι χαρακτηρι-
στικός της σημασίας που έχει
η κυβερνητική πολιτική για
την αντιμετώπιση της αύξη-
σης των τιμών και του συνα-
κόλουθου επηρεασμού των
εισοδημάτων των εργαζομέ-
νων.

From Paul Samuelson
Book “ECONOMICS – In-
troductory Analysis: 

“A well known College
dean used to address the en-
tering class:  “Take a good
look at the man on your right

and the man on your left, because next year
one of you won’t be here”.

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

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

* Ο Αντώνης Γεωργιάδης είναι Barrister-at-law. 
Άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην Αγγλία

και την Κύπρο σε όλες τις βαθμίδες της Δικαιοσύ-
νης πάνω από μισό αιώνα.

Διετέλεσε για επτά χρόνια Ανώτερος Λειτουρ-
γός Νομικών Ερευνών στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, μέλος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτρο-
πών και επίσης μέλος της Επιτροπής για τη βελ-
τίωση και ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων
με ποινικό περιεχόμενο.

Δίδαξε νομικά και ελληνική λογοτεχνία σε Κολ-
λέγια και διετέλεσε Εξεταστής του Πανεπιστημίου
του Λονδίνου για το G.C.E. (General Certificate of
Education).

Τον Φεβρουάριο του 2014 ο Βασιλιάς της Σουη-
δίας Carl Custaf τον τίμησε με την απονομή του
ΤΙΤΛΟΥ ORDER OF THE POLAR STAR, OFFI-
CER FIRST CLASS, για Ανθρωπιστικές και Νομι-
κές Υπηρεσίες στο Σουηδικό Κράτος, σε Διπλω-
μάτες, Προξένους και Πρέσβεις και στους Σουη-
δούς πολίτες.

Διάτρητη η απόφαση της Ολομέλειας 
Συνέχεια από σελ. 3
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Ο «πυρήνας» είναι
κατά τη γνώμη
μου ένα εκ των
υστέρων επι-
νόημα, εφεύρημα,
άσχετο με το
Άρθρο 23 του
Συντάγματος, το
περιεχόμενο του
οποίου είναι
σαφές.
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

Έρχεται μια πολύ απαιτητική σεζόν…!

Ηπαρουσία φιλάθλων στα γήπεδα,
το πρωτόκολλο υγείας για τη διεξα-
γωγή των αγώνων, η εφαρμογή του

VAR, αλλά και η περαιτέρω συνεργασία με
τη CYTA ήταν τα κυριότερα σημεία που
αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο της ΚΟΠ,
Γιώργο Κούμα στην ομιλία του κατά τη
διάρκεια της κλήρωσης του πρωταθλήμα-
τος Cyta ενόψει της αγωνιστικής περιόδου
2020-2021.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του
Προέδρου, ήταν ότι η Ομοσπονδία έχει
προτείνει την παρουσία φιλάθλων στο 33%
της χωρητικότητας του κάθε γηπέδου και
τη σύσταση ιατρικής ομάδας με εγνωσμέ-
νου κύρους επιστήμονες από την Κύπρο και
το εξωτερικό για δημιουργία πρωτοκόλλου,
το οποίο θα διασφαλίζει την ομαλή διεξα-
γωγή των διοργανώσεων της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου.

Από κει και πέρα ο Πρόεδρος της ΚΟΠ
ανέφερε ότι «η επόμενη ποδοσφαιρική χρο-
νιά θα είναι ξεχωριστή για το Κυπριακό πο-
δόσφαιρο. Είναι η χρονιά κατά την οποία
θα εφαρμοστεί στο Πρωτάθλημα μας το
VAR. Ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά, κυρίως
στον τομέα της εκπαίδευσης και του εξο-
πλισμού, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να
έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο
στη διάθεση των διαιτητών μας στο νέο
πρωτάθλημα. Δυστυχώς, η πανδημία μας
πήρε πίσω όσον αφορά την προσπάθεια για
χρήση του VAR από το ξεκίνημα του νέου
πρωταθλήματος. Όμως αισιοδοξώ πως θα
είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε το
VAR από τον ερχόμενο Δεκέμβριο με την
έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλή-
ματος Cyta.»

Σε δύο φάσεις η διεξαγωγή
Το πρωτάθλημα Cyta θα διεξαχθεί και

φέτος σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα
διεξαχθούν δύο γύροι σε 26 αγωνιστικές και
με την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής οι
δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας θα
διαβαθμιστούν στη Β΄ Κατηγορία. Οι υπό-
λοιπες 12 ομάδες θα συνεχίσουν στη δεύ-
τερη φάση, αγωνιζόμενες σε δύο ομίλους
και θα διεξαχθούν δέκα επιπρόσθετες αγω-
νιστικές.

Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν μέρος οι
ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6
της πρώτης φάσης και οι ομάδες που θα
τερματίσουν στις θέσεις 7-12 θα αγωνι-
στούν στο δεύτερο όμιλο. Οι 12 ομάδες θα
μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τους βαθ-
μούς που θα έχουν εξασφαλίσει με το τέλος
της πρώτης φάσης.

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον
πρώτο όμιλο θα αναδειχτεί πρωταθλήτρια.
Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης
φάσης, οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθ-
μολογίας από το δεύτερο όμιλο θα διαβαθ-
μιστούν επίσης στην Β΄ Κατηγορία. Να θυ-
μίσουμε ότι το πρωτάθλημα της αγωνιστι-
κής περιόδου 2020-21, θα αρχίσει το
Σαββατοκυρίακο 22-23 Αυγούστου.
ΚΥΠΕΛΛΟ

Το Δ.Σ. της ΚΟΠ αποφάσισε τον τρόπο
διεξαγωγής του Κυπέλλου Coca-Cola 2020-

2021. Επειδή οι εκπρόσωποί μας στις Ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις θα αγωνιστούν σε
προκριματικές φάσεις, εντός Σεπτεμβρίου
και το πρωτάθλημα θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί τέλη Αυγούστου 2021, με επιπλέον
αγωνιστικές λόγω της αύξησης των ομά-
δων, αποφασίστηκε ότι: οι ομάδες μας που
θα αγωνιστούν στις Ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, Ομόνοια, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ και
Απόλλων, δεν θα συμμετάσχουν στον Α΄
γύρο. Ομάδες που θα εξασφαλίσουν συμ-
μετοχή σε Όμιλο Ευρωπαϊκής διοργάνωσης
δεν θα συμμετάσχουν ούτε στο Β΄ γύρο. Οι
αγώνες Α΄ και Β΄  γύρου θα είναι μονοί.
Αύξηση των ξένων σε επτά, αλλαγή στις
κίτρινες κάρτες

Από τους πέντε αυξάνονται στους επτά
οι ξένοι ποδοσφαιριστές για τις ομάδες Α΄
Κατηγορίας, βάση της προκήρυξης του
Πρωταθλήματος 2020-21.

Ανάμεσα στις κύριες αλλαγές στην προ-
κήρυξη ξεχωρίζει ακόμη το να μπορεί να
γίνει μετεγγραφή άνεργου ποδοσφαιριστή
σε αντικατάσταση άλλου μέχρι τέσσερις (4)
μέρες μετά τη λήξη της μεταγραφικής πε-
ριόδου. Επίσης, να μπορεί να συμπληρωθεί
κενή θέση ποδοσφαιριστή που έχει προκύ-
ψει από διαγραφή από τον κατάλογο Α, νο-
ουμένου ότι η Εγγραφή θα γίνει εντός της
μεταγραφικής περιόδου Ιανουαρίου. Επι-
πλέον,  επιτρέπεται τον Ιανουάριο να συμ-
πληρώσουν τα σωματεία τον Κατάλογο Α,
έστω και εάν δεν ήταν συμπληρωμένος
προηγουμένως. Και να υπάρχει μεταγρα-
φική περίοδος ανέργων ποδοσφαιριστών
μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου
Ιανουαρίου για τέσσερις (4) μέρες.

Αλλαγή αφορά και στους ξένους ποδο-
σφαιριστές που απέκτησαν Κυπριακό Δια-
βατήριο και αγωνίστηκαν σε επίσημο
αγώνα της Εθνικής Ανδρών Κύπρου, οι
οποίοι μπορούν να περιλαμβάνονται στα
δέκα (10) συμβόλαια ποδοσφαιριστών, που
κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προ-
ηγούμενα ήταν γραμμένοι ως ποδοσφαιρι-
στές στο Αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.
Οι ποδοσφαιριστές αυτοί όμως, για αγωνι-
στικούς σκοπούς, δεν θα θεωρούνται ως
ποδοσφαιριστές που ήταν κατά τον 18ο έτος
της ηλικίας τους ή προηγούμενα εγγεγραμ-
μένοι ως ποδοσφαιριστές στο Αρχείο Πο-
δοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Εξάλλου, στους Πειθαρχικούς Κανονι-
σμούς, προκύπτει αλλαγή για τις κίτρινες
κάρτες, αφού δίνεται επιλογή πότε ο ποδο-
σφαιριστής να εκτίσει την ποινή. Θα μπο-
ρεί να το κάνει σε ένα από τους επόμενους
δύο αγώνες του πρωταθλήματος που του
επιβλήθηκε η ποινή.
Απουσιάζει το ντέρμπι στην πρεμιέρα

Απουσιάζει το μεγάλο ντέρμπι στην πρε-
μιέρα μετά τη κλήρωση του Πρωταθλήμα-
τος για τη σεζόν 2020-2021. Συγκεκριμένα:
Πάφος – Ομόνοια, Ανόρθωση – Ερμής,
Απόλλωνας – Δόξα, Εθνικός – Ένωση,
Ολυμπιακός – ΑΕΛ, Ν. Σαλαμίνα – ΑΕΚ
και ΑΠΟΕΛ – Καρμιώτισσσα.

2η αγωνιστική
Στην 2η αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι

μεταξύ της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ, ως επί-
σης και αυτό της Πάφου με την Ανόρθωση.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι: ΑΕΛ – Ν. Σα-
λαμίνα, Ένωση – Ολυμπιακός, Δόξα – Εθνι-
κός, Ερμής – Απόλλωνα, Ομόνοια – Καρ-
μιώτισσα.
3η αγωνιστική

Δύο ντέρμπι θα έχει η 3η αγωνιστική,
Ανόρθωση – Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ.
Ο Απόλλωνας με την Πάφο, ο Εθνικός με
τον Ερμή, Ολυμπιακός – Δόξα, Ν. Σαλαμίνα
– Ένωση και Καρμιώτισσα – ΑΕΚ.
Έντονο το Κυπριακό στοιχείο

Το παζλ των προπονητών ολοκληρώθηκε
μετά την επισημοποίηση της πρόσληψης
του Μάριου Κκαρά στον πάγκο της Ένω-
σης. Ήταν το τελευταίο κομμάτι του προ-
πονητικού χάρτη. Έχει έντονο Κυπριακό
στοιχείο, αλλά δεν διαφοροποιείται πολύ σε
σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκρι-
μένα, από πέντε Κύπριους προπονητές που
ξεκίνησαν την περίοδο 2019-20, αυξήθηκε
ο αριθμός κατά ένα, ενώ αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι οι ομάδες είναι περισσότερες
κατά δύο, αφού το πρωτάθλημα θα ξεκινή-
σει με 14 ομάδες. Πέντε λοιπόν ξεκίνησαν
πέρσι (Αυγουστής,
Χατζηλούκας, Χριστο-
δούλου, Εγκωμίτης,
Κοσμάς) και έξι θα
είναι φέτος (Σακκάς,
Παναγιώτου, Χριστο-
δούλου, Αυγουστής,
Χρ. Μιχαήλ, Μ Κκα-
ράς). Από αυτούς ο
Πάμπος Χριστοδού-
λου θα είναι σε διαφο-
ρετικό πάγκο καθώς
θα είναι στην τεχνική ηγεσία της Νέας Σα-
λαμίνας.

Από κει και πέρα, αυξήθηκαν κατά έναν
οι Ελλαδίτες προπονητές. Ναι μεν αποχώ-
ρησε από τη Νέα Σαλαμίνα ο Σάββας
Πουρσαϊτίδης, όμως η πρόσληψη του Μα-
ρίνου Ουζουνίδη στα μέσα της περσινής
σεζόν από τον ΑΠΟΕΛ και η φετινή του
Γιάννη Πετράκη στον Ολυμπιακό εμπλού-
τισαν το Ελληνικό στοιχείο.

Η ίδια παραμένει η Ισπανική εκπροσώ-
πηση και προέρχεται και πάλι από την ΑΕΚ
(Ιδιάκεθ πέρσι, Κανέδα φέτος), ενώ φέτος
έχουμε και ένα Ουαλό, ο οποίος ήρθε από
το περασμένο χρόνο στην Πάφο. Πρόκειται
για τον Κάμερον Τόσακ που είχε αντικατα-
στήσει τον Κροάτη Ζέλικο Κόπιτς. Η χώρα
αυτή έχει και πάλι εκπρόσωπο, μιας και
έμεινε στον πάγκο του Εθνικού ο Ντιν Κλά-
φουριτς που ήρθε μεσούσης της περσινής
περιόδου. Τέλος παρέμειναν από πέρσι ο
Νορβηγός Χένινγκ Μπέργκ (Ομόνοια), ο
Γεωργιανός Τιμούρ Κετσπάγια (Ανόρθωση)
και ο Βόσνιος Ντούσαν Κέρκεζ (ΑΕΛ). Οι
δύο τελευταίοι πάντως μπορεί να χαρακτη-
ριστούν και … Κύπριοι αφού είναι στο νησί
μας εδώ και χρόνια.
Οι προπονητές των 14 ομάδων
Ομόνοια: Χένινγκ Μπέργκ (Νορβηγία)
Ανόρθωση: Τιμούρ Κετσπάγια (Γεωργία)
ΑΠΟΕΛ: Μαρίνος Ουζουνίδης (Ελλάδα)
Απόλλων: Σωφρόνης Αυγουστής (Κύπρος)
ΑΕΚ: Νταβίντ Κανέδα (Ισπανία)
ΑΕΛ: Ντούσαν Κέρκεζ (Βοσνία)
Ν. Σαλαμίνα: Πάμπος Χριστοδούλου (Κύ-
προς)
Πάφος: Κάμερον Τόσακ (Ουαλία)
Δόξα: Κώστας Σακκάς (Κύπρος)
Ερμής: Νίκος Παναγιώτου (Κύπρος)

Καρμιώτισσα: Χρύσης Μιχαήλ (Κύπρος)
Ολυμπιακός: Γιάννης Πετράκης (Ελλάδα)
Εθνικός Άχνας: Ντιν Κλάφουριτς (Κροα-
τία)
Ένωση: Μάριος Κκαράς (Κύπρος).

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑ-
ΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Τη δεύτερη θέση από 50 Ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα και έκτη σε σύνολο 84 πρωτα-
θλημάτων παγκοσμίως καταλαμβάνει η Κύ-
προς σε ότι αφορά τον μέσο όρο του αριθ-
μού προπονητών που άλλαξαν οι ομάδες
από την Πρωτοχρονιά του 2015 μέχρι το
τέλος του 2019. Οι οκτώ κυπριακές ομάδες
που συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη
διεθνή έρευνα δηλαδή οι ‘μεγάλοι’ η Νέα
Σαλαμίνα και  η Δόξα (αυτές που ήταν στην
πρώτη Κατηγορία κατά τη διάρκεια και των
πέντε χρόνων) άλλαξαν κατά μέσο όρο 6,6
προπονητές σε αυτό το διάστημα. Από
αυτές, την πρωτιά έχει η Ομόνοια με 10
προπονητές και μέσο όρο αγώνων για τον
κάθε έναν 16,8. Δεύτερη είναι η Νέα Σαλα-
μίνα με 9 (μ.ο. 19 αγώνες) και τρίτος σύμ-
φωνα με την έρευνα ο ΑΠΟΕΛ με 8 προ-
πονητές (μ.ο. 20 αγώνες). Ανόρθωση και
Δόξα Κατωκοπιάς άλλαξαν επτά προπονη-

τές σε αυτό το διάστημα, Απόλλωνας και
ΑΕΛ από έξι και η ΑΕΚ πέντε. Πρώτο πρω-
τάθλημα στη σχετική λίστα σε ότι αφορά
την Ευρώπη είναι αυτό της Βοσνίας με 7
προπονητές, ενώ πρώτο Παγκοσμίως της
Βολιβίας με 9.1.

Η Ελλάδα παραμένει στην 54η θέση
Στην 54η θέση της Παγκόσμιας κατάτα-

ξης, που διατηρεί η FIFA, παρέμεινε τον Φε-
βρουάριο η Εθνική Ελλάδας. Το Ελληνικό
συγκρότημα έχει 1.409 βαθμούς, ενώ αμε-
τακίνητο στην κορυφή είναι το Βέλγιο με
1.765 βαθμούς. Ακολουθούν η Γαλλία με
1.733 και η Βραζιλία με 1.1712 βαθμούς.
Δεδομένου ότι έγιναν ελάχιστοι αγώνες σε
διεθνές επίπεδο, η κατάταξη δεν έχει ση-
μαντικές αλλαγές. Από τον περασμένο Δε-
κέμβριο και την τελευταία βαθμολόγηση
έγιναν μόλις 15 φιλικές αναμετρήσεις στον
πλανήτη. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε
η Παλαιστίνη, βελτιώνοντας την κατάταξη
της κατά τρεις θέσεις (βρίσκεται στο Νο.
103), καθώς ξεπέρασε την Εσθονία, το Τρι-
νιντάντ και Τομπάγκο, τη Μοζαμβίκη και
την Κένυα. Η πρώτη 10άδα στην πρώτη κα-
τάταξη της FIFA για το 2020 έχει ως εξής:

1) Βέλγιο 1765 βαθμοί
2) Γαλλία 1733       »
3) Βραζιλία 1712       »
4) Αγγλία 1661       »
5) Ουραγουάη 1645       »
6) Κροατία 1642       »
7) Πορτογαλία 1639       »
8) Ισπανία 1636       »
9) Αργεντινή 1623       »
10) Κολομβία 1622       »
54) Ελλάδα 1409       »

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Ηόλη εξέλιξη στη διαχείριση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού στον Ευρωπαϊκό χώρο έχει αναμφισβήτητα
καταδείξει τον ουσιαστικό ρόλο των εργαζομένων

στο δημόσιο και ιδιαίτερα του προσωπικού των δημόσιων
υπηρεσιών υγείας κι πρόνοιας το οποίο βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, τόσο στο εθνικό
επίπεδο των κρατών μελών όσο και στα κέντρα των Κοινο-
τικών θεσμών στην όλη πορεία της πανδημίας παραμένει
επικεντρωμένο στο στόχο της εξασφάλισης της ασφάλειας
του προσωπικού τη πρώτης γραμμής στις υπηρεσίας φρον-
τίδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας με αίτημα προτεραι-
ότητας την παροχή του απαραίτητου προστατευτικού εξο-
πλισμού στο προσωπικό κατά τις πρώτες μέρες της εκδή-
λωσης και της πορείας έξαρσης της πανδημίας. 

Διαπιστώθηκε τότε ότι κέντρα υγείας και συναφείς υπη-
ρεσίες ήσαν απροετοίμαστα για αντιμετώπιση μιας τέτοιας
πανδημίας και τούτο οδήγησε σε προσβολή μεγάλου αριθ-
μού εργαζομένων που υπολογίζεται σε τουλάχιστο 200 000
εργαζόμενους στον τομέα υγείας και κοινωνικών υπηρε-
σιών που προσβλήθηκαν από τον COVID-19 .΄Ενας μεγά-
λος αριθμός μελών του προσωπικού αυτού όπως και εξυ-
πηρετουμένων σε κέντρα υγείας και παροχής φροντίδας
απεβίωσαν και ήδη οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
με στήριξη και ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου απαιτούν τη
διεξαγωγή έρευνας για εντοπισμό των λαθών που δια-
πράχθηκαν και οδήγησαν στην απώλεια ζωών. Αναμένεται
ότι το θέμα θα απασχολήσει το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο
και θα αποφασίσει για την ικανοποίηση του αιτήματος. 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει ήδη προχω-
ρήσει στην επόμενη φάση της διαχείρισης των αναγκών που
αναδείχθηκαν με την πανδημία και κύριο αίτημα είναι η δια-
πραγμάτευση με τις αρχές για καταβολή της αναγκαίας
αποζημίωσης στους εργαζόμενους που παρέμεναν εκτεθει-
μένη στην προσβολή από τον ιό με τα παρατεταμένα ωρά-
ρια εργασίας που τους επιβλήθηκαν για να παραμένουν σε
λειτουργία οι δημόσιες υπηρεσίες κάτω  από πολύ δύσκολες
συνθήκες. Σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη καταβλη-
θεί ειδικό επίδομα σε επηρεαζόμενους εργαζόμενους παρα-
μένουν όμως εγγενή προβλήματα στις υπηρεσίες αυτές με
κύριο την υποστελέχωση και την ανεπάρκεια εξοπλισμού

στα κέντρα υγείας των διαφόρων τύπων. Στο Βέλγιο έχει
ήδη συμφωνηθεί καταβολή πρόσθετων απολαβών και νέες
προσλήψεις προσωπικού και στη Γαλλία βρίσκονται σε προ-
χωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις των Συνδικάτων με
την Κυβέρνηση. Όμως ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις άρχισε να υποστηρίζει
τη συμμόρφωση με τα κριτήρια που προνοούνται στο Κοι-
νοτικό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που σημαί-
νει επιστροφή στην πολιτική της λιτότητας και η θέση αυτή
απορρίπτεται από το Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του προσωπικού υγείας
και φροντίδας τονίζουν ότι τα μέλη του προσωπικού των
υπηρεσιών αισθάνονται ακόμη την πίεση και εξάντληση
από την ένταση στην οποία υποβλήθηκαν για μήνες για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Με την έναρξη της περιόδου
των θερινών διακοπών εγείρεται και θέμα παραχώρησης
στο προσωπικό του απαραίτητου δικαιούμενου χρόνου για
ανάπαυση όμως ήδη εγείρονται προβλήματα από το νέο
κύμα πανδημίας που άρχισε να αναφύεται και καθιστά
απραγματοποίητη την παραχώρηση περιόδου άδειας απου-
σίας και οδηγεί σε νέα περίοδο έντασης και υπερκόπωσης. 

Σε διεθνή κλίμακα η πανδημία δεν παρουσιάζει σημεία
κάμψης αλλά αντίθεα βρίσκεται σε συνεχή έξαρση όπως
στη Βραζιλία, την Ινδία και τις ΗΠΑ στις οποίες καθημε-
ρινά ανακοινώνονται αυξημένα κρούσματα. Αλλά και σε
περιοχές της Ευρώπης ανακοινώνονται τάσεις αύξησης οι
οποίες αντιμετωπίζονται με τοπική καραντίνα όπως στη
Σερβία και το Μαυροβούνιο. n

Αύξηση απολαβών στους δημοσίους υπαλλήλους 
και όχι εφαρμογή της πολιτικής της λιτότητας 

Το εστιατόριο μας είναι έτοιμο 
να σας φιλοξενήσει

Ώρες λειτουργίας καθημερινά 
από 8.00π.μ. - 11.00μ.μ.

Κυριακές κλειστό
Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 22667985

Tι είπαν... Tι έγραψανΠαρουσιάστηκαν στο Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ
τα αναμνηστικά γραμματόσημα των Ταχυδρομείων

Με την ευκαιρία της κυκλο-
φορίας στις 9 Ιουλίου, 2020
των αναμνηστικών γραμμα-

τοσήμων “65χρόνια Απελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ”, “25χρόνια Μελάθρου
Αγωνιστών ΕΟΚΑ” & “60χρόνια
ΟΕΒ”, για τα οποία γράψαμε στην
προηγούμενη μας έκδοση, πραγματο-
ποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις παρουσία-
σης των γραμματοσήμων, στο Μέλα-
θρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, στην Παλώ-
δια και στο οίκημα της Ομοσπονδίας
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ),
στις 6 και 8 Ιουλίου, αντίστοιχα.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία του
Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννη
Καρούσου.

Στο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
των γραμματοσήμων “65χρόνια Απελευθερωτικού Αγώνα
ΕΟΚΑ”, “25χρόνια Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ” &
“60χρόνια ΟΕΒ”, ο κ. Καρούσος είπε πως η πολιτεία, αν και
πέρασαν 65 χρόνια από την έναρξη του επικού αγώνα της
ΕΟΚΑ, φροντίζει πάντοτε μέσω ποικίλων εκδηλώσεων και
δράσεων να υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη του κράτους μας, της
Κυπριακής Δημοκρατίας, οφείλεται στους αγωνιστές της
ΕΟΚΑ, που με τα ιδανικά και το όραμα τους κατάφεραν να
απαλλάξουν αυτό τον τόπο από τον αποικιοκρατικό ζυγό.
Ειδικότερα για το Μέλαθρο ανάφερε ότι στα 25 χρόνια δη-
μιουργικής παρουσίας, μετατράπηκε σε ένα πρότυπο κέν-
τρο ιατρικής και κοινωνικής προσφοράς, το οποίο αναγνω-
ρίζεται απ΄ όλους και στηρίζεται ποικιλοτρόπως.  

Παρουσιάζοντας τα δυο γραμματόσημα, ο Αναπληρωτής
Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Παύ-

λος Παυλίδης, είπε πως αυτά κυκλοφορούν κάτω από τη
θεματική ενότητα «Επέτειοι και Γεγονότα» και έχουν σχε-
διαστεί από τον κ. Νικόλα Ιωάννου. Το ένα, αξίας 34 σεντ,
αφορά στην 65η επέτειο από την έναρξη του απελευθερω-
τικού αγώνα και απεικονίζει ένα δάφνινο στεφάνι με την
επιγραφή 65 χρόνια ΕΟΚΑ, 1955-2020 και με φόντο την
Κυπριακή και Ελληνική σημαία. Το δεύτερο, αξίας 41 σεντ,
αναγράφει 25 χρόνια Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ με το
έμβλημα του Μελάθρου και με φόντο τη φωτογραφία του
κτιρίου του.

Για το αναμνηστικό γραμματόσημο για τα 60χρονα της
ΟΕΒ μίλησαν τόσο ο Υπουργός, όσο και ο Αν. Διευθυντής
Ταχυδρομείων για το έργο της Ομοσπονδίας.

Στις εκδηλώσεις παρέστηκαν ο Διευθυντής των Κυπρια-
κών Ταχυδρομείων και Αν. Διευθυντής του Υπουργείο Δι-
καιοσύνης κ. Ανδρέας Γρηγορίου, ο Πρώτος Ταχυδρομικός
Επιθεωρητής κ. Σ. Τσιάρτας, μέλη των Διοικητικών Συμ-
βουλίων του Μελάθρου Αγωνιστών και της ΟΕΒ, καθώς και
Υπηρεσιακοί Λειτουργοί. n

Νιώθω μεγάλο πόνο για τη μετατροπή της

Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί.

Πάπας Φραγκίσκος.

Η στρατικοποίηση του κυπριακού θα φέρει

το τέλος του κυπριακού Ελληνισμού.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στόχος είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση
που έχει δημιουργηθεί με υπαιτιότητα της
Τουρκίας.
Νίκος Χριστοδουλίδης,
Υπουργός Εξωτερικών.

Η δυναμική των αντιποίνων στην Τουρκία
δεν καθιστά την Μεσόγειο μια πιο ασφαλή
και σταθερή ζώνη.
Ζοζέπ Μπορέλ,
Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Έχουμε συνήθως την αντίληψη ότι το διε-
θνές δίκαιο είναι μόνο με τη μεριά της Ελ-
λάδας.  Είναι κυρίως με την Ελλάδα, αλλά
όχι αποκλειστικά.
Χάρης Τζήμητρας,
Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου.

Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοΐού
συνεχίζει να επιταχύνεται και οι περισσό-
τερες χώρες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να
την ελέγξουν.
Τέντρος  Γκεμπρεέσους,
Επικεφαλής  ΠΟΥ.

Τα έργα του Μπαχ διατηρούν ένα στοιχείο

προσευχής.

Λεωνίδας Καβάκος,

Μαέστρος και σολίστ.

Μέσα από τη μουσική μπορούμε να αι-
σθανθούμε τον Θεό, να ενωθούμε μαζί του,
να κατανοήσουμε αιωνιότητα και την έν-
νοια του παραδείσου.
Κρασιμίρα Στογιάνοβα,
Βουλγάρα υψίφωνος.


