
Συλλογικές ενέργειες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
για την επίτευξη ορθολογικής ρύθμισης στο συνταξιοδοτικό 

Με πάγιο στόχο την κατάληξη σε ικανοποιητική
ρύθμιση του  συνταξιοδοτικού των υπαλλήλων
που διορίστηκαν  μετά την 1η Οκτωβρίου 2011

συνεχίζονται οι προσπάθειες της Οργάνωσης μας από κοι-
νού με τις Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών και των Αστυ-
νομικών ώστε το από μακρού εκκρεμούν θέμα να οδηγηθεί
σε  οριστική λύση  στους πρώτους μήνες του 2021. Ευνοϊ-
κές είναι οι  προοπτικές για την  επίτευξη  του στόχου αυτού
γιατί στην ίδια κατεύθυνση  συγκλίνουν και οι στόχοι της
Κυβέρνησης και της Βουλής. 

Είναι σ΄ αυτά τα πλαίσια που εντατικοποιούνται οι προ-
σπάθειες  τις   επόμενες βδομάδες για ρύθμιση του συντα-
ξιοδοτικού για την οποία  είχε ήδη κατατεθεί στο παρελθόν
από την επίσημη πλευρά πρόταση το 2013 για δημιουργία
ταμείου προνοίας ύψους συνολικής συνεισφοράς 6% με 3%
εισφορά εργαζομένων και 3% εισφορά εργοδότη η οποία
και απορρίφθηκε από τη δική μας πλευρά. 

Στο αίτημα μας για συζήτηση του συνταξιοδοτικού η επί-
σημη πλευρά κατάθεσε πρόσφατα  προς  την  Οργάνωση
μας και νεότερη  πρόταση για ίδρυση Ταμείου Προνοίας
υπαλλήλων κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα με συνολική συνεισφορά 12% - 6% για τους ερ-
γαζόμενους και 6% για τον εργοδότη,   η οποία και διανε-
μήθηκε και στις Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών σε κοινή
σύσκεψη τους με την ΠΑΣΥΔΥ στις 9 Νοεμβρίου.. Από
όλες τις Οργανώσεις η πρόταση της επίσημης πλευράς
εκρίθη  υποδεέστερη της αναμενόμενης λόγω  ασαφειών
και απουσίας των κύριων χαρακτηριστικών τα οποία οφεί-
λει να περιλαμβάνει  ένα ορθό συνταξιοδοτικό σχέδιο. 

Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα πολύ
σημαντικά για ποιοτική και αξιοπρεπή διαβίωση στα γηρα-
τειά. Γι’ αυτό ως βασικότατη  προϋπόθεση για μελέτη  οποι-
ασδήποτε πρότασης για συνταξιοδοτική ρύθμιση η Συνδι-

καλιστική πλευρά ιεραρχεί  την ασφάλεια και την  εγγυη-
μένη απόδοση να διασφαλίζεται σους αφυπηρετούντες
αξιοπρεπής και εγγυημένη καταβολή  των κερδηθέντων
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων

Η πρόταση της επίσημης  πλευράς περιλαμβάνει παρα-
δοχές οι οποίες σύμφωνα με τον Αναλογιστή μας είναι
εκτός πραγματικότητας στη σημερινή εποχή. Όπως για πα-
ράδειγμα  εκτιμά καθαρή απόδοση του Ταμείου με 4% προ-
εξοφλητικό επιτόκιο, ποσοστό που δεν είναι δυνατό να τεκ-
μηριωθεί με  βάση τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες
οικονομικές συνθήκες. Πέραν τούτου η επίσημη πρόταση
δεν αναφέρεται σε εγγύηση των συνεισφορών που θα κα-
τατίθενται  στο Ταμείο ώστε να προστατεύουν σε περί-
πτωση  που η απόδοση θα είναι αρνητική. 

Στην τελευταία κοινή σύσκεψη τους  οι Οργανώσεις  επα-
νατόνισαν  το πάγιο αίτημα τους όπως οι νεοεισερχόμενοι

κρατικοί υπάλληλοι περιλαμβανομένων και των εργοδο-
τούμενων αορίστου χρόνου ενταχθούν στο υφιστάμενο
επαγγελματικό  Σχέδιο Σύναξης, ή σε οποιοδήποτε άλλο
Σχέδιο ή όπως άλλως ήθελε ονομασθεί,  το οποίο να τύχει
βελτιώσεων συναφών με τον υπολογισμό συνταξιοδοτικών
ωφελημάτων  ώστε να λαμβάνεται  υπόψη ο μέσος όρος
απολαβών των  υπαλλήλων τα τελευταία πέντε χρόνια  προ
της αφυπηρέτησης και όχι ο μέσος όρος σταδιοδρομίας και
να καταβάλλεται   αφορολόγητο εφάπαξ για υπηρεσία μετά
την 1η Ιανουαρίου  2013  

Αναμένεται ότι σύντομα θα κατατεθούν από την επίσημη
πλευρά οι δικές της αντιπροτάσεις ως απάντηση στις θέ-
σεις της Συνδικαλιστικής πλευράς και θα ακολουθήσει συ-
ζήτηση με στόχο την κατάληξη σε ικανοποιητική ρύθμιση
ώστε να επιλυθεί το μακροχρόνιο αυτό πρόβλημα. n

Ανακοίνωση ΠΑΣΥΔΥ για την Ανάγκη άμεσης 
στελέχωσης των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων

Με ανησυχία και έντονο προβληματισμό παρακο-
λουθούμε τις εξελίξεις σε σχέση με την πορεία της
πανδημίας στη χώρα μας.  Δυστυχώς μαζί με την

αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά,
ανοδική πορεία παρουσιάζει και ο αριθμός των νοσηλευο-
μένων με Covid-19.

Επισημαίνεται ότι το Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το οποίο
χρησιμοποιείται ως Νοσοκομείο Αναφοράς, είναι στα όρια
της πληρότητάς του, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας ήδη βρίσκεται μεγάλος αριθμός ατόμων, που έχουν
προσβληθεί από τον κορωνοϊό και παράλληλα τροχοδρο-
μείται η φιλοξενία ασθενών που θα νοσήσουν από τον ιό
και από άλλα κρατικά νοσηλευτήρια.

Οι συνάδελφοι στον Τομέα της Υγείας, ιατροί, νοσηλευ-
τές και παραϊατρικό προσωπικό, που αγωνίζονται για να
διαχειριστούν την πανδημία και να φροντίσουν τους συ-
νανθρώπους μας που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό,

βρίσκονται σε απόγνωση και απευθύνουν έκκληση για βοή-
θεια, αφού η πλειοψηφία του προσωπικού έχει πλέον φτά-
σει στα όριά του, καθώς εδώ και επτά συνεχόμενους μήνες
εργάζεται διπλοβάρδιες και χωρίς ξεκούραση λόγω της σο-
βαρής υποστελέχωσης που παρατηρείται.

Η ΠΑΣΥΔΥ αφουγκραζόμενη τα αισθήματα των μελών
της εκπέμπει σήμα κινδύνου προς την πολιτεία και καλούμε
το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να προβούν στις απα-
ραίτητες ενέργειες και διευθετήσεις, ώστε να ενισχυθούν
άμεσα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια με έμψυχο δυναμικό.  

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη τα Δημόσια Νοσοκομεία και
το προσωπικό τους να οχυρωθούν και να ενδυναμωθούν,
ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν της πανδημίας και
να μη βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων, καθώς όπως
καταδεικνύεται και από τα υφιστάμενα υγειονομικά δεδο-
μένα, η πίεση για το σύστημα υγείας αυξάνεται ολοένα και
περισσότερο με ορατό τον κίνδυνο της κατάρρευσης. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Οι ρυθμίσεις για τους υπαλλή-
λους του δημοσίου στα πλαίσια
των νέων μέτρων που τέθηκαν σ’
εφαρμογή για αντιμετώπιση της
πανδημίας.   σελ. 3

Νέα μέτρα για COVID-19

Εισηγήσεις της Οργάνωσης μας
στο ΓΔ της ΓΔ ΕΠΣΑ για αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας και για να ορθοπο-

δήσει το Κυπριακό κράτος. σελ. 4

Για αξιοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

Ο ΓΓ της Οργάνωσης μας άρ-
χισε εντατικές επαφές με τους
Επαγγελματικούς Κλάδους
για συζήτηση και προγραμμα-
τισμό στην προώθηση λύ-

σεων σε προβλήματα. σελ. 16

Εντατικές επαφές ΓΓ με Κλάδους



ΤΕΤΑΡΤΗ  18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20202

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟI
Ο Χρίστος Καραγιάννης, Επιθεωρητής

Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, διορίζε-
ται στη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών (με προσόντα στην Κοινωνική Ερ-
γασία), από τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Η Φρόσω Χριστοδουλίδου, Ιδρυματικός
Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, διορίζεται στη θέση Λειτουργού Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών (με προσόντα στην
Κοινωνική Εργασία), από τις 2 Νοεμβρίου
2020.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
(με προσόντα στην Κοινωνική Εργασία),
από τις 2 Νοεμβρίου 2020: Ανθή Καρατάου,
Δημήτρης Κουταλιανός, Χριστίνα Νικο-
λάου, Μαρία Φωτίου.

Η Ξένια Χρίστου, Ελεγκτής Μεταφορών,
Τμήμα Οδικών Μεταφορών, διορίζεται στη
θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
(με προσόντα στην Κοινωνιολογία), από τις
2 Νοεμβρίου 2020.

Η Άντρη Ματθαίου, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός (με δοκιμασία), διορίζεται
με δοκιμασία στη θέση Λειτουργού Κοινω-
νικών Υπηρεσιών (με προσόντα στην Κοι-
νωνιολογία), από τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
(με προσόντα στην Κοινωνιολογία), από τις
2 Νοεμβρίου 2020: Ειρήνη Αθανασίου, Χα-
ράλαμπος Βασιλείου, Χριστιάνα Βρυωνί-
δου, Μαρία Κνέκνα, Ελπίδα Σάββα, Χρή-
στος Τουμάζου, Μαρία Χατζηχριστοδού-
λου.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
(με προσόντα στην Εγκληματολογία), από
τις 2 Νοεμβρίου 2020: Γρηγορία Γρηγορίου,
Χριστιάνα Ταλιαδώρου.

Η Ειρήνη Σελεάρη, Διοικητικός Λειτουρ-
γός (με δοκιμασία), διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρε-
σιών (με προσόντα στην Ψυχολογία), από
τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Η Ειρήνη Πατσαλή, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός (με δοκιμασία), διορίζεται
με δοκιμασία στη θέση Λειτουργού Κοινω-
νικών Υπηρεσιών (με προσόντα στην Ψυ-

χολογία), από τις 2 Νοεμβρίου 2020.
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
(με προσόντα στην Ψυχολογία), από τις 2
Νοεμβρίου 2020: Χριστίνα Στυλιανού,
Στέλλα Αλλαγιώτου, Νεκτάριος Βραχίμης,
Βερόνικα Μηνά, Ηλέκτρα Παπακωνσταν-
τίνου, Μαρία Σταύρου.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
(με προσόντα στα Νομικά), από τις 2 Νο-
εμβρίου 2020: Θεόδωρος-Ραφαήλ Καπά-
ταης, Μαρία Μέσσιου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Κώστας Καπιτανής, Ανώτερος Βοηθός
Τουριστικός Λειτουργός Α', Υφυπουργείο
Τουρισμού, προάγεται στη θέση Πρώτου
Βοηθού Τουριστικού Λειτουργού, από τις
15 Οκτωβρίου 2020.

Ο Σάββας Χατζηκύρου, Λειτουργός Δια-
σφάλισης Ποιότητας Α΄, Υφυπουργείο Του-
ρισμού, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Διασφάλισης Ποιότητας, από τις
15 Οκτωβρίου 2020.

Ο Ολύμπιος Ιωαννίδης, Λειτουργός Επι-
θεώρησης Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Επιθεώρησης, από τις 15 Οκτωβρίου 2020.

Η Ευριδίκη Καψάλη-Κωνσταντίνου, Οι-
κονομικός Λειτουργός, Υφυπουργείο Του-
ρισμού, προάγεται στη θέση Οικονομικού
Λειτουργού Α’, από τις 15 Οκτωβρίου 2020,
στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μίας
θέσης.

Η Μαίρη Θεοφανίδου-Αλεξάνδρου, Οι-
κονομικός Λειτουργός, Υφυπουργείο Του-
ρισμού, προάγεται στη θέση Οικονομικού
Λειτουργού Α΄, από τις 15 Οκτωβρίου 2020,
στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μίας
θέσης.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Τεχνικοί, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων, προάγονται στη θέση
Τεχνικού Επιθεωρητή, από τις 15 Οκτω-
βρίου 2020: Τάκης Ασπρής, Ιωάννης Κολο-
κοτρώνης.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί, Τμήμα Ανάπτυξης
Υδάτων, προάγονται στη θέση Ανώτερου
Τεχνικού, από τις 15 Οκτωβρίου 2020: Ου-
ράνιος Ευριπίδου, Χρυσούλλης Νεοκλέους.

Ο Στέλιος Νικολαΐδης, ο οποίος είχε προ-
αχθεί από την 1η Αυγούστου 2016 στη θέση
Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας και
του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο,
προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
την 1η Αυγούστου 2016.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

H Ελένη Μιχαήλ, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτήθηκε
από την 1η Νοεμβρίου 2020.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Λοΐζος Χαραλάμπους, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2020.

Η Έλλη Φραγκούδη, Ανώτερος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2020.

Ο Ιωάννης Ρωσσίδης, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2020.

Η Ελένη Παναγιώτου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος,  αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου
2020.

Η Χριστίνα Μουζάκη, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 9 Οκτωβρίου
2020.

Ο Χαράλαμπος Σταυρινού, Ανώτερος
Μετεωρολογικός Επιθεωρητής, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Νοεμβρίου 2020.

Ο Γιώργος Μάγος, Δεσμοφύλακας, αφυ-
πηρέτησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Σωτήριος Χατζηιωάννου, Λέκτορας,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2020.

Η Μαρία Κυπριανού, Ανώτερος Εργατι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2020.

O Ιωάννης Τσεριώτης, Ανώτερος Λει-
τουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφυπη-

ρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2020.
Η Μαρία Γαβριηλίδου, Βοηθός Ασφαλι-

στικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2020.

H Γιαννούλλα Θεοδουλίδου, Πρώτος
Επιθεωρητής Εργασίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2020.

Ο Σταύρος Χλωρακιώτης, Ανώτερος Τε-
λωνειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2020.

Η Μαρία Μιτσίδου, Ανώτερος Τελωνει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Νοεμβρίου 2020.

Ο Χριστόφορος Παπαδημητρίου, Τελω-
νειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2020.

Ο Αντώνιος Τσιαλούπης, Τελώνης, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2020.

Ο Γιαννάκης Αντωνίου, Τεχνικός, Τμήμα
Οδικών Μεταφορών, αφυπηρέτησε από την
1η Νοεμβρίου 2020.

Η Ζωή Φιλίππου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Η Μαρία Σαββίδου, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Ανδρέας Χρυσοχός, Διευθυντής Κλινι-
κής/Τμήματος (Γενικής Χειρουργικής),
αφυπηρέτησε από τις 5 Νοεμβρίου 2020.

Ο Μιχαλάκης Λουκά, Ιατρικός Λειτουρ-
γός, 1ης Τάξης (Μαιευτικής-Γυναικολο-
γίας), αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου
2020.

Η Λούλλα Ευριπίδου-Χαραλάμπους,
Ανώτερη Ακτινογράφος, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2020.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Μύρων Μ. Νικολάτος, Πρόεδρος Ανω-
τάτου Δικαστηρίου αφυπηρέτησε από τη
Δικαστική Υπηρεσία από την 1η Νοεμβρίου
2020. n

Ενοικίαζεται οικία στο Καϊμακλί, Λευκωσία.
Η οικία είναι 2όροφη 220τ.μ , υπάρχουν κλιματιστικά σε όλα τα
δωμάτια, κεντρική θέρμανση, σύστημα συναγερμού και πυρα-
σφάλειας. Στον 1ο όροφο υπάρχουν 3 υπνοδωμάτια,  ένα δω-
μάτιο γραφείου και δωμάτιο μπάνιου.  Στο κυρίως υπνοδωμά-
τιο υπάρχει γκαρνταρόμπα, δωμάτιο μπάνιου και μπαλκόνι.
Στο ισόγειο είναι το καθιστικό, το σαλόνι,  η τραπεζαρία, η κου-
ζίνα  πλήρως εξοπλισμένη, το δωμάτιο πλυσταριού και η τουα-
λέτα για τους επισκέπτες. Μπροστά και πίσω υπάρχουν βε-
ράντες και κήπος. 
Τιμή 1.200 ευρώ μηνιαίως (συζητήσιμη).
Κλέλια Ιωάννου,  τηλ. 97670021

Άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας 
στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

Μετά από το Περί Λοιμοκαθάρσεως
Διάταγμα που εκδόθηκε στις 12
Νοεμβρίου 2020 και περιλαμβάνει

τα νέα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλω-
σης του κορωνοϊου στις Επαρχίες Λεμεσού
και Πάφου, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασ-
σίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γε-
ωργίας, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

• Η μετακίνηση πολιτών για σκοπούς
άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας στη θά-
λασσα και στους υδατοφράκτες και ερασι-
τεχνικής αλιείας με καλάμι από την ακτή,
στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου επιτρέ-
πεται εντός της Επαρχίας διαμονής τους.

Απαγορεύεται η μετακίνηση σε άλλη Επαρ-
χία, καθώς και μεταξύ των δύο Επαρχιών. 

• Νοείται ότι οι πολίτες πρέπει να μετα-
φέρουν μαζί τους την άδεια ερασιτεχνικής
αλιείας, όπου αυτό εφαρμόζεται (ερασιτε-
χνική αλιεία στη θάλασσα, αλιεία με ψα-
ροντούφεκο, αλιεία σε υδατοφράκτες)
καθώς και αποδεικτικό στοιχείο της μόνιμης
Επαρχίας διαμονής τους.

• Νοείται επίσης ότι πρέπει να τηρούνται
οι επιτρεπόμενες ώρες μετακίνησης με βάση
το Διάταγμα ενώ δεν θα υπερβαίνουν τα
δύο άτομα εξαιρουμένων των ανήλικων τέ-
κνων. 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) 

Αποτελέσματα εξετάσεων
Τελωνειακών Υπαλλήλων

Στις ενδοτμηματικές εξετάσεις που
έγιναν στις 30 Σεπτεμβρίου2020,
έχουν επιτύχει οι πιο κάτω λειτουρ-

γοί, τα ονόματα των οποίων παρατίθενται
με αλφαβητική σειρά:

Για Τελωνειακούς Λειτουργούς:
1. ΒοσκούΑμβροσία, 2. Ζήνωνος Ζήνω-

νας, 3. Θεοχάρους Αρίστη, 4. Καραφωτιάς
Άριστος, 5. Κουμίδης Ξένιος, 6. Χριστοδού-
λου Χριστόδουλος Στέφανος.  n
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Από την περασμένη Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου με ισχύ
μέχρι την 30η Νοεμβρίου στις 23.50 μ.μ. τέθηκαν σε
ισχύ στη βάση του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου

νέα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού
COVID-19 και για αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συ-
στήματος υγείας από η διασπορά του ιού. 

Σε ισχύ τέθηκαν δύο δέσμες μέτρων με τη Δέσμη Α για
παγκύπρια ισχύ και τη Δέσμη Β σε ισχύ στις Επαρχίες Λε-
μεσού και Πάφου όπου το επιδημιολογικό φορτίο διαπι-
στώθηκε ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένο για αρκετές βδομάδες
παρά τα μέτρα που λήφθηκαν προηγουμένως. 

Από το διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα αναδημοσιεύουμε μέτρα οι πρόνοιες
των οποίων αφορούν ιδιαίτερα τους δημοσίους υπαλλή-
λους και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου κρατι-
κού τομέα. Επισημαίνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν
μέτρα που είχαν ανακοινωθεί στις 4 Νοεμβρίου.  

Για υπάλληλους του κρατικού και ευρύτερου κρατικού
τομέα, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία
τους για να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό, χορηγείται Ει-
δική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας με αναδρομική
ισχύ από 20.3.2020, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώ-
θηκε από το Υπουργείο Υγείας η δυνατότητα χορήγησης
του ιατρικού πιστοποιητικού Απουσίας από την Εργασία
για Λόγους Δημόσιας Υγείας, νοουμένου ότι οι επηρεαζό-
μενοι υπάλληλοι είχαν προσκομίσει το εν λόγω πιστοποι-
ητικό και η απουσία τους είχε προσμετρήσει έναντι της
άδειας ανάπαυσής τους, στις πιο κάτω περιπτώσεις και με
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτο-
περιορισμό, λόγω στενής επαφής του με επιβεβαιωμένο
κρούσμα στα πλαίσια των καθηκόντων του νοουμένου ότι
προσκομίζει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας από την Ερ-
γασία για λόγους Δημόσιας Υγείας∙

(β) εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτο-
περιορισμό μετά από επιστροφή του από υπηρεσιακό ταξίδι
από χώρα που δεν εμπίπτει στις Κατηγορίες Α΄ και Β΄, σύμ-
φωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτί-
μησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το
Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι θα προσκομίσει Ιατρικό
Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δη-
μόσιας Υγείας από το Υπουργείο Υγείας∙

(γ) μετά από απόφαση για αναγκαστική απουσία από την
εργασία, λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος
στην Υπηρεσία του υπαλλήλου και η οποία υποχρεωτικά
παρέμεινε κλειστή για ορισμένο χρονικό διάστημα∙

(δ) για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι 15 ετών, για τις
περιπτώσεις που:

(i) το παιδί αποτελεί επαφή κρούσματος και τίθεται σε
αναγκαστικό αυτοπεριορισμό, και

(ii) λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στο
σχολείο, το οποίο υποχρεωτικά παρέμεινε κλειστό για ορι-
σμένο χρονικό διάστημα.

(ε) η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας παραχω-
ρείται στις περιπτώσεις (α) έως (δ) μόνο εάν η φύση της ερ-
γασίας δεν επιτρέπει την εργασία εξ αποστάσεως και με την
έγκριση του Προϊστάμενου του Υπουργείου/ Τμήματος/
Υπηρεσίας/Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου /Αρχής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάλληλος καλείται να
απουσιάσει από την εργασία του για να παραμείνει σε αυ-
τοπεριορισμό για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν των (α)
έως (ε) του παρόντος Κανονισμού, τότε οι μέρες απουσίας
από την εργασία του λογίζονται ως άδεια ασθενείας αν και
εφόσον η φύση της εργασίας του δεν επιτρέπει την εργα-
σία από το σπίτι.

Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, καθορίζονται
ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:

(1) To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημά-
των/Υπηρεσιών του,

(2) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων
των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς
και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή
Υπηρεσιών τους,

(3) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα,

(4) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου
όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του,

(5) η Διοίκηση και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πο-
λιτικής,

(6) η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και
ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

(7) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,
(8) η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,
(9) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η

Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών,
(10) η Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινω-

νιών και Έργων, η Πολιτική Αεροπορία, το Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων,

(11) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Δασών και το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

(12) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμη-
μάτων και Υπηρεσιών του,

(13) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
(14) το Τμήμα Τελωνείων,
(15) το Τμήμα Φορολογίας,
(16) η Προεδρία της Δημοκρατίας,
(17) το Υπουργικό Συμβούλιο και η Γραμματεία του

Υπουργικού Συμβουλίου,
(18) η Βουλή των Αντιπροσώπων,
(19) τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβα-

νομένων των εργαζόμενων τους),
(20) το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά,
(21) το Υπουργείο Εξωτερικών συμπεριλαμβανομένων

των Διευθύνσεων/Τμημάτων του,
(22) το Γενικό Λογιστήριο,
(23) η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των

Λιμανιών,
(24) τα Ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ια-

τρικά και διαγνωστικά κέντρα,
(25) οι Ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορι-

κών εταιρειών,
(26) οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,
(27) η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
(28) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλά-

τωσης,
(29) το Γραφείο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύ-

πρου,
(30) Ερευνητική Επιτροπή των κατ΄ εξαίρεση Πολιτο-

γραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η
οποία διορίστηκε δυνάμει διατάγματος του Γενικού Εισαγ-
γελέα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 406/20 και 467/20) και το
προσωπικό της.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες ευρίσκονται σε αναστολή δύ-
νανται να εκτελούν διοικητικής φύσεως εργασία ή/και
άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Κανονισμός 2.8 του του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθο-
ρισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κο-
ρωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 51) του 2020, τρο-
ποποιείται αμέσως μετά το τέλος του Κανονισμού με τη
διαγραφή της τελείας και την προσθήκη της ακόλουθης
πρότασης: «σε περίπτωση που λόγω της φύσης της εργα-
σίας δεν επιτρέπεται η εξ αποστάσεως εργασία τότε στα
πρόσωπα που ανήκουν στις εν λόγω κατηγορίες χορηγεί-
ται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας». n

Τα νέα μέρα για τον COVID-19 μέχρι 30 Νοεμβρίου 
για υπαλλήλους δημοσίου/ευρύτερου δημόσιου τομέα

Στο Παραλίμνι η έδρα
Επαρχιακής Διοίκησης
Αμμοχώστου

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά
της έδρας της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, από
τη Λάρνακα, στο Παραλίμνι.

Η μεταφορά θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου
2021. n

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέ-
ροντος από εργαζόμενους
που εμπίπτουν στις κατηγο-

ρίες των εξαιρέσεων για μετακίνηση
από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού
και Πάφου, σύμφωνα με το Διά-
ταγμα του Υπουργού Υγείας, και
από την σήμερα, Τετάρτη, 18 Νοεμ-
βρίου 2020, στις 5 π.μ., θα πρέπει να
παρουσιάζουν σε περίπτωση ελέγ-
χου αρνητικό αποτέλεσμα μοριακής
εξέτασης (PCR test), το Υπουργείο
Υγείας ενημερώνει ότι οι δειγματο-
ληψίες από το περασμένο Σάββατο μέχρι χθες σε σημεία
δειγματοληψίας.

Συγκεκριμένα, οι εξεταζόμενοι μπορούν να εξετάζονται
είτε στην Επαρχία διαμονής τους, είτε στην Επαρχία εργα-
σίας τους, προσκομίζοντας απαραίτητα Βεβαίωση Εργο-
δότη.

Σημειώνεται ότι τα σημεία δειγματοληψίας στις Επαρχίες
Λεμεσού και Πάφου έχουν τροποποιηθεί, και έχουν γίνει οι
απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα
τεστ σε όλες τις Επαρχίες.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το συγ-
κεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται
μόνο στους εργαζόμενους που πε-
ριλαμβάνονται στις κατηγορίες
εξαιρέσεων στο σχετικό Διάταγμα,
διενεργείται με τη μέθοδο PCR και
είναι ανεξάρτητο από το πρό-
γραμμα ελέγχου με τη μέθοδο της
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου που
αρχίζει αύριο και αφορά στον γε-
νικό πληθυσμό.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται
ότι το πρόγραμμα ελέγχου του γε-

νικού πληθυσμού με rapid test αντιγόνου θα έχει διάρκεια
10 ημερών και θα διενεργούνται 500 τεστ ανά ημέρα ανά
κινητή μονάδα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θετικού απο-
τελέσματος στο rapid test αντιγόνου, το άτομο θα πρέπει
να αυτοπεριορίζεται αμέσως και θα γίνεται νέα δειγματο-
ληψία για επιβεβαίωση του αποτελέσματος με τη μέθοδο
PCR. Το εν λόγω πρόγραμμα θα ανανεώνεται τακτικά,
ώστε να γίνεται συχνός πληθυσμιακός έλεγχος και να εν-
τοπίζονται έγκαιρα πιθανές εστίες έξαρσης του ιού και να
περιορίζονται. n

Πρόγραμμα ελέγχου των εργαζομένων που εμπίπτουν 
στις εξαιρέσεις για μετακίνηση σε Λεμεσό και Πάφο
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Από την Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2019
Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής
3.1. Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορί-
ζονται στο Άρθρο 125 (παράγραφος 1) του
Συντάγματος. Αναλυτική αναφορά στις αρ-
μοδιότητες της Επιτροπής, που στην ουσία
αποτελεί επανάληψη, με ελάχιστες προσθή-
κες, περιέχει και το άρθρο 5 των περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Νόμων. Συγκεκριμένα, στις
αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβά-
νονται ο διορισμός, η επικύρωση διορισμού,
η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό, η προ-
αγωγή, η μετάθεση, η απόσπαση και η αφυ-
πηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και
η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου πάνω σ΄ αυ-
τούς, που περιλαμβάνει και τις ποινές της
απόλυσης και της αναγκαστικής αφυπηρέ-
τησης.

Για πλήρωση θέσεων στον εισαγωγικό
βαθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, η Επιτροπή
εφαρμόζει επίσης τους περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμους. Λεπτομέρειες για τη δια-
δικασία πλήρωσης θέσεων με βάση τις πρό-
νοιες των εν λόγω Νόμων φαίνονται στην
παράγραφο 3.3.4. της Έκθεσης πιο κάτω.

Περαιτέρω η Επιτροπή εφαρμόζει, στις
περιπτώσεις αιτητών που είναι άτομα με
αναπηρίες και είναι υποψήφιοι για θέσεις
στον εισαγωγικό βαθμό, και τους περί
Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευ-
ρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
Νόμους του 2009 και 2018.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, βάσει
του άρθρου 4 του περί των Πολιτικών Δι-
καιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλή-
λων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου Νόμου του 2015, περιλαμβάνεται
επίσης η εξέταση και έγκριση αιτημάτων
από μέρους δημοσίων υπαλλήλων, που κα-
τέχουν θέση με μισθοδοτική κλίμακα υψη-
λότερη της κλίμακας Α7 του κρατικού μι-
σθολογίου, για διεκδίκηση ή κατοχή κομ-
ματικού αξιώματος.

Τέλος η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει την από-

σπαση δημοσίων υπαλλήλων σε οργανι-
σμούς δημοσίου δικαίου, όπως και υπαλλή-
λων των οργανισμών δημοσίου δικαίου, στη
Δημόσια Υπηρεσία ή σε άλλους οργανι-
σμούς δημοσίου δικαίου κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του περί Απόσπασης Υπαλλήλων
της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανι-
σμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017
(Ν47(Ι)/2017), όπως και την απόσπαση δη-
μοσίων λειτουργών στον Οργανισμό Κρα-
τικών Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 35 των περί (ΟΚΥπΥ)
Νόμων του 2017 και 2018, που τέθηκαν σε
ισχύ στις 24.1.2018 με σχετική Γνωστοποί-
ηση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναλυτική αναφορά στις αρμοδιότητες
της Επιτροπής γίνεται στη συνέχεια της Έκ-
θεσης.
3.2. Κατηγορίες δημοσίων θέσεων

Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι
δημόσιες θέσεις υποδιαιρούνται στις εξής
κατηγορίες:

- Θέσεις Πρώτου Διορισμού
- Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προ-

αγωγής
- Θέσεις Προαγωγής.
Η κατηγορία κάθε θέσης ορίζεται στο οι-

κείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Επίσης και για κάθε
κατηγορία καθορίζεται στη Νομοθεσία η
διαδικασία πλήρωσης.

Οι δημόσιες θέσεις υποδιαιρούνται, επί-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμων, σε εναλλάξιμες
και μη εναλλάξιμες. Οι εναλλάξιμες θέσεις
αποτελούν ξεχωριστό Τμήμα με Προϊστά-
μενο τον Διευθυντή του Τμήματος Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού και ανή-
κουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

- Γενικό Διοικητικό Προσωπικό
- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό
- Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό.
Μη εναλλάξιμες είναι όλες οι άλλες θέ-

σεις.
Από το σύνολο των νομοθετημένων κατά

το τέλος του 2019 θέσεων, 2.546 ήταν εναλ-
λάξιμες και 13.133 μη εναλλάξιμες.

3.3. Διαδικασία πλήρωσης θέσεων
Στα άρθρα 33, 34, 35 των περί Δημόσιας

Υπηρεσίας Νόμων καθορίζεται η διαδικασία
πλήρωσης των θέσεων στη Δημόσια Υπη-
ρεσία, ανάλογα με το αν πρόκειται για θέ-
σεις Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής ή Προαγωγής. Ειδικά για
την πλήρωση μεγάλου αριθμού θέσεων
στον εισαγωγικό βαθμό ισχύουν οι διατά-
ξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων
του 1998 έως 2018. (Βλ. παρ. 3.3.4. πιο
κάτω).
3.3.1. Πρωτοβουλία για την πλήρωση
θέσεων

Η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης θέ-
σεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής,
καθώς και θέσεων Προαγωγής προϋποθέ-
τει την υποβολή γραπτής πρότασης από την
αρμόδια αρχή. Η πρόταση είναι υποχρεω-
τική και πρέπει να υποβάλλεται το αργό-
τερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την ημε-
ρομηνία που η θέση έχει δημιουργηθεί ή
έχει κενωθεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφω-
σης της αρμόδιας αρχής με την υποχρέωση
αυτή, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο
29(3) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων,
προβαίνει στην πλήρωση των θέσεων με
δική της πρωτοβουλία, χωρίς την πρόταση
της αρμόδιας αρχής.

Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων
των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευ-
ρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
Νόμων του 2013 έως 2017, η έναρξη της
διαδικασίας πλήρωσης οποιασδήποτε θέσης
στη δημόσια υπηρεσία ήταν και κατά το
2019 επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση που
η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οι-
κονομικών και Προϋπολογισμού παραχω-
ρούσε τη σχετική συγκατάθεσή της, οπότε
ως ημερομηνία έναρξης της τετράμηνης
προθεσμίας που αναφέρεται πιο πάνω θεω-
ρείται η ημερομηνία της απόφασης της εν
λόγω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Κατά το 2019, η Επιτροπή αναγκάστηκε
να ασκήσει την πιο πάνω εξουσία για

έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων
σε έξι περιπτώσεις που αφορούσαν θέσεις
Προαγωγής, έναντι οκτώ περιπτώσεων
κατά το 2018 και μιας περίπτωσης κατά το
2017 και σε έξι περιπτώσεις που αφορούσαν
θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.
3.3.2. Δημοσίευση και διαδικασία πλή-
ρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού/
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής

Όλες οι θέσεις Πρώτου Διορισμού, που
είναι κενές ή προβλέπεται να κενωθούν
μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το
άρθρο 33(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας από την Επιτροπή
μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε έτους, με
βάση στοιχεία που της παρέχει η ενδιαφε-
ρόμενη αρμόδια αρχή. Με την πρόνοια
αυτή της Νομοθεσίας επιδιώκεται η επί-
σπευση της διαδικασίας πλήρωσης των
κενών ή των προβλεπόμενων να κενωθούν
θέσεων.

Επίσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας δημοσιεύονται, ύστερα από σχε-
τική πρόταση της ενδιαφερόμενης αρμό-
διας αρχής, και οι θέσεις Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής (άρθρο 34(1) των περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμων) οποτεδήποτε
εντός του έτους. Αν, όμως, η αρμόδια αρχή
παραλείψει να υποβάλει πρόταση μέσα σε
τέσσερις μήνες από την κένωση ή τη δημι-
ουργία μιας τέτοιας θέσης, η Επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 29(3) των περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμων, προχωρεί αυτε-
πάγγελτα στη δημοσίευση της θέσης. Σχε-
τική αναφορά γίνεται στην παράγραφο
3.3.1. της Έκθεσης πιο πάνω.

Δεδομένης της ισχύος και κατά το 2019
του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευ-
ρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
Νόμου του 2013 έως 2017, η προκήρυξη
των θέσεων ήταν επιτρεπτή μόνο μετά τη
σχετική απόφαση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού. (Βλ. σχετική αναφορά πιο πάνω στην
παρ. 3.3.1. της Έκθεσης). n

Τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυ-
ρες μιας πρωτοφανούς κατάστασης η οποία
επιφέρει επιπτώσεις τόσο σε προσωπικό-ψυ-

χολογικό επίπεδο αλλά ταυτόχρονα σπρώχνει στα
όρια τους οικονομίες και κυβερνήσεις. 

Οι πρωτόγνωρες αυτές στιγμές απαιτούν κατα-
νόηση και ενότητα από όλους. Οι πολιτικές και στρα-
τηγικές που ακολουθούνται αποδυναμώνουν, την
ίδια ώρα όμως φέρνουν στην επιφάνεια και τις αδυ-
ναμίες που προϋπήρχαν σε διάφορους τομείς της οι-
κονομίας και της κοινωνίας μας. Η πολύ σοβαρή
αυτή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απειλεί θέσεις
εργασίας και εισοδήματα καθώς και δραστηριότητες
επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο είναι ακόμη
ανυπολόγιστες. 

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ έχει εγκρίνει ένα κονδύλι ύψους
€750 δις, με τίτλο «Επόμενη Γενιά ΕΕ» (NextGeneratio-
nEU). Ο στόχος είναι η βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση
το ιού COVID-19, η αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών συνεπειών της καθώς και η μακροπρόθεσμη
θωράκιση των οικονομιών της ΕΕ. 

Η αναλογία των πόρων αυτών για την Κύπρο ανέρχεται
στο  €1.1 δις και αναμένεται να αξιοποιηθούν σε τομείς

όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η έρευνα, η δημόσια δι-
οίκηση, η υγεία, η καινοτομία, η δικαιοσύνη, η ψηφιακή και
πράσινη μετάβαση, το επιχειρηματικό περιβάλλον κ.ο.κ.

Με βάση τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον
Φεβρουάριο του 2020, η Κύπρος «εμφανίζει υπερβολικές
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ειδικότερα, ο χρηματοπι-
στωτικός τομέας επιβαρύνεται με πολύ υψηλό ποσοστό μη
εξυπηρετούμενων δανείων και τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού,
δημόσιου και εξωτερικού χρέους επηρεάζουν αρνητικά την
οικονομία, σε συνθήκες συγκρατημένης δυνητικής ανά-
πτυξης». 

Στο πλαίσιο αυτό οι κοινωνικοί εταίροι - συνδικα-
λιστές και εργοδοτικές οργανώσεις - είχαμε στις 6
Νοεμβρίου διαδικτυακή συνάντηση με το ΓΔ της ΓΔ
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανά-
πτυξης στην οποία μας παρουσιάστηκε το πρό-
γραμμα της Κυβέρνησης για αξιοποίηση του κονδυ-
λίου ανάκαμψης. 

Η ΠΑΣΥΔΥ σε έγγραφο της που απέστειλε στο ΓΔ
της ΓΔ ΕΠΣΑ, τονίζει την ανάγκη να διδαχθούμε 
και να μάθουμε από τις εμπειρίες των πρόσφατων 
γεγονότων. Τομείς όπως η δημόσια υγεία, η αγορά
εργασίας, η ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, ο εκ-
συγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και η πρά-

σινη οικονομία πρέπει να τύχουν άμεσης ενίσχυσης αλλά
και αναθεώρησης. Η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει πλή-
ρως τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της για να στηρίξει
τις προσπάθειες των κρατών μελών σε αυτούς τους τομείς. 

Πιο αναλυτικά θα παρουσιαστούν στην επόμενη έκδοση
της εφημερίδας μας οι θέσεις που απέστειλε η Οργάνωσή
μας στο Γενικό Διευθυντή της ΓΔ ΕΠΣΑ με απώτερο στόχο
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και τον
οικονομικό και κοινωνικό εκσυγχρονισμό που χρήζει το
κράτος μας. n

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ας εκμεταλλευτούμε την Πανδημία για να αλλάξουμε το αύριο!



ΤΕΤαρΤΗ  18 νΟΕΜΒριΟΥ 2020 5

ΟικΟγΕνΕια –ΕργαΣια - κΟινωνικΗ ΖωΗ

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την
ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών ορίζεται η 10η Νοεμβρίου.

Σηματοδοτεί την ημέρα που οι γυναίκες
συμβολικά σταματούν ουσιαστικά να πλη-
ρώνονται σε σύγκριση με τους άνδρες συ-
ναδέλφους τους για ίσης αξίας εργασία. Δη-
λαδή οι γυναίκες στην Ευρώπη δουλεύουν
δωρεάν τους δύο τελευταίους μήνες του
χρόνου, αφού αμείβονται 14% λιγότερα από
τους άνδρες.

Παρότι η αρχή της “ίσης αμοιβής για ίση
εργασία” θεσμοθετήθηκε από το 1957, με
τη Συνθήκη τη Ρώμης, το χάσμα αμοιβών
μεταξύ των δύο φύλων παραμένει πεισμα-
τικά ευρύ, με μικρές μόνο βελτιώσεις να
έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Το
χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο
14%, ενώ στην Κύπρο το τελευταίο καταγε-
γραμμένο (2017) χάσμα στην αμοιβή με-
ταξύ ανδρών και γυναικών για ίσης αξίας
εργασία ανέρχεται στο 13.7%. Αυτό σημαί-
νει ότι για  κάθε €100 ευρώ που αμείβεται
ένας άντρας κατά μέσο όρο, μια γυναίκα
αμείβεται κατά μέσο όρο μόνο €86,30

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Ιω-
σηφίνα Αντωνίου, τονίζει ότι το χάσμα
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών θα

πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Σήμερα, παρά
το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών
στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί σημαν-
τικά, φαινόμενα όπως το «κολλώδες πά-
τωμα» και η «γυάλινη οροφή» συνεχίζουν
να εμποδίζουν την επαγγελματική τους
ανέλιξη. 

Αν και η αγορά εργασίας είναι στελεχω-
μένη με αξιόλογες, προσοντούχες και ικα-
νότατες γυναίκες, μετά λύπης μας διαπι-
στώνουμε ότι η αξία τους υποτιμάται όσον
αφορά την άνοδο τους στις ανώτερες και
ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας., με τους άν-
δρες να καταλαμβάνουν τις περισσότερες
ιεραρχικά ψηλότερες θέσεις. 

Οι γυναίκες κατέχουν λιγότερες εκτελε-
στικές θέσεις εργασίας, υπολογίζεται ότι λι-

γότερο από 6,9% των διευθυνόντων συμ-
βούλων των μεγαλύτερων εταιρειών στην
Ευρώπη είναι γυναίκες. Τα στοιχεία της Eu-
rostat δείχνουν ακόμη ότι οι γυναίκες που
κατέχουν ανώτερες διευθυντικές θέσεις
αμείβονται κατά 23% λιγότερο ανά ώρα σε
σύγκριση με τους άνδρες που κατέχουν αν-
τίστοιχες θέσεις. Αυτό οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι τα στερεότυπα για το ρόλο και
τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία αλλά
και  ο επαγγελματικός διαχωρισμός  λει-
τουργούν ακόμη και σήμερα ως εμπόδια για
την ανέλιξη των γυναικών στον τομέα της
απασχόλησης.   

Μέσα στα πλαίσια της συμφιλίωσης ερ-
γασίας και οικογένειας και επαγγελματικής
ενδυνάμωσης της γυναίκας, θα πρέπει να
ληφθούν διάφορα μέτρα που να γεφυρώ-
νουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ερ-
γασία, ούτως ώστε να γίνεται πλήρης
χρήση του παραγωγικού δυναμικού της ερ-
γατικής δύναμης. Επίσης, θα πρέπει να προ-
ωθηθούν καλύτερες συνθήκες ισορροπίας
μεταξύ εργασίας και ζωής, με σκοπό την αν-
τιμετώπιση των διάφορων δημογραφικών
προκλήσεων. 

Εν όψει των πιο πάνω στο νέο στο νέο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Αν-
δρών και Γυναικών 2019-2023 ένας από

τους 7 βασικούς στόχους είναι η  Επαγγελ-
ματική Ενδυνάμωση της Γυναίκας και η
Συμφιλίωση Εργασίας-Οικογένειας. Πα-
ράλληλα έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι εν-
διάμεσοι στόχοι: 

1) Καταπολέμηση της παρενόχλησης και
της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο
εργασίας.

2) Ενίσχυση της δυνατότητας των Κοι-
νωνικών Εταίρων για καλύτερη αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι γυναίκες στην απασχόληση

3) Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματι-
κότητας

4) Καταπολέμηση διακρίσεων λόγω
φύλου στο χώρο εργασίας

5) Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικο-
γενειακών υποχρεώσεων

6) Ενθάρρυνση επιχειρήσεων για προ-
ώθηση της ίσης αμοιβής και γενικότερα της
ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας

7) Εξάλειψη της  ανισομισθίας μεταξύ αν-
δρών και γυναικών.

Η συμμετοχή των γυναικών σε θέματα
που σχετίζονται με την ίση κατανομή και τις
ευκαιρίες για καριέρα, αλλά και η στενή και
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων
των εμπλεκομένων φορέων η ισότητα των
φύλων μπορεί να γίνει πραγματικότητα. n

Άνιση η αμοιβή ανδρών - γυναικών στην ΕΕ, στο 13.7% το χάσμα στην Κύπρο
Μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας

Απομάκρυνση σεξιστικού υλικού από γραφεία δημόσιας υπηρεσίας

ΗΔιευθύντρια του Τμήματος Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού
επιθυμεί να αναφερθεί σε σύσταση

της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απομά-
κρυνση από τα γραφεία της δημόσιας υπη-
ρεσίας υλικού που μπορεί να χαρακτηριστεί
ως σεξιστικό. Η Επίτροπος προέβη στη σύ-
σταση αυτή όταν έγινε δέκτης παραπόνων
/ καταγγελιών ότι σε γραφεία δημοσίων
υπαλλήλων υπάρχουν αναρτημένες αφίσες,
εικόνες, γελοιογραφίες ή ημερολόγια με γυ-

μνές γυναίκες ή λεζάντες με υποτιμητικά
σχόλια για τις γυναίκες. Σύμφωνα με την
Επίτροπο, η ανάρτηση τέτοιου είδους σεξι-
στικού υλικού σε χώρους της δημόσιας υπη-
ρεσίας είναι καταδικαστέα, καθώς αναπα-

ράγει σεξιστικά στερεότυπα, συντηρεί τους
ρόλους κλισέ των δύο φύλων και παρου-
σιάζει το γυναικείο σώμα κατά τρόπο υπο-
τιμητικό και αναξιοπρεπή, διαιωνίζοντας
ιδέες που κατατείνουν στην προσβολή και
κατωτεροποίηση των γυναικών με τρόπο
απόλυτα γενικευμένο, ανοίγοντας έτσι το
δρόμο στην ανισότητα και τη βία.

Ως εκ των πιο πάνω, η Διευθύντρια του
ΤΔΔΠ καλεί από τις Υπηρεσίες και τα Τμή-
ματα να δώσουν οδηγίες στο προσωπικό
τους για απομάκρυνση και απαγόρευση

ανάρτησης στους χώρους της δημόσιας
υπηρεσίας υλικού που προωθεί το σεξισμό
και τις διακρίσεις λόγω φύλου. Με την ευ-
καιρία, εφίσταται η προσοχή στις πρόνοιες
του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη
και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης
και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη
Δημόσια Υπηρεσία που εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο και κυκλοφόρησε
στη δημόσια υπηρεσία με την επιστολή της
Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων ημερομηνίας 05.02.2019. n

Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας στις 16 Νοεμβρίου

Στις 16 Νοεμβρίου τιμάται κάθε χρόνο, από το 1996, η
Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας. Η σχετική απόφαση
λήφθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων

Εθνών στις 16 Νοεμβρίου 1995. Τότε, τα Κράτη Μέλη της
UNESCO υιοθέτησαν τη Διακήρυξη των Αρχών για την
Ανοχή, για να γιορτάσουν την 50η της επέτειο.

Μεταξύ άλλων, η Διακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή
επιβεβαιώνει ότι ανεκτικότητα σημαίνει σεβασμό και εκτί-
μηση του «πλούτου» των διαφόρων πολιτισμών, των δια-
φορετικών μορφών έκφρασης και τρόπων ζωής. Η ανεκτι-
κότητα αναγνωρίζει τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων. Οι άνθρωποι
είναι εκ φύσεως αλλιώτικοι μεταξύ τους και μόνο με απο-
δοχή μπορεί να επιτευχθεί η συνύπαρξη μικτών κοινοτή-
των, σε οποιοδήποτε μέρος της γης.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η ανοχή δεν αποτελεί μόνο
ηθικό καθήκον ατόμων, ομάδων και Κρατών, αλλά και πο-
λιτική και νομική προϋπόθεση. Επίσης, η Διακήρυξη δίνει
έμφαση στη συγγραφή νέων νομοθεσιών σε όσα Κράτη κρί-
νεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση και
ευκαιρίες για όλα τα άτομα στην κοινωνία.

Η εκπαίδευση για την ανεκτικότητα πρέπει να στοχεύει
στην καταπολέμηση επιρροών που οδηγούν στον φόβο και
στον αποκλεισμό, ενδυναμώνοντας τους νέους να αναπτύ-
ξουν ιδιότητες, όπως την ανεξάρτητη κρίση, την κριτική
σκέψη και τον ηθικό συλλογισμό. Πρέπει να αντιμετωπί-
ζουμε την ποικιλομορφία του κόσμου μας σε θρησκείες,
γλώσσες, πολιτισμούς και εθνικότητες ως κοινό θησαυρό

κι όχι ως αφορμή για σύγκρουση.
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την

ανεκτικότητα, μέσω της προώθησης της αμοιβαίας κατα-
νόησης ανάμεσα σε πολιτισμούς και λαούς. Αυτή η ανάγκη
πηγάζει από τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και
την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Σε αυτή την εποχή του ανερχόμενου βίαιου εξτρεμισμού και
των συγκρούσεων, που δυστυχώς χαρακτηρίζονται από
υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής, η ανεκτικότητα είναι πιο
σημαντική από ποτέ.

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων συμμερίζεται τις Αρχές της Διακήρυξης
για την Ανοχή. Η καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας απαι-
τεί αυστηρή εφαρμογή των νόμων για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και την τιμωρία εγκλημάτων μίσους και διακρί-
σεων κατά μειονοτήτων. Ακόμη, απαραίτητη είναι η εκπαί-
δευση των πολιτών, η πρόσβαση σε πληροφορίες, η ευαι-
σθητοποίηση και η εξεύρεση λύσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η ενδυνάμωση της ανεκτικότητας είναι πιο αποτελεσμα-
τική, όταν εντάσσουμε τα παιδιά και τους νέους στον εθε-
λοντισμό, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και εκπαίδευ-
σής τους, ωθώντας τους να ασχοληθούν με δράσεις που
τους καθιστούν ενεργούς πολίτες. Ως εκ τούτου, το Γραφείο
μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει εκδώσει και προωθήσει σε
όλες τις σχολικές μονάδες το Εγχειρίδιο «Καλλιέργεια Εθε-
λοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία». Το Εγχειρί-
διο συμβάλλει στην καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης.
Απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους
μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις και καλές πρα-
κτικές. Ακόμη, μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο του
Σχεδίου Πρόληψης της Παραβατικότητας, που το Υπουρ-
γείο προωθεί στα σχολεία.

Στην Κύπρο, η Κοινωνία των Πολιτών και οι Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις διατρανώνουν με τον καλύτερο τρόπο
τις πεποιθήσεις τους υπέρ της ανεκτικότητας. Αναγνωρί-
ζοντας την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυσή της και ταυτό-
χρονα για αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, εργάζονται 
αθόρυβα και με ήθος προς αυτή την κατεύθυνση και τις
συγχαίρουμε για αυτό. n
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ΕΔΥ – Αναβολή συνεντεύξεων

Ως αποτέλεσμα των περιορισμών
που έχουν επιβληθεί στη διακίνηση
από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού

και Πάφου, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρε-
σίας ανακοινώνει ότι οι πιο κάτω διαδικα-
σίες προφορικής εξέτασης για πλήρωση θέ-
σεων, που ήταν προγραμματισμένες για τις
ημερομηνίες που φαίνονται σε παρένθεση,
αναβάλλονται:

- Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,
Βουλή των Αντιπροσώπων (16.11.20)

- Λειτουργός Επικοινωνίας, Βουλή των
Αντιπροσώπων (16.11.20)

- Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτρο-
πών, Βουλή των Αντιπροσώπων  (17.11.20)

- Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκ-
δόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων

(17.11.20)
- Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού (23.11.20, 24.11.20,
25.11.20)

- Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, Βουλή
των Αντιπροσώπων (30.11.20)

- Λειτουργών Ερευνών, Μελετών και Εκ-
δόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων
(30.11.20)

- Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτρο-
πών, Βουλή των Αντιπροσώπων (30.11.20,
1.12.20)

Η προφορική εξέταση των υποψηφίων
για τις πιο πάνω διαδικασίες θα επανακα-
θοριστεί σε ημερομηνίες που θα γνωστο-
ποιηθούν στους υποψηφίους αργότερα. n

Φορέας για επικίνδυνα χημικά μείγματα 
ορίστηκε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει οριστεί

ως αρμόδιος φορέας για τη συγκέντρωση
των πληροφοριών που αφορούν τα χημικά
μείγματα που διατίθενται στην κυπριακή
αγορά και ταξινομούνται ως επικίνδυνα.

Με βάση τον ορισμό αυτό, από την 1η Ια-
νουαρίου 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέ-

τουν επικίνδυνα χημικά προϊόντα στην
αγορά υποχρεούνται να κοινοποιούν στους
αρμόδιους φορείς που έχουν ορισθεί από τα
κράτη μέλη συγκεκριμένες πληροφορίες

που αφορούν τη χημική σύσταση και την
επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών. Τα
Κέντρα Δηλητηριάσεων χρησιμοποιούν
αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να πα-
ρέχουν ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.

Κοινοποίηση πρέπει να υποβάλλουν οι ει-
σαγωγείς και όσες επιχειρήσεις διαθέτουν
στην αγορά μείγματα τα οποία έχουν ταξι-

νομηθεί ως προς τους κινδύνους για
την υγεία του ανθρώπου και τους
φυσικούς κινδύνους. Η υποχρέωση
καλύπτει μείγματα για καταναλω-
τική, επαγγελματική και βιομηχα-
νική χρήση.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέ-
χουν στους αρμόδιους φορείς τις
απαιτούμενες πληροφορίες χρησι-
μοποιώντας τον Eναρμονισμένο
Eυρωπαϊκό Mορφότυπο Kοινοποί-
ησης (PCN) που καθορίζεται στο
Παράρτημα VIII του Κανονισμού
CLP και το οποίο έχει αναπτύξει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών

(ECHA).
Οι νέες ημερομηνίες για υποβολή των

απαιτούμενων πληροφοριών (κοινοποί-
ησης) είναι:

• 1η  Ιανουαρίου 2021, για τα μείγματα
που προορίζονται για καταναλωτική ή για
επαγγελματική χρήση.

• 1η Ιανουαρίου 2024 για τα μείγματα
που προορίζονται για βιομηχανική χρήση.

Η  εθνική διαδικασία κοινοποίησης θα
παύσει να ισχύει στις 31.12.2020. Τα μείγ-
ματα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί μέσω της
εθνικής διαδικασίας εξακολουθούν να
ισχύουν έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Εάν

υπάρξει μεταβολή στο μείγμα πριν από την
ημερομηνία αυτή, οι επιχειρήσεις ίσως χρει-
αστεί να προβούν σε κοινοποίηση με βάση
τις νέες απαιτήσεις.

Για περισσότερες συμβουλές, υλικό και
εργαλεία υποστήριξης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Κέντρου Δηλητηριάσεων του ECHA:

- https://poisoncentres.echa.europa.eu. n

Διάσκεψη για τα διαδικτυακά εργαλεία 
εκτίμησης κινδύνων στους χώρους εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Ευ-

ρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) πραγ-
ματοποίησαν στις 6 Νοεμβρίου 2020, δημο-
σιογραφική διάσκεψη με θέμα «Εργαλεία
εκτίμησης κινδύνων στους χώρους εργα-
σίας (OiRA)».

Η διάσκεψη μεταδιδόταν ζωντανά μέσω
της σελίδας του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας στο facebook και πραγματοποι-
ήθηκε στην παρουσία του Γενικού Διευ-
θυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέα Ζα-
χαριάδη και της Εκτελεστικής Διευθύντριας
του EU-OSHA, Dr Christa Sedlatschek.

Ο Γενικός Διευθυντής και η Εκτελεστική
Διευθύντρια χαιρέτισαν τη διάσκεψη και

στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα Διαδι-
κτυακά Διαδραστικά Εργαλεία Εκτίμησης
Κινδύνων (OiRA) για τους χώρους εργα-
σίας από τον Διευθυντή του Τμήματος Επι-
θεώρησης Εργασίας κ. Ανάστασιο Γιαν-
νάκη. Ακολούθως, οι δημοσιογράφοι υπέ-
βαλαν ερωτήσεις, οι οποίες ανέδειξαν
αποδεδειγμένα τη χρησιμότητα των διαδι-
κτυακών διαδραστικών εργαλείων εκτίμη-
σης κινδύνων OiRA τα οποία διευκολύνουν
τους εργοδότες στην εκπόνηση μελέτης
εκτίμησης των κινδύνων ώστε να διασφα-

λίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζο-
μένων.

Το θέμα της διάσκεψης ήταν η ανάπτυξη
και ο ρόλος των Διαδικτυακών Διαδραστι-
κών Εργαλείων Εκτίμησης Κινδύνου
(OiRA) στην Κύπρο. Η εκτίμηση των κιν-
δύνων αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για την προστα-
σία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας
των εργαζομένων στους εργασιακούς 
χώρους, αποτελεί νομική υποχρέωση του
κάθε εργοδότη και συμβάλλει σημαντικά

στην προσπάθεια μείωσης των εργατικών
ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθε-
νειών και των επικίνδυνων συμβάντων στην
εργασία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και ο EU-OSHA, 
θέλοντας να διευκολύνουν την συμμόρ-
φωση των εργοδοτών με την περί ασφά-
λειας και υγείας στην εργασία νομοθεσία,
αλλά και να ενισχύσουν την κοινή προσπά-
θεια για βελτίωση των συνθηκών ασφά-
λειας και υγείας στους χώρους εργασίας,
ανέπτυξαν και προσφέρουν δωρεάν τα ερ-
γαλεία εκτίμησης κινδύνων (OiRA). 

Ο κάθε εργοδότης μέσα από τη χρήση
των εργαλείων αυτών μπορεί να διασφαλί-
ζει την ασφάλεια, την υγεία και την ευημε-
ρία των εργοδοτουμένων του. n
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Η εργασία από το σπίτι λόγω πανδημίας κύρια αιτία για αυξημένο εργασιακό άγχος

Ηπανδημία του Covid-19 έχει προ-
στεθεί στις κύριες αιτίες πρόκλησης
άγχους με προέλευση το χώρο ερ-

γασία και έρευνες ειδικών επισημαίνουν με-
ταξύ των αιτίων για πρόκληση εργασιακού
άγχους λόγω της πανδημίας και την αλλαγή
του χώρου εργασίας πέρα από  τον υπέ-
ρογκο φόρτο. 

Ο Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο ου
Μπέρμιγχαμ Dr Eric Shiu κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η υπερφόρτωση των εργα-
ζομένων λόγω του υπέρογκου φόρτου  ερ-
γασίας έχει τώρα παραμερισθεί και ως ση-
μαντικότερη αιτία για το αίσθημα άγχους
έχει αποδειχθεί η πανδημία και τα συνακό-
λουθα της σε σχέση με το χώρο εργασίας.  

Η έρευνα η οποία κάλυψε 700 περιπτώ-
σεις εργαζομένων  στο Ηνωμένο Βασίλειο
συμπεριέλαβε εργαζόμενους τόσο σε όρους
τηλεργασίας  όσο και εργασίας στον παρα-
δοσιακό χώρο των εργαζομένων. 

Ως κύριοι λόγοι για την πρόκληση αυξη-
μένου  άγχους εργασίας λόγω της πανδη-

μίας και των συνακό-
λουθων της η έρευνα
καταγράφει:

• την ανησυχία των
εργαζομένων για την
ασφάλεια του εισοδή-
ματος τους  ως αποτέ-
λεσμα των μέτρων για
την πανδημία

• το φόβο από την
έκθεση στον κορωνοϊό με την επιστροφή
στο χώρο εργασίας, και 

• την ανησυχία για την πιθανότητα απώ-
λειας  της εργασίας.

Δυο άλλα αρνητικά επακόλουθα των μέ-
τρων που εφαρμόστηκαν για διαχείριση της
πανδημίας  Covid-19  αφορούν την εργασία
από το σπίτι και αναφέρονται:

• στην αδυναμία των επηρεαζομένων να
διαχωρίζουν την προσωπική τους ζωή από
την εκτέλεση της επαγγελματικής υποχρέ-
ωσης στις περιπτώσεις που   εργαζόμενοι/ες
εργάζονται  από  το σπίτι

• στο γενικό αίσθημα
άγχους που προκαλεί η
εργασία σε συνθήκες της
ζωής στο σπίτι.

Ο Dr Shiu,  Καθηγη-
τής Διοίκησης Εμπορίας
και Καινοτομίας δήλωσε
χαρακτηριστικά: 

«Το άγχος από τις
συνθήκες εργασίας δεν

είναι  νέο φαινόμενο ιδιαίτερα σε βιομηχα-
νοποιημένες κοινωνίες και ιστορικά ως
κύρια αιτία για αυτό το είδος του άγχους
ήταν η υπερφόρτωση των εργαζομένων και
η αγωνία που προκαλεί στο χώρο εργασίας.
Όμως ο Covid-19 έχει δημιουργήσει άλλες
αιτίες και αποτελεί τώρα τον κύριο παρά-
γοντα για πρόκληση άγχους εργασίας
στους εργαζόμενους. Καταδεικνύεται ότι το
άγχος ως αποτέλεσμα χαρακτηριστικών
στην εργασία  συνδέεται με το αυξημένο
αίσθημα δυσφορίας. Τούτο είχε ήδη συμβεί
και όταν ο Τυφώνας Sandy έπληξε τη Βό-

ρεια Αμερική και δημιούργησε ανέργους σε
μεγάλα ποσοστά στις επηρεαζόμενες κοι-
νότητες  λόγω απώλειας εργασίας και οι ερ-
γαζόμενοι  αντιμετώπιζαν πολύ μεγαλύτε-
ρους κινδύνους  μετατραυματικής απώλειας
της εργασίας τους. Ένα χρόνο μετά τον
τρόμο που προκάλεσε ο Τυφώνας στις 11
Σεπτεμβρίου εξακολουθούσε να παραμένει
εν ενεργεία ο φόβος των πολιτών για απώ-
λεια της εργασίας τους και το αίσθημα ανα-
σφάλειας λόγω  αισθήματος ότι δεν  θα
έχουν εξασφαλισμένη απασχόληση.  

Για τη διαπίστωση ότι η εργασία από το
σπίτι επίσης προκαλεί αυξημένο  άγχος
στους εργαζόμενους ο επικεφαλής της
έρευνας τονίζει ότι η εργασία μακριά από
το χώρο εργασίας προκαλεί μεγαλύτερο
άγχος διότι  διαταράσσει τα όρια μεταξύ ερ-
γασίας και οικογενειακής ζωής. Διαπιστώ-
νεται επίσης ότι η εργασία από το σπίτι
μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές ύπνου
και της διατροφής οι οποίες προκαλούν
ψυχολογικό άγχος». n

Δραστηριότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
για προστασία ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, με στόχο την προστασία των
ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών

ομάδων που διαμένουν στις Στέγες, βρί-
σκονται σε συνεχή συνεργασία με τη Μο-
νάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και
Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των Ιατρι-
κών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχουν εξαρ-
χής προωθηθεί  σε όλους τους ιδιοκτήτες,
διαχειριστές, διευθύνοντα πρόσωπα των
Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων καθώς
και των Δομών 24ωρης φροντίδας, οδηγίες
αναφορικά με την προφύλαξη των ατόμων
που διαμένουν σε Στέγες Ηλικιωμένων και
Αναπήρων από λοίμωξη κορωνοϊού
COVID – 19, οι οποίες αναθεωρούνται
ανάλογα με την εκάστοτε επιδημιολογική
εικόνα που επικρατεί στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι
σήμερα έχουν εγκριθεί και πραγματοποι-
ηθεί 2380 διαγνωστικές εξετάσεις στο προ-
σωπικό Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπή-
ρων καθώς και σε Δομές 24ωρης Φροντί-
δας.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πραγμα-
τοποιούν επιθεωρήσεις σε όλες τις Στέγες
σε τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια
των οποίων, πραγματοποιείται μεταξύ
άλλων έλεγχος ως προς την τήρηση των
οδηγιών προφύλαξης από τη λοίμωξη κο-
ρωνοϊού COVID – 19 (π.χ. χρήση μάσκας,
τήρηση αποστάσεων κλπ).

Απροειδοποίητοι επιτόπιοι έλεγχοι εκ μέ-
ρους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
πραγματοποιούνταν σε μηνιαία βάση και
στη Στέγη της επαρχίας Λεμεσού στην

οποία πρόσφατα εντοπίστηκαν κρούσματα
κορωνοϊού COVID – 19 με τους δυο τελευ-
ταίους να έχουν γίνει στις 3/9/2020 και στις
30/9/2020. Παράλληλα, στις 4/10/2020
προωθήθηκε εκ μέρους των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Ευημερίας και γενική ενημέρωση
των Στεγών, για την ανάγκη διενέργειας
δειγματοληπτικών ελέγχων. Στις 23/10/20,
με ανακοίνωσή του το Υπ. Υγείας ανακοί-
νωσε τα σχετικά αποτελέσματα εντοπισμού
κρουσμάτων, τα οποία αφορούν μεταξύ
άλλων και την εν λόγω Στέγη.

Για τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία προκύ-
πτουν από τα εκάστοτε Διατάγματα, Ανα-
κοινώσεις και Οδηγίες έχει προσωπική ευ-
θύνη ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, διαχειριστής,
διευθύνον πρόσωπο της Στέγης, ως προς
την πιστή εφαρμογή και τήρησή τους ώστε
να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία
των ατόμων που διαμένουν στη Στέγη.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εν-
τοπιστεί μη τήρηση των οδηγιών προφύλα-
ξης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες είναι
εξουσιοδοτημένες να πραγματοποιούν
ελέγχους ως προς την εφαρμογή των εκά-
στοτε Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται με
βάση τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Τέλος, σημειώνεται ότι με στόχο την προ-
στασία των ηλικιωμένων και άλλων ευπα-
θών ομάδων που διαμένουν στις Στέγες και
σε Δομές 24ωρης Φροντίδας, θα προωθη-
θούν αυθημερόν ανακοινώσεις για επανα-
φορά των μέχρι σήμερα οδηγιών και υπο-
δείξεων, πλέον θα ρυθμιστούν εκ νέου οι
αριθμοί επισκέψεων στις Στέγες και στις
Δομές 24ωρης Φροντίδας, στις επαρχίες
Λεμεσού και Πάφου. n

Στάση εργασίας του Κλάδου Ακτινογράφων 
για την καθυστέρηση  του Υπ. Οικονομικών

Οι Ακτινογράφοι εργαζόμενοι
στους Αξονικούς Τομογράφους των
κρατικών νοσοκομείων, την Παρα-

σκευή 13 Νοεμβρίου 2020, κατήλθαν σε
2ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας από
τις 10:00πμ. – 12:00μ. Η στάση εργασίας
εκρίθει αναγκαία, ως μέτρο αντίδρασης για
τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών, για
τη μέχρι σήμερα μη έγκριση της αναθεωρη-
μένης αποζημίωσης των συναδέλφων που
εργάζονται με το σύστημα αναμονής και

κλήσεων με αποτέλεσμα η εκκρεμότητα
αυτή να διαιωνίζεται για περισσότερο από
δύο χρόνια. 

Υπενθυμίζεται, ότι το θέμα τέθηκε προς
το Υπουργείο Υγείας τον Ιούνιο 2018. Ένα
χρόνο μετά και κατόπιν εξαγγελίας λήψης
μέτρων εκ μέρους του Κλάδου, με προσω-
πική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, ξε-
κίνησε διάλογος με το Υπουργείο Υγείας, ο
οποίος κατέληξε σε συμφωνία στο τέλος
του 2019 και έκτοτε αναμένεται η έγκριση

από το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο
την υλοποίηση της.

Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας, ο
Κλάδος προέβη σε όλες τις απαραίτητες 
διευθετήσεις για να υπάρχει προσωπικό
ασφαλείας για κάλυψη των εκτάκτων 
περιστατικών, ενώ θα ενημερώσει τους 
επηρεαζόμενους ασθενείς για επαναπρο-
γραμματισμό των προγραμματισμένων εξε-
τάσεων  τους.

Σε ανακοίνωση του ο Κλάδος απολογεί-

ται στους ασθενείς για την όποια ταλαιπω-
ρία ενδεχομένως θα υποστούν και  τονίζει
ότι δυστυχώς η αδιαφορία της επίσημης
πλευράς δεν αφήνει άλλη επιλογή. 

Παράλληλα προειδοποιεί ότι σε περί-
πτωση διαιώνισης της χρονίζουσας εκκρε-
μότητας, ο Κλάδος θα είναι υποχρεωμένος
σε συνεννόηση με την ΠΑΣΥΔΥ να κλιμα-
κώσει τα δυναμικά μέτρα αντίδρασης. n

Έντονα καταδικάζει την επίθεση στα μέλη του 
ο Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών

Με ανακοίνωση του ο Κλάδος
Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρε-
σιών καταδίκασε έντονα την επί-

θεση την περασμένη Πέμπτη από αιτητές
πολιτικού ασύλου κατά  του προσωπικού
υποδοχής και ασφαλείας στο Γραφείο Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών Πολεμιδιών στη Λε-
μεσό. 

Ο Κλάδος επισημαίνει ότι η διενεργη-
θείσα επίθεση ήταν αναίτιη και απροκάλυ-
πτη εναντίον εργαζομένων στο χώρο, οι
οποίοι ασκούν το λειτούργημα τους με αυ-
ταπάρνηση για να εξυπηρετήσουν το κοινό
μέσα στις δυσχέρειες που επιβάλλονται από
τη χειρότερη πανδημία των τελευταίων 100
χρόνων που πλήττει τον τόπο μας.

Τονίζεται ότι καθήκον και πρόθεση των
εργαζομένων είναι να εξυπηρετείται ο μέγι-
στος αριθμός πολιτών στο βαθμό που είναι
ανθρωπίνως δυνατό και με τους πόρους
που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο και των
περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Περιστατικά  όπως η επίθεση στο Γραφείο

Πολεμιδιών εκτός του ότι θέτουν το προ-
σωπικό σε κίνδυνο ελλοχεύουν κινδύνους
και για το κοινό και δυσχεραίνουν την απο-
τελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση του. 

΄Εκκληση του Κλάδου προς την Πολιτεία
να προβεί σε δραστικότερα μέτρα προστα-
σίας τόσο των εργαζομένων όσο και του
εξυπηρετούμενου κοινού. n
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Κάτοπτρο των αγώνων των θυσιών και των επιτευγμάτων
η έκθεση για τα 60άχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στα αισθήματα σεβασμού και ευγνω-
μοσύνης για όσους αγωνίστηκαν και
ηρωϊκά θυσιάστηκαν για την απαλ-

λαγή της πατρίδας μας από τον αποικιακό
ζυγό αλλά και στα αισθήματα εκτίμησης και
περηφάνιας για όσα συλλογικά επιτεύχθη-
καν από την ανακήρυξη και εγκαθίδρυση
του Κυπριακού κράτους αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε χαιρετισμό
του στα εγκαίνια της έκθεσης «60 χρόνια
Κυπριακή Δημοκρατία» που διοργανώθηκε
από το Υπουργείο Παιδείας, το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε
το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης αποτύ-
πωση και παρουσίαση της ιστορικής ανα-
δρομής και πορείας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια
αναδρομή η οποία δημιουργεί πρωτίστως
αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης
μέσα από μια ανασκόπηση των αγώνων και
του ηρωϊσμού όσων:

• Θυσιάστηκαν ή αγωνίστηκαν για να
απαλλαγεί η πατρίδα μας από τον αποι-
κιακό ζυγό, και 

• Υπερασπίστηκαν στη συνέχεια τη δημο-
κρατία, την εδαφική κυριαρχία και ακεραι-
ότητα της πατρίδας μας κατά το προδοτικό
πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική ει-
σβολή. 

Επισήμανε επίσης ο ΠτΔ ότι την ίδια
στιγμή, η ιστορική αυτή αναδρομή δεν μπο-
ρεί παρά να δημιουργεί αισθήματα εκτίμη-
σης και περηφάνιας για τα όσα με την υπο-
μονή, την επιμονή και την εργατικότητα
που χαρακτηρίζει τον λαό μας, έχουμε συλ-
λογικά επιτύχει.

Όπως αναδεικνύεται και μέσα από τις
φωτογραφίες που εκτίθενται, στα 60 αυτά
χρόνια από την ανακήρυξη και εγκαθί-
δρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, πετύ-
χαμε υψηλά επίπεδα προόδου, μετατρέπον-
τας παράλληλα την πατρίδα μας σε μία ευ-
ρωπαϊκή χώρα με διεθνή αναγνώριση.

Επιδίωξη μας είναι, είπε, μέσα από την
πρόοδο που επετεύχθη, αλλά και τις μεταρ-
ρυθμίσεις που προωθούμε, η Κυπριακή Δη-
μοκρατία να μην υστερεί κανενός άλλου
των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών. Και
σημείωσε με έμφαση ότι η Κύπρος αναγνω-
ρίζεται από τις χώρες της περιοχής ως απο-
τέλεσμα των διμερών, τριμερών ή και πολυ-
μερών συνεργασιών, αλλά και μιας διαχρο-
νικής σχέσης που είχαμε πάντοτε με όλους
τους γείτονες και όχι μόνο, και επίσης ανα-
γνωρίζεται ως σημαντικός πυλώνας και
αξιόπιστος εταίρος στις προσπάθειες επί-
τευξης ειρήνης,  ασφάλειας και σταθερότη-
τας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης
διαπιστώνετε πως η σύγχρονη πορεία της
Κύπρου δεν ήταν πάντοτε ομαλή, δεν ήταν

πάντοτε χωρίς τριβές, εσωτερικές διαφω-
νίες ή απροκάλυπτες ξένες παρεμβάσεις στα
εσωτερικά δρώμενα της.

Δυστυχώς, οι συνθήκες εγκαθίδρυσης
ενείχαν στοιχεία που επέτρεπαν ή επέτρε-
ψαν στις εγγυήτριες δυνάμεις να εφαρμό-
ζουν πολιτικές όχι προς όφελος του κυ-
πριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων, αλλά προς ίδιον όφελος των
εγγυητριών δυνάμεων, ενώ μια προδοτική
ενέργεια επέτρεψε στην Τουρκία να την εκ-
μεταλλευτεί, αξιοποιώντας την ως πρό-
σχημα, για να εισβάλει υλοποιώντας κατά
αυτό τον τρόπο τους μακροχρόνιους στό-
χους της.

Δυστυχώς, σαν αποτέλεσμα αυτών των
γεγονότων, από το 1974 βιώνουμε μια απα-
ράδεκτη κατάσταση πραγμάτων με τη συ-
νεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή του 37%
της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και τον βίαιο εκτοπισμό του 40% των

συμπολιτών μας από τις πατρογονικές τους
εστίες.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διακήρυξε
ότι ουδείς αποδέχθηκε και ουδείς αποδέχε-
ται την επιβολή τετελεσμένων που αντιβαί-
νουν το διεθνές δίκαιο, και είναι εκ διαμέ-
τρου αντίθετα με την όποια έννοια δικαίου,
τις οικουμενικές αρχές σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και τις αξίες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι
καλά γνωστή η βούληση που επιδείξαμε
διαχρονικά, θέτοντας ως πρώτιστο στόχο
την επίτευξη μίας συνολικής λύσης, χωρίς
παρεκκλίσεις από τα σχετικά Ψηφίσματα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μιας λύσης που θα δημιουργεί ένα πραγ-
ματικά ανεξάρτητο και σύγχρονο Ευρω-
παϊκό κράτος του οποίου η κυριαρχία, η
εδαφική ακεραιότητα και η συνταγματική
τάξη δεν θα εξαρτώνται από αναχρονιστικά
συστήματα εγγυήσεων ή την παρουσία
ξένων στρατευμάτων.

Μίας λύσης η οποία θα διασφαλίζει τη
λειτουργικότητα, και, συνεπώς, τη βιωσι-

μότητα του Κράτους, επιτρέποντας σε
όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, ασχέτως
εθνικής καταγωγής, να συμβιώσουν με αλ-
ληλοσεβασμό και να συνδημιουργήσουν
μέσα σε συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας,
ασφάλειας και προόδου.

Πρόσθεσε ο ΠτΔ ότι αυτό τον στόχο και
αυτό το όραμα που μετέφερε και προς το
νέο  Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην πρώτη
άτυπη  συνάντηση τους και του τόνισε πως
απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία των
προσπαθειών θα πρέπει να μείνουμε προ-
σηλωμένοι στη συμφωνημένη λύση του Κυ-
πριακού, αλλά και στη δημιουργία  ευνοϊ-
κού κλίματος μέσα από άμεσο τερματισμό
των μονομερών και παράνομων ενεργειών
της Τουρκίας, είτε αυτές αφορούν τις θα-
λάσσιες ζώνες της Δημοκρατίας είτε την επί
του εδάφους παραβίαση του καθεστώτος
των Βαρωσίων. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης ανάφερε ότι, παράλληλα με το
εθνικό ζήτημα, προτεραιότητα του παραμέ-
νει η με αποφασιστικότητα αντιμετώπιση
των υπαρκτών ακόμη αδυναμιών που πα-
ρουσιάζονται στα θέματα εκσυγχρονισμού
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Παρά τις όποιες αδυναμίες, είπε θα πρέ-
πει  να  νιώθουμε περήφανοι για τα όσα
έχουμε επιτύχει χωρίς, να παραγνωρίζουμε
πως απαιτούνται σημαντικές ακόμη μεταρ-
ρυθμίσεις, και αναφέρθηκε σε μια σειρά με-
ταρρυθμιστικών δράσεων που θα δημιουρ-
γήσουν ένα πιο αποτελεσματικό, πιο δημι-
ουργικό και παραγωγικό κράτος, προς
όφελος του συνόλου των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ενδει-
κτικά σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν:

• Tη δημόσια υπηρεσία,
• Την τοπική αυτοδιοίκηση,
• Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.
Εξίσου αναγκαίες είναι και:
• H μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συ-

στήματος,
• H ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανά-

πτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων,
• H ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του

Εθνικού Συστήματος Υγείας,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Την ομιλία του στα εγκαίνια της Έκθεσης
ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Αδάμος Αδάμου
άνοιξε με τη φράση του Έλληνα κλασσικού
τραγικού ποιητή Ευριπίδη «Όλβιος όστις
ιστορίης έσχεν μάθησιν» και πρόσθεσε ότι
είναι τυχερός όποιος διδάχτηκε ιστορία. Τυ-
χερός, διότι γνώρισε το παρελθόν του, διά-
βασε τα κεφάλαια που γράφτηκαν στο βι-
βλίο της ζωής, πριν κληθεί αυτός να γράψει
το δικό του. Τυχερός, διότι είχε την ευκαι-
ρία να αντλήσει διδάγματα και νοήματα

που έμειναν αθάνατα, χάρη στους κόπους
και στις θυσίες των προγόνων μας. Βασιζό-
μενος σε αυτά τα πολύτιμα μαθήματα, μπο-
ρεί να χαράξει την πορεία του με μεγαλύ-
τερη ασφάλεια, εξοπλισμένος με τα πνευ-
ματικά εφόδια που του κληροδότησαν οι
προηγούμενες γενιές.

Η έκθεση των 60άχρονων είπε ο Πρό-
εδρος της Βουλής προσφέρει τη μεγάλη ευ-
καιρία στον επισκέπτη να διεξέλθει τις σε-
λίδες της ιστορίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Της ιστορίας όπως γράφτηκε τα
τελευταία 60 χρόνια και κυρίως όπως γρά-
φεται καθημερινά. Μέσα από την οικονο-
μία, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τον
πολιτισμό, τις εξωτερικές σχέσεις, τα προ-
βλήματα και τις προκλήσεις, γενικά όλα
όσα συνιστούν την καθημερινή ζωή σε ένα
σύγχρονο κράτος. Εξέφρασε ο ΠτΒ συγχα-
ρητήρια στο Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών και στους λειτουργούς του, που με το
ταλέντο και την αφοσίωσή τους κατάφεραν
να ξεδιπλώσουν τόσο με τις φωτογραφίες
όσο και με το φιλμάκι τις κυριότερες πτυ-
χές του τι είναι η Κύπρος σήμερα. Συγχά-
ρηκε επίσης όλους τους συντελεστές των
εγκαινίων, που κάτω από αντίξοες συνθή-
κες και με πολλούς περιορισμούς κατάφε-
ραν να διοργανώσουν μια άψογη τελετή.

Τόνισε και ο Πρόεδρος της Βουλής ότι να
αντιληφθούμε πώς φτάσαμε σήμερα να
γιορτάζουμε 60 χρόνια Κυπριακής Δημο-
κρατίας, πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα
μας στο παρελθόν, γιατί το χτες επεξηγεί το
σήμερα και δεικνύει τα δέοντα για το αύριο.
Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα στον εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα του λαού μας
ενάντια στην πανίσχυρη αποικιοκρατική
δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας. Το παλ-
λαϊκό κίνημα, στο οποίο συμμετείχαν Κύ-
πριοι κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής τάξης,
που με θυσίες και αίμα τόσο στα βουνά του
τόπου μας όσο και στους δρόμους των πό-
λεων και των χωριών μας πέτυχε την ανε-
ξαρτησία του νησιού μας. Ένα επίτευγμα
του οποίου η πλέον σημαδιακή στιγμή
έλαβε χώρα στο κτίριο της Βουλής, στην αί-
θουσα της ολομέλειας, όταν έγινε η παρά-
δοση της εξουσίας από τον τελευταίο
Άγγλο κυβερνήτη Σερ Χιου Φουτ στον
Πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και στον
Αντιπρόεδρο Φαζίλ Κουτσιούκ: τους πρώ-
τους αιρετούς άρχοντες της Δημοκρατίας,
οι οποίοι είχαν ήδη αναδειχθεί στα αξιώ-
ματά τους από το καλοκαίρι του 1959. Στη
συνέχεια με τις βουλευτικές εκλογές και τις
εκλογές για την ανάδειξη των μελών των
κοινοτικών συνελεύσεων αναδείχθηκαν τα
πρώτα μέλη των δύο νομοθετικών σωμά-
των.

Η νεότευκτη Κυπριακή Δημοκρατία ήταν
έτοιμη να ξεκινήσει τη δική της πορεία ως
ανεξάρτητο κράτος. Από τα πρώτα της
όμως βήματα έμελλε να αντιμετωπίσει 
προβλήματα ομαλής λειτουργίας που οφεί-
λονταν στις αδυναμίες του δοτού μας 
συντάγματος. Τρία χρόνια μετά την εγκα-
θίδρυση της Δημοκρατίας ήρθε η ταραγ-
μένη περίοδος του 1963-64. Οι δεκαπέντε
Τουρκοκύπριοι βουλευτές και οι Τουρκοκύ-
πριοι πολιτειακοί αξιωματούχοι αποχώρη-
σαν από τις θέσεις τους, όπως και όσοι
Τούρκοι κατείχαν θέση στον δημόσιο
τομέα. Ωστόσο, το κυπριακό κοινοβούλιο
συνέχισε τη λειτουργία του πάντοτε στο
πλαίσιο του κράτους δικαίου και σεβασμού
του Συντάγματος.  n
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Τρία αναμνηστικά γραμματόσημα αύριο σε κυκλοφορία
με παραστάσεις από τα Χριστούγεννα και έθιμα μας 

Τρία Χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα 34, 41 και
ένα 64 σεντ θέτει αύριο
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου

σε κυκλοφορία το Τμήμα Ταχυ-
δρομείων. 

Στο γραμματόσημο των 64
σεντ παρουσιάζεται η Γέννηση
του Χριστού από τοιχογραφία
του τέλους του 12ου αιώνα στο
ναό του Χριστού Αντιφωνητή
στην Καλογραία. Η εικόνα πε-
ριλαμβάνει χαρακτηριστικές
απηχήσεις της Κωνσταντινου-

πολίτικης υστεροκομνήνειας τέχνης. Στο άνοιγμα του σπη-
λαίου παριστάνεται ανακεκλιμένη σε στρωμνή η Θεοτόκος.
Στα αριστερά σε κτιστή φάτνη–σαρκοφάγο εικονίζεται 
φασκιωμένος ο Χριστός. Δεξιά ιστορούνται οι Ποιμένες 
και χαμηλότερα το Λουτρό του θείου βρέφους. Μετά την
τουρκική εισβολή αφαιρέθηκε η μορφή της Θεοτόκου 
καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα τη μοναδική αυτή σύν-
θεση. 

Τα γραμματόσημα των 34 και 41 παρουσιάζουν παραδο-
σιακά γλυκά του τόπου μας σε Χριστουγεννιάτικη μορφή.
Τα Χριστούγεννα αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια γιορτή
αγάπης, χαράς και προσφοράς. Όλα τα σπίτια στολίζονται
γιορτινά και οι νοικοκυρές παρασκευάζουν κάθε λογής πα-

ραδοσιακά γλυκά, γεμίζοντας το σπίτι τους μυρωδιές και
γεύσεις. n

Συνεχής η μείωση μόνιμου προσωπικού και η αύξηση προσωρινών στο δημόσιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρε-
σίας Στατιστικής η απασχόληση στην
Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2020

αυξήθηκε κατά 37 άτομα (0,1%) σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε
τα 52.513 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό
παρατηρείται μείωση κατά 946 άτομα (-
3,4%), από 27.912 σε 26.966 άτομα. Στο
έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση
κατά 1.119 άτομα (7,0%) φθάνοντας τις
17.090 σε σχέση με 15.971 άτομα τον Οκτώ-
βριο του 2019.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019 πα-
ρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκ-
παιδευτικής Υπηρεσίας (1,8%), μείωση στο
προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-
0,5%) και καμία αυξομείωση στο προσω-
πικό της Δημόσιας Υπηρεσίας. Στο μόνιμο

προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις
τρείς κατηγορίες, με το προσωπικό της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας να παρουσιάζει την με-
γαλύτερη (-3,9%). Αντιθέτως, στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις
τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκ-
παιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την
μεγαλύτερη (14,4%). 

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020 πα-
ρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκ-
παιδευτικής Υπηρεσίας (4,0%) και στο προ-
σωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,2%)

ενώ στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφα-
λείας παρατηρείται μείωση (-0,4%). Στο μό-
νιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και
στις τρείς κατηγορίες, με αυτή του προσω-
πικού των Δυνάμεων Ασφαλείας να παρου-
σιάζει την μεγαλύτερη (-0,5%). Στο έκτακτο

προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προ-
σωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(13,0%) και της Δημόσιας Υπηρεσίας (1,2%)
ενώ καταγράφεται μείωση στο προσωπικό
των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%). 

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περι-
λαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκ-
παιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφα-
λείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί 
Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμ-
βάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλλη-
λοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρε-
σιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περι-
λαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο
εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις
σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό

του Κέντρου Παραγωγικότητας και του
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις
Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η
Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και
η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσω-
πικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι
και εποχικοί υπάλληλοι. Στα στοιχεία δεν
περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των
Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσω-
ποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την
απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γε-
νικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που
πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανε-
ξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας
που απασχολήθηκαν. n

Αύξηση κατά 0,56 στο δείκτη τιμών σε 100,51 μονάδες τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατι-
στικής Υπηρεσίας ο Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2020 αυ-

ξήθηκε κατά 0,56 μονάδες και έφτασε στις
100,51 μονάδες σε σύγκριση με 99,95 μονά-
δες τον Σεπτέμβριο 2020. Σε σχέση με τον
Οκτώβριο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά
0,8%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου
2020, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 0,6% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομι-
κές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώ-
βριο του 2019 καταγράφηκαν στον Ηλε-
κτρισμό και τα Πετρελαιοειδή με ποσοστά -
19,4% και -11,0% αντίστοιχα. Σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Ηλε-
κτρισμός παρουσίασε τη μεγαλύτερη μετα-
βολή με ποσοστό 12,0%. 
Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2019, οι

μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατη-
ρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 
(-6,8%) και Μεταφορές (-4,2%), ενώ θετική
μεταβολή είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη
Αλκοολούχα Ποτά (3,2%).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020, οι
μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις
κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (4,8%) και
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγρα-
έριο (3,2%). Για την περίοδο Ιανουαρίου –
Οκτωβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη με-
ταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία
Μεταφορές με ποσοστό -4,0%. 
Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη
μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2020 σε
σχέση με τον Οκτώβριο του 2019 είχαν οι
κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο (-0,83) και Μεταφορές

(-0,63), ενώ θετική επίδραση είχε η κατηγο-
ρία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά
(0,61). Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2020 σε σύγ-
κριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2019
είχαν τα πετρελαιοειδή (-0,94) και ο ηλε-
κτρισμός (-0,73).  Τέλος, ο ηλεκτρισμός

(0,33) και η ένδυση (0,22) είχαν την μεγα-
λύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του
ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2020 σε σχέση με τον
αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα,
ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα φρέσκα
φρούτα (-0,26).n



Σε συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό
κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωβουλή

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ για τον προϋπολογι-
σμό και η Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξαν σε
συμβιβασμό για το πλαίσιο της πολιτικής συμφω-
νίας για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ.

Μετά από δέκα εβδομάδες εντατικών διαπραγ-
ματεύσεων, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου
για τον προϋπολογισμό έφτασαν σε συμβιβασμό με

την Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας για το επόμενο πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο και τους νέους ίδιους πόρους. Ο συμβιβασμός θα πρέπει να εγκρι-
θεί και από τα δύο αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο πέτυχε να συμπεριληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας αύξηση ύψους 16
δισ. ευρώ στο πακέτο που συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων κατά
τη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούλιο. Τα 15 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν εμβληματικά προγράμματα
για την προστασία των πολιτών από την πανδημία, την παροχή ευκαιριών στην επόμενη
γενιά και τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών αξιών, ενώ 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί για την αύ-
ξηση της ευελιξίας την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών και κρίσεων.

Κορυφαία προτεραιότητα του Κοινοβουλίου ήταν να εξασφαλίσει αυξήσεις για τα 
εμβληματικά προγράμματα, που κινδύνευαν να υποχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της συμ-
φωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου, θέτοντας σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις και
τις προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Πράσινη Συμφωνία και το Ψηφιακό Θεματολόγιο.

Τα πρόσθετα κονδύλια θα αντληθούν κυρίως από ποσά που αντιστοιχούν σε πρόστιμα
στον τομέα του ανταγωνισμού (τα οποία πρέπει να καταβάλουν οι εταιρείες που δεν συμ-
μορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ), σύμφωνα με το μακροχρόνιο αίτημα του Κοινο-
βουλίου να παραμένουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ τα χρήματα που παράγονται από την
Ένωση.

Χάρη σε αυτόν τον συμβιβασμό, μεταξύ άλλων σημαντικών σημείων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τριπλασιάζει σε πραγματικούς όρους τα κονδύλια για το πρόγραμμα
EU4Health, εξασφαλίζει το ισοδύναμο ενός επιπλέον έτους χρηματοδότησης για το 
Erasmus+, και διασφαλίζει τη συνέχιση της αύξησης της χρηματοδότησης της έρευνας.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν με την αρχή ότι το μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθε-
σμο κόστος αποπληρωμής του χρέους από το ταμείο ανάκαμψης δεν θα πρέπει να επιβα-
ρύνει τα καθιερωμένα επενδυτικά προγράμματα του ΠΔΠ, ούτε να προκαλέσει μεγάλη 
αύξηση των εισφορών για τα κράτη μέλη βάσει του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος. n

Το κράτος δικαίου προϋπόθεση 
για Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Σε κίνδυνο η πρόσβαση σε κονδύλια της
ΕΕ για τα κράτη μέλη που δεν σέβονται το
κράτος δικαίου, σύμφωνα με το σχέδιο συμ-
φωνίας των διαπραγματευτών Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου.

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ορόσημο
για την προστασία των αξιών της ΕΕ. Για
πρώτη φορά, θεσπίζεται ένας μηχανισμός
που επιτρέπει στην ΕΕ να διακόπτει τη χρη-

ματοδότηση κυβερνήσεων που δεν σέβονται τις αξίες μας, όπως το κράτος δικαίου.
Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να διασφαλίσουν ότι οι νέοι κανόνες δεν θα εφαρμόζον-

ται μόνο σε περίπτωση άμεσης κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ, όπως περιπτώσεις διαφθο-
ράς ή απάτης, αλλά θα ισχύουν επίσης για συστημικές πτυχές που συνδέονται με τις 
θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, τις οποίες πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη μέλη, όπως η ελευ-
θερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπερι-
λαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου επέμειναν επίσης ότι η φορολογική απάτη και η
φοροδιαφυγή θα πρέπει να θεωρούνται πιθανές παραβάσεις, συμπεριλαμβάνοντας τόσο
μεμονωμένες περιπτώσεις, όσο και εκτεταμένα και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΕΚ κατόρθωσαν να συμπεριλά-
βουν ισχυρές προληπτικές πτυχές στον μηχανισμό: όχι μόνο μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν
αποδεικνύεται ότι μια παράβαση επηρεάζει άμεσα τον προϋπολογισμό, αλλά και όταν
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο, διασφαλίζοντας έτσι ότι ο μηχανισμός θα
αποτρέπει πιθανές καταστάσεις στις οποίες τα κονδύλια της ΕΕ θα μπορούσαν να χρημα-
τοδοτήσουν δράσεις που έρχονται σε σύγκρουση με τις Ευρωπαϊκές αξίες.

Για να διασφαλιστεί ότι οι τελικοί δικαιούχοι που εξαρτώνται από τη στήριξη της ΕΕ (π.χ.
φοιτητές, γεωργοί ή ΜΚΟ) δεν θα τιμωρούνται για τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους,
οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην
Επιτροπή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα πρέπει να τους βοηθήσει να εξα-
σφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα οφειλόμενα ποσά. 

Η Επιτροπή, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη παράβασης, θα προτείνει την ενεργοποίηση
του μηχανισμού αιρεσιμότητας κατά της αντίστοιχης κυβέρνησης της ΕΕ. n

Το Βραβείο Ζαχάρωφ 2020 
στην αντιπολίτευση της Λευκορωσίας

Η απονομή του Βραβείου 
Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της
Σκέψης για το 2020, το οποίο
κέρδισε η δημοκρατική αντιπολί-
τευση της Λευκορωσίας, θα
πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμ-
βρίου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου David Sassoli
ανακοίνωσε το αποτέλεσμα στην
αίθουσα ολομέλειας των Βρυ-
ξελλών σύμφωνα με την από-

φαση της Διάσκεψης των Προέδρων, που αποτελείται από τον πρόεδρο του ΕΚ και τους
επικεφαλής των πολιτικών ομάδων.

«Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας
για το θάρρος, το σθένος και την αποφασιστικότητά τους. Έχουν σταθεί και συνεχίζουν να
στέκονται σθεναρά απέναντι σε έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο. Ωστόσο, έχουν από την
πλευρά τους κάτι που ακόμη και η πιο ωμή βία δεν μπορεί ποτέ να νικήσει —την αλήθεια.
Έτσι, το μήνυμά μου για εσάς, αγαπητοί βραβευθέντες, είναι να παραμείνετε δυνατοί και να
μην εγκαταλείπετε τον αγώνα σας. Να ξέρετε, είμαστε στο πλευρό σας», δήλωσε ο πρό-
εδρος Sassoli μετά την απόφαση.

Η δημοκρατική αντιπολίτευση στη Λευκορωσία εκπροσωπείται από το Συμβούλιο Συν-
τονισμού, μια πρωτοβουλία γενναίων γυναικών, καθώς και από εξέχουσες προσωπικότη-
τες της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών..

Η Λευκορωσία βρίσκεται εν μέσω πολιτικής κρίσης μετά τις αμφισβητούμενες προεδρι-
κές εκλογές στις 9 Αυγούστου που κατέληξαν σε διαμαρτυρίες κατά του αυταρχικού προ-
έδρου Aliaksandr Lukashenka, οι οποίες στη συνέχεια κατεστάλησαν βίαια από το καθε-
στώς.

Η τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.
Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε επίσης νέες συστάσεις, ζητώντας τη συνολική επανεξέταση των
σχέσεων της ΕΕ με τη Λευκορωσία. 

Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης απονέμεται σε ετήσια βάση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το βραβείο θεσπίστηκε το 1988 προς τιμήν των ατόμων και 
οργανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Πήρε το όνομά του από το Σοβιετικό φυσικό επιστήμονα και πολιτικό αντιφρονούντα 
Αντρέι Ζαχάρωφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ.

Πέρυσι, το βραβείο απονεμήθηκε στον Ilham Tohti, Ουιγούρο οικονομολόγο που αγω-
νίζεται για τα δικαιώματα της μειονότητας των Ουιγούρων της Κίνας. n

Εφαρμογές ανίχνευσης COVID-19
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση
μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά τις
εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών, οι οποίες χρησιμο-
ποιούνται για να προειδοποιήσουν τους χρήστες εάν
έχουν βρεθεί κοντά σε άτομο που έχει διαγνωστεί θε-
τικό στη νόσο COVID-19. Ως ένα από τα μέτρα ενί-
σχυσης της ικανότητας ανταπόκρισης της ΕΕ στην
επανεμφάνιση κρουσμάτων COVID-19, η Επιτροπή
εγκαινίασε τον Οκτώβριο μια πύλη που συνδέει τις
εθνικές εφαρμογές, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν

να την χρησιμοποιούν όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη ανωνυμοποιημένων δεδομένων και είπαν ότι για

να περιοριστεί ο κίνδυνος κατάχρησης, τα δεδομένα που απορρέουν από τη χρήση των
εφαρμογών δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κεντρικές βάσεις δεδομένων.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
οι εφαρμογές λειτουργούν και θα συμβάλουν στον μετριασμό της μόλυνσης, αλλά και
τυχόν εμπορικά συμφέροντα των προγραμματιστών.

Μεταξύ των διάφορων ψηφιακών μέτρων που στοχεύουν στη χαρτογράφηση, την πα-
ρακολούθηση και τον μετριασμό της πανδημίας, η Επιτροπή αναγνώρισε τις εφαρμογές
ανίχνευσης επαφών, που βασίζονται σε τεχνολογίες μικρής εμβέλειας όπως είναι το Blue-
tooth (και όχι στον γεωγραφικό εντοπισμό), ως τις πιο υποσχόμενες από άποψη δημόσιας
υγείας.

Οι εφαρμογές αυτές προειδοποιούν τους χρήστες σε περίπτωση που έχουν βρεθεί κοντά
σε άτομο που έχει διαγνωστεί θετικό στη νόσο COVID-19, χωρίς να ανιχνεύεται η θέση του
χρήστη. Σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους όπως ερωτηματολόγια, αυτές οι εφαρμογές θα
μπορούσαν να επιτρέψουν μεγαλύτερη ακρίβεια και να περιορίσουν την περαιτέρω εξά-
πλωση της νόσου, ενώ ο κίνδυνος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι περιορισμέ-
νος.

Οι εφαρμογές ανίχνευσης προτιμούνται έναντι εφαρμογών ανίχνευσης που λειτουργούν
βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας και συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία και τις
κινήσεις των χρηστών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και πληροφορίες για την υγεία τους,
οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της ιδιωτικής ζωής και θέτουν ερωτήματα περί
αναλογικότητας.

Η χρήση εφαρμογών και δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική. Θα μπο-
ρούσε, ωστόσο, να εκθέσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπως είναι η υγεία
και η τοποθεσία. Οι οδηγίες και η εργαλειοθήκη για τη δημιουργία εφαρμογών που σχετί-
ζονται με τον COVID-19, που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία
με τα κράτη-μέλη, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Προστασίας Δεδομένων, στοχεύουν στην εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των
δεδομένων και στον περιορισμό της διείσδυσης στην προσωπική ζωή των χρηστών. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου
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Νομοθετική Οδηγία ισότητας των απολαβών 
από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα 
Η κατάσταση στην Κύπρο και οι στόχοι του σχεδίου δράσης 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κί-
νημα προχώρησε σε ένα ασύνηθες
βήμα διαμαρτυρίας λόγω της καθυ-

στέρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκ-
δώσει κοινοτική οδηγία για ίση αμοιβή των
δυο φώλων. Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν είχε υποσχεθεί
έγκριση και έκδοση της Οδηγίας πριν από
την ολοκλήρωση 100 ημερών από την ανά-
ληψη των καθηκόντων της. 

Αντιδρώντας στην μη τήρηση της δέ-
σμευσης της Προέδρου της Κομισιόν για
έκδοση δεσμευτικών μέτρων διαφάνειας
αμοιβών μετά από παρέλευση 339 ημερών
από τη σχετική δήλωση της η Συνομοσπον-
δία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC εξέ-
δωσε στις 9 Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα
Ισότητας Αμοιβών, δική της Οδηγία ως αν-
τίβαρο στην καθυστέρηση της έκδοσης
Κοινοτικής οδηγίας από την Κομισιόν για
τη διαχείριση του διαφοράς του 16% στις
απολαβές των δυο φύλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

Η ενέργεια της ETUC αποτέλεσε και αν-
τίδραση στη διαφαινόμενη άρνηση της Κο-
μισιόν για έκδοση Οδηγίας ίσων απολαβών
την έκδοση της οποίας έχει αναβάλει για τις

15 Δεκεμβρίου. 
Η ETUC στην προσπάθεια της να δρο-

μολογήσει διαδικασίες για οριστική έκδοση
Οδηγίας ανέθεσε σε ειδικούς στο Ευρω-
παϊκό εργασιακό δίκαιο την ετοιμασία νο-
μικά βασιζόμενου σχεδίου από το οποίο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπνευσθεί την
ετοιμασία και έγκριση της σχετικής Οδη-
γίας. 

Η πρόταση της ETUC αποτελείται από
18 άρθρα με σύνολο 3000 λέξεων που κα-
λύπτουν μεταξύ άλλων:

• Απαγόρευση μυστικών προνοιών στις
συμβάσεις εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι να
δικαιούνται να συζητούν και το θέμα των

αμοιβών
• Δημοσιοποίηση πληροφοριών αξιολό-

γησης της εργασίας με σκοπό την εφαρ-
μογή ίσων αμοιβών για εργασία ίσης αξίας 

• Υποχρέωση όλων των εργοδοτών να
δημοσιοποιούν στοιχεία ελέγχου απολαβών
και ετήσια σχέδια ίσων απολαβών

• Στήριξη των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων για τη διαπραγμάτευση θεμάτων
εφαρμογής ίσων αμοιβών με τους εργοδό-
τες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν ένα περίπου μήνα
έρευνα της ETUC αποκάλυψε ότι οι γυναί-
κες εργαζόμενες στην ΕΕ θα πρέπει να πε-
ριμένουν μέχρι το 2014 για να απολαμβά-
νουν ίσες αμοιβές, αποκάλυψη η οποία κα-
ταδεικνύει την ανάγκη για επίσπευση της
όλης διαδικασίας για ισότητα απολαβών. 

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της Ανα-
πληρώτριας Γενικής Γραμματέας της ETUC
Esther Lynch “ότι η εκλογή της πρώτης γυ-
ναικάς ως Προέδρου της Κομισιόν και η
υπόσχεση της για διαφάνεια απολαβών
έφερε πραγματική ελπίδα για θετικές αλλα-
γές για τις εργαζόμενες γυναίκες των
οποίων η εργασία συστηματικά υποβαθμι-
ζόταν. Με λύπη όμως παρατηρούμε ότι το

θέμα των ίσων απολαβών φεύγει από την
ημερήσια διάταξη της Κομισιόν ενώ οι ερ-
γαζόμενες γυναίκες εκπροσωπούν την
πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού στην
πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδη-
μίας Covid-19 και εξακολουθούν να υποα-
μείβονται σε τομείς φροντίδας και καθα-
ριότητας. 

Η ETUC κάλεσε την Πρόεδρο της Κομι-
σιόν με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέ-
ρας ΄Ισων Αμοιβών να επαναδεσμευθεί με
την υπόσχεση της για νομοθεσία διαφά-
νειας αμοιβών η οποία δεν θα αφήσει τις
γυναίκες εργαζόμενες να αναμένουν για
ένα αιώνα τις ίσες απολαβές. 

Με τις θέσεις της ETUC συστρατεύεται
και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κα
Ιωσηφίνα Αντωνίου, η οποία σε ανακοί-
νωση της στις 10 Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή
Ημέρα για την ΄Ιση Αμοιβή μεταξύ ανδρών
και γυναικών, τονίζει ότι παρά το γεγονός
ότι η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίσης αξίας
εργασία» θεσμοθετήθηκε από το 1957 με τη
Συνθήκη της Ρώμης, το σχίσμα αμοιβών με-
ταξύ των δύο φύλων παραμένει πεισματικά
ευρύ. n

(Περισσότερα γράφουμε στη σελίδα 5)

Απόσυρση αντεργατικής νομοθετικής πρότασης 
ζητά ενωμένο το Τουρκικό Συνδικαλιστικό Κίνημα 

Αναστολή των ρυθμίσεων για ευέλι-
κτο ωράριο εργασίας ζητούν τρεις
Συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες

της Τουρκίας με αίτημα τους προς την
Τουρκική Εθνοσυνέλευση στην οποία εκ-
κρεμούν κανονισμοί για τη ψήφιση σχετι-
κής πρόνοιας στον Εργασιακό Νόμο. 

Οι τρεις συνομοσπονδίες Turk-Is (Συνο-
μοσπονδία Τουρκικών Συνδικάτων) HAK-
IS (Συνομοσπονδία Πραγματικών Συνδικά-
των) και DISK (Συνομοσπονδία Προοδευ-
τικών Συνδικάτων) ανησυχούν ιδιαίτερα
διότι με την έγκριση των κανονισμών επε-
κτείνεται η δυνατότητα παράτασης της
διάρκειας συμβολαίου απασχόληση καθο-
ρισμένης διάρκειας. ΟΙ Εργατικές Συνομο-
σπονδίες εκτιμούν ότι αν νομοθετηθεί μια
τέτοια ρύθμιση θα αποδειχθεί πολύ αρνη-
τική για τους εργαζόμενους διότι οι εργα-
ζόμενοι με συμβόλαια καθορισμένου χρό-
νου δεν θα δικαιούνται καταβολή επιδόμα-
τος προειδοποίησης που προνοείται στο

νόμο περί ασφάλειας της εργασίας. 
Επισημαίνεται ότι εργαζόμενοι ηλικίας

κάτω των 25 ετών και άνω των 50 δεν θα δι-
καιούνται επίδομα απόλυσης και προειδο-
ποίησης όταν απασχολούνται με σύμβαση
εργασίας καθορισμένης διάρκειας (ως προ-
σωρινοί) και μια τέτοια πρόνοια θα οδηγή-
σει σε άδικες πρακτικές για τους εργαζόμε-
νους. 

Δημιουργούνται με αυτή τη νομοθετη-
μένη πρόνοια διακρίσεις μεταξύ των εργα-
ζομένων οι οποίες θα οδηγήσουν προοδευ-
τικά επιδείνωση των ρυθμίσεων εργασίας
και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναπόφευκτα
θα υπάρξει αναταραχή των πάντων διότι ο
εργασιακός νόμος στην Τουρκία θα βασίζε-
ται σε διάρκεια απασχόλησης ακαθορίστου
χρόνου. 

Επιπρόσθετα η διάκριση που προωθείται
στη βάση της ηλικίας αντιβαίνει και στην
αρχή της ισότητας που προνοείται στο
Τουρκικό Σύνταγμα. 

Στην προτεινόμενη τροποποίηση του
Νόμου υπάρχει πρόνοια για εργαζόμενους
κάτω των 25 ετών με απασχόληση μικρό-
τερη των 19 ημερών εργασίας. Και καταρ-
γείται η υποχρέωση για καταβολή πιο μα-
κροπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών
για την ηλικία αυτή. Η πρόνοια αυτή θα κα-

ταργήσει για τους εργαζόμενους το ζωτικής
σημασίας δικαίωμα πού αφορά κάλυψη
ανεργίας, ανικανότητας για εργασία, με-
γάλη ηλικία, θάνατο, επαγγελματική βλάβη,
ασθένεια λόγω εργασίας και μητρότητα. Οι
Συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες αντιτί-
θενται στον προτεινόμενο κανονισμό διότι
αντιβαίνει στην έννοια του δικαιώματος για
κοινωνική ασφάλεια. ́ Ενας τέτοιος κανονι-
σμός θα αποκλείει λόγω ηλικίας εργαζόμε-
νους από δικαιώματα κοινωνικής ασφάλι-
σης και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις
πρόνοιες του Συντάγματος και το δικαίωμα
σε ισότητα και κοινωνική ασφάλεια. 

Στόχος της νέας πρόνοια είναι η διάδοση
της μερικής απασχόλησης και οι Συνδικαλι-
στικές Συνομοσπονδίες αντιτίθενται σε μια
τέτοια ρύθμιση διότι θα προκαλέσει απώ-
λεια δικαιωμάτων για σύνταξη γήρατος και
ανικανότητας και για επίδομα ανεργίας. 

Οι τρεις Συνομοσπονδίες ως εκπρόσωποι

δεκάδων εκατομμυρίων εργαζομένων ζη-
τούν απόσυρση της πρότασης διότι θα οδη-
γήσει σε παραβίαση δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων τα οποία είναι κατοχυρωμένα
από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία. Τονί-
ζουν δε στο διάβημα τους προς την Εθνο-
συνέλευση ότι αυτές τις δύσκολες μέρες
που η χώρα καταβάλλει προσπάθειες να
διαχειρισθεί την πανδημία και την τραγω-
δία από το σεισμό με στόχο την αποθερα-
πεία των τραυμάτων της, είναι κοινό αίτημα
όλων των εργαζομένων να αποσυρθεί από
την ημερήσια διάταξη της Μεγάλης Εθνο-
συνέλευσης η πρόταση αυτή η οποία προ-
καλεί μέγιστη ανησυχία διότι οδηγεί σε στέ-
ρηση από τα δικαιώματα τους. 

Ενωμένο το Συνδικαλιστικό Κίνημα
καλεί τα πολιτικά κόμματα και την Εθνο-
συνέλευση να συμβαδίσουν με την κοινή
λογική και να εισακούσουν το αίτημα και
τις επιθυμίες των εργαζομένων. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε, αναφέρουν οι
τρεις Συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες, ότι
με πίστη εμμένουμε στο αίτημα των εργα-
ζομένων και καλούμε σε αντιμετώπιση θε-
μάτων που αφορούν την εργασία μέσω των
μηχανισμών του κοινωνικού διαλόγου ο
οποίος έχει μακρόχρονη ιστορία στη χώρα
μας. n

ΟΥπουργός Οικονομικών απαντών-
τας σε ερώτηση δημοσιογράφων
δήλωσε ότι περικοπές στους μι-

σθούς δημοσίων υπαλλήλων θα εμβάθυναν
την οικονομική ύφεση.

Ο ΥπΟικ τόνισε ότι θα έφερνε αντίθετα
αποτελέσματα στην κυπριακή οικονομία η
μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλή-
λων.

Η δήλωση δόθηκε σε ερώτηση δημοσιο-
γράφου για την πιθανότητα περικοπών

στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων
και ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι
λόγω της στοχευμένης πολιτικής της κυ-
βέρνησης και της αντοχής των δημόσιων οι-
κονομικών έως τώρα δεν κρίθηκε αναγκαίο
να γίνουν οι όποιες περικοπές στις κυβερ-
νητικές δαπάνες.

Επέσυρε επίσης την προσοχή και στα νέα
Σχέδια Στήριξης εργαζομένων και επιχειρή-
σεων.

Συμπληρώνοντας τόνισε ότι η μείωση

στους μισθούς ή στις αναπτυξιακές δαπά-
νες ακόμα και στα κονδύλια που αφορούν
την κατασκευή υποδομών του κράτους θα
επέφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια δη-
μοσιογραφικής διάσκεψης κατά την οποία
ανακοινώθηκαν τα επιπρόσθετα μέτρα στή-
ριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων στα
πλαίσια νέων περιορισμών που επιβλήθη-
καν για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του COVID-19. n

ΥΠΟΙΚ: Περικοπές στους δημοσίους υπαλλήλους θα έπλητταν την κατανάλωση
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Τα δάση στην ΕΕ μεγαλώνουν σε ένα
πλατύ και ποικίλο οικολογικό περι-
βάλλον, από τα Aρκτικά στα Μεσο-

γειακά και από τις Αλπικές ζώνες στα χα-
μηλά. Πέρα από αυτό τα δάση επηρεάζον-
ται από ανθρώπινες δραστηριότητες
διαμέσου των αιώνων. 

Η βιοποικιλότητα που υπάρχει στην ΕΕ
είναι ανεκτίμητη τόσο από βιολογικής, αι-
σθητικής αλλά και από άποψης γενετικού
υλικού. Πρόκειται για μια φυσική κληρονο-
μιά ευπαθή που έχουμε όλοι μας υποχρέωση
να διαφυλάξουμε με υπευθυνότητα για εμάς
αλλά και για τις επερχόμενες γενιές. 

Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αποφά-
σισε στην αυγή της τρίτης χιλιετίας τη δη-
μιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων
περιοχών. Το δίκτυο αυτό με την ονομασία
“NATURA 2000” διαδραματίζει σημαντι-
κότατο ρόλο για τη διαφύλαξη των φυσι-
κών πόρων της ΕΕ. Η δημιουργία του δι-
κτύου “NATURA 2000” είναι επίσης μια ευ-
καιρία για να καταδειχθεί σε όλους ότι οι
περιβαλλοντικοί παράμετροι μπορούν να
ενσωματωθούν σε πολιτικές της ΕΕ.

Στην ΕΕ υπάρχουν πολλές χιλιάδες τύποι
φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), όπου
διαβιώνουν 150 και πλέον είδη θηλαστικών,
250 είδη πτηνών, 180 είδη ερπετών και αμ-
φιβίων, 150 τουλάχιστο είδη ψαριών, 10.000
είδη φυτών και τουλάχιστο 100.000 είδη
ασπόνδυλων. Οι αριθμοί αυτοί μαρτυρούν
το τεράστιο πλούτο της φυσικής μας κλη-
ρονομιάς που έχουμε ευθύνη να διαφυλά-
ξουμε.

Μεταξύ των φυτών απειλούνται 3000
είδη ενώ περίπου 27 κινδυνεύουν άμεσα να
εξαφανιστούν. Η τόσο μεγάλη συρρίκνωση
ειδών είναι αποτέλεσμα της υποβάθμισης
των διαφόρων οικοτόπων απαραίτητων για
την επιβίωσή τους. Δυστυχώς για την αν-
θρωπότητα μέσα σε διάστημα ολίγων δε-
καετιών η εντατικοποίηση πλήθους ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων (γεωργία, βιομηχα-
νία, τουρισμός, ενέργεια κ.α.) οδήγησε σε
καταστροφή ή στη καλύτερη περίπτωση
στη συρρίκνωση των οικοσυστημάτων πε-
ριορίζοντας έτσι την άγρια ζωή. 
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια πολιτική για τη
διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς
σ΄ολόκληρη την επικράτειά της. Το πρώτο
πρόγραμμα ξεκίνησε το 1973. Δέκα χρόνια
μετά δημιουργούνται ειδικά χρηματοδοτικά
μέσα. Το 1992, η συνθήκη του Μάαστριχτ
καθιερώνει την υποχρέωση ενσωμάτωσης
της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες
τις πολιτικές της ΕΕ. Η κοινοτική νομοθε-
σία στηρίζεται σε δύο κείμενα: Την οδηγία
για τα πτηνά (οδηγία 79/409/ΕΟΚ), και την
οδηγία για τα ενδιαιτήματα, Οικοτόπους,
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Οι δύο αυτές οδηγίες
αποβλέπουν στην προστασία των φυσικών
περιοχών καθώς και των διαφόρων ειδών
χλωρίδας και πανίδας με τη δημιουργία κυ-
ρίως ενός Ευρωπαϊκού δικτύου προστα-
τευόμενων περιοχών. Η δημιουργία του δι-

κτύου “NATURA 2000” αποτελεί τον κεν-
τρικό άξονα της πολιτικής της ΕΕ για τη
διατήρηση της φύσης και μια σημαντική
πρόκληση για τα εικοσιεπτά κράτη μέλη. 
Πιο είναι το πρώτο στάδιο για να κη-
ρυχθεί μια περιοχή σε προστατευόμενη

Κατά το πρώτο στάδιο πρέπει να γίνει
ακριβής επιστημονική αξιολόγηση σε κρα-
τική κλίμακα για κάθε οικότοπο ή άλλο
είδος Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στη συ-
νέχεια εντοπίζονται οι περιοχές με το μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον, κατάλογος των οποίων
υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
προεπιλογή των περιοχών γίνεται στη βάση
των πιο κάτω κριτηρίων: 

Αντιπροσωπευτικότητα, οικολογική ποι-
ότητα του οικότοπου, μέγεθος και πυκνό-
τητα του πληθυσμού του κάθε είδους, βαθ-
μός απομόνωσης σε σχέση με τον χώρο 
φυσικής εξάπλωσης, έκταση που καταλαμ-
βάνουν κ.ά.

Ποιο είναι το δεύτερο στάδιο για να κη-
ρυχθεί μια περιοχή σε προστατευό-
μενη;

Κατά το δεύτερο στάδιο, η επιλογή γίνε-
ται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνερ-
γασία με τα κράτη μέλη. Κάθε περιοχή που
προτείνεται αξιολογείται ανάλογα με το εν-
διαφέρων που παρουσιάζει : για την πορεία
των αποδημητικών πτηνών, την ολική της
επιφάνεια, τη συνύπαρξη διαφόρων τύπων

ενδιαιτημάτων και ειδών και τέλος τη μο-
ναδικότητά της.

Σε περίπτωση που κράτος μέλος παρα-
λείψει να προτείνει μια περιοχή εξαιρετικής
σημασίας η ευρωπαϊκή  επιτροπή έχει δι-
καίωμα να προτείνει την προσθήκη της στο
κατάλογο.
Πως επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισμός
των ειδικών ζωνών διατήρησης

Από τη στιγμή που μια περιοχή επιλέγε-
ται ως τόπος κοινοτικής σημασίας τα κράτη
μέλη έχουν προθεσμία έξι ετών, για να τη
χαρακτηρίσουν ως ειδική ζώνη προστασίας.
Κατά τη διάρκεια των έξι ετών, τα κράτη
μέλη ετοιμάζουν σταδιακά τη νομοθεσία
τους για τη προστασία και διαχείριση των
εν λόγω περιοχών.

Η οδηγία για τα ενδιαιτήματα βρίσκεται
στη κατεύθυνση του γενικού στόχου για
αειφόρο ανάπτυξη. Πέρα όμως από αυτό το
δίκτυο “NATURA 2000” δεν αποσκοπεί
στη δημιουργία χώρων όπου κάθε συστη-
ματική ανθρώπινη επέμβαση θα αποκλεί-
εται. Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
των χαρακτηρισμένων περιοχών, η συνέ-
χιση, ή ακόμα και η ενθάρρυνση των αν-
θρώπινων δραστηριοτήτων πιθανό να είναι
απαραίτητη. Οι ανθρώπινες δραστηριότη-
τες πρέπει ωστόσο να είναι συμβατές με  τη
διατήρηση των χαρακτηρισμένων τοποθε-
σιών. Τίποτα δεν εμποδίζει τις κρατικές
αρχές να εγκρίνουν μια νέα δραστηριότητα
εφόσον τα αποτελέσματα της εκτίμησης
δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς
επιπτώσεις στην περιοχή.
Ποιος επωμίζεται το  κόστος διαχείρι-
σης του δικτύου “ NATURA 2000”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τις εθνι-
κές κυβερνήσεις, χρηματοδοτούν τα ανα-
γκαία μέτρα για τη διατήρηση των περιο-
χών “NATURA 2000”. n
Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο Δασοπόνο.

Η  διαχείρηση της φυσικής μας κληρονομιάς στην ΕΕ
και το πρόγραμμα “NATURA 2000”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Του Γιώργου Γεωργίου,
ΑΔΛ στο Τμήμα Δασών Προϊστάμενο
του Κλάδου Δασικής Μηχανικής

Ένα νέο διεθνές πρότυπο για τις υπηρεσίες εκμάθησης γλωσσών 

Με περισσότερες από επτά χιλιά-
δες διαφορετικές γλώσσες σε όλο
τον κόσμο, δεν είναι περίεργο ότι

η γνώση μιας νέας γλώσσας, πέραν της μη-
τρικής, αποτελεί πλεονέκτημα στην αγορά
εργασίας. Η εκμάθηση ωστόσο μιας ξένης
γλώσσας απαιτεί πολλές εκατοντάδες ώρες
μελέτης, οπότε είναι λογικό ο ενδιαφερόμε-
νος να ψάχνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ή πάροχο υπηρεσιών που είναι αξιόπιστο και
παρέχει ποιότητα μάθησης. Το Διεθνές Πρό-
τυπο για τις υπηρεσίες εκμάθησης γλωσ-
σών, ISO 29991, μόλις εκπονήθηκε για να
διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις μετα-
βαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινω-

νίας.
Το ISO 29991, Υπηρεσίες Εκμάθησης

Γλωσσών – Απαιτήσεις, θέτει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών εκ-
μάθησης γλωσσών, συμβάλλοντας στη βελ-
τίωση της αξιοπιστίας τους και στην προ-
στασία των καταναλωτών από μη επαρκείς
υπηρεσίες. Το εν λόγω πρότυπο ετοιμά-
στηκε με σκοπό να αντικατοπτρίζει την αυ-
ξανόμενη ανάγκη της αγοράς για καλύτερα
καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, προγράμ-
ματα σπουδών και μεγαλύτερη εστίαση
στην ικανοποίηση των εκπαιδευομένων. 

Ο Cheng Yonghong, Συντονιστής της
ομάδας εργασίας των εμπειρογνωμόνων
που ανέπτυξαν το πρότυπο, είπε ότι το επί-
πεδο ποιότητας δύναται να ποικίλει σε με-
γάλο βαθμό μεταξύ των κέντρων μάθησης,
όπως και οι εθνικοί κανονισμοί που διέπουν
την παροχή υπηρεσιών εκμάθησης γλωσ-
σών, καθιστώντας έτσι το διεθνές πρότυπο

ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελ-
τίωση και την αξιολόγηση των προσφερό-
μενων υπηρεσιών. 

Συνέχισε αναφέροντας ότι «Το ISO 29991
συγκεντρώνει τις παγκόσμιες βέλτιστες
πρακτικές και την απαραίτητη εμπειρογνω-
μοσύνη από τους διάφορους κλάδους που
εμπλέκονται στην εκμάθηση γλωσσών,
όπως ο εκπαιδευτικός τομέας, η τεχνολογία,
η γλωσσολογία, η διασφάλιση της ποιότη-
τας και η τυποποίηση».

Το γεγονός ότι εμπλέκονται διάφοροι
κλάδοι στην εκμάθηση γλωσσών διασφαλί-
ζει ότι τα κέντρα μάθησης παρέχουν μια
υπηρεσία που είναι αποτελεσματική και αν-
ταποκρίνεται στις προσδοκίες των ενδιαφε-
ρομένων, εμπνέοντας περισσότερη εμπι-
στοσύνη στην αγορά και παρέχοντας μια
στέρεη βάση πάνω στην οποία η ποιοτική
μάθηση μπορεί να αναπτυχθεί».

Το ISO 29991 αναπτύχθηκε από τη Διε-

θνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 232, Υπηρε-
σίες Εκπαίδευσης και Μάθησης, της οποίας
τη γραμματεία κατέχει ο Γερμανικός Οργα-
νισμός Τυποποίησης (DIN). 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
(CYS) είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης
της Κύπρου. Ως πλήρες μέλος του Διεθνούς
Οργανισμού Τυποποίησης συμμετέχει
ενεργά στις δραστηριότητες τυποποίησης
και συγκεκριμένα στις τεχνικές επιτροπές
όπου εκπονούνται τα Διεθνή Πρότυπα.
Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στις Τε-
χνικές Επιτροπές από φορείς του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Εάν επιθυμείτε συμμε-
τοχή στην εν λόγω τεχνική επιτροπή παρα-
καλώ επικοινωνήστε με τον CYS. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το
πρότυπο επικοινωνώντας με το Κέντρο
Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ)
του CYS. n
Πηγή: ISO

Επιχορηγημένο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης ΚΕΠΑ: 
«Oικονομικές Καταστάσεις. Η ανάλυσή τους και η λήψη αποφάσεων»

Σήμερα και αύριο διεξάγεται από το
Κέντρο Παραγωγικότητας επιχορη-
γημένο πρόγράμμα κατάρτισης με

τίτλο «Oικονομικές Καταστάσεις. Η ανά-
λυση τους και η λήψη αποφάσεων» διάρ-
κειας 7 ωρών. Το πρόγραμμα διεξάγεται από
τις 8.30πμ μέχρι 12.30μμ με την μέθοδο της

εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης
(Διαδικτυακά).

Επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ότι
οι οικονομικές καταστάσεις και μέθοδοι κα-
ταγραφής των συναλλαγών που ισχύουν
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις
πλείστες χώρες του κόσμου, πρέπει να 

γίνουν κατανοητές για να  επιτρέπουν την
έγκαιρη διάγνωση της πορείας μιας επιχεί-
ρησης, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκρι-
μένων στόχων επιχειρησιακού προγραμμα-
τισμού, για τη βελτίωση της κερδοφορίας
της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες,

Διευθυντές Επιχειρήσεων, Ανώτερα Διευ-
θυντικά Στελέχη, Διευθυντές Τμημάτων
καθώς και Υπεύθυνους και Προσωπικό Λο-
γιστηρίων για τους οποίους απαιτείται η
σωστή ανάγνωση των οικονομικών κατα-
στάσεων για λήψη στρατηγικών αποφά-
σεων. n

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

Δώρο Χριστουγέννων σε δικαιούχους
σε ΕΕΕ και άλλους βοηθούμενους

Το Υπουργικό Συμ-
βούλιο στη συνεδρια
του την περασμένη

Παρασκευή, ενέκρινε την
παραχώρηση έκτακτου Χρι-
στουγεννιάτικου Δώρου για
το 2020 στους δικαιούχους
ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος, στους λήπτες δημόσιου βοηθήμα-
τος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλ-
λους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοι-
νωνικής Ευημερίας.

H συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα
€17.538.000 και είναι αυξημένη σε σχέση με
το 2019 που ήταν στα €16.347.000.

Πιο συγκεκριμένα:
α) Στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυη-

μένου Εισοδήματος που είναι δικαιούχοι
κατά το Δεκέμβριο 2020, θα παραχωρηθεί
ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών
αναγκών της οικογένειας τους για το μήνα
Δεκέμβριο 2020, με τον τρόπο που αυτές
υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι
διαβίωσης, όπως αυτό προνοείται στην περί
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νο-
μοθεσία.

β) Στους λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος,
θα παραχωρηθεί ποσό που αντιστοιχεί στο
80% των βασικών αναγκών της οικογένειας

τους για το μήνα Δεκέμβριο
2020, με τον τρόπο που
αυτές υπολογίζονται με βάση
το ελάχιστο καλάθι διαβίω-
σης   όπως αυτό προνοείται
στην περί Ελάχιστου Εγγυη-
μένου Εισοδήματος Νομοθε-
σία.

γ) Σε δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης
Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Ει-
σοδήματα, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δη-
μοσίου βοηθήματος, θα παραχωρηθεί ποσό
ίσο με το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου του
μηνός Δεκεμβρίου 2020 με ελάχιστο ποσό
τα €100.

δ) Στους εγκλωβισμένους, θα παραχωρη-
θεί ποσό ίσο με το επίδομα εγκλωβισμένου
του μηνός Δεκεμβρίου 2020.

ε) Στα παιδιά εγκλωβισμένων τα οποία
διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και
φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυ-
μνάσιο Ριζοκαρπάσου, θα παραχωρηθεί
ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παρα-
χωρηθεί για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

στ) Στις πολύτεκνες μάνες που είναι δι-
καιούχοι του «Σχεδίου Παροχής Επιδόματος
Πολύτεκνης Μάνας» θα παραχωρηθεί πόσο
ύψους €100 έκαστη». n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το ονοματεπωνυμοτου εικονιζόμε-
νου ηθοποιού.
2. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας - Μία
νότα - Μισό... πρωί - Τα έχει ένα...,
ποτό.
3. Μικρά ρέματα νερού - Μουσικό
κομμάτι προορισμένο για μονωδία
(ξεν.) - Είδος ποτηριού σε σχήμα κέ-
ρατος (αρχ.).
4. Ορεινό χωριό της Ρόδου - Παλιά
πρόθεση - Πλεχτό σκεύος από κλαδιά
ιτιάς ή λυγαριάς, για τη μεταφορά
πραγμάτων.
5. Το 402 με γράμματα - Μέσα στο...
χορό - Ό,τι προκαλεί φόβο, φόβητρο
- Τα βραχέα φωνήεντα.
6. Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
- Σύρσιμο, τράβηγμα (αρχ.) - Συμπλε-
κτικό αρχαίων - Σπασμένο ... υνί.
7. Καθένας από τους νοητούς κύ-
κλους της ουράνιας σφαίρας εκατέ-
ρωθεν του Ισημερινού - Μουσική σύνθεση για
τραγούδι (αρχ.).
8. Η ωραία γυναίκα στον μωαμεθανικό παρά-
δεισο - Το 250 με γράμματα - Τίτλος καλλιστείων
- «Σκοτάδι ...»: βαθύ, πυκνό σκοτάδι.
9. Αρχαία ιωνική διάλεκτος - ΑθλητικήΈνωσις
Ορχομενού.
10. Συσκευή εντοπισμού κινούμενων ή ακίνητων
αντικειμένων (ξεν.) - Όμοια ένρινα σύμφωνα.
11. Μέσα στη ... φάκα - ... Εγκογιάν: Καναδός
σκηνοθέτης και σεναριογράφος αρμενικής κατα-
γωγής.
12. Έθνος, φυλή - ... άουτ: σύντομο διάλειμμα
κατά τη διεξαγωγή ενός ομαδικού αθλήματος
(ξεν.).
13. Μάρκα σοκολάτας - Η κεραία του πλοίου
(ξεν.).
14. Αυτό το ίδιο (ιδιωμ.) - Οργανισμός Ανέλκυ-
σης Ναυαγίων.
15. Η ημερήσια εργασία.
16. Ο οποίος (ορχ.) - Η Διονυσία χαϊδευτικά -
Ομόρρυθμη Εταιρεία.
17. Συμβουλές, καθοδηγήσεις.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Επιστημονική, κατεύθυνση μιας κατηγορίας
πραγμάτων που εξετάζει τη δομή και τα χαρα-
κτηριστικά της, ο δομισμός.
2. Ένα σύμφωνο - Βραδυκίνητο, δυσκίνητο -
Αυτό δεν καίγεται (μια γραφή) - Τύπος προσω-
πικής αντωνυμίας β' προσώπου.
3. Το αλάτι (καθ.) - ... Ο' Χάρα: Αμερικανίδα ηθο-
ποιός, ιρλανδικής καταγωγής (1920-2015) - Το
όνειρο (αρχ.).

4. Το μικρό (ιδιωμ.) - Δημήτρης ...: ηθοποιός του
θεάτρου και της τηλεόρασης - Πρόχειρο φαγητό
από ψημένες φέτες ψωμιού με ζαμπόν-τυρί (ξεν.).
5. Αυτοί είναι βαρετοί, πληκτικοί (αρχ.) - ... αλ-
Άραμπ: υδάτινη δίοδος στη συμβολή του Τίγρη
και του Ευφράτη - Είδος οπωροφόρου δέντρου
με πολύσπερμο καρπό, ροιά η κοινή.
6. Υποθέτει - Υλικός... κι αθόρυβος - Η πορεία
του πλοίου (ξεν.) - Έδρασε στην Αλγερία.
7. Αρχαίο υποθετικό - Παλιός τύπος αυτοκινή-
του της Όπελ - Ραλλού ...: Ελληνίδα χορογρά-
φος που ίδρυσε το Ελληνικό χορόδραμα (1915-
1988).
8. Εμπρόθετο άρθρο (πληθ.) - Κύριος... επιστο-
λής - Πρόθεση της αρχαίας - Κάτοικοι γειτονι-
κής μας χώρας.
9. Όργανα για την υλοποίηση στόχων, καταρτι-
σμό και εφαρμογή προγραμμάτων - Εντονότατη
κλίση σε κάτι που απορροφά κάθε σκέψη και
δραστηριότητα του ατόμου (μτφ. πληθ.).
10. Ομαλά, επίπεδα (αρχ.) - Μισά... μισά.
11. Ακέραια, αβλαβή (αρχ.) - Θα είναι το σή-
μερα..., αύριο, (επίρρ.).
12. Ένα άρθρο (πληθ.) - Αρχικά υπεραστικών λε-
ωφορείων.
13. Μυθικός Ελευσίνιος ήρωας, γιος του Κρα-
ναού (καθ.) - Μπαίνουν στο... νωπό.
14. Είναι και ο κρίνος.
15. Δεν είναι νίκη - Πόλη της Σερβίας. 
16. Όπου (επίρρ. αρχ.) - Προτρεπτικό μόριο.
17. Αρνητικά φορτισμένο ιόν.
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Κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου 
για προτίμηση εφαρμογής τηλεργασίας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση οι
ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες
μπορούν να εργαστούν κατά προτί-

μηση με τηλεργασία ή σε χώρους όπου δεν
συναλλάσσονται με κοινό και δεν υπάρχει
αυξημένη διέλευση ατόμων, τηρώντας τα
μέτρα των υγειονομικών πρωτοκόλλων:

1. Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική
Νόσος.

2. Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
(κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 15 ml/min
και αιμοκαθαρώμενοι).

3. Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χει-
ρουργική διόρθωση με σημαντική υπολει-
πόμενη βλάβη ή μη-διορθωμένες συγγενείς
καρδιοπάθειες με υπολειπόμενη βλάβη.

4. Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόν-
των (π.χ. TNF αναστολείς, αναστολείς ιν-
τερλευκίνης) ή άλλων φαρμάκων.

5. Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης
συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων.

6. Ασθενείς με κακοήθεια συμπαγούς ορ-
γάνου ή αιματολογική, που λαμβάνουν χη-
μειοθεραπεία, ακτινοβολία, ανοσοθεραπεία.

7. Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό
CD4 λεμφοκυττάρων < 200/mm3.

8. Κληρονομικές ή επίκτητες ανοσοανε-

πάρκειες.
9. Έγκυες ή λεχωίδες με προεκλαμψία,

σακχαρώδη διαβήτη κύησης ή άλλο νόσημα
το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών.

10. Καρδιακή Ανεπάρκεια οποιασδήποτε
αιτιολογίας (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας)
σταδίου κατά NYHA III ή IV.Καρδιαγγει-
ακή νόσος:

• Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή
επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική
ή εμφύτευση stent τους τελευταίους 12
μήνες

• Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG
(bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, και

• Πρόσφατο ΑΕΕ τους τελευταίους 12
μήνες ή με εγκατεστημένη νευρολογική ση-
μειολογία.

Οι πιο πάνω κατηγορίες έχουν επιλεγεί
βάσει της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογρα-
φίας και λαμβάνοντας υπόψιν και τα μέχρι
τώρα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδη-
μίας της νόσου COVID-19 στο διεθνή
χώρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Νοείται ότι οι συγκεκριμένες πρόνοιες
δεν ισχύουν για άτομα που εμπίπτουν στις
πιο πάνω κατηγορίες και απασχολούνται σε
ατομικού εργασιακούς χώρους και δεν εξυ-
πηρετούν κοινό. n

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργα-
νισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για
καλύτερο προγραμματισμό η εγ-

γραφή των παροχέων που δεν έχουν ενταχ-
θεί ακόμη στο ΓεΣΥ γίνεται σταδιακά και
από την προηγούμενη Τετάρτη, 11 Νοεμ-
βρίου 2020 άρχισε η υποβολή αίτησης για
εγγραφή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)
από τους ακόλουθους παροχείς:

• Εργοθεραπευτές  • Οδοντίατροι
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προχωρούν

σε υποβολή αίτησης εγγραφής ή/και σύνα-
ψης σύμβασης. Σημειώνεται ότι όσον αφορά
στους άλλους επαγγελματίες υγείας (Εργο-
θεραπευτές), μπορούν να υποβάλλουν αι-
τήσεις μόνο ως φυσικά πρόσωπα όπως κα-

θορίζεται από την οικεία νομοθεσία.
Η αίτηση για εγγραφή θα υποβάλλεται

ηλεκτρονικά μέσω της πύλης παροχέων του
ΓεΣΥ στην οποία οι παροχείς θα έχουν πρό-
σβαση από την ιστοσελίδα του ΟΑΥ
(www.gesy.org.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να αποτείνονται είτε
στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ, είτε στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο
17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
info@gesy.org.cy.

Ο Οργανισμός θα ανακοινώσει την ημε-
ρομηνία έναρξης εγγραφής των υπόλοιπων
αυτή τη βδομάδα. n

Εργοθεραπευτές και Οδοντίατροι 
εγγράφονται στο ΓεΣΥ
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Επιβεβαιώνει την πιστοληπτική μας ικανότητα ο «DBRS» 
αναφέρει σε δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών 

Με σχετική ανακοίνωσή του, ο διεθνής Οίκος Πι-
στοληπτικής Αξιολόγησης DBRS, διατηρεί την πι-
στοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας στην επενδυτική βαθμίδα (“BBB(L)”), καθώς και τη
σταθερή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.

Σε δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι
ο Οίκος DBRS αιτιολογεί την απόφασή του για επιβεβαί-
ωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Δημοκρατίας, στη
βάση της συνετού πολιτικής διαχείρισης του δημόσιου χρέ-
ους, των ιστορικά θετικών επιδόσεων της Κυβέρνησης ανα-
φορικά με την ικανότητα μείωσης του δημοσιονομικού ελ-
λείμματος, της συμμετοχής της Κύπρου στην Ευρωζώνη και
του ευνοϊκού επιχειρηματικού και επενδυτικού χαρακτήρα
της.

Επιπρόσθετα, ο Οίκος εκτιμά ότι η σταθερή προοπτική
αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι
είναι συνυφασμένοι με την πιστοληπτική αξιολόγηση είναι

γενικά ισοζυγισμένοι, παρόλη τη συρρίκνωση της οικονο-
μικής δραστηριότητας που προκλήθηκε από την πανδημία
κατά το τρέχον έτος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Οίκος DBRS τονίζει τη σημασία για
μελλοντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης
της Δημοκρατίας, εφόσον η οικονομία καταστεί δυνατό να

επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης
και σε ένα υγιές δημοσιονομικό ισοζύγιο, ενώ παράλληλα
είναι βαρύνουσας σημασίας η περαιτέρω πρόοδος στην ου-
σιαστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο DBRS τονίζει το γεγονός ότι κατά την έναρξη της παν-
δημίας η Κύπρος βρισκόταν σε μια ισχυρή οικονομικά θέση,
δεδομένου ότι αναπτυσσόταν τα τελευταία πέντε χρόνια
με ισχυρούς ετήσιους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και,
τελικά, η οικονομία συρρικνώθηκε σε μικρότερο βαθμό από
ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ακόμη, η Κυβέρνηση μπόρεσε να
ανταποκριθεί στις μέχρι σήμερα οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα υπάρ-
χοντα δημοσιονομικά περιθώρια που ήταν το αποτέλεσμα
συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο ΥπΟικ προσθέτει ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να
στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την πά-
ροδο της πανδημίας να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς,
τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγ-
κράτηση της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κυβέρνηση στηρίζει την
κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο
στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα
κατάλληλα οικονομικά σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν τη
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων και κονδυλίων.

Με τη δήλωση του ο ΥπΟικ κάλεσε τα κοινοβουλευτικά
κόμματα να προχωρήσουν με έγκριση του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού – τον οποίο χαρακτηρίζει προϋπολογισμό
εκτάκτου ανάγκης – με πνεύμα συναίνεσης και μακριά από
κομματικές αντιπαραθέσεις, με σκοπό την επίτευξη του κοι-
νού μας στόχου για ελαχιστοποίηση των οικονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας και την επαναφορά της οικονομίας
σε θετικούς ρυθμούς. n

Αποφασίστηκε σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής 
Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης

Όπως επισημαίνεται σε επίσημη
ανακοίνωση η εφαρμογή του ΓεΣΥ
καθιστά αναγκαία τη συνεχή κατα-

γραφή και παρακολούθηση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την ποι-
οτική αναβάθμισή τους, την προστασία και
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθε-
νών, καθώς και τη μείωση του κόστους πα-
ροχής υγειονομικής φροντίδας.

Προστίθεται στην ανακοίνωση ότι για
σκοπούς παραγωγής, εφαρμογής και συνε-
χούς ελέγχου της εφαρμογής των κλινικών
πρατικών και πρωτοκόλλων, με χθεσινή
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διο-
ρίζεται Συντονιστική Επιτροπή για την ετοι-
μασία ολοκληρωμένης πρότασης ως προς
την οργάνωση και τη δημιουργία Εθνικού

Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, το οποίο
θα συντονίζει τη διαδικασία αυτή και θα
διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και τη
διαφάνεια στις ακολουθούμενες διαδικα-
σίες.

Το  Κέντρο, ανάμεσα σε άλλα, θα αναλά-
βει την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα
μεθοδολογίας κατευθυντήριων οδηγιών και
ορθής κλινικής πρακτικής, την προσαρμογή
σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και κλι-
νικά πρωτόκολλα για διαφορετικές κλινικές
οντότητες και επίπεδα φροντίδας, την ανά-
πτυξη/προσαρμογή του συστήματος των
Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG)
που θα ισχύσουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, την
ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης
και Ελέγχου (monitoring & follow-up) της

εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών
και πρωτοκόλλων και την αξιολόγηση της
εφαρμογής πολιτικών υγείας για τις κατευ-

θυντήριες οδηγίες και, τα κλινικά πρωτό-
κολλα και το σύστημα DRG. n

Εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία για Διοικητικούς Λειτουργούς, Γ.Δ.Π., Γ.Κ.Π.
και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού ανακοινώνει ότι η επό-
μενη εξέταση στην Κυπριακή Νομο-

θεσία θα διεξαχθεί στη Λευκωσία την Πα-
ρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 από τις 2.30
μ.μ. έως 4.30 μ.μ.

Ο τόπος διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτα-
σης θα γνωστοποιηθεί αργότερα με προσω-
πική επιστολή προς τους αιτητές.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν:
(α) Δημόσιοι υπάλληλοι, κάτοχοι μόνιμης

ή προσωρινής θέσης Διοικητικού Λειτουρ-
γού και Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, καθώς και υπάλληλοι οργανι-
σμών δημόσιου δικαίου, που έχουν υποχρέ-

ωση να επιτύχουν σ’ αυτήν την εξέταση
σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της οι-
κείας θέσης, και

(β) Εργοδοτούμενοι αορίστου ή ορισμέ-
νου χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια
υπηρεσία ή σε οργανισμούς δημοσίου δι-
καίου που εκτελούν τα καθήκοντα θέσης, το
σχέδιο υπηρεσίας της οποίας απαιτεί επιτυ-
χία στην πιο πάνω εξέταση.

Κατά την εξέταση, οι εξεταζόμενοι μπο-
ρούν να φέρουν μαζί τους και να συμβου-
λεύονται μόνο τα κείμενα του Συντάγματος
και των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. ΄Αλλα βοηθήματα ή έτοιμες απαντή-
σεις απαγορεύονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την εν
λόγω εξέταση είναι διαθέσιμες στην ιστοσε-
λίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω από την
επιλογή «Εξετάσεις» και στη συνέχεια «Εξε-
τάσεις για Δημοσίους Υπαλλήλους».

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
πιο πάνω εξέταση, πρέπει να το δηλώσουν
με επιστολή τους προς τη Διευθύντρια του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού, με αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα
ή Ανεξάρτητο Γραφείο, στο οποίο υπηρε-
τούν. Η εν λόγω επιστολή πρέπει να περιέ-
χει τον τίτλο της θέσης του υπαλλήλου και

το Υπουργείο, Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο
στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί, καθώς και τον
αριθμό του Δελτίου Ταυτότητάς του, τον
Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τηλέ-
φωνο επικοινωνίας.

Οι επιστολές συμμετοχής θα αποστέλ-
λονται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού είτε μέσω Ταχυδρομείου είτε
μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στους
αριθμούς 22602761 και 22602763 και θα γί-
νονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 27
Νοεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι καμιά εκπρόθεσμη αί-
τηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n

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

Η μπάλα ξανά στην… σέντρα ενώ ο Κορωνοϊός… καραδοκεί

Ημπάλα ξανά στην… σέντρα! Επι-
στροφή στα γήπεδα μετά την δια-
κοπή του πρωταθλήματος, λόγω

των αγώνων του Εθνικού μας συγκροτήμα-
τος. Επόμενη διακοπή θα έχουμε στις γιορ-
τές των Χριστουγέννων, Θεού θέλοντος και
φυσικά και Κορωνοϊού.

Συμπληρώθηκε και η 10η αγωνιστική, που
ήταν όλο εκπλήξεις, αφού οι ‘μικροί’ θεω-
ρητικά θέριεψαν και έκαναν τη ζωή των ‘με-
γάλων’ ομάδων οδυνηρή, με αποτέλεσμα
να έχουμε σημαντικές ανακατατάξεις στο
βαθμολογικό πίνακα.

Το στραβοπάτημα του Απόλλωνα, που
γνώρισε την ήττα και μάλιστα εντός έδρας,
από την Καρμιώτισσα (1-2), το εκμεταλ-
λεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η Ανόρ-
θωση που κέρδισε το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Λάρνακος με 1-0 και έπιασε ξανά μόνη την
κορυφή με 23 βαθμούς, αφήνοντας την
ομάδα της Λεμεσού στους 20 βαθμούς. Δεν
ήταν μόνο η ήττα για τον Απόλλωνα, αλλά
η Διοίκηση ανακοίνωσε τη λύση της συνερ-
γασίας της με τον Σωφρόνη Αυγουστή,
που υπενθυμίζουμε πως επέστρεψε στον
Απόλλωνα για δεύτερη φορά στις 4 Οκτω-
βρίου 2019, 35 μέρες μετά την απομά-
κρυνσή του…

Την ήττα γνώρισε και η ΑΕΛ, που έχασε
από την Πάφο με 1-0 και περιορίστηκε στην
3η θέση με 18 βαθμούς. Οι ομάδες της Λε-
μεσού όπως αναφέραμε γνώρισαν τις ήττες,
η Λευκωσία με τρεις ομάδες (ΑΠΟΕΛ,
Ομόνοια και Ολυμπιακός) συμβιβάστηκαν
στις λευκές ισοπαλίες, αποτελέσματα που
δεν τους ικανοποιούν.

Συγκεκριμένα, η Ομόνοια με τη Δόξα, ο
Ολυμπιακός με τη Νέα Σαλαμίνα και ο
ΑΠΟΕΛ εκτός με τον Εθνικό. Ομόνοια,
Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν από 16 βαθ-
μούς, ενώ ο ΑΠΟΕΛ είναι στην 11η θέση με
10 βαθμούς.

Η 10η αγωνιστική συμπληρώθηκε με την
ισοπαλία του Ερμή Αραδίππου και της Ένω-
σης Παραλιμνίου (1-1).

Στην 11η αγωνιστική που θα επαναρχίσει
στις 21 Νοεμβρίου, θα έχουμε πολλά
ντέρμπι και σίγουρα νέες βαθμολογικές
ανακατατάξεις.

Ξεχωρίζουν οι αγώνες, ΑΠΟΕΛ – Ολυμ-
πιακού, ΑΕΛ – Ανόρθωσης και ΑΕΚ –
Απόλλωνα. Ας δούμε αναλυτικά τις πρώτες
10 αγωνιστικές και τι πήραν ή έχασαν οι
ομάδες.
Κορυφή … η ‘Κυρία’

Καλύτερη συγκομιδή βαθμών έχει φέτος
η Ανόρθωση σε σχέση με την προηγούμενη
σεζόν, με συμπληρωμένες τις δέκα πρώτες
αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Φέτος, η
ομάδα τςη Αμμοχώστου εξασφάλισε 23
βαθμούς, σε σχέση με την περσινή που είχε
λάβει 22 βαθμούς, μετά από δέκα αγωνιστι-
κές και με συντελεστή τερμάτων 21-5.

Πάντως, στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε
λιγότερα γκολ (17) και δέχθηκε περισσό-
τερα (7), όμως εξασφάλισε ένα βαθμό πε-
ρισσότερο.

Επίσης, πέρσι την ίδια χρονική περίοδο η
‘Μεγάλη Κυρία’ ήταν αήττητη με έξι νίκες
και τέσσερις ισοπαλίες, ενώ φέτος κατα-
γράφει επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μία
ήττα.

Τρεις αγωνιστικές υπολείπονται για την
ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Με ΑΕΛ
στο Τσίρειο, Ένωση εντός και στο φινάλε με
τη Δόξα στο Μακάρειο Στάδιο.
Πλήγωσε πολύ η… ήττα

Στον Απόλλωνα προσπαθούν να χωνέ-
ψουν ακόμα την πρώτη ήττα στο πρωτά-
θλημα. Βλέπετε, πείραξε και μάλιστα αρ-
κετά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε…, μάλι-

στα πλήγωσε πολύ η εκκωφαντική αποτυ-
χία στο ματς με την Καρμιώτισσα. Παρά τα
‘καμπανάκια’ που είχε κτυπήσει η ομάδα
των Πολεμιδιών, όχι μόνο την προηγούμενη
αγωνιστική όταν έφερε ισοπαλία με την
Ανόρθωση, αλλά κόντρα σε όλες τις άλλες
μεγάλες ομάδες (με εξαίρεση την ΑΕΛ) δεν
φρόντισε ο Σωφρόνης Αυγουστή να λάβει
τα μέτρα του και την πλήρωσε τόσο η
ομάδα όσο και ο ίδιος που αποδεσμεύτηκε
και ανέλαβε την ευθύνη της ήττας, όπως
δήλωσε στη συνέντευξη τύπου μετά τον
αγώνα.

Μπαίνουν στα πιο δύσκολα (θεωρητικά)
στην πορεία οι κυανόλευκοι με την επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος. Πρώτα έχουν
την ΑΕΚ εκτός έδρας, μετά θα αναμετρη-
θούν με τη συμπολίτισσα τους ΑΕΛ. Οι
‘κυανόλευκοι’, λοιπόν καλούνται να δείξουν
χαρακτήρα στη συνέχεια και να αποδείξουν
ότι μπορούν να απαντήσουν δυναμικά.

Ο Απόλλωνας πέτυχε έξι νίκες, δύο ισο-
παλίες και μία ήττα. Έχει την καλύτερη επί-
θεση (19) και έξι κατά όσα έχει και η Ομό-
νοια.
Από τις καλύτερες

Η ΑΕΛ, μετά το πέρας 10 αγωνιστικών
στο φετινό πρωτάθλημα φιγουράρει στην 3η

θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς από
τις έξι νίκες που πέτυχε μέχρι τώρα, χωρίς
καμία ισοπαλία και τέσσερις ήττες. Αυτή
είναι μία από τις καλύτερες πορείες που
έκανε την τελευταία δεκαετία.

Όσον αφορά τα γκολ, τα 16 που έβαλε
μέχρι τώρα η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ
αποτελούν την 3η καλύτερη επίδοση της τε-
λευταίας δεκαετίας, ενώ το 13 παθητικό
είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση, μετά τα
16 που δέχθηκε την περίοδο 2015-16. Στην
περσινή περίοδο, στην πρώτη φάση του
πρωταθλήματος η ΑΕΛ δέχθηκε 26 γκολ
και πέτυχε 27.
Βαρίδια στα πόδια της…

Η νηστεία συνεχίστηκε για την Ομόνοια
που για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι πρωτα-
θλήματος έμεινε άσφαιρη και έχασε  άλλους
δύο πολύτιμους βαθμούς. Η ισοπαλία με τη
Δόξα είναι άλλη μια απώλεια εκτός προ-
γράμματος και μετρά δύο βαθμούς από
τους 9 διαθέσιμους, με αντίπαλες την
ομάδα της Κατωκοπιάς, τον Ολυμπιακό και
την Ένωση. Με το νέο βήμα, σημειωτό,
έφτασε στους 16 βαθμούς και η διαφορά

από την κορυφή πήγε στο -7 (από το -2 προ
τριών αγωνιστικών) και έβαλε… βαρίδια
στα πόδια της.

Πέρσι μετρούσε 18 βαθμούς και φέτος 16.
Ωστόσο, εκεί που εντοπίζεται η διαφορά και
είναι μεγάλη είναι στην απόσταση από την
κορυφή. Η Ομόνοια τη δεδομένη στιγμή
είναι στο -7 από την πρωτοπόρο Ανόρ-
θωση, ενώ πέρσι ήταν στο -1 και πάλι από
την ομάδα της Αμμοχώστου. Είναι σημαν-
τική η διαφορά και στη συνέχεια (Σαλαμίνα
εκτός, Ερμή εντός) θα πρέπει να… τρέξει
για να μη βρεθεί εκτός τροχιά του βασικού
στόχου της.
Δεν έδωσε συνέχεια… ο Ολυμπιακός

Δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις επι-
τυχίες ο Ολυμπιακός, δεν μπόρεσε να σκο-
ράρει και έμεινε στη λευκή ισοπαλία με τη
Νέα Σαλαμίνα.  Να θυμίσουμε ότι κέρδισε
τον Εθνικό, την Ένωση και την τεράστια
νίκη επί της Ομόνοιας. Η συνέχεια είναι με
το ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και εντός με την Καρ-
μιώτισσα.
Τέσσερα ματς στο ‘ΑΡΕΝΑ’

Ένα παιχνίδι τον μήνα μέσα στο ‘Αρένα’
έδωσε μέχρι σήμερα η ΑΕΚ. Στους εννέα
αγώνες πρωταθλήματος που έχουν δώσει οι
κιτρινοπράσινοι μόνο οι τρεις ήταν μέσα
στην έδρα τους. Τέλη Αυγούστου αντιμε-
τώπισαν τον ΑΠΟΕΛ, τέλη Σεπτεμβρίου
την ΑΕΛ και μέσα Οκτωβρίου τη Δόξα Κα-
τωκοπιάς. Τρία παιχνίδια, τρία νίκες. Με
την επανέναρξη του πρωταθλήματος και
μέχρι την έναρξη του δεύτερου γύρου, η
ΑΕΚ θα δώσει τέσσερις αγώνες μέσα στο
‘Αρένα’ και το γεγονός αυτό θεωρείται μια
καλή ευκαιρία για να καλύψει το χαμένο
έδαφος. Θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα,
εκτός με Εθνικό, θα ακολουθήσουν τρία
σερί εντός έδρας ματς κατά σειρά με Ολυμ-
πιακό, το εξ αναβολής με Πάφο και ακο-
λούθως με Νέα Σαλαμίνα. Τρία παιχνίδια
που κρύβουν πολλές παγίδες.
Από το …κακό στο χειρότερο ο ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ πάει από το κακό στο χειρό-
τερο, δημιουργώντας αυτομάτως σωρεία
αρνητικών επιδόσεων με τα αποτελέσματά
του. Ο τραγικός απολογισμός των 10 βαθ-
μών (δύο νίκες, τέσσερις ισοπαλίες, τρεις
ήττες) και στην εντέκατη θέση σε 9 αγώνες,
παίρνει θέση στα χειρότερα της ιστορίας
του, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Μοιάζει εν
ολίγοις κάρο που κόλλησε στη λάσπη και ο
Μικ Μακάρθι καλείται πλέον να δώσει τη
λύση. Η συνέχεια για το ΑΠΟΕΛ, με δύο
αγώνες, με Ολυμπιακό εντός και Νέα Σα-
λαμίνα εκτός. Αν καταφέρει και πάρει τα
τρίποντα, ίσως εκμεταλλευτεί τα ντέρμπι
που θα δώσουν οι πρωτοπόροι και να μει-
ώσει την μεταξύ τους διαφορά, αν όχι τότε
ο τίτλος του πρωταθλητή, θα κάνει… φτερά
από τον μήνα Νοέμβριο…
Υπερπολύτιμος βαθμός…

Πολύ θετικός κρίνεται για την προσφυ-
γική ομάδα της Δόξας Κατωκοπιάς το απο-
τέλεσμα κόντρα στην Ομόνοια (0-0). Η
ομάδα πήρε ένα υπερπολύτιμο βαθμό και
βλέπει πιο αισιόδοξα τη συνέχεια.  Είναι
στην 8η θέση με 13 βαθμούς. Επόμενος αν-
τίπαλός της είναι ο Ερμής Αραδίππου και
μετά εκτός με την Πάφο.
Βλέπει ‘μεγάλους’ και… αφηνιάζει!

Η νίκη της Καρμιώτισσας επί του Απόλ-
λωνα μέσα στο Τσίρειο (2-1) αποτελεί μια
από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ως τώρα στο
πρωτάθλημα. Η ομάδα των Πάνω Πολεμι-
διών, που κερδίζει τις εντυπώσεις, έφθασε
σ’ ένα σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο,
φθάνοντας στους 10 βαθμούς.

Να θυμίσουμε ότι πριν την επιτυχία επί
του Απόλλωνα είχε πάρει βαθμό κόντρα

στο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (2-2), την ΑΕΚ (0-0)
και την Ανόρθωση (1-1). Δέχθηκε στενή
ήττα από την Ομόνοια στο ΓΣΠ (1-0).
Μόνο με την ΑΕΛ έχασε με δύο γκολ δια-
φορά (1-3). Επόμενος αντίπαλός της είναι
ο Εθνικός Άχνας εντός και ο Ολυμπιακός
εκτός.
Κοντά στην εξάδα η Πάφος

Οι τέσσερις νίκες αποτελούν για την
Πάφο το δεύτερο καλύτερο σερί του πρω-
ταθλήματος ως τώρα και βρίσκεται σταθερά
σε ανοδική πορεία. Έφθασε τους 14 βαθ-
μούς, με τους 12 βαθμούς να τους έχει συγ-
κεντρώσει στα τελευταία τέσσερα ματς.
Προηγουμένως δηλαδή, στα πρώτα πέντε
παιχνίδια είχε μαζέψει μόλις 2 βαθμούς.

Η Παφιακή ομάδα έχει στη συνέχεια δύο
φαινομενικά εύκολα παιχνίδια, με Παραλί-
μνι εκτός και εντός  τη Δόξα. Αν τα κερδίσει
σίγουρα θα είναι για πρώτη φορά μέσα
στην πρώτη εξάδα.
Ικανοποίηση για το ‘Χ’ με τον ΑΠΟΕΛ

Στον Εθνικό υπάρχει ικανοποίηση για
τον βαθμό που πήρε η ομάδα στο παιχνίδι
με του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει πίστη και αισιοδο-
ξία ότι θα έρθουν και οι νίκες για να ανα-
κάμψει και βαθμολογικά. Ο Εθνικός είναι
στη 12η θέση με 6 βαθμούς. Την ερχόμενη
Κυριακή θα αγωνιστεί εκτός με την Καρ-
μιώτισσα και εντός με την ΑΕΚ Λάρνακας.
Στον πυθμένα η Νέα Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα στην τελευταία θέση
της βαθμολογίας με μόλις πέντε βαθμούς,
σε δέκα αγώνες (μία νίκη, δύο ισοπαλίες,
επτά νίκες). Μόνο στο άκουσμα αυτή της
πρότασης κανένας στην ομάδα της Αμμο-
χώστου δεν νοιώθει άνετα. Εξάλλου, οι
στόχοι στην αρχή της χρονιάς ήταν γι’
αλλού.

Μέχρι το τέλος του Α΄ γύρου παίζουν με
Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ εντός και Καρμιώ-
τισσα εκτός. Πολύ δύσκολα παιχνίδια, αλλά
επιβάλλεται να πάρει η Νέα Σαλαμίνα το
μέγιστο κέρδος. Αντίθετα, τα πράγματα θα
είναι ακόμα πιο δύσκολα.
15η θέση η Κύπρος, αλλά πλησιάζει η
Ελλάδα

Ο εντός έδρας αγώνας της Ομόνοιας με
τον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένος
για τις 3/12 παίρνει χαρακτήρα τελικού για
την Κύπρο, καθώς θέλουμε πάση θυσία νίκη
ή έστω ισοπαλία για να ξεπεράσουμε τη
Δανία και να κατακτήσουμε στο τέλος της
φετινής  σεζόν τη 14η ή τη 15η θέση στη
βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ, ώστε σε δύο χρό-
νια (2022-23) να συμμετάσχουμε με δύο
ομάδες στο Τσάμπιονς Λιγκ και με άλλες
τρεις ομάδες σε Γιουρόπα και Κόνφερενς
Λιγκ.

Φυσικά υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια
της Ομόνοιας εκτός έδρας (Γρανάδα, Αϊντ-
χόφεν), αν κάνει την έκπληξη τότε σίγουρα
θα τερματίσουμε 15η ή ακόμα και 14η θέση.
Η Δανία (14η) που εκπροσωπείται από την
Μίντιλαντ στο Τσάμπιονς Λιγκ, μάλλον δεν
θα πάρει κι άλλους βαθμούς καθώς ο Όμι-
λος με Λίβερπουλ, Άγιαξ και Αταλάντα θε-
ωρείται από τους πιο δύσκολους στη διορ-
γάνωση.
Ανεβαίνει σταθερά η Ελλάδα

Οι μεγάλες νίκες που πήραν ΑΕΚ και
ΠΑΟΚ, πρόσφεραν 800 βαθμούς στην Ελ-
λάδα. (25.000) που παρότι δεν ανέβηκε
θέση και παραμένει στην 17η μείωσε πλέον
αισθητά την απόσταση από την Σερβία
(25.250), την Κύπρο (27.250) και τη Δανία
(27.375). Η Ελλάδα είναι πλέον έξι νίκες
μακριά από την Κύπρο, όμως έχει τρεις ομά-
δες (Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) στους ομί-
λους με προοπτική πρόκρισης στην νοκ-
αουτ φάση. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Κάθε Κυριακή μεσημέρι σας περιμένουμε 
για ένα πλούσιο μπουφέ στους χώρους 

του Grey Terrace με μόνο €13.90! 
Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε 

στο 22667985

Εντατικές επαφές Γενικού Γραμματέα
με τους Επαγγελματικούς Κλάδους

ΟΓ.Γ. της Οργάνωσής μας από
την επομένη μέρα της εκλογής
του, άρχισε εντατικές επαφές με

τους Κλάδους, με σκοπό αφ’ ενός μεν
την αλληλογνωριμία αφετέρου δε τη
συζήτηση των διαφόρων συνδικαλιστι-
κών θεμάτων τόσο των Κλαδικών όσο
και των οριζόντιων θεμάτων που αφο-
ρούν ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία
και την ΠΑΣΥΔΥ ειδικότερα.  Σύντομα
ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των
επαφών του Γ.Γ.  με τις αντιπροσωπείες
των Κλάδων.

Ο Γ.Γ. κατ’ αρχήν θέτει το στίγμα για
μια νέα σύγχρονη και ποιοτική Δημό-
σια Υπηρεσία.  Τονίζει στις συναντήσεις
τη θέση του ότι θέλουμε μια εκσυγχρο-
νισμένη Δημόσια Υπηρεσία, αποτελε-
σματική, παραγωγική, που να εξυπηρε-
τεί τον πολίτη και που να εργάζεται σε
σύγχρονες συνθήκες.  Είμαστε, επιση-
μαίνει, στην ψηφιακή εποχή και πρέπει
να απαιτήσουμε όπως η Δημόσια Υπη-
ρεσία εργάζεται σ’ αυτή τη σύγχρονη
ψηφιοποιημένη εποχή.  Στη συνέχεια τί-
θενται πιο συγκεκριμένα για συζήτηση
τα πιο κάτω θέματα:

Ι. Αλλαγή της εικόνας της Δημόσιας
Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

ΙΙ. Βελτίωση του τρόπου επαφής και
επικοινωνίας της ηγεσίας της Οργάνω-
σης με τη βάση.

ΙΙΙ. Παρουσία και παρεμβάσεις της
ΠΑΣΥΔΥ στα Μ.Μ.Ε. και Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης, για θέματα τόσο
συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος όσο
και για θέματα που αφορούν γενικό-
τερα την κοινωνία.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν ολο-
κληρωμένη ενημέρωση των Κλαδικών
Συμβουλίων πάνω στις εξελίξεις για τα
πιο κάτω θέματα που έχει θέσει η 
Οργάνωση ως προτεραιότητα:

Ι. Μονιμοποίηση Εργαζομένων Αορίστου Χρόνου
ΙΙ. Συνταξιοδοτικό
ΙΙΙ. Μεταρρύθμιση

Στις συναντήσεις πραγματοποιείται εκτεταμένη συζή-
τηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε όλα τα θέματα 
και ολοκληρώνεται η κάθε συνάντηση με την παράθεση και
καταγραφή των εισηγήσεων και των θέσεων του κάθε 
Κλάδου. n

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε 
το δείπνο της Κεντρικής Γραμματείας 
προς τους Γενικούς Διευθυντές  

Ηστήριξη των Γενι-
κών Διευθυντών των
Υπουργείων στην

προσπάθεια της Οργάνωσης
μας για υλοποίηση των πά-
γιων στόχων για μια σύγ-
χρονη δημόσια υπηρεσία
στην εξυπηρέτηση του κοι-
νωνικού συνόλου,  αλλά και
με επιλυμένα τα προβλήματα
που ταλανίζουν τα μέλη της .
Η στενή συνεργασία επανα-
βεβαιώθηκε σε  δείπνο  που
πρόσφερε η Κεντρική Γραμ-
ματεία στους Γενικούς Διευ-
θυντές των Υπουργείων. 

Το δείπνο, το οποίο προσφέρθηκε  στο καφεστιάτοριο της
ΠΑΣΥΔΥ Grey Terrace ήταν εξαιρετικά επιτυχές και εγκαι-
νίασε μια στενότερη επικοινωνία και διαβούλευση της δη-
μοσιοϋπαλληλικής συνδικαλιστικής ηγεσίας με τους επικε-

φαλής των Υπουργείων, οι οποίοι αποτελούν και μέλη της
Οργάνωσης μας. Συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθούν οι συ-
ναντήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια αμφίδρομη τακτική και
πλήρης ενημέρωση για τα αναφυόμενα προβλήματα που θα
συμβάλει και στην ταχύτερη επίλυση τους. n

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η παρουσία του Τούρκου Προέδρου στους
εορτασμούς για την ανακήρυξη του ψευ-
δοκράτους, η επίσκεψη του στην περίκλει-
στη πόλη της Αμμοχώστου, είναι σε πλήρη
αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, υπονομεύουν τις προσπάθειες
για άτυπη πενταμερή και δεν συμβάλλουν στη δημιουργία
ενός ευνοϊκού, θετικού κλίματος για επανέναρξη συνομι-
λιών για επίλυση του Κυπριακού.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για τις σημερινές
ενέργειες σχετικά με το άνοιγμα της περι-
φραγμένης περιοχής των Βαρωσίων και για
δηλώσεις που αντιβαίνουν στις αρχές του
ΟΗΕ για επίλυση Κυπριακού. Τέτοιες κινή-
σεις θα προκαλέσουν μεγαλύτερη δυσπι-
στία και ένταση στην περιοχή και θα πρέπει να αντιστρα-
φούν επειγόντως.
Ζοζέπ Μπορέλ, 
Ύπατος Εκπροσώπου της ΕΕ.

Με την επίσκεψη Ερντογάν στα Βαρώσια,
η Τουρκία έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν
ενδιαφέρεται για επίλυση των συγκρού-
σεων. Ακόμα χειρότερα: Ο Ερντογάν προ-
σπαθεί να κόψει στη μέση ένα κράτος –
μέλος της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα πρέπει να έχει συνέπειες. 
Μάνφρεντ Βέμπερ,
Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Απέναντι στον κίνδυνο της χούντας, οι
πρωτοπόροι του Πολυτεχνείου στάθηκαν
άοπλοι. Απέναντι στον κίνδυνο του θανά-
του, εμείς οπλιζόμαστε με τη συνείδησή
μας για να τιμήσουμε τη μεγάλη επέτειο
όπως θα ήθελαν και οι πρωταγωνιστές της.
Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι πολύ
απαιτητικός για όλους μας. Ο κορονοϊός θα
κυριαρχεί στη ζωή μας για πολύ ακόμη, δεν
μπορούμε να συναντιόμαστε χωρίς να ανη-
συχούμε, οι δυνατότητες επικοινωνίας που
παρέχει η τεχνολογία, δεν αποτελούν υπο-
κατάστατο της προσωπικής συνάντησης.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες ειδήσεις
αναφορικά με το εμβόλιο φαίνονται εν-
θαρρυντικές, ίσως συνεχίσουμε να αντιμε-
τωπίζουμε επαναλαμβανόμενους κύκλους
διασποράς του ιού και περιοριστικών μέ-
τρων μέχρι να επιτευχθεί ευρεία ανοσία.
Συνεπώς η ανάκαμψη δεν θα είναι γραμ-
μική αλλά μάλλον ασταθής, με παύσεις και επανεκκινήσεις,
εξαρτημένη από την ανάπτυξη του εμβολίου.
Κριστίν Λαγκάρντ,
Πρόεδρος της ΕΚΤ.


