
Διαδικασίες προώθησης λύσεων σε θέματα προτεραιότητας
σε συναντήσεις με Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών

Συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα ενεργειών για την
επίτευξη αποδεκτών λύσεων στα επείγοντα εκκρεμή
προβλήματα της δημόσιας υπηρεσίας συμφωνήθηκε

με τον Υπουργό Οικονομικών και τις επόμενες μέρες ανα-
μένεται επιτάχυνση των διαδικασιών για τροχοδρόμηση
των επιδιωκόμενων λύσεων.  

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στη συνάντηση του Γενικού
Γραμματέα, σ. Στράτη Ματθαίου, με τον Υπουργό Οικονο-
μικών, κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου.
Από πλευράς του ΓΓ τέθηκε στον Υπουργό το αίτημα της
Οργάνωσής μας για προώθηση των απαιτούμενων διαδι-
κασιών για την επίλυση των θεμάτων προτεραιότητας,
όπως αυτά έχουν ιεραρχηθεί από τα σώματα της Οργάνω-
σής μας:

• συνταξιοδοτικό,
• μονιμοποίηση εργαζομένων αορίστου χρόνου
• εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας 
Τα ζητήματα αυτά εκκρεμούν από μακρού ενώπιον της

Κυβέρνησης και της Βουλής και η προώθησή τους σε με-
γάλο βαθμό αδρανοποιήθηκε λόγω των περιορισμών που
επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
Covid-19, στο πλαίσιο των οποίων καθυστέρησαν ή και
αναστάλθηκαν οι σχετικές συζητήσεις. Ήδη, με την επι-
στροφή της Οργάνωσής μας σε πλήρη λειτουργία ως απο-
τέλεσμα των πρόσφατων αρχαιρεσιών για τα ηγετικά της
σώματα, ζητήθηκε συνεδρία της ΜΕΠ και ρύθμιση για επα-
κόλουθες συχνές συνεδρίες, ώστε να συζητούνται και να
προωθούνται για επίλυση τα εκκρεμή προβλήματα, τα
οποία ταλαιπωρούν όχι μόνο τους εμπλεκόμενους συνα-
δέλφους αλλά έχουν και αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή
λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοι-
νού. 

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών συμφωνή-

θηκε συζήτηση το συντομό-
τερο του θέματος των συν-
τάξεων των συναδέλφων
που έχουν διορισθεί μετά
την 1.10.2011, οι οποίοι στε-
ρούνται επαγγελματικής
σύνταξης με όλα τα αρνη-
τικά αποτελέσματα. Την
επείγουσα ανάγκη για ορι-
στική διευθέτηση του θέμα-
τος αναγνώρισε και ο
Υπουργός, ο οποίος συμφώ-
νησε να καθορισθεί πρό-
γραμμα ταχείας εξέτασης
για επίτευξη συμφωνίας για
ικανοποιητική ρύθμιση, η
οποία να κατατεθεί στη
Βουλή για ψήφιση.

Είναι συναφές ότι για το
ίδιο αίτημα κινητοποιούνται
και οι Συνδικαλιστικές Ορ-
γανώσεις των Εκπαιδευτι-
κών με τις οποίες θα επι-
διωχθεί συμπόρευση, ώστε
να υποβληθεί ένα κοινό αί-
τημα προς την κυβέρνηση
και τη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα
για μονιμοποίηση των εργα-
ζομένων αορίστου χρόνου
συμφωνήθηκε με τον ΥπΟικ
σε συνεργασία με τη Νομική
Υπηρεσία επίσπευση των κοινών ενεργειών προς τη Βουλή
και κατά το δυνατό κοινή θέση, ώστε να προωθηθεί ορι-
στική ρύθμιση. Άλλωστε και η κυβερνητική πλευρά έχει εκ-
φράσει την αντίθεσή της ως την πρόσληψη εκτάκτων για
ικανοποίηση μόνιμων αναγκών, η οποία επισωρεύει σωρεία
προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των δημόσιων υπη-
ρεσιών. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης ο ΓΓ τόνισε ότι η ΠΑ-
ΣΥΔΥ θέτει πολύ ψηλά την επιτακτική ανάγκη για τον εκ-
συγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών με την πλήρη ψη-
φιοποίησή τους, η οποία απαιτεί όχι μόνο εξασφάλιση εξο-
πλισμού, αλλά και κατάρτιση του υπαλληλικού δυναμικού
των υπηρεσιών. Η ραγδαία εφαρμογή διαδικτυακών συ-
στημάτων στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα όπως και του
ιδιωτικού στην Ευρώπη και διεθνώς επιβάλλει και σε μας
δραστηριοποίηση προς την ίδια κατεύθυνση.  

Στόχος της Οργάνωσής μας είναι μια παραγωγική, σύγ-
χρονων προδιαγραφών δημόσια υπηρεσία με αποκλεισμό
συστημάτων και πολιτικών καθυστέρησης αποφάσεων και
έργων. Και με αυτό το πνεύμα η ΠΑΣΥΔΥ αντιτίθεται στα
συστήματα που αντιμάχονται την πρόοδο και προάγουν
την αντιπαραγωγικότητα. Η Οργάνωσή μας εκφράζει τη
βεβαιότητα ότι οι Κύπριοι, δημόσιοι υπάλληλοι, όπως έχουν
ήδη αδιαμφισβήτητα καταδείξει τις ικανότητές τους σε δύ-
σκολους και απαιτητικούς καιρούς του τόπου μας, θα συμ-
βάλουν καταλυτικά και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας

υπηρεσίας. Θα αποδειχθεί και πάλιν ότι οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι δεν είναι οκνηροί, ακαμάτηδες ή διεφθαρμένοι, όπως
χαρακτηρίζονται από κάποιες πλευρές. Η μεγάλη πλειοψη-
φία των δημοσίων υπαλλήλων έχει στηρίξει τον τόπο και
έχει εξυπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο με τη λειτουργία
της δημόσιας υπηρεσίας σε βαθμό που της απονεμήθηκαν
διεθνείς έπαινοι. 
Και με τον Υπουργό Μεταφορών 

Ο Γενικός Γραμματέας είχε επίσης την Τρίτη 13 Οκτω-
βρίου συνάντηση και με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων, κ. Γιάννη Καρούσο (φωτ.), με τον οποίο
συζητήθηκε και το αίτημα για επέκταση του ευέλικτου ωρα-
ρίου στη δημόσια υπηρεσία και επαναλήφθηκε το διαχρο-
νικό αίτημα της Οργάνωσής μας για προώθηση της διαδι-
κασίας απόκτησης από το κράτος ιδιόκτητων υποστατικών
για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και αναβάθμιση των
υφιστάμενων. 

Ο Υπουργός έκρινε δικαιολογημένα τα αιτήματα της Ορ-
γάνωσής μας και υπεσχέθη να προωθήσει ενέργειες για ικα-
νοποίηση τους. Μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό ακο-
λούθησε συνάντηση και με το Γενικό Διευθυντή του Υπουρ-
γείου, κ. Σταύρο Μιχαήλ  (φωτ.), στην οποία παρευρέθη και
ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ, σ. Αντώνης Κουτσούλλης. Με
το Γενικό Διευθυντή συζητήθηκαν διαδικασίες προώθησης
των αιτημάτων της Οργάνωσής μας που αφορούν τα Τμή-
ματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Οι Τουρκοκυπριακές
εκλογές

Την ολοκληρωτική και καταπιεστική ηγεμό-
νευση των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας
από την ΄Αγκυρα  κατέδειξαν με απόλυτη σαφή-

νεια οι εκλογές της περασμένης Κυριακής για  την ανά-
δειξη του νέου ηγέτη της ΤΚ κοινότητας. 

Η επανεκλογή του  μέχρι τις εκλογές ΤΚ ηγέτη
Μουσταφά Ακκιντζί δεν θα εξυπηρετούσε τα σχέδια
του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος και επε-
νέβη με κινητοποιήσεις εποίκων και άλλων οπαδών του
για εκλογή του  πιστού στην πολιτική της ΄Αγκυρας
Ερσίν Τατάρ, ο οποίος αμέσως μετά την εκλογή του
διακήρυξε  πιστή συμμόρφωση στα επεκτατικά σχέδια
του Τούρκου Προέδρου. Εμείς συγχαίρουμε τις δεκά-
δες χιλιάδες ΤΚ συμπατριώτες μας και τους διαβεβαι-
ώνουμε ότι παραμένουμε πιστοί στον  αγώνα για μια
πραγματικά ελεύθερη κοινή πατρίδα  απαλλαγμένη
από έξωθεν επεμβάσεις. n
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Γεώργιος Αριστοκλέους, Δασικός Λει-

τουργός, προάγεται, στη θέση Δασικού Λει-
τουργού, 1ης Τάξης, Τμήμα Δασών, ανα-
δρομικά από τις 15 Φεβρουαρίου 2011.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξε-
νοι Β΄, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται
στη συνδυασμένη θέση Συμβούλου ή Γενι-
κού Πρόξενου Α΄, από την 1η Σεπτεμβρίου
2020: Έλενα Θωμά, Μιχάλης Μαύρος, Σό-
λωνας Σάββα, Κύπρος Γιωργαλλής, Πέτρος
Μαυρίκιος.

Η Θεοδώρα Ευσταθίου, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Αναισθησιολογίας),
προάγεται, στη θέση Βοηθού Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της
Αναισθησιολογίας, αναδρομικά από την 1η
Αυγούστου 2016.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

H Παναγιώτα Ηρακλέους, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός (με δοκιμασία), πα-
ραιτήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ελένη Αποστολίδου, Γραμματέας Κοι-
νοβουλευτικών Επιτροπών (με δοκιμασία),
παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από
τις 2 Οκτωβρίου 2020.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

H Νίκη Τσαλίκη, Βοηθός Τουριστικός
Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυ-
πηρέτησε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ελένη Κκέζου-Κίτση, Ταχυδρομικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 16 Ιου-
νίου 2020.

Ο Ανδρέας Πρωτοπαπάς, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από τις 28 Σεπτεμβρίου
2020.

Η Δέσποινα Νικολάου, Ιατρικός Λειτουρ-

γός, 1ης Τάξης (Γενικής Χειρουργικής),
αφυπηρέτησε από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Ανδρέας Βασιλείου, Ανώτερος Τεχνι-
κός, Αναδασμός, Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2020.

Η Ελένη Κοντοπούλου, Τελωνειακός Λει-
τουργός Α', αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2020.

Η Χρυστάλλα Μιχαήλ, Ανώτερος Λει-
τουργός Προγραμματισμού, Γενική Διεύ-
θυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συν-
τονισμού και Ανάπτυξης, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο Πέτρος Σιμιλλίδης, Ανώτερος Οδον-
τιατρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2020. 

Ο Νεόφυτος Χριστοδούλου,  Τουριστικός
Λειτουργός Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο Σάββας Κωνσταντίνου, Δικαστικός
Επιδότης, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2020.

Ο Κωστάκης Παπακωνσταντίνου, Πρώ-
τος Γεωργικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε
από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η Δήμητρα Πετρίτση-Ευαγγελίδη, Επιθε-
ωρητής Γεωργίας, αφυπηρέτησε από τις 4
Σεπτεμβρίου 2020.

Η Χρυστάλλα Πέλασελα, Ανώτερος Κτη-
νοτροφικός Επιθεωρητής,  αφυπηρέτησε
από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο Κώστας Α. Ζαβαλλής, Κτηνιατρικός
Βοηθός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2020.

Ο Χαράλαμπος Φυλακτού, Ανώτερος Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 2 Οκτωβρίου

2020.
Ο Σωτήρης Αλλαγιώτης, Αρχιδεσμοφύ-

λακας, Φυλακές, αφυπηρέτησε από τις 7
Οκτωβρίου 2020.

Η Τροοδία Γεωργίου-Χαριδήμου, Ανώτε-
ρος Ασφαλιστικός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η Άλκηστη Ερωτοκρίτου, Βοηθός Ασφα-
λιστικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
11 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Αδάμος Αδαμίδης, Λειτουργός Επιθε-
ώρησης Εργασίας (Χημικής Μηχανικής),
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο Χαράλαμπος Στυλιανού, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός Α' (Κτηματολογίου), αφυ-
πηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η Μαρία Ταλιαδώρου, Λειτουργός Ανα-
δασμού Α΄, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2020.

Η Κλειώ Ζαμπαρλούκου, Πρώτος Λει-
τουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2020.

Η Ελένη Π. Ζαννέττου, Πρώτος Διοικη-
τικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προ-
σωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2020.

Η Ευφροσύνη Πόλεου, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2020.

Ο Κυριάκος Χατζηπέτρου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η Μαρία Λαμπίτση, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
2 Οκτωβρίου 2020.

Η Φωτούλλα Μαραθεύτου, Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε

από την 1η Οκτωβρίου 2020.
O Ιωάννης Βασιλείου, Επιθεωρητής, Τυ-

πογραφείο, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2020.

Ο Τηλέμαχος Τηλεμάχου, Λειτουργός
Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού
και Ανάπτυξης, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2020.

Ο Ευστράτιος Ματθαίου, Πρώτος Λει-
τουργός Γενικού Λογιστηρίου, αφυπηρέ-
τησε από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Νίκος Σ. Τσαδιώτης, Επιθεωρητής Ενα-
έριας Κυκλοφορίας, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2020.

Ο Λουκάς Λουκά, Τεχνικός, Τμήμα Οδι-
κών Μεταφορών, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2020.

Η Φρόσω Νικολαΐδου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, Υαφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2020.

Η Χαραλαμπία Ιωάννου-Τίφα, Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020.

Η Μαρία Αντωνιάδου, Προϊστάμενος
Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός
Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο Μιχάλης Ζαβρός, Διευθυντής Κλινι-
κής/Τμήματος (Νεφρολογίας), αφυπηρέ-
τησε από την 1η Οκτωβρίου 2020.

H Μαρίκα Σωτηρίου-Ιωάννου, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2020. n

Ετοιμάζεται από Συντακτική Επιτροπή
κατά νόμο υπεύθυνος και Πρόεδρος
Στράτης Ματθαίου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ 
Τηλ. 22844445
e-mail: e.stratios@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Νάσω Κασουλίδου, Μόνιμη Γραμματέας,
Τηλ: 22844457
Email: akasoulidou@pasydy.org
Ειρήνη Γιώρκα, Υπεύθυνη Διεθνών 
Σχέσεων και Ευρωπαϊκών θεμάτων
Τηλ: 22844450
Email: egiorka@pasydy.org
Στάλω Μιχαήλ, Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων
Τηλ: 22844449
Email: chmichael@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) Δωρεάν παροχή δενδρυλλίων 
για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι άρ-
χισε η υποβολή αιτήσεων για υλοποί-
ηση της υπουργικής απόφασης για

δωρεάν παροχή δενδρυλλίων με σκοπό την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με
τίτλο «Φυτεύω για το Kλίμα» άρχισε στις 6
Οκτωβρίου και λήγει στις 23 Οκτωβρίου.

Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να παρα-
λαμβάνονται από τους κατά τόπους δασι-
κούς σταθμούς ή από την ιστοσελίδα του
Τμήματος Δασών (www.moa.gov.cy/forest).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στους
κατά τόπους δασικούς σταθμούς σε έντυπη
μορφή ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Περαιτέρω λεπτομέρειες παρουσιάζονται
στο έντυπο αίτησης.

Δικαιούχοι δωρεάν δενδρυλλίων είναι

ΜΟΝΟ δημόσιοι φορείς και οργανωμένα
σύνολα των πιο κάτω κατηγοριών:

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινό-
τητες)

• Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας (Σχολικές Μονάδες)

• Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουρ-
γείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Νοσοκομεία,
κτλ)

• Εκκλησιαστικές Αρχές (Εκκλησίες, Εξω-
κλήσια, Μοναστήρια)

• Άλλα Οργανωμένα Σύνολα και Πρωτο-
βουλίες Πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν
εξασφαλίσει κατάλληλη γη για δενδροφύ-
τευση. n

Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης
Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην τελευ-
ταία συνεδρίασή του έχει αποφασίσει
τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης Δεοντολογίας και Συμπερι-
φοράς, η οποία αποτελείται από έναν Δικα-
στή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τρεις Προ-
έδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων, οι οποίοι
έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης και έναν
Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου. 

Καθήκον της Επιτροπής είναι να παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις διεθνώς πάνω στα θέ-

ματα δικαστικής δεοντολογίας και συμπερι-
φοράς και να εισηγείται τροποποιήσεις για
εκσυγχρονισμό και τυχόν αναγκαίες βελ-
τιώσεις του Οδηγού Δικαστικής Συμπερι-
φοράς. Ο Οδηγός έχει υιοθετηθεί το 2019
και έχει αναθεωρηθεί, μέχρι σήμερα, τέσσε-
ρις φορές για σκοπούς περαιτέρω βελτίω-
σης και εμπλουτισμού του.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής,
έγινε με τηλεδιάσκεψη, στις 15 Οκτωβρίου
2020. n

Μέχρι 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις
για ενδοτμηματικές στο Τμήμα Τελωνείων

Ενδοτμηματικές εξετάσεις σχετικά με
τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο,
τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και

τους Kανονισμούς που τον πλαισιώνουν και
τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο καθώς
και τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνω-
στοποιήσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει
αυτών.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν:
A. Εξεταστές Τελωνείων για επικύρωση

του διορισμού τους, ανέλιξη στη Κλίμακα
Α7 και απόκτηση δικαιώματος προαγωγής
στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, 1ης Τάξης.

B. Υπάλληλοι, οι οποίοι με βάση τον περί
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο
(Αρ. 1) του 2007 (Ν. Αρ. 38(ΙΙ)/2007) έχουν
μετονομασθεί σε Τελωνειακούς Λειτουρ-

γούς.
Γ. Τελωνειακοί Λειτουργοί.
Δ. Βοηθοί Τελωνείων για ανέλιξη στην

Κλίμακα Α7.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Αρχιτε-

λωνείο την 30ή Νοεμβρίου 2020 και ώρα
09:00 – 12:00.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους
Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα
και τις Γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνον-
ται στην εξεταστέα ύλη.

Αιτήσεις από μέρους των υποψηφίων πρέ-
πει να υποβληθούν στη Διευθύντρια του
Τμήματος Τελωνείων όχι αργότερα από τις
30 Οκτωβρίου 2020.  n
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Με μεγάλη ανησυχία η Οργάνωσή
μας παρακολουθεί την αυξητική
τάση των κρουσμάτων κορωνοϊού,

που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέ-
ρες στην Κύπρο.  Είναι πλέον γεγονός ότι
βρισκόμαστε στο μέσο μίας δεύτερης έξαρ-
σης της πανδημίας στον τόπο μας.  

Με αφορμή τα αυξημένα κρούσματα και
με στόχο την προστασία των συναδέλφων
σε συνάρτηση με τις δηλώσεις του Υπουρ-
γού Υγείας την περασμένη Τετάρτη, ο
οποίος ανέφερε ότι έχουν δοθεί συστάσεις
για τους εργασιακούς χώρους, οπού είναι
εφικτό να εφαρμοσθεί η τηλεργασία, η 
ΠΑΣΥΔΥ κρίνει ότι αποτελεί επιτακτική
ανάγκη η άμεση επαναφορά της ρύθμισης
για εφαρμογή της τηλεργασίας στον Δημό-

σιο Τομέα, όπου αυτό είναι δυνατό. 
Η τηλεργασία στον Δημόσιο Τομέα κατά

την περίοδο του lockdown έχει αποδείξει
ότι όχι μόνο είναι αυτό κατορθωτό, αλλά
και πολύ αποτελεσματικό, δίχως να επηρε-
άζεται η ποιότητα του έργου που παράγουν
οι δημόσιοι υπάλληλοι.  Πεποίθησή μας

αποτελεί ότι οι όποιες δυσκολίες είχαν προ-
κύψει αρχικά με την εφαρμογή της τηλερ-
γασίας είναι πλέον διαχειρίσιμες και εύκολο
να αντιμετωπιστούν, αφού έχει ήδη γίνει η
απαραίτητη προεργασία κατά την περίοδο
της πρώτης έξαρσης της πανδημίας και οι
δημόσιοι υπάλληλοι είναι πλέον εξοικειω-
μένοι με τη μέθοδο της εργασίας εξ απο-
στάσεως.

Προς ενίσχυση των πιο πάνω έρευνες που
έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς, έχουν κατα-
δείξει ότι οι άνθρωποι που εργάζονται από
το σπίτι μπορούν να διατηρήσουν ή ακόμα
και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά
τους. 

Επιπλέον μέσα στο πλαίσιο του εκσυγ-
χρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας και με-

τάβασης στην ψηφιακή εποχή οφείλουμε να
εκμεταλλευτούμε πλήρως τα εργαλεία και
τις δυνατότητες που παρέχει η σημερινή τε-
χνολογία και να βοηθήσουμε τους δημοσί-
ους υπαλλήλους στο να αναπτύξουν και-
νούργιες δεξιότητες, τις οποίες θα καλλιερ-
γήσουν με σκοπό να αναβαθμίσουν το έργο
τους διασφαλίζοντας έτσι την παροχή πιο
ποιοτικών υπηρεσιών προς τον κάθε πο-
λίτη.

Ως εκ των πιο πάνω και με γνώμονα την
ασφάλεια και υγεία των συναδέλφων θεω-
ρούμε ότι επιβάλλεται να επανέλθει άμεσα
η εξ αποστάσεως εργασία στον Δημόσιο
Τομέα, προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσης του ιού στη Δημόσια Υπηρεσία,
αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. n

Άμεση εφαρμογή της τηλεργασίας σε χώρους όπου είναι εφικτό
Για προστασία συναδέλφων και συνέχιση υπηρεσίας

Το προσωπικό του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων συνήλθε την Τετάρτη, 14
Οκτωβρίου 2020, σε έκτακτη γενική

συνέλευση και ενημερώθηκε για την προ-
ωθούμενη μεταφορά του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων στο υπό ίδρυση Υφυπουργείο Πολι-
τισμού. Αφού συζητήθηκαν όλα τα δεδο-
μένα που έχουν γίνει γνωστά, το
προσωπικό κατέληξε στα ακόλουθα:

Αν υλοποιηθεί η σκοπούμενη μεταφορά,
το Τμήμα Αρχαιοτήτων, από Τμήμα που
υπάγεται σε Υπουργό με ψήφο στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο υποβαθμίζεται σε Τμήμα
που υπάγεται σε Υφυπουργό χωρίς ψήφο
στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκ των πραγμά-
των, οι αρχαιότητες υποβαθμίζονται, αφού
το καθεστώς του Τμήματος περνά σε κατώ-

τερη βαθμίδα διοίκησης.
Σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες που

σύμφωνα με την ισχύουσα Περί Αρχαιοτή-
των Νομοθεσία ανήκουν στον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, θα
μεταβιβαστούν στον Υφυπουργό Πολιτι-
σμού. Δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες,
ότι αυτό πολύ πιθανόν στο μέλλον θα δη-
μιουργήσει σοβαρά προβλήματα και δυσ-
λειτουργίες στη διαχείριση των αρχαιοτή-
των, λόγω των ιδιομορφιών του καθεστώ-
τος του υφυπουργού.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας οι αρχαιότητες και η διαχεί-
ρισή τους ανήκουν στο κράτος και δεν δια-
μοιράζονται ανάμεσα στις δύο κοινότητες,
ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή.

Οποιαδήποτε μεταβολή στη διοικητική ευ-
θύνη για τις αρχαιότητες ενόσω το Κυ-
πριακό Πρόβλημα παραμένει άλυτο, καθι-
στά ορατό τον κίνδυνο να τεθεί το καθε-
στώς της αρχαιολογικής κληρονομιάς υπό
αμφισβήτηση και να χρησιμοποιηθεί ως άλ-
λοθι για διχοτομικές κινήσεις εις βάρος της
πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. 

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν επιχει-
ρήθηκε κατά καιρούς από διάφορες κυβερ-
νήσεις η μεταφορά του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων σε Αρχή Αρχαιοτήτων, σε Ενιαία
Αρχή Πολιτισμού και στο Υπουργείο Παι-
δείας. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις,
σταθμίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους
που θα δημιουργούνταν για τις αρχαιότη-
τες με μια ανάλογη κίνηση, αποφάσισαν τε-
λικά να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση
τέτοιων αλλαγών. Οι πρόσφατες δυσμενείς
εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό Πρό-
βλημα, καθιστούν τη συγκυρία εντελώς
ακατάλληλη για αλλαγές που μεταβάλλουν
ουσιαστικά βασικές αρχές του Συντάγμα-

τος.
Η επίσημη πληροφόρηση έχει καταστή-

σει σαφές, ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού
θα ιδρυθεί χωρίς καμιά αύξηση στις δαπά-
νες για τον Πολιτισμό. Ωστόσο, το προσω-
πικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων, που ερ-
γάζεται καθημερινά σε ιδιαίτερα αντίξοες
και δύσκολες συνθήκες, γνωρίζει ότι ο το-
μέας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς χρει-
άζεται ουσιαστική ενίσχυση. Δημιουργούν-
ται σοβαρά ερωτηματικά, αν η ίδρυση του
νέου υφυπουργείου με αυτούς τους όρους
θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα προς
το καλύτερο.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, το προ-
σωπικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων εκ-
φράζει την έντονη ανησυχία του και απευ-
θύνει έκκληση στην Κυβέρνηση να επανε-
ξετάσει το θέμα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων,
υπό τις δοσμένες συνθήκες, θα πρέπει να
παραμείνει στο Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων. n

Οι θέσεις των συναδέλφων Τμήματος Αρχαιοτήτων
για τη μεταφορά του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2020
μειώθηκε κατά 1,9% σε σχέση με

τον Σεπτέμβριο του 2019 ενώ σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά
0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2020, σημειώθηκε μείωση 1,1%
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. 

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2019,
οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρου-
σίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με πο-
σοστά -9,2% και -5,8% αντίστοιχα.  

Σε σχέση με τον Αύγουστο 2020, η μεγα-
λύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στις

Μεταφορές (-5,5%) ενώ η μεγαλύτερη θε-
τική μεταβολή καταγράφηκε στην Ένδυση
και Υπόδηση (8,1%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή
παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές
(-4,9%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο
του 2019 παρατηρήθηκε στην κατηγορία
Ενέργεια (-14,8%), ενώ σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα οι Υπηρεσίες παρουσία-
σαν τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -
3,3%. n

Μείωση 1.9% Εναρμονισμένου Δείκτη τιμών

Στη συνεδρία του Γενικού Συμβου-
λίου στις 6 Οκτωβρίου διεξήχθη-
σαν αρχαιρεσίες για την πλήρωση

της θέσης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμ-
ματέα στην Κεντρική Γραμματεία, η οποία
κενώθηκε μετά την εκλογή του συν.
Στράτη Ματθαίου στη θέση του Γενικού
Γραμματέα της Οργάνωσής μας.

Μετά τις εκλογές η σύνθεση της Κεν-
τρικής Γραμματείας έχει διαμορφωθεί ως
ακολούθως: 

1. Ματθαίου Στράτης – Γενικός Γραμ-
ματέας     

2. Κουτσούλλης Αντώνης – Πρόεδρος
– Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δημο-
σίων Έργων 

3. Χαραλάμπους Κυριάκος – Αντιπρό-
εδρος – Κλάδος Μελών Αστυνομίας Κύ-
πρου 

4. Ασπρής Ακρίτας – Αναπληρωτής Γεν.
Γραμματέας – Κλάδος Δικαστικών Υπαλ-
λήλων 

5. Αργυρίδης Πρόδρομος – Αναπληρω-
τής Γεν. Γραμματέας – Κλάδος Γενικού
Νοσηλευτικού Προσωπικού 

6. Αχιλλέως Νάνα – Γραμματέας – Κλά-
δος Υπαλλήλων Τμήματος Υπηρεσιών
Πληροφορικής 

7. Θεοχάρους Παναγιώτα – Αναπληρω-
τής Γραμματέας – Κλάδος Γενικού Γραμ-
ματειακού Προσωπικού 

8. Καρολίδης Χριστόδουλος – Ταμίας
– Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Φορο-
λογίας 

9. Τσιάρτας Σωφρόνης – Αναπληρωτής
Ταμίας – Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Αρχαιρεσίες έγιναν και για την πλή-
ρωση δύο θέσεων στην Εκτελεστική Επι-
τροπή και αναδείχθηκαν ως νέα μέλη οι
συνάδελφοι Αχιλλέας Πηλιάς, Πρόεδρος
του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και Αλέ-
ξης Αλέκου, Πρόεδρος του Κλάδου
Υπαλλήλων Τμήματος Εργασίας.

Σε όλους τους συναδέλφους ευχόμαστε
καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα
προς ευόδωση του δύσκολου και σημαν-
τικού έργου τους. n

Ολοκλήρωση των σωμάτων 
μετά από αρχαιρεσίες

Σημείωση: Ο ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται σε εκτίμηση της EUROSTAT
(flash estimate). 



Αναθεωρημένη οδηγία για την υποχρεωτική χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό

Με στόχο την προστασία των πολι-
τών και της Δημόσιας Υγείας από
τη νόσο COVID-19, η χρήση προ-

στατευτικής μάσκας από τον γενικό πληθυ-
σμό, ηλικίας 12 ετών και άνω, καθίσταται
υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς
κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν περισσό-
τερα του ενός ατόμων, καθώς και:

• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
• Εργαζόμενους σε εργοτάξια/κατα-

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

• Διανομείς,
• Ανελκυστήρες.
Εξαίρεση αποτελούν:
• Οικίες,
• Άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε,
• Χώροι εστίασης πλην των περιπτώσεων

take-away,
• Άτομα που ταξιδεύουν με προσωπικό

όχημα,
• Άτομα κατά τη διάρκεια άθλησης/σω-

ματικής άσκησης (π.χ. γυμναστήρια, σχο-
λές χορού, κτλ),

• Ψήστες/μάγειρες, μόνο κατά τη διάρ-
κεια ψησίματος,

• Άτομα με ειδικές γνωσιακές ικανότη-
τες/ψυχικές/αναπτυξιακές διαταραχές που
δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή μά-
σκας,

• Άτομα με σοβαρό νευρολογικό/νευρο-
μυϊκό νόσημα που δεν τους επιτρέπει να
χειριστούν τη μάσκα,

• Άτομα με ανατομικές γναθοπροσωπικές
παραλλαγές/δυσμορφίες ή/και τραυματι-
σμό.

Η πιο πάνω ρύθμιση θα έχει ισχύ από
αύριο, 15 Οκτωβρίου 2020, με την έκδοση
του σχετικού Διατάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των μέ-
τρων αποτελεί παραβίαση Διατάγματος από
τον ίδιο τον πολίτη και το πρόστιμο των
€300 βαραίνει τον ίδιο τον πολίτη και όχι
την επιχείρηση/υποστατικό.

Σημειώνεται ότι η ανώτατη χονδρική και
λιανική τιμή πώλησης μασκών καθορίζεται
στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ημε-
ρομηνίας 20 Αυγούστου. Οποιαδήποτε πα-
ραβίαση του συγκεκριμένου Διατάγματος
θα πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως στο
τηλέφωνο 1429 (Γραμμή Καταναλωτή) για
να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα. n
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Υπεύθυνη συμπεριφορά και πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων 

Λόγω του πολύ αυξημένου αριθμού
θετικών περιστατικών COVID-19
που εντοπίζονται τις τελευταίες ημέ-

ρες, αλλά και των υπεράριθμων στενών
επαφών τους, η Ομάδα Ιχνηλάτησης της
Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης επι-
κεντρώνεται στην ενημέρωση των θετικών
στον ιό ατόμων, ζητώντας τους να υποβά-
λουν ηλεκτρονικά στη Μονάδα τις στενές
επαφές τους, ώστε να αρχίσει η ιχνηλάτησή
τους.

Τα άτομα που ενημερώνονται από την

Ομάδα Ιχνηλάτησης ότι είναι θετικά στον
ιό οφείλουν με τη σειρά τους να επικοινω-
νήσουν με τις στενές επαφές τους ενημε-
ρώνοντάς τους ότι έχουν δηλωθεί τα στοι-
χεία τους για ιχνηλάτηση και αναφέροντάς
τους ότι πρέπει να παραμείνουν σε αυτοπε-
ριορισμό έως ότου επικοινωνήσει η Μο-
νάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης μαζί
τους για τη διευθέτηση ραντεβού για δειγ-
ματοληψία.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο,
που ενημερώθηκε ότι είναι επαφή κρού-

σματος, έχει ή εκδηλώσει συμπτώματα 
πριν επικοινωνήσει η Ομάδα Ιχνηλάτησης
μαζί του, οφείλει να ενημερώσει τον Προ-
σωπικό του Ιατρό για τα συμπτώματα, 
δηλώνοντάς του απαραίτητα ότι αποτελεί
στενή επαφή επιβεβαιωμένου περιστατι-
κού COVID-19.

Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα
που συλλέγει η Μονάδα Επιδημιολογικής
Επιτήρησης, πολλές από τις αλυσίδες
έχουν ως αφετηρία επιμόλυνσης κοινωνι-
κές συναθροίσεις, όπως είναι οι γάμοι, οι

βαφτίσεις και τα ιδιωτικά πάρτι. Ως εκ τού-
του, απευθύνεται έκκληση προς τους πολί-
τες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
παρευρίσκονται σε τέτοιου είδους εκδηλώ-
σεις και να μεριμνούν για την ατομική τους
προστασία, ακολουθώντας τις σχετικές
οδηγίες. Υπενθυμίζεται ότι η διοργάνωση
γάμων και βαφτίσεων διέπεται από πρωτό-
κολλα και οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εκ-
δήλωση, για παράδειγμα πάρτι αρραβώνων,
επετείων, κοκ, δεν επιτρέπονται. n

Οδηγίες προς άτομα που επιβεβαιώνονται θετικά στον COVID-19

Το άτομο που ενημερώνεται από το
μικροβιολογικό εργαστήριο ότι είναι
θετικό στον κορωνοϊό θέτει τον

εαυτό του σε καραντίνα, αποφεύγοντας
στενή επαφή με τους οικείους του, ενημε-
ρώνει άμεσα τον Διευθυντή και τον Υπεύ-
θυνο Ασφάλειας και Υγείας του χώρου ερ-
γασίας του, αναμένει οδηγίες από την Μο-
νάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης (ΜΕΕ)
και καταγράφει τις στενές επαφές του, ώστε
να ενημερώσει υπεύθυνα τους Λειτουργούς
της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης
όταν του ζητηθεί. Ως στενή επαφή ορίζεται
η επαφή διάρκειας >15 λεπτών σε από-
σταση <2 μέτρων από κρούσμα με επιβε-
βαιωμένη λοίμωξη COVID-19 ή άμεση
επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συ-
στήματος χωρίς την εφαρμογή του ατομι-
κού προστατευτικού εξοπλισμού.

Σημειώνεται ότι ενόψει μεγάλου φόρτου
εργασίας μπορεί η επικοινωνία να μην γίνει
την ίδια ημέρα, ως εκ τούτου συστήνεται
όπως επιδεικνύεται ψυχραιμία και υπομονή.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το θετικό
άτομο να εξέρχεται από την καραντίνα.

Εάν σε οποιαδήποτε ιδιωτικό γραφείο
και/ή επιχείρηση και/ή σε οποιαδήποτε υπη-
ρεσία στον δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημό-
σιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες

και/ή στις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, εντοπι-
στεί κρούσμα μόλυνσης
από τον κορωνοϊό, η Δι-
εύθυνση ή και οι Υπεύ-
θυνοι Λειτουργοί που
ορίζονται ως Υπεύθυνοι
Ασφάλειας και Υγείας
οφείλουν όπως προβούν
στα ακόλουθα:

• Άμεση αναστολή εργασιών της εν λόγω
επιχείρησης.

• Άμεση απομόνωση των επιβεβαιωμέ-
νων κρουσμάτων.

• Καταγραφή των ονομάτων των ατόμων
στον χώρο εργασίας που έχουν έρθει σε
στενή επαφή (ορισμό δείτε πιο πάνω) με το
επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η πληροφορία
αυτή θα ζητηθεί από την ΜΕΕ και τις Υγει-
ονομικές Υπηρεσίες.

• Οι στενές επαφές τίθενται σε αυτοπε-
ριορισμό/καραντίνα 14 ημερών και αναμέ-
νουν οδηγίες από τη ΜΕΕ σχετικά με τον
τόπο και τον χρόνο που θα κληθούν να
υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο
(PCR) από εργαστήρια που πληρούν τα κρι-
τήρια που έχει καθορίσει το Υπουργείο
Υγείας. Σημειώνεται ότι έστω και αν το
αποτέλεσμα του τεστ τους είναι αρνητικό

θα συνεχίσουν την αυτο-
απομόνωση τους για 14
μέρες. Σημειώνεται ότι
λόγω φόρτου εργασίας
μπορεί η επικοινωνία να
μην γίνει την ίδια ημέρα,
ως εκ τούτου συστήνεται
όπως επιδειχθεί ψυχραι-
μία και υπομονή. Σε
καμία περίπτωση δεν

πρέπει το άτομο που ιχνηλατείται ως
στενή επαφή να εξέρχεται του αυτοπεριο-
ρισμού.

Απομάκρυνση  όλου του προσωπικού
μέχρι να απολυμανθούν οι χώροι της επι-
χείρησης από εγκεκριμένη εταιρεία. Σημει-
ώνεται ότι το πιστοποιητικό απολύμανσης
και ο Αριθμός Άδειας του απολυμαντικού
που χρησιμοποιήθηκε θα πρέπει να υπο-
βληθεί στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Νοείται ότι τα άτομα που θεωρήθηκαν ως
στενές επαφές και έχουν αρνητικό αποτέ-
λεσμα στις εργαστηριακές εξετάσεις και
αφού παρέλθουν οι 14 μέρες αυτοπεριορι-
σμού, θα μπορούν να επανέλθουν στην ερ-
γασία τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχουν αναπτύξει συμπτωματολογία συμ-
βατή με τη λοίμωξη COVID-19. Περισσό-
τερες πληροφορίες στον σύνδεσμο

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.
Νοείται επίσης ότι, σε περίπτωση που

οποιοσδήποτε άλλο άτομο στον χώρο ερ-
γασίας, αναπτύξει συμπτώματα που παρα-
πέμπουν σε συμπτώματα της νόσου
COVID-19, τότε άμεσα θα πρέπει να ενη-
μερώσει τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και
Υγείας, ο οποίος θα τον ενημερώσει για τις
περαιτέρω ενέργειες. Σχετικές οδηγίες πα-
ρατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.
pio.gov.cy/coronovirus/info.html.    

Για τα προαναφερόμενα θα ενημερωθούν
γραπτώς από τα Επαρχιακά Γραφεία των
Υγειονομικών Υπηρεσιών και για να επι-
τραπεί η επαναλειτουργία της επιχείρησης,
θα πρέπει να αποσταλούν από τη Διεύ-
θυνση στις Υγειονομικές Υπηρεσίες τα ακό-
λουθα έγγραφα:

1. Γραπτή ενημέρωση στην οποία θα ανα-
φέρονται όλες οι ενέργειες της Διεύθυνσης.

2. Κατάλογο με τα ονόματα των ατόμων
που έχουν τεθεί σε αυτοπεριορισμό μαζί με
τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

2. Το πιστοποιητικό απολύμανσης και ο
αριθμός άδειας του απολυμαντικού που
χρησιμοποιήθηκε.

Η έγκριση για επαναλειτουργία θα δοθεί
αφού εξεταστούν τα πιο πάνω από τις Υγει-
ονομικές Υπηρεσίες και την ΜΕΕ. n

Το 1420 συνεχίζει τη λειτουργία του μόνο για έκτακτα περιστατικά COVID-19

Το τηλεφωνικό κέντρο 1420 συνεχί-
ζει τη λειτουργία του μόνο για ανα-
φορά έκτακτων περιστατικών

COVID-19, διευκρινίζει τη Δευτέρα το
Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουρ-
γείο αναφέρει ότι λόγω του αυξημένου αριθ-
μού τηλεφωνημάτων, που δέχεται το τηλε-
φωνικό κέντρο 1420 της Υπηρεσίας Ασθε-
νοφόρων, σχετικά με ερωτήματα γενικής
φύσεως, επισημαίνεται ότι το 1420 λειτουρ-
γεί μόνο για αναφορά έκτακτων περιστατι-

κών COVID-19.
Όπως σημειώνει «για γενικές πληροφο-

ρίες σχετικά με τον κορωνοϊό, οι πολίτες
μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφω-
νικό κέντρο 1412 (8 π.μ. – 8 μ.μ., Δευτέρα –
Παρασκευή) ή με την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση covid@moh.gov.cy, για απορίες σε
σχέση με τα πρωτόκολλα και τις κατευθυν-
τήριες οδηγίες που βρίσκονται σε ισχύ. 
Επιπλέον, πληροφορίες υπάρχουν διαθέσι-
μες και στην ιστοσελίδα
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

Υπενθυμίζει παράλληλα ότι σε περίπτωση
ανάπτυξης συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας,
μυαλγίες, δύσπνοια, ανοσμία, αγευσία, δυσ-
γευσία), οι πολίτες οφείλουν να επικοινω-
νούν με τον Προσωπικό τους Ιατρό για να
λάβουν περαιτέρω ιατρική καθοδήγηση.

Εξυπηρέτηση πολιτών άνω των 60 ετών
και ατόμων με αναπηρίες σε υποστατικά
λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων

Εξάλλου, το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα
με το Διάταγμα, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου
του 2020, υπενθυμίζει ότι παγκύπρια οι υπε-

ραγορές, οι φρουταρίες, τα Μίνι-μάρκετ, τα
Κρεοπωλεία, τα Ιχθυοπωλεία, τα Παντοπω-
λεία και τα Φαρμακεία από την ώρα έναρ-
ξης της λειτουργίας τους έως τις 09:00 θα
εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα
άτομα άνω των 60 ετών και τα άτομα με
αναπηρίες.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν
αφορά σε αρτοποιεία, περίπτερα ή/και άλ-
λους χώρους, όπου η εξυπηρέτηση γίνεται
σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν υπάρ-
χει συγχρωτισμός ατόμων. n
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ΟικΟγΕνΕια –Εργασια - κΟινωνικΗ ΖωΗ

Με σύνθημα «Οι γυναίκες απαι-
τούν Επανένωση – Επιστροφή -
Ειρήνη» και αντιδρώντας έντονα

στις ενέργειες της Τουρκίας για εποικισμό
της κατεχόμενης, περίκλειστης περιοχής
της Αμμοχώστου, οι γυναικείες οργανώσεις
της Κύπρου, συνδικαλιστικές οργανώσεις,
κοινωνικές πλατφόρμες και άλλες προσω-
πικότητες διοργανώνουμε μεγάλη αντικα-
τοχική εκδήλωση καταδίκης των νέων
αυτών τουρκικών ενεργειών, την Κυριακή,
25 Οκτωβρίου 2020, στις 3 το απόγευμα,
στο οδόφραγμα Δερύνειας.

Έχοντας στην καρδιά μας την περιοχή
που - παραμένοντας βουβή και έρημη για
46 χρόνια τουρκικής κατοχής - συμβολίζει
τον πόθο και τον αγώνα για απελευθέρωση
όλων των κατεχόμενων πόλεων και χωριών
της πατρίδας μας, οι γυναίκες της Κύπρου
διαδηλώνουμε για την επανένωση, την επι-
στροφή και την ειρήνη, ζητούμε  επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων για συνολική
λύση και καλούμε όλες και όλους να ενώ-

σουμε τις φωνές μας «για το χώμα που περ-
πατήσαμε και τη γη που νοσταλγούμε».

Με την μαζική παρουσία και διαμαρτυρία
μας, οι γυναίκες της Κύπρου μπορούμε και
πρέπει να στείλουμε για ακόμα μια φορά
ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης της τουρκικής
πλευράς για αποτροπή των σχεδίων και
ενεργειών της, αλλά και ένα μήνυμα προς
τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολό-
κληρη τη διεθνή κοινότητα για δυναμική
αντίδραση και αποτελεσματική παρέμβαση.  

Οι γυναίκες της Κύπρου αποδείξαμε πολ-
λές φορές στο παρελθόν ότι μπορούμε,
ενωμένες και αποφασισμένες, να αγωνιζό-
μαστε και να στέλνουμε σε όλο τον κόσμο
το μήνυμα πως ο κυπριακός λαός αντιστέ-
κεται και αγωνίζεται για επανένωση, επι-
στροφή και ειρήνη.

Ας δώσουμε μαζικά το παρών μας στις 25
Οκτωβρίου, στο οδόφραγμα της Δερύνειας. 

Για την Αμμόχωστο και για κάθε κατεχό-
μενη πόλη και κάθε κατεχόμενο χωριό της
πατρίδας μας. n

Οι γυναίκες της Κύπρου διαδηλώνουν 
«για μια πόλη που ‘χουν μέσα στην καρδιά»

Ανακοίνωση Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Ιωσηφίνας Αντωνίου 
για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας της Υπαίθρου

ΗΕπίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα 
Αντωνίου, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της
Γυναίκας της Υπαίθρου, η οποία ορίστηκε από τα

Ηνωμένα Έθνη το 2007 να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15
Οκτωβρίου, επιθυμεί να εκφράσει την απεριόριστη ευγνω-
μοσύνη αλλά και τις ευχαριστίες της προς όλες τις γυναίκες
που ζουν στις αγροτικές περιοχές.

Οι προκλήσεις για τις γυναίκες της υπαίθρου περισσότε-
ρες και οι ευκαιρίες λιγότερες. Η επίτευξη της ισότητας των
φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών
της υπαίθρου θα πρέπει να είναι προτεραιότητα μας. Πρέ-
πει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες που να επιτρέπουν στα
άτομα να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και να
συνεισφέρουν στην κοινωνία. Κάθε κορίτσι και γυναίκα
πρέπει να απολαμβάνει πλήρως την ισότητα τόσο στις ευ-
καιρίες όσο και στην οικονομική στήριξη. Στόχος είναι ένας
κόσμος που θα είναι δίκαιος, ανεκτικός, ανοιχτός και κοι-

νωνικά συμπεριληπτικός, όπου οι ανάγκες των πιο ευάλω-
των ικανοποιούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω στο νέο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2019-
2023 στο πλαίσιο του στόχου της Ενδυνάμωσης των Ευά-

λωτων Ομάδων Γυναικών, έχουν καθοριστεί ως ενδιάμεσοι
στόχοι μεταξύ άλλων, η στήριξη Ευάλωτων Ομάδων Γυναι-
κών, η ενδυνάμωση γυναικών σε αγροτικές περιοχές (Προ-
γραμματικό έγγραφο της Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020).

Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγρο-
τικό τομέα και την Κυπριακή ύπαιθρο θα πρέπει να επιτυγ-
χάνεται μέσω πολιτικών που να διευκολύνει τις γυναίκες
και να τις ενδυναμώνει ώστε να μπορούν να αντιμετωπί-
ζουν τις προκλήσεις. Πολιτικές που να δίνουν προτεραι-
ότητα στο δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, σε διασφάλιση
των ιδιοκτησιακών και εργασιακών δικαιωμάτων των γυ-
ναικών στη γη, στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά
των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές
και στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για τα κορίτσια και
τις γυναίκες της υπαίθρου. n

Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης – 18 Οκτωβρίου

Ηπεριεμμηνοπαυσιακή περίοδος
(κλιμακτήριος και ιδιαίτερα η εμμη-
νόπαυση) αποτελεί παράγοντα για

την εμφάνιση κατάθλιψης στις γυναίκες.
Αυτό είναι το βασικό μήνυμα με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης που
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου.

«Παρότι η εμμηνόπαυση αποτελεί μία φυ-
σική εξέλιξη στη ζωή κάθε γυναίκας, για
πολλές από αυτές εξελίσσεται σε μία τραυ-
ματική εμπειρία, καθώς σηματοδοτεί μεγά-
λες αλλαγές στο σώμα και στον ψυχισμό
τους» τόνισε η κ. Αθανασία Παππά, πρό-
εδρος της ΕΛΕΤΕΜ (Ελληνική Εταιρεία
Εμμηνόπαυσης). «Τα  πιο συχνά συμπτώ-
ματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες
γυναίκες είναι οι διαταραχές στην περίοδο,
οι εξάψεις και οι μεταπτώσεις στη διάθεση.
Άλλα συμπτώματα που αναφέρουν γυναί-
κες σε εμμηνόπαυση είναι: Πνευματική σύγ-
χυση, διαταραχή στη μνήμη, τη σκέψη, τη
συγκέντρωση, κυκλοθυμία, αίσθημα θλίψης
και κάποιες φορές κατάθλιψη, διαταραχή
στον ύπνο, ελαττωμένη επιθυμία για επαφή

αλλά και ξηρότητα στον κόλπο» κατέληξε
η κ. Παππά.

«Τα συμπτώματα της κατάθλιψης της εμ-
μηνόπαυσης» εξηγεί ο κ. Γιώργος Παπαζή-
σης, ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής, αναπλη-
ρωτής καθηγητής Φαρμακολογίας και Κλι-
νικής Φαρμακολογίας Ιατρικής ΑΠΘ,
«διαφοροποιούνται από τα   τυπικά συμ-
πτώματα της κατάθλιψης  στις άλλες φάσεις
της ζωής της γυναίκας, και  αφορούν  5 άξο-
νες (εικόνα εαυτού, σεξουαλική ζωή, σωμα-

τική αλλαγή, γνωστικό και δια-
ταραχή ύπνου).  Για την εμφά-
νιση αυτής της διαταραχής ευ-
θύνονται διάφοροι παράγον-
τες, μεταξύ των οποίων
ορμονικοί και ψυχοκοινωνι-
κοί  ενώ  η θεραπεία παραμένει
εξατομικευμένη περιλαμβάνον-
τας φαρμακοθεραπεία και ψυ-
χοθεραπεία».

«Αποτελέσματα μελέτης που
διεξήχθη με τη συνεργασία της
Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνό-
παυσης διαδικτυακά σε 510 εμ-

μηνοπαυσιακές γυναίκες στην Ελλάδα με
στόχο την επιδημιολογική καταγραφή κα-
ταθλιπτικών συμπτωμάτων σε αυτό το
δείγμα του γενικού πληθυσμού και τη συ-
σχέτιση με πιθανούς παράγοντες κινδύ-
νου», συνέχισε ο κ. Παπαζήσης, «έδειξαν ότι
27.1% των γυναικών σε εμμηνόπαυση πα-
ρουσιάζει συμπτωματολογία ενδεικτική
κλινικής κατάθλιψης με τις καπνίστριες και
τις ανασφάλιστες γυναίκες να εμφανίζουν

μεγαλύτερη πιθανότητα για κατάθλιψη
κατά την εμμηνόπαυση».

Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που
συμμετείχαν ήταν τα 54 έτη, το 55% ήταν
εργαζόμενες ενώ το 8.2% ήταν ανασφάλι-
στες. Το 53% του δείγματος ήταν καπνί-
στριες, το 49% υπέφερε από κάποια χρόνια
νόσο με συχνότερη τη θυρεοειδοπάθεια
ενώ 13.1% λάμβανε ήδη κάποια αντικατα-
θλιπτική φαρμακευτική αγωγή.

«Η δημιουργία Κέντρων Πρόληψης και
Φροντίδας για την κλιμακτήριο και την εμ-
μηνόπαυση σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Πε-
ρίθαλψης  είναι κομβικής σημασίας  για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση  των συνε-
πειών της εμμηνόπαυσης  που συχνά σημα-
τοδοτεί   την έναρξη μιας σειράς   μακρο-
χρόνιων αλλαγών»  επεσήμανε η Ναταλία
Τσουμάνη, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,
του Κ.Υ. Ηρακλείου της 7ης ΥΠΕ Κρή-
της,   Νοσηλεύτρια, MSc Δημόσια Υγεία-
ΜΒΑ Διοίκηση Μονάδων Υγείας. n

ΠΗΓΗ: YGEIAWATCH
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Προγράμματα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και στη Δημόσια Διοίκηση στο ΜΙΔ

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ανα-
κοινώνει την προκήρυξη των ελληνόφωνων Προ-
γραμμάτων Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και

Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση 2021-2022 (βραδινής φοί-
τησης). Το ΜΙΔ αποτελεί την πρώτη Σχολή Διοίκησης στην
Κύπρο και υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων.

Στόχος των Προγραμμάτων είναι να προσφέρουν στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια δι-
ευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων
και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν απο-
τελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα. 

Τα Προγράμματα αρχίζουν στις 2 Φεβρουαρίου του 2021
και ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο του 2022. Οι συναντή-
σεις πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέντρου Παρα-
γωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  

Τα δίδακτρα των Προγραμμάτων είναι €3.700 και κατα-

βάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρ-
χει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό
€2.565.  Το ΜΙΔ ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους
και τις ενδιαφερόμενες  ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής του
ευθύνης θα προσφέρει τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.250
εκάστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και
υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη βαθμολο-
γία σε γραπτή εξέταση.

Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που θα πρέπει
να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 14 Ιανουα-
ρίου 2021 και περισσότερες πληροφορίες για τα  μεταπτυ-
χιακά Προγράμματα,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
σκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ
για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως
ακολούθως: Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Κυπριανό (Άκη)
Νικολαΐδη (22806117, knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy) ή στις
Λειτουργούς του ΜΙΔ: κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166,
sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy), και κ. Έλενα Χριστοδουλί-
δου (22806106, echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy). n

Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων στις Εξετάσεις για Πρόσληψη 

Ηστελέχωση των Εξεταστικών Κέν-
τρων για τις Γραπτές Εξετάσεις για
Πρόσληψη στο Δημόσιο 2020, στις

13 και 25 Νοεμβρίου των οποίων η διοργά-
νωση έχει αναληφθεί από την Υπηρεσία
Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Όπως
έχουμε ήδη αναφέρει στην προηγούμενη
μας έκδοση η πρώτη Γραπτή Εξέταση (για
πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλί-
μακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του
κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες
απαιτείται ως βασικό προσόν Απολυτήριο
Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή δίπλωμα
τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών)

θα διεξαχθεί το Σάββατο 31.10.2020. Η δεύ-
τερη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση θέσεων
των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαί-
νει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μι-
σθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βα-
σικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή
ισότιμο προσόν-επιστημονικές θέσεις) θα
διεξαχθεί το Σάββατο 14.11.2020.

Οι πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις θα διε-
ξαχθούν σε χώρους δημόσιων σχολείων της
Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας,
της Αμμοχώστου και της Πάφου. Μέχρι την
προηγούμενη Τετάρτη υποβλήθηκαν αιτή-
σεις για εργασία ως Επιτηρητές, Βοηθοί
Υπεύθυνοι και Υπεύθυνοι Εξεταστικών
Κέντρων στις πιο πάνω Εξετάσεις.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοί-
νωση για τις θέσεις Επιτηρητή Εξεταστικών
Κέντρων θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας
Α1-Α8, ενώ για τις θέσεις Βοηθού Υπευθύ-
νου και Υπευθύνου  Εξεταστικών Κέντρων
θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας Α10 και
άνω.

Προϋπόθεση για υποβολή αίτησης ενδια-
φέροντος για εργασία  στις πιο πάνω Γρα-
πτές Εξετάσεις είναι ο αιτητής/τρια να δια-
θέτει προσωπική ενεργή ηλεκτρονική διεύ-
θυνση (email). Τονίζεται ότι από την ίδια
ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα είναι δυνα-
τόν να υποβληθεί ταυτόχρονα αίτηση από
άλλον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της

υποβολής ενδιαφέροντος θα λάβουν επιβε-
βαιωτικό μήνυμα υποβολής ενδιαφέροντος
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email).
Σημειώνεται ότι, μετά τον καταρτισμό των
τελικών καταλόγων Επιτηρητών, Βοηθών
Υπευθύνων και Υπευθύνων, θα ακολουθή-
σει ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για
τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων,
η οποία αναμένεται να γίνει κατά το διά-
στημα των δύο εβδομάδων που προηγούν-
ται της κάθε εξέτασης.

Σε όλους όσοι θα εργαστούν κατά την
ημέρα της εξέτασης θα καταβληθεί αμοιβή
με βάση τις εγκρίσεις του Υπουργείου Οι-
κονομικών. n

Θέση για μέλος του Γ.Γ.Π. στην Ύπατη Αρμοστεία Λονδίνου

Μετά από σχετικό αίτημα του
Υπουργείου Εξωτερικών το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-

πικού, εξέδωσε γνωστοποίηση με την οποία
αναφέρει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για
απασχόληση ενός μέλους του Γενικού 
Γραμματειακού Προσωπικού, για εκτέλεση
γραμματειακών καθηκόντων, στην Υπάτη
Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι:
(α) Πολύ καλή γνώση και πολυετή πείρα

στην οργάνωση και λειτουργία Αρχείου.
(β) Πολύ καλή γνώση και πείρα στη

χρήση του Ενιαίου Θεματικού Συστήματος
Ταξινόμησης.

(γ) Γνώση και πείρα στη χρήση ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή (και ιδιαίτερα των λογι-
σμικών προγραμμάτων MS Word και
Excel).

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και
της Αγγλικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι τα καθήκοντα στις 
Διπλωματικές Αποστολές μπορεί να περι-
λαμβάνουν, εκτός από γραμματειακά 
καθήκοντα, και άλλα καθήκοντα συναφή 
με τη λειτουργία της Διπλωματικής Απο-

στολής.
Το ΤΔΔΠ τονίζει ότι, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 39 των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2020, και
ειδικότερα το εδάφιο (3), για τη χρονική
διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε διπλω-
ματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας
στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί 
Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας
(Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι για υπηρεσία στην
Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο, πρέπει να
υποβάλουν γραπτή αίτηση προς την Διευ-

θύντρια του ΤΔΔΠ όχι αργότερα από τις 
30 Οκτωβρίου, 2020. Μαζί με την αίτηση
θα πρέπει, να υποβάλουν συμπληρωμένο
σχετικό έντυπο.

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

Tερματίζεται η λειτουργία του Επαρχιακού Γραφείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον Άγιο Ανδρέα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (ΥΚΑ) ενημερώνουν το
κοινό ότι στις 14 Οκτωβρίου

2020, το υποκατάστημα του Επαρχιακού
Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευ-
κωσίας που βρίσκεται επί της οδού Ναβα-
ρίνου 11 στον Άγιο Ανδρέα, θα τερματίσει
τη λειτουργία του.

Ως εκ τούτου, το κοινό προτρέπεται για
δική του ευκολία και άμεση εξυπηρέτηση όπως αξιοποιήσει
τη δυνατότητα πληρωμής εισφορών στα ταμεία στα οποία
έχουν ευθύνη είσπραξης εισφορών οι ΥΚΑ μέσω του Δια-
δικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών
(www.mlsi.gov.cy/sid) ή μέσω της Διαδικτυακής εφαρμο-
γής/ιστοσελίδας JCCSmart.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που το κοινό επιθυμεί να κα-

ταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές στα τα-
μεία, παρακαλείται όπως προσέρχεται έγ-
καιρα στα Γραφεία των ΥΚΑ και αν είναι
δυνατόν ορισμένες μέρες προτού εκπνεύ-
σει η καθορισμένη ημερομηνία καταβο-
λής εισφορών προς αποφυγής συνωστι-
σμού και αχρείαστης ταλαιπωρίας. 

Μέχρι την πλήρη λειτουργία νέου υπο-
καταστήματος Επαρχιακού Γραφείου Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, για σκοπούς καταβολής
εισφορών θα λειτουργήσει κατά το τέλος του μήνα προσω-
ρινά, γραφείο στην οδό Μουσείου 3, 1097 Λευκωσία.

Επίσης το κοινό συμβουλεύεται όπως σε περίπτωση που
επιθυμεί την εξασφάλιση βεβαιώσεων, να υποβάλλει ηλε-
κτρονικά το αίτημα του στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
veveosisnic@sid.mlsi.gov.cy. n

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η περίοδος της
Θερινής Ώρας για το 2020 τερματίζεται την ερχόμενη

Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 04:00 το πρωί. Την ώρα αυτή,
οι δείκτες των
ρολογιών θα
πρέπει να μετα-
κινηθούν κατά
μία ώρα πίσω.

Σχετικό Διά-
ταγμα δημοσι-
εύτηκε στην

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19 Ιουλίου 2019
(Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5171, Κ.Δ.Π 247/2019).

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. n

Τερματίζεται η Θερινή Ώρα
την Κυριακή
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Μυοσκελετικές παθήσεις και οι αρνητικές τους επιπτώσεις στην εργασία

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
που σχετίζονται με την
εργασία είναι ένα από τα συνηθέ-

στερα προβλήματα υγείας στην Ευρώπη.
Προκαλούν πόνο και ενοχλήσεις στην
πλάτη, στον αυχένα, στους ώμους, καθώς
και στα άνω και κάτω άκρα, μπορούν δε να
επηρεάσουν την ικανότητα του ατόμου για
εργασία.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην
Ευρώπη πάσχουν από μυοσκελετικές παθή-
σεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργα-
σία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου τρεις
στους πέντε εργαζόμενους δηλώνουν ότι
πάσχουν από ΜΣΠ  σύμφωνα με τα στοι-
χεία της έκτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις
συνθήκες εργασίας.

Οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία
είναι βλάβες (απομειώσεις) των σωματικών
δομών, όπως οι μύες, οι αρθρώσεις και οι τέ-
νοντες, οι οποίες προκαλούνται ή επιδεινώ-
νονται πρωτίστως από την εργασία ή/και
από τις επιπτώσεις του άμεσου περιβάλ-
λοντος στο οποίο εκτελείται η εργασία. Οι
ΜΣΠ μπορούν να βλάψουν σοβαρά την
ποιότητα ζωής και την ικανότητα των ατό-
μων να εργαστούν και αποτελούν μια από

τις συχνότερες αιτίες για ανικανότητα προς
εργασία, αναρρωτική άδεια και πρόωρη
συνταξιοδότηση.

Οι  πιο συνηθισμένες ΜΣΠ που
σχετίζονται με την εργασία είναι η
οσφυαλγία και οι μυϊκοί πόνοι στα άνω
άκρα του σώματος. Φυσικοί,, οργανωτικοί,
ψυχοκοινωνικοί και προσωπικοί παράγον-
τες μπορούν να συμβάλουν στην εκδήλωση
αυτών των διαταραχών.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα για
τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και
τους αναδυόμενους κινδύνους του 2019, ο
παράγοντας κινδύνου που αναφέρεται με
τη μεγαλύτερη συχνότητα στην ΕΕ των 27

είναι οι επαναληπτικές κινήσεις των χεριών
ή των βραχιόνων (αναφέρεται από το 65 %
των επιχειρήσεων/οργανισμών). Άλλοι πα-
ράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν
ΜΣΠ είναι η παρατεταμένη καθιστική
στάση (61 %) –θεωρείται συχνά νέος ή ανα-
δυόμενος παράγοντας πρόκλησης ΜΣΠ– η
άρση ή η μεταφορά ανθρώπων ή βαρέων
φορτίων (52 %), η πίεση χρόνου (45 %) και
οι κουραστικές ή επίπονες στάσεις του σώ-
ματος (31 %).

Μολονότι οι ΜΣΠ μπορούν να προβλε-
φθούν, παραμένουν το πιο συνηθισμένο
πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την ερ-
γασία στην Ευρώπη. Οι ΜΣΠ αποτελούν

πηγή ανησυχίας όχι μόνο λόγω των επι-
πτώσεων που προκαλούν στην υγεία των
εργαζομένων, αλλά και λόγω των αρνητι-
κών συνεπειών τους στις επιχειρήσεις/ορ-
γανισμούς και τις εθνικές οικονομίες.
Στοιχεία & αριθμοί

Οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία
παραμένουν πολύ συχνό πρόβλημα στην
Ευρώπη, παρά τις σημαντικές προσπάθειες
πρόληψης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας του
2015, περίπου τρεις στους πέντε εργαζομέ-
νους αναφέρουν κάποιου είδους ΜΣΠ, συ-
χνότερα πόνο στην πλάτη και στα άνω
άκρα. Τρεις από τους τέσσερις συχνότερους
παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν
στη μελέτη ESENER του EU-OSHA το
2019 σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης
ΜΣΠ: “επαναλαμβανόμενες κινήσεις των
χεριών ή των βραχιόνων”, “παρατετα-
μένη καθιστική εργασία” και “ανύψωση ή
μετακίνηση ανθρώπων ή φορτίων μεγάλου
βάρους”.

Οι ΜΣΠ δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο
για τους εργαζομένους, αλλά και για τις
επιχειρήσεις, τις οικονομίες και την κοινω-
νία, δεδομένου ότι αποτελούν ένα από τα
συχνότερα αίτια αναπηρίας, αναρρωτικών
αδειών και πρόωρης συνταξιοδότησης. n

«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ»

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ως Εθνικός
Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA),

υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία που
διεξάγει ο EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ». 

Η έναρξη της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και της Εβδομά-
δας Ασφάλειας και Υγείας (19-23.10.2020) θα γίνει μέσα
από τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού σεμιναρίου, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, στις 
9 π.μ.

Το ηλεκτρονικό σεμινάριο διοργανώνεται από το ΤΕΕ και
χρηματοδοτείται από τον EU-OSHA. Στο πλαίσιο του σε-
μιναρίου θα παρουσιαστούν οι στόχοι της νέας Ευρωπαϊ-
κής Εκστρατείας και θα γίνουν παρουσιάσεις που αφορούν
στις Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) με ειδικές αναφορές
σε καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη πά-
σχουν από ΜΣΠ, οι οποίες σχετίζονται με την εργασία και
παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για
την πρόληψή τους, παραμένουν το συνηθέστερο πρόβλημα
υγείας με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των
ανθρώπων.

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT για το 2013, το
60% των εργαζομένων που δήλωσαν ότι έπασχαν από κά-
ποιο σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, ανέφεραν ότι το
πρόβλημα αυτό σχετιζόταν με ΜΣΠ.

Κάποιες συγκεκριμένες στάσεις του σώματος, η έκθεση
σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή σε στάσεις που προκα-

λούν κούραση ή πόνο, η μεταφορά ή μετακίνηση βαρετών
φορτίων, η παρατεταμένη καθιστική εργασία, κ.ά. αποτε-
λούν τους συνήθεις παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπορεί
να προκαλέσουν ΜΣΠ.

Στις ΜΣΠ αποδίδεται ένα μεγάλο ποσοστό των αδειών
ασθενείας και της πρόωρης συνταξιοδότησης, γεγονός το
οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο
και στην οικονομία της χώρας. Η υψηλή συχνότητα πα-
ρουσίας των ΜΣΠ στην εργασία, δεικνύει την ανάγκη για
περισσότερη ενημέρωση και δραστηριοποίηση σε σχέση με
τις αιτίες των ΜΣΠ και την προαγωγή μέτρων προστασίας
και πρόληψης.

Βασικό μέλημα της εκστρατείας είναι η προώθηση μιας
ενιαίας προσέγγισης σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύ-
νων που προκαλούν ΜΣΠ, μέσα από την προσφορά πρα-

κτικών εργαλείων και λύσεων.
Οι περαιτέρω στόχοι της εκστρατείας εστιάζουν στην:
• ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις ΜΣΠ
• προαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων και τη διαχεί-

ριση των ΜΣΠ
• ανάδειξη του προβλήματος των ΜΣΠ σε όλους τους ερ-

γασιακούς χώρους
• βελτίωση των γνώσεων για του νέους και αναδυόμε-

νους κινδύνους που σχετίζονται με τις ΜΣΠ
• υπόδειξη της ανάγκης επανένταξης και παραμονής στην

εργασία των εργαζομένων με χρόνιες ΜΣΠ
• ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών

πρακτικών.
Το ΤΕΕ καλεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους

κοινωνικούς εταίρους, την ερευνητική κοινότητα, τους
επαγγελματικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν ενεργά στην
προώθηση των στόχων της εκστρατείας. Η υλοποίηση των
στόχων της εκστρατείας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη
διάδοση του υλικού της εκστρατείας, τη διοργάνωση εκδη-
λώσεων, την προαγωγή της χρήσης των εργαλείων και
πηγών πληροφόρησης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών,
τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Βραβείων Καλής Πρακτικής
και την προσχώρηση στην ομάδα των επίσημων εταίρων
της εκστρατείας.

Ο μήνας έναρξης της εκστρατείας είναι ο Οκτώβριος του
2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 
του 2022. n

Προστασία εργαζομένων από χρήση/έκθεση
σε Ακρυλονιτρίλιο, ενώσεις Νικελίου και Βενζόλιο

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την
τροποποίηση για τέταρτη φορά της
Οδηγίας 2004/37/ΕΚ που αφορά

την προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παρά-
γοντες. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της
ενημέρωσης όλων των επηρεαζόμενων
ομάδων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ως αρμόδια Αρχή για επιτήρηση της εφαρ-
μογής των περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιο-
γόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001
έως 2020 ενημερώνει σχετικά τους Κύπρι-
ους επιχειρηματίες και εργαζόμενους που
μπορεί επηρεάζονται λόγω χρήσης ή έκθε-
σης σε Ακρυλονιτρίλιο, ενώσεις Νικελίου
και Βενζόλιο.

Για τους πιο πάνω χημικούς παράγοντες

προτείνεται καθορισμός νέων, πιο αυστη-
ρών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθε-
σης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη νέα Πρόταση Οδηγίας βρίσκονται στην
ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/el/ip_
20_1691

Όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το
θέμα καλούνται να μελετήσουν την πρό-
ταση και να υποβάλουν τα σχόλιά τους με

email στη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργα-
σίας κα Κατερίνα Πλατή (email:
kplati@dli.mlsi.gov.cy).

Καταληκτική ημερομηνία για την υπο-
βολή σχολίων είναι η 22η Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα
22405659 / 22405623. n
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Εκδήλωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων 
για την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων 

Ως  Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρο-
μείων έχει ανακηρυχθεί η  9η Οκτω-
βρίου σε ανάμνηση της ίδρυσης της

Παγκόσμιας Ταχυδρομικής ΄Ενωσης στη
Βέρνη της Ελβετίας το 1874. Με την ευκαι-
ρία της φετινής  Παγκόσμιας  Ημέρας τα
Κυπριακά Ταχυδρομεία πραγματοποίησαν
όπως κάθε χρόνο ειδική επετειακή  εκδή-
λωση στην οποία  προβάλλεται  η σημασία
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στα
πλαίσια τιμούνται και  συμμετοχές σε ενέρ-
γειες προβολής των Υπηρεσιών. 

Στην καθιερωμένη εκδήλωση η οποία
πραγματοποιήθηκε φέτος στις 8 Οκτωβρίου
σε χαιρετισμό του ο  Υπουργός Μεταφορών,
Συγκοινωνιών και ΄Εργων κ. Γιάννης Κα-
ρούσος αναφέρθηκε στο στόχο και το
όραμα των ιδρυτών της Παγκόσμιας Ταχυ-
δρομικής ΄Ενωσης, η οποία αριθμεί σήμερα
192 μέλη, που ήταν η κατάργηση των επι-
κοινωνιακών συνόρων μεταξύ των  χωρών,
η διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης, η
παράδοση των ταχυδρομικών προϊόντων σε
κάθε γωνιά του πλανήτη και η παροχή τα-
χυδρομικών υπηρεσιών με ασφάλεια  και
ταχύτητα. 

Πρόσθεσε ο Υπουργός ότι στο πέρασμα
του χρόνου τα Ταχυδρομεία έχουν αλλάξει
και συνεχίζουν να αλλάζουν καθημερινά ως
αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων
και της ανάγκης για εισαγωγή νέων καινο-
τόμων υπηρεσιών, που να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις των πελατών αλλά και στην
παγκοσμιοποιημένη πλέον ταχυδρομική
αγορά.

Επισήμανε επίσης ότι παρόλες τις ρα-
γδαίες αλλαγές που οδήγησαν στη μείωση
του όγκου του παραδοσιακού ταχυδρο-
μείου, τα Ταχυδρομεία εξακολουθούν να
αποτελούν έναν ασφαλή και προσιτό τρόπο
επικοινωνίας και συναλλαγών για εκατομ-
μύρια πολίτες και  επιχειρήσεις, που επιλέ-
γουν την αγορά ή προώθηση προϊόντων
μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο
ανθεί στις μέρες μας και δίνει νέα δυναμική
στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, ανά το παγ-
κόσμιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Μετα-
φορών, αλλά και η Κυβέρνηση γενικότερα,
στηρίζουν ενεργά τις συνεχείς  προσπάθειες
των Κυπριακών Ταχυδρομείων για εκσυγ-
χρονισμό και ανάπτυξη, ώστε να είναι ικανά
να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση με επι-
τυχία. Παράλληλα, τα Ταχυδρομεία μέσω
των δράσεων τους συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη της οικονομίας του τόπου αλλά και
στην κοινωνική συνοχή, δίνοντας  ιδιαίτερη
έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη πα-
ρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που

περιλαμβάνει και μη ταχυδρομικές υπηρε-
σίες, όπως η πετυχημένη λειτουργία των
επτά Κέντρων Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ), σε διά-
φορα Ταχυδρομικά Γραφεία και για το 2021.

Ο κ. Καρούσος ανάφερε ότι, προγραμμα-
τίζεται η λειτουργία του όγδοου ΚΕ.ΠΟ.
στη Ξυλοφάγου, ενώ στόχος είναι η πλήρης
αξιοποίηση του ταχυδρομικού δικτύου στις
αγροτικές περιοχές ως μέρος του ευρύτερου
πλαισίου του κυβερνητικού σχεδιασμού, για
στήριξη της υπαίθρου.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της παν-

δημίας του κορωνοϊού ο Υπουργός εξήρε
την προσφορά των Κυπριακών Ταχυδρο-
μείων κατά τη διάρκεια με σωστό προγραμ-
ματισμό και άμεσες ενέργειες, ώστε παρό-
λες τις δυσκολίες, ιδιαίτερα κατά την πε-
ρίοδο του καθολικού εγκλεισμού (lock
down), κατάφεραν να εξυπηρετήσουν χι-
λιάδες πολίτες με την κατ’ οίκον παράδοση
δεμάτων και μικροδεμάτων, αλλά και με την
αποστολή στο εξωτερικό τροφίμων, φαρμά-
κων και προϊόντων πρώτης ανάγκης, σε
άτομα που έμειναν εκεί αποκλεισμένα.

Για όλη αυτή την προσπάθεια, ευχαρί-
στησε ξανά τόσο τη Διεύθυνση όσο και το
Προσωπικό των Κυπριακών Ταχυδρομείων,
που από την πρώτη στιγμή, λαμβάνοντας
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, στά-
θηκαν στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης
του πολίτη και κατάφεραν να ανταποκρι-
θούν με επιτυχία στο ρόλο και στην απο-
στολή τους.

Στην επετειακή εκδήλωση βραβεύτηκαν
παιδιά που συμμετείχαν στον 49ο Διεθνή
Ταχυδρομικό Διαγωνισμό της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης με θέμα «Γράψε μια
επιστολή σ’ ένα ενήλικα για τον κόσμο που
ζούμε σήμερα».  

Βραβεύτηκαν επίσης  και  τρεις  Ταχυ-
δρομικοί Πράκτορες, οι οποίοι αφυπηρέτη-
σαν πρόσφατα, και κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης  συνεργασίας τους με τα Κυ-
πριακά Ταχυδρομεία προσέφεραν πολύτι-
μες υπηρεσίες ως κύριος βραχίονας του
Τμήματος στις αγροτικές περιοχές και
ωςκαθημερινό σημείο επαφής τους με τους
πολίτες.
Ο Αν. Διευθυντής

Σε ομιλία του ο Αν. Διευθυντής του Τμή-
ματος Ταχυδρομείων Σωφρόνης Τσιάρτας
τόνισε ότι η σημασία του Κλάδου των Τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών, παρόλες τις μεγά-
λες αλλαγές που παρατηρήθηκαν και πα-
ρατηρούνται στο πέρασμα του χρόνου, πα-
ραμένει αδιαμφισβήτητη, τόσο για για την
οικονομική όσο και κοινωνική συνοχή κάθε
χώρας.  Αφενός μεν συμβάλλει στην ταχεία
διακίνηση αντικειμένων και εμπορευμάτων

εξυπηρετώντας ένα τεράστιο όγκο ιδιωτι-
κών και εταιρικών συναλλαγών, αφετέρου
δε διευκολύνει την καθημερινή επικοινωνία
των πολιτών με απλό, προσιτό ως προς το
κόστος, ποιοτικό και αποτελεσματικό
τρόπο. 

Ο Αν. Διευθυντής πρόσθεσε ότι η σημα-
σία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, απέκτησε ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στις μέρες μας, ως αποτέλεσμα της
πανδημίας του κορωνοϊού, αφού οι ταχυ-
δρομικές υπηρεσίες, παρόλες τις δυσκολίες,
διατηρήθηκαν σε πλήρη λειτουργία και
αποτέλεσαν και αποτελούν ένα ασφαλές
σημείο επικοινωνίας, κοινωνικής και εμπο-
ρικής, για εκατομμύρια πολίτες και επιχει-
ρήσεις.

Είπε επίσης ότι είναι αναμφισβήτητο γε-
γονός ότι η τεχνολογία έχει υποκαταστήσει
σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή αλλη-
λογραφία, επηρεάζοντας σημαντικά τα
έσοδα των ταχυδρομικών παροχέων, έσοδα
τα οποία προέρχονταν σε πολύ μεγάλο
βαθμό από το επιστολικό ταχυδρομείο. Πα-
ρόλα αυτά, η τεχνολογία, δημιούργησε,
ταυτόχρονα, ευκαιρίες και δυνατότητες για
νέες αγορές. Τέτοιες ευκαιρίες, είναι στην
ευρεία χρήση του διαδικτύου και την αλ-
λαγή των αγοραστικών συνηθειών των πε-
λατών που στρέφονται πλέον στη χρήση
διαδικτυακών πλατφόρμων για ηλεκτρο-
νική αγορά ή πώληση κάθε είδους προϊόν-
τος,  συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο στην
τελική του εφοδιαστική αλυσίδα απαιτεί
φυσική παράδοση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Ταχυδρο-
μεία, διατηρούν το ρόλο τους ως ένας έμ-
πειρος και αξιόπιστος φορέας για διεκπε-
ραίωση και φυσική παράδοση των αντικει-
μένων ηλεκτρονικού εμπορίου, δίδοντας
σημαντική ώθηση στην ταχυδρομική
αγορά, η οποία, με στοχευμένες, καινοτό-

μες, ενέργειες δεν θα πάψει να θεωρείται
ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας
υπηρεσιών με σημαντικά έσοδα, παρόλο
τον έντονο ανταγωνισμό που παρατηρείται
και στον τομέα αυτό.

Προς το σκοπό αυτό επικεντρώνεται και
η πολιτική μας, προσανατολίζοντας τις δρά-
σεις μας με γνώμονα πάντα το συμφέρον
του πολίτη, την αύξηση των εσόδων και τη
διατήρηση προσιτών τιμών για το σύνολο
των πελατών μας. Θεωρούμε ως το μεγα-
λύτερος κέρδος την αδιάλειπτη επιβεβαί-
ωση της θετικής συμβολής των Κυπριακών
Ταχυδρομείων στην κοινωνική συνοχή και
οικονομική ζωή της πατρίδας μας μέσα από
ένα εξωστρεφή και ποιοτικό τρόπο λει-
τουργίας, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες και
παρέχοντας νέες υπηρεσίες που εμπλουτί-
ζουν το πορτοφόλιο και την αξιοπιστία μας.

Ο Σωφρόνης Τσιάρτας ανάφερε:
«Ως ένας από τους πυλώνες της οικονο-

μικής και κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου
μας, στρατηγικά, έχουμε στραμμένο το
βλέμμα στο μέλλον ούτως ώστε να διατη-
ρήσουμε και να ενισχύσουμε τη βιωσιμό-
τητα και την ανάπτυξη των Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών. Οι προσπάθειες μας για περαι-
τέρω εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των Κυ-
πριακών Ταχυδρομείων, τόσο  σε υλικούς
πόρους και ανθρώπινο δυναμικό όσο και
για παροχή διοικητικής και οικονομικής αυ-
τονομίας, θα συνεχιστούν αφού αυτό απο-
τελεί και τη μοναδική μας επιλογή.»

Εξήρε επίσης τη θετική συνεισφορά του
προσωπικού του Τμήματος, που είναι το με-
γαλύτερο του κεφάλαιο, γιατί χωρίς την
εποικοδομητική του συνεισφορά  και  προ-
θυμία, η όλη προσπάθεια δεν θα είχε επιτυ-
χία. Ευελπιστούμε, είπε, ότι στο άμεσο μέλ-
λον, με τη στήριξη του Υπουργείου, θα ενι-
σχυθεί το Τμήμα και με νέο ανθρώπινο
δυναμικό για να καλυφθούν τα κενά που
δημιουργήθηκαν από το 2012 μέχρι και σή-
μερα, αλλά και οι νέες ανάγκες που προκύ-
πτουν από τις ποικίλες υποχρεώσεις μας και
αλλαγές στην Ταχυδρομική αγορά. 

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης ο Αν. Δι-
ευθυντής ευχαρίστησε τον τέως Διευθυντή
των Κυπριακών Ταχυδρομείων κ. Ανδρέα
Γρηγορίου, ο οποίος από την 1η Σεπτεμ-
βρίου υπηρετεί στη θέση του Γενικού Διευ-
θυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για την πο-
λύτιμη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια,
θέτοντας τη σφραγίδα του σε μια σειρά από
σημαντικά έργα που αναβάθμισαν την ει-
κόνα των Κυπριακών Ταχυδρομείων αλλά
και την προσφορά τους στην οικονομική
και κοινωνική συνοχή της χώρας μας. n

Πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλλων για την εκδήλωση.

Ο Υπουργός Μεταφορών με βραβευθέντες μαθητές.

Ο σ. Σωφρόνης Τσιάρτας.
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Με συγχαρητήρια και θερμές ευχές στο Στράτη Ματθαίου  
τον αποχαιρέτησαν Γενική Λογίστρια και προσωπικό 

Τα σαράντα χρόνια εργασίας του  στο
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
από  τα οποία περισσότερα από 35 με

τη  συμμετοχή του στη ψηλή έπαλξη  στα
συνδικαλιστικά της ΠΑΣΥΔΥ, τον κατέ-
στησαν παγκυπρίως  γνωστό, αλλά και τον
προετοίμασαν σε προσωπικότητα μεγίστου
κύρους στα δημοσιοϋπαλληλικά δρώμενα. 

Τονίστηκαν  τα πιο πάνω από τη Γενική
Λογίστρια της  Δημοκρατίας κα Ρέα Γεωρ-
γίου στην αποχαιρετιστήρια  εκδήλωση για
το Στράτη Ματθαίου που πραγματοποι-
ήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου   με την ευκαιρία
της αφυπηρέτησης του  από τα ανώτερα δη-
μοσιοϋπαλληλικά του καθήκοντα μετά την
εκλογή του στο αξίωμα του Γενικού Γραμ-
ματέα της ΠΑΣΥΔΥ και την ανάληψη των
νέων υψηλών συνδικαλιστικών του καθη-
κόντων. 

Η Γενική Λογίστρια ανάφερε ότι  με ανά-
μεικτα αισθήματα το προσωπικό του Γενι-
κού Λογιστηρίου αποχαιρετούσε το Στράτη
Ματθαίου γιατί δεν πρόκειται για μια τυ-
χαία προσωπικότητα του καιρού μας, ούτε
για μετριότητα του δημόσιου τομέα και επε-
σήμανε ότι  το αποτέλεσμα των εκλογών
για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΠΑ-
ΣΥΔΥ ήταν θριαμβευτικό για τον αποχω-
ρούν στέλεχος του Γενικού Λογιστηρίου. 

Πρόσθεσε η κα Ρέα Γεωργίου:
«Τα πολλά φυσικά χαρίσματα του Στράτη

Ματθαίου, όπως η ευφυία, η  διαύγεια σκέ-
ψεως, η ψυχραιμία, το σθένος της ψυχής και
η δύναμη των ιδεών που διαθέτει, σμιλεύ-
τηκαν στις δυσκολίες που κατάφερνε να ξε-
περνά από πολλά πόστα που υπηρετούσε
τόσο στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρα-
τίας, όπως στην ΚΕΑΑ και Πρόεδρος της
Κλαδικής μας, αλλά και στην ΠΑΣΥΔΥ της
οποίας ήταν Ταμίας και Αν. Γενικός Γραμμα-
τέας.

Σήμερα θα περιοριστώ σε λίγα λόγια και
επιφυλάσσομαι να συμπληρώσω σε μεταγε-
νέστερο στάδιο.

Θέλω όμως να δηλώσω ότι στα 33 χρόνια
που υπηρετώ στο Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας με το Στράτη αναπτύξαμε μια
εξαιρετική συναδελφική φιλία και ιδιαίτερα
τα τελευταία 10 χρόνια που βρίσκομαι στη
θέση της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρα-
τίας είχαμε μια άψογη από όλες τις απόψεις
συνεργασία.»

Η Γενική Λογίστρια συγχάρηκε θερμά τον
αποχωρούντα λειτουργό εκ μέρους του
προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου της
Δημοκρατίας και της ίδιας προσωπικά για
την πανηγυρική εκλογή του στην εξαιρε-
τικά σημαντική θέση του Γενικού Γραμμα-
τέα της ΠΑΣΥΔΥ και του ευχήθηκε εκ μέ-

ρους όλων καλή επιτυ-
χία στην υψηλή του
αποστολή.

Ευχήθηκε επίσης
στον ίδιο προσωπικά
υγεία, δύναμη και φώ-
τιση για να υπηρετή-
σει απρόσκοπτα το
ηγετικό πόστο της ση-
μαντικότερης Συντε-
χνίας του τόπου, προς
όφελος τόσο των κρα-
τικών υπαλλήλων
όσοκαι των πολιτών
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

Με τους στίχους του
Γιώργου Σεφέρη
άνοιξε το χαιρετισμό
του στην αποχαιρετι-
στήρια εκδήλωση ο Αντιπρόεδρος του Κλά-
δου σ. Σταύρος Σταύρου, ο οποίος και τό-
νισε:
«Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά
νησιά,
Τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θά-
λασσα.
Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια...». Γ Σεφέ-
ρης

Εμείς θα μιλήσουμε εκ μέρους όλων των
συναδέλφων και όλων όσων έχουν περάσει
από την Κλαδική μας.  Είμαι σίγουρος πως
όσα θα πω θα τους βρουν όλους σύμφω-
νους, γιατί είναι λόγια βγαλμένα απ’ τα
βάθη της ψυχής μας.

Με τον Στράτη λίγο πολύ έχουμε, σχεδόν
όλοι, εργαστεί από τα διάφορα πόστα που
έχει περάσει τόσο στο Γενικό Λογιστήριο
όσο και στην κλαδική. Εξάλλου αποτε-
λούσε ένα από τα πιο δυνατά Assets! του Γε-
νικού Λογιστηρίου. 

Μας έδειξε, μέχρι και την τελευταία
στιγμή, πολλή αγάπη, κατανόηση, συμπα-
ράσταση.  Σεμνός, καταδεκτικός, με έμφυτη
καλοσύνη, με ψυχική ευγένεια και αρχον-
τιά, με ήθος και προσήνεια, πάντα ευγενι-
κός και με πολλή υπομονή.  Ένας άνθρωπος
εργατικότατος, εραστής του λόγου, με με-
γάλη διάθεση για προσφορά στο συνερ-
γάτη και συνάνθρωπό του, με ζήλο κι ευσυ-
νειδησία.  Ένας άνθρωπος δυναμικός και
ιδεολόγος, έξυπνος και ικανότατος, αποφα-
σιστικός μα πάνω από όλα αξιοπρεπής.
Γιατί αν μιλάμε για αξιοπρέπεια, ο Στράτης
είναι η επιτομή της.  Όλοι τον αγαπούν και
τον σέβονται, τον παραδέχονται και το απέ-
δειξαν με την στήριξη τους σε αυτόν τον δύ-
σκολο και λασπωμένο αγώνα προς την
εκλογή του ως ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ . Ακόμα και

αυτή τη στιγμή κράτησες χαμηλούς τους
τόνους και κράτησες το ήθος και την ανω-
τερότητα σου.

Όσοι εργαστήκαμε μαζί σου νιώθουμε ότι
αφήνεις ένα μεγάλο κενό πίσω σου, που θα
είναι πολύ δύσκολο να γεμίσει.  Ένα κενό
γεμάτο από κατορθώματα και επιτυχίες.

Εμείς στο Γενικό Λογιστήριο οφείλουμε
πολλά στον Πρόεδρο της κλαδικής μας, τον
φίλο Στράτη.  Η ευγένεια, η ευαισθησία, η
προσήνειά του και η ανθρωπιά του θα μας
λείψουν.  Θα μας λείψει ο άνθρωπος που
ήταν πάντα εκεί για να απαντήσει το τηλέ-
φωνο να μας στηρίξει, να μας συμβουλεύ-
σει και να σταθεί μπροστά για να μας προ-
στατέψει.

Φίλε Στράτη, είναι κάποιες στιγμές που
δεν μπορεί να τις πάρει μαζί του ο χρόνος.
Μένουν πάντα σε κάποια γωνιά της καρδιά
μας, για να μαρτυρούν πως από κάποια μο-
νοπάτια πέρασαν άνθρωποι με Α κεφαλαίο.

Η αφυπηρέτηση σηματοδοτεί μια και-
νούργια περίοδο στη ζωή σου.  Γι’ αυτό και
δεν μιλάμε για αποχώρηση, αλλά για αφυ-
πηρέτηση.  Το «αποχωρώ», σύμφωνα με τον
κύριο Μπαμπινιώτη, «μας πάει στο χωρι-
στά, στον αποχωρισμό, στο χωρίς», ενώ
εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί, όπως ήμαστε
τόσα χρόνια και θα συνεχίσουμε να είμαστε.
Η αφυπηρέτηση δεν είναι το κύκνειο άσμα
για τη δραστηριότητά σου, αλλά αφετηρία
για νέα.  Σήμερα, είμαστε στο τέλος ενός
μακρινού δρόμου σχέσης και σου χρωστάμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ.  Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ για τη διαρκή, δημιουργική, δυναμική
και ουσιαστική παρουσία σου.  Είμαστε σί-
γουροι ότι η αφυπηρέτηση σου θα αποτε-
λέσει αφετηρία νέων δημιουργικών δρά-
σεων από τη θέση του ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ που
τόσο άξια και δίκαια κατέκτησες.

Εμείς θα σε έχουμε για πάντα κοντά μας,
θα σε συμβουλευόμαστε και μέσα απ’ την
καρδιά μας ευχόμαστε να’ σαι ευτυχισμένος
και να δεις αυτά που ποθείς να γίνονται
πραγματικότητα.  Εμείς θα αντλούμε δύ-
ναμη από τους λόγους σου στην νέα σου
πλέον θέση. Είμαστε σίγουροι ότι θα μεγα-
λουργήσεις.  

Να είσαι πάντα υγιής ώστε να μπορείς
μαζί με την αγαπημένη σου οικογένειά, να
περνάς ευχάριστες στιγμές.

Εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη
και θα σε τιμούμε με τη φιλία μας.  Μακάρι
να καταφέρνεις να διατηρείς πάντοτε το χα-
μόγελο που σε χαρακτηρίζει, ειδικά τώρα
που ανοίγεις νέα σελίδα στη ζωή σου, τόσο
σημαντική και με ακόμα πιο πολλές απαι-
τήσεις.

Σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στην ζωή σου.

Επιφυλασσόμαστε για τη μεγάλη γιορτή
αργότερα. 
Με συγκίνηση - ευχαριστίες
από το Στράτη Ματθαίου

Απαντώντας στους χαιρετισμούς ο Στρά-
της Ματθαίου ευχαρίστησε τη Γενική Λογί-
στρια της Δημοκρατίας για τα πολύ καλά
της λόγια, που τον συγκίνησαν βαθύτατα.
Πάντα είχαμε μία εξαιρετική σχέση, μια
άψογη συνεργασία, είπε. Γιατί και οι δύο θέ-
λαμε το καλό του Γενικού Λογιστηρίου, θέ-
λαμε να το πάρουμε μπροστά να το πά-
ρουμε ψηλά να του δώσουμε τη θέση που
του αξίζει. Και νομίζω σε σημαντικό βαθμό
τα καταφέραμε.

Ευχαρίστησε επίσης για τα καλά του
λόγια τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Κλάδου.
Πραγματικά με έχουν αγγίξει με έχουν συγ-
κινήσει τα λόγια του, επανατόνισε και πρό-
σθεσε: 

«Θέλω να σας ευχαριστήσω και όλους
εσάς που έχετε μαζευτεί εδώ για να με απο-
χαιρετίσετε και να σας αποχαιρετίσω. Εσάς
όλους που σας νοιώθω σαν την οικογένεια
μου γιατί όντως είμαστε μια οικογένεια. 

Στο Γενικό Λογιστήριο συμπληρώνω
φέτος 40 χρόνια. Το έχω ζήσει να αναπτύσ-
σεται να προοδεύει να μεγαλώνει. Και να
συμπαρασύρει μαζί του στην πορεία για εκ-
συγχρονισμό όλη τη Δημόσια Υπηρεσία.
Έχω αναμιχθεί στα κοινά του Γενικού Λογι-
στηρίου σχεδόν από την ένταξη μου σ΄αυτό.
Τα τελευταία 20 – 25 χρόνια είμαι Πρό-
εδρος του Κλάδου. Νοιώθω ότι έχω συν-
διαμορφώσει την πορεία του Γενικού Λογι-
στηρίου. Και είμαι περήφανος γι΄αυτό. Είμαι
περήφανος που εργάζομαι στο Γενικό Λογι-
στήριο. Το ίδιο πρέπει να νοιώθετε κι εσείς.
Γιατί εργάζεστε σε μια από τις καλύτερες
υπηρεσίες του δημοσίου από τις πιο σύγ-
χρονες και αποτελεσματικές. Μια υπηρεσία
διαχρονικά αξιόπιστη.

Τις τελευταίες ημέρες έζησα κάτι πρωτό-
γνωρο. Έζησα την εκτίμηση σας, την αγάπη
σας. Σας έβλεπα να ζείτε μαζί μου, να αγω-
νιάτε και να προσπαθείτε μαζί μου στον
αγώνα για αλλαγή στην ΠΑΣΥΔΥ. Τα κα-
ταφέραμε. 

Σας ευχαριστώ πολύ.
Υπόσχομαι να φανώ αντάξιος των προσ-

δοκιών σας. Να ΄στε σίγουροι ότι θα συνε-
χίσω να είμαι μαζί σας να ενδιαφέρομαι για
εσάς, είστε η υπηρεσία μου. Εδώ μαζί σας
έζησα τον περισσότερο χρόνο της ζωής μου
και το χάρηκα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Θέλω να κλείσω με μια λέξη ότι σας

αγαπώ και με μια υπόσχεση θα συνεχίσω να
σας αγαπώ ως να ήμουν εδώ μαζί σας.

Να ‘ στε καλά.» n

Λόγω πρωτοκόλλων διοργανώθηκε μία πρώτη εκδήλωση με εφαρμογή πρωτοκόλλων για συγκεντρώσεις.

Αναμνηστικό επιδόθηκε από τη Γενική Λογίστρια.



Αύξηση στο 60% του στόχου μείωσης
των εκπομπών ως το 2030

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι κλιματικά ου-
δέτερα έως το 2050 σύμφωνα με το ΕΚ, το οποίο ζητά
φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040.

Με 392 ψήφους υπέρ, 161 κατά και 142 αποχές, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε  την εντολή του
ενόψει των διαπραγματεύσεων για τη νέα νομοθεσία
της ΕΕ για την προστασία του κλίματος. Ο νέος

νόμος έχει ως στόχο να μετατρέψει τις πολιτικές υποσχέσεις περί επίτευξης κλιματικής ου-
δετερότητας της ΕΕ έως το 2050 σε νομικά δεσμευτική υποχρέωση. 

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τόσο η ΕΕ συνολικά όσο και το κάθε κράτος μέλος ξε-
χωριστά θα πρέπει να έχουν φτάσει σε κατάσταση κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050,
ώστε στη συνέχεια να πετύχουν «αρνητικό ισοζύγιο» εκπομπών άνθρακα, και ζητούν να
υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για τους στόχους αυτούς.

Οι ευρωβουλευτές καλούν ακόμη την Επιτροπή να υποβάλει ως τις 31 Μαΐου 2023, στο
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, πρόταση για την πορεία που θα ακολου-
θηθεί σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Η πρόταση
αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές εναπομένουσες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου της ΕΕ ως το 2050, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας, σύμ-
φωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. 

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να συγκροτηθεί σε επίπεδο ΕΕ μια επιτροπή για την κλιμα-
τική αλλαγή, η οποία, ως ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας, θα είναι αρμόδια να αξιο-
λογεί τις ακολουθούμενες πολιτικές ως προς τη συνέπειά τους και να παρακολουθεί τις
εξελίξεις.

Ο υφιστάμενος στόχος της ΕΕ είναι να μειωθούν οι εκπομπές έως το 2030 κατά 40% σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί
ο στόχος αυτός σε «τουλάχιστον 55%». Οι ευρωβουλευτές σήμερα έθεσαν τον πήχη ακόμη
πιο ψηλά, ζητώντας να μειωθούν οι εκπομπές έως το 2030 κατά 60%, προσθέτοντας ότι, στο
πλαίσιο αυτό, η αναθεώρηση των εθνικών στόχων θα πρέπει να γίνει με τρόπο οικονομικά
δίκαιο και αποτελεσματικό.

Επίσης ζήτησαν από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη αντικτύπου και να καθορίσει
ενδιάμεσο στόχο για το 2040, για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα βρεθεί στον σωστό δρόμο
για την επίτευξη του στόχου για το 2050.

Τέλος, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει το
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να καταργήσουν σταδιακά όλες τις άμεσες και έμ-
μεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι
προσπάθειες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. n

Μεγαλύτερη σαφήνεια για τα μέτρα
που περιορίζουν την κυκλοφορία

Μετά από πρόταση της Επιτροπής, οι
υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία
για μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψι-
μότητα σχετικά με μέτρα που περιορίζουν
την ελεύθερη κυκλοφορία λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. Η Επιτροπή, χαιρε-
τίζοντας την έγκριση από το Συμβούλιο,
εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε
ελεύθερα στην ΕΕ έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Πέραν αυτού, οι πολίτες βρέθη-
καν αντιμέτωποι με τόσους πολλούς διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες, με συγκεχυ-
μένες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου και με έλλειψη
σαφήνειας για το τι πρέπει να κάνουν όταν ταξιδεύουν. Πριν από έναν μήνα, η Επιτροπή
υπέβαλε πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και στή-
ριξης των εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν καθημερινά στην ΕΕ. Σήμερα, τα
κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς να κάνουν όλα αυτά πράξη.

Χαιρετίζουμε την εν λόγω συμφωνία, η οποία θα φέρει περισσότερη τάξη στην παρούσα
σύγχυση. Το ενιαίο μέτωπο που δημιούργησαν τα κράτη μέλη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα
στους πολίτες και αποτελεί σαφές παράδειγμα δράσης της ΕΕ εκεί που πρέπει οπωσδήποτε
να δρα. Έχουμε μάθει το μάθημά μας: δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση με το μονομερές κλεί-
σιμο των συνόρων, αλλά με τη συνεργασία.

Το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ένας κοινός χάρτης με κοινούς κώδικες χρωμά-
των βάσει κοινών κριτηρίων, ο οποίος εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νόσων. Τώρα καλούμε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή των απα-
ραίτητων στοιχείων ώστε ο χάρτης να επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση με ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις περιφέρειές της.

Δεύτερον, παρόλο που τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μπορούν να αποφασίζουν ποια
περιοριστικά μέτρα θα εφαρμόσουν, όπως καραντίνα ή διαγνωστικές εξετάσεις, τα καλούμε
να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες λαμβάνουν σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες για το τι πρέ-
πει να κάνουν και ποιοι περιορισμοί ισχύουν, σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία. Επι-
πλέον, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των
διαγνωστικών εξετάσεων.

Όσον αφορά τυχόν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να παρέχουν σαφείς, πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τις τυχόν συ-
νοδευτικές απαιτήσεις (π.χ. αρνητικές διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τη νόσο
COVID-19 ή έντυπα εντοπισμού επιβατών), καθώς και για τα μέτρα που εφαρμόζονται
στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από περιοχές υψηλότερου κινδύνου. n

Εγγυήσεις για τη Νεολαία
από το Ευρωκοινοβούλιο

Καθώς αυξάνεται η ανεργία των νέων, χρει-
άζεται αποφασιστικότερη δράση από τα κράτη
μέλη για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της
κρίσης του COVID-19, σύμφωνα με το Κοινο-
βούλιο.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 574 ψήφους
υπέρ, 77 κατά και 43 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν
ότι προσφέρονται «καλής ποιότητας, ποικίλες

και προσαρμοσμένες θέσεις εργασίας, κατάρτισης ή πρακτική άσκησης» στους νέους που
εγγράφονται στα προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Με το ποσοστό ανεργίας των νέων στο 17,6% στην ΕΕ τον Αύγουστο του 2020 (από
14,9% πριν από την κρίση του COVID-19), το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, το
Κοινοβούλιο ζητά περισσότερους πόρους για την ενίσχυση του προγράμματος Εγγυήσεων
για τη Νεολαία 2021 - 2027. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 39,3%, ενώ
στην Κύπρο το ποσοστό ανήλθε στο 19,8%.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την σημαντική μείωση από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ από 15%
σε 10% στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης που στόχο είχε τη στήριξη δράσεων για την
ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, γεγονός που «έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοδοξία
της Ένωσης να επενδύσει στους νέους».

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, η
οποία εκμεταλλεύεται την εργασία των νέων και παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Καλεί
την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αποτελεσματική και εφαρμόσιμη
απαγόρευση των πρακτικών αυτών.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία θα πρέπει να ενσωματωθούν
σε ένα σύνολο κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών πρόνοιας ώστε οι εκάστοτε υποομά-
δες των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης να έχουν ίση
πρόσβαση σε ευκαιρίες. «Οι διακρίσεις που υφίστανται οι νέοι για οποιονδήποτε λόγο πρέ-
πει να καταπολεμούνται ενεργά στα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία».

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για τον εθελοντικό χαρακτήρα των Εγγυή-
σεων για τη Νεολαία και καλούν την Επιτροπή να προτείνει ένα μέσο εγγυήσεων για τη νε-
ολαία που θα είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη.

Από το 2014, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν βοηθήσει 24 εκατομμύρια νέους να
αποκτήσουν κατάρτιση, εκπαίδευση ή εργασία. n

9 στους 10 κατοίκους 
είναι ικανοποιημένοι με την πόλη τους

Ποια πόλη είναι η καθαρότερη ή η ασφαλέστερη;
Σε ποια πόλη είναι εύκολο να βρεις δουλειά ή σπίτι;
Ποια πόλη έχει την καλύτερη δημόσια συγκοινω-
νία ή ποιότητα αέρα; Απαντήσεις σε αυτές τις ερω-
τήσεις και πολλά άλλα βρίσκονται στην τελευταία
έκθεση για την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πό-
λεις, του 2020. Αυτή η έκθεση συνοψίζει τα αποτε-
λέσματα της 5ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές πό-

λεις, η οποία καλύπτει 83 πόλεις και πραγματοποιήθηκε το 2019.
Κατά τη 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σύμφωνα
με 58 100 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε 83 πόλεις, οι 9 στους 10 κατοίκους
ήταν ικανοποιημένοι με τη διαβίωση στην πόλη τους το 2019.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Στις πό-
λεις διαμένει περίπου το 40 % του πληθυσμού της ΕΕ. Οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Τα κρούσματα κορο-
νοϊού, για παράδειγμα, έφτασαν πρώτα στις μεγαλύτερες και πιο διασυνδεδεμένες πόλεις της
Ευρώπης, όπως το Μιλάνο και η Μαδρίτη, προτού εξαπλωθούν σε μικρότερα κέντρα και πιο
αγροτικές περιοχές. Συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες των αν-
θρώπων που ζουν στις πόλεις και αυτές να μας καθοδηγούν στη χάραξη πολιτικής».

Η νέα έρευνα για την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις παρέχει μια μοναδική εικόνα
της ζωής στην πόλη. Συγκεντρώνει τις εμπειρίες και τις απόψεις των κατοίκων της πόλης
σε όλη την Ευρώπη. Δείχνει ότι οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις της Βόρειας Ευρώπης
είναι οι πιο ικανοποιημένοι με την πόλη τους, αλλά η ικανοποίηση στις πόλεις της Ανατο-
λικής Ευρώπης αυξάνεται όλο και πιο γρήγορα.

Οι άνθρωποι που ζουν σε μια μεγάλη πόλη είναι πιο ικανοποιημένοι με τις δημόσιες συγ-
κοινωνίες, αλλά όσοι ζουν σε μικρότερες πόλεις νιώθουν ασφαλέστεροι όταν περπατούν
μόνοι το βράδυ. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η πόλη τους είναι ένα καλό μέρος για τις
μειονότητες, αλλά σε ορισμένες πόλεις λιγότεροι από τους μισούς κατοίκους πιστεύουν
ότι κάτι τέτοιο ισχύει.

Για πρώτη φορά, η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα της διοίκη-
σης της πόλης. Για παράδειγμα, οι μισοί κάτοικοι στις πόλεις που ερευνήθηκαν  πιστεύουν
ότι υπάρχει διαφθορά στη διοίκηση της πόλης τους, αλλά στις χειρότερες πόλεις τέσσερις
στους πέντε πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει πράγματι, σε αντίθεση με μόνον έναν στους
πέντε στις καλύτερες πόλεις. n
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Πρόεδρος ESM: όχι καθυστέρηση σε μισθούς/συντάξεις
γιατί καθυστερεί την ανάκαμψη και την ομαλότητα 

Οι καθυστερήσεις στην καταβολή
μισθών και συντάξεων –ειδικότερα
των συντάξεων – οδηγούν σε αρνη-

τικές επιπτώσεις για την οικονομία γιατί
οδηγούν σε εξασθένηση στη ζήτηση και σε
αχρείαστες κοινωνικές καθυστερήσεις με
άμεσο αποτέλεσμα στην παράταση του
χρόνου για ανάκαμψη και αποκατάσταση
της ομαλότητας στην κάθε χώρα. 

Αποτελούν τα πιο πάνω τις εκτιμήσεις και
προτροπές κυρίως προς τα Ευρωπαϊκά
κράτη από τον Κλάους Ρέγκλινγκ, επικε-
φαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (European Stability Mechanism
ESM) όταν του ζητήθηκαν σχετικές εκτιμή-
σεις στο περιθώριο πρόσφατου Οικονομι-
κού Συνεδρίου του Economist στην 
Ελλάδα. Oι απόψεις του ESM εκτιμούνται
ως ιδιαίτερα σημαντικές γιατί ο Μηχανι-
σμός έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο
για τη στήριξη κρατών μελών της ΕΕ για
την αντιμετώπιση των  προβλημάτων στην
οικονομία τους που προκλήθηκαν από την
οικονομική κρίση και την ύφεση. 

Αναφερόμενος στην πολιτική και τις απο-
φάσεις του ESM ο Κλάους Ρέγκλινγκ 
επισήμανε ότι ο Μηχανισμός είχε διαδρα-
ματίσει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη κρα-

τών μελών της ευρωζώνης που πλήγηκαν
ιδιαίτερα από την κρίση όπως η Ιρλανδία, 
η Πορτογαλία και η Ελλάδα πρόσθεσε δε
ότι σήμερα η κρίση είναι ένα εξωτερικό σοκ
το οποίο πλήττει όλες τις χώρες στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως το οποίο δεν πυ-

ροδοτείται από λανθασμένες οικονομικές
αποφάσεις, μακροοικονομικές αποκλίσεις ή
λάθος προοπτικές. Τα σημερινά προβλή-
ματα είναι αποκύημα των μέτρων κατά 
της πανδημίας και γι’ αυτό η αντίδραση της
Ευρώπης αλλά και του Μηχανισμού σταθε-
ρότητας είναι τώρα διαφορετική και 
τα ποσά που διατίθενται προσφέρονται
δίχως όρους επειδή απαιτούνται κάποιες
διορθώσεις σε αντίθεση με την κατάσταση
που επικρατούσε πριν από δέκα χρόνια.
Πρόκειται τώρα για το πρόγραμμα 
Pandemic Crisis Support του Μηχανισμού
Στήριξης που προορίζεται για διάθεση
πόρων για δαπάνες στην Υγεία με πολύ 
χαμηλό επιτόκιο ή ακόμα  και αρνητικό.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Στήριξης ανάφερε ότι δεν είμαστε ευ-
τυχείς που υπάρχει η πανδημία αλλά δεδο-
μένης της κρίσης και της επιβολής μέτρων
για διαχείριση της αυτά δυνατόν να επε-
νεργήσουν ως επιταχυντής για την οικονο-
μία όπως εκτίμησε και ο πρώην Πρόεδρος
της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και ο πρώην
Αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ. 

Στις εκτιμήσεις του Κλάους Ρέγκλινγκ
είναι και η προοπτική ότι το μέσο δημοσιο-

νομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη να φτάσει
περίπου το 10% του ΑΕΠ, που είναι το ψη-
λότερο της ιστορίας με εξαίρεση τις περιό-
δους των πολέμων. Για το 2021 προβλέπεται
υποχώρηση 5% και δεν αναμένεται ταχεία
επάνοδος σε χαμηλότερα επίπεδα. Τέτοια
πορεία πρέπει να αναμένεται πιο μακρο-
πρόθεσμα ιδιαίτερα για χώρες με πολύ
υψηλά επίπεδα χρέους με την Κύπρο να μην
περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία με
βάση τα σημερινά της δεδομένα. 

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ αναφέρθηκε και
στις προοπτικές του τραπεζικού συστήμα-
τος και επεσήμανε ιδιαίτερα τη σοβαρότητα
της εκκρεμότητας των κόκκινων δανείων η
οποία λόγω των τρεχουσών εξελίξεων ως
αποτέλεσμα της πανδημίας αναμένεται να
αυξηθεί και να υπάρξει επιδείνωση. Υπο-
στήριξε ότι η δημιουργία εθνικής εταιρείας
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως
η ΚΕΔΙΠΕΣ στην Κύπρο, είναι μια θετική
δυνατότητα και για άλλες χώρες και η ΕΕ
δεν απορρίπτει τέτοιες κινήσεις. Όμως,
πρόσθεσε, το σύστημα αυτό πρέπει να είναι
συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
και ειδικότερα με τους κανόνες που ρυθμί-
ζουν τις κρατικές ενισχύσεις. n

18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων: 
για το μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 
και την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού

Με την πρώτη πλήρως ψηφιακή έκ-
δοση λόγω των εξαιρετικών περι-
στάσεων που προκύπτουν από την

πανδημία του κορωνοϊού, η φετινή Ευρω-
παϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων
(EURegionsweek) ξεκίνησε στις 5 Οκτω-
βρίου και έχει διάρκεια τριών εβδομάδων.
Μαζί με την Ursula Von der Leyen, πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Elisa Fer-
reira, ευρωπαία επίτροπο Συνοχής και Με-
ταρρυθμίσεων και τον Απόστολο Τζιτζικώ-
στα, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών, 480 ομιλητές συμμετέ-
χουν στη συζήτηση θεμάτων που βρίσκον-
ται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας
της ΕΕ. Συγκεκριμένα, Ενδυνάμωση των
Πολιτών (5-9 Οκτωβρίου), Συνοχή και Συ-
νεργασία (12-16 Οκτωβρίου) και Πράσινη
Ευρώπη (19-22 Οκτωβρίου, μαζί με την
Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ).

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει
σοβαρά τα κράτη μέλη, ενώ αποτελεί πρό-
κληση τόσο από κοινωνική όσο και από οι-
κονομική άποψη. Η υγεία των ευρωπαίων
πολιτών έχει τεθεί σε κίνδυνο και οι κοινω-
νίες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-
ματα λόγω των μέτρων εγκλεισμού.Αποφα-
σισμένη να μετριάσει τον αντίκτυπο του ιού
και να ενισχύσει την ανάκαμψη και την αν-
θεκτικότητα των κρατών μελών, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δρομολόγησε, τον Απρίλιο
του 2020, την εφαρμογή δύο πακέτων μέ-
τρων: την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για
την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (CRII)
και την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού +
(CRII+).Από τη βόρεια Ιταλία έως το Ιλ-
ντε-Φρανς, από το Δουβλίνο έως τη Βαρ-
σοβία, αυτές οι πρωτοβουλίες είχαν ως
στόχο να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να
κάνουν χρήση της μέγιστης ευελιξίας στο
πλαίσιο της χρηματοδότησης της πολιτικής

συνοχής για να στηρίξουν τους πιο εκτεθει-
μένους τομείς λόγω της πανδημίας, όπως η
υγειονομική περίθαλψη, οι ΜΜΕ και οι
αγορές εργασίας. Ασυνήθιστα μέτρα για
ασυνήθιστους καιρούς. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
(ΕτΠ) εργάστηκε επίσης σκληρά. Ήδη τον
Μάρτιο, ζήτησε τη δημιουργία ενός Μηχα-
νισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ στον
τομέα της υγείας για την καλύτερη στήριξη
των χιλιάδων περιφερειακών και τοπικών
ηγετών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της μάχης ενάντια στην πανδημία κορω-
νοϊού. Η ΕτΠ ξεκίνησε επίσης μια πλατ-
φόρμα ανταλλαγής δεδομένων Covid-19
για να βοηθήσει τους τοπικούς και περιφε-
ρειακούς ηγέτες να μοιραστούν ανάγκες και
λύσεις και να ενισχύσει την αμοιβαία στή-
ριξη μεταξύ τοπικών κοινοτήτων σε όλη την
Ευρώπη. Στις 12 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος
της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας θα εκ-
φωνήσει την ετήσια ομιλία του σχετικά με
την κατάσταση των περιφερειών και των
πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσία
της προέδρου της Επιτροπής, Ursula von
der Leyen. Θα εξετάσει τις πλέον πιεστικές
προκλήσεις για το επόμενο έτος και θα πα-
ρουσιάσει την πρώτη έκδοση του Ετήσιου
Περιφερειακού και Τοπικού Βαρόμετρου
της ΕΕ, το οποίο φέτος θα επικεντρωθεί
στην πανδημία του κορωνοϊού. 

Όταν συζητάμε για το μέλλον και αντιμε-
τωπίζουμε τις προκλήσεις της εποχής μας,
είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τη φωνή

των νέων. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο 100 Νέοι Εκλεγμένοι Πολιτικοί
(YEP) συμμετέχουν ενεργά στην #EU Re-
gions Week μέσω ειδικού προγράμματος και
η Elisa Ferreira συμμετείχε επί σκηνής σε
Διάλογο με τους πολίτες στις 12 Οκτω-
βρίου.

Άλλες σημαντικές στιγμές της εβδομάδας
θα περιλαμβάνουν την ετήσια τελετή Re-
gioStars, όπου η ΕΕ βραβεύει έργα που χρη-
ματοδοτούνται από την ΕΕ και επιδει-
κνύουν αριστεία και νέες προσεγγίσεις
στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και
την τελετή απονομής βραβείων Megalizzi-

Niedzielski, στην οποία βραβεύονται αξιό-
λογοι Ευρωπαίοι επίδοξοι δημοσιογράφοι. 

Η συμμετοχή της γερμανίδας καγκελα-
ρίου Angela Merkel περιλαμβάνει δημοσι-
εύσει δήλωση σχετικά με τη γερμανική
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συ-
ζήτηση με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών.
Σχετικά με την εκδήλωση

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και
Πόλεων (#EURegionsWeek) είναι η μεγα-
λύτερη εκδήλωση περιφερειακής ανάπτυξης
σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνδιοργανώνεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτή
η ψηφιακή #EURegionsweek είναι η 18η έκ-
δοση και παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι η με-
γαλύτερη που έχει διοργανωθεί ποτέ με πε-
ρισσότερους από 800 συνεργάτες που διορ-
γανώνουν εργαστήρια και 8500 συμμετέ-
χοντες που έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής.
Οι εγγραφές θα κλείσουν σύντομα. n

Ενιαίο σύστημα φορολογικής διαχείρισης
προς όφελος των φορολογουμένων

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε
ότι έχει συνάψει σύμβαση με την κοι-
νοπραξία Data Torque Limited και

Net U Consultants Ltd σε σχέση με το δια-
γωνισμό Τ.Φ.06/2017 για την «Υλοποίηση,
Συντήρηση και Λειτουργία ενός  Ενιαίου
Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης». 

Το όφελος για τον φορολογούμενο πο-
λίτη θα είναι μεγάλο, αφού το Ενιαίο Σύ-
στημα Φορολογικής Διαχείρισης αντικαθι-
στώντας τα υφιστάμενα συστήματα του
Τμήματος  θα παρέχει περισσότερες και πιο

αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
και θα επιταχύνει την εξυπηρέτηση, απλο-
ποιώντας τις διαδικασίες.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Τμήμα
Φορολογίας θα είναι σε θέση να εκπληρώ-
σει πολλούς από τους στρατηγικούς του
στόχους, παρέχοντας στο προσωπικό του
σύγχρονα εργαλεία διεκπεραίωσης των ερ-
γασιών του, στην βάση βέλτιστων πρακτι-
κών σύγχρονων συστημάτων.

Ο αναμενόμενος χρονικός ορίζοντας υλο-
ποίησης του έργου είναι 36 μήνες. n
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Στη θεμελιακή σημασία της γλώσσας
στην ανθρώπινη επικοινωνία τονίζει
με κάθε ευκαιρία ο επιφανής καθηγη-

τής γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανης
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης και
αυτή την εκτίμηση του επανέλαβε με την
ευκαιρία της πρώτης εκπομπής του προ-
γράμματος Σε προσκυνώ, γλώσσα, το
οποίο μεταδίδεται από την τηλεόραση του
ΡΙΚ 1 κάθε Κυριακή στις 4.00 με 5.00 μ. μ. 

Στην εισαγωγή του ο καθηγητής Μπαμ-
πινιώτης αναφέρθηκε στη σχέση της νόη-
σης με τη γλώσσα και στη συνέχεια της
γλώσσας στην επικοινωνία των ατόμων για
συζήτηση και διασπορά ιδεών. Η γλώσσα
αποτελεί την εξέλιξη στη δημιουργία εικό-
νων για διάφορα πράγματα/αντικείμενα και
τη μετάφραση των εικόνων σε λέξεις τις
οποίες το άτομο αξιοποιεί ως μέσο επικοι-
νωνίας μεταξύ των ατόμων για έκφραση
απόψεων, συμμετοχή σε διαβούλευση και
άλλα συναφή με την επικοινωνία. Είναι η
γλώσσα το προαπαιτούμενο για την επικοι-
νωνία. 

Το πρόγραμμα «Σε προσκυνώ, γλώσσα»
περιλαμβάνει και ερωτήσεις/απορίες που
υποβάλλουν σπουδαστές σε σχέση με τη
σημασία, τη χρησιμότητα και την ορθογρα-
φία των λέξεων. Σε ερώτηση Κύπριου σπου-
δαστή για το πρόβλημα που ως Κύπριοι αν-
τιμετωπίζουμε από τις δύο Ελληνικές μας
γλώσσες, τη μητρική Ελληνική της Κυπρια-
κής διαλέκτου και την Κοινή Ελληνική που
χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα, στον
τύπο και σε ευρύτερη επικοινωνία με τους
Ελληνόφωνους, ο Καθηγητής Μπαμπινιώ-

της επανέλαβε τη συχνή του εκτίμηση για
τον γλωσσικό πλούτο που μας κληροδοτεί
η Κυπριακή διάλεκτος, η οποία μαρτυρεί τη
συνέχιση της Ελληνικής γλώσσας με τη δια-
τήρηση αρχαιότατων τύπων της. 

Σε ερώτηση αν πρέπει να γράφουμε
πολλά με τα δυο λ στην Κυπριακή διάλεκτο
(που σε πολλές λέξεις περιλαμβάνει δυο
σύμφωνα) αντί ένα λ όπως το επικρατέ-
στερο πολύ της κοινής Ελληνικής, ο Καθη-
γητής Μπαμπινιώτης υπενθύμισε το πολλά
στο «Άνδρα μοι έννεπε Μούσα…ος μάλα
πολλά (πολλ’) έπαθε άλγεα..» Είναι επομέ-
νως το Κυπριακό πολλά μια κληρονομιά
του αρχαιότατου Ομηρικού πολλά και κα-
ταδεικνύει τη συνέχιση της Ελληνικής
γλώσσας από την αρχαιότατη χρήση της.
Εμείς στα πιο πάνω ερμηνευτικά του Καθη-
γητή προσθέτουμε ότι η Κυπριακή διάλε-
κτος μας έχει κληροδοτήσει εξαίρετα δείγ-
ματα ποίησης που αποτελούν πλούσιο κλη-
ροδότημα όχι μόνο για μας αλλά για
ολόκληρο τον Ελληνισμό. 

Είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος το πρό-
γραμμα του επιφανούς καθηγητή στο οποίο

συμμετέχει και η Φιλόλογος και δημοσιο-
γράφος Φλέσσα. Η έναρξη του προγράμ-
ματος συμπίπτει και με την έκδοση του νέου
λεξικού του Καθηγητή Μπαμπινιώτη για τις
δυσκολίες και τα λάθη στη χρήση της Ελ-
ληνικής που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Όπως αναφέρουν αναλυτές του λεξικού
πρόκειται για εγχειρίδιο που ανταποκρίνε-
ται σε δυο γλωσσικές ανάγκες του ομιλητή
της Ελληνικής συγκεκριμένα για την απο-
φυγή συνήθων λαθών τα οποία εξετάζονται
όπως και στην αντιμετώπιση συνήθων δυ-
σκολιών που δεν οδηγούν πάντοτε σε λάθη,
αλλά σε καταστάσεις γλωσσικής αμηχανίας
ή και γλωσσικής ανασφάλειας. 

Επισημαίνεται σε ότι αφορά τη χρησιμό-
τητα του νέου λεξικού ότι ο χρήστης του
προφορικού και του γραπτού λόγου της Ελ-
ληνικής γλώσσας χρειάζεται γλωσσική κα-
θοδήγηση και αυτόν ακριβώς το ρόλο έρχε-
ται να παίξει το λεξικό με επιστημονική εγ-
κυρότητα που εξασφαλίζει στον χρήστη
ασφάλεια γλωσσική και ποιότητα στις
γλωσσικές επιλογές. Ασφαλώς το νέο λε-
ξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη απευθύνε-
ται σε ευαίσθητους και προσεκτικούς ομι-
λητές και γενικά χρήστες της γλώσσας οι
οποίοι θέλουν να μιλούν και να γράφουν
σωστά τη γλώσσα τους. 

Το λεξικό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέ-
ρονται να χρησιμοποιούν μια λέξη στην
ακριβή σημασία της, διακρίνοντας για πα-
ράδειγμα ανάμεσα στο κρατικός και στο δη-
μόσιος, στο ανακαλύπτω, το αποκαλύπτω
και το εφευρίσκω, στο αδιάκριτα και στο
αδιακρίτως. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται
σε όσους θέλουν να γράφουν τις λέξεις

σύμφωνα με τη σωστή ορθογραφία τους, να
γράφουν για παράδειγμα εταιρεία και όχι
εταιρία, ανεξιθρησκία και όχι ανεξιθρη-
σκεία, ξινός και όχι ξυνός. Επίσης σε όσους
θέλουν να ξέρουν πως ορθογραφούνται σή-
μερα οι ξένες λέξεις στην Ελληνική μας
γλώσσα (βόλεϊ και όχι βόλλεϊ, πορτρέτο και
όχι πορτραίτο), σε αυτούς επίσης που θέ-
λουν να συντάξουν σωστά τα ρήματα όπως
το επιδέχομαι με αιτιατική και όχι με γενική
γιατί το σωστό είναι «δεν επιδέχεται βελ-
τίωση» και όχι «δεν επιδέχεται βελτίωσης».
Επίσης σωστό είναι το διέφυγε την προσοχή
μου και όχι διέφυγε της προσοχής μου .

Επιπλέον είναι κοινά λάθη που πρέπει να
αποφεύγονται γιατί δεν είναι σωστό να
λέμε «ανεξαρτήτου αποτελέσματος» αλλά
να λέμε «ανεξαρτήτως αποτελέσματος» ή
πιο κοντά στη δημοτική «ανεξάρτητα από
το αποτέλεσμα». Επίσης «περιθάλπω και
υποθάλπω» και όχι «περιθάλπτω και υπο-
θάλπτω». Ακόμη και στον τονισμό είναι
συχνά τα λάθη όπως «αυτοπτών μαρτύ-
ρων» και όχι «αυτόπτων μαρτύρων», «θεμε-
λιωδών κανόνων και αρχών» και όχι «θεμε-
λιώδων κανόνων». 

Το νέο λεξικό ξεκινά από πρακτικά προ-
βλήματα, από συγκριμένα παραδείγματα
που απασχολούν τον χρήστη δίνοντας
απαντήσεις σε αυτά. Συχνή είναι συνήθως
η απορία αν κλίνονται οι ξένες λέξεις. Για
παράδειγμα αν θα πρέπει να λέμε της τρόϊ-
κας ή της τρόϊκα. Και ασφαλώς το σωστό
είναι της τρόϊκας γιατί η ξένη λέξη τρόϊκα
κατά κάποιο τρόπο έχει υιοθετηθεί από τη
γλώσσα μας και ακολουθεί τους γραμματι-
κούς της κανόνες.  n

Καθηγητής Μπαμπινιώτης: Πλούτος για την Ελληνική 
η διαχρονική συνέχεια της Κυπριακής διαλέκτου

Πρόσβαση για όλους: Η απλή
γλώσσα είναι ένα αναφαίρετο δι-
καίωμα των πολιτών – αυτό είναι το

θέμα της φετινής, η οποία γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, για να ενθαρρύ-
νει τις κυβερνήσεις, τον βιομηχανικό και
ακαδημαϊκό κόσμο να κάνουν τις επικοινω-
νίες τους πιο προσβάσιμες. Το φετινό μή-
νυμα Να κρατήσουμε τη γλώσσα μας απλή,
για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά,
υπογραμμίζει την καίρια σημασία αυτού του
γεγονότος σε συστήματα όπως αυτά της
υγείας και της δικαιοσύνης, στα οποία η
σαφής κατανόηση των δικαιωμάτων και των
ευθυνών του ατόμου, είναι απαραίτητη για
τη δίκαιη χωρίς διακρίσεις, μεταχείρισή

τους. 
Καθορίζοντας το μέλλον μας και περι-

γράφοντας το παρελθόν μας, οι λέξεις κατέ-
χουν μεγάλη δύναμη καθώς μεταδίδουν
αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε για να
συνυπάρξουμε αρμονικά στην κοινωνία.
Αλλά τα κακώς γραπτά κείμενα ή η γραφει-
οκρατική ορολογία μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο αυτή τη δύναμη και να δημιουργή-
σουν φραγμούς μεταξύ του αποστολέα και
του παραλήπτη των μηνυμάτων. Το νέο διε-
θνές πρότυπο αποτελεί στρατηγικό εργα-
λείο για την άρση αυτών των φραγμών. 

Για να το υποστηρίξει αυτό, ο ISO ανα-
πτύσσει επί του παρόντος ένα νέο πρότυπο,
το ISO 24495, Απλή Γλώσσα – Μέρος 1:
Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες, με
σκοπό να παρέχει στους συγγραφείς/αρ-
θρογράφους/νομοθέτες στις περισσότερες
γλώσσες, μια κοινή προσέγγιση η οποία
τους βοηθά να επικοινωνούν αποτελεσμα-
τικά με το κοινό τους. Το εν λόγω πρότυπο
περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου αρχές, κα-
τευθυντήριες γραμμές και τεχνικές για να
βοηθήσει τους συγγραφείς να παράγουν
επικοινωνίες που λειτουργούν σε οποιαδή-
ποτε γλώσσα και αν εκφράζονται.

Ο κύριος Christopher Balmford, επικεφα-
λής του έργου της ομάδας εμπειρογνωμό-
νων που αναπτύσσουν το πρότυπο, δήλωσε
ότι είναι σημαντικό οι επικοινωνίες σε νο-
μοθετικό ή υγειονομικό επίπεδο να είναι
αποτελεσματικές, επειδή οι άνθρωποι χρη-
σιμοποιούν αυτές τις επικοινωνίες για να
παίρνουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με

τις επιχειρήσεις τους, τις οικογένειές τους
και τη ζωή τους. 

«Όλοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται
για τα δικαιώματά τους και τις ευθύνες τους
σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, ωστόσο η
κακή επικοινωνία μπορεί να το εμποδίσει
ουσιαστικά», ανέφερε. 

Το ISO 24495 αναπτύσσεται από τη Διε-
θνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 37: Γλώσσα
και Ορολογία όπου τη γραμματεία της Επι-
τροπής κατέχει ο Εθνικός Οργανισμός Τυ-
ποποίησης της Κίνας, (SAC). 

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση
Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην
Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπρια-
κού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο
οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυ-
ποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν το ISO 24495 επικοινωνών-
τας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπη-
ρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS. n
Πηγή: ISO

Διεθνής Ημέρα Απλής Γλώσσας
ISO 24495, Απλή Γλώσσα – Μέρος 1: Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Της Μαριλένας Νικολάου 
Λειτουργού Τυποποίησης Υπηρεσιών
και Διοίκησης στον Κυπριακό 
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την ΑνΑΔ

ΗΑρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (ΑνΑΔ) έχει οριστεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το «Εθνικό

Σημείο Επαφής» (National Contact Point)
για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελμα-
τικών Δεξιοτήτων 2020» (European 
Vocational Skills Week 2020), η οποία θα
διεξαχθεί την περίοδο 9-13 Νοεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ ενθαρρύνει ορ-
γανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(ΕΕΚ) να υλοποιήσουν και να δημοσιοποι-
ήσουν σχετικές δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών
Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευαι-

σθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της ΕΕΚ.
Το σύνθημα της πρωτοβουλίας είναι «Ανα-
κάλυψε το Ταλέντο σου!». Κατά τη διάρκεια
της πρωτοβουλίας αυτής, τοπικοί, περιφε-
ρειακοί και εθνικοί οργανισμοί στα 27
κράτη-μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν τις καλύ-
τερες δραστηριότητες/πρακτικές που ακο-
λουθούν σε θέματα ΕΕΚ. n
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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

Σταυρόλεξο

Σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων
στην Ελλάδα με αιτήματα 
για σειρά προβλημάτων

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
στη συνεδρίασή του την Τρίτη, 6
Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε την κή-

ρυξη 24ωρης απεργίας σε όλο το Δημόσιο
για την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, με αι-
τήματα:

1. Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Γεν-
ναία αύξηση των δαπανών για το Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Αύξηση του αριθμού των
ΜΕΘ. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών
θέσεων. Δωρεάν τεστ σε όλους, όπου οι
ανάγκες το απαιτούν. Δωρεάν μέσα ατομι-
κής προστασίας. Προστασία των ευπαθών
ομάδων. Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού,

χωρίς αφαίρεση από την κανονική άδεια.
2. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην εκ-

παίδευση για την κάλυψη των χιλιάδων ορ-
γανικών και λειτουργικών κενών. 15 μαθη-
τές ανά τμήμα. Προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού στην καθαριότητα.

3. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργα-
σίας. Καμία μείωση των μισθών των εργα-
ζομένων. Κατάργηση της ελαστικής, ενοι-
κιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας.
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Όχι
στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων.

4. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων –
Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθ-
μίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το
χρόνο εργασίας. Επέκταση, αύξηση και μη
περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του επι-
δόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-

σίας, που το λαμβάνει σήμερα.
5. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-

γύης και για τους εργαζόμενους στο Δη-
μόσιο. Να σταματήσει η φορολογική επι-
δρομή. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κα-
τάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των
ανώτατων συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%.

6. Προσλήψεις στο Δημόσιο, για να κα-
λυφθούν όλα τα οργανικά κενά με προτε-
ραιότητα στην Υγεία (Παιδεία, Αυτοδιοί-
κηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές
Υπηρεσίες κτλ).

7. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστι-
κών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων

των συντάξεων.
Καμία ιδιωτικοποί-
ηση της κοινωνικής
ασφάλισης. Καθιέ-
ρωση συστήματος
κοινωνικής ασφά-
λισης που θα εγ-
γυάται αξιοπρεπή
διαβίωση για τους
σ υν τα ξι ο ύχο υ ς ,
όπως ορίζει το Σύν-
ταγμα.

8. Κατάργηση
του νόμου που πε-

ριορίζει τις διαδηλώσεις. Κατάργηση της
διάταξης για το 50%+1 για τη λήψη απόφα-
σης για απεργία. Κατάργηση της ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας. Παράταση της θητείας
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημό-
σιο. Θα ακυρώσουμε στην πράξη τις τροπο-
λογίες του Υπουργείου Εργασίας.

9. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων
οργανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και
στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών
αγαθών. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών
για Υγεία, Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική
προστασία και περιβάλλον.

10. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κα-
τοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμε-
νους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να
πληρώσουν. n

Δεν θα πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο
για Εξέταση στις Δημοσιονομικές Οδηγίες 

Με εγκύκλιο του το Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού,
ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο των

έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), δεν
θα προχωρήσει με τη διοργάνωση σεμινα-
ρίου, αναφορικά με την Εξέταση στις Δημο-
σιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και
στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νό-
μους και Γενικούς Κανονισμούς και στους
Κανονισμούς Αποθηκών, η οποία θα διε-

ξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 2020.
Στην Εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι για

σκοπούς προετοιμασίας, οι υποψήφιοι οι
οποίοι θα παρακαθήσουν στην πιο πάνω
αναφερόμενη εξέταση, μπορούν να προμη-
θευτούν τόσο την εξεταστέα ύλη και τις
σχετικές Νομοθεσίες, όσο και γραπτά προ-
ηγούμενων εξετάσεων και παρουσιάσεις,
από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστη-
ρίου της Δημοκρατίας. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το ονοματεπώνυμο του εικονιζό-
μενου ηθοποιού.
2. Αδελφός των Πλειάδων και των
Υάδων (μυθ.) - Άλλη φορά (επίρρ.) -
Παλιά αρχικά τράπεζας - Ο έκτος
συμβολικά.
3. Μικρό αλιευτικό σκάφος, με πυ-
ροφάνι (ξεν.) - Άρτι ...: Αμερικανός
κλαρινετίστας και συνθέτης της
Σουίνγκ (1910-2004) - Ζαν-Ζακ ...:
Γάλλος πολυβραβευμένος σκηνοθέ-
της και παραγωγός ταινιών - ...
Πάολο: η μεγαλύτερη πόλη της Βρα-
ζιλίας.
4. ... Δημουλά: βραβευμένη ποιήτρια
από την Αθήνα - Ομόρρυθμη Εται-
ρεία - Ένα πέταλο, με... σύμφωνα -
Ξένο γυναικείο όνομα.
5. Αθλητικός Όμιλος - Αυτός φοράει
ράσα - «... αρτ»: μορφή αφηρημένης,
γεωμετρικής τέχνης που αναπτύχ-
θηκε στη δεκαετία του 1960.
6. Υπάρχει και ματιών - Επικίνδυνο φαρμακερό
φίδι, η έχιδνα - Επιφώνημα απελπισίας.
7. Αυτός αναφέρεται στην ήβη, στην εφηβεία
(αρχ.) - Συσκευή που χρησιμεύει για τη λίπανση
μηχανών.
8. Δυνατό, ρωμαλέο - Ιταλική συμφωνία - Τα
όρια στην... Αϊτή - Δοξασία που απομακρύνεται
από καθιερωμένο επίσημο δόγμα.
9. Σύντομη διεθνής συμφωνία - Αυτός είναι ρω-
μαλέος, με γερούς μυς.
10. Μολυσμένες, ακάθαρτες.
11. Εξάρτημα με εσωτερικό σπείρωμα, όπου στε-
ρεώνεται βίδα - Πρώτα... στον εαυτό.
12. Πρόθεση ... υπόσχεσης - Ένζυμο που χρησι-
μοποιούν οι τυροκόμοι για την πήξη του γάλα-
κτος.
13. Φορητό δοχείο, για υγρά.
14. Η είσοδος υπογείου - Λεπτή κλωστούλα
(αρχ.).
15. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Το τρα-
γούδι. 
16. Μέσα στον ... χορό - ... Σαλβαδόρ: χώρα
της Κεντρικής Αμερικής - Μονάδα μέτρησης
αγροτικών εκτάσεων (ξεν.).
17. Αυτός κατάγεται από ένα νησί των βόρειων
Σποράδων.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αυτός είναι μαζί με κάποιον άλλον, κατηγο-
ρούμενος.
2. Το θηλυκό γεννητικό κύτταρο - Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης - «Στοιχεία»... υπο-
ψίας - ... Τουέιν: Αμερικανός συγγραφέας (1835-
1910).
3. Ποταμός στην βόρεια Σερβία - Σοβιετικός δια-

στημικός σταθμός - Στην αργκό είναι, το νοθευ-
μένο αλκοολούχο ποτό.
4. Περίθαλψη, φροντίδα γερόντων - Πολλά
μαζί... δυσανασχετούν - Γαλλικό σύμφωνο.
5. Μυθικός Ελευσίνιος ήρωας (καθ.) - Συνηθι-
σμένη απάντηση ξένου στο τηλέφωνο - Το 401
με γράμματα - Πέδιλο μηχανής ή ποδηλάτου.
6. Μηχανισμός που μετατρέπει την ηλιακή ενέρ-
γεια σε ηλεκτρική.
7. Έτσι ξεκινά ένα... σλάλομ - Ελληνική Οικοδο-
μική Βιομηχανία - Αυτό δεν είναι υπαρκτό -
Μάρκα φορτηγών.
8. Κύριος... επιστολής - ... Κόλινς: Βρετανός τρα-
γουδιστής και μουσικός - Κατάληξη ανδρικών
κύριων ονομάτων - Αυτό σχετίζεται με το ινίο.
9. Ανάρμοστο, άπρεπο - Αρχαία ιωνική διάλεκτος
- Ο ανήλικος άνθρωπος (αρχ.) - Οριοθετούν
τον... Ρήνο.
10. Γαλλικό άρθρο - Μεταβολή, τροποποίηση.
11. Ο βασικός χαιρετισμός των Πολυνήσιων.
12. Πειραματική ερευνητική μέθοδος για την
πρόγνωση σεισμών (αρχικά) - Χερσόνησος με-
ταξύ Ασίας και Αφρικής.
13. Θεότητα της Αιγυπτιακής μυθολογίας - Πο-
λεμικό άλογο. 
14. Αρχαίο συμπλεκτικό - Ένα άρθρο - Μεσαία
στη ... Θήρα.
15. Ιδιαίτερος χώρος για οικείες συναντήσεις
(ξεν.).
16. Αρχικά για ... ηλεκτρικό, σιδηρόδρομο - ...
Βέγκας: πόλη των ΗΠΑ στη Νεβάδα, περίφημη
για τα καζίνο της.
17. Τοποθέτηση, αράδιασμα σε στοίχους.
Oι λύσεις στη σελίδα 14

14,7% ποσοστό φτώχιας στην Κύπρο

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εξάλειψης της Φτώχιας, η οποία τιμάται
κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου σε ολόκληρο τον κόσμο, η Στατιστική Υπηρεσία
δημοσίευσε Πληροφοριακό Γράφημα (Infographic)

με θέμα «Φτώχια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, 2019». Στην
Κύπρο, το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίν-
δυνο φτώχιας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά του βρισκό-
ταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας, (€9.729),
έφτασε στο 14,7% το 2019 σε σχέση με 15,4% το 2018. Η μεί-
ωση αντιστοιχεί σε περίπου 4.000 άτομα λιγότερα σε κίνδυνο
φτώχιας το 2019 (128 χιλ.) σε σχέση με το 2018 (132 χιλ.). n
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Μείον 938 μόνιμοι, αύξηση 250 προσωρινοί
στοιχεία Σεπτεμβρίου για απασχόληση δημοσίου

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 250
άτομα (0,5%) σε σχέση με τον αντί-

στοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.042
άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρεί-
ται μείωση κατά 938 άτομα (-3,4%), από
27.983 σε 27.045 άτομα. Στο έκτακτο προ-

σωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.290
άτομα (8,5%) φθάνοντας τις 16.482 σε
σχέση με 15.192 άτομα τον Σεπτέμβριο του
2019.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 πα-
ρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκ-
παιδευτικής Υπηρεσίας (2,7%) καθώς επί-
σης και στο προσωπικό των Δυνάμεων
Ασφαλείας (0,6%) ενώ παρατηρείται μεί-
ωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρε-
σίας (-0,5%). Στο μόνιμο προσωπικό παρα-

τηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες,
με το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας
να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (-4,0%).
Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύ-

ξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προ-
σωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να
παρουσιάζει την μεγαλύτερη (20,5%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 πα-
ρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0,3%) ενώ πα-
ρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυ-
νάμεων Ασφαλείας (-0,3%) και στο προσω-
πικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,2%). Στο

μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και
στις τρείς κατηγορίες, με το προσωπικό της
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει
την μεγαλύτερη (-3,4%). Στο έκτακτο προ-
σωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσω-
πικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (9,7%)
και της Δημόσιας Υπηρεσίας (1,2%) ενώ κα-
ταγράφεται μείωση στο προσωπικό των Δυ-
νάμεων Ασφαλείας (-0,3%). n

Αύξηση των ανέργων το Σεπτέμβριο

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά
Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, έφτασε τα

30718 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για επο-
χικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανερ-
γίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμ-
βριο 2020 αυξήθηκε στα 36452 πρόσωπα σε σύγκριση με

35502 τον προηγούμενο μήνα.  
Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019 σημειώθηκε αύξηση

13750 προσώπων ή 81,0% που αποδίδεται κυρίως στους το-
μείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύμα-
τος και εστίασης (αύξηση 5498), του εμπορίου (αύξηση
2192), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 826), των
διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση

682), των επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών
δραστηριοτήτων (αύξηση
644) και της εκπαίδευσης
(αύξηση 561). 

Επισημαίνεται ότι, σύμ-
φωνα με ενημέρωση του
Τμήματος Εργασίας η σύγ-
κριση των στοιχείων από τον
μήνα Μάρτιο του 2020 και
μετά, με τα στοιχεία προ-
ηγούμενων μηνών δεν θεω-
ρείται αντικειμενική. Αυτό
οφείλεται στην εφαρμογή
από τη Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης των έκτακτων
μέτρων που ανακοινώθηκαν
από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για διενέργεια

αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και
νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο
την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα
άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και
Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύ-
ρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα
αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να
αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγε-
γραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευ-
ταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση ερ-
γασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμ-
βάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για ερ-
γασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα
οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε
συγκεκριμένο εργοδότη.n

2020
Σεπτέμβριος 30.718 36.452
Αύγουστος 33.649 35.502
Ιούλιος 32.313 34.242
Ιούνιος 31.158 34.218
Μάιος 29.604 34.277
Απρίλιος 28.591 32.065
Μάρτιος 26.353 22.906
Φεβρουάριος 25.620 21.745
Ιανουάριος 26.214 21.565

2019
Δεκέμβριος 25.285 21.366
Νοέμβριος 24.495 21.476
Οκτώβριος 16.544 20.886
Σεπτέμβριος 16.968 20.690
Αύγουστος 19.883 21.380
Ιούλιος 20.582 21.782
Ιούνιος 18.960 21.535
Μάιος 17.607 21.118
Απρίλιος 20.315 22.657
Μάρτιος 26.508 23.299
Φεβρουάριος 29.751 24.269
Ιανουάριος 30.951 24.577

Εγγεγραμμένοι
Άνεργοι - Πραγμα-

τικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνερ-
γοι - Εποχικά Διορ-

θωμένα Στοιχεία

Μήνας και Έτος

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

Ο Απόλλωνας διατηρήθηκε στην κορυφή…

ΟΑπόλλωνας Λεμεσού συνέχισε
την αήττητη πορεία του προς τον
τίτλο, αφού κέρδισε εκτός έδρας

τον Ολυμπιακό Λευκωσίας με 0-1 και
έμεινε μόνος στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα με 16 βαθμούς. Η ομάδα της
Λεμεσού πήρε την ουσία, ο Ολυμπιακός τις
εντυπώσεις στο παιχνίδι που ήταν για την
7η αγωνιστική.

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή πα-
ρουσίασε ξανά μέτριο πρόσωπο, αλλά είχε
τον ‘χρυσό’ Ντιγκινί όπου με την πρώτη τε-
λική προσπάθεια νίκησε τον Μιχαήλ.

Μόνη στην 2η θέση πέρασε η Ομόνοια με
14 βαθμούς που κέρδισε δύσκολα εκτός
έδρας τον Εθνικό Άχνας με 1-2.

Την 3η θέση την μοιράζονται με 13 βαθ-
μούς η ΑΕΚ που νίκησε τη Δόξα με 2-0 και
η Ανόρθωση με 4-1 τη Νέα Σαλαμίνα.

Ακολουθεί η ΑΕΛ με 12 βαθμούς που
κέρδισε στο Τσίρειο την Ένωση Παραλι-
μνίου με 4-1.

Σπουδαία βαθμολογική νίκη πέτυχε και
ο Ερμής Αραδίππου, αφού κέρδισε εκτός
έδρας την Καρμιώτισσα με 0-1 και ανέβηκε
βαθμολογικά.

Οδυνηρή ήττα δέχθηκε ο ΑΠΟΕΛ και
μάλιστα μέσα στο ΓΣΠ από την Πάφο με 
0-1. Ήταν η δεύτερη του στο πρωτάθλημα,
με αποτέλεσμα για πρώτη φορά στην τε-
λευταία δεκαετία να μείνει τόσο μακριά από
την κορυφή στους έξι πρώτους αγώνες.
Είναι στην 9η θέση με 8 βαθμούς.

Η επιτυχία της Παφιακής ομάδας αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί
κανείς ότι οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν
από το 52ο λεπτό με παίκτη λιγότερο λόγω
αποβολής του Χάτσινσον. Με τη νίκη τους
οι κυανόλευκοι της Πάφου έπιασαν το
ΑΠΟΕΛ στους οκτώ βαθμούς και δημιούρ-
γησαν τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύ-
τερη συνέχεια.
Αγχωτική νίκη…

Λίγο έλειψε να κάνει… ‘χαρακίρι’ η Ομό-
νοια, αλλά στο τέλος τα κατάφερε. Αν και
αγωνιζόταν από το 64΄ με δέκα ποδοσφαι-
ριστές λόγω αποβολής του Λαγκ, η Ομό-
νοια κέρδισε μέσα στο ‘Δασάκι’ τον Εθνικό
Άχνας με 2-1.

Η ομάδα της Λευκωσίας, με την καλή της
απόδοση στο πρώτο μέρος έδειχνε ότι θα
περνούσε ένα εύκολο απόγευμα, αφού κα-
τάφερε να προηγηθεί με 2-0.

Στην επανάληψη, σ’ ένα πέναλτι που υπέ-
πεσε ο Λαγκ, για το οποίο δέχθηκε και την
κόκκινη κάρτα, ο Εθνικός μείωσε σε 2-1, δί-
νοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Η
ομάδα της Άχνας προσπάθησε για την ισο-
φάριση, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε,
αφού η Ομόνοια στάθηκε πολύ καλά αμυν-
τικά.
Βλέπει… κορυφή η ‘Κυρία’

Φανερή είναι η ικανοποίηση στην Ανόρ-
θωση μετά τη σπουδαία νίκη με 4-1 επί της
Νέας Σαλαμίνας στο ντέρμπι της Αμμοχώ-
στου. Η ‘Μεγάλη Κυρία’ ήταν καλύτερη στο
πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να προηγη-
θεί με 2-1 στο σκορ. Στην επανάληψη, πα-
ρόλο που η Ανόρθωση έμεινε με δέκα παί-
κτες (64΄), όχι μόνο κατάφερε να υπερασπι-
στεί το προβάδισμα που είχε, αλλά
κατάφερε και να το διευρύνει, φτάνοντας
έτσι στο τελικό 4-1 επί της ‘αιώνιας’ αντι-
πάλου της.
Διπλή χαρά για τη νίκη

Σοβαρή, βελτιωμένη, με αρκετές ευκαι-
ρίες και λύσεις σκοραρίσματος από στατι-
κές φάσεις. Ο λόγος για την ΑΕΚ, που με
το 2-0 εις βάρος της Δόξας στη Λάρνακα
έδειξε να συνέρχεται μετά το 2-1 στο ‘Τάσος
Μάρκου’ από την Ένωση Παραλιμνίου. Βρί-

σκεται μάλιστα στις ψηλές
θέσεις της βαθμολογίας και
στο χέρι της είναι να παρα-
μείνει. 

Την πρώτη της ήττα σε
πέντε αγώνες δέχθηκε η
προσφυγική ομάδα της
Δόξας. Μάλιστα ήταν το
πρώτο φετινό ματς που δεν
είδε δίκτυα η ομάδα της
Κατωκοπιάς και έχασε.
Ανδρονίκου… ο αναμορ-
φωτής

Βαθμολογικό άλμα
έκανε ο Ερμής Αραδίππου,
που έφθασε τους επτά βαθ-
μούς, όλους με το Νίκο Αν-
δρονίκου στο πάγκο του.
Κέρδισε εκτός έδρας την
Καρμιώτισσα με 0-1. Να
θυμίσουμε ότι πήρε δύο εκτός έδρας νίκες
επί του Εθνικού Άχνας και της Καρμιώτισ-
σας και ένα βαθμό εντός έδρας με αντίπαλο
του ΑΠΟΕΛ.
Χωρίς κόσμο όλοι οι αγώνες για δύο
εβδομάδες

Οι αγώνες του Σαββάτου στο ‘Αρένα’
(ΑΕΚ – Δόξα), στο ‘Αμμόχωστος’ (Νέα Σα-
λαμίνα – Ανόρθωση) και στο ‘Στέλιος Κυ-
ριακίδης’ (Καρμιώτισσα – Ερμής) ήταν οι
τελευταίοι που διεξήχθησαν στην παρουσία
κόσμου, τουλάχιστο έως τις 2 Νοεμβρίου. Η
εκτόξευση των κρουσμάτων κορωνοϊού στη
χώρα μας δεν άφησε άλλη επιλογή στην
Κυβέρνηση από το να βάλει κλειδαριά στις
κερκίδες, με τις ομάδες, μετά από νέα εξέ-
λιξη, να προβληματίζονται περισσότερο,
αφού τα όποια έσοδα προέβλεπαν να είχαν
από τα εισιτήρια το επόμενο διάστημα, βλέ-
πουν να εξαφανίζονται. Ενόσω η πανδημία
στην Κύπρο ακολουθεί ανοδική πορεία κα-
νείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι τελικές συ-
νέπειες για τις ομάδες και κατ’ επέκταση για
το Κυπριακό πρωτάθλημα.

Τα επιπρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε
το Υπουργείο Υγείας λόγω της επικίνδυνης
εξάπλωσης του Κορωνοϊού στη χώρα μας,
ήταν φυσικό ακόλουθο να ‘αγγίξουν’ και το
ποδόσφαιρο, αφού ναι μεν επιτρέπεται η
διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, όμως
όπως αναφέραμε και πιο πάνω απαγορεύε-
ται η παρουσία του κόσμου και τις επόμε-
νες δύο εβδομάδες. Το διάταγμα έχει ισχύ
από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου μέχρι και
την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Τότε θα επανα-
ξιολογηθεί η κατάσταση και αναλόγως θα
ληφθεί απόφαση για επιστροφή ή όχι του
κόσμου στα γήπεδα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη επηρεάζονται
συνολικά 23 αγώνες σε όλες τις διοργανώ-
σεις, πρωτάθλημα, Κύπελλο και ομίλους
του Γιουρόπα Λιγκ (Ομόνοια). Αυτό που
απεύχονται τα Σωματεία είναι τουλάχιστον
ο Κορωνοϊός να μην εισβάλει σε μεγάλο
βαθμό στις ομάδες και να σταθεί εμπόδιο
στην ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων.
Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από
τα 338 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργεί η
ΚΟΠ εντοπίστηκαν τέσσερα κρούσματα.
Η συνέχεια…

Στην 8η αγωνιστική που θα διεξαχθεί σε
τέσσερις μέρες, (Παρασκευή- Σαββατοκυ-
ριάκο και Δευτέρα), ξεχωρίζει το μεγάλο
ντέρμπι μεταξύ της Ανόρθωσης και του
ΑΠΟΕΛ (Κυριακή 16.00) στο ‘Αντώνης Πα-
παδόπουλος’.

Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη (21/10),
θα διεξαχθεί και ο εξ αναβολής αγώνας με-
ταξύ της Δόξας και της Νέας Σαλαμίνας στο
Μακάρειο Στάδιο. Την ίδια μέρα θα έχουμε

και το Κύπελλο μεταξύ
του Άρη και του Εθνικού
Άχνας, που και αυτό είναι
εξ’ αναβολής. Και τα δύο
παιχνίδια ως γνωστό
αναβλήθηκαν λόγω Κο-
ρωνοϊού…

Αρχή της 8ης αγωνι-
στική την Παρασκευή
(23/10) μεταξύ της
Πάφου και της Καρμιώ-
τισσας. Το Σάββατο
(24/10), ο Απόλλων θα
φιλοξενήσει την Νέα Σα-
λαμίνα και ο Ερμής την
ΑΕΚ Λάρνακας. 

Την Κυριακή (25/10), η
Ομόνοια θα έχει για αντί-
παλό της στο ΓΣΠ, την
Ένωση Παραλιμνίου και

ο Εθνικός Άχνας τον Ολυμπιακό.
Την Δευτέρα (26/10) θα πέσει η αυλαία

με το παιχνίδι μεταξύ της Δόξας Κατωκο-
πιάς και της ΑΕΛ.
Αρχίζει ο Γολγοθάς…

Πέρασε νικηφόρα από το Δασάκι η Ομό-
νοια, που αποτέλεσε η αρχή ενός απαιτητι-
κού προγράμματος, η οποία να θυμίσουμε
θα αγωνιστεί φέτος και στους ομίλους του
Γιουρόπα Λιγκ. Η ομάδα της Λευκωσίας
βρίσκεται στην Ε΄ Όμιλο της διοργάνωσης
με Αϊντχόφεν, ΠΑΟΚ και Γρανάδα. Πρώτο
παιχνίδι για τους ‘πράσινους’ θα είναι με
τον ΠΑΟΚ στην ‘Τούμπα’ την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου.  

Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την
Ένωση  Παραλιμνίου στο ΓΣΠ στις 25
Οκτωβρίου. Από κει και πέρα, θα ακολου-
θήσει ο αγώνας με την Αϊντχόφεν για το Γι-
ουρόπα Λιγκ στο ΓΣΠ και στη συνέχεια με
τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα στο
Μακάρειο Στάδιο. Σειρά θα πάρει η Γρα-
νάδα εκτός έδρας στο Γιουρόπα Λιγκ, πριν
τον αγώνα πρωταθλήματος με τη Δόξα Κα-
τωκοπιάς. Μέχρι τη διακοπή λόγω των υπο-
χρεώσεων των Εθνικών ομάδων, ουσια-
στικά η Ομόνοια καλείται να δώσει επτά
αγώνες μέσα σε διάστημα τριών εβδομά-
δων.
Η Εθνική ξέχασε… τη νίκη…

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος δίχως νίκη
για την Κύπρο, που αντιστοιχεί σε εφτά σερί
ήττες και μία ‘λευκή’ ισοπαλία με τους Αζέ-
ρους. Από το 2-1 στην έδρα του Καζακστάν
στις 10 Οκτωβρίου, ακολούθησαν οι ακό-
λουθες αναμετρήσεις, Ρωσία 0-5, Σκωτία 
1-2, Βέλγιο 1-6, Μαυροβούνιο 0-2, Αζερμ-
παϊτζάν 0-1, Τσεχία 1-2, Λουξεμβούργο 0-2
και Αζερμπαϊτζάν 0-0.

Το σκηνικό θα μεταφερθεί τον Νοέμβριο
με τις αναμετρήσεις κόντρα σύμφωνα με τα
αποτελέσματα και τις εμφανίσεις τους, πιο
δυνατές ομάδες του Ομίλου. Αφού δώ-
σουμε φιλικό στην Αθήνα με την Ελλάδα,
θα αναμετρηθούμε στην Κύπρο με το Λου-
ξεμβούργο και έπειτα εκτός έδρας με το
Μαυροβούνιο.

Κάτι που φανερώνει πως δύσκολα μπο-
ρούμε να αποφύγουμε την τελευταία θέση,
ακόμα και να πετύχουμε την πρώτη νίκη.
Στο χειρότερο σενάριο, θα δώσουμε αγώνα
μπαράζ με τις άλλες τελευταίες ομάδες της
Γ΄ Κατηγορίας για να αποφύγουμε τον υπο-
βιβασμό (πέφτουν δύο).

Να θυμίσουμε πως οι τέσσερις τελευταίες
ομάδες θα παίξουν αγώνα μπαράζ, εντός
και εκτός έδρας και οι δύο που θα προκρι-
θούν θα συνεχίσουν στο League C.
Αποτελέσματα η Συνέχεια και η βαθμο-
λογία της Κύπρου

Άλλους δύο αγώνες έχει η Εθνική μας

ομάδα για την ολοκλήρωση αυτής της προ-
κριματικής φάσης. Θα φιλοξενήσει το Λου-
ξεμβούργο και θα κλείσει εκτός με το Μαυ-
ροβούνιο. Να θυμίσουμε πως πριν από τους
δύο τελευταίους αγώνες στον Όμιλο, η
Εθνική μας θα τα πει φιλικά με την αντί-
στοιχη της Ελλάδας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
1η αγωνιστική
Αζερμπαϊτζάν – Λουξεμβούργο 1-2
Κύπρος – Μαυροβούνιο 0-2
2η αγωνιστική
Κύπρος – Αζερμπαϊτζάν 0-1
Λουξεμβούργο – Μαυροβούνιο 0-1
3η αγωνιστική
Λουξεμβούργο – Κύπρο 2-0
Μαυροβούνιο – Αζερμπαϊτζάν 2-0
4η αγωνιστική
Αζερμπαϊτζάν – Κύπρος 0-0
Μαυροβούνιο – Λουξεμβούργο 1-2
5η αγωνιστική (14/11/20)
Αζερμπαϊτζάν – Μαυροβούνιο
Κύπρος – Λουξεμβούργο
6η αγωνιστική (17/11/20)
Λουξεμβούργο – Αζερμπαϊτζάν
Μαυροβούνιο – Κύπρος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μαυροβούνιο 3-0-1 6-2 9
Λουξεμβούργο 3-0-1 6-3 9
Αζερμπαϊτζάν  1-1-2 2-4 4
Κύπρος 0-1-3 0-5 1
Μικρές Κατηγορίες
Β΄ Κατηγορία

Νέα νίκη πέτυχε ο Άρης στο πρωτάθλημα
της Β΄ Κατηγορίας επικράτησε με 1-0 του
Αχυρώνα και διατήρησε την πρωτοπορία. Η
ομάδα της Λεμεσού παραμένει αήττητη σε
επτά αγώνες με τέσσερις νίκες και τρεις ισο-
παλίες. Μόνος στην κορυφή είναι ο Άρης με
15 βαθμούς και ακολουθεί ο Οθέλλος με 14
βαθμούς.

Η ομάδα της Αθηένου πέτυχε σπουδαία
εκτός έδρας νίκη, αφού πέρασε από την Ξυ-
λοτύμπου με 2-0.

Την 3η θέση με 13 βαθμούς την μοιράζον-
ται ο Ονήσιλος Σωτήρας που νίκησε εντός
έδρας την Ομόνοια Αραδίππου με 2-0 και η
προσφυγική ομάδα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
που κέρδισε με 3-1 τον Διγενή Μόρφου.

Τα ντέρμπι της αγωνιστικής (7ης) Αγία
Νάπα – ΑΕΖ και Αναγέννηση Δερύνειας –
Αλκή έληξαν ισόπαλα με το ίδιο σκορ (2-2).
Πρώτο τρίποντο για την ομάδα του ΕΝΥ
Διγενή Ύψωνα, που επικράτησε με 1-0 του
ΘΟΪ Λακατάμιας.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και στη
ζώνη του υποβιβασμού, αφού πολλές ομά-
δες δεν νοιώθουν σιγουριά για τη βαθμο-
λογική τους θέση και θα γίνει μάχη μέχρι το
τέλος.
Γ΄ Κατηγορία

Η ΑΛΣ Ομόνοια 29η Μαΐου νίκησε την
Πέγεια εκτός έδρας με 2-1 και έπιασε την
κορυφή με 13 βαθμούς. Τρεις ομάδες μοι-
ράζονται την 3η θέση με 10 βαθμούς. Η
Ολυμπιάς Λυμπιών που κέρδισε εκτός
έδρας την Εληά Λυθροδόντα με 0-1, η
ΑΠΟΝΑ Αναγυιών τον Εθνικό Άσσιας με
2-1, ενώ ο Χαλκάνορας Ιδαλίου έφερε ισο-
παλία 2-2 εκτός έδρας με την Ελπίδα
Αστρομερίτη. Και στην Γ΄ Κατηγορία υπάρ-
χει, ο μεγάλος ανταγωνισμός για παραμονή
στην Κατηγορία, αφού ο αριθμός των ομά-
δων που κινδυνεύουν για υποβιβασμό είναι
πολύ μεγάλος. Από τις 16 ομάδες, οι έντεκα
δεν νοιώθουν ακόμα την σιγουριά της πα-
ραμονής… Ο αγώνας Π.Ο. Ορμήδειας –
ΕΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς αναβλήθηκε
λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Κορο-
νωϊού στην Πόλη Χρυσοχούς. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και 
κάθε Κυριακή μεσημέρι σας περιμένουμε 
για ένα πλούσιο μπουφέ με μόνο €13.90! 
Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε 

στο 22667985

Συνάντηση γνωριμίας με εκπροσώπους ΜΜΕ

Στα πλαίσια των πρώ-
των δραστηριοτήτων
του μετά την εκλογή

του στη θέση Γενικού Γραμ-
ματέα της ΠΑΣΥΔΥ και την
ανάληψη των καθηκόντων
του ο σ. Στράτης Ματθαίου
προσκάλεσε σε συνάντηση
γνωριμίας τους εκπροσώ-
πους των ΜΜΕ για μια
πρώτη επαφή και ανταλλαγή
απόψεων για αμοιβαία επω-
φελή συνεργασία. Στη συ-
νάντηση, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στη βεράντα του Καφεστιατορίου μας στην πα-
ρουσία και των μελών της Κεντρικής Γραμματείας,
συμμετείχαν εκπρόσωποι εφημερίδων, διαδικτυακών προ-
γραμμάτων και τηλεοπτικών καναλιών. 

Στο καλωσόρισμα του προς τους συμμετέχοντες ο Γ.Γ.
της Οργάνωσης μας τους διαβεβαίωσε για την αποφασι-
στικότητα της Συντεχνίας να διατηρήσει σε πολύ ψηλά επί-
πεδα τη συνεργασία με τα ΜΜΕ. Τόνισε ότι και οι δυο
πλευρές έχουν ανάγκη αυτής της συνεργασίας και τόσο ο
ίδιος όσο και τα αρμόδια πρόσωπα και σώματα της Οργά-
νωσης μας είναι πάντοτε στη διάθεση των εκπροσώπων των

ΜΜΕ για συμπλήρωση στοιχείων που αφορούν τη λει-
τουργία και τα προβλήματα σε δημόσιες υπηρεσίες ώστε να
παρέχεται ολόπλευρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση. 

Μεταξύ των φιλοξενουμένων ήταν και ο κ. Γιώργος
Φράγκος, Πρόεδρος της ΄Ενωσης Συντακτών με την οποία
η ΠΑΣΥΔΥ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία. Στα πλαίσια
αυτά η Οργάνωση μας θα αναπτύξει παραπέρα αυτή τη συ-
νεργασία τόσο ως υποχρέωση προς αδελφή Συνδικαλιστική
Οργάνωση όσο και ως δέσμευση για την εξυπηρέτηση των
μελών της ΕΣΚ στην εκτέλεση των υψηλών υπηρεσιακών
τους καθηκόντων. n

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δράσης 26 - 30 Οκτωβρίου
για λειτουργία πραγματικού συστήματος υγείας

Σε σύσκεψη τους στις 8 Οκτωβρίου αποφασίστηκε η
πραγματοποίηση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δράσης
στις 26 με 30 Οκτωβρίου με κύριο αίτημα την εφαρ-

μογή μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
Covid-19. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του τομέα
υγείας και φροντίδας οι οποίες ανήκουν στη δύναμη της
Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Οργα-
νώσεων EPSU.  

H σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λόγω της διαπίστωσης
ότι έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται επικίνδυνα το δεύτερο
κύμα της πανδημίας πριν ακόμα αρχίσει η χειμερινή περίο-
δος με όλες τις αρνητικές της συνέπειες.  Η εξέλιξη αυτή
οδηγεί και πάλιν σε συνθήκες έντασης τις υπηρεσίες υγείας
και φροντίδας με τη συνεχή καταγραφή και ανακοίνωση
της έξαρσης της προσβολής σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στη σύσκεψη της 8ης Οκτωβρίου οι εκπρόσωποι των Ορ-
γανώσεων Υγείας αναφέρθηκαν και πάλιν στις του απαραί-
τητου Εξοπλισμού Προσωπικής Προστασίας του προσωπι-
κού στα νοσηλευτήρια ενώ το προσωπικό καλείται και πάλι
να διαχειρισθεί το νέο κύμα της προσβολής του κορωνοϊού.
Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι μεγάλο ποσοστό του προσω-
πικού ήδη βρίσκεται σε κατάσταση εξάντλησης και έντονης
πίεσης ως αποτέλεσμα της υπηρεσίας του στο πρώτο κύμα
της πανδημίας. 

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Γενικού Γραμματέα
της EPSU Jan Willem Goudriaan ο οποίος κάλεσε την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να

διασφαλίσουν τη διάθεση του αναγκαίου Εξοπλισμού Προ-
στατευτικής Φροντίδας σε όλα τα νοσηλευτήρια και ιδρύ-
ματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Οφείλουμε, είπε, να
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας για παροχή δημό-
σιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της εκδηλωνόμενης πανδημίας όπως και οι-
ωνδήποτε μελλοντικών εξελίξεων της. 

Στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δράσης 26
– 30 Οκτωβρίου εντάσσονται και οι κινητοποιήσεις που
προγραμματίζονται από τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνο-
μοσπονδία (ITUC) και τις ομοσπονδίες μέλη της σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, οι οποίες έχουν ορισθεί για την 29η Οκτω-
βρίου που κηρύχθηκε μέρα δράσης με τίτλο «επενδύουμε
τώρα στη φροντίδα». 

Το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, οι βοηθοί
φροντίδας υγείας, το προσωπικό σε στέγες ηλικιωμένων, το
προσωπικό κατ’ οίκον φροντίδας και άλλο προσωπικό πρώ-
της γραμμής βρίσκονται σε διαδικασία κινητοποίησης σε
ολόκληρη την Ευρώπη με τα ακόλουθα κύρια αιτήματα: •
Αύξηση απολαβών • Προσλήψεις προσωπικού • Φροντίδα
υγείας για όλους 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα τονίζει ότι πρέπει να διασφα-
λισθεί ότι έχουμε πάρει  τα σωστά συμπεράσματα από την
πανδημία και όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμε-
τώπισης της θα έχουν εξασφαλίσει όλα τα προαπαιτούμενα
για να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του Covid-19. Πρόκει-
ται για εφαρμογή βελτιωτικών μεταρρυθμίσεων στο σύ-
στημα υγείας που θα το καταστήσουν πραγματικό σύστημα
υγείας και φροντίδας. n

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η ετυμηγορία των συμπατριωτών μας να
επιλέξουν ως νέον ηγέτη της Τ/Κ κοινότη-
τας τον κ. Ερσίν Τατάρ είναι απόλυτα σε-
βαστή. 
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος Δημοκρατιας.

Προκλητικό και ασυμβίβαστο με τα ψηφί-
σματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ και δεν συμβάλλει στην
επιστροφή στις συνομιλίες για διευθέτηση.
Να αναστραφεί το άνοιγμα Βαρωσίων και
χαιρετίζεται η προεδρική δήλωση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας για αναστροφή του ανοίγματος. 
Μάϊκ Πομπέο,
Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ

Ένας πολίτης δολοφονήθηκε  επειδή ήταν
καθηγητής και επειδή δίδασκε την ελευθε-
ρία της έκφρασης. Ήταν μία επίθεση ισλα-
μικής τρομοκρατίας.Ολόκληρη η χώρα βρί-
σκεται στο πλευρό των καθηγητών της. Οι
τρομοκράτες δεν θα διχάσουν τη Γαλλία, ο
σκοταδισμός δεν θα νικήσει.
Εμανουέλ Μακρόν, 
Γάλλος πρόεδρος

Σχεδόν  690 εκατομμύρια άνθρωποι ανά
τον κόσμο πεινάνε, 10 εκατομμύρια περισ-
σότεροι από ό,τι το 2019. Και ο αριθμός
αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά 83 με 132
εκατομμύρια άτομα εξαιτίας της πανδη-
μίας.
Στέλλα Κυριακίδου, 
Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων   

Λίγοι στον αριθμό αλλά έμπειροι και ικα-
νοί οι λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας
έδωσαν μάχες με προσωπικό κόστος επι-
τυγχάνοντες καταδίκες σε πολύπλοκες
υποθέσεις λευκού κολάρου παρά τις δυ-
σκολίες που αντιμετώπιζαν. 
Κώστας Κληρίδης, 
τέως Γενικός Εισαγγελέας 

Τα κόμματα να ενεργήσουν προς όφελος
της κοινωνίας και να απομακρύνουν με αυ-
τοκάθαρση τις πρακτικές και τα προγράμ-
ματα που συντηρούν τη διαπλοκή και υπη-
ρετούν το «σύστημα» ώστε να ξαναγίνουν
πραγματικά κύτταρα της Δημοκρατίας και
να καταστούν αυτά το μαζικό κοινωνικό κί-
νημα. 
Γιώργος Παμπορίδης,
τέως Υπουργός Υγείας  

Η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει να δείξει ξε-
κάθαρα ότι τα προβλήματα που προκαλεί
η Τουρκία σε Ελλάδα και Κύπρο είναι ευ-
ρωπαϊκά. Αν η Τουρκία και ο Ερντογάν δεν
αλλάξουν τρόπο συμπεριφοράς, τότε θα
πρέπει να επιβάλουμε κυρώσεις».
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
τέως πρόεδρος της Κομισιόν

Τακτικές μηνιαίες συνεδρίες της ΜΕΠ
ζήτησε η ΠΑΣΥΔΥ από τον Πρόεδρο της

Επαναλειτουργία της Μικτής Επιτροπής Προσωπι-
κού πάνω σε τακτική και προγραμματισμένη βάση,
σύμφωνα και με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστα-

τικού, ζήτησε η Οργάνωση μας μ’ επιστολή του Γενικού
Γραμματέα προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οι-
κονομικών, Πρόεδρο της ΜΕΠ.

Συγκεκριμένα ο Γ.Γ. υπέβαλε τη θέση των συλλογικών
Σωμάτων της Οργάνωσης, για την άμεση ανάγκη επανα-
λειτουργίας και επαναδραστηριοποίησης της ΜΕΠ, με τη
σύγκλησή της σε τακτικές συνεδρίες μια φορά το μήνα και
έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη.

Εκτιμάτε ότι η αναγκαιότητα αυτή επιβάλλεται τόσο για
την αντίκρυση θεσμικών και οριζόντιων προβλημάτων, που
άπτονται της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της
Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και επί μέρους ζητημάτων που
αφορούν τους διάφορους Επαγγελματικούς Κλάδους μας.

Ως εκ των πιο πάνω, γίνεται εισήγηση για σύγκληση της
Μικτής Επιτροπής Προσωπικού σε μια πρώτη Συνεδρία, σε
χρόνο που ο Πρόεδρος της θα καθορίσει, για την ανάθεση
σε Μικτό Κλιμάκιο της επικαιροποίησης του καταλόγου
όλων των θεμάτων που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής,
με στόχο την κατηγοριοποίηση και ιεράρχησή τους για την
καλύτερη δυνατή αντίκρυση και προώθησή τους.

Κατά την προαναφερόμενη συνεδρία της ΜΕΠ, η ΠΑ-
ΣΥΔΥ ζητά να τύχουν προκαταρκτικής αντίκρυσης τα ακό-
λουθα θέματα:

(ι) Σχέδιο Σύνταξης για όσους συναδέλφους έχουν προσ-
ληφθεί μετά την 01.10.2011.

(ιι) Νομοσχέδιο για τη μονιμοποίηση των Εργοδοτουμέ-
νων Αορίστου Χρόνου.

(ιιι) Νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπη-
ρεσίας. n


