
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πρόσκληση σε συλλογική δράση για ανασυγκρότηση της ΠΑΣΥΔΥ
Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,

Με την εκλογή μου από το Συνέδριο των Αντι-
προσώπων στο υψίστης ευθύνης αξίωμα του Γενι-
κού Γραμματέα αισθάνομαι την ανάγκη κατ’ αρχήν

να ευχαριστήσω τους σύνεδρους για την ισχυρή εντολή που
μου έδωσαν αλλά και να μοιραστώ μαζί σας τις πρώτες μου
σκέψεις για την πορεία της Οργάνωσης μας.  

Μαζί ξεκινούμε μια νέα σελίδα για την ΠΑΣΥΔΥ. Η Ορ-
γάνωσή μας πρέπει να ανασυνταχθεί, με πρόγραμμα, µε
στόχους και κυρίως με την αποτελεσματική εκεί που πρέ-
πει παρουσία μας. Παρουσία όπου χρειάζεται, Υπουργεία,
Βουλή και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ). Μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Ορθολογιστικές παρεμβάσεις σε δη-
μοσιουπαλληλικά θέματα αλλά και σε θέματα ευρύτερου
δημοσιοοικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.  Επι-
τακτική ασφαλώς και η ενεργός παρουσία και επαφή της
αιρετής ηγεσίας µε τα μέλη µας, στο χώρο της δουλειάς. Συ-
νεργασία µε το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα. Δημόσιες
παρεμβάσεις που να αναδεικνύουν την προσφορά, την
επάρκεια, το κύρος και την αξιοπιστία των Δημοσίων Υπαλ-
λήλων. Η ΠΑΣΥΔΥ έχει µία αδιαμφισβήτητη ιστορία. Ήταν
οι δημόσιοι υπάλληλοι που στήριξαν το Κράτος το 1974,
ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάστηκαν για να επι-
τευχθεί η είσοδός µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευ-
ρωζώνη. Είμαστε και οι μαχητές της πρώτης γραμμής την
περίοδο του lock down λόγω του COVID 19 ήταν οι δημό-
σιοι υπάλληλοι, γιατροί νοσηλευτές, παραιατρικό προσω-
πικό, Αστυνομία κ.α. 

Είναι η ΠΑΣΥΔΥ διαχρονικά σοβαρή, αξιόπιστη, υπεύ-
θυνη, με ηγετική θέση ανάμεσα στις συντεχνίες του τόπου.
Η Οργάνωση μας έχει συνδέσει το όνομά της µε την ιστο-
ρία και την ύπαρξη του Κράτους μας και όλα αυτά είναι δική
μας ευθύνη να τα διαφυλάξουμε και να τα αναπτύξουμε.

Υπάρχει ανάγκη για άμεση αλλαγή της άδικης και απα-
ξιωτικής εικόνας που υπάρχει σε ολόκληρη τη κυπριακή
κοινωνία και διόρθωση των στρεβλώσεων που επήλθαν, οι
οποίες θίγουν το κύρος και την αξιοπρέπεια τόσο της ΠΑ-
ΣΥΔΥ ως θεσμού, όσο και ολόκληρου του δημοσιουϋπαλ-
ληλικού κόσμου.

Ασφαλώς, θέλουμε μια Δημόσια Υπηρεσία, εκσυγχρονι-
σμένη, παραγωγική και αποτελεσματική. Θέλουμε οι δημό-
σιοι υπάλληλοι να εργάζονται αποτελεσματικά, με επαγ-
γελματισμό, σε σύγχρονο περιβάλλον και καλές συνθήκες
εργασίας.

Θεωρώ επιτακτική την ανάγκη για ανανέωση και αλλαγή,
αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων
στον πυρήνα της ΠΑΣΥΔΥ. Η ηγεσία οφείλει να αφουγ-
κραστεί τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν τα
μέλη µας, να θέσει προτεραιότητες και στόχους και με με-
θοδικότητα και προγραμματισμό να προχωρήσει στην επί-
λυσή τους:

• Άμεση σύσταση μιας Επιτροπής πλαισιωμένης από Ει-
δικούς με εντολή την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας
και της αξιοπρέπειας του Δημοσίου Υπαλλήλου και της ΠΑ-
ΣΥΔΥ, καθώς επίσης και της επικοινωνίας με τα μέλη μας,
τα ΜΜΕ, αλλά και με την κυπριακή κοινωνία γενικότερα.

• Λήψη συλλογικών απο-
φάσεων που να προέρχονται
από τα εκλεγμένα Σώματα.

• Δημιουργία συνταξιοδο-
τικού σχεδίου για τους συνα-
δέλφους μας που έχουν
προσληφθεί μετά την
1/10/2011.

• Αποκατάσταση των μι-
σθών µας στα προ κρίσεως
δεδομένα, επαναφορά απο-
ζηµίωσης βάρδιας, υπερω-
ριακής απασχόλησης και
άλλων επιδομάτων, καθώς και αναβάθµιση θέσεων όπου
χρειάζεται.

• Επίλυση του θέµατος της µονιμοποίησης των συναδέλ-
φων αορίστου χρόνου καθώς και της δημιουργίας ανελι-
κτικών θέσεων για το χαμηλόμισθο δηµοσιοϋπαλληλικό
προσωπικό.

• Παροχή ικανοποιητικής ιατρικής περίθαλψης που να πε-
ριλαμβάνει συµπληρωματικές παροχές, όπως στους Ηµι-
κρατικούς Οργανισμούς. Σωστή λειτουργία του ΓΕΣΥ και
διασφάλιση των θέσεων και δικαιωμάτων των συναδέλφων
που βρίσκονται στον τομέα της Υγείας. Αναβάθµιση και
στήριξη των Δηµόσιων Νοσοκοµείων έτσι ώστε να μπο-
ρούν να λειτουργούν και να επιβιώσουν σε ανταγωνιστικό
περιβάλλον.

• Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων, όπως το θέμα της δια-
τμηματικής προαγωγής, τα κέντρα εξετάσεων, κ.ά.

• Στοχοπροσηλωμένης επαναλειτουργίας της Μικτής
Επιτροπής Προσωπικού(Μ ΕΠ) σε τακτική βάση.

Επιτακτικά αναγκαίος είναι και ο εκσυγχρονισµός της
ΠΑΣΥΔΥ όσον αφορά την εσωτερική της δομή µε σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία της. Η ΠΑΣΥΔΥ πρέπει να είναι
πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης, αμεροληψίας και αντι-
κειμενικότητας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται:

• Στρατηγικός προγραμματισμός στη διαχείριση της πε-
ριουσίας της ΠΑΣΥΔΥ.

• Καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας των εξοχικών μας,
των νηπιαγωγείων, της Στέγης Συνταξιούχων και των
άλλων ιδρυµάτων της ΠΑΣΥΔΥ.

• Αμεση και συστηματική επαφή και επικοινωνία της ηγε-
σίας με τα Δ.Σ. των Επαγγελματικών Κλάδων και των
Επαρχιακών Τμημάτων.

• Εκσυγχρονισμός στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογή
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, με τη βοήθεια σύγχρο-
νων μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων, έτσι
ώστε να εργαζόμαστε με διαφάνεια και λογοδοσία. 

• Καλύτερη αξιοποίηση του έμμισθου προσωπικού με την
κατάλληλη επιμόρφωση, προς όφελος των συναδέλφων δη-
μοσίων υπαλλήλων. 

• Ανάθεση στα μόνιμα στελέχη καθηκόντων για τακτικές
επαφές με τα Δ.Σ. των Κλάδων, συλλογή και μεταφορά
στην ηγεσία εισηγήσεων για επεξεργασία και λήψη αποφά-
σεων. 

• Επανεγγραφή αποχωρησάντων μελών. Με καθοδήγηση
και σε συνεργασία με την ηγεσία να προσεγγιστούν οι συ-
νάδελφοι με σκοπό τη συζήτηση των προβλημάτων που

τους απασχολούν και τους λόγους που αποχώρησαν. 
• Σύσταση Υπεπιτροπής απο μέλη της ΚΓ για θέματα Ορ-

γανισμών/Υπηρεσιών εκτός Κεντρικού Κράτους.
• Εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός του Καταστατι-

κού της Συντεχνίας μας, όπως ο καθορισμός ορίου θητείας
π.χ. μέγιστη θητεία Γ.Γ. δύο συνεχείς θητείες.

Κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον απερχόμενο
Γενικό Γραμματέα για την 24χρονη προσφορά του στην
ΠΑΣΥΔΥ. Αναντίλεκτα, είναι κοινά αποδεκτό ότι έχει προ-
σφέρει πάρα πολλά και τον ευχαριστούμε από καρδιάς.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η ΠΑΣΥΔΥ είναι η Οργάνωση των Δημοσίων Υπαλλή-

λων, είναι η στέγη όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων Θέ-
λουμε να πάρουμε την ΠΑΣΥΔΥ πιο μπροστά, Θέλουμε να
πάρουμε την ΠΑΣΥΔΥ πιο ψηλά, σε όλους τους τομείς με
διαφάνεια, με λογοδοσία, με σωστή λειτουργία κυρίως
όμως με αποτελεσματικότητα. Καθήκον και υποχρέωση μας
είναι να την παραδώσουμε σε καλύτερα επίπεδα από ότι την
παραλαμβάνουμε. 

Από δικής μου πλευράς, αισθανόμενος το βάρος των ευ-
θυνών που αναλαμβάνω διακηρύσσω ταυτόχρονα τη δέ-
σμευση μου να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για το
συλλογικό συμφέρον. Σ’ αυτό τον αγώνα θέση έχουμε όλοι
μας και είμαι βέβαιος ότι αυτό το χρέος θα το εκπληρώ-
σουμε παραμένοντας αμετάκλητα πιστοί στο διακηρυγμένο
σύνθημα μας «Εν τη ενώσει η ισχύς». 

Αναμένοντας την δική σας υποστήριξη σας ευχαριστώ
πολύ. n

Με πραγματική εκτίμηση 
Στράτης Ματθαίου
Γενικός Γραμματέας
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Στράτης Ματθαίου
Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΥΔΥ

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
στο πρόγραμμα δράσης μας

Προχθές Δευτέρα συνήλθε η Κεντρική Γραμμα-
τεία στην πρώτη της συνεδρία μετά την εκλογή
του νέου Γενικού Γραμματέα και καθόρισε πρό-

γραμμα δράσης και ενεργοποίησης της Οργάνωσης μας
για την προώθηση λύσεων στα πολλά προβλήματα που
αφορούν την ΠΑΣΥΔΥ και τα μέλη και τα οποία λόγω
των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19 παρέ-
μειναν σε επιζήμια εκκρεμότητα.

Αποφασίστηκε όπως τα μόνιμα στελέχη με εμπλοκή
και των επαγγελματικών κλάδων ετοιμάσουν κατάλογο
των εκκρεμών προβλημάτων και άλλων υποχρεώσεων
της Οργάνωσης, ώστε σε επόμενες συνεδρίες της Κεν-
τρικής Γραμματείας να οριστικοποιηθεί η ιεράρχηση
προτεραιοτήτων για συνδικαλιστική ενεργοποίηση. 

Η Κεντρική Γραμματεία θα συνέρχεται σε τακτική συ-
νεδρία κάθε Δευτέρα και σε έκτακτη όταν απαιτείται. n
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο Πιερής Κλείτου, Διοικητικός Λειτουρ-

γός (με δοκιμασία), διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών (με προσόν στα Νομικά, περι-
λαμβανομένου του Barrister-at-Law), από
την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στα πλαίσια της
διαδικασίας πλήρωσης πέντε θέσεων.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επι-
τροπών (με προσόν σταΝομικά, περιλαμ-
βανομένου του Barrister-at-Law), από την
1η Σεπτεμβρίου 2020, στα πλαίσια της δια-
δικασίας πλήρωσης πέντε θέσεων: Δανάη
Φιλιώτου, Ελένη Αποστολίδου.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επι-
τροπών (με προσόντα στις Οικονομικές
Επιστήμες ή στη Δημόσια Διοίκηση), από
την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στα πλαίσια της
διαδικασίας πλήρωσης πέντε θέσεων:
Μύρια Ιωαννίδου, Αντιγόνη Βαλιαντή.

Η Άντρια Γεωργίου, Βοηθός Τελωνείων
(με δοκιμασία), διορίζεται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και
Εκδόσεων (Τομέας Εκδόσεων), Βουλή των
Αντιπροσώπων, από την 1η Σεπτεμβρίου
2020, στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρω-
σης τριών θέσεων.

Η Σωτηρία Αθανασοπούλου, Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός (με δοκιμασία),
διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Βοηθού
Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Δεσμοφύλακα, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020: Νίκη Ορθοδόξου, Χρυστάλλα
Κωμοδρόμου, Παναγιώτα Τηλεμάχου, Κυ-
ριάκος Αβραάμ, Ευτύχιος Νικολαΐδης, Πα-
ναγιώτης Κωνσταντίνου, Ανδρέας Φυλα-
κτίδης, Χαράλαμπος Καραμανλής, Ανδρέας
Χριστοδούλου, Μιχάλης Βασιλειάδης, Νι-
κόλας Κυριάκου, Κυριάκος Παπακώστας,
Σάββας Ανδρέου, Χρίστος Χρίστου, Χαρί-
λαος Μαυρομμάτης.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Χρίστος Χριστοφή, Γεωλογικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωλογικής Επι-
σκοπήσεως, προάγεται, δυνάμει του άρθρου
45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2020, στη θέση Ανώτερου Γε-
ωλογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής
Επισκοπήσεως, αναδρομικά από τις 15 Νο-
εμβρίου 2017.

Ο Μάμας Χριστοδούλου, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 2ης Τάξης, προάγεται στη
θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης Τά-

ξηςαπό την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Οι πιο κάτω Χωρομέτρες, Τμήμα Κτημα-

τολογίου και Χωρομετρίας, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Χωρομέτρη, από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2020: Παναγιώτα Α. Χατζηχρι-
στοφόρου, Τρύφωνας Τρύφωνος.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Σχεδιαστές, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προ-
άγονται στη θέση Κτηματολογικού Λει-
τουργού, 2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φωτο-
λιθογραφίας), από την 1η Σεπτεμβρίου
2020: Πέτρος Α. Γελάσης, Ανθούλλης Μ.
Χρυσοστόμου.

Ο Χαρίδημος Ιακώβου, Φωτολιθογρά-
φος, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Φω-
τολιθογράφου, από την 1η Σεπτεμβρίου
2020.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί Χωρο-
μετρίας, 1ης Τάξης, Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χωρομε-
τρίας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020: Πανα-
γιώτης Γεωργιάδης, Ανδρέας Ζεμπύλα, Χα-
ράλαμπος Π. Στυλιανού.

Η Όλγα Π. Καμηλάρη, Τεχνικός Μηχανι-
κός Χωρομετρίας, Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, προάγεται στη θέση Τε-
χνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, 1ης Τάξης,

από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στα πλαίσια
της διαδικασίας πλήρωσης μίας θέσης.

Η Αντιγόνη Κ. Παναγίδου, Τεχνικός Μη-
χανικός Χωρομετρίας, προάγεται στη θέση
Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, 1ης
Τάξης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στα
πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μίας
θέσης.

Η Αγγελική Σάββα, Τεχνικός Μηχανικός
Χαρτογραφίας, Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, προάγεται στη θέση Τεχνι-
κού Μηχανικού Χαρτογραφίας, 1ης Τάξης,
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Άννα Γιαννακού, Τεχνικός Μηχανικός
Φωτολιθογραφίας, Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, προάγεται στη θέση Τε-
χνικού Μηχανικού Φωτολιθογραφίας, 1ης
Τάξης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Μιλτιάδης Ασπρομάλλης, Πρωτοκολ-
λητής (με δοκιμασία), παραιτήθηκε από την
1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Κυριάκος Ζαχαρίας, Λειτουργός Γρα-
φείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (με δοκιμασία), παραιτήθηκε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Έλενα Μιχαήλ, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτήθηκε
από από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. n

Από την Επίσημη Εφημερίδα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων (ΥΚΑ) του Υπουργείου Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων απευθύνουν πρόσκληση για
εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυ-
σικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση κτη-
ρίου για κάλυψη άμεσων στεγαστικών
αναγκών του Επαρχιακού Γραφείου Λευκω-
σίας (Λειτουργία Υποκαταστήματος).

Ως προθεσμία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος καθορίζεται η Τρίτη, 22 Σε-
πτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Αναλυτικά έγγραφα της πρόσκλησης 
Δήλωσης Ενδιαφέροντος υπάρχουν στην
ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στο σύνδεσμο
www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid, κατηγορία «Προ-
σφορές». n

Ζητείται για ενοικίαση  κτήριο 
για κάλυψη αναγκών Επαρχιακού 
Κοιν. Ασφαλίσεων Λ/σίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από
εισήγηση του Υπουργού Υγείας κ.
Κωνσταντίνου Ιωάννου, στη συνε-

δρία του στις 15 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε τη
μετακίνηση όλων των υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας στον 2ο όροφο της νέας
πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνα-
κας, στο πλαίσιο παραχώρησης του χώρου
του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας στον
Δήμο της πόλης.

Η απόφαση αφορά τη μετακίνηση των
Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Οδοντιατρι-
κών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας και της Υπηρεσίας Προστασίας Μη-
τρότητας και Παιδιού, οι οποίες στεγάζον-

ται αυτή τη στιγμή στα παραδοσιακά κτή-
ρια του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Υγείας
για χρήση του 2ου ορόφου του Γενικού Νο-
σοκομείου Αμμοχώστου ως επέκταση του
νοσοκομείου αναφοράς για COVID-19, νο-
ουμένου ότι θα αποπερατωθούν οι εργασίες
ανέγερσής του. Με την απόφαση αυτή, ενι-
σχύεται το νοσοκομείο αναφοράς με επι-
πρόσθετες κλίνες, που θα χρησιμοποιηθούν
αρχικά για αντιμετώπιση ασθενών κορω-
νοϊού, και στη συνέχεια για τις ανάγκες του
Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου προς
όφελος των πολιτών της Επαρχίας. n

Στο παλιό νοσοκομείο Λάρνακας
ο 2ος όροφος του νέου νοσοκομείου Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυν-

σης (ΜΙΔ) ανακοινώνει την προκή-
ρυξη των ελληνόφωνων Προγραμμά-

των Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση 2021-
2022 (βραδινής φοίτησης). Το ΜΙΔ αποτε-
λεί την πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο
και υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στόχος των Προγραμμάτων είναι να προ-
σφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία
να προετοιμαστούν για μια διευθυντική
σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώ-
σεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθή-
σουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευ-
θυντικά τους καθήκοντα.

Τα Προγράμματα αρχίζουν στις 2 Φε-
βρουαρίου του 2021 και ολοκληρώνονται
τον Οκτώβριο του 2022. Οι συναντήσεις
πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέν-
τρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευ-
κωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από
τις 5:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ.

Τα δίδακτρα των Προγραμμάτων είναι
€3.700 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά

ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνα-
τότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο
ποσό €2.565. Το ΜΙΔ ενημερώνει επίσης
τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμε-
νες ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευ-
θύνης θα προσφέρει τέσσερις υποτροφίες
ύψους €1.250 εκάστη (δίδακτρα πρώτης
ενότητας) στους υποψήφιους και υποψή-
φιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη
βαθμολογία σε γραπτή εξέταση.

Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
που θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 και
περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυ-
χιακά Προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδή-
ποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται
ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Κυπριανό
(Άκη) Νικολαΐδη (22806117, knico-
laides@kepa.mlsi.gov.cy) ή στις Λειτουρ-
γούς του ΜΙΔ: κ. Σοφία Ευριπίδου
(22806166, sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy)
και κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106,
echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy). n

Προγράμματα Μάστερ από το ΜΙΔ 

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Στράτης Ματθαίου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ 
Τηλ. 22844445
e-mail: e.stratios@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) 



ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3

Aπόψεις και σχόλια
Ο νέος ρόλος της Γαλλίας 

Πέρα από τη γνωστή ευθεία εμπλοκή της
στην ελληνοτουρκική διαμάχη, η Γαλλία εμ-
φανίζεται τώρα αποφασισμένη να κάνει

ακόμη πιο έντονη την
γενικότερη παρουσία
της στα τεκταινόμενα
στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής.
Μια παρουσία η
οποία μπορεί να έχει
ιστορικές καταβολές

αλλά, όπως διακηρύσσει τώρα ο ίδιος ο
γάλλος πρόεδρος, κρίνεται αναγκαία για να
μπορέσει να εξισορροπηθεί η συνεχώς αυ-
ξανόμενη επικίνδυνη επιρροή των περιφε-
ρειακών δυνάμεων και κυρίως της Τουρκίας
και της Ρωσίας.

Σε μια στιγμή που έχει παγιωθεί η αμερι-
κανική απουσία από την περιοχή αυτή, ενώ
και η παραδοσιακή βρετανική ανάμειξη έχει
και αυτή σταματήσει, λόγω της γενικότερης
απόσυρσης της Βρετανίας από το διεθνές
γίγνεσθαι και της σχεδόν αποκλειστικής
ενασχόλησής της με το αδιέξοδο στις δια-
πραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για το Βre-
xit και της αντιμετώπισης των θλιβερών
αποτελεσμάτων της αποτυχημένης πολιτι-
κής της απέναντι στην πανδημία.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι η νέα αυτή
γαλλική πολιτική συμπίπτει με τη ρωσική
ανακοίνωση για ναυτικά γυμνάσια ανατο-
λικά της Κύπρου απέναντι από τις ακτές της
Συρίας, όπου η Ρωσία διαθέτει μεγάλη αε-
ροναυτική βάση. Ανακοίνωση η οποία έγινε
μάλιστα μέσω τουρκικής ΝAVTEX! Από
μια Τουρκία, που πέραν όλων των άλλων
εμφανίζεται τώρα να θέλει να παίξει ενεργό
ρόλο και στον υπό διάλυση Λίβανο, με την
αποστολή οπλισμού στους Σουνίτες της βό-
ρειας περιοχής της χώρας.

Μια εξέλιξη που, όπως είναι ευνόητο, έχει
εξοργίσει το Παρίσι, που επιχειρεί με κάθε
τρόπο να αποκαταστήσει την ηρεμία στην
πληγωμένη αυτή χώρα, όπως έδειξαν και οι
πρόσφατες δύο επισκέψεις στη Βηρυτό του

γάλλου προέδρου. Μία ακόμη γαλλοτουρ-
κική αντιπαράθεση που έρχεται να προστε-
θεί στη γνωστή   ανοιχτή διαμάχη για τη
Λιβύη.

Και όλα αυτά τη στιγμή που παραμένουν
ανοιχτά τα μέτωπα που έχει ανοίξει στη
Συρία και στο Ιράκ η Τουρκία, στην πολύ-
πλευρη προσπάθειά της να εκμεταλλευθεί
το κενό που έχει δημιουργήσει η δυτική
απουσία, με κύριο στόχο να εξουδετερώσει
την κουρδική επιρροή.

Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που ο Εμα-
νουέλ Μακρόν επισκέφθηκε αυτή την εβδο-
μάδα τη Βαγδάτη, αμέσως μετά τη Βηρυτό,
καθώς το Ιράκ, πέρα από τον κίνδυνο να
κυριευθεί από τις περιφερειακές δυνάμεις,
αντιμετωπίζει τώρα και την αυξανόμενη ισ-
λαμική τρομοκρατία.

Με τον τρόπο αυτόν – ελλείψει μάλιστα
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και με το
ΝΑΤΟ να έχει χαρακτηρισθεί από τον Μα-
κρόν ως «κλινικά νεκρό» – η Γαλλία, πέρα
από την ξεκάθαρη στήριξή της στην Ελ-
λάδα, διευρύνει τώρα την παρουσία της και
στην ευρύτερη περιοχή μας.

Γιάννης Καρτάλης, 
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 13.09.2020

l Vive la France.

?

Ώρα για μια νέα εξωτερική πολιτική
Αν η Ελλάδα θέλει

όντως να είναι πραγ-
ματικό ευρωπαϊκό
σύνορο, θα πρέπει να
ξεκαθαρίσει, προς
κάθε κατεύθυνση,
ποια είναι και η ευρω-
παϊκή της πολιτική.

Έχει πέρα για πέρα
δίκιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης όταν λέει ότι η Ελλάδα είναι σύνορο
της Ευρώπης και θα κάνει ό,τι πρέπει ώστε
το γεγονός αυτό πέρα από τυπικό να γίνει
και ουσιαστικό. Με άλλα λόγια, ο πρωθυ-
πουργός είναι αποφασισμένος να εμπλέξει
την Ε.Ε. με έργα και δράσεις στην προστα-

σία των συνόρων της και άρα κυριαρχικών
δικαιωμάτων της. Και δεν χωράει καμία αμ-
φιβολία ότι μια τέτοια εμπλοκή θα έχει τε-
ράστιο γεωπολιτικό βάρος αλλά και ειδική
σημασία για την ίδια την πολιτική υπό-
σταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η από κοινού προστασία των ευρωπαϊ-
κών συνόρων προϋποθέτει ή συνεπάγεται
και μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική και
αμυντική πολιτική, που για την Ένωση είναι
μέγα ζητούμενο τα τελευταία χρόνια.

Πέρα όμως από την ικανοποίηση αυτού
του ζητούμενου, μια κοινή ευρωπαϊκή πολι-
τική άμυνας και εξωτερικών σχέσεων απαι-
τεί και από ελληνικής πλευράς σοβαρές
αναθεωρήσεις. Σε μια περίοδο, έτσι, όπου η
Ευρώπη κάνει σοβαρά βήματα ενοποιητικής
προόδου, καιρός είναι κάτι παρόμοιο να
συμβεί και με την εξωτερική μας πολιτική. 

Στη χώρα όπου πριν από πέντε χρόνια
κάποιοι χόρευαν για την επικράτηση του
«όχι» στην Ε.Ε. στο περίφημο δημοψήφισμα
ιλαροτραγωδία, θα πρέπει να γίνει αντιλη-
πτό ότι από κάθε άποψη η θέση της χώρας
μας είναι στον χώρο του κράτους δικαίου
και όχι σε ανατολίτικα παζάρια.

Σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων, όπως
τόνιζε πρόσφατα σε άρθρο του ο καθηγη-
τής Παύλος Ελευθεριάδης, η πιο σημαντική
σχέση της Ελλάδας είναι με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Καμία άλλη σχέση δεν έχει την ίδια
σημασία για εμάς, ούτε η σχέση με
τις  ΗΠΑ  ή την  Κίνα,  ούτε και φυσικά η
σχέση με την Τουρκία. Το μέλλον μας εξαρ-
τάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα
κοινό κτήμα της εξωτερικής μας πολιτικής.
Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι η
πλειοψηφία των έμπειρων στελεχών μας
στο υπουργείο Εξωτερικών, καθοδηγούμε-
νοι από όσα διδάχθηκαν από τις κρίσεις του
‘80 και ‘90, έχουν την προσοχή τους διαρ-
κώς προς την Ανατολή. 

Συχνά βλέπουμε, έτσι, αξιωματούχους της
ελληνικής διπλωματίας να ασχολούνται με
το πώς θα ακυρώσουν, ανασκευάσουν ή
διεκτραγωδήσουν τις εκάστοτε διεκδική-
σεις του κ. Ερντογάν ή τις δηλώσεις Τούρ-
κων αξιωματούχων ή υποναυάρχων. Η διαρ-
κής ενασχόληση με την Τουρκία δεν είναι
όμως εξωτερική πολιτική. Πρέπει να γνωρί-
ζουμε τους γείτονές μας. Δεν εξαρτάται
όμως το μέλλον μας από το αν θα ακυρώ-
σουμε τις επιδιώξεις τους. Αυτή η διπλωμα-
τική υπερδιέγερση για την Τουρκία είναι τε-

λικά αντιπαραγωγική. 
Η απειλή, που πράγματι αποτελεί το κα-

θεστώς Ερντογάν για την ειρήνη στο Αι-
γαίο και γενικότερα στη Μεσόγειο, δεν
μπορεί να είναι η μόνη προτεραιότητα του
υπουργείου Εξωτερικών.

Ποια είναι μια εναλλακτική εξωτερική
πολιτική; Ως μέλος της E.E. και ως μια από
τις παλαιότερες κοινοβουλευτικές δημο-
κρατίες της Ευρώπης, της οποίας το κοινο-
βούλιο λειτουργεί από το 1844, ο ρόλος μας
είναι να συνεισφέρουμε στην ευρωπαϊκή
πολιτική με δημιουργικές και σοβαρές προ-
τάσεις για τα πιο κεντρικά της ζητήματα,
που απασχολούν τα κράτη-μέλη στο σύ-
νολό τους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
συνεισφέρουμε λύσεις και προτάσεις για τις
μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρω-
παϊκή Ένωση, στους θεσμούς της, στην Ευ-
ρωζώνη, στο Μεταναστευτικό, αλλά και
την προστασία της E.E. από τους εχθρούς
της, είτε εντός ή εκτός των συνόρων, την
προστασία του κράτους δικαίου, των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρα-
τίας, για την ειρήνη και πρόοδο στα Βαλ-
κάνια.

Είναι ζωτική ανάγκη επίσης να καταλά-
βουμε, όχι μόνον σε επίπεδο ελίτ, ποιοι είναι
οι νέοι κίνδυνοι για τις δημοκρατικές κοι-
νωνίες σε θρησκευτικό και ιδεολογικό επί-
πεδο και πώς οι εχθροί τους ήδη τις δια-
βρώνουν από μέσα.

Αναφορικά δε με τους νέους πολέμους
καλόν είναι, όπως είπε και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, να ρίξουμε
βάρος στην κυβερνοασφάλεια και στις άτυ-
πες ψηφιακές επιθέσεις. 

Ειδικό βάρος θα πρέπει να δοθεί επίσης
και στις υπηρεσίες πληροφοριών που δια-
θέτει η χώρα. Οι νέοι πόλεμοι γίνονται
πλέον και με αόρατους στρατούς, όχι τόσο
σε πεδία μαχών, όσο στην κοινωνία, την οι-
κονομία, την παιδεία και την υγεία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, μια «άλλη» εξω-
τερική και αμυντική πολιτική είναι πλέον
και κορυφαίο ζητούμενο για τη χώρα. Και
στην παρούσα συγκυρία υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις οι απαιτούμενες αλλαγές να
προχωρήσουν με τους ευνοϊκούς ρυθμούς
που υπαγορεύουν οι περιστάσεις. Λαμβα-
νομένης υπ’ όψιν και της πανδημίας.

Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλος,
Οικονομολόγος, 17.09.2020.

l Ουδέν σχόλιον.

Αιμοδοσία συναδέλφων 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας

Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020,
δεύτερη μέρα του 57ου Συνεδρίου
των Αντιπροσώπων διεξήχθησαν

στην  ειδικά διαρρυθμισμένη Αίθουσα Συ-
νεδρίων Μιχαλάκης Καραολής στο κτήριο
της ΠΑΣΥΔΥ αρχαιρεσίες για εκλογή Γενι-
κού Γραμματέα της Οργάνωσης μας.  

Τη θέση Γ.Γ. διεκδίκησαν τρεις υποψήφιοι
ο τέως Γ.Γ. Γλαύκος Χατζηπέτρου, ο Πρώ-
τος Μόνιμος Γραμματέας Ανδρέας Λουκάς
και ο Αν. Γενικός Γραμματέας Στράτης Ματ-
θαίου.

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες ήσαν
αθρόα. Συνολικά ψήφισαν 393 από σύνολο
397 αντιπροσώπων που συμμετείχαν στο
Συνέδριο. Ανευρέθηκαν ένα λευκό και ένα
άκυρο ψηφοδέλτιο. 

Η καταμέτρηση κατέδειξε την κατανομή

216 ψήφων στον Στράτη Ματθαίου, 109
στον Ανδρέα Λουκά και 66 στο Γλαύκο Χα-
τζηπέτρου και με την ανακοίνωση των
ψήφων από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου
Αντώνη Κουτσούλλη ανακοινώθηκε και η
εκλογή του πλειοψηφίσαντος Στράτη Ματ-
θαίου ως του νέου Γενικού Γραμματέα της
ΠΑΣΥΔΥ για τετραετή θητεία. 

Ακολούθησαν συγχαρητήρια προς τον
εκλεγέντα από τους παρευρισκόμενους και
ευχές για κάθε επιτυχία στο έργο του και ο
ίδιος ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν όχι
μόνο στην εκλογική διαδικασία αλλά και
στην όλη σταδιοδρομία του στην Οργά-
νωση. Κάλεσε δε όλους σε στενή συνεργα-
σία για το καλό της Οργάνωσης μας και
των μελών της. n

Ο Στράτης Ματθαίου 
νέος Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΥΔΥ

Διδάσκονται Μαθηματικά 
όλων των τάξεων, 

Γυμνασίου και Λυκείου

Τηλ. 99-678366

Με ευκαιρία την
Παγκόσμια Ημέρα
Ναυτιλίας, που

γιορτάζεται στις 24 Σεπτεμ-
βρίου πραγματοποιήθηκε
προχθές στο Υφυπουργείο
Ναυτιλίας στη Λεμεσό, εθε-
λοντική αιμοδοσία με συμ-
μετοχή συναδέλφων.

Η 24η Σεπτεμβρίου έχει
καθιερωθεί ως η Παγκόσμια
Ημέρα Ναυτιλίας από τον
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργα-
νισμό (ΔΝΟ) για να τονι-
σθεί η σημασία του ναυτι-
λιακού κλάδου. n
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Μελέτη του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου
Το Δικαίωμα σε απεργία στο δημόσιο τομέα της Κύπρου και οι περιορισμοί

B΄ ΜΕΡΟΣ
Περιορισμοί

Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, της
αστυνομίας και της χωροφυλακής δεν
έχουν δικαίωμα σε απεργία. Ο Περί Αστυ-
νομίας Νόμος του 2004 προνοεί για δι-
καίωμα των αστυνομικών να εγγράφονται
σε συντεχνία ή να εγκαθιδρύουν όχι περισ-
σότερους από δυο επαγγελματικούς συνδέ-
σμους μόνο για τα μέλη της αστυνομίας. Σε
ότι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, οι Περί
Στρατού της Δημοκρατίας Νόμοι του 1990
μέχρι 2000 (33/1990) προνοούν για εγκα-
θίδρυση όχι περισσότερων από δύο επαγ-
γελματικών συνδέσμων που περιλαμβά-
νουν μόνον μέλη των ενόπλων δυνάμεων.
Τα καταστατικά και οι κανονισμοί των συν-
δέσμων αυτών υπόκεινται στην έγκριση του
Υπουργού ΄Αμυνας. 

Οι απασχολούμενοι σε «ουσιώδεις υπη-
ρεσίες» μπορούν να ασκούν το δικαίωμα σε
απεργία με την επιφύλαξη δυο περιορισμών:
(1) την πλήρη εξάντληση όλων των μέσων
απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των
μερών στη διαφορά και (2) εγγύηση παρο-
χής ελάχιστου επιπέδου υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά το δικαίωμα των δημοσίων
υπαλλήλων σε απεργία, η εργατική διαφορά
ανακηρύσσεται όταν όλες οι προβλεπόμε-
νες διαδικασίες έχουν εξαντληθεί στο αρ-
μόδιο ανεξάρτητο σώμα χωρίς να έχει επι-
τευχθεί συμφωνία.

Δεν επιτρέπονται περιορισμοί που να
οδηγούν σε απαγόρευση ή ακόμη και σε κα-
τάργηση του διώγματος σε απεργία.

Διαδικαστικές απαιτήσεις
Γενικά: Σύμφωνα με τον Περί Συντεχνιών

Νόμο το καταστατικό κάθε συντεχνίας πρέ-
πει να περιλαμβάνει πρόνοια ότι η απόφαση
για απεργία είναι νόμιμη εάν συγκροτηθεί
γενική συνέλευση των υπαλλήλων με μυ-
στική ψηφοφορία για να καταδειχθεί κατά
πόσον οι εργαζόμενοι είναι υπέρ ή εναντίον
της απεργίας. Η συντεχνία οφείλει να συμ-
μορφώνεται με αυτή την πρόνοια η οποία
περιλαμβάνεται στο καταστατικό της συν-
τεχνίας, διαφορετικά η απεργία θα θεωρεί-
ται παράνομη. 

Εξάντληση όλων των μέσων διαπραγμά-
τευσης

Σε ότι αφορά τον ιδιωτικό και τον ημι-δη-
μόσιο τομέα, ο Κώδικας ΅Εργασιακών Σχέ-
σεων προνοεί για χωριστές διαδικασίες οι
οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την
επίλυση διαφορών σε συμφέροντα, και για
την επίλυση παραπόνων ή διαφορών σχετι-
κών με συμφέροντα:

-Στην περίπτωση διαφορών περί συμφε-
ρόντων, ο Κώδικας προνοεί, πρώτον, για
απευθείας διαπραγματεύσεις των δυο πλευ-
ρών. Με στόχο την επίτευξη νέας συλλογι-

κής σύμβασης, η αναγνωρισμένη συντεχνία
ή συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργα-
ζόμενους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης
μπορεί/ούν ί να υποβάλει/ουν ι αιτήματα
γραπτώς στον εργοδότη. Σε περίπτωση
υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης, το
μέρος το οποίο επιζητεί την τροποποίηση
της πρέπει να παρέχει στην άλλη πλευρά
προειδοποίηση της πρόθεσης της δύο μήνες
πριν την λήξη της σχετικής σύμβασης συ-
νοδευόμενη με κατάλογο των αιτημάτων
και/η τροποποιήσεων στη σύμβαση. Γενικά,
σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενης
σύμβασης και νοουμένου ότι συμφωνούν
και οι δυο πλευρές, είναι ανάγκη να υπο-
βάλλονται τα αιτήματα  δυο μήνες προ-
ηγουμένως νοουμένου επίσης ότι τα αιτή-
ματα υποβάλλονται καθ’ οιονδήποτε χρόνο
πριν από τη λήξη της σύμβασης. 

Δεύτερον, σε περίπτωση διαπραγματεύ-
σεων για ανανέωση η ολοκλήρωση συλλο-
γικής σύμβασης για πρώτη φορά και εάν
έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν εξαντληθεί όλες
οι δυνατότητες για απευθείας διαπραγμα-
τεύσεις, αμφότερες οι πλευρές μπορούν να
υποβάλλουν τη διαφορά στον Υπουργό Ερ-
γασίας για μεσολάβηση. 

Σε ότι αφορά την ανανέωση συλλογικής
σύμβασης, η διαφορά δεν μπορεί να υπο-
βάλλεται νωρίτερα από 21 ημέρες από την
ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης σύμβα-
σης. 

Σε ότι αφορά την επίτευξη νέας; σύμβα-
σης, η διαφορά πρέπει να υποβάλλεται
εντός περιόδου όχι μικρότερης από έξι
εβδομάδες και όχι μακρότερης από τρεις
εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης των
αιτημάτων από τον εργοδότη. Εάν ο μεσο-
λαβητής αδυνατεί να επιτύχει αμοιβαία
αποδεκτή λύση στη διαφορά και δεν υπάρ-
χει περαιτέρω χώρος για μεσολάβηση, το
Υπουργείο θα ανακηρύσσει ότι η διαφορά
έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Τότε η κάθε μια
πλευρά θα είναι ελεύθερη να προχωρήσει
με εργασιακή δράση, νοουμένου ότι η
πλευρά η οποία προτίθεται να προχωρήσει
σε δράση θα παρέχει προειδοποίηση δέκα
ημερών για αυτή την πρόθεση της. 

Τρίτο, και τα δυο μέρη μπορούν να παρα-
πέμπουν το σύνολο των θεμάτων ή οποι-
οδήποτε από τα θέματα της διαφοράς σε
διαιτησία σε οποιοδήποτε χρόνο, είτε πριν
είτε μετά την υποβολή της διαφοράς στο
Υπουργείο. Όταν και δυο πλευρές συμφω-
νούν με την υποβολή της διαφοράς σε διαι-
τησία αναλαμβάνουν και να αποδεχθούν
ως δεσμευτική την απόφαση του διαιτητή. 

Τέταρτον, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί
να παραπέμπεται σε Συμβούλιο Έρευνας με
συμφωνία και των δυο πλευρών . 

-Σε περίπτωση διαφοράς για δικαιώματα,
είτε ως αποτέλεσμα της ερμηνείας ή της

εφαρμογής συλλογικής σύμβασης, ή προ-
σωπικού παραπόνου, η οποιαδήποτε δια-
φορά η οποία δεν επιλύεται στο στάδιο των
απευθείας διαπραγματεύσεων πρέπει να
υποβάλλεται είτε στο Υπουργείο Εργασίας
για μεσολάβηση είτε σε δεσμευτική διαιτη-
σία. Σύμφωνα με τον Κώδικα επιτρέπονται
απεργίες ή ανταπεργίες σε περίπτωση δια-
φορών για συμφέροντα όχι όμως ως σε πε-
ρίπτωση διαφορών για δικαιώματα. 

Στις ουσιώδεις υπηρεσίες στο δημόσιο
τομέα: αφού εξαντληθούν όλα τα μέσα
απευθείας διαπραγματεύσεων συμφωνά με
τις υφιστάμενες πρόνοιες του Κώδικα Βιο-
μηχανικών Σχέσεων και σε περίπτωση κή-
ρυξης αδιεξόδου, απαιτείται από τα μέρη να
υποβάλουν τη διαφορά για επιβαλλόμενη
διαιτησία σε Επιτροπή Διαιτησίας είτε από
κοινού είτε κεχωρισμένα, εντός περιόδου 15
ημερών από την ημέρα της κήρυξης του
αδιεξόδου. Η Επιτροπή Διαιτησίας η οποία
περιλαμβάνει τρία πρόσωπα διοριζόμενα
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, οφείλει να κοινοποιήσει την
απόφαση της εντός έξι εβδομάδων. Η από-
φαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τα
μέρη. Σε περίπτωση μη αποδοχής της από-
φασης από οποιοδήποτε μέρος, μπορεί να
πραγματοποιηθεί εργατική δράση μετά από
γραπτή προειδοποίηση 25 ημερών. 

Σε ότι αφορά τη δημόσια υπηρεσία, ερ-
γατική διαφορά κηρύσσεται όταν έχουν
εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες στη Μικτή
Επιτροπή Προσωπικού και δεν έχει επιτευχ-
θεί συμφωνία. Τότε η διαφορά παραπέμπε-
ται σε Συμβούλιο Εξέτασης Διαφορών. 

Ελάχιστη υπηρεσία: Στην περίπτωση
απεργίας σε «ουσιώδεις υπηρεσίες» η Συμ-
φωνία του 2004 προνοεί για ελάχιστη μετά
από διαπραγματεύσεις υπηρεσία η οποία
συμφωνείται άμεσα από τα μέρη. 

Περίοδοι αποκλιμάκωσης (cooling off
periods) Σε περίπτωση που η διαφορά πα-
ραπέμπεται σε δημόσια έρευνα, δεν επιτρέ-
πεται οποιαδήποτε εργατική δράση διαρ-
κούσης της έρευνας. Και σε περίπτωση που
οποιαδήποτε πλευρά έχει προχωρήσει σε
εργατική δράση πριν από την παραπομπή
της διαφοράς σε Συμβούλιο Έρευνας, θα
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για
τερματισμό αυτής της δράσης. Σε ότι αφορά
τις περιόδους αποκλιμάκωσης στο δημόσιο
τομέα, οι Κανονισμοί της Μικτής Επιτρο-
πής Προσωπικού προνοούν για παραπομπή
της διαφοράς σε Συμβούλιο Εξέτασης Δια-
φορών μέσα σε 15 ημέρες κατάληξης από
ττο αδιέξοδο ή τη μη συμφωνία. 

Επιπλέον, οι Κανονισμοί επισημαίνουν
ότι ο Συμβούλιο οφείλει να ολοκληρώσει
την εξέταση διαφοράς εντός 30 ημερών από
την παραπομπή της σε αυτό και να δημο-
σιοποιήσει την απόφαση του εντός 45 ημε-

ρών από την παραπομπή της. Ως θέμα
αρχής δεν μπορεί να αναληφθεί απεργιακή
δράση μέχρι τη δημοσιοποίηση της απόφα-
σης του Συμβουλίου όπως και για περίοδο
15 ημερών μετά τη δημοσιοποίηση της από-
φασης. 

6. Νομικές επιπτώσεις συμμετοχής σε
νόμιμη/παράνομη απεργία. 

Συμμετοχή σε νόμιμη απεργία 
Διακοπή εργοδοτικής σχέσης
Πειθαρχική δράση και απόλυση: Απαγο-

ρεύεται η απόλυση εργοδοτούμενου/νης
λόγω συμμετοχής του/της σε απεργία. Η
απόλυση αυτή αντιμετωπίζεται ως κατά-
χρηση και ο εργοδότης μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνος για καταβολή αποζημίωσης.

Πολιτική και ποινική ευθύνη: O Περί
Συντεχνιών Νόμος προνοεί περί ασυλίας
από πολιτικές και ποινικές κατηγορίες σχε-
τιζόμενες με ορισμένες πράξεις αναληφθεί-
σες εν αναμονή ή προώθηση εργατικής δια-
φοράς: πρόσωπα τα οποία συμφωνούν να
αναλάβουν συλλογική δράση ή δρουν συλ-
λογικά (τουλάχιστον δυο πρόσωπα) με
προσδοκία για προώθηση εργατικής διαφο-
ράς η οποία δεν μπορεί να κριθεί ως υπο-
κείμενη σε συνωμοσία εάν η αναληφθείσα
δράση δεν υπόκειται σε ποινή όταν ανα-
λαμβάνεται από ένα άτομο. 

Επιπλέον, η τοιαύτη δράση μπορεί να μην
προωθείται σε πραγματοποίηση με το δι-
καιολογητικό ότι μόνο ένα άλλο πρόσωπο
παρακινείται να διακόψει σύμβαση εργα-
σίας ή ότι αναμιγνύεται με την απασχόληση
του/της ή με το δικαίωμα να διαθέσει το κε-
φάλαιο ή την εργασία του/της κατά το δο-
κούν. 

Συμμετοχή σε παράνομη απεργία
Το Άρθρο 51 του Περί Συντεχνιών Νόμου

καθορίζει ως γενική ποινή για την παρα-
βίαση των προνοιών του Νόμου περιλαμ-
βανομένων των σχετιζομένων με τη νομο-
θεσία περί συντεχνιών.

Τερματισμός της σχέσης απασχόλησης:
Η συμμετοχή σε παράνομη απεργία μπορεί
να οδηγήσει σε παραβίαση συμβολαίου
άνευ δικαιώματος σε αποζημίωση, υπό το
φώς του ΄Αρθρου 5(α) ή (ε) του Περί Τερ-
ματισμού Απασχόλησης Νόμου. Αρμοδιό-
τητα έχει το Δικαστήριο Εργατικών Διαφο-
ρών.

Πολιτική και ποινική ευθύνη: εργαζόμε-
νοι οι οποίοι συμμετέχουν σε παράνομη
απεργία δεν έχουν ασυλία σε πολιτική και
ποινική ευθύνη (αντίθετα με την ερμηνεία
των Άρθρων 40 και 41 του Περί Συντεχνιών
Νόμου).

Στο επόμενο το Γ΄ Μέρος με αποφάσεις της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε προσφυ-
γές της ΠΑΣΥΔΥ και της ΔΕΟΚ και δηλώ-
σεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «First Step»

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κα-
τάρτισης «First Step» έχει ολοκληρω-
θεί επιτυχώς. Πάνω από 300 άτομα

από τρίτες χώρες (υπήκοοι τρίτων χωρών) –
πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και μετανάστες
– συμμετείχαν στο πρόγραμμα με στόχο να
διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας στην Κύπρο.

Το πρότζεκτ διήρκεσε 18 μήνες. Ξεκίνησε
την 1η Φεβρουάριου 2019 και ολοκληρώ-
θηκε το Σεπτέμβριο του 2020 και τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα περιλάμβαναν δύο
φάσεις: Η Πρώτη Φάση (36 ώρες) περιλάμ-

βανε εκπαίδευση στις πολιτικές απασχόλη-
σης και νομοθεσίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων
και δεξιότητες επαγγελματικής ανάπτυξης.
Η Δεύτερη Φάση (120 ώρες) περιλάμβανε
την επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκρι-
μένα επαγγέλματα: ασφάλεια και υγεία των
τροφίμων, βασικές αρχές εξυπηρέτησης πε-
λατών και πωλήσεων, ξενοδοχειακά, εφο-
διαστικά και βασικές αρχές για λογιστική.
Υπήρξαν και συμπληρωματικά μαθήματα
(21 ώρες) αγγλικών τα οποία βοήθησαν
τους συμμετέχοντες στις δύο φάσεις της
δράσης.

Η δράση βράβευσε την Widad Al Banna,
αναγνωρισμένη πρόσφυγα από την Παλαι-
στίνη, με απονομή υποτροφίας στο Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-
φθούν την ιστοσελίδα και να δουν βιντεο-
γραφικό υλικό των εμπειριών των συμμετε-
χόντων και των εκπαιδευτών:
http://www.firststep.com.cy/gallery/video/

Σημειώνεται ότι το «First Step» συγχρη-
ματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετα-
νάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή
Δημοκρατία. n
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ΟικΟγΕνΕια –ΕργαΣια - κΟινωνικΗ ΖωΗ

Ηιστορία που
θα διαβάσεις
π α ρ α κ ά τ ω

έχει ως σκοπό να σε
κάνει να καταλάβεις
γιατί δεν πρέπει να
κρίνεις τους άλλους
εύκολα και από ένα
γεγονός. Μια τέτοια
κριτική μπορεί να
κάνει ακόμη και ένας
γονιός για το παιδί του και να γίνει πολύ
άδικος.

Η ιστορία που θα σε κάνει να αλλάξεις
γνώμη…

Ήταν ένα μικρό κορίτσι το οποίο καθό-
ταν ήσυχο στο δωμάτιό του και έπαιζε με τα
παιχνίδια του. Μπροστά της η μικρή είχε
ένα μικρό τραπεζάκι με διάφορα πράγματα
επάνω και δύο μήλα. Κάποια στιγμή μπήκε
μέσα στο δωμάτιο η μητέρα της. Βλέποντας
η μητέρα τα δύο μήλα, της είπε:

– Παιδί μου, θα ήθελες να μοιραστείς τα
δύο σου μήλα και να μου δώσεις το ένα;

Το κορίτσι, αφού την κοίταξε για λίγο,
ξαφνικά δάγκωσε πρώτα το ένα μήλο και
έπειτα, δάγκωσε γρήγορα και από το άλλο.
Η μητέρα σάστισε καθώς δεν περίμενε κάτι
τέτοιο. Ωστόσο δεν ήθελε να εκφράσει στο
μικρό κορίτσι την ανησυχία της. Έφυγε, λοι-
πόν, από το δωμάτιο στενοχωρημένη και

προβληματισμένη.
Έπειτα από λίγη

ώρα, η μικρή, πήγε
στο σαλόνι για να
βρει τη μητέρα της.
Της άνοιξε το ένα χέρι
και της έβαλε μέσα το
ένα από τα δύο δαγ-
κωμένα μήλα. λέγον-
τάς της:

– Ορίστε μαμά,
πάρε αυτό το μήλο… είναι το πιο γλυκό από
τα δύο! Τότε ακριβώς η μαμά της κατάλαβε
αμέσως το λάθος που έκανε κρίνοντας γρή-
γορα και επιφανειακά τη μικρή της κόρη και
με βουρκωμένα μάτια την πήρε μια σφιχτή
αγκαλιά.

Αυτό λοιπόν τείνει να συμβαίνει συχνά
και στη ζωή. Δηλαδή, βιαζόμαστε να κρί-
νουμε τους άλλους επιφανειακά και σχημα-
τίζουμε απόψεις για τα πρόσωπα και τις κα-
ταστάσεις γύρω μας που, πολλές φορές,
είναι λανθασμένες. Μπορεί να τα δούμε
μόνο από τη δική μας οπτική γωνία και δεν
κάνουμε βήμα παραπέρα από τον εγωισμό
μας.

Γι’ αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε εύκολα
και αυστηρά τους άλλους καθώς δεν ξέ-
ρουμε τι μπορεί να περνάει κάποιος ή πώς
μπορεί να νιώθει. n
Πηγή: Baby.gr

Το κορίτσι και τα δύο μήλα: Να γιατί δεν
πρέπει να κρίνεις εύκολα τους άλλους
Η διδακτική ιστορία που αξίζει να διαβάσεις

Σίγουρα έχεις ακούσει πως βρισκόμα-
στε στην εποχή όπου η πληροφορία
ταξιδεύει πιο γρήγορα από ποτέ,

αφού χάρη στην πληθώρα των μέσων ενη-
μέρωσης, μπορείς να μαθαίνεις εύκολα και
σε ελάχιστο χρόνο τι συνέβη στην άλλη
άκρη της γης. Οι πληροφορίες που δεχόμα-
στε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλές,
κάτι το οποίο όπως φαίνεται δεν λειτουργεί
πάντα με θετικό τρόπο. Σύμφωνα με τους
ειδικούς, χάρη σε αυτή την πρακτική έχει
δημιουργηθεί το φαινόμενο του «infobe-
sity», το οποίο προέρχεται από τον συν-
δυασμό των λέξεων information (πληρο-
φορία) και obesity (παχυσαρκία) και ανα-
φέρεται στην υπερπληροφόρηση που
βιώνουμε καθημερινά όχι μόνο για ό,τι μας
ενδιαφέρει, αλλά και για άσχετα πράγματα.

Το infobesity πρόκειται για μια εξάρτηση
που δύσκολα μπορείς να την αντιληφθείς
με την πρώτη. Το να θέλεις να είσαι ενημε-
ρωμένη, ασφαλώς είναι κάτι φυσιολογικό. Το
να θέλεις όμως να ενημερώνεσαι για τα
πάντα και συνέχεια, «καταναλώνοντας»
οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας που βρε-
θεί μπροστά σου, είναι σίγουρα προβλημα-
τικό. Αρχικά μπορεί να νιώθεις «ανακουφί-
σει» γνωρίζοντας με ακρίβεια τι συμβαίνει
γύρω σου, όμως μακροπρόθεσμα η συνήθεια
αυτή σε οδηγεί να μην επεξεργάζεσαι σχεδόν
καθόλου τις πληροφορίες που λαμβάνεις, σε
γεμίζει άγχος και φόβο ενώ τελικά σε μπερ-
δεύει αφού απουσιάζει η κριτική σκέψη.

Επειδή λοιπόν, η τοξική πληροφόρηση
είναι η νέα επιδημία που έχουμε κληθεί να
αντιμετωπίσουμε, ορίστε ο τρόπος να
απαλλαχθείς από αυτή step by step.

Step 1: Η detox περίοδος. Αρχικά φρόν-
τισε να κρατήσεις απόσταση από την υπερ-
πληροφόρηση. Ενημερώσου μόνο για αυτά
που χρειάζεται να γνωρίζεις πραγματικά,
διασταυρώνοντας κάθε πληροφορία που
δέχεσαι.

Step 2: Απενεργοποίησε τις ειδοποι-
ήσεις. Δεν χρειάζεται να σου έρχονται χι-
λιάδες ειδοποιήσεις στο κινητό, το tablet, το
laptop για ότι συμβαίνει εδώ και τώρα. Κάτι
τέτοιο σου αποσπά την προσοχή όταν ερ-
γάζεσαι,  βρίσκεσαι με παρέα, τρως το με-
σημεριανό σου κ.α.

Step 3: Οριοθέτησε την πληροφόρηση
σου. Όχι δεν εννοώ να διαβάζεις συγκεκρι-
μένα site ή να βλέπεις συγκεκριμένα κανά-
λια. Πάντα να έχεις ανοιχτούς τους ορίζον-
τές σου για γνώση, όμως σε συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο.

Step 4: Μείνε στο εδώ και στο
τώρα.  Ενημερώσου για όλα αυτά που σε
αφορούν σήμερα, αφήνοντας στην άκρη ει-
δήσεις-προφητείες που μόνο άγχος μπο-
ρούν να σου προσφέρουν. Το τι θα συμβεί
αύριο, ας το μάθουμε καλύτερα τότε. n
ΠΗΓΗ: ALLYOU.GR

Μήπως επηρέασε και εσένα η επιδημία
της υπερπληροφόρησης;
Το αντίδοτο στο «infobesity» 

Περίπατοι διαλογισμού: 
Γυμνάζουν σώμα και μυαλό

Τι σχέση έχει το περπά-
τημα με τον διαλογι-
σμό; Απ’ ό,τι φαίνεται

έχει. Πρόκειται για τη νέα
τάση στο περπάτημα που θα
σας γεμίσει ευεξία από το
πρώτο βήμα.

Το περπάτημα με σταθερό
βηματισμό και ρυθμό όλοι ξέ-
ρουμε ότι είναι μια συνήθεια
που μας γυμνάζει, μας κρατά
σε εγρήγορση, συμβάλλει
στην καλή κυκλοφορία του
αίματος και ηρεμεί και καθα-
ρίζει τον νου. Οταν μάλιστα
συνδυάζεται με διαλογισμό τότε τα οφέλη
είναι τα μέγιστα. Ο διαλογισμός έχει πολ-
λούς υποστηρικτές παγκοσμίως και όχι αδί-
κως, αφού πολλά είναι τα αναγνωρισμένα
οφέλη που έχει για την ψυχική υγεία και την
ισορροπία. Συνήθως, όταν ακούμε για δια-
λογισμό φανταζόμαστε ανθρώπους να κά-
θονται οκλαδόν με κλειστά τα μάτια, αφή-
νοντας τη σιωπή να κυριαρχεί. Πράγματι,
αυτή η τεχνική έχει υιοθετηθεί από πολ-
λούς, χωρίς όμως να σημαίνει ότι είναι και η
μοναδική. Ο διαλογισμός είναι κατά κύριο
λόγο προσωπική υπόθεση, μια επικοινωνία
του νου με την ψυχή και το σώμα, που προ-
σφέρει σε αυτόν που τον εξασκεί τη δυνα-
τότητα επιλογής. Ετσι λοιπόν, μπορεί να
συνδυαστεί με ποικίλες δραστηριότητες,
όπως είναι ο χαλαρός περίπατος.
Βηματισμός και ανάσες

Ο περίπατος διαλογισμού, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως πρακτική που μας βοηθά να
έρθουμε πιο κοντά στην ενσυνειδητότητα.
Είναι τεχνική με πολλά οφέλη και μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά στο αίσθημα της ψυ-
χικής γαλήνης. Με τον περίπατο διαλογι-
σμού το σώμα χαλαρώνει και το μυαλό ηρε-
μεί, ενισχύοντας την ικανότητα παρατήρη-
σης και συγκέντρωσης. Κατά τη διάρκειά
του μπορείτε να περπατήσετε σε κύκλο, εμ-
πρός και πίσω σε μια ευθεία γραμμή ή
ακόμα και να διανύσετε μεγαλύτερες απο-
στάσεις, επιλέγοντας τον τρόπο που θα βη-
ματίσετε. Ο ρυθμός σας μπορεί να είναι
αργός αλλά είναι σημαντικό να παραμένει
σταθερός ενώ μπορεί να διαφέρει αναλό-
γως της τεχνικής που θα επιλέξετε. Ενδει-
κτικά παραδείγματα είναι ο περίπατος δια-
λογισμού kinhin και το vipassana, με το
πρώτο να περιλαμβάνει πιο γρήγορο ρυθμό
συγκριτικά με το δεύτερο. Στον περίπατο
διαλογισμού είναι σημαντικό να ταιριάξετε
την αναπνοή σας με τον ρυθμό της βάδισης,
προκειμένου να συγκεντρωθείτε στη διαδι-
κασία και να την υλοποιήσετε προσεκτικά.
Στόχος είναι η συνειδητοποιημένη βάδιση,
όπου ο νους, το σώμα και το πνεύμα είναι
παρόντα στη δεδομένη στιγμή.
Μειώνεται το άγχος, αυξάνεται η αισιο-
δοξία

Καθώς διαλογιζόμαστε ενώ βαδίζουμε,
βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, παραμέ-
νοντας παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας. Ταυτόχρονα, με τον ίδιο τρόπο
μπορεί να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων, με το άτομο να χειρίζεται πιο
αποτελεσματικά τα συναισθήματα και τις
αντιδράσεις του απέναντι στα ατυχή γεγο-
νότα. Μειώνοντας τα επίπεδα του στρες,
αυξάνεται η αισιοδοξία και η πίστη προς τον
εαυτό μας. Ο φόβος για το άγνωστο αντι-
καθίσταται από την αυτοπεποίθηση στην
ικανότητά μας να τα καταφέρουμε παρά τις
όποιες δυσκολίες. Με την πάροδο του χρό-
νου, το άτομο που εφαρμόζει το περπάτημα

με διαλογισμό απολαμβάνει αισθήματα γα-
λήνης και ικανοποίησης, που ανεβάζουν τα
επίπεδα ενέργειας και δημιουργούν ένα γε-
νικευμένο αίσθημα ευεξίας. Παράλληλα,
επιτρέπεται η ελεύθερη ροή ενέργειας σε
ολόκληρο το σώμα, προσφέροντας στο
άτομο τη δυνατότητα να αποβάλλει την έν-
ταση ή τα αρνητικά συναισθήματα ώστε να
μη συσσωρεύονται και να καταπονούν τον
οργανισμό.
Διπλή δραστηριότητα, διπλά οφέλη

Από την άλλη, το περπάτημα χαρίζει
απλόχερα τα δικά του οφέλη, αφού αποτε-
λεί μία από τις ευκολότερες τεχνικές εκγύ-
μνασης αλλά και προληπτικό ή θεραπευ-
τικό μέτρο για πολλές ασθένειες, συμπερι-
λαμβανομένης της παχυσαρκίας, του
σακχαρώδους διαβήτη και των καρδιαγγει-
ακών παθήσεων. Βοηθά στη διατήρηση του
επιθυμητού βάρους ενώ σειρά ερευνών στο
παρελθόν έχουν αποδείξει ότι τα βήματα
μας χαρίζουν ζωή, κάνοντας τον εγκέφαλό
μας νεότερο. Η βελτίωση ορισμένων δει-
κτών υγείας, όπως η μείωση της χοληστερί-
νης και η βελτίωση της αρτηριακής πίεσης,
αποτελεί ακόμη μία ωφέλιμη επίδραση στον
οργανισμό. Επιπλέον, όπως κάθε αερόβια
δραστηριότητα, συμβάλλει στη βελτίωση
της αντοχής και γενικά της φυσικής άσκη-
σης, δίχως να καταπονούνται οι αρθρώσεις
μας. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η
καλή ποιότητα ύπνου, καθώς το περπάτημα
χαλαρώνει πέρα από τον εγκέφαλο και το
σώμα μας, μειώνει τους μυϊκούς πόνους και
αυξάνει την ευλυγισία μας.
Tips για να έχετε… προβάδισμα

Ζήστε την παρούσα στιγμή, παρατηρήστε
κάθε λεπτομέρεια, αφουγκραστείτε κάθε
ήχο και απομνημονεύστε κάθε εικόνα. Αυτή
είναι η πολύτιμη ενσυνειδητότητα και χρει-
άζεται χρόνο για να καλλιεργηθεί, αφού κα-
θημερινά οι αντιπερισπασμοί είναι πολλοί.
Ενας εύκολος τρόπος για να «επανέλθετε»
στην παρούσα στιγμή είναι να εστιάσετε
στην αναπνοή σας ή σε τυχόν σωματικές αι-
σθήσεις. Παρατηρήστε τον τρόπο που η μία
σκέψη σας διαδέχεται την επόμενη και επι-
βραδύνετε. Συχνά, όταν το μυαλό μας «τρέ-
χει», κινούμαστε και εμείς βιαστικά. Μει-
ώστε την ταχύτητα που περπατάτε και θα
δείτε τις σκέψεις σας να ακολουθούν τον
ίδιο ρυθμό. Παρατηρήστε αν το σώμα σας
αντιστέκεται, αν ασυνείδητα οι ώμοι σας
είναι σηκωμένοι ή αν σφίγγετε το σαγόνι
σας. Αναπνεύστε και περπατήστε με ρυθμό,
προσπαθήστε να χαλαρώσετε ξεκινώντας
από τα άκρα σας. Δεν είναι απαραίτητο να
αφιερώσετε πολύ χρόνο, αρκεί τα λεπτά
που θα περπατήσετε να αφήσετε τον νου
σας να περιηγηθεί ελεύθερος από ανησυχίες
ή μελλοντικά πλάνα. Υπενθυμίστε στον
εαυτό σας ότι το λαμπρό μέλλον ξεκινά από
το δυναμικό παρόν και διαγράψτε τη δική
σας πορεία. n
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31 Οκτωβρίου και 14 Νοεμβρίου οι γραπτές εξετάσεις
για Δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις μέχρι Α7 και Α8

ΗΕιδική Επιτροπή η οποία, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των περί
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορι-

σμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής
Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρε-
σία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως
2020, γνωστοποιεί με ανακοίνωση της ότι η
Γραπτή Εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη
δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική
κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του
κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες
απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επι-
στημονικές θέσεις), θα διεξαχθεί το Σάβ-
βατο 31.10.20 και για θέσεις εισδοχής των
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει
την Α8 θα διεξαχθεί το Σάββατο 14.11.20.

Η Ειδική Επιτροπή έχει αναθέσει στην
Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας την αρμοδιότητα διοργάνωσης και
διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης.

Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δι-
καίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για
αρκετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομέ-
νως να προκηρυχθούν κατά το έτος 2021 οι
οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
του σχετικού Καταλόγου Θέσεων που εγ-
κρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας με αρ. 4126 και ημερομη-
νία 5.8.20. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται
από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με
βάση τις διατάξεις των αναφερόμενων στην
επικεφαλίδα Νόμων. Σημειώνεται ότι για
την πλήρωση των θέσεων που θα προκη-
ρυχθούν, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέ-
ταση, εκτός μόνον κατ’ εξαίρεση και νοου-
μένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι
οποίοι δικαιολογούνται επαρκώς από την
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η Γραπτή Εξέταση θα είναι εξέταση ικα-
νοτήτων αποτελούμενη από τρία θέματα,
διάρκειας 40 λεπτών το καθένα. Κάθε θέμα
της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής
τρεις ικανότητες, ως ακολούθως:

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα
Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα
Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Ακολουθεί Παράρτημα με περιγραφή της
Εξεταστέας Ύλης.

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι
όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθ-
μολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο
και στο καθένα από τα θέματα που περι-
λαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχι-
στον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα
υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επε-
ξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα
δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι
σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γρα-
πτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει
η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους
κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολό-
γηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώ-
τερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κύπρου και Ελλάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Γρα-
πτή Εξέταση έχουν όσοι θεωρούν ότι ικα-
νοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατά-
ξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν
στη Γραπτή Εξέταση θα πρέπει να υποβά-
λουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην
Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας, καταβάλλοντας το καθορισμένο
τέλος συμμετοχής στην εξέταση που ορί-
στηκε στα πενήντα (€50) Ευρώ. Η διαδικα-
σία έναρξης υποβολής αιτήσεων για συμμε-
τοχή στις πιο πάνω εξετάσεις καθώς και η
πληρωμή του τέλους συμμετοχής θα ξεκι-
νήσει στις 14/09/2020, η ώρα 12:00 το με-
σημέρι και θα ολοκληρωθεί στις
21/09/2020, η ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι
σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αι-
τήσεων και πληρωμής θα υπάρχουν στον ει-
δικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας http://epd.moec.
gov.cy. Επιπρόσθετες αιτήσεις δεν θα γί-
νουν δεκτές, για αυτό καλούνται οι υποψή-
φιοι να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα. Τονίζε-
ται ότι τα τέλη των εξετάσεων δεν επιστρέ-
φονται σε καμία περίπτωση.

Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διε-
ξαχθεί η εξέταση θα ανακοινωθούν σε με-
ταγενέστερο στάδιο από την Υπηρεσία Εξε-
τάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής

Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επι-
τροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος
και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε
τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέ-
ταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη
γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιά-
ζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό που περιλαμ-
βάνει χρήσιμες πληροφορίες, δείγματα ερω-
τήσεων, τον Κατάλογο των Θέσεων όπως
εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων με τα συνοπτικά απαιτούμενα για κάθε
θέση προσόντα, κτλ., θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy. Στον πιο
πάνω ιστότοπο θα αναρτούνται επίσης όλες
οι μελλοντικές ανακοινώσεις που αφορούν
τη γραπτή εξέταση και τη συμμετοχή σε
αυτήν.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη
γραπτή εξέταση, τα εξεταστικά κέντρα κτλ.,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνον-
ται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934.

Για πληροφορίες που αφορούν τη νομο-
θεσία των προσλήψεων, τις θέσεις για τις
οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα
προσόντα που απαιτούνται κτλ., οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα
τηλέφωνα 22602555, 22602567.
Εξεταστέα ύλη της Γραπτής Εξέτασης

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με
τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψη-
φίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή
της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δη-
μόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζον-
ται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του
1990 έως 2020, γνωστοποιεί ότι σε γενικές
γραμμές η ύλη της πιο πάνω Γραπτής Εξέ-
τασης είναι η ακόλουθη:

Oι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνι-
στούν σε εξέταση Ικανοτήτων.

Η εξέταση ικανοτήτων θα περιλαμβάνει
τρία ξεχωριστά θέματα, διάρκειας 40 λε-
πτών το καθένα, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα εξέτασης που θα ανακοινωθεί.
Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολ-
λαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές
απάντησης. Στόχος της εξέτασης ικανοτή-
των είναι να αξιολογήσει την ικανότητα

των υποψηφίων να λύνουν προβλήματα,
γρήγορα και ορθά, συνδυάζοντας πληρο-
φορίες (οπτικές, αριθμητικές ή γλωσσικές)
που τους δίνονται. Κάθε θέμα της εξέτασης
αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες:
1. Αριθμητική Ικανότητα, 2. Αφαιρετική
Ικανότητα και 3. Λεκτική Ικανότητα.

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα
Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλ-

λογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμη-
τικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλο-
γισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατό-
μου να συλλογίζεται με αριθμούς και να
αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες.
Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να
λύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής,
προβλήματα με κλάσματα, ποσοστά, ακο-
λουθίες αριθμών κ.ά.

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα
Το δεύτερο θέμα της εξέτασης αξιολογεί

την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού
(χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψη-
φίου. Σε αυτό το θέμα της εξέτασης ο υπο-
ψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που
απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι
τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται
μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή
σχημάτων.

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα
Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την

ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί
λεκτικές πληροφορίες (λέξεις, έννοιες,
μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαί-
νει σε λογικούς συλλογισμούς.

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι
όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθ-
μολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο
και στο καθένα από τα θέματα που περι-
λαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχι-
στον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα
υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επε-
ξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα
δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι
σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γρα-
πτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει
η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους
κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολό-
γηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώ-
τερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κύπρου και Ελλάδας. n

Μικρή αύξηση τιμαρίθμου τον Αύγουστο
και μείωση σε σχέση με το 2019

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή τον Αύ-
γουστο 2020 μειώθηκε

κατά 2,9% σε σχέση με τον Αύγου-
στο του 2019 ενώ σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά
0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου -
Αυγούστου 2020, σημειώθηκε μεί-
ωση 1% σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.  

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του
2019, οι κατηγορίες Μεταφορές και
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο παρουσίασαν τις με-
γαλύτερες αρνητικές μεταβολές με
ποσοστά 11,5% και 8% αντίστοιχα,
ενώ θετική μεταβολή είχε η κατη-
γορία Ένδυση και Υπόδηση (3,8%). 

Σε σχέση με τον Ιούλιο 2020, η

μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε
στην κατηγορία Τρόφιμα και μη
Αλκοολούχα Ποτά (2,2%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - 
Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η
μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία Μεταφορές 
(-4,8%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οι-
κονομικές κατηγορίες συγκριτικά
με τον Αύγουστο του 2019 παρατη-
ρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια 
(-14,8%), ενώ σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα οι κατηγορίες Ενέρ-
γεια και Τρόφιμα-Αλκοολούχα
Ποτά-Καπνός παρουσίασαν τη 
μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστά
-1,3% και 1,3% αντίστοιχα. n
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Προκήρυξη Διαγωνισμών στο πλαίσιο του Έργου 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας»

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας στο πλαίσιο του Έργου «Ανα-
διάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινω-

νικής Ευημερίας», το οποίο δύναται να συγ-
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και των δράσεων και
προγραμμάτων που προωθούνται, ανακοι-
νώνουν την προκήρυξη των πιο κάτω δια-
γωνισμών με αντικείμενο:

1. Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία
καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από
Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρε-
σιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο
του Έργου "Αναδιάρθρωση των Yπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας", Αρ. Διαγωνισμού
ΥΚΕ 4/2020, η οποία αφορά τη Σύναψη
Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο τη 
δημιουργία μιας αγοράς για υπηρεσίες από
επαγγελματίες με ειδικότητες που χρει-
άζονται για τη λειτουργία της αναδιάρθρω-
σης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
Η Συμφωνία Πλαίσιο θα περιλαμβάνει 
κατάλογο ατόμων ανά ειδικότητα, ανά
Επαρχία από τον οποίο θα μπορούν να 
αγοράζουν υπηρεσίες οι ΥΚΕ όποτε 
κρίνουν ότι το χρειάζονται  εντός της 
περιόδου ισχύος της Συμφωνίας, όπως
προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα
Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε ακο-

λουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/
c/prepareViewCfTWS.do?resourceId=
4333707

2. Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία
Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβά-
σεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών
για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας
στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο του
Έργου "Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας", Αρ. Διαγωνισμού
ΥΚΕ 3/2020. Η Σύναψη Συμφωνίας 
Πλαίσιο με αντικείμενο τη δημιουργία 
Αγοράς Υπηρεσιών Επαγγελματικής 
Εποπτείας για παροχή επαγγελματικής επο-
πτείας στους λειτουργούς και συντονιστές
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

(ΥΚΕ) μέσω επαγγελματικών συνεδριών. 
Η επαγγελματική εποπτεία θα παρασχεθεί
παγκύπρια σε λειτουργούς που επιθυμούν
να λάβουν επαγγελματική εποπτεία ή που
έχει κριθεί από την Υπηρεσία ότι το έχουν
ανάγκη (λόγω κρίσης, έκθεση σε δύσκολες
καταστάσεις κ.α.), όπως προσδιορίζεται
αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε ακο-
λουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/
c/prepareViewCfTWS.do?resourceId=
4317350

3. Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία
Καταλόγου για την Αγορά Υπηρεσιών από
Συνοδούς / Μέντορες για παιδιά και συνο-
δούς για άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο
του Έργου "Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας", Αρ. Διαγωνισμού
ΥΚΕ 5/2020. Αντικείμενο της Σύμβασης
είναι η αγορά υπηρεσιών συνοδών / μεντό-
ρων για παιδιά και συνοδών για άτομα με
αναπηρίες που διαμένουν στα Κρατικά
Ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευη-
μερίας. Οι υφιστάμενες ενδεικτικές ανάγκες
σε συνοδούς / μέντορες για παιδιά και συ-
νοδούς για ΑΜΕΑ αναλύονται με περισσό-
τερη λεπτομέρεια στα Έγγραφα Διαγωνι-
σμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε ακο-

λουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/
c/prepareViewCfTWS.do?resourceId=
4317393

4. Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Δια-
χείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας, Αρ. Διαγωνισμού
2/2020. Στο πλαίσιο της Σύμβασης αναμέ-
νεται από την ομάδα του Αναδόχου να ανα-
λάβει την διαχείριση του έργου της ανα-
διάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας και την οργάνωση και παρακο-
λούθηση των απαραίτητων δράσεων, με
στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του
έργου εντός των καθορισμένων χρονοδια-
γραμμάτων και του εγκεκριμένου προϋπο-
λογισμού όπως έχουν καθοριστεί από τις
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ως
περιγράφεται με λεπτομέρεια στα Έγγραφα
Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε ακο-
λουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/
c/prepareViewCfTWS.do?resourceId=
4296456

Περισσότερη πληροφόρηση για τις δρά-
σεις της Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας. n

Θέμα: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης
(Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εγκύκλιος επιστολή της Διευθύντριας
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού με ημερομηνία 16η

Σεπτεμβρίου προς Υπουργεία και Υπηρεσίες
του Δημοσίου διαβιβάζει ενημερωτικό
υλικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά
με τη δυνατότητα παραχώρησης μέχρι τεσ-
σάρων (4) θέσεων για Πρακτική Εξάσκηση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρώτο
εξάμηνο του 2021, σε Κύπριους Λειτουρ-
γούς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα
είναι διάρκειας τριών μέχρι πέντε μηνών και
θα αρχίσουν την 1η ή 16η Μαρτίου του
2021.

Με βάση το γεγονός ότι ο αριθμός των
υποψηφιοτήτων που θα διαβιβαστούν στην
Ε.Ε. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσ-
σερεις, παρακαλείστε όπως υποδείξετε ένα
κατάλληλο υποψήφιο για συμμετοχή στο εν
λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάνοντας
παράλληλα και αναφορά για έναν εναλλα-
κτικό υποψήφιο. Σημειώνεται ότι προτεραι-
ότητα επιλογής θα έχουν μόνιμοι Λειτουρ-
γοί, ενώ σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής
και συμμετοχής της Ε.Ε. δεν θα γίνονται
αποδεκτές αιτήσεις από Λειτουργούς που
ήδη έχουν επωφεληθεί μέσω άλλης εκπαί-
δευσης/ συμβολαίου/ εργοδότησης σε Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία/ Οργανισμό.

Τονίζεται ότι για τα πιο πάνω προγράμ-
ματα η Κύπρος δικαιούται να υποβάλει αι-
τήσεις για Δημόσιους Λειτουργούς για την
επιλογή των οποίων, βασική παράμετρος
ενδείκνυται να είναι η εμπλοκή τους στα
κλιμάκια Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ).

Σημειώνεται ότι τα έντυπα αιτήσεων των
υποψηφίων θα πρέπει: (α) να αναγράφουν
ως μητρική γλώσσα την Ελληνική και (β) να
αναφέρουν ως υπηκοότητα την κυπριακή.

Η αίτηση συμμετοχής, μαζί με το βιογρα-
φικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να ετοι-
μαστεί σε μια από τις τρεις γλώσσες που δί-
νονται στη βάση του ειδικού εσώκλειστου
εντύπου (Εn, για αγγλικά, Fr, για γαλλικά,
De, για γερμανικά), θα πρέπει να υποβλη-
θεί στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού το αργότερο μέχρι την Παρα-
σκευή 9 Οκτωβρίου 2020, τόσο σε έντυπη
όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:
mcharilaou@papd.mof.gov.cy.

Τονiζεται ότι ο υποψήφιος θα
πρέπει να δηλώσει ενδιαφέρον
για τρεις Γενικές Διευθύνσεις
(σε ιεραρχημένη σειρά προτίμη-
σης). Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν περισ-
σότερες λεπτομέρειες για την
κάθε Γενική Διεύθυνση μέσω
του Διαδικτύου στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση http://ec.eu-
ropa.eu./dgs_en.htm ή από Λειτουργούς που
έχουν ήδη λάβει μέρος στα Προγράμματα
αυτά στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι οι Λει-
τουργοί που υποδεικνύουν ενδιαφέρον για
τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων
"DG External Relations", θα πρέπει, μαζί με
την αίτηση συμμετοχής τους να υποβάλουν
και γραπτή εξουσιοδότηση για τη χρήση
εμπιστευτικών εγγράφων σύμφωνα με τους
κανονισμούς ασφαλείας των διαβαθμισμέ-
νων πληροφοριών, εγγράφων και υλικού.

Από τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί
από τη συμμετοχή Λειτουργών στα εν λόγω
προγράμματα συμπεραίνεται ότι για τη μέ-
γιστη αξιοποίηση της ευκαιρίας που προ-
σφέρεται από την Ε.Ε., είναι απαραίτητο
όπως ο κάθε υποψήφιος έχει σαφείς στό-

χους για τους μήνες που θα είναι τοποθετη-
μένος στις Βρυξέλλες, οι οποίοι να τυγχά-
νουν της έγκρισης της Υπηρεσίας του. Για
το σκοπό αυτό, στο στάδιο της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τους διάφορους Λει-
τουργούς προς την Υπηρεσία τους για συμ-
μετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, θα ήταν
χρήσιμο όπως αυτοί εκδηλώνουν το ενδια-
φέρον τους με την υποβολή προς την Υπη-
ρεσία τους συγκεκριμένης πρότασης για
τους στόχους της εκπαίδευσης, η οποία να
ετοιμάζεται σε συνεργασία των ενδιαφερο-

μένων με τους Λειτουρ-
γούς/Συντονιστές για θέ-
ματα Ε.Ε. του κάθε Υπουρ-
γείου. Οι προτάσεις των
ενδιαφερομένων θα εξετά-
ζονται από το Υπουρ-
γείο/Υπηρεσία τους και
όταν χρειάζεται θα συμ-
πληρώνονται ανάλογα
ώστε να διασφαλίζεται ότι

το αντικείμενο της εκπαίδευσης αντανακλά
και συμβάλλει στις προτεραιότητες της
Υπηρεσίας. Με την επάνοδό του στην
Κύπρο, ο Λειτουργός θα ετοιμάζει και υπο-
βάλλει στο Υπουργείο/Υπηρεσία του τε-
χνική έκθεση αναφορικά με τους στόχους
που έχουν τεθεί, με αντίγραφο στο Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκ-
παίδευσης του εν λόγω Λειτουργού, δε θα
γίνεται αντικατάστασή του, ούτε και θα
υπάρξει καταβολή αποζημιώσεων λόγω
υπερωριών που να οφείλονται στην απου-
σία του. Νοείται επίσης ότι μετά την επι-
στροφή του Λειτουργού θα ανατεθούν σε
αυτόν συναφή καθήκοντα ώστε η εμπειρία
που θα έχει αποκτηθεί να αξιοποιηθεί στο

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Όσον αφορά στο κόστος της πιο πάνω

εκπαίδευσης σημειώνεται ότι η Ε.Ε. δεν
προσφέρει οποιοδήποτε επίδομα σε άτομα
που ήδη εργοδοτούνται στη χώρα προέλευ-
σής τους. Συνεπώς για τις περιπτώσεις των
Δημόσιων Υπαλλήλων, το σχετικό κόστος
της εκπαίδευσης (δηλ. μηνιαίο επίδομα δια-
μονής/διατροφής, κόστος αεροπορικού ει-
σιτηρίου και μεταφορικά έξοδα για μετά-
βαση στο/από το αεροδρόμιο) καλύπτεται
από την Κυπριακή Κυβέρνηση από κατάλ-
ληλο Άρθρο του Υπουργείου/Tμήματος/
Υπηρεσίας του. Ως εκ τούτου, πριν την υπο-
βολή αίτησης για συμμετοχή Λειτουργού
στο σχετικό πρόγραμμα, θα πρέπει να ελέγ-
χεται από το οικείο του Υπουργείο/Υπηρε-
σία ότι οι απαραίτητες πιστώσεις είναι δια-
θέσιμες και όπως μαζί με την αίτηση επι-
συνάπτεται σχετική βεβαίωση. Αναφορικά
με την απαίτηση της Ε.Ε. για ασφαλιστική
κάλυψη έναντι ατυχημάτων εσωκλείεται
σχετική επιστολή του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού.

Τέλος, κατά την εξέταση του θέματος πα-
ρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι να λάβουν
σοβαρά υπόψη σημείωμα του Υπουργείου
Εξωτερικών, αναφορικά με τη συμμετοχή
Δημόσιων Λειτουργών στα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (επι-
συνάπτεται αντίγραφο στην Εγκύκλιο Επι-
στολή της Διευθύντριας του ΤΔΔΠ). Τονί-
ζεται για ακόμη μια φορά ότι, η υποβολή
οποιασδήποτε υποψηφιότητας συνεπάγεται
και τη δέσμευση της Υπηρεσίας του υποψη-
φίου και του ιδίου για αποδοχή της συμμε-
τοχής του στο πρόγραμμα, σε περίπτωση
που του προσφερθεί θέση. n

Παραχώρηση 
τεσσάρων θέσεων
για εξάσκηση 
στην Κομμισιόν
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Έναρξη των εργασιών του 57ου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων
από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ συν. Αντώνη Κουτσούλλη

Τις εργασίες του 57ου Συνεδρίου των
Αντιπροσώπων, που την πρώτη μέρα,
στις 15 Σεπτεμβρίου, πραγματοποι-

ήθηκαν στο Ξενοδοχείο Χίλτον Λευκωσίας,
άνοιξε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ σ. Αντώ-
νης Κουτσούλλης ο οποίος ανάφερε ότι το
φετινό Συνέδριο πραγματοποιείται ετερο-
χρονισμένα και ύστερα από αλλεπάλληλες
αναβολές λόγω της ανείπωτης πανδημίας
του κορωνοϊού και είναι ευτυχής η συγκυ-
ρία γιατί μας δίδεται σήμερα η δυνατότητα
να το υλοποιήσουμε. Ευχήθηκε στη συνέ-
χεια να είναι όλοι καλά στην υγεία τους, και
αφού επισήμανε ότι η απαιτούμενη πλει-
οψηφία για την πραγματοποίηση του Συνε-
δρίου είχε διασφαλιστεί, κύρηξε την έναρξη
των εργασιών του.

Τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ καλω-
σορίζοντας τους συνέδρους, ότι το Συνέ-
δριο των Αντιπροσώπων είναι το κυρίαρχο
Σώμα της Οργάνωσής μας και στα πλαίσια
των εργασιών του, θα ανασκοπηθεί η δράση
στο χρόνο που μεσολάβησε από το προ-
ηγούμενο Συνέδριο και θα αποφασίσουν οι
μελλοντικές ενέργειες και οι περαιτέρω χει-
ρισμοί.

Ανάφερε ακόμη ο Αντώνης Κουτσούλλης:
«Τις εργασίες μας προκαθορίζει το υλικό

που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και ο κατά-
λογος των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης.

Το θεματολόγιο που έχουμε μπροστά μας
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των προβλημά-
των που απασχολούν τα μέλη μας και τη
Δημόσια Υπηρεσία γενικότερα.  Στα θέματα
αυτά μέσα από ελεύθερο και δημιουργικό
διάλογο θα διαμορφώσουμε καθοδηγητική
γραμμή προς το Γενικό Συμβούλιο για την
παραπέρα πορεία μας.

Για την ομαλή διεκπεραίωση των εργα-
σιών και την κατάληξή τους στα καλύτερα
δυνατά συμπεράσματα και τις πιο ορθές
αποφάσεις έχουμε πυξίδα και οδηγό τις δια-
δικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές
της Οργάνωσής μας, μαζί με τις εμπειρίες
από τη μακρόχρονη δράση της.  Και είναι η
δράση αυτή και οι αρχές και τοποθετήσεις
της ΠΑΣΥΔΥ που την έχουν αναδείξει σε
καταξιωμένη και υπεύθυνη συνδικαλιστική
έπαλξη στο χειρισμό και την προώθηση των
θεμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και της
Υπηρεσίας.  Τη μελέτη και προώθηση των
προβλημάτων μας εντάσσουμε στο γενικό-
τερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
που επικρατεί στον τόπο μας.  Αφουγκρα-
ζόμαστε και συνειδητοποιούμε τα μηνύματα
των καιρών και συναισθανόμαστε το δικό
μας καθήκον και τις δεσμεύσεις μας προς τα
μέλη και την τάξη που εκπροσωπούμε. Ταυ-
τόχρονα, όμως, με υπευθυνότητα συνεκτι-
μούμε και τις γενικότερες κοινωνικές συν-
θήκες και το καθήκον μας προς το κοινω-
νικό σύνολο.

Σ’ αυτά τα πλαίσια, καλούμαστε όλοι να

εργαστούμε με νηφαλιότητα και ωριμότητα,
με τη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούμε και
πάλι σε αποτελέσματα που θα  προωθήσουν
τα θέματά μας στις ορθότερες υπό τις περι-
στάσεις ρυθμίσεις.»

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ υπογράμμισε
ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι οι λειτουρ-
γοί της κρατικής μηχανής που εξυπηρετεί
το λαό και τον τόπο και από την αποτελε-
σματικότητα και την επάρκειά μας εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό και η πρόοδος όλων.
Έχουμε είπε, στο ενεργητικό μας την κατα-
γραφή και αναγνώριση διαχρονικά της επι-
τυχούς διεκπεραίωσης του έργου μας, τόσο
σε κομβικά σημεία της σύγχρονης ιστορίας
μας, όσο και πολύ πρόσφατα όταν ο δημό-
σιος τομέας υπήρξε πρωτοστάτης στην
αναχαίτιση της ανείπωτης πανδημίας του
κορωνοϊού, αναδεικνύοντας το θεμελιακό
ρόλο της δημόσιας υπηρεσίας στην αντιμε-
τώπιση κρίσεων και συνθηκών έκτακτης
ανάγκης.  Δικαιούμαστε λοιπόν να απαι-
τούμε και ικανοποίηση των δικών μας αιτη-
μάτων, αλλά και απαλλαγή της υπηρεσίας
από προβλήματα που την ταλανίζουν και

την ταλαιπωρούν.
Με πλήρη επίγνωση των θεμελιακών

αυτών παραμέτρων, κάλεσε ο Πρόεδρος
όλους να προχωρήσουν με τις εργασίες για
τη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων στα
υπό συζήτηση θέματα, που θα αναβαθμί-
σουν τη δράση και τη θέση της Οργάνωσής
μας και θα επιφέρουν προοπτικά ικανοποι-
ητικές ρυθμίσεις στις διεκδικήσεις των
μελών μας.

Απεύθυνε ιδιαίτερα έκκληση προς όλους
να επικεντρωθούν στην ουσία των υπό συ-
ζήτηση θεμάτων και να αποφύγουν πιθανές
και αχρείαστες επαναλήψεις πρόδηλων λε-
πτομερειών, ώστε να καλυφθούν λόγω και
των ιδιαζουσών συνθηκών έγκαιρα και ισο-
ζυγισμένα όλα τα θέματα του Συνεδρίου.

Υπενθύμισε επίσης ο Αντώνης Κου-
τσούλλης ολοκληρώνοντας την ομιλία του,
ότι κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών του
Συνεδρίου θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες στο
Αμφιθέατρο της Οργάνωσής μας για την
ανάδειξη Γενικού Γραμματέα μέσα από
ελεύθερες διαδικασίες και στη βάση των
σχετικών προνοιών του Καταστατικού.

Καλούμαστε όλοι τόνισε να επιδείξουμε
το αναγκαίο αίσθημα ευθύνης για την
ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, διατη-
ρώντας τη συνοχή και την ενότητα της Ορ-
γάνωσής μας αλώβητη.  Με πλήρη σεβασμό
στο όποιο αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα
των εκλογών θα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι
και αδιαίρετοι να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας για την εξυπηρέτηση των στόχων μας
και των σκοπών που έχουμε ταχθεί να υπη-
ρετούμε.

Τελειώνοντας ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στις εργασίες του Συνεδρίου. n

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα για αποστασιοποίηση πραγματοποιήθηκε το
57ο Συνέδριο στο Χίλτον Λευκωσίας, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Σε ενεργό δράση καταμέτρησης των ψήφων τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος σ. Αντώνης Κουτσούλλης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
και συγχαίρει το νέο Γενικό Γραμματέα σ. Στράτη Ματθαίου.

Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου με πλήρη εφαρμογή πρωτοκόλλου έγιναν οι αρχαιρεσίες
για Γενικό Γραμματέα στην Αίθουσα Συνεδρίων στο κτήριο της Οργάνωσής μας.
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Εισηγητική ομιλία στο 57ο Ετήσιο
Συνέδριο των Αντιπροσώπων έκαμε ο
τέως Γενικός Γραμματέας Γλαύκος

Χατζηπέτρου ο οποίος επίσης καλωσόρισε
στο Συνέδριο τους συμμετέχοντες και εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα ότι μέσα από το διά-
λογο και τον προβληματισμό που θα ανα-
πτυχθεί το Συνέδριο θα καταλήξει στις πιο
ενδεδειγμένες υπό τις περιστάσεις αποφά-
σεις.

Είπε ο Γλαύκος Χατζηπέτρου ειδικότερα
για τις οικονομικές εξελίξεις και την Παν-
δημία:

«Είναι πασιφανές ότι το φετινό Συνέδριο
της Οργάνωσής μας, πραγματοποιείται
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες
για τον τόπο και το λαό μας.  

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η
χρονιά για την κυπριακή οικονομία. Aπό το
2015 μέχρι το 2019, είχαμε μέσο ετήσιο
ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης πέραν του
4%, επίδοση που κατέτασσε την Κύπρο στις
πιο ψηλές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά γενική ομολογία η πορεία ανάπτυξης
της οικονομίας μας ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παρα-
τηρητές.

Η πανδημία COVID-19 ανέτρεψε τα
πάντα. Η αντιμετώπιση των κοινωνικών και
οικονομικών επιπτώσεων που η εξέλιξη
αυτή έχει επιφέρει στην κυπριακή οικονο-
μία, όπως και στις οικονομίες της Ε.Ε. αλλά
και διεθνώς, λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων που επιβεβλημένα έχουν ληφθεί, επη-
ρεάζει σημαντικά τις βραχυπρόθεσμες και
μεσοπρόθεσμες προοπτικές και προτεραι-
ότητες της οικονομίας. 

Η κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων για
στήριξη του συστήματος υγείας, των ευπα-
θών ομάδων του πληθυσμού, του εισοδή-
ματος των εργαζομένων και διατήρηση θέ-
σεων εργασίας, καθώς και των επιχειρή-
σεων και των αυτοεργοδοτουμένων που
πλήγηκαν από την πρωτοφανή αυτή κρίση,
μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας τους
και της τόνωσης της κατανάλωσης, αλλά
και της στήριξης συγκεκριμένων τομέων
που έχουν πληγεί ιδιαίτερα. 

Πρώτιστο στόχο αποτέλεσε η θωράκιση
του συστήματος υγείας ώστε να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες περίθαλψης των πολι-
τών, αλλά και η διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής και η αποτροπή της αύξησης της
ανεργίας. 

Για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ο
ομιλητής ανάφερε ότι το ποσοστό ανεργίας
κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε οριακή
αύξηση στο 7.1% του εργατικού δυναμικού
σε σχέση με 6.7% κατά την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο, υποδεικνύοντας ότι οι πολι-
τικές και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για
συγκράτηση των απολύσεων, υπήρξαν σε
μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές. 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του
διεθνούς Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγη-
σης Standard & Poor’s διατηρείται τόσο  η
πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα
(ΒΒΒ-), όσο και οι προοπτικές  της κυπρια-
κής οικονομίας.

Ασφαλώς, οι προοπτικές είναι άμεσα
συνδεδεμένες με τη χρονική διάρκεια και το
εύρος εξάπλωσης του ιού.  Να ευχόμαστε
να μην υπάρξει νέο κύμα εξάπλωσης του ιού
σε μεταγενέστερο στάδιο που θα οδηγήσει
σε νέα περιοριστικά μέτρα, γιατί σε τέτοια
περίπτωση  οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα
οδυνηρές. 

Βασικός ρόλος του Συνεδρίου
Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου επισήμανε ότι

αναμφίβολα τα Συνέδρια είναι σημαντικός
σταθμός στην ιστορική πορεία κάθε οργα-
νωμένου συνόλου και αποτελούν το συνδε-
τικό κρίκο του παρόντος και του μέλλοντος
που στηρίζεται στη συσσωρευμένη εμπειρία
του παρελθόντος.  

Πρόσθεσε ότι το 57ο Συνέδριο, σηματο-
δοτεί τη μακρόχρονη πορεία της ΠΑΣΥΔΥ
και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει
στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των εργα-
σιακών σχέσεων στον πολύ σημαντικό και
καίριο για την κοινωνία και τη χώρα μας,
δημόσιο τομέα. 

Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι η μα-
κρόχρονη και πλούσια σε δράση και επι-
τεύγματα ιστορία της ΠΑΣΥΔΥ, είναι ταυ-
τισμένη με την πολυσήμαντη, πολυτάραχη
και δημιουργική πορεία του συνδικαλιστι-
κού κινήματος της Κύπρου, καθώς και με
τους σκληρούς, διεκδικητικούς, επίπονους
και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αγώνες
των εργαζομένων του τόπου μας, για την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, ενί-
σχυση του βιοτικού  τους επιπέδου, αλλά
και για βελτίωση των συνθηκών εργασίας
τους.

Σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος της
ΠΑΣΥΔΥ για την ομαλή και παραγωγική
λειτουργία του κράτους και της κρατικής
μηχανής.  Γι’ αυτό, διαχρονικά, η ΠΑΣΥΔΥ
στις σχέσεις της με την εκάστοτε κυβέρ-
νηση εμπνέεται και καθοδηγείται από τις
αρχές του αλληλοσεβασμού, της αλληλο-
κατανόησης, της συνεργασίας και της αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης, και στις όποιες διεκδι-
κήσεις της επιδιώκει τον εποικοδομητικό
διάλογο, τη συναίνεση και τη συνδιαλλαγή.
Για τα Πεπραγμένα

Ανάφερε στη συνέχεια ότι όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος ετοιμάστηκε και δό-
θηκε έγκαιρα η Έκθεση Πεπραγμένων του
Γενικού Συμβουλίου για να δοθεί στους Αν-
τιπροσώπους ο απαιτούμενος χρόνος να τη
μελετήσουν.

Η Έκθεση Πεπραγμένων δεν περιλαμβά-
νει τη μέρα παρά μέρα δράση της Οργάνω-
σής μας.  Είναι συνοπτική και αναφέρεται
στα πλέον σημαντικά θέματα που μας απα-
σχόλησαν, τις ενέργειες που κάναμε και τα
αποτελέσματα που είχαμε.

Για πολλά από τα γενικά αλλά και τα επί
μέρους προβλήματα έχουν επιτευχθεί συμ-
φωνίες και έχουν προωθηθεί απόλυτα ικα-
νοποιητικές ρυθμίσεις.

Όμως,  θα πρέπει να δεχθούμε, ότι σειρά
προβλημάτων που μας απασχολούν, παρά
τις προσπάθειες που αδιαμφισβήτητα έγι-
ναν για επίλυσή τους, εξακολουθούν να πα-
ραμένουν σε εκκρεμότητα.

Στην ενότητα των θεμάτων που συγκρο-
τούν το κεφάλαιο Οργάνωση και Λειτουρ-

γία της Δημόσιας Υπηρεσίας, γίνεται εκτε-
ταμένη αναφορά στις Σελ. 24 – 27 των Πε-
πραγμένων. Ειδικότερα γίνεται αναφορά
στη συμφωνία που συνομολογήθηκε με-
ταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για την με-
ταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του Δημό-
σιου Τομέα που ενσωματώθηκε σε σειρά
Νομοσχεδίων, τα οποία κατατέθηκαν στη
Βουλή των Αντιπροσώπων την 26.8.2016
και εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα.
Βασικές πρόνοιες αυτών των νομοσχεδίων
ήταν η ενίσχυση της κινητικότητας του
προσωπικού, το νέο σύστημα αξιολόγησης
και η εισαγωγή νέων, σύγχρονων και και-
νοτόμων ρυθμίσεων για την προαξιμότητα
του προσωπικού. Και χωρίς οποιαδήποτε
επιφύλαξη λέμε ότι για την καθυστέρηση
αυτή κανένας δε μπορεί να επιρρίπτει ευ-
θύνες στην ΠΑΣΥΔΥ. 

Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να δια-
φεύγει κανενός ότι η δημόσια υπηρεσία
στηρίζει το κράτος και είναι το κατ΄ εξοχήν
όχημα υλοποίησης του Προγράμματος της
κάθε διακυβέρνησης.

Αναμφίβολα από την ομαλή λειτουργία
της εξαρτάται η ομαλή και απρόσκοπτη πα-
ροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις.

Δυστυχώς, όμως, αρχικά λόγω της κακής
δημοσιονομικής κατάστασης, του μνημο-
νίου που ακολούθησε και τώρα λόγω των
συνεπειών της πανδημίας, η δημόσια υπη-
ρεσία παραμελείται και αφήνεται στο περι-
θώριο.  
Αρνητικές επιπτώσεις

Τόνισε ιδιαίτερα ο Γλαύκος Χατζηπέτρου
ότι οι ισοπεδωτικές πολιτικές της παγοποί-
ησης των προαγωγών και των προσλήψεων
έχουν πραγματικά αποδυναμώσει την κεν-
τρική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της.
Πολλά κυβερνητικά τμήματα αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα σωστής οργάνωσης και
ορθολογικής κατανομής των εργασιών που
είναι επιφορτισμένα να προσφέρουν. Η
απαγόρευση των προσλήψεων αποδυνά-
μωσε τα κυβερνητικά τμήματα από λει-
τουργούς της 1ης γραμμής,  από λειτουρ-
γούς που εξυπηρετούν τους πολίτες.  Σε όλο
αυτό το διάστημα, που εφαρμόστηκαν οι
πολιτικές αυτές η δημόσια υπηρεσία κατάν-
τησε ο φτωχός συγγενής αφού αποπαγο-
ποιήθηκαν εκατοντάδες θέσεις σε άλλους
τομείς δραστηριοτήτων του κράτους, όχι
όμως στη δημόσια υπηρεσία.  

Δεν υποστηρίζουμε, είπε, την επιστροφή
σε πολιτικές μαζικών προσλήψεων, γνωρί-
ζοντας ότι το κράτος πρέπει να εφαρμόζει
μια ισοζυγισμένη οικονομική πολιτική ώστε
τα δημόσια οικονομικά να παραμένουν υγιή
και να έχουν επίσης και τις αντοχές να αν-
τιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις
όπως η σημερινή με την πανδημία.  Από την
άλλη, όμως, πρέπει οι όποιες προσλήψεις

γίνονται να κατανέμονται ισομερώς και
βάση των πραγματικών αναγκών στους το-
μείς εκείνους που πραγματικά έχουν διαπι-
στωμένες ανάγκες.

Συνέχισε με την ενότητα των θεμάτων
που συγκροτούν το κεφάλαιο Γενικά Επαγ-
γελματικά Θέματα.  Για τα θέματα που
απορρέουν από τη συμφωνία πλαίσιο Κυ-
βέρνησης - ΠΑΣΥΔΥ θα  ήθελα να ανα-
φερθώ στο συνταξιοδοτικό και να  σημει-
ώσω ότι το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε
τελικά την αναγκαία έγκριση στον συν.
Νίκο Κουλλαπή να ετοιμάσει αναλογιστική
μελέτη για την ΠΑΣΥΔΥ.  Με τη συμπλή-
ρωση της αναλογιστικής μελέτης θα προ-
χωρήσουμε σε εντατική διαβούλευση για να
υπάρξει κατάληξη στο καίριο αυτό θέμα.

Στην ίδια  ενότητα  γίνεται αναφορά στη
γνωστή  απόφαση της πλειοψηφίας της
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
που εκδόθηκε στις 10/4/2020.

Θύμισε ότι με τη δημοσιοποίηση  των
ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού
Δικαστηρίου με τις οποίες κρίθηκαν ως αν-
τισυνταγματικές οι διατάξεις που αποτέλε-
σαν τη δικαιοδοτική βάση για τον περιορι-
σμό της μισθοδοσίας και των συντάξεων, τη
μη παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμα-
ριθμικών αυξήσεων  και  την αποκοπή από
τις μηνιαίες απολαβές ποσού που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό ίσο με 3% ως εισφορά στο
Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, σύσσωμη
η πολιτική/κομματική εξουσία σε πλήρη
συντονισμό με τον επιχειρηματικό  κόσμο
καταδίκασε τις αποφάσεις αυτές.

Ομολογουμένως είναι με έκπληξη είπε,
που πληροφορηθήκαμε τις αποφάσεις του
Εφετείου, αφού οι αρχές που υιοθετήθηκαν
στις αποφάσεις αυτές συγκρούονται με τις
αποφάσεις Φυλακτού κ.ά. v. Δημοκρατίας
(2013) 3 Α.Α.Δ. 565 που αφορούσε στις
αποκοπές που επιβλήθηκαν στις μηνιαίες
αποδοχές των Δικαστών της Δημοκρατίας,
την Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.ά. v. Δημο-
κρατίας (2014) 3 Α.Α.Δ. 361 που αφορούσε
την περιστολή των διπλών συντάξεων κρα-
τικών αξιωματούχων, αλλά και την Αυξέν-
της Αυξεντίου κ.ά. v. Δημοκρατίας, Υποθέ-
σεις Αρ. 898/2013 κ.ά., ημερ. 15.11.20156
που στηρίχθηκε στην Κουτσελίνη-Ιωαννί-
δου και αφορούσε σε πολλαπλές συντάξεις.
Να σημειωθεί ότι η τελευταία απόφαση εκ-
δόθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο και
ο Έντιμος Γενικός Εισαγγελέας δεν θεώ-
ρησε σκόπιμο να την εφεσιβάλει.
Προσφυγή στο ΕΔΑΔ

Εδώ θα πρέπει να λεχθεί ότι μετά την έκ-
δοση της υπό αναφορά  απόφασης είναι δυ-
νατή η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για
την αδικαιολόγητη στέρηση μέρους του μι-
σθού και/ή της σύνταξης, για παραβίαση
της αρχής για ίση μεταχείριση και  για πα-
ραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι επίσης δυνα-
τόν να  ανατραπεί η υπό αναφορά απόφαση
της Ολομέλειας κατά την εκδίκαση πολλών
άλλων προσφυγών που εκκρεμούν ενώπιον
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είπε ο τέως
Γ.Γ.

Για το θέμα της μονιμοποίησης των Ερ-
γοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου ανάφερε
ότι η Οργάνωσή μας στήριξε και στηρίζει με
θέρμη τα αιτήματα των Εργοδοτουμένων
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.  Ως απο-
τέλεσμα των προσπαθειών μας χρόνια προ-

Εισηγητική ομιλία του τέως Γενικού Γραμματέα στο 57ο Συνέδριο 
για τη δράση της Οργάνωσης και τους κύριους στόχους της
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Προηγμένος εξοπλισμός ασφαλείας 
σε όλα τα νέα οχήματα

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί δρό-
μοι είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο με 49 θα-
νάτους κατά μέσο όρο ανά εκατομμύριο κατοί-
κους. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι θάνατοι που
έχουν ως βασική αιτία τα τροχαία έχουν μειωθεί
κατά το ήμισυ, όμως η προσπάθεια που γίνεται
από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να συνεχι-
στεί για να μειωθούν ακόμη περισσότερο το πο-
σοστό θνησιμότητας.

Αυτός είναι ο λόγος που η ΕΕ έχει θέσει νέους κανόνες που θα καθιστούν υποχρεωτικό
προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας σε όλα τα νέα οχήματα που πωλούνται στην Ευρώπη.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και προειδοποίηση υπνηλίας και προσοχής οδηγού. Θα ισχύ-
σουν πιθανόν από τον Μάιο του 2022 για όλα τα μοντέλα που θα κατασκευάζονται και
από τον Μάιο του 2024 θα είναι απαραίτητα για τα νέα μοντέλα που ήδη κυκλοφορούν.

Παράλληλα, θα υπάρξει προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας σε κάθε ευρωπαϊκή
χώρα ώστε να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κοινωνικές τάσεις, όπως η
γήρανση του πληθυσμού ή η αύξηση των χρηστών ποδηλάτωνν.

Τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα εφαρμοστούν στα νέα αυτοκίνητα τα
επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να μειώσουν δραστικά τον αριθμό των θανατηφόρων τρο-
χαίων ατυχημάτων, δεδομένου ότι το ανθρώπινο λάθος εμπλέκεται, σύμφωνα με έρευνες,
σε περίπου 95% όλων των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα σημαντικότερα συστήματα και χαρακτηριστικά που θα είναι απαραίτητα στα αυτοκί-
νητα και θα τα κάνουν περισσότερη ασφαλή είναι η ευφυής βοήθεια ταχύτητας, που είναι
ένα σύστημα προειδοποίησης του οδηγού που θα τον ενημερώσει όταν υπερβαίνει το όριο
ταχύτητας του συγκεκριμένου δρόμου.

- Προειδοποίηση υπνηλίας και προσοχής οδηγού: Είναι ένα σύστημα που συμβουλεύει
μέσω ενός μηνύματος στο καντράν του αυτοκινήτου τον οδηγό να κάνει μία στάση για
έναν καφέ ή να σταματήσει σε κάποιο πάρκινγκ για να ξεκουραστεί.

- Προηγμένη προειδοποίηση απόσπασης της προσοχής του οδηγού για να διατηρείται η
προσοχή στην οδήγηση.

- Σήμα στάσης έκτακτης ανάγκης σε μια επικίνδυνη κατάσταση, όπως να αναβοσβήνουν
τα φλας όταν ο οδηγός φρενάρει ξαφνικά, 

- Σύστημα ανίχνευσης αναστροφής για την αποφυγή συγκρούσεων με άτομα και αντι-
κείμενα πίσω από το όχημα, με τη βοήθεια κάμερας ή οθόνης.

- Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών που προειδοποιεί τον οδηγό όταν υπάρ-
ξει απώλεια πίεσης. 

- Καταγραφή δεδομένων συμβάντων για την καταχώριση σχετικών δεδομένων λίγο πριν,
κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από τροχαίο ατύχημα. n

Η ΕΕ ενέκρινε την πρώτη της έκθεση
στρατηγικών προβλέψεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη
της έκθεση στρατηγικών προβλέψεων, με
στόχο τον εντοπισμό αναδυόμενων προκλή-
σεων και ευκαιριών για την καλύτερη καθοδή-
γηση των στρατηγικών επιλογών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Οι στρατηγικές προβλέψεις θα τροφοδοτή-
σουν σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής. Θα

στηρίξουν την Επιτροπή στον σχεδιασμό μελλοντοστραφών πολιτικών και νομοθεσίας που
θα εξυπηρετούν τόσο τις τρέχουσες ανάγκες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες των
Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση του 2020 παρουσιάζει το σκεπτικό για τη χρήση προβλέ-
ψεων κατά τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και εισάγει μια ολοκληρωμένη έννοια της ανθε-
κτικότητας της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, η έκθεση στρατηγι-
κών προβλέψεων του 2020 εξετάζει την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε τέσσερις διαστάσεις: κοι-
νωνική και οικονομική, γεωπολιτική, πράσινη και ψηφιακή. Για κάθε διάσταση, η έκθεση
προσδιορίζει τις ικανότητες, τα τρωτά σημεία και τις ευκαιρίες που αποκάλυψε η κρίση του
κορονοϊού και που πρέπει να αντιμετωπιστούν μεσο-μακροπρόθεσμα.

Οι στρατηγικές προβλέψεις συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού πολιτικής, στην
ανάπτυξη μακρόπνοων στρατηγικών και στη διασφάλιση της συνοχής των βραχυπρόθε-
σμων δράσεων με τους μακροπρόθεσμους στόχους. Η Επιτροπή βασίζεται εδώ και πολλά
χρόνια σε προβλέψεις· σκοπεύει τώρα να τις ενσωματώσει σε όλους τους τομείς πολιτικής,
ώστε να αξιοποιηθεί η στρατηγική τους αξία. 

Η ενσωμάτωση των προβλέψεων θα επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:
- συστηματική διεξαγωγή ασκήσεων πρόβλεψης για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες

πολιτικής·
- δημοσίευση μελλοντοστραφών ετήσιων εκθέσεων στρατηγικών προβλέψεων, με ανά-

λυση των αναδυόμενων τάσεων και προκλήσεων για την τεκμηρίωση της πολιτικής μας
και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

- στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων προβλέψεων στις διοικήσεις της ΕΕ και των κρα-
τών μελών· και

- δημιουργία μιας συνεργατικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητας εκπόνησης προ-
βλέψεων με ενωσιακά και διεθνή θεσμικά όργανα και εταίρους.

Η ανάπτυξη κοινών σεναρίων προβλέψεων αναφοράς για τη διαμόρφωση της μελλον-
τικής πολιτικής συζήτησης, τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των πολιτικών και τη 
λειτουργία ενός κοινού, προσανατολισμένου προς το μέλλον πλαισίου για προτά-
σεις πολιτικής. Αυτό μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης. n

Ευρωπαϊκό κονδύλι ύψους 
677 εκ. ευρώ για την έρευνα

Με γνώμονα την ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας σε πολλούς τομείς, η Ευρώπη πα-
ρουσιάζει έναν νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων.

Το ύψος των χρηματοδοτήσεων αυτών φτάνει,
σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ενημερωτικό
δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τα 677
εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 

Οι επιχορηγήσεις έχουν ύψος έως €1,5 εκατ.
για 5 έτη, με δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης έως €1 εκατ. Οι 436 βραβευθέντες
του διαγωνισμού “Start Grants” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC - ΕΣΕ) θα
είναι, πλέον, σε θέση να αντιμετωπίσουν μεγάλα επιστημονικά ζητήματα σε πανεπιστήμια
και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη, έχοντας τη σημαντική αυτή και απαραίτητη
χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε.

Οι επιχορηγήσεις αυτές εντάσσονται στο Κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτο-
μίας “Ορίζων 2020” και θα βοηθήσουν τους νέους ερευνητές να δημιουργήσουν ομάδες
που θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν καινοτόμα έργα σε κάθε επιστημονικό τομέα:
από την έρευνα για τα εμβόλια, μέχρι την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και από τα
νανοπλαστικά ως την εξερεύνηση της σκοτεινής ύλης του διαστήματος.

Οι ερευνητές, που επελέγησαν από το ΕΣΕ, έχουν ποικιλόμορφο προφίλ, καθώς προέρ-
χονται από 40 διαφορετικές εθνικότητες και θα έχουν τη βάση τους σε 25 χώρες σε όλη
την Ευρώπη. Η Γερμανία (88 επιχορηγήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο (62), η Ολλανδία (42)
και η Γαλλία (38 επιχορηγήσεις) πρωταγωνιστούν μεταξύ αυτών των χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 13% των αιτήσεων επελέγη στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά αν-
ταγωνιστικού γύρου για χρηματοδότηση, που αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2.500
θέσεις εργασίας για μεταδιδακτορικούς υπότροφους, διδακτορικούς φοιτητές και προσω-
πικό των ιδρυμάτων υποδοχής. 

Να σημειωθεί ότι περίπου το 75% των έργων, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΕ, έχει
οδηγήσει σε επιστημονικά επιτεύγματα ή σε σημαντική επιστημονική πρόοδο, σύμφωνα
με τις σχετικές αξιολογήσεις αντικτύπου.

Σε μια εποχή που η επιστημονική έρευνα είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ, τέ-
τοιες ειδήσεις δημιουργούν ελπίδα. n

H Ευρωπαϊκή Ένωση 
επενδύει προς το Διάστημα

Με την επιτυχημένη εκτόξευση του μικροδορυφόρου
UPMSat-2 η Ε.Ε. αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη
διαστημική τεχνολογία.

Σε μια κίνηση που έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικό
ορόσημο για τη διαστημική εξερεύνηση από την
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας Επίδειξης και Επικύρωσης σε Τροχιά

(IOD/IOV), μικροδορυφόρος UPMSat-2 εκτοξεύθηκε επιτυχώς από το ευρωπαϊκό δια-
στημικό κέντρο Κουρού επί του πυραύλου Vega VV16 της Arianespace. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), με την εκτόξευση ξεκίνησε το πρώτο
από τα 26 πειράματα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της ενωσιακής πρωτοβουλίας IOD/IOV,
η οποία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Ορίζων 2020”. Τα άλλα πειράματα θα ξεκι-
νήσουν μέσα στο διάστημα 2020-22. Η Ε.Ε. συνεισφέρει και σε αυτήν την πτήση επίδειξης
για την εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης (“Proof of Concept”) της υπηρεσίας απο-
στολής μικρών διαστημικών σκαφών Vega.

Ο μικροδορυφόρος αυτός έχει βάρος 50 κιλών, τέθηκε με επιτυχία σε τροχιά κουβαλών-
τας έξι συνολικά ωφέλιμα φορτία για ερευνητικούς σκοπούς από την πλευρά της βιομη-
χανίας, διαστημικών οργανισμών και άλλα ερευνητικά κέντρα. Οι φοιτητές του Πανεπι-
στημίου της Μαδρίτης είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την τελική εξέλιξή του.

Το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για το Διάστημα δεν τελειώνει στην εκτόξευση μικροδορυφόρων
τέτοιου τύπου, αφού η πρωτοβουλία IOD/IOV προάγει την καινοτομία και την ανταγωνι-
στικότητα του διαστημικού τομέα της Ε.Ε, με τη διεξαγωγή πειραμάτων σε διάφορους το-
μείς, όπως η γεωσκόπηση, οι τηλεπικοινωνίες και η δορυφορική πλοήγηση. 

Γίνεται έρευνα και μελέτη πάνω στις πρακτικές κατασκευής δορυφόρων, μαζί με την ει-
σαγωγή νέων τεχνολογιών που μπορούν να έρθουν -μετά τις διαστημικές δοκιμές- στην
αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την
περίοδο 2021-2027, έχει προτείνει τη διάθεση συνολικών κεφαλαίων €16 δις. Το νέο δια-
στημικό πρόγραμμα θα αυξήσει τις επενδύσεις σε διαστημικές δραστηριότητες, λαμβά-
νοντας υπόψη τις νέες ανάγκες και τεχνολογίες και ενισχύοντας την αυτόνομη πρόσβαση
της Ευρώπης στο διάστημα. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου



βλήματα των συναδέλφων οδηγήθηκαν σε
λύση.  Ειδικότερα  αναφέρομαι στις συμ-
φωνίες της ηγεσίας της Οργάνωσής μας
στο επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας και του Υπουργού Οικονομικών, που
ψηφίστηκαν σε νόμους με κυριότερες πρό-
νοιες το μη τερματισμό των υπηρεσιών
όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρό-
νου λόγω πλεονασμού, τη μετατροπή των
συμβάσεων εργασίας όσων συναδέλφων
είχαν συμπληρώσει είτε συμπληρώνουν
υπηρεσία 30 μηνών σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου και τη βελτίωση στην παραχώρηση
φιλοδωρήματος.

Πρόσθετα, με ενέργειες και πάλιν της
ΠΑΣΥΔΥ, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την
απόφασή του με αρ. 84.363 στις 20.02.2018,
ενέκρινε ρυθμίσεις για τα θέματα των
αδειών ανάπαυσης, ασθενείας, μητρότητας,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά. κατ’
αναλογία με τα ισχύοντα για τους μόνιμους
δημοσίους υπαλλήλους.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας δεν
πετύχαμε την πολυπόθητη μονιμοποίησή
τους. Ήταν και είναι η θέση μας ότι ο συλ-
λογικός διορισμός των εργοδοτουμένων
αορίστου χρόνου κρίνεται απαραίτητος,
αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη
λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και
αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής
δομής της δημόσιας διοίκησης, που είναι
θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου.

Και όπως όλοι θα ενθυμούνται προσχέδιο
νομοσχεδίου που ετοίμασε η ΠΑΣΥΔΥ  κα-
τατέθηκε και συζητήθηκε στην Επιτροπή
Νομικών από τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ.
Μετά από κάποιες επιφυλάξεις που ήγειρε
ο τότε Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κλη-
ρίδης η συζήτηση δεν προχώρησε, εν ανα-
μονή νέων προτάσεων από το Υπουργείο

οικονομικών.  Εξ όσων έχουμε πληροφορη-
θεί το υπό αναφορά προσχέδιο νομοσχε-
δίου της ΠΑΣΥΔΥ απεστάλη στο νέο Γε-
νικό Εισαγγελέα κ. Γιώργο Σαββίδη, για να
τύχει νομοτεχνικής εξέτασης. Η προσπά-
θεια συνεχίζεται.  Για να είμαι όμως σαφής
θα ήθελα να τονίσω ότι η μονιμοποίηση των
συναδέλφων που με βάση την ισχύουσα νο-
μοθεσία χαρακτηρίζονται ως Εργοδοτούμε-
νοι Αορίστου Χρόνου δεν θα επηρεάσει κα-
τοχυρωμένα δικαιώματα των μονίμων δη-
μοσίων υπαλλήλων.
Για το ΓεΣΥ

Πέραν των όσων αναφέρονται στις σελ.
34 – 36 των Πεπραγμένων για τα θέματα
της Υγείας επισήμανε ότι η ΠΑΣΥΔΥ
υπήρξε εξ αρχής υπέρμαχος της εφαρμογής
του Γενικού Συστήματος Υγείας και συνέ-
βαλε εποικοδομητικά στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση της μεγάλης αυτής μεταρ-
ρύθμισης. Την υπεύθυνη στάση μας δικαιώ-
νουν οι χιλιάδες των συμπολιτών μας που
με ικανοποίηση λαμβάνουν ισότιμα τις υπη-
ρεσίες υγείας που αξίζουν στο πλαίσιο ενός
Συστήματος Υγείας που δεν έχει σε τίποτα
να ζηλέψει εκείνα άλλων κρατών. Παράλ-
ληλα, στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να
στηρίζουμε την αναδιοργάνωση των δημό-
σιων νοσηλευτηρίων γιατί ακριβώς πι-
στεύουμε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
του Συστήματος Υγείας. Ο εξορθολογισμός
της λειτουργίας τους θα αναβαθμίσει και θα
διαφυλάξει τη λειτουργικότητα και την ποι-
ότητα του ΓεΣΥ για πολλά χρόνια στο μέλ-
λον.

Η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού ανέ-
δειξε τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός Γε-
νικού Συστήματος Υγείας, το οποίο αν και
μόλις στα πρώτα του βήματα, κατάφερε να
ανταπεξέλθει και να συμβάλει ουσιαστικά
στη διαχείριση των περιστατικών COVID-

19. Με την εισαγωγή του ΓεΣΥ πέρσι τον
Ιούνιο, εισαγάγαμε πολλές καινοτομίες και
θεσμούς, όπως του Προσωπικού Ιατρού και
του φαρμακείου της γειτονιάς, ενώ πετύ-
χαμε όλοι μαζί, κοινωνία, Πολιτεία, κοινω-
νικοί εταίροι, να δώσουμε στους ασθενείς
της χώρας μας ισότιμη πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες υγείας χωρίς να τους διαχωρίζουμε
ανάλογα με την οικονομική τους κατά-
σταση ή τη σοβαρότητα της πάθησής τους.

Καθοριστικός ήταν και εξακολουθεί να
είναι ο ρόλος των δημόσιων νοσηλευτη-
ρίων στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι
επαγγελματίες υγείας στα νοσηλευτήρια
του ΟΚΥπΥ κλήθηκαν να παλέψουν με
έναν εχθρό σε μια μάχη άνιση και απέδειξαν
ότι η Κύπρος διαθέτει έναν υψηλού επιπέ-
δου τομέα δημόσιας υγείας με άρτια καταρ-
τισμένο προσωπικό. Οφείλουμε να πούμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επαγγελμα-
τίες υγείας και να εκφράσουμε την ευγνω-
μοσύνη μας σε όσους παρέμειναν στην
πρώτη γραμμή για το έργο τους όλη αυτή
την περίοδο.

Για Πεπραγμένα αναφέρθηκε στις δυσκο-
λίες που υπερπηήθηκαν για επίτευξη συμ-
φωνιών ειδικότερα στην Ελεγκτική Υπηρε-
σία.

Ούτε απλή ούτε και εύκολη  ήταν η ανα-
βάθμιση των Βοηθών Γραφείου, των Τηλε-
φωνητών και των Διανομέων.  Ενδιάμεσα
προτάθηκαν άλλες λύσεις οι οποίες και
απορρίφθηκαν.  Τα ίδια ισχύουν και για
όλες τις άλλες αναβαθμίσεις.

Συμπληρώνοντας την Εισηγητική του
Ομιλία ο Γλαύκος Χατζηπέτρου σημείωσε:

«Η ΠΑΣΥΔΥ, παράλληλα με τη δράση
της για την προώθηση των επαγγελματικών
προβλημάτων των μελών δραστηριοποιεί-
ται σε πολιτιστικά θέματα, στην ανάπτυξη
διεθνών συνδικαλιστικών σχέσεων, καθώς

και σε άλλα επί μέρους θέματα για την προ-
αγωγή των συμφερόντων και της ευημερίας
των μελών, σε ζητήματα που αφορούν τη
γυναίκα, καθώς και σε ευρύτερα κοινωνικά
θέματα. 

Όσον αφορά στο θέμα της ευημερίας των
μελών η Οργάνωσή μας λειτουργεί Στέγη
Συνταξιούχων,  6 Νηπιαγωγεία σε παγκύ-
πρια κλίμακα, Εξοχικά Διαμερίσματα στις
περιοχές Χλώρακας και Πλατρών και Παι-
δική Κατασκήνωση στο Τρόοδος. 

Η  Στέγη, η οποία διαθέτει 40 υπνοδωμά-
τια, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με
ολική νοσηλευτική φροντίδα και ιατρική
κάλυψη καθόλη τη διάρκεια  το 24ώρου.

Στα νηπιαγωγεία μας φοιτούν γύρω στα
880 παιδιά και στα δύο βρεφοκομεία 95
βρέφη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαν-
τικό μέρος των εξόδων λειτουργίας τους το
επωμίζεται η Οργάνωση.  

Στο σημείο αυτό και προτού κλείσω την
ομιλία μου, επιτρέψετε μου να χαιρετίσω
την παρουσία στο Συνέδριο, των Αντιπρο-
σώπων που εκπροσωπούν τα μέλη μας
εκτός Δημόσιας Υπηρεσίας και να τους δια-
βεβαιώσω ότι και τα δικά τους προβλήματα
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ευρύ-
τερων στόχων και επιδιώξεών μας.

Μ’ αυτές τις σκέψεις και εισηγήσεις συ-
νάδελφοι σύνεδροι κλείνω στο σημείο αυτό
την εισηγητική ομιλία μου.  Πιστεύω ότι
από την ανάλυση που έγινε στα διάφορα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και με τις
σχετικές θέσεις και εισηγήσεις που ανα-
πτύχθηκαν, θα βοηθηθούμε να προχωρή-
σουμε από κοινού στη λήψη των ορθότερων
αποφάσεων που θα καθορίσουν τους μελ-
λοντικούς χειρισμούς και την περαιτέρω
πορεία μας.»

Ευχήθηκε τέλος κάθε επιτυχία στις εργα-
σίες του Συνεδρίου. n

Η εισηγητική ομιλία του τέως Γενικού Γραμματέα

Αναμνηστικά γραμματόσημα σε προσωπικότητες της πατρίδας μας
που άφησαν το στίγμα τους σε κορυφαίους τομείς της ιστορίας μας

Συνέχεια από σελ. 9
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Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας
στις 17 Σεπτεμβρίου 2020  των
αναμνηστικών γραμματοσήμων

“Προσωπικότητες της Κύπρου” -  Βάσος
Λυσσαρίδης, Νέαρχος Κληρίδης και
Στέλλα Σουλιώτη. τα Κυπριακά Ταχυδρο-
μεία πραγματοποίησαν Δημοσιογραφική
Διάσκεψη, στην παρουσία του Υπουργού
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ.
Γιάννη Καρούσου. (Για τα αναμνηστικά
γραμματόσημα γράψαμε στην προηγού-
μενη μας έκδοση).

Στο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης των γραμματοσήμων, ο κ. Κα-
ρούσος ανάφερε ότι η αναμνηστική σειρά
γραμματοσήμων “Προσωπικότητες της Κύ-
πρου” είναι αφιερωμένη σε τρεις ανθρώ-
πους που άφησαν το στίγμα τους στην πο-
λιτική, πολιτιστική, νομική, επιστημονική
και εκπαιδευτική  ιστορία του τόπου μας,
τον περασμένο αιώνα. Τρεις άνθρωποι, οι
οποίοι, ο καθένας  στο δικό του τομέα, με
τη δική του προσωπικότητα κατάφεραν η
ιστορία να τους έχει ως φάρο παραδειγμα-
τισμού για τους νεότερους και σημείο ανα-
φοράς για τους μεγαλύτερους 

Ο κ. Καρούσος για το Βάσο Λυσσαρίδη,
αναφέρθηκε, πέραν της πολιτική του δρά-
σης η οποία τον έκανε ευρέως γνωστό στην
Κύπρο και το Εξωτερικό, στη σπουδαία πο-
λιτιστική διαδρομή του,  αφού έκφραζε και
αποτύπωνε τις ανησυχίες και προβληματι-
σμούς του μέσω της ποίησης και της ζω-

γραφικής, στα οποία και διακρίθηκε αρκε-
τές φορές. Στα  100 χρόνια ζωής του σή-
μερα, κατέληξε ο κ. Καρούσος, ο Βάσος
Λυσσαρίδης έχει αποσυρθεί από την ενεργό
πολιτική αλλά είναι εκεί, σύμβολο του
αγώνα μας για απελευθέρωση ….  ένα
στόχο που όλα αυτά τα χρόνια πάλευε να
πετύχει μέσα από την πολιτική, την ποίηση
και τη ζωγραφική.

Στη συνέχεια ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε
στο έργο του Νέαρχου Κληρίδη,  το οποίο
χαρακτήρισε μεγάλης σπουδαιότητας αν
αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικρα-
τούσαν στο τομέα της πρόσβασης σε αρ-
χεία, της επικοινωνίας, της διακίνησης αλλά
και τις οικονομικές συνθήκες που αντιμε-
τώπιζαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.
Καταλήγοντας, ανάφερε ότι  ο δάσκαλος
Νέαρχος Κληρίδης άφησε τεράστια πολιτι-
στική κληρονομιά η οποία συνέβαλε ση-
μαντικά στην καλύτερη αλλά και ευρύτερη
γνώση πτυχών της ιστορίας αλλά και της
γεωγραφίας της Κύπρου, ταυτόχρονα δε
μέσα από τα συγγράμματά του αποκαλύ-
πτεται  ο πλούτος της κυπριακής λαογρα-
φίας και μυθολογίας, καθώς και της εκκλη-
σιαστικής παράδοσης.

Για τη Στέλλα Σουλιώτη, ο κ. Καρούσος
είπε ότι ήταν μια γυναίκα που άφησε με
ανεξίτηλο μελάνι το όνομά της στην πολι-
τική και νομική ιστορία του τόπου μας αλλά
και στην κοινωνική προσφορά και αλλη-
λεγγύη. Η Στέλλα Σουλιώτη καταξιώθηκε

και  κατέχει την πρωτιά ως η πρώτη κύπρια
νομικός, η πρώτη γυναίκα Υπουργός της
Δημοκρατίας ( Δικαιοσύνης και Υγείας) και
ως η πρώτη γυναίκα στο ανώτατο αξίωμα
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
Τελειώνοντας ανέφερε ότι ο χαρακτήρας
της και η νομική της κατάρτιση ήταν αυτό
που όλοι της αναγνώριζαν,  ανάμεσα στους
οποίους και τέσσερεις Πρόεδροι της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας που την είχαν διορί-
σει ως Ειδική Σύμβουλό τους.

Ο Αν.  Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυ-
δρομείων κ. Π. Παυλίδης, αναφέρθηκε στο
έργο των τριών απεικονιζόμενων καθώς και
σε τεχνικές λεπτομέρειες των γραμματοσή-
μων.

Τα γραμματόσημα φιλοτέχνησε ο Μανώ-
λης Εμμανουήλ.

Στις εκδηλώσεις παρέστηκαν ο Πρόεδρος
της ΕΔΕΚ, οι Γενικοί Διευθυντές των
Υπουργείων Μεταφορών Επικοινωνιών και
Έργων και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος. Εκ μέρους του Πολιτι-
σικού Ιδρύματος “Νέαρχος Κληρίδης”  πα-
ρέστει ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας, κ. Κώστας Κληρίδης και εκ
μέρους του Ιδρύματος Βάσος Λυσσαρίδης,
η κα Μάρω Αδαμίδου, Γραμματέας του
Ιδρύματος,   οι οποίοι σε σύντομο χαιρετι-
σμό ευχαρίστησαν τα Κυπριακά Ταχυδρο-
μεία για την τιμητική έκδοση των γραμμα-
τοσήμων. n
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Ο Κυριάκος Παπανικολάου, Ταχυδρομι-
κός Διανομέας, αφυπηρέτησε από τις 29
lουλίου 2020.

Η Αλεξία Ασπρή, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 24 lουλίου 2020.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, Διευθυντής Κλινι-
κής/Τμήματος (Πνευμονολογίας-Φυματιο-
λογίας), αφυπηρέτησε από τις 31 lουλίου
2020.

Ο Πανίκος Χριστοδουλίδης, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), αφυ-
πηρέτησε από τις 31 lουλίου 2020.

Ο Ευγένιος Χατζηπέτρου, Ανώτερος Τε-
χνικός Μηχανικός, Υπουργείο Άμυνας,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Ο Χρίστος Ρ. Μιχαηλίδης, Ανώτερος
Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυ-
ξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2020.

Η Μαρία Κουκκουλή-Κουλλαπή,  Βοη-
θός Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από τις 31 Ιουλίου 2020.

Η Μαρία Χρίστου-Αχιλλέως, Ιδρυματι-
κός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2020.

Η Ελένη Πετράκη-Χριστοφίδου, Πρώτος
Λειτουργός Πολεοδομίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2020.

Ο Χαράλαμπος Στ. Μιχαηλίδης, Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγού-
στου 2020.

Ο Ανδρέας Ζήνωνος, Τεχνικός Μηχανι-
κός Χαρτογραφίας, Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2020.

Ο Ανδρέας M. Χριστοδούλου, Ανώτερος
Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προ-
μηθειών, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγού-
στου 2020.

Ο Γεώργιος Αυξεντίου, Τελωνειακός Λει-
τουργός Α΄, αφυπηρέτησε από τις 3 Αυγού-
στου 2020.

Ο Μάριος Ονησιφόρου, Τελωνειακός
Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε από τις 3 Αυ-
γούστου 2020.

Η Ζηνοβία Αγαθοκλέους, Τελωνειακός
Λειτουργός Α', αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2020.

Ο Αδάμος Κούτρα, Ανώτερος Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φο-
ρολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγού-
στου 2020.

Η Κυριακή Χριστοφή, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2020.

Η Άννα Δημητρίου, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2020.

Η Ναθαλία-Κωνσταντία Κύρου, Ανώτε-
ρος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Η Μαρία Σάββα-Κωστέα, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2020.

Ο Αντώνης Παρασκευά, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2020.

Η Αθανασία Ιερωνυμίδου (Παπαδοπού-
λου), Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογι-
στηρίου, αφυπηρέτησε από τις 2 Αυγού-
στου 2020.

Η Ανδρούλα Παύλου-Αβραάμ, Ανώτερος
Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Η Παναγιώτα Χατζηγεωργίου-Ματθαίου,
Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Ο Γιαννάκης Χατζηιωσήφ, Πρώτος Εκτε-
λεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων
Έργων, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγού-
στου 2020.

Ο Ανδρέας Δ. Αυλωνίτης, Τεχνικός Επι-
θεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Η Ανδρομάχη Θεοδώρου, Τεχνικός,
Τμήμα Αρχαιοτήτων, αφυπηρέτησε από την
1η Αυγούστου 2020.

Ο Νίκος Π. Παπανικολάου, Επιθεωρητής
Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2020.

Η Άννα Γεωργίου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Η Σωτηρούλλα Τήλλυρου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου
2020.

Ο Γεώργιος Αχιλλέως, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου
2020.

Η Ευανθία Χαραλάμπους, Νοσοκόμος,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Η Μαρία Πέτρου, Προϊστάμενος Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλά-
δος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από την
1η Αυγούστου 2020.

Ο Σωτήρης Χριστοδούλου, Φαρμακο-
ποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Η Αναστασία Καβαλιέρο, Χημικός, 1ης
Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Αυγούστου 2020.

Ο Σίμος Συμεού, Δημόσιος Κατήγορος,
Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τις 20
Αυγούστου 2020.

Ο Μάριος Χατζηπέτρου, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Υπουργείο Άμυνας, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2020.

Η πρόωρη αφυπηρέτηση του Νικόλαου
Κωνσταντινίδη, πρώην Δεσμοφύλακα, Φυ-
λακές, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5283 και
ημερομηνία 3 Ιουλίου 2020 (αρ. γνωστο-
ποίησης 517), τροποποιείται ούτως ώστε η
ημερομηνία πρόωρης αφυπηρέτησής του να
είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2019, αντί η 24η
Σεπτεμβρίου 2019, που είχε αρχικά οριστεί.

Η Καίτη Χατζηττοφή, Προϊστάμενη Λει-
τουργός Επισκεπτριών Υγείας, αφυπηρέ-
τησε από τις 13 Αυγούστου 2020.

Η Κυριακή-Κορίνα Κλεάνθους, Δικηγό-
ρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία,
αφυπηρέτησε από τις 20 Αυγούστου 2020.

Η Νικόλ Γρηγορίου, Δικηγόρος της Δη-
μοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε
από τις 20 Αυγούστου 2020.

Η Παναγιώτα lωαννίδου, Δημόσιος Κα-
τήγορος Α', Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέ-
τησε από τις 20 Αυγούστου 2020.

Ο Μιχαλάκης Ν. Κουμίδης, Ανώτερος
Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών, αφυ-
πηρέτησε από τις 20 Αυγούστου 2020.

Ο Λεόντιος Κινδύνης, Πρώτος Υγειονο-
μικός Επιθεωρητής, Υγειονομική Υπηρεσία,
αφυπηρέτησε από τις 19 Αυγούστου 2020.

Η Ευάνθη Σταυρή-Χατζηγιάννη, Διευ-
θυντής Υπηρεσιών Διεθνών Σχέσεων,
Βουλή των Αντιπροσώπων, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Κώστας Κωνσταντίνου, Τεχνικός Επι-
θεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκη-
σης, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγούστου

2020.
H Μάρω Ιωάννου, Κτηματολογικός Λει-

τουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
31 Αυγούστου 2020.

H Ελένη Κ. Δημητρίου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
τις 31 Αυγούστου 2020.

H Έλενα Πεχλιβάνη, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
τις 31 Αυγούστου 2020.

Η Σωτηρούλλα Ο. Ματθαίου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Αυγούστου 2020.

Η Μαρία Αρέστη, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγού-
στου 2020.

Ο Βάσος Αδάμου, Βοηθός Γραφείου Α',
αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Νίκος Παναγίδης, Λειτουργός Πληρο-
φορικής, αφυπηρέτησε από τις 27 Αυγού-
στου 2020.

Η Γιωργούλα Μούσκου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από τις 28 Αυγούστου
2020.

Η Θεοδώρα Πηλαβάκη, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
25 Αυγούστου 2020.

Η Μηλίτσα Κουζάλη, Ανώτερος Ακτινο-
γράφος, αφυπηρέτησε από τις 29 Αυγού-
στου 2020.

Ο Χρίστος Μαληκκίδης, Γενικός Διευ-
θυντής, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020.

Η Γεωργία Ανδρονίκου, Διευθυντής Υπη-
ρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων,
Βουλή των Αντιπροσώπων, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Η Γεωργία Σταυρινίδου, Λειτουργός Γρα-
φείου Επιτρόπου Διοικήσεως Α΄, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Αντώνης Χριστοδούλου, Λειτουργός
Γεωργίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2020.

Ο Γεώργιος Τιμοθέου, Επιθεωρητής Γε-
ωργίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020.

Ο Κώστας Ε. Ιωάννου, Ανώτερος Δασι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Γεώργιος Γεωργίου (Τσιουτής), Δασι-
κός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Νικόλαος Χριστοφίδης, Πρώτος Λει-
τουργός Υδάτων, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Γεώργιος Χρ. Λεωνίδου, Ανώτερος Τε-
χνικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπη-
ρέτησε από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Δημήτρης Πασχαλίδης, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Ιωάννης Χατζηγιάγκου, Αρχιεπιστάτης
Διατρήσεων, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπη-
σης, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2020.

Ο Μιχαήλ Σ. Χαραλάμπους, Μετεωρολο-
γικός Βοηθός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
τις 31 Αυγούστου 2020.

Η Πηνελόπη Κουλία, Διευθυντής Εμπο-
ρίου και Βιομηχανίας, αφυπηρέτησε από τις
31 Αυγούστου 2020.

Η Γεωργία Τσιαμαντά, Βοηθός Ασφαλι-
στικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
31 Αυγούστου 2020.

Η Σαββούλα Δ. Παπαμιλτιάδου, Ανώτε-
ρος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2020.

Η Παναγιώτα Επιφανίου, Λειτουργός

Κοινωνικών Υπηρεσιών Α’, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Η Δέσπω Αλούπα-Γιαπανά, Ανώτερη
Ιδρυματικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 31 Αυγούστου 2020.

Η Χρυσοβαλάντω Μιχαήλ, Επιθεωρητής
Εργασιακών Σχέσεων, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Κωστάκης Ιακώβου, Τεχνικός Επιθεω-
ρητής, Υπουργείο Εσωτερικών, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Παναγιώτης Λάμπρου, Τεχνικός Μη-
χανικός, 1ης Τάξης, Υπουργείο Εσωτερικών,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2020.

Η Όλγα Παπακώστα, Λειτουργός Πολεο-
δομίας, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγού-
στου 2020.

Η Ελένη Μιχαήλ, Ανώτερος Τεχνικός
Μηχανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οική-
σεως, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγούστου
2020.

Η Χριστίνα Αρτέμη-Χατζηκυριάκου, Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυ-
γούστου 2020.

Ο Κυριάκος Στ. Κιαγιάς, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2020.

O Σόλων Σάββα, Κτηματολογικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Κωνσταντία Λαζάρου, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Παναγιώτης Π. Παναγή, Βοηθός Κτη-
ματολογικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Γεώργιος Στ. Κωνσταντίνου, Ανώτερος
Τεχνικός, Αναδασμός, Τμήμα Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από
τις 31 Αυγούστου 2020.

Η Τασούλα Φυλακτίδου, Τελωνειακός
Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε από τις 31
Αυγούστου 2020.

Η Λίλια Ονησιφόρου-Χριστοφόρου, Τε-
λωνειακός Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε
από τις 31 Αυγούστου 2020.

Ο Δημήτριος Κ. Νικηφόρου, Τελωνειακός
Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε από τις 31
Αυγούστου 2020.

Ο Χριστάκης Γ. Σάββα, Τελωνειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020.

Η Παναγιώτα Σ. Τέκλου, Βοηθός Τελώ-
νης, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγούστου
2020.

Ο Νίκος Παύλου, Πρώτος Βοηθός Στατι-
στικής, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυγούστου
2020.

Η Ρέα-Νάπα Χατζηϊωάννου-Κουρτελλή,
Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από τις 31 Αυγούστου 2020.

Η Άννα Ορφανίδου, Πρώτος Διοικητικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Αυ-
γούστου 2020.

H Μαρία Χίνη-Αναστασιάδου, Διοικητι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Αυγούστου 2020.

Η Χρυσούλα Κτωρίδου, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ανδρούλα Φυσέντζου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 31 Αυγούστου 2020. 

Ο Βαρνάβας Παπανικολάου, Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. n

Συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν
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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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κορυφαίος αρχαίος κωμωδιογράφος.
2. Υπάρχει και … αλγεβρική.
3. Δεν υπάρχει τάξη.
4. Είδος ψαριού – Λόγια…το τραγούδι.
5. Σύνδεσμος – Ζημιά, καταστροφή – Πα-
θογόνοι μικροοργανισμοί.
6. Τέτοια περιστατικά δεν δικαιολογούν
ανησυχία – Στη Ρωμαϊκή μυθολογία ο θεός
του πολέμου.
7. Στο …: την τελευταία στιγμή – … Χέα:
τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάϊ-
τεντ – Μόριο που επιτείνει την εναντίωση.
8. Μαρκ …: συγγραφέας – Πρόθεση (αρχ.).
9. Πιότρ …: μέγας μουσουργός.
10. Μέρος του … Όσκαρ – Η άνοιξη (αρχ.)
- … Φον Βίσμαρκ: Γερμανός πολιτικός.
11. Γιορτή προς τιμή της θεάς Αθηνάς – … Πιατσόλα: ο σημαντικότερος συνθέτης του
τάνγκο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτόν.
2. Από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς – Σε συντομογραφία το Συμβούλιο Συ-
νεργασίας των χωρών του Κόλπου.
3. Χώρα της Μέσης Ανατολής – Σκουλήκι που τρώει και καταστρέφει τα ξύλα.
4. « … Στίχοι »: Βιβλίο του Σάλμαν Ρούσντι.
5. Διπλό χορεύεται – Συνεχόμενα στη ..Λίμα – Διονυσία …: Ελληνίδα σκακίστρια.
6. Κούρδος ηγέτης – Ο αριθμός 71 με γράμματα.
7. … κάρτα: φράση που χρησιμοποιείται για κάποιο που εμφανίζεται μπροστά μας απροσ-
δόκητα – Υπάρχει και ηφαιστειακή.
8. Κρατίδιο στη Β/Α Ινδία – Έτσι αποκαλούν το Καστελλόριζο οι Τούρκοι.
9. Νησιώτικη (αρχ.) – Γουόλτερ …: Σκωτζέζος συγγραφέας και ποιητής.
10. Χωριό της Επαρχίας Λάρνακας – … Χιρομπούμι: Ιάπωνας πολιτικός.
11. Το διασκόρπισμα – Αγγλική διάζευξη.

Oι λύσεις στη σελίδα 14

Σταυρόλεξο

Μειώνονται οι κενές θέσεις εργασίας
μείωση 24,1% στη δημόσια διοίκηση

Oαριθμός των Κενών Θέσεων Εργα-
σίας το 2ο τρίμηνο του 2020 ανήλθε
στις 4172. Ο αριθμός των Κενών

Θέσεων Εργασίας μειώθηκε κατά 1969 (-
32,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους που ήταν 6141. Σε
σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2020 παρατη-
ρήθηκε μείωση 3005 θέσεων (-41,9%). 

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων
το 2ο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,2%, ενώ το

προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2019 ήταν 2,0% και 1,7% αντί-
στοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέ-
σεων το 2ο τρίμηνο του 2020 παρατηρούν-
ται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων
Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την
Κοινωνική Μέριμνα (2,8%), των Δραστη-
ριοτήτων Παροχής Καταλύματος και Υπη-
ρεσιών Εστίασης (2,7%) και στην Ενημέ-
ρωση και Επικοινωνία (1,9%).

ΗΔιεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους
φοιτητές ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμ-
βασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: «Αγορά υποστηρικτι-

κών υπηρεσιών από φοιτητές για τις ανάγκες συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας»,
με διάρκεια κάθε σύμβασης ενός (1) μήνα με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής
σύμβασης ή όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα
υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμ-
βάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβά-
λουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 10π.μ. αύριο. 

Διαγωνισμός για αγορά υποστηρικτικών
υπηρεσιών για τις ανάγκες συντονισμού
των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Αύξηση συνόλου υπαλλήλων του δημοσίου
αλλά μείωση 2,6% μόνιμου προσωπικού

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Αύγουστο του 2020 αυξήθηκε κατά
441 άτομα (0,9%) σε σχέση με τον

αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα
52.146 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό πα-
ρατηρείται μείωση κατά 722 άτομα (-2,6%),
από 28.238 σε 27.516 άτομα. Στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά
1.251 άτομα (8,5%) φθάνοντας τις 16.051
σε σχέση με 14.800 άτομα τον Αύγουστο
του 2019.

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 πα-
ρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκ-
παιδευτικής Υπηρεσίας (3,7%) καθώς και
στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας
(0,6%) ενώ στο προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας παρατηρείται μείωση (-0,2%).

Και στις τρεις κατηγορίες προσωπικού κα-
ταγράφεται αύξηση στο έκτακτο προσω-
πικό με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην
Εκπαιδευτική Υπηρεσία (23,4%). 

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 παρατη-
ρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες προ-
σωπικού εκτός των Δυνάμεων Ασφαλείας
όπου παρουσιάζεται αύξηση 0,5%. Η μεγα-
λύτερη μείωση καταγράφεται στο προσω-
πικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-5,1%).
Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στο

έκτακτο προσωπικό (-15,9%).
Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περι-

λαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφα-
λείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Ερ-
γάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβά-

νονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι
των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών.
Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνε-
ται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό
προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μο-
νάδες καθώς και το προσωπικό του Κέν-
τρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου
Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις
Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία,

η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική
Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περι-
λαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχι-
κοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων
(Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών
Ομάδων). n

Υποτροφία για διδακτορικό στη Γαλλία

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
προκηρύσσει τη χορήγηση μίας κρα-
τικής υποτροφίας για διδακτορικές

σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας σε
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η
υποτροφία χρηματοδοτείται από την Κυ-
βέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχεται
μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού
CAMPUS FRANCE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφα-
λίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 443 (απαραί-
τητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της
Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 109,
από τα Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκω-

σία, ή από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
http://www.cyscholarships.gov.cy και να την
παραδώσουν ή αποστείλουν (συστημένη) ή
μέσω εταιρειών μεταφορών στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7,
Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή
στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, ώρα 2:00
μ.μ.  Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να αποταθείτε στο τηλ: 22456433 ή να
αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύ-
θυνση info@ikyk.mof.gov.cy. n

Παραχώρηση κατοικίας στο Τρόοδος 
σε 49 συναδέλφους για το χειμώνα

Δημοσιεύουμε πιο
κάτω τον αριθμό
Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων των 49 συναδέλφων
στους οποίους εγκρίθηκε
ενοικίαση κατοικίας στο
Τρόοδος για τη χειμερινή
περίοδο από 25 Σεπτεμ-
βρίου 2020 μέχρι 30 Απρι-
λίου 2021.

1 290981
2 330574
3 363079
4 363836
5 371375
6 371877
7 392650
8 393536
9 407943
10 408616

11 408688
12 413171
13 419328
14 423998
15 424520
16 428060
17 441048
18 450780
19 468890
20 477929
21 485799
22 492017
23 519719
24 522031
25 522719
26 524044
27 533529
28 544092
29 571242
30 626468

31 639601
32 673366
33 701622
34 724970
35 731446
36 747071
37 773418
38 776629
39 778400
40 812000
41 816015
42 838141
43 845761
44 955231
45 989334
46 1120046
47 1146920
48 1161310
49 1246175
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

Με φόρα… Ευρώπης: Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ – Απόλλων – Ανόρθωση

Συμπληρώθηκε και η 4η αγωνιστική του Πρωταθλή-
ματος Α΄ Κατηγορίας, με τον Απόλλωνα να είναι
μόνος στο ρετιρέ! Η ομάδα της Λεμεσού έφερε τα

κάτω-πάνω, αφού έχανε με 1-0 στο ‘Αντώνης Παπαδόπου-
λος’ από την Ανόρθωση, όμως οι ‘γαλάζιοι’ κατάφεραν στο
τέλος να φύγουν με το τρίποντο και συνολικό σκορ 1-3.
Έτσι πέρασαν για πρώτη φορά μόνοι στην κορυφή του βαθ-
μολογικού πίνακα με 10 βαθμούς.

Αντίθετα τα συναισθήματα για το Βαρωσιώτικο συγ-
κρότημα που γνώρισε για πρώτη φορά την ήττα και έπεσε
από την… κορυφή στην 6η θέση, με 7 βαθμούς.

Η άλλη ομάδα της Λεμε-
σού, η ΑΕΛ, σαν τρένο δά-
μασε στο Τσίρειο την Καρ-
μιώτισσα με 3-1 και ανέβηκε
στην 2η θέση με 9 βαθμούς,
αφήνοντας πίσω της την
ήττα της προηγούμενης αγω-
νιστική από το ΑΠΟΕΛ στο
ΓΣΠ με 1-0.

Αν η ΑΕΛ είναι τρένο, τι
θα πει κάποιος για την ομάδα
της Λευκωσίας την Ομόνοια,
όπου οι ‘πράσινοι’ επικράτη-
σαν με 2-1 της ΑΕΚ στο
ΓΣΠ, σ’ ένα παιχνίδι στο
οποίο ο προπονητής της Χέ-
νινγκ Μπέργκ πραγματοποί-
ησε 11 αλλαγές στην αρχική
ενδεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Ερυ-
θρό Αστέρα. Να θυμίσουν, γιατί αξίζει, ότι η Ομόνοια πα-
ράταξε στο γήπεδο επτά Κύπριους στην ενδεκάδα της κάτι
πολύ σπάνιο σε ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτά-
θλημα.

Τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα πήρε ο ΑΠΟΕΛ,
που επικράτησε της Ένωσης στο ‘Τάσος Μάρκου’ με 2-0.
Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ουζουνίδη ήταν ο Ζα-
χίντ που σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδα του.

Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν το τρίποντο και επιπλέον, δια-
τηρούνται με υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης ενόψει του
αγώνα της Πέμπτης με τη Ζρίνσκι στο ΓΣΠ για τον 3ο προ-
κριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ,
που είναι πάντα απαιτητικοί, δεν έχει πλέον κανένα λόγο
να …μουρμουρούν. Η Ένωση, υπέκυψε στην ανωτερότητα
του ΑΠΟΕΛ και δεν μπόρεσε να του βάλει δύσκολα.

Στην Πάφο υπάρχει απογοήτευση για την αδυναμία της
ομάδας να πάρει νίκες και μάλιστα σ’ ένα παιχνίδι που ήταν
φαβορί. Το 2-2 με τον Εθνικό στην έδρα της προκαλεί προ-
βληματισμό καθώς η ομάδα στο τέλος κινδύνευσε να χάσει
και τον αγώνα. Η ισοπαλία με την Πάφο (2-2) άφησε γλυ-
κόπικρη γεύση στις τάξεις του Εθνικού. Και τούτο γιατί η
ομάδα της Άχνας μπορούσε ακόμη και να έφευγε με το τρί-
ποντο από την Πάφο. Στους 4 βαθμούς πλέον, ο Εθνικός, με
απολογισμό στα πρώτα τέσσερα ματς, μια νίκη, μία ισοπα-
λία και δύο ήττες. Η Παφιακή ομάδα ακόμα δεν έχει γευθεί
τη νίκη. Έχει δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες στο πρω-
τάθλημα.

Σπουδαία βαθμολογική νίκη και μάλιστα εκτός έδρας πέ-
τυχε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, επί του Ερμή Αραδίππου
με 0-1. Οι μαυροπράσινοι καταγράφουν δύο νίκες και δύο
ήττες στο πρωτάθλημα και αισιοδοξούν ότι κόντρα στην
Πάφο την ερχόμενη Δευτέρα στο Μακάρειο Στάδιο θα κα-
ταφέρουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και η
ομάδα θα κρατηθεί μακριά από περιπέτειες. Αντίθετα τα
αισθήματα για τον Ερμή που γνώρισε την τρίτη ήττα στο
πρωτάθλημα, μένοντας μόνο στο ένα τρίποντο και στην 11η

θέση. 
Το παιχνίδι μεταξύ της Δόξας και της Νέας Σαλαμίνας,

αναβλήθηκε, αφού διαγνώστηκε ότι 10 ποδοσφαιριστές της
προσφυγικής ομάδα του Βαρωσιού ήταν θετικοί στον Κο-
ρονοϊό.
Δεν έμεινε πάλι στο …Όνειρο

Αυτή την πρόκριση σε Ευρωπαϊκό όμιλο την ήθελαν
πάρα πολύ στην Ομόνοια και κατάφεραν να την πετύχουν.
Ήταν κάτι που το χρωστούσε η ιστορία το ‘τριφύλλι’, αφού
δύο φορές προηγουμένως είχε φθάσει στην πηγή, αλλά δεν
κατάφερε να γευτεί το νέκταρ.

Η Ομόνοια χρωστούσε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και στον
κόσμο της, που ντροπιάστηκε, ταπεινώθηκε τα προηγού-
μενα χρόνια, βλέποντας την άλλοτε Βασίλισσα του Κυ-
πριακού ποδοσφαίρου να διασύρεται πολλές φορές στο γή-
πεδο. Παρόλη την πίκρα συνέχισε να δίνει από το υστέρημα

του για να κρατήσει ζωντανό τον σύλλογο, να τον στηρίζει
και να παραμένει δίπλα στην ομάδα κάνοντας τεράστια
υπομονή για να δικαιωθεί επιτέλους μετά από αρκετά χρό-
νια. Οι ‘πράσινοι’ αφού έβγαλαν εκτός την Αραράτ, στη
συνέχεια ξεπέρασαν δύο πολύ δύσκολα εμπόδια, κόντρα σε
πολύ ισχυρούς αντιπάλους με πολλαπλάσια μπάτζετ, την
Λέγκια (εκτός) και τον Ερυθρό Αστέρας (εντός). Όλα τα
παιχνίδια τα κέρδισε στην παράταση και την ομάδα της
Σερβίας (1-1) στα πέναλτι.

Πλέον προβάλλει ενώπιον του τριφυλλιού άλλη μια πολύ
δύσκολη ομάδα, ο Ολυμπιακός Πειραιώς, με την Ευρω-
παϊκή πορεία του να συνεχίζεται σε Ευρωπαϊκό Όμιλο και
να κρατάει τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμ-
βρίου.

Η Ομόνοια άρχισε ήδη να μαζεύει σημαντικούς βαθμούς,
ώστε να βελτιώσει τη βαθμολογία της στην ΟΥΕΦΑ και να
έχει καλύτερη… μοίρα στις Ευρωπαϊκές κληρώσεις. Δεν ξα-
ναμπαίνει μόνο στον Ευρωπαϊκό χάρτη, αλλά ξαναμπαίνει
και στη συνείδηση όλων, ως μια μεγάλη ομάδα, με ταυτό-
τητα, με προοπτική και ικανή για μεγάλα πράγματα…
Οικονομικά… Οκτώ εκατομμύρια ευρώ

Η επιτυχία της ομάδας εξαργυρώνεται με εκατομμύρια
ευρώ που θα μπουν στο ταμείο της, με ότι αυτό συνεπάγε-
ται. Με δεδομένη τη συμμετοχή στους ομίλους του Γιου-
ρόπα Λιγκ, η Ομόνοια θα πάρει από την ΟΥΕΦΑ τουλάχι-
στον οκτώ εκ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων. Τα 5
εκ. αφορούν στη συμμετοχή στα πλέι-οφ του Τσάμπιονς
Λιγκ, ενώ τα 2.900.000 αντιστοιχούν στην πρόκριση στους
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, συν το μερίδιο από το Market
Pool (τηλεοπτικά δικαιώματα) το οποίο θα εξαρτηθεί από
τον αριθμό των Κυπριακών ομάδων που θα παίξουν σε ομί-
λους. Με είσοδο στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ τα
έσοδα θα εκτοξευθούν στα 15.000.000.
Στους ‘8’ του Κυπέλλου χωρίς να παίξει

Μετά την πρόκριση σε Ευρωπαϊκούς ομίλους, η Ομόνοια
κέρδισε γύρο στη διοργάνωση του Κυπέλλου. Όπως είχε
ανακοινώσει πρόσφατα η ΚΟΠ, η ομάδα που θα παίξει σε
κάποιο από τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους δεν θα λάβει μέρος,
ούτε στη β΄ φάση της διοργάνωσης και η προσπάθεια της
θα ξεκινήσει στα προημιτελικά. Θυμίζουμε ότι η Ομόνοια
δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε στην πρώτη φάση λόγω της
συμμετοχής της στα προκριματικά των πρωταθλημάτων της
ΟΥΕΦΑ.
Καλή η κλήρωση

Ο Απόλλων κατάφερε να πάρει αυτό που επιθυμούσε από
τον αγώνα στην Κρήτη με αντίπαλο τον ΟΦΗ (0-1). Επό-
μενος αντίπαλος για τον Απόλλωνα είναι η Πολωνική Λεχ
Πόζναν. Το παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου
στο ΓΣΠ (19.00). Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολω-
νικής ομάδας, στο δρόμο του για το πλέι-οφ του Γιουρόπα
Λιγκ θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Σαρλερουά (Βέλ-
γιο) – Παρτιζάν (Σερβίας). Δεν κρίνεται ως κακή η κλή-
ρωση για την ομάδα της Λεμεσού, αντιθέτως όποια κι αν
είναι η αντίπαλός του έχει καλές πιθανότητες διεκδίκησης
εισόδου στους ομίλους. 

Πρώτα η Λεχ Πόζνα. Μια ιστορική ομάδα της Πολωνίας,
αλλά σίγουρα δεν αποτελεί φόβητρο. Η Πολωνική ομάδα
σε τρεις αγώνες πρωταθλήματος δεν έχει γευθεί τη χαρά της
νίκης. Μετρά δύο ισοπαλίες, δέχθηκε μία ήττα. Δέχθηκε 7
γκολ, γεγονός που φανερώνει αμυντικές αδυναμίες. Στον
αγώνα με την Χάμαρμπι, στον οποίο εξασφάλισε την πρό-
κριση για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα νίκησε με 3-0.
Η Ζρίνσκι και τα πλέι-οφ

Το όνειρο για την εξασφάλιση της πέμπτης συμμετοχής
σε όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ και στις δύο διοργανώσεις της
ΟΥΕΦΑ, καθώς μετρά και τέσσερις στο Τσάμπιονς Λιγκ,
δεν είναι απαγορευτικά για τον ΑΠΟΕΛ. Ούτε η Ζρίνσκι
(3ος προκριματικός γύρος), ούτε η νικήτρια του ζευγαριού
Στεάουα Βουκουρεστίου – Σλόβαν Λίμπερετς (αν προκρι-
θεί στα πλέι-οφ) φαντάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια.

Να θυμίσουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε στον 2ο προκριμα-
τικό γύρο την Καϊσάρ μέσα στο Καζακστάν με 4-1. Πλέον
ο ΑΠΟΕΛ έχει άλλα δύο εμπόδια για να πετύχει το στόχο
του, που είναι η πρόκριση στους Ομίλους. Αρχικά για τον
3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ θα πρέπει να απο-
κλείσει την Ζρίνσκ (Βοσνίας) στον αγώνα που θα γίνει στο
ΓΣΠ στις 24/9 (21.00). Οι γαλαζοκίτρινοι είναι το φαβορί
και να το επιβεβαιώσουν στα πλέι-οφ θα αντιμετωπίσουν
όπως αναφέραμε και πιο πάνω την νικήτρια του ζευγαριού
Στεάουα – Σλόβαν, με τον αγώνα να είναι εκτός έδρας
(1/10), Ρουμανία η Τσεχία. Ο ΑΠΟΕΛ με την απαιτούμενη
προσοχή και σοβαρότητα, μπορεί να ξεπεράσει όποια από

τις δύο συναντήσεις και να πάρει το εισιτήριο για τους Ομί-
λους.
Η Βασιλεία είναι πρόκληση για την ‘Κυρία’

Τα ρεαλιστικά δεδομένα, λένε ότι στον 3ο προκριματικό
γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, η Ανόρθωση έχει να ανέβει ένα
βουνό. Πιο βουνό δεν… γίνεται! Για την ακρίβεια, μόνο η
Τότεναμ (από τις αρχικές πιθανές αντιπάλους) ήταν πιο
ψηλά στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ, από την Βασιλεία. Η
πρόκληση για την ‘Κυρία’ θα είναι πολύ μεγάλη, αφού η αν-
τίπαλός είναι το φαβορί και το γεγονός πως ο αγώνας είναι
εκτός έδρας κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της. Όμως η
αναμέτρηση είναι μονή και με σοβαρότητα και προσοχή η
Ανόρθωση μπορεί να πετύχει τον στόχο της, που είναι η
πρόκριση στα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Κι αν η κλήρωση
με τη Βασιλεία θεωρείται γκατεμιά ή ο ορισμός της κακο-
τυχίας στο… βάθος, εμφανίστηκε κάτι καλό για την Ανόρ-
θωση. Αν ξεπεράσει το πανύψηλο εμπόδιο στην Ελβετία,
βρίσκει στο δρόμο της τη νικήτρια του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ
Σόφιας – Τόρσχαβν από Νησιά Φαρόε και μάλιστα εντός
Κύπρου. Από το ζευγάρι μεγάλο φαβορί είναι οι Βούλγαροι
που δεν τους λες και φόβητρο.
Ανοικτός ο… δρόμος για την πρώτη 15άδα της
ΟΥΕΦΑ

Ιδανικά εξελίχθηκε η περασμένη εβδομάδα όσον αφορά
την προσπάθεια της Κύπρου να κρατηθεί στην πρώτη
15άδα της βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ για την πενταετία
2016/17 – 2020/21 και να εξασφαλίσει πέμπτο Ευρωπαϊκό
εισιτήριο (και δεύτερο στο Τσάμπιονς Λιγκ) για τη σεζόν
2022-2023. Οι ομάδες μας συνέχισαν το… απόλυτο και
πλέον η χώρα μας μετρά εφτά στις εφτά προκρίσεις. Με-
γαλύτερη όλων αυτή της Ομόνοιας που έγραψε ιστορία
εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά θέση σε ομίλους (και θα
διεκδικήσει είσοδο σε αυτούς τους Τσάμπιονς Λιγκ), ενώ ο
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας κατάφεραν να κλείσουν εισιτήριο
για το 3ο προκριματικό γύρο Γιουρόπα Λιγκ από το οποίο
μπαίνει στη μάχη και η Ανόρθωση.

Μάλιστα η Κύπρος, όχι μόνο εδραιώθηκε στη 14η θέση,
αλλά άνοιξε κιόλας τη διαφορά της και από τις έξι χώρες
που μας κυνηγούν, ενώ παράλληλα όλες τους είχαν απώ-
λειες και συνεχίζουν με τουλάχιστο μια ομάδα λιγότερη, την
ώρα που εμείς προχωράμε… φουλ!

Αν και ακόμη είναι νωρίς και τίποτα δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί δεδομένο, ειδικά από τη στιγμή που η κυρίως μάχη
αναμένεται να γίνει στη φάση των ομίλων, όλα τα δεδομένα
είναι υπέρ μας. Υπενθυμίζουμε πως ακόμη κι αν μας περά-
σει μια χώρα, παραμένουμε στην 15άδα, ενώ η απόσταση
μας από την 16η θέση (τώρα την κατέχει η Σερβία) είναι
στους 2.625 βαθμούς, διαφορά που ναι μεν μπορεί να κα-
λυφθεί στους ομίλους, όμως θεωρείται σχετικά αρκετή.
Τι έκανε η κάθε χώρα

14. ΚΥΠΡΟΣ (26.250): Συνεχίζουμε με τέσσερις ομάδες,
με την Ομόνοια στα πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ (και με
εξασφαλισμένη θέση σε ομίλους) και Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ,
Απόλλωνα στο Γιουρόπα Λιγκ.

15. ΔΑΝΙΑ (25.375): Έχασε μια ομάδα, την Άαρχους. Η
Μίντιλαντ συνεχίζει στα πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ (εξα-
σφάλισε θέση στους ομίλους), ενώ στο Γιουρόπα Λιγκ έχει
την Κοπεγχάγη και Σοντερίσκε.

16. ΣΕΡΒΙΑ (23.625): Χάρη στην Ομόνοια συνεχίζει
χωρίς ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ερυθρός Αστέρας
(πλέον), Παρτιζάν και Βοϊβοντίνα είναι στο Γιουρόπα Λιγκ,
ενώ αποκλείστηκε η Μπάκα Τόπολα.

17. ΕΛΒΕΤΙΑ (22.475): Έχασε και αυτή μια ομάδα, τη
Σερβέτ. Η Γιαγκ Μποις αποκλείστηκε στο Τσάμπιονς Λιγκ
και συνεχίζει στο Γιουρόπα, όπου είναι επίσης η Βασιλεία
(αντίπαλος Ανόρθωσης) και η Σεντ Γκάλεν.

18. ΕΛΛΑΔΑ (21.700): Ναι μεν έχει δύο ομάδες (Ολυμ-
πιακό, ΠΑΟΚ) στα πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ με εξα-
σφαλισμένο εισιτήριο για ομίλους, όμως στο Γιουρόπα έχει
μόνο την ΑΕΚ, αφού έχασε τον ΟΦΗ (εξαιτίας του Απόλ-
λωνα) και τον Άρη.

19. ΚΡΟΑΤΙΑ (21.175): Συνεχίζει χωρίς ομάδα στο Τσάμ-
πιονς Λιγκ, αφού η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έχασε και μεταφέρ-
θηκε στο Γιουρόπα, όπου βρίσκονται επίσης οι Χάιντουκ
Σπλιτ, Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και η Ριέκα, ενώ αποκλεί-
στηκε η Οσιγιέκ.

20. ΤΣΕΧΙΑ (20.500): Έχασε μια ομάδα (Γιαμπλονετς),
όμως έχει δύο ομάδες σε ομίλους, τη Σλάβια (παίζει πλέι-οφ
Τσάμπιονς Λιγκ) και τη Σπάρτα (απευθείας όμιλοι Γιουρόπα
Λιγκ). Στα προκριματικά της δεύτερης τη τάξει διοργάνω-
σης συνεχίζουν οι Πλζεν και Σλόβα Λίμπερετς. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Το εστιατόριο μας είναι έτοιμο να σας φιλοξενήσει
Ώρες λειτουργίας καθημερινά από 8.00π.μ. - 11.00μ.μ.

Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 22667985

Πανευρωπαϊκό αίτημα για δίκαιες ελάχιστες απολαβές
και ελπιδοφόρες δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν 

Ημεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαϊ-
κών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
οι οποίες εκπροσωπούν 45 εκατομ-

μύρια εργαζόμενους ψήφισε υπέρ νέου 
Ευρωπαϊκού Νόμου για την κατοχύρωση
δίκαιων απολαβών και του δικαιώματος
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ως αποτέ-
λεσμα ολοκληρωμένης και ανοικτής συζή-
τησης οι Οργανώσεις μέλη της Συνομο-
σπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC
προσυπέγραψαν το αίτημα για έκδοση Ευ-
ρωπαϊκής Οδηγίας με το 85% των ψήφων
των μελών τους. Στη ψηφοφορία συμμετεί-
χαν 87 εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
και 10 Ευρωπαϊκές κλαδικές συντεχνίες.

Το αίτημα του Συνδικαλιστικού Κινήμα-
τος ενήργησε ως άσκηση πίεσης στην Πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάϊεν να προωθήσει την ικανο-
ποίηση του αιτήματος των εργαζομένων
όπως είχε υποσχεθεί κατά την παρουσίαση
του προγράμματος των 100 ημερών όταν

ανακοίνωσε ότι θα διασφαλισθεί δίκαιο
ελάχιστο εισόδημα για κάθε εργαζόμενο
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

Ειδικότερα η ETUC θα αξιοποιήσει το αί-
τημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
για να ζητήσει από την Κομισιόν να προ-
ωθήσει οδηγία η οποία θα διασφαλίζει ότι 

• Τα Κράτη Μέλη δεν θα καθορίζουν δια
νόμου ελάχιστο εισόδημα χαμηλότερο του
ορίου της αξιοπρέπειας

• Θα τερματιστούν άδικες πρακτικές που
περιλαμβάνουν απόφαση των εργοδοτών
για μειώσεις στο ελάχιστο εισόδημα το κα-
θοριζόμενο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία

• Θα κατοχυρωθεί το δικαίωμα σε συλλο-

γικής διαπραγμάτευση με την προώθηση
και προστασία του σε όλα τα Κράτη Μέλη. 

Το αίτημα του Συνδικαλιστικού Κινήμα-
τος για την έγκριση Κοινοτικής νομοθεσίας
περιλαμβάνει και τον όρο ότι τα Κράτη
Μέλη τα οποία καταλήγουν στον καθορι-
σμό ελάχιστων απολαβών μέσω συλλογι-

κών διαπραγματεύσεων δεν θα υποχρεω-
θούν να εισαγάγουν κοινοτική νομοθεσία
για τον καθορισμό αυτό. 

Σε δηλώσεις της για το αίτημα του Συν-
δικαλιστικού Κινήματος για δίκαιο ελάχι-
στο εισόδημα η Αναπληρώτρια Γενική Γραμ-
ματέας της ΕΤUC Esther Lynch δήλωσε ότι
υφιστάμενα συστήματα ελάχιστων απολα-
βών σε 17 κράτη μέλη αφήνουν τους εργα-
ζόμενους σε κίνδυνο φτώχιας και γι’ αυτό η
συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων απαιτεί έγ-
κριση Κοινοτικής Οδηγίας για τερματισμό
αυτού του σκανδάλου. Η Αν. ΓΓ. εξέφρασε
προσδοκία για θετική ανακοίνωση από την
Πρόεδρο της Κομισιόν στην Ομιλία της για
την Κατάσταση στην ΕΕ στο Ευρωκοινο-
βούλιο. 

Θετική στο αίτημα η Φον Ντερ Λάϊεν 
Tο έργο των εργαζομένων φροντίδας,

των ιατρών, των νοσηλευτών και άλλων ερ-
γαζομένων πρώτης γραμμής εξήρε στην
ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο για την
Κατάσταση της Ευρωπαϊκής ́ Ενωσης (State
of the Union) Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν.
΄Ολοι αυτοί οι εργαζόμενοι, τόνισε, αντιμε-
τώπισαν κινδύνους τους οποίους όλοι εμείς
οι υπόλοιποι δεν υποχρεωθήκαμε να αντι-
μετωπίσουμε. Πρόσθεσε ότι το έργο τους
επηρεάστηκε και από τις εντάσεις που είχε
να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας γεγο-
νός που επιτείνει την ανάγκη για σύσταση
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης Υγείας και καλείται το
Ευρωκοινοβούλιο να συνεχίσει να χρημα-
τοδοτεί τα προγράμματα υγείας. 

Στην ομιλία της η Πρόεδρος της Κομισιόν
αναφέρθηκε και σε προωθούμενες πρωτο-
βουλίες που περιλαμβάνουν πρόταση για
Δίκαιες Ελάχιστες Απολαβές για τους Ερ-

γαζόμενους που θα κατατεθεί μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε επίσης ότι
θα ενισχυθεί και το δικαίωμα των εργαζο-
μένων για κατοχύρωση του συστήματος
συλλογικών διαπραγματεύσεων περιλαμ-
βανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων.
Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν διακήρυξε
ότι είναι ισχυρός υποστηρικτής των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων και κάλεσε την
Κομισιόν να διασφαλίσει ότι δεν θα προ-
ωθούνται συμβάσεις με εταιρείες οι οποίες
δεν στηρίζουν τις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις με εκπροσώπους των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων των υπαλλήλων τους και
δεν εφαρμόζουν δίκαιες απολαβές. 

Τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν ότι η
εφαρμογή του συστήματος συλλογικών
διαπραγματεύσεων μεταξύ των συνδικάτων
και των εργοδοτών είναι η καλύτερη μέθο-
δος για μείωση ων ανισοτήτων. Είναι τώρα
ο χρόνος, πρόσθεσε, να διασφαλισθεί ότι η
εργασία αμείβεται όπως της αξίζει. n

Σε σειρά απεργιών οι ΤΚ δημόσιοι υπάλληλοι 
για την απουσία ασφάλειας από τον COVID-19 

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε
διάφορες κρατικές υπηρεσίες κατήλ-
θαν τα μέλη της Συντεχνίας Τουρκο-

κυπρίων Δημοσίων Υπαλλήλων KTAMS)
μεταφράζοντας σε συνδικαλιστική δράση
τη διαμαρτυρία τους κατά της άρνησης της
«κυβέρνησης» τους να προβεί σε μέρα
ασφάλειας στους χώρους εργασίας ενόψει
και της συνεχούς επιδείνωσης της απειλής
του κορωνοϊού COVID-19. Στις φωτογρα-

φίες στιγμιότυπο από την απεργιακή εκδή-
λωση στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και με ομιλητή τον Πρόεδρο της ΚΤΑΜΣ.

Εξαίρεση από τις υπηρεσίες στις οποίες
οργανώθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις
αποτέλεσαν τα κρατικά νοσηλευτήρια. Σε
κινητοποιήσεις της KTAMΣ προσχώρησε
και η άλλη συντεχνία ΤΚ δημοσίων υπαλ-
λήλων KAMU-SEN. n


