
Ένταξη των Μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην ΠΑΣΥΔΥ
Την περασμένη Πέμπτη 2 Ιουνίου

υπογράφηκε στην Αίθουσα της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής στα Κεντρικά

γραφεία της Οργάνωση μας, για την ένταξη
του Συνδέσμου Πυροσβεστών Κύπρου
(ΣΥΠΥΚ) στην ΠΑΣΥΔΥ, στη δομή της
οποίας θα λειτουργεί ως αυτόνομος συνδι-
καλιστικός της Κλάδος.  Τη συμφωνία υπέ-
γραψαν εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ ο Γενικός
Γραμματέας της Οργάνωσης, Στράτης Ματ-
θαίου, και εκ μέρους του ΣΥΠΥΚ, ο Πρό-

εδρος του Συνδέσμου, Κώστας Ολύμπιος.
Της υπογραφής είχε προηγηθεί δημοψήφι-
σμα ανάμεσα στα μέλη του ΣΥΠΥΚ με το
90.8% των μελών να τάσσεται υπέρ της
συνεργασίας του Συνδέσμου με την
ΠΑΣΥΔΥ.

Η ένταξη των μελών της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας στους κόλπους της ΠΑΣΥΔΥ,
μίας εκ των μεγαλύτερων και ιστορικότε-
ρων Συντεχνιών του τόπου, η οποία έχει
στο ενεργητικό της σειρά συνδικαλιστικών

επιτυχιών και κατακτήσεων, γίνεται σε μια
κρίσιμη χρονική περίοδο για το Πυροσβε-
στικό Σώμα.  Με την πρόσφατη ψήφιση
Νομοθεσίας για την αυτονόμηση της Πυρο-
σβεστικής επιβάλλεται παράλληλα και η
αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της
Υπηρεσίας, με στόχο την περαιτέρω ανα-
βάθμιση και εκσυγχρονισμό της.

Υπό το φως των προαναφερόμενων

αλλαγών, η επικείμενη αμοιβαία επωφελής
συνεργασία του ΣΥΠΥΚ με την ΠΑΣΥΔΥ
θα ενδυναμώσει τη φωνή των συναδέλφων
πυροσβεστών και θα ενισχύσει την προ-
σπάθειά τους, με κοινό και απώτερο στόχο
την αποτελεσματικότερη προάσπιση και
διεκδίκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων
τους. n

Μετά από ενέργειες της Οργάνωσης μας έχει δρο-
μολογηθεί η έναρξη στη Βουλή της συζήτησης του
Νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό, το οποίο

κατατέθηκε από  την Κυβέρνηση μετά τη συμφωνία που επι-
τεύχθηκε με το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Η συζήτηση αρχίζει
την ερχόμενη  Δευτέρα 13 Ιουνίου στην Ολομέλεια  της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής με πολύ θετικές τις  προοπτικές
για ταχεία ολοκλήρωση της  και τελική έγκριση. 

Όπως έχουμε ήδη τονίσει με τις πρόνοιες του Νομοσχε-
δίου έχει  συμφωνήσει  το Συνδικαλιστικό Κίνημα, αρχικά
των Οργανώσεων των Κρατικών  Υπαλλήλων και της Αστυ-
νομίας και στη συνέχεια και των Οργανώσεων του ευρύτε-
ρου  δημόσιου τομέα. Θετική αναμένεται να είναι και η θέση
και σύσταση των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων. 

Στο επίπεδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής από δικής
μας πλευράς θα καταβληθεί προσπάθεια για κάλυψη από τις

πρόνοιες του Νομοσχεδίου και των συναδέλφων αορίστου
χρόνου,  οι οποίοι αφυπηρέτησαν στο διάστημα μετά την
υπογραφή της συμφωνίας. Κύριος  στόχος να ισχύει και στη
δική τους περίπτωση η πρόνοια για  δικαιούμενο αφορολό-
γητο εφάπαξ από την ημερομηνία υπογραφής της συμφω-
νίας για την επίλυση του Συνταξιοδοτικού στη βάση της
οποία ετοιμάσθηκε το Νομοσχέδιο. n

Αρχίζει στη Βουλή συζήτηση για το Συνταξιοδοτικό
με πολύ θετικές τις προοπτικές για έγκριση του  
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Αισθήματα βαρύτατου πένθους και
βαθιάς θλίψης προξένησε στους κόλ-
πους της ΠΑΣΥΔΥ και της Δημόσια

Υπηρεσίας ο αδόκητος θάνατος της αείμνη-
στης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου διαγνώσθηκε με
υπαραχνοειδή αιμορραγία στον εγκέφαλο
λόγω ρήξης ανευρύσματος σε αρτηρία του
εγκεφάλου. Διακομίστηκε εσπευσμένα με
αεροασθενοφόρο στην Αθήνα, όπου υπο-
βλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμ-
βαση. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες νοση-
λευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ιδιωτικό
νοσηλευτήριο «Υγείας,  στην Αθήνα, όπου
κατάληξε το βράδυ της περασμένης Δευτέ-
ρας, 6  Ιουνίου.

Ακούραστη επαγγελματίας, με μακρά
υπηρεσία στο δημόσιο, φύση ερευνητική και
ανήσυχη και φυσιογνωμία με τις κεραίες
αναπεπταμένες για τα όσα συντελούνταν
στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, κατά-
φερε σε νεαρή ηλικία να ανέλθει όλες τις
βαθμίδες της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρ-
χίας με κορύφωση τον διορισμό της στη

θέση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Ενέργειας
κατά την περίοδο 2010-2013.  Στις 3 Απρι-
λίου 2013 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στη
θέση της Υπουργού Εργασίας, πόστο που
υπηρέτησε τα τελευταία 9 χρόνια και μέχρι
το τέλος της ζωής της.

Ως ΠΑΣΥΔΥ, σημειώνουμε παρένθετα
και τη συνδικαλιστική δραστηριότητα της
εκλιπούσας από τη θέση της Προέδρου του
νεοσύστατου τότε Κλάδου Υπαλλήλων
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της ΠΑΣΥΔΥ,
μετά την απόσχιση της Υπηρεσίας ΦΠΑ από
το Τμήμα Τελωνείων.

Στην εννιάχρονη διαδρομή της ως Υπουρ-
γός Εργασίας η Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέπτυξε
μια πολυσχιδή και πολυδύναμη δράση με
αξιόλογη προσφορά προς το κοινωνικό
σύνολο, καθιστώντας παράλληλα εμβλημα-
τική την παρουσία της στα εργασιακά πράγ-
ματα του τόπου.  Ως Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προωθήσει
σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν όλους
τους τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου,
με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κοινωνικής
πρόνοιας, στα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων και στα θέματα ισότητας των
φύλων.  Ανάμεσα στις σημαντικότερες
μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που έχει προ-
ωθήσει κατά τη θητεία της ως Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
περιλαμβάνονται και η περί Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα
περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία και η
δημιουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επι-
δομάτων Προνοίας και του Μητρώου Κοι-
νωνικών Παροχών για τον ορθό έλεγχο και
εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας
για όλες τις κοινωνικές παροχές καθώς και

το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Εκσυγχρονι-
σμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
και η ίδρυση του Υφυπουργείου Κοινωνικής
Πρόνοιας. Η ικανότητά της αναδείχθηκε
ιδιαίτερα με την επιτυχή διαχείριση των
προβλημάτων της πανδημίας με την αποτε-
λεσματική εφαρμογή από τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου της, όλων των μέτρων που σχε-
διάστηκαν και αποφασίστηκαν. Σε πορεία
υλοποίησης βρίσκονται σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις όπως η θεσμοθέτηση Εθνικού
Κατώτατου Μισθού και μηχανισμού καθο-
ρισμού και αναθεώρησης του επιπέδου του,
η αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας και
συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση καθώς και η
διαδικασία για την ψηφιοποίηση όλων των
παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων για καλύτερη και αμε-
σότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η ΠΑΣΥΔΥ και τα μέλη της εύχονται
θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους οικείους της και συμπα-
ρίστανται στο δράμα τους.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένη Ζέτα. n

Η ΠΑΣΥΔΥ πενθεί και αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τη Ζέτα Αιμιλιανίδου



Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 20222 Υπάλληλος
δημόσιος

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Σοφία Βασιλείου, διορίζεται με δοκιμα-

σία στη θέση Βοηθού Ασφαλιστικού Λει-
τουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, από τις 2 Μαΐου 2022.

Η Ελένη Κινδύνη διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Βοηθού Λειτουργού Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμά-
τωσης Ατόμων με Αναπηρίες, από τις 2
Μαΐου 2022.

Ο Μιχάλης Παναγιώτου, Τεχνικός Μηχα-
νικός (με δοκιμασία), Υπουργείο Εσωτερι-
κών, διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Τε-
χνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15
Απριλίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, Τμήμα Τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών, από τις 15 Απρι-
λίου 2022: Μαρίνος Χριστοδούλου, Μάριος
Δαμασκηνός, Φώτιος Αραούζος, Παναγιώ-
της Ιωάννου.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, διορίζε-
ται με δοκιμασία στη θέση Ταχυδρομικού
Λειτουργού, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρε-
σιών, από τις 15 Ιουνίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Δασικού Λειτουργού, Τμήμα Δασών,
από τις 16 Μαΐου 2022: Παύλος Κυπριανού,
Κυριάκος Γρηγορίου, Μαρίνος Κυριακίδης,
Κυριάκος Δημητρίου, Αγγελόδημος Πασι-
ουλής, Νεκτάριος Χριστοφή, Σόλων Πογια-
τζής, Χαρούλα Παναγιώτου, Αντρέας Σω-
φρονίου, Πέτρος Ιακώβου, Ιάκωβος Κασινί-
δης, Θεοδόσης Σταύρου, Μιχάλης Ζαχαρία,
Έκτορας Χριστοδουλίδης, Αντρέας Σωτη-
ρίου, Κωνσταντίνος Πηλαβάκη, Δημήτρης
Δημοσθένους, Σκεύη Κυριακίδου, Γεώργιος
Σπανού, Χαράλαμπος Βραχνού, Δημήτρης
Στυλιανού, Στέφανος Παναγή.

Η Κλειώ Χρίστου, Λειτουργός Πληροφο-
ρικής (με δοκιμασία), Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής, διορίζεται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Απολυτηρίου), από τις 2 Μαΐου
2022.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Γραφείς (με
δοκιμασία), Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Απολυτηρίου), από τις 2 Μαΐου
2022: Αριστόδημος Αριστοδήμου, Έλλη
Μυτίδου.

Ο Τηλέμαχος Τηλεμάχου, Δεσμοφύλακας

(με δοκιμασία), Φυλακές διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού (με προσόν Απολυτηρίου), από
τις 2 Μαΐου 2022.

Ο Γεώργιος Στροβολίδης, Ταχυδρομικός
Διανομέας (με δοκιμασία), Τμήμα Ταχυδρο-
μικών Υπηρεσιών, διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουρ-
γού (με προσόν Απολυτηρίου), από τις 2
Μαΐου 2022.

Η Γεωργία Νικόλα, Τεχνικός, Τμήμα Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως, διορίζεται στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Λογιστικής), από τις 2 Μαΐου
2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία
στηθέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουρ-
γού (με προσόν Απολυτηρίου), σύμφωνα με
τους περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές
Διατάξεις) Νόμους του 2009 και 2018, από
τις 2 Μαΐου 2022: Σοφία Μυστακοπούλου,
Γεωργία Μιχαήλ.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Απολυτηρίου), από τις 2 Μαΐου
2022: ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ-
ΝΙΒΑ, ΑΝΘΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΕΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΟΥΣ, ΧΑΡΟΥΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟ-
ΣΙΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΤΖΙΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ,
ΝΤΑΪΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΚΕΛΑ
ΧΑΡΑΚΗ, ΑΝΝΑ ΦΙΑΚΚΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΜ-
ΠΟΥΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝ-
ΘΟΥΣ, ΑΝΘΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΤΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΟΥΛ-
ΛΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΩΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΗΣ, ΣΟΛΩ-
ΜΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΙΤΤΑΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑ-
ΝΑΚΑΣ, ΜΙΚΑΕΛΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΧΡΙ-
ΣΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΥΣΩ ΣΑΒΒΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΝΑΪΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ, ΕΙ-

ΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ, ΕΥ-
ΛΑΜΠΙΑ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ,
ΕΒΕΛΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΧΑΡΑ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜ-
ΠΡΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΖΙΔΗΣ, ΧΑΡΑ ΣΩ-
ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΝΙΚΟ-
ΛΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΡΕΟΥ,
ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΜΗΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Λογιστικής), από τις 2 Μαΐου
2022: Πέρσα Συμεού, Αιμιλία Μαργαρίτη,
Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη Παπαγεωργίου.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Δακτυλογραφίας), από τις 2
Μαΐου 2022: Γεωργία Παναγή, Παναγιώτα
Τσαγγάρη, Κλεοπάτρα Γεωργίου, Χρυ-
στάλλα Κλείτου.

Ο Ελευθέριος Παντελή, διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού (με προσόν Απολυτηρίου), από
τις 15 Ιουνίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Απολυτηρίου), από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022: Μαρία Σάββα, Μαρία Χρι-
στοδούλου.

Ο Οδυσσέας Οδυσσέως, Δεσμοφύλακας
(με δοκιμασία), Φυλακές, διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Δημο-
σίων Έργων, από τις 16 Μαΐου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, Τμήμα Τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών, από τις 16 Μαΐου
2022: Λέανδρος Χριστοφόρου, Ηλίας Ρού-
σου, Μιχάλης Μάσιας, Κρίστια Μιλτιάδους,
Νικόλας Ζαχαρίου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ  

Οι πιο κάτω Δικηγόροι της Δημοκρατίας,
Νομική Υπηρεσία, προάγονται στη θέση Δι-
κηγόρου της Δημοκρατίας Α΄, από τις 4
Απριλίου 2022: ΙΑΣΗ ΤΣΙΝΤΙΔΟΥ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΛΙΝΑ ΧΑ-
ΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ-
ΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΩΗ ΚΥ-
ΡΙΑΚΙΔΟΥ.

Ο Ανδρέας Χατζηκύρου, Δικηγόρος της
Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, προάγεται
στη θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α΄,
από τις 4 Απριλίου 2022.

Ο Ιάκωβος Λοϊζίδης, ο οποίος είχε προ-

αχθεί από τις 15 Ιουνίου 2018 στη θέση
Ανώτερου Τουριστικού Λειτουργού και του
οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο,
προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Του-
ριστικού Λειτουργού, (θέση η οποία έχει με-
ταφερθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού),
αναδρομικά από τις 15 Ιουνίου 2018.

Η Πολυξένη Παπανικολάου, Πρώτη Στε-
νογράφος Δικαστηρίου, προάγεται στη
θέση Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου Δι-
καστηρίου, από την 1η Απριλίου 2022.

Η Μαρία Α. Κόκκινου, Πρώτη Στενογρά-
φος Δικαστηρίου,  προάγεται στη θέση
Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου Δικαστη-
ρίου, από την 1η Απριλίου 2022.

Η Ολυμπία Ορφανίδου, Στενογράφος Δι-
καστηρίου, προάγεται στη θέση Ανώτερης
Στενογράφου Δικαστηρίου, από την 1η
Απριλίου 2022.

Ο Φίλιππος Φιλίππου, Λειτουργός Ελέγ-
χου Α΄, Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου, από
τις 15 Απριλίου 2022.

Ο Φάνος Χριστοδούλου, Λειτουργός Τε-
χνικού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, προ-
άγεται στη θέση Λειτουργού Τεχνικού
Ελέγχου Α', από τις 15 Απριλίου 2022.

Οι πιο κάτω Ασφαλιστικοί Λειτουργοί,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Ασφαλιστικού
Λειτουργού, από τις 15 Απριλίου 2022:
Μαρία Κλεάνθους, Μαρία Έλληνα.

Η Σταυρούλα Πασιαρδή, Ασφαλιστικός
Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Ασφαλιστικού Λειτουργού, από τις 15 Απρι-
λίου 2022.

Ο Γεώργιος Αθανασιάδης, Λειτουργός
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προάγεται στη
θέση Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Α΄, από τις 15 Απριλίου 2022.

Oι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Λειτουργοί
Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-
φορικής, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτο-
μίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προάγονται
στη θέση Πρώτου Λειτουργού Πληροφορι-
κής, από τις 15 Απρίλιου 2022: Μυροφόρα
Παπαδοπούλου, Ρένα Κούππα.

Η Μαρία Κωνσταντινίδου, Ανώτερος Λει-
τουργός Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής, προάγεται στη θέση Πρώ-
του Λειτουργού Πληροφορικής, από τις 15
Απρίλιου 2022.

Προαγωγές, Αφυπηρετήσεις και στη 
σελ. 11

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 
Τηλεφωνικός κατάλογος ΠΑΣΥΔΥ στην
ιστοσελίδα http://www.pasydy.org
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Κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία
Στην Επίσημη Εφημερίδα της 27ης Μαΐου

δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέσεις.
Τρεις κενές θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Κλινικής/Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, μία θέση
για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, μία θέση
στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής
και μία θέση στην ειδικότητα της Καρδιο-
λογίας.

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής με μισθοδοτική κλίμακα
Α15(ιι).  

Αιτήσεις για τις πιο πάνω κενές θέσεις
υποβάλλονται στην Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας  μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσε-
λίδα της ΕΔΥ  (www.psc.gov.cy) ή μέσω της
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφα-
λείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.
gov.cy) μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου
2022 και ώρα 14:00. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 3ης Ιουνίου
δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέσεις. 

Πέντε θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής
στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, θέση
Πρώτου διορισμού και Προαγωγής με
μισθό Α8 – Α10 – Α11, Συνδυασμένες Κλί-

μακες. 
Δύο κενές θέσεις Επιθεωρητή Πλοίων

στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α9 – Α11 Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες. 

Δυο Κενές θέσεις Πρώτου Χημικού στο
Γενικό Χημείο του Κράτους θέση Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής με μισθό Α14(ιι).

Αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις υποβάλ-
λονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσε-
λίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής
Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https//eser-
vices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή
24 Ιουνίου και ώρα 14:00.

Ενοικιάζονται διαμερίσματα ενός υπν.
και στούντιο στον Πρωταρά κοντά στο
Lidl. Διαθέτουν δωρεάν wifi, κλιματι-
στικά, οικιακές συσκευές, ιδιωτικό
χώρο στάθμευσης.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα:
99 974227  και  99 872029



Η Βουλή 
των Αντιπροσώπων 
επανήλθε στο κτήριο της

Η Βουλή των Αντιπροσώπων από τη Δευτέρα 30
Μαΐου 2022, ύστερα από τη λήξη των αυξημένων 
περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί προς αντι-
μετώπιση της πανδημίας COVID-19, επαναφέρει τις 
εργασίες και τη διεξαγωγή των συνεδριών των κοινο-
βουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας του σώμα-
τος από το Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στο κεν-
τρικό κτίριο της Βουλής στη Λεωφόρο Νεχρού. 

Εγκρίθηκε η σύνθεση των Επιτροπών 
του Γενικού Συμβουλίου για τριετή θητεία

Το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρία
του την 31η Μαίου, η οποία ήταν η
πρώτη μετά την επικύρωση του νέου

Γενικού Συμβουλίου από  το 59ο Συνέδριο
των Αντιπροσώπων, ενέκρινε τη σύνθεση
των πιο κάτω Επιτροπών του για τη νέα
τριετή θητεία.  

Επιτροπή Οργανωτικών Θεμάτων
Επιτροπή Συνθηκών Εργασίας, Ασφά-

λειας και Υγείας

Επιτροπή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
Επιτροπή Οικονομικών (Διαχείρισης και

Εσωτερικού Ελέγχου)
Επιτροπή Ευημερίας και Κοινωνικής Πρό-

νοιας
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Επιτροπή Αθλητισμού
Επιτροπή Επιμόρφωσης
Επιτροπή για θέματα Εργοδοτουμένων

Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου

Επιτροπή Εποπτείας της Στέγης Συνταξι-
ούχων ΠΑΣΥΔΥ 
Εκπρόσωποι σε Μικτά Σώματα

Η Οργάνωση μας με εκπροσώπους της
συμμετέχει και στα πιο κάτω Μικτά Σώματα
σύμφωνα με τις σχετικές νομικές πρόνοιες. 

Μικτή Επιτροπή Προσωπικού
Επιτροπή Κατοικιών Τροόδους
Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επιτροπή Διαχειριστικών Λαθών
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και

Υγείας
Συμβούλιο Αποκατάστασης Αναπήρων
Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα

της Γυναίκας
Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών
Δ.Σ. Κέντρου Ενημέρωσης για τα Ναρκω-

τικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΝΘΕΑ)
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Ιεραρχούνται και προωθούνται για επίλυση
όλα τα θέματα που εγέρθηκαν στο Συνέδριο

Σημαντικό μέρος των εργασιών των Συνεδρίων
της Οργάνωσης μας αποτελεί διαχρονικά η κα-
τάθεση και συζήτηση θεμάτων, που υποβάλ-

λονται πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, από
τους Επαγγελματικούς μας Κλάδους και τα Επαρ-
χιακά μας Τμήματα. 

Για την αποτελεσματικότερη προώθηση της επίλυ-
σης των διαφόρων θεμάτων που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο του έχει ήδη πραγματοποιηθεί ομαδοποίηση
τους σε ομοειδείς κατηγορίες ώστε τα μεν γενικά θέ-
ματα να προωθούνται για επίλυση στη διαδικασία
της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού ενώ τα κλαδικά
και άλλα επιμέρους θέματα να προωθούνται για συ-
ζήτηση στη Μόνιμη Υπεπιτροπή της ΜΕΠ. 

Στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών εννέα προτάσεις Κλά-
δων έχουν ομαδοποιηθεί στην κατηγορία «Οργάνωση και

Λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας – Μεταρρύθμιση της
Δημόσιας Υπηρεσίας», δυο προτάσεις Κλάδων στην κατη-
γορία «Μισθοδοτικό – Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα» έξι

προτάσεις στην κατηγορία «Επιδόματα – Υπερωρίες
– Άδειες», πέντε προτάσεις στην κατηγορία «Υπη-
ρεσιακά οχήματα – προκαταβολή για την αγορά μη-
χανοκινήτων οχημάτων – Οδοιπορικά – Υπηρε-
σιακά Τηλέφωνα», δυο προτάσεις στην κατηγορία
«Εργοδοτούμενοι Αορίστου και Ορισμένου Χρό-
νου», δυο προτάσεις στην κατηγορία «Ιατροφαρμα-
κευτική Περίθαλψη – Αυτονόμηση Κρατικών Νο-
σηλευτηρίων – Εθνικο Σχέδιο Υγείας», μια πρόταση
στην κατηγορία Νομοθετική Ρύθμιση Τηλεργα-
σίας», τέσσερις προτάσεις στα θέματα που έχουν
υποβληθεί για εγγραφή στους μηχανισμούς της
ΜΕΠ, τρεις προτάσεις στις «Συνθήκες Ασφάλειας

και Υγείας στην Εργασία», τέσσερις προτάσεις στα «Οργα-
νωτικά/Εσωτερικά θέματα ΠΑΣΥΔΥ» και μια πρόταση στην
«Ευημερία Μελών». n

Κατατέθηκε στη Βουλή Νομοσχέδιο για εφαρμογή
προνοιών της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας 

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας κατατέθηκε την περασμένη βδομάδα στη
Βουλή νομοσχέδιο για εφαρμογή προνοιών για

την εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στη δη-
μόσια υπηρεσία. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η συμμόρ-
φωση με πρόνοιες οι οποίες προνοούνται στη νομοθεσία η
οποία ψηφίστηκε πρόσφατα για μεταρρύθμιση της δημό-
σιας υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο προστίθεται άρθρο στο
Νόμο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας το οποίο αναφέρεται στην
εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες
της ΕΔΥ για διασφάλιση συμμόρφωσης με τους τύπους, το
νομικό πλαίσιο και τις αρχές οι οποίες διέπουν την επιλογή
υποψηφίων για πλήρωση θέσεων. Το νομοσχέδιο προνοεί
για συμπλήρωση δομημένων εντύπων κατά την διαδικασία
επιλογής για κάθε υποψήφιο και καταγραφή ή/και βαθμο-
λόγηση από τα μέλη της ΕΔΥ των αποτελεσμάτων της προ-
φορικής εξέτασης των υποψηφίων και καταγραφή κάθε
άλλης παρατήρησης η οποία επενεργεί στη λήψη απόφα-

σης.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει το

νομοσχέδιο, στα άρθρα 33 και 34 του νόμου περί Δημόσιας
Υπηρεσίας, τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία πλήρω-
σης των θέσεων προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία η γενική
εντύπωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα συστα-
θεί, καθώς και της ίδιας της ΕΔΥ, αναφορικά με την από-
δοση των υποψηφίων ενώπιον τους κατά την προφορική
τους εξέταση καταγράφεται πάντοτε στα πρακτικά κάθε
Επιτροπής και αιτιολογείται. 

Επισημαίνεται ότι στα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν για
τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, γίνεται αναφορά
σε εφαρμογή από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ασφα-
λιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της. Επίσης προ-
βλέπεται πως σε κάθε Υπουργείο και Ανεξάρτητο Γραφείο ή
Υπηρεσία καταρτίζεται κατάλογος υπαλλήλων οι οποίοι
είναι δυνατό να ορισθούν ως ερευνώντες λειτουργοί για διε-
ρεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων. 

Ο κατάλογος θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερις

υπαλλήλους όλων των ιεραρχικών επιπέδων, οι οποίοι υπη-
ρετούν σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του
κυβερνητικού μισθολογίου, οι οποίοι τυγχάνουν κατάλλη-
λης εκπαίδευσης προς τον σκοπό της ανάληψης καθηκόν-
των ερευνώντος λειτουργού. 

Επιπρόσθετα παρέχεται ευελιξία στην περίληψη υπαλλή-
λων σε καταλόγους ερευνώντων λειτουργών, ώστε να είναι
τουλάχιστον τέσσερις ή ακόμα και λιγότεροι, αναφορικά με
ανεξάρτητο γραφείο/υπηρεσιες και λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι τα ιεραρχικά επίπεδα σε θέσεις πέραν της 
μισθολογικής κλίμακας Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου
είναι πολύ περισσότερα από τέσσερα σε αρκετά Υπουργεία
είναι απαραίτητη η τροποποίηση του νόμου. Ώστε οι συγ-
κεκριμένοι εργαζόμενοι να προέρχονται από διαφορετικά
επίπεδα και όχι κατ’ ανάγκη από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.n

(Στη σελίδα 7 Εγκύκλιος της Διευθύντριας του ΤΔΔΠ)

ΟΚλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., με ανακοίνωσή του, καταδικάζει απε-
ρίφραστα τον “ξυλοδαρμό νοσηλεύτριας στο ΤΑΕΠ

του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, από άτομα που βρίσκον-
ταν σε κατάσταση μέθης”, το βράδυ της Κυριακής.

“Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων θλιβε-
ρών γεγονότων όπου συνάδελφοι κατά την ώρα εκτέλεσης
των καθηκόντων τους δέχονται βίαιη συμπεριφορά και ξυ-
λοδαρμό από ασθενείς”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Κλάδος αναφέρει ότι για άλλη μια φορά «διαπιστώνε-
ται η αδυναμία της πολιτείας να προστατέψει τους επαγ-
γελματίες υγείας, γι’ αυτό καλούμε εκ νέου τόσο την πολι-
τεία όσο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να λάβουν
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της σωματι-

κής ακεραιότητας του προσωπικού και τη διασφάλιση της
ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων -
ΤΑΕΠ”, σημειώνει.

Προσθέτει ότι θεωρούν  δεδομένο ότι   οι αστυνομικές
αρχές θα δράσουν άμεσα και οι δράστες θα οδηγηθούν στην
δικαιοσύνη, ενώ αναφέρουν ότι θα θέσουν θέμα στο Υπουρ-
γείο Υγείας και στους συναρμόδιους φορείς (Ο.Κ.Υπ.Υ. και
Υπηρεσία Ασθενοφόρων) κατά πόσο θα πρέπει άτομα σε
κατάσταση μέθης να μεταφέρονται στα ΤΑΕΠ.

“Τέλος εκφράζουμε την συμπαράσταση μας και ευχόμα-
στε στη συνάδελφο ταχεία ανάρρωση και να επιστρέψει
γερή και δυνατή πίσω στα καθήκοντα της”, καταλήγει η
ανακοίνωση. n

Ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ
καταγγέλλει  ξυλοδαρμό νοσηλεύτριας στο ΤΑΕΠ Πάφου



Μέτρα που ανακοινώθηκαν για ευάλωτες ομάδες

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 20224 Υπάλληλος
δημόσιος

Στη συνεδρία του στις 27 Μαΐου το
Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε πρό-
σθετα έκτακτα στοχευμένα μέτρα,

ύψους €103 εκ. που θα ανακουφίσουν κυ-
ρίως, αλλά όχι μόνο, τις πιο ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού. Το πακέτο αυτό, αποτε-
λεί συνέχεια των μέτρων που έχουν ήδη λη-
φθεί από την Κυβέρνηση με την έναρξη των
πληθωριστικών πιέσεων, ύψους πέραν των
€193 εκ.

Επισήμως σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά,
είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις κα-
τευθύνσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά
και σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνα-
τότητες του κράτους, έτσι ώστε να μην τεθεί
σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Πιο κάτω παρατίθεται συνοπτικά το νέο
πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει 14 μέτρα
με συνολικό κόστος €103 εκ.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1. Αναπροσαρμογή των συντάξεων ώστε
να λαμβάνεται  υπόψη η αύξηση του πλη-
θωρισμού.

Από την 1η Ιουλίου υπολογίζεται ότι οι
συντάξεις 165.200 δικαιούχων θα αυξηθούν
κατά περίπου 4,3% (το τελικό ποσοστό θα
καθοριστεί αναλόγως του ύψους του πλη-
θωρισμού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο
2022).

Κατά συνέπεια, η αύξηση η οποία θα πα-
ραχωρηθεί από 1η Ιουλίου 2022 θα είναι η
δεύτερη για φέτος.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΥ

2. Παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας για
στήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
(καλύπτουν την περίοδο μέχρι 31/08/2022)

Αναλυτικά:
Κατηγορία 1: Δικαιούχοι 6.639 νοικοκυ-

ριά λήπτες επιδόματος τέκνου με ακαθάρι-
στα εισοδήματα προηγούμενου έτους, μέχρι
€10.000, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους
€150 για έκαστο τέκνο ηλικίας μέχρι 18
ετών

Κατηγορία 2: Δικαιούχοι 13.008  νοικοκυ-
ριά λήπτες επιδόματος τέκνου με ακαθάρι-
στα εισοδήματα προηγούμενου έτους, από
€10.001 μέχρι €19.500, θα  καταβληθεί εφά-
παξ ποσό ύψους €120 για έκαστο τέκνο ηλι-
κίας μέχρι 18 ετών

Κατηγορία 3: Δικαιούχοι 1.804 νοικοκυ-
ριά από τις 14.604 που εμπίπτουν στην εν
λόγω κατηγορία των εισοδηματικών κριτη-
ρίων λήπτες επιδόματος τέκνου με ακαθά-
ριστα εισοδήματα προηγούμενου έτους, από
€19.501 μέχρι €29.000, με 3 ή και περισσό-
τερα τέκνα, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό
ύψους €100 για το τρίτο ή και τα επιπλέον
τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών

Κατηγορία 4: Δικαιούχοι 1.587 νοικοκυ-
ριά από τις 13.323 που εμπίπτουν στην εν
λόγω κατηγόρια των εισοδηματικών κριτή-
ριων λήπτες επιδόματος τέκνου με ακαθά-
ριστα εισοδήματα προηγούμενου έτους από,
€29.001 μέχρι €39.000, με 3 ή και περισσό-
τερα τέκνα, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό
ύψους €80 για το τρίτο ή και τα επιπλέον
τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών

Κατηγορία 5: Δικαιούχοι 1.037 νοικοκυ-
ριά από τις 8.866 που εμπίπτουν στην εν
λόγω κατηγορία των εισοδηματικών κριτη-
ρίων λήπτες επιδόματος τέκνου με ακαθά-
ριστα εισοδήματα προηγούμενου έτους, από
€39.001 μέχρι €49.000, με 3 ή και περισσό-
τερα τέκνα, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό
ύψους €60 για το τρίτο ή και τα επιπλέον
τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών.

Από τα πιο πάνω μέτρα, θα επωφεληθούν
συνολικά 24,075 οικογένειες με συνολικό
αριθμό τέκνων 45,883.

Κατηγορία 6: Δικαιούχοι 23.087 συμπερι-
λαμβανομένων των συζύγων και εξαρτώμε-

νων τέκνων μεγαλύτερων των 18 ετών και
μέχρι 28 ετών. Σε όλες τις οικογενειακές μο-
νάδες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις πιο
πάνω κατηγορίες, οι οποίες είναι δικαιούχοι
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή
του Δημόσιου Βοηθήματος και δεν έχουν
εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών, θα κα-
ταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €100 για τον
δικαιούχο, €50 για την/τον σύζυγο του δι-
καιούχου, και €25 για κάθε τέκνο του δι-
καιούχου που ανήκει στην οικογενειακή μο-
νάδα

Από το εν λόγω μέτρο, αναμένεται ότι θα
επωφεληθούν 18,454 δικαιούχοι, 2,401 εξαρ-
τώμενοι των δικαιούχων και 2,232 σύζυγοι
των αιτητών.

Κατηγορία 7: Δικαιούχοι 4.750 άτομα με
αναπηρία τα οποία λαμβάνουν επιδόματα
από το Τμήμα Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες. Σε όλα τα άτομα με αναπηρία
που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγο-
ρίες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιδομάτων
από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες, (τυφλοί, τετραπλη-
γικοί, παραπληγικοί, βαριά κινητική αναπη-
ρία, δικαιούχοι επιδόματος διακίνησης) θα
καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €100.

Από το εν λόγω μέτρο αναμένεται ότι θα
επωφεληθούν 4.750 άτομα με αναπηρία.

Συνολικά από εφάπαξ χορηγία θα επω-
φεληθούν 73,720 πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι το εφάπαξ επίδομα δεν
θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των
συνολικών εισοδημάτων για τον καθορισμό
του δικαιώματος ή της εισοδηματικής κατη-
γορίας που εμπίπτει έκαστος δικαιούχος στο
σχέδιο που ήδη συμμετέχει.

3. Άμεση προκήρυξη (με ισχύ από τον
Σεπτέμβριο 2022) Σχεδίου Επιδότησης
των υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά μέχρι
4 ετών για επιδότηση των διδάκτρων και
σίτισης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

16.000 εν δυνάμει δικαιούχοι, με το μηνι-
αίο ύψος επιδόματος να ανέρχεται σε 80%
του ύψους των διδάκτρων και σίτισης, με
επιδότηση από  €100 μέχρι €350 μηνιαίως
για έκαστο παιδί, στην βάση κριτηρίων τα
οποία λαμβάνουν υπόψιν μεταξύ άλλων και
τον αριθμό των τέκνων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινω-
θούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επέκταση των οριζόντιων και των στο-
χευμένων μέτρων για μείωση του ΦΠΑ για
την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι 31 Αυγούστου
2022. Δηλαδή, μείωση του ΦΠΑ από 19% σε
9% για οικιακούς καταναλωτές και από 19%
σε 5% για τους ευάλωτους καταναλωτές.

Αύξηση της επιδότησης δικαιούχων του
Σχεδίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων και θερμομόνωσης οροφής

Διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων
καταναλωτών ενέργειας με την ένταξη σε
αυτόν, πρόσθετων 19,500 οικογενειακών
μονάδων με ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα
μέχρι €19,500 ώστε να επωφελούνται αυξη-
μένης επιχορήγησης από τα Σχέδια Χορη-
γιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και

Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Αύξηση από το 90% στο 100% της δυνα-
τότητας κάλυψης  της ετήσιας κατανάλω-
σης ηλεκτρισμού του υποστατικού για ιδία
κατανάλωση από την παραγόμενη ηλε-
κτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύ-
στημα για οικιακούς καταναλωτές και επι-
χειρήσεις.

Επίσπευση και απλοποίηση των διαδικα-
σιών αδειοδοτήσεων εγκατάστασης συστη-
μάτων ΑΠΕ ώστε να θεωρείται δοσμένη η
άδεια οικοδομής για εγκατάσταση συστή-
ματος ΑΠΕ στις περιπτώσεις όπου ήδη
υπάρχει πολεοδομική άδεια.
ΚΑΥΣΙΜΑ

Επέκταση του μέτρου μείωσης του φόρου
κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και πετρε-
λαίου θέρμανσης μέχρι 31 Αυγούστου 2022
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την
εντατικοποίηση επιθεωρήσεων για πάταξη
φαινομένων αισχροκέρδειας. Σε περίπτωση
που παρατηρηθούν τα οποιαδήποτε φαινό-
μενα αισχροκέρδειας, η Κυβέρνηση θα προ-
χωρήσει με την επιβολή πλαφόν.
Διευκρινήσεις Υπουργείου Εργασίας

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27
Μαΐου 2022 για τα μέτρα προς αντιμετώ-
πιση των πληθωριστικών τάσεων, το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ενημερώνει τα ακόλουθα:

Αύξηση όλων των συντάξεων
Από τον Ιούλιο 2022 όλες οι συντάξεις

του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πε-
ριλαμβανομένης και της Κοινωνικής Σύντα-
ξης, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό της αύ-
ξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του
πρώτου εξαμήνου του 2022 σε σχέση με το
δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Με βάση προκαταρτικές αναλογιστικές
εκτιμήσεις, η αύξηση αυτή θα είναι της
τάξης του 4,3% περίπου και αντιστοιχεί σε
αύξηση της ετήσιας δαπάνης συντάξεων
κατά €69 εκ.

Σημειώνεται ότι συνυπολογίζοντας και
την αύξηση 1,22% που παραχωρήθηκε σε
όλες τις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου
2022, η συνολική αύξηση των συντάξεων
για το 2022 ανέρχεται σε 5,6% επιτυγχά-
νοντας ουσιαστική αντιστάθμιση του συνό-
λου των εισοδημάτων των συνταξιούχων ως
προς την αύξηση τιμών, αφού η προσαρ-
μογή είναι κατά στο σύνολο της μεταβολής
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Επιδότηση διδάκτρων παιδιών ηλικίας
μέχρι τεσσάρων ετών κατά 80%

Το Σχέδιο προβλέπει στην ενίσχυση των
οικογενειών, μέσω της επιδότησης υπηρε-
σιών φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών ηλι-
κίας μέχρι και τεσσάρων ετών μέσω της κα-

ταβολής σημαντικού μέρους του μηνιαίου
κόστους για τη φοίτηση των παιδιών σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγω-
γεία.

Η επιδότηση είναι στο ύψος του 80% του
μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση του κάθε
παιδιού, με μέγιστο ποσό από €100 μέχρι
€350 μηνιαίως, ανάλογα με την σύνθεση της
οικογένειας, το ύψος του οικογενειακού ει-
σοδήματος και την ηλικία των παιδιών.

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο
είναι το παιδί να φοιτά ή να πρόκειται να
φοιτήσει σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπια-
γωγείο, οι γονείς να πληρούν τα εισοδημα-
τικά κριτήρια που θα καθοριστούν με την
προκήρυξη του Σχεδίου και να έχουν εγκρι-
θεί για παροχή Επιδόματος Τέκνου για το
έτος 2022.

Από το Σχέδιο δύνανται να επωφεληθούν
για τη σχολική χρονιά 2022-2023 μέχρι και
16.000 παιδιά που θα είναι ηλικίας μέχρι
τεσσάρων ετών κατά την 31η Αυγούστου
2022.

Σημειώνεται ότι για να μπορούν να συμ-
μετέχουν στο Σχέδιο οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί και τα νηπιαγωγεία, περιλαμβανο-
μένων ιδιωτικών και κοινοτικών προγραμ-
μάτων, θα πρέπει να μην έχουν προβεί και
να μην προβούν σε αυξήσεις διδάκτρων που
να υπερβαίνουν το 5% ή μηνιαίο ποσό που
θα καθοριστεί με την προκήρυξη του Σχε-
δίου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και
τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του Σχε-
δίου θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέ-
ρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας που από κοινού θα
εφαρμόσουν το Σχέδιο.

Εφάπαξ χορηγία για άτομα με αναπηρίες
Όλα τα άτομα με αναπηρίες τα οποία λαμ-

βάνουν επιδόματα από το Τμήμα Κοινωνι-
κής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, θα λάβουν εφάπαξ ποσό
ύψους €100 υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμ-
πίπτουν στις κατηγορίες προσώπων που θα
λάβουν την αντίστοιχη εφάπαξ στήριξη από
το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στους  δικαιούχους περιλαμβάνονται τυ-
φλοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, δι-
καιούχοι του επιδόματος βαριάς κινητικής
αναπηρίας και δικαιούχοι επιδόματος διακί-
νησης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν λαμ-
βάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και
δεν θα λάβουν οποιαδήποτε από τις αντί-
στοιχες εφάπαξ χορηγίες του Υφυπουργείου
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί περί τα
τέλη Ιουνίου 2022 σε όλους τους δικαιού-
χους και δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδή-
ποτε αίτηση. n

Το Κολλέγιο CBS παραχωρεί στην
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. τις παρακάτω υποτροφίες για
το ακαδημαϊκό έτος 2022-23:

• 10 πλήρεις υποτροφίες, διάρκειας τεσ-
σάρων (4) ετών για το πτυχίο μας στη Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων (στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα) αξίας €l04.000.

Σημειώνουμε ότι, μετά τα δύο (2)
πρώτα έτη επιτυχούς φοίτησης οι σπου-
δαστές θα έχουν την δυνατότητα να επι-
λέξουν:

α. να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν
τις σπουδές τους στο Κολλέγιο μας ή

β. να συνεχίσουν τις σπουδές τους για
άλλα δύο (2) έτη στο Liverpool John

Moores University στο Ηνωμένο Βασίλειο
λαμβάνοντας ένα από τα πτυχία ΒΑ Busi-
ness with Finance, ΒΑ Business with Mar-
keting, ΒΑ Business with international
Business Management ή στο Crandall
University του Καναδά, λαμβάνοντας το
πτυχίο International Bachelor of Com-
merce.

• 10 πλήρεις υποτροφίες, για το μετα-
πτυχιακό μας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
- ΜΒΑ (στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα) αξίας €38.000.

Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές οι
οποίοι θα ξεκινήσουν την φοίτηση τους
τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Υποτροφίες από το Κολλέγιο CΒS
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ΟικΟγΕνΕια –Εργασια - κΟινωνικΗ ΖωΗ

Τα κυριακάτικα γεύματα στο μεγάλο
τραπέζι του σαλονιού, η ταινία με
πίτσα τα Σαββατόβραδα, το πρωινό

που τρώτε όλοι μαζί το πρωί της πρωτο-
χρονιάς δεν είναι απλά οικογενειακές συ-
νήθειες. Είναι η οικογενειακή σας «ταυτό-
τητα». Οι ιδιαίτερες «τελετουργίες» που
κάνουν την οικογένειά σας «μοναδική».
Ένας μοναδικός τρόπος να επικοινωνήσετε
ποιοι είστε και τι εκτιμάτε στην ζωή. Συνή-
θειες που έρχονται από προηγούμενες γε-
νιές ή που μπορείτε να δημιουργήσετε
εσείς, ως πρωτοπόροι, με την δική σας οι-
κογένεια.
Τι είναι οι οικογενειακές συνήθειες;

Οι οικογενειακές συνήθειες υπάρχει πι-
θανότητα να είναι κοινές από οικογένεια σε
οικογένεια, όπως αυτές των θρησκευτικών
εορτών (σούβλισμα, κουλουράκια, μελομα-

κάρονα…). Μπορεί όμως να είναι τόσο μο-
ναδικές που κανένας άλλος, εκτός οικογε-
νείας, να μην τις καταλαβαίνει. Όπως…

• Να τραγουδάτε ένα τραγούδι όλοι μαζί.
• Να φτιάχνετε το αγαπημένο πρωινό του

εορτάζοντα, για όλη την οικογένεια, την
ημέρα που έχει γενέθλια.

• Να έχετε έναν δικό σας τρόπο για τα
φιλιά ή για τις αγκαλιές της καλημέρας.

• Να επικοινωνείτε με «κωδικοποιημένες»
λέξεις ή να χρησιμοποιείτε «παρατσούκλια»
για να φωνάζετε ο ένας τον άλλο.

• Να χαιρετάτε το παιδί σας με έναν ιδι-
αίτερο τρόπο όταν φεύγει για το σχολείο

• Να χρησιμοποιείτε, όταν παίζετε μεταξύ
σας, τους δικούς σας κανόνες για τα επι-
τραπέζια.
Γιατί είναι σημαντικές οι οικογενειακές
συνήθειες;

Οι συνήθειες αυτές δίνουν στα παιδιά,
αλλά και σε εσάς την αίσθηση της ασφά-
λειας, της ταυτότητας και του ανήκειν. Αυτό
συμβαίνει επειδή τα ιδιαίτερα πράγματα
που κάνετε παρέα έχουν μοναδική σημασία
για όλους σας. Δημιουργούν κοινές ανα-
μνήσεις και χτίζουν οικογενειακές σχέσεις
και δεσμούς. Ενώ δεν είναι λίγες οι φορές
που οι συνήθειες αυτές μπορούν να λει-
τουργήσουν παρηγορητικά για ένα παιδί,
όταν κάτι αλλάζει. Έτσι η  συνήθειά σας να
του διαβάζετε παραμύθι πριν τον ύπνο θα
το βοηθήσει σημαντικά σε περίπτωση που
χρειαστεί να κοιμηθεί σε άλλο περιβάλλον.
Και αυτό γιατί με αυτό τον τρόπο νιώθει
ηρεμία, μιας και ο κόσμος του φαντάζει ως
ένα ασφαλές και προβλέψιμο μέρος. Πα-
ράλληλα επικοινωνούνται, αλλά και ενι-
σχύονται, οι οικογενειακές σας αξίες.
Πότε πρέπει να αλλάξετε «συνήθειες»;

Όσο σημαντικό είναι να καλλιεργείτε τις
συνήθειες μέσα στην οικογένειά σας άλλο

τόσο είναι και το να ξέρετε πότε χρειάζεται
να τις σταματάτε ή να τις μετατρέπετε. Τα
παιδιά μεγαλώνουν, αλλάζουν και μαζί τους
αλλάζουν και τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι
μπορεί να προτιμούν, για παράδειγμα,  να
περάσουν χρόνο με τους φίλους τους παρά
να δουν κάποια ταινία μαζί σας. Και αυτό
είναι λογικό να συμβαίνει. Συζητήστε μαζί
του και βρείτε παρέα να κάνετε κάτι που θα
είναι μέσα στα ενδιαφέροντά του. n
πηγη: IMOMMY.GR

Καύσωνας: Πώς θα διατηρήσουμε το σπίτι δροσερό

Όσο κι αν αγαπάμε το καλοκαίρι,
μερικές ημέρες ο καύσωνας είναι
δύσκολα υποφερτός και μας δημι-

ουργεί την επιθυμία να μετατρέψουμε το
σπίτι μας σε… ψυγείο, ξεχνώντας για λίγο
τον επόμενο λογαριασμό
ρεύματος. Ωστόσο, είναι ση-
μαντικό να θυμόμαστε ότι η
υψηλή κατανάλωση ενέρ-
γειας που απαιτείται για ένα
δροσερό σπίτι το καλοκαίρι
επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο
το πορτοφόλι μας, αλλά και
το περιβάλλον.

Ορίστε λοιπόν όσα μπο-
ρούμε να δοκιμάσουμε ώστε
να κρατήσουμε το σπίτι μας
δροσερό, εξοικονομώντας
χρήματα και δείχνοντας σε-
βασμό στον πλανήτη. 
Κρατάμε κλειστά τα παντζούρια

Κρατώντας τα παντζούρια μας κλειστά,
ειδικά σε παράθυρα με βόρειο και δυτικό
προσανατολισμό, θα πέσει σημαντικά η
θερμοκρασία στο σπίτι μας. Μάλιστα, μπο-

ρούμε να επενδύσουμε σε τέντες και κουρ-
τίνες συσκότισης για να προστατέψουμε
ακόμη καλύτερα το σπίτι μας από τον καυτό
καλοκαιρινό ήλιο.
Χρησιμοποιούμε έξυπνα τους ανεμι-

στήρες οροφής
Οι ανεμιστήρες οροφής

είναι ένας από τους πιο 
οικονομικούς, αποτελεσμα-
τικούς και φιλικούς προς το
περιβάλλον τρόπους να
δροσίσουμε το σπίτι μας
κατά τους καλοκαιρινές
μήνες. Αν μερικές φορές
νιώθετε ότι οι ανεμιστήρες
οροφής απλώς μεταφέρουν
τον ζεστό αέρα στο σπίτι
σας αντί να τον κρυώνουν,
δεν κάνετε λάθος. Οταν 

οι ανεμιστήρες οροφής δεν περιστρέφονται
αριστερόστροφα, μπορεί να κάνουν 
ακριβώς αυτό. Ρυθμίζουμε, λοιπόν, τους
ανεμιστήρες οροφής έτσι ώστε να περι-
στρέφονται αριστερόστροφα το καλοκαίρι
για να δημιουργήσουμε ένα εφέ ψύξης και

δεξιόστροφα τον χειμώνα για να απομα-
κρύνουμε τον παγωμένο αέρα. 
Χωρίζουμε το σπίτι σε ζώνες

Φροντίζουμε να κλείνουμε τις πόρτες στα
δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε ώστε να
διατηρήσουμε τον δροσερό αέρα όπου τον
χρειαζόμαστε περισσότερο. Για παράδειγμα,
όταν βρισκόμαστε με την οικογένειά μας
στο σαλόνι, κλείνουμε την πόρτα στον
χώρο, ώστε να μη «δραπετεύσει» η ψύξη
από το air-condition που λειτουργεί εκεί.
Παράλληλα, στεγανοποιούμε τα κενά γύρω
από τις πόρτες και τα παράθυρα και χρησι-
μοποιούμε ειδικά αεροστόπ για να διασφα-
λίσουμε ότι ο δροσερός αέρας δεν μπορεί
να διαφύγει.
Αερίζουμε τον χώρο τις βραδινές ώρες

Το κλείσιμο των παραθύρων και η παρα-
μονή στο εσωτερικό του σπιτιού μπορεί να
είναι μια καλή ιδέα κατά τη διάρκεια της
ημέρας, αλλά όταν έξω κυριαρχεί η βραδινή
δροσιά, μπορούμε να ανοίξουμε τις μπαλ-
κονόπορτες ώστε να αερίσουμε τον χώρο
μας και να τον δροσίσουμε φυσικά.

Αξιοποιούμε τον πάγο
Αν δεν έχουμε κλιματισμό στο σπίτι, μπο-

ρούμε να αξιοποιήσουμε τον… πάγο. Ενα
μπολ με παγάκια είναι το μόνο πράγμα που
χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη δράση
του ανεμιστήρα δαπέδου. Απλά τοποθε-
τούμε ένα ρηχό μπολ ή τηγάνι με παγάκια
μπροστά από τον ανεμιστήρα και απολαμ-
βάνουμε το ψυχρό κύμα αέρα.
Επιλέγουμε βαμβακερά υφάσματα

Τα βαμβακερά υφάσματα επιτρέπουν στο
δέρμα μας να «αναπνέει» και μας κρατούν
δροσερούς. Φροντίζουμε λοιπόν μέσα στο
σπίτι να φοράμε ελαφριά και φαρδιά βαμ-
βακερά ρούχα ή πιτζάμες και ντύνουμε τον
καναπέ μας με ένα βαμβακερό ύφασμα.
Αποφεύγουμε τον τεχνητό φωτισμό

Οι λάμπες – ακόμη κι αν είναι φιλικές
προς το περιβάλλον – εκπέμπουν θερμό-
τητα. Δεδομένου ότι τους καλοκαιρινούς
μήνες ο ήλιος λάμπει μέχρι αργά το από-
γευμα, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αναμ-
μένα φώτα μέχρι να περάσει η ώρα. n

πηγη: VITA. GR

Οικογενειακές συνήθειες: Ο συνδετικός «κρίκος» της οικογένειας

Για ποιους λόγους αξίζει να στείλετε τα παιδιά σας κατασκήνωση

Το καλοκαίρι έφτασε και ένας δύσκο-
λος χειμώνας με διάβασμα, άγχος και
υποχρεώσεις έφτασε στο τέλος του!

Είναι η αγαπημένη εποχή όλων και κυρίως
των παιδιών που έχουν ανάγκη να εκτονώ-
σουν την συσσωρευμένη ενέργεια τους.

Ο κ. Στέλιος Μαντούδης, Αναπτυξιακός
Εργοθεραπευτής, προτείνει την παιδική κα-
τασκήνωση ως το ιδανικό σκηνικό για αυτή
την εκτόνωση! Παιδιά από ηλικίας 6-16
ετών μπορούν να απολαύσουν την φύση και
το παιχνίδι σε συνδυασμό με μαθήματα
ομαδικότητας και ανεξαρτητοποίησης, με
δεκάδες παιδιά της ηλικίας τους. Παρακάτω
παραθέτουμε τα οφέλη της παιδικής κατα-
σκήνωσης και τους λόγους για τους οποί-
ους πρέπει ο κάθε γονέας να ενθαρρύνει το
παιδί του.

Τα οφέλη της κατασκήνωσης
Τα παιδιά γίνονται ανεξάρτητα. Τα παι-

διά κάνουν τις διακοπές τους μακριά από
την επίβλεψη και ασφάλεια των γονέων
τους. Μαθαίνουν να ικανοποιούν μόνα τις
ανάγκες τους, χωρίς τις υποδείξεις και την
καθοδήγηση από εκείνους. Έχουν την δυ-
νατότητα να αναπτύξουν αλλά και να ανα-
καλύψουν πτυχές της προσωπικότητας
τους, αξιοποιώντας έτσι τις ικανότητες
τους.

Ενισχύεται το ομαδικό πνεύμα. Στις παι-
δικές κατασκηνώσεις το παιδί δεν θα νιώ-
σει ποτέ μοναξιά! Αντίθετα είναι το ιδανικό
μέρος για κοινωνικοποίηση, ομαδικό παι-
χνίδι και δημιουργία νέων φίλων. Ενισχύε-
ται η υπομονή ενώ ταυτόχρονα το παιδί μα-
θαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, να σέβεται

τις απόψεις των άλλων, όρια και κανόνες.
Αποκτά αυτοεκτίμηση. Το παιδί μέσα

από την εμπειρία της κατασκήνωσης αντι-
μετωπίζει τους φόβους του και βιώνει το αί-
σθημα της επιτυχίας. Δίνει τον καλύτερο
του εαυτό σε ένα μη ανταγωνιστικό περι-
βάλλον και ενισχύεται να προσπαθήσει
ξανά και να απολαύσει τα κατορθώματα
του.

Γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Μέσα
από τις πολλαπλές δραστηριότητες και τα
ερεθίσματα που προσφέρουν οι παιδικές
κατασκηνώσεις, το παιδί ανακαλύπτει τις

δεξιότητες αλλά και τα ταλέντα του. Απο-
κτά αυτογνωσία καθώς συνειδητοποιεί και
διορθώνει μόνο του τα λάθη που κάνει.

Περνά δημιουργικό χρόνο. Το παιδί ξε-
φεύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότη-
τας, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τη-
λεόραση. Έρχεται σε επαφή με τη φύση και
περνά δημιουργικό αλλά και ποιοτικό
χρόνο ενεργοποιώντας τις αισθήσεις του.

Συμβουλή Ειδικού:  Οι παιδικές κατα-
σκηνώσεις είναι κατάλληλες για όλα τα παι-
διά και ειδικά για εκείνα που έχουν ελλειμ-
ματική κοινωνική ανάπτυξη και χαμηλή
αυτοεκτίμηση. Οι γονείς, είναι καλό να εν-
θαρρύνουν αυτού του είδους τις διακοπές
στα παιδιά τους και να τους δώσουν την ευ-
καιρία για ανεξαρτητοποίηση, κοινωνικο-
ποίηση και δημιουργικό χρόνο. Επιλέξτε
την κατασκήνωση που ανταποκρίνεται
τόσο στις δικές σας ανάγκες όσο και των
παιδιών σας! n
πηγη: www.boro.gr

Όσα μπορούμε να
δοκιμάσουμε ώστε
να κρατήσουμε το
σπίτι μας δροσερό,
εξοικονομώντας
χρήματα και δεί-
χνοντας σεβασμό
στον πλανήτη.

Πώς οι οικογενειακές συνήθειες σας βοηθούν να μεταδώσετε
τις αξίες σας στα παιδιά με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο

Το καλοκαίρι έφτασε και ένας δύσκολος χειμώνας 
με διάβασμα, άγχος και υποχρεώσεις έφτασε στο τέλος του!
Είναι η αγαπημένη εποχή όλων και κυρίως τωνπαιδιών!



Καθολική αποδοχή του ΓεΣΥ καταγράφεται με την τριετία του
παραμένουν όμως προβλήματα σε δημόσια νοσηλευτήρια 

Τριετή λειτουργία συμπλήρωσε την
περασμένη Τετάρτη, 1η Ιουνίου, το
Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) και τα

στατιστικά στοιχεία που το αφορούν επιβε-
βαιώνουν την αποδοχή του από την ολό-
τητα του Κυπριακού πληθυσμού. Οι δι-
καιούχοι οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε
κατάλογο Προσωπικού Ιατρού ανέρχονται
σε 917,000, 777,000 δικαιούχοι  επισκέφθη-
καν τους Προσωπικούς Ιατρούς, 756,000 δι-
καιούχοι επισκέφθηκαν ειδικούς ιατρούς
769,000 δικαιούχοι προμηθεύτηκαν φάρ-
μακα μέσω ΓεΣΥ και 159,000 δικαιούχοι
είχαν ενδονοσοκομειακή φροντίδα από το
σύστημα. 

Σε ,ότι αφορά τους συμμετέχοντες παρό-
χους αναφέρουμε ότι στο ΓεΣΥ συμμετέ-
χουν 711 Προσωπικοί Ιατροί, 1969 Ειδικοί
Ιατροί, 159 Εργαστήρια, 1076 άλλοι επαγ-
γελματίες υγείας, 687 Οδοντίατροι, 587
Φαρμακεία και 58 Νοσηλευτήρια. 

Πρόκειται για προσφορά στην Κυπριακή
κοινωνία η οποία με την πρώτη τριετία της
λειτουργίας της κατέκτησε τεράστια απο-
δοχή από δικαιούχους και παρόχους. Ιδιαί-
τερα υποστηρικτικό στοιχείο είναι και το
γεγονός ότι για δυο και πλέον χρόνια το
Σύστημα λειτούργησε μέσα στις πρωτό-
γνωρες συνθήκες πίεσης της πανδημίας του
covid-19 και απέδειξε ε ότι είναι σε θέση να
εξυπηρετεί το κοινό και σε ιδιαίτερα δύσκο-
λες συνθήκες προσφέροντας θωράκιση στη
δημόσια υγεία. 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της
τριετίας του ΓεΣΥ υπενθυμίζουμε ότι η 
εισαγωγή του Σχεδίου οδηγούσε και σε
ολοσχερή κατάργηση δικαιωμάτων των 
δημοσίων υπαλλήλων για δωρεάν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη τα οποία στα-
διακά περικόπηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η
Οργάνωση μας εξέφρασε τη στήριξη στην
εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας για το 
γενικότερο καλό με πάγιο όμως αίτημα τα
δημόσια νοσηλευτήρια παραμείνουν ως βα-
σικοί πυλώνες στη λειτουργία του συστή-
ματος. 

Το αίτημα προωθήθηκε με τη δημιουργία
του Οργανισμού Κυβερνητικών Υπηρεσιών
Υγείας ΟΚυΠΥ)  οι υπηρεσίες του οποίου
πέτυχαν ιδιαίτερα στη διαχείριση της παν-
δημίας του κορωνοϊού. Εξακολουθούν όμως
να αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες πολλά προ-
βλήματα λειτουργίας, για τα οποία η Οργά-
νωση μας στη βάση των εμπειριών των συ-
ναδέλφων μας που υπηρετούν στα δημόσια
νοσηλευτήρια συνεχώς καταθέτει εισηγή-
σεις και καταβάλλει προσπάθειες για την
εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση από
τις υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Σε ότι αφορά γενικότερα τη λειτουργία
του ΓεΣΥ ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
ΟΑΥ με την ευκαιρία της τριετίας προβαί-
νει σε εκτίμηση της λειτουργίας των υπηρε-
σιών του και επισημαίνει ιδιαίτερα ότι κύριο

χαρακτηριστικό
του Συστήματος
είναι η ισότιμη
πρόσβαση στις
Υπηρεσίες Υγείας. 

Αναφέρει συγ-
κεκριμένα σε Δελ-
τίο Τύπου ο ΟΑΥ. 

Από την πρώτη
ημέρα εφαρμογής
του το Γενικό Σύ-
στημα Υγείας
έθεσε ως προτεραιότητα να διασφαλίσει σε
όλους τους συμπολίτες μας την ισότιμη και
ποιοτική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η μεγαλύτερη
κοινωνική μεταρρύθμιση από την ίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο άν-
τεξε τις δοκιμασίες αλλά και δημιούργησε
γερές βάσεις για το μέλλον.

Περνώντας μέσα από μία πολύ δύσκολη
περίοδο με πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως
αυτές της πανδημίας αλλά και των πολλών
προβλημάτων και στρεβλώσεων που κλη-
ρονομήθηκαν από την προ ΓεΣΥ κατά-
σταση, το Σύστημα παρέμεινε όρθιο παρέ-
χοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε
όσους το είχαν ανάγκη. Αυτό αποτυπώνε-
ται από την καθολική στήριξη των πολιτών,
η οποία αποτελεί το ισχυρότερο μήνυμα και
το μεγαλύτερο κίνητρο για ένα πιο δυνατό
και ενισχυμένο ΓεΣΥ τα επόμενα χρόνια.

Μια στήριξη που αποδεικνύεται περί-
τρανα από τα πολύ ψηλά ποσοστά αποδο-
χής που παρουσιάζονται τόσο στην έρευνα
που διεξήχθηκε για λογαριασμό του ΟΑΥ
από την εταιρεία IMR / Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας το 2021 όσο και στην έρευνα που
πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων Δημοσκοπήσεων Ερευνών το 2022.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης
έρευνας, το 82% των δικαιούχων έκριναν ως
πολύ ικανοποιητική την ποιότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενώ το 80%
θεωρούν ότι το ΓεΣΥ βελτίωσε σε μεγάλο
βαθμό την ποιότητα ζωής τους. Την ικανο-
ποίηση των πολιτών με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του ΓεΣΥ επιβεβαίωσε η ανεξάρ-
τητη έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Δημοσκοπήσεων Ερευνών, η οποία κατέ-
ταξε το ΓεΣΥ πρώτο ανάμεσα σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους θεσμούς της Δημοκρατίας,
όσο αφορά στην ικανοποίηση/ εμπιστο-
σύνη των πολιτών.
ΤΙ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΓΕΣΥ 

Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμά-
των από τα τρία χρόνια λειτουργίας του
ΓεΣΥ καταγράφονται τα εξής:

• Εξασφάλιση της ισότιμης, δίκαιης και
απρόσκοπτης πρόσβασης σε ποιοτικές υπη-
ρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, χωρίς
εξαιρέσεις και ανεξαρτήτως της οικονομι-
κής τους κατάστασης.

• Τερματίστηκε το φαινόμενο των κατα-

στροφικών οικο-
νομικών δαπανών
υγείας. 

• Ο κάθε ενήλι-
κας έχει το δικό
του Προσωπικό
Ιατρό και τα παι-
διά το δικό τους
Παιδίατρο.

• Η λειτουργία
του ΓεΣΥ σε ένα
ενιαίο ηλεκτρο-

νικό σύστημα, κατέταξε την Κύπρο από ου-
ραγό σε πρωτοπόρο στα θέματα ψηφιοποί-
ησης του τομέα της υγείας και της
λειτουργίας ηλεκτρονικού φακέλου. 

• Για πρώτη φορά εξασφαλίστηκε για όλο
το πληθυσμό το δικαίωμα επιλογής φαρμά-
κου και η δωρεάν κάλυψη της μιας επιλο-
γής φαρμάκου. 

• Το κάθε νοικοκυριό έχει πρόσβαση στο
φαρμακείο και το εργαστήριο της γειτονιάς
του, επιτυγχάνοντας την εύκολη πρόσβαση
και ταχεία εξυπηρέτηση.

• Ως επιστέγασμα των πιο πάνω υπήρξε
γενική βελτίωση σε όλους τους δείκτες του
τομέα της υγείας, κάτι που επιβεβαιώθηκε
πριν λίγες μέρες και από σχετική έκθεση της
Κομισιόν.
ΤΟ ΓΕΣΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Η μαζική αποδοχή του Γενικού Συστήμα-
τος Υγείας από το κοινό διαφάνηκε από την
πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής του. Τρία
χρόνια μετά, ο αριθμός των δικαιούχων που
λαμβάνουν καθημερινά υπηρεσίες υγείας
αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη ότι το
ΓΕΣΥ αγκαλιάστηκε από τους πολίτες και
την κοινωνία. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοι-
χεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,
από την 1η Ιουνίου 2019 έως την 1η Ιουνίου
2022:

• 917,000 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί στο
ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού. 

• 777,000 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί
τους Προσωπικούς τους Ιατρούς

•  756,000 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί
τους Ειδικούς Ιατρούς

• 769,000 δικαιούχοι έχουν προμηθευτεί
φάρμακα μέσω εκτέλεσης συνταγής από
συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ φαρμακεία.

•  686,000 δικαιούχοι έχουν υποβληθεί σε
εργαστηριακές εξετάσεις 

• 153,000 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί
ΤΑΕΠ 

• 159,000 δικαιούχοι έχουν λάβει υπηρε-
σίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας
ΓΕΣΥ: ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ΓεΣΥ είναι ένα ζωντανό σύστημα το
οποίο εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς.
Καθημερινά καλείται να εποπτεύσει, να εν-
τοπίσει και να διαχειριστεί έναν σημαντικό
αριθμό παρόχων, δικαιούχων και απαιτή-
σεων με μοναδικό στόχο τη βέλτιστη πα-

ροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις

αποτελεί αναμφίβολα και η πάταξη των κα-
ταχρήσεων φαινόμενο το οποίο όχι μόνο
αφορά την οικονομική πτυχή αλλά και την
πρόσβαση των ασθενών οι οποίοι έχουν
πραγματική ανάγκη σε υπηρεσίες υγείας.
Για αυτό το λόγο ο Οργανισμός προχώρησε
στη λήψη σειράς μέτρων, καταρτίζοντας ένα
στρατηγικό σχέδιο δράσης με τέσσερις πυ-
λώνες για την αποτελεσματική αντιμετώ-
πισή των καταχρήσεων:

1. Έλεγχος συμπεριφοράς των συμβεβλη-
μένων με τον Οργανισμό παρόχων.

2. Ανάλυση δεδομένων και ενίσχυση
ελέγχων.

3. Δημιουργία κουλτούρας για ορθολογι-
στική χρήση του Συστήματος από τους δι-
καιούχους και προτροπή των δικαιούχων
για αναφορά καταχρηστικών δραστηριοτή-
των.

4. Οργάνωση, στελέχωση, ανάπτυξη και
βελτίωση των διαδικασιών.

Η στρατηγική του Οργανισμού Ασφάλι-
σης Υγείας δεν εστιάζει μόνο στην τιμωρία
των παραβάσεων, αλλά κυρίως στην πρό-
ληψη.

Εκτός από την εφαρμογή του Σχεδίου
Δράσης για Αντιμετώπιση των Καταχρή-
σεων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στο
πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και ανα-
βάθμισης του Συστήματος θέτει ως προτε-
ραιότητά του και άλλα ουσιώδη θέματα που
αφορούν:

• Ένταξη καινοτόμων φαρμάκων και θε-
ραπειών

• Εμπλουτισμό του πακέτου υπηρεσιών
• Αύξηση των επιλογών των ασθενών
• Αναβάθμιση της ποιότητας των παρε-

χόμενων υπηρεσιών
• Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτι-

κών ώστε το Σύστημα να γίνει ακόμη πιο
αποδοτικό

Το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου ξε-
κίνησε πριν από τρία χρόνια το ταξίδι του
βασισμένο στο ανθρωποκεντρικό του χα-
ρακτήρα, ο οποίος υπηρετεί πιστά τις βασι-
κές αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, της
δικαιοσύνης και της καθολικότητας.

Ένα ταξίδι με συνοδοιπόρους το σύνολο
των πολιτών και το έμψυχο δυναμικό του
τομέα της υγείας του τόπου μας. Τρία χρό-
νια μετά, το ταξίδι αυτό συνεχίζεται με πρώ-
τιστο στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωση
του Συστήματος, έχοντας πάντα στο επί-
κεντρο την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των συνανθρώπων μας. Αυτή η κοινωνική
διάσταση της μεταρρύθμισης αποτελεί και
την ύψιστη προτεραιότητα του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας, μέσω της δια βίου ισό-
τιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε ποι-
οτικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας όλων
των πολιτών. n
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Εκτιμήσεις Υπουργού Υγείας

Σε μήνυμα του ο Υπουργός Υγείας 
κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα με την ευ-
καιρία της συμπλήρωσης τριών χρό-

νων από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ,
χαρακτηρίζει την εφαρμογή του Συστήμα-
τος μια κοινωνική κατάκτηση που ήταν
απαίτηση της κοινωνίας για πολλές δεκαε-
τίες και εδώ και τρία χρόνια το ΓεΣΥ έχει αγ-
καλιαστεί από τους πολίτες, εξυπηρετεί χι-

λιάδες ασθενείς ανά ημέρα και η προσοχή
όλων μας πρέπει να είναι στραμμένη στη συ-
νεχή βελτίωση και αναβάθμισή του, στην
αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων
παρουσιάζονται χωρίς να αλλάξει η φιλο-
σοφία του συστήματος.

Ο Υπουργός επισημαίνει ότι το ΓεΣΥ, αυτά
τα τρία χρόνια, πέρασε μέσα από συμπλη-
γάδες και κατάφερε να επιβιώσει, στέλνον-

τας το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις
πως το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει στη ζωή των
πολιτών.

Το ΓεΣΥ όχι μόνο άντεξε σε πρωτόγνωρες
συνθήκες πίεσης, όπως αυτή της πανδημίας,
αλλά απέδειξε ότι μπορεί να θωρακίσει τη
δημόσια υγεία κατά τον καλύτερο και πιο

Συνέχεια στη σελ. 7



Εκτιμήσεις Υπουργού Υγείας

αποδοτικό τρόπο.
Παράλληλα, για διασφάλιση της βιωσι-

μότητας του ιδίου του Συστήματος Υγείας,
βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες και δράσεις
από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας που
θα συμβάλλουν στην ομαλοποίηση της λει-
τουργίας του Συστήματος και στην αντιμε-
τώπιση των καταχρήσεων. Σε αυτές μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνονται:

• Λειτουργία εφημερευόντων ιατρείων
από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και
παιδιά, τα οποία θα λειτουργούν απογεύ-
ματα και αργίες.

• Ένταξη των ΤΑΕΠ ιδιωτικών νοσηλευ-
τηρίων που είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ,

• Εφαρμογή αυστηρότερων ποινών σε
παρανομούντες παρόχους υπηρεσιών ή/και
δικαιούχους,

• Εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνερ-
γασία με εξωτερικούς συμβούλους και τον
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο,

• Ένταξη στο ΓεΣΥ επιπλέον καινοτόμων
φαρμάκων, και

• Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος ενημέρωσης, των δικαιούχων
του ΓεΣΥ, για την ορθή χρήση του Συστή-
ματος και τη μείωση των καταχρήσεων.

Τέλος ο Υπουργός τονίζει ότι το Υπουρ-
γείο Υγείας θα διασφαλίσει με κάθε τρόπο
την ύπαρξη του Γενικού Συστήματος Υγείας.
Το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει και ανήκει στους
πολίτες αυτής της χώρας, στους πάροχους
και τους δικαιούχους του. Απευθύνει τέλος
έκκληση προς όλους, όπως προστατεύσουν
τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε 
στη χώρα μας από το 1960 σαν κόρη
οφθαλμού. n
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Εκτιμήσεις για το ΓεΣΥ από την Προεδρία της Δημοκρατίας

Ιστορική η σημερινή μέρα για την κυ-
πριακή κοινωνία. Πριν από τρία χρόνια
τέθηκε σε εφαρμογή το ΓεΣΥ, η μεγαλύ-

τερη κοινωνική μεταρρύθμιση από εγκαθι-
δρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ αναβαθμί-
στηκαν ιατρικές εγκαταστάσεις, εφαρμό-
στηκαν δράσεις και πολιτικές οι οποίες
έχουν στο επίκεντρο τον ασθενή και τις
ανάγκες του. Δημιουργήθηκε ένα ανθεκτικό
σύστημα υγείας, προσβάσιμο σε όλους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας αυξήθηκε από το 2013 κατά
79%, απόδειξη της πολιτικής βούλησης και
της αποφασιστικότητας της Κυβέρνησης και
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη προσωπικά, για στήριξη του
τομέα της Υγείας.

Σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει
για τους πολίτες και όσον αφορά τις δαπά-
νες για φάρμακα. Καταγράφηκε μείωση

κατά 85% στα χρήματα που θα δαπανούσαν
οι ασθενείς για φάρμακα. Η κάλυψη του κό-
στους φαρμάκων για ασθενείς έφθασε στα
197 εκ. Ευρώ.

Καταγράφηκε αύξηση χειρουργείων κατά
295%. Συγκεκριμένα, το 2021 διενεργήθη-
καν 100 χιλιάδες εγχειρήσεις σε δικαιούχους
του ΓεΣΥ, σε σύγκριση με 34 χιλιάδες εγχει-

ρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δημόσια
νοσηλευτήρια πριν την ένταξη των ιδιωτι-
κών νοσηλευτηρίων στο σύστημα υγείας.

Οι δαπάνες του ΟΑΥ για υπηρεσίες φρον-
τίδας για τα έτη 2020-2022 ανέρχονται στα
3,5 δις Ευρώ. Έγιναν έργα εκσυγχρονισμού
και αναβάθμισης νοσηλευτηρίων, δημιουρ-
γήθηκαν 13 νέοι σταθμοί ασθενοφόρων με
σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής
των ασθενών. Επίσης, δημιουργήθηκε συν-
τονιστικό κέντρο ασθενοφόρων που λει-
τουργεί σε παγκύπρια βάση.

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει και άλλες δρά-
σεις, κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνον-
ται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας «Κύπρος – το Αύριο». Θα διατεθούν
συνολικά μέσω του Σχεδίου «Κύπρος – το
Αύριο» 81 εκ. Ευρώ.

Θωρακίζεται το ΓεΣΥ με την ενίσχυση της

εποπτείας και του ελέγχου του συστήματος
υγείας, τροχοδρομείται η εφαρμογή της ηλε-
κτρονικής υγείας για όλους, αναβαθμίζον-
ται και εκσυγχρονίζονται υποδομές, όπως
για παράδειγμα η δημιουργία Μονάδας Αν-
τιμετώπισης Μεταδοτικών Ασθενειών, η δη-
μιουργία Τμήματος Πρώτων Βοηθειών για
παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο και η
ανέγερση νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας.
Προωθούνται, επίσης, η δημιουργία νέων
εγκαταστάσεων για το κέντρο αίματος και
η επέκταση και δημιουργία των μονάδων αι-
μοκάθαρσης για να καλύπτουν όλες τις πό-
λεις. Προωθείται η παροχή εξειδικευμένης
περίθαλψης στα παιδιά.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι το ανθε-
κτικό σύστημα υγείας που δημιουργήθηκε
προς όφελος των πολιτών να παραμείνει αν-
θεκτικό και προσβάσιμο σε όλους. n
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Με τις καταχρήσεις να αποτελούν
ένα από τα μείζονα θέματα που
πλήττουν το ΓεΣΥ, ο Οργανισμός

Ασφάλισης Υγείας κατάρτησε τον περα-
σμένο Μάρτιο ειδικό Σχέδιο Δράσης επι-
διώκοντας την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των καταχρήσεων. Μια από τις
καταχρήσεις που παρατηρούνται στο Σύ-
στημα, είναι ο μεγάλος αριθμός μη αιτιολο-
γημένων παραπεμπτικών που εκδίδονται
από τους ΠΙ προς άλλους παρόχους του
ΓεΣΥ. Το πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ο
ΟΑΥ προχωράμε την εφαρμογή μιας σειράς
μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λει-
τουργίας του θεσμού του ΠΙ και του συστή-
ματος παραπομπής. 

Τα μέτρα  περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων,
την εφαρμογή δεικτών απόδοσης που συν-
δέονται με την αμοιβή των ΠΙ και οι οποίοι
αφορούν στη συμπεριφορά των ΠΙ σε
σχέση με  τις παραπομπές που εκδίδονται
προς ΕΙ. Επιπλέον εξετάζει και τις παρα-
πομπές για εργαστηριακές εξετάσεις και
ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Παράλληλα
ο ΟΑΥ εντατικοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο
των παραπεμπτικών που εκδίδουν οι ΠΙ,
καθώς και τη διαδικασία λήψης μέτρων

προς τους ΠΙ που δεν συμμορφώνονται με
τις οδηγίες του Οργανισμού. Επιπρόσθετα,
προωθούνται και άλλα μέτρα βελτίωσηςτου
θεσμού του ΠΙ όπως εφαρμογή κατευθυν-
τήριων οδηγιών παραπομπής, εκπαιδεύσεις,
ηλικιακά κριτήρια συμμετοχής ιατρών στο
Σύστημα κ.ο.κ..

Επισημαίνεται ότι η σωστή λειτουργία
του θεσμού του ΠΙείναι ιδιαίτερα σημαντική
εφόσον σκοπός του είναιη παροχή αποτε-
λεσματικής πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας καθώς και καθοδήγησης προς τους
δικαιούχους για τη λήψη υπηρεσιών που
χρειάζονται από τους υπόλοιπους παρόχους
του ΓεΣΥ. Η σωστή λειτουργία του θεσμού
και του συστήματος παραπομπής οδηγεί
στην αποφόρτιση των Ειδικών Ιατρών από
περιστατικά που δεν χρειάζονται εξειδικευ-
μένη αντιμετώπιση. Επιτυγχάνει επίσης την
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων του
Συστήματος,διασφαλίζοντας ισότιμη πρό-
σβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας
στους δικαιούχους που τις έχουν ανάγκη.

Το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγα-
λύτερη κοινωνική κατάκτηση από ιδρύσεως
της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί
χρέος όλων μας να το διαφυλάξουμε. n

Στο Υπουργικό Συμβούλιο διαβιβάστηκαν 
προτάσεις για Ερευνώντες Λειτουργούς

Η διευθύντρια του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού με εγκύκλιο της ημερομηνίας

6ης Ιουνίου αναφέρεται στις πρόνοιες του
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Τροποποιητικού
Νόμος του 2022 για Ορισμός Ερευνώντων
Λειτουργών και σε συνέχεια της Εγκυκλίου
της, της 17ης Φεβρουαρίου 2022, με την
οποία  γνωστοποιήθηκε η ψήφιση από τη
Βουλή των

Αντιπροσώπων νομοθετημάτων για με-
ταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, με
ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και αλλαγή
του τρόπου ορισμού ερευνώντων λειτουρ-
γών για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτω-
μάτων δημοσίων υπαλλήλων, με ισχύ από
τις 21/01/2022 πληροφορεί ότι ο συγκεν-
τρωτικός κατάλογος υπαλλήλων των
Υπουργείων, Υφυπουργείων και Ανεξάρτη-
των Γραφείων/Υπηρεσιών που δύναται να
οριστούν ερευνώντες λειτουργοί για διε-
ρεύνηση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμά-
των έχει ήδη διαβιβαστεί στη Γραμματεία
του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με
το εδάφιο (3) του άρθρου 81 του περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω εδάφιο
καθορίζεται ότι για πειθαρχικά παραπτώ-
ματα δημόσιων υπαλλήλων που έχουν προ-
κύψει από την ημερομηνία δημοσίευσης
των πιο πάνω νομοθετημάτων στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
(21/01/2022) και μετέπειτα:

α) Η αρμόδια αρχή, για τις περιπτώσεις
υπαλλήλων που κατέχουν θέση μέχρι την
κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθο-
λογίου, πρέπει να ορίσει ερευνών λειτουργό
από τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, ο
οποίος θα πρέπει να κατέχει ανώτερη θέση
από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός
αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρακτικό ή εφαρ-
μόσιμο, οπότε δύναται να παραπέμψει το
ζήτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο για ορι-

σμό ερευνώντος λειτουργού από τον συγ-
κεντρωτικό πίνακα.

β) Για τις περιπτώσεις πειθαρχικών αδι-
κημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση
ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii), θα προ-
ωθείται Πρόταση προς το Υπουργικό Συμ-
βούλιο για ορισμό ερευνώντος λειτουργού
από τον κατάλογο άλλης αρμόδιας αρχής,
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
με βάση τον συγκεντρωτικό κατάλογο που
διαβιβάστηκε στη Γραμματεία του Υπουργι-
κού Συμβουλίου. Ο ερευνών λειτουργός δεν
θα πρέπει να κατέχει κατώτερη θέση από
τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν
πρόκειται για ερευνώντα λειτουγό που υπη-
ρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
ή στη Νομική Υπηρεσία, που δύναται να κα-
τέχει και θέση κατώτερη της θέσης του υπό
διερεύνηση υπαλλήλου.

γ) Οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν
τις διαδικασίες διερεύνησης πειθαρχικών
παραπτωμάτων για τις οποίες έχουν οριστεί
ερευνώντες λειτουργοί πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης των νομοθετημά-
των στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας.

Η Διευθύντρια του ΤΔΔΠ επισημαίνει,
επίσης, ότι σύμφωνα με το εδάφιο (3) του
άρθρου 81 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου, οι υπάλληλοι που δύναται να ορι-
στούν ερευνώντες λειτουργοί για διερεύ-
νηση πειθαρχικών παραπτωμάτων θα 
τύχουν επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικές
δράσεις, οι οποίες διοργανώνονται από την
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης,
έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Συνα-
φώς, συστήνεται όπως οι αρμόδιες αρχές,
για τη διερεύνηση πειθαρχικού παραπτώ-
ματος δημοσίου υπαλλήλου, ορίζουν ερευ-
νών λειτουργό υπάλληλο που έχει ήδη τύχει
της σχετικής επιμόρφωσης. n

Παραπεμπτικά και Προσωπικοί Ιατροί
Ο ΟΑΥ προχωρά σε εντατικοποίηση των μέτρων
για μείωση των αχρείαστων  παραπεμπτικών 

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΥΔΥ, 
Στράτης Ματθαίου 
για τα τρία χρόνια ΓεΣΥ
«Τρία χρόνια συμπληρώνει το ΓεΣΥ 
Αγκαλιάστηκε από την κοινωνία. Ως Μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΓεΣΥ μέλημά μας πάντοτε η 
προστασία του και η συνεχής βελτίωσή του».
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Ανανεωμένη αναμένει η Παιδική Εξοχή ΠΑΣΥΔΥ στο Τρόοδος 
τα παιδιά  μας για δροσόλουστες καλοκαιρινές  διακοπές 

Την Παρασκευή, 1η Ιουλίου, λίγες
μόνο μέρες μετά το τέλος της σχολι-
κής  χρονιάς αναχωρούν τα παιδιά

για την πρώτη εβδομαδιαία καλοκαιρινή
διακοπή στην  Παιδική Εξοχή ΠΑΣΥΔΥ στο
δροσόλουστο Τρόοδος. 

Μετά από το κλείσιμο της   Εξοχής μας,
λόγω των περιορισμών της Πανδημίας του
Κορονοϊού,  τα παιδιά θα την ζωντανέψουν
με τις φωνές και τα παιγνίδια τους  στον πυ-
κνόφυλλο Κυπριακό ΄Ολυμπο. 

Εν αναμονή των διακοπών των παιδιών
πραγματοποιούνται διάφορες εργασίες επι-
σκευών και ακολούθως καθαρισμού, 

εμπλουτίζεται με νέα παιχνίδια η αίθουσα
δραστηριοτήτων και γίνεται συντήρηση
κοιτώνων.

Για τη φετινή περίοδο διακοπών η Παι-
δική Εξοχή μας θα λειτουργήσει για  6 κα-
τασκηνωτικές περιόδους σε τέσσερις από
τις οποίες υπάρχει περιορισμένος αριθμός 
θέσεων. Πρόκειται για τις περιόδους 
8/7 - 15/7, 15/7 - 22/7, 29/7 - 5/8 και 
5/8 - 12/8 . 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέ-
πει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αί-
τηση για την οποία, ο σύνδεσμος υπάρχει
στην ιστοσελίδα www.pasydy.org.n

Γραφείο Cooptravel στο κτήριο ΠΑΣΥΔΥ
για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών

Με στόχο την αμφίδρομη εξυπηρέ-
τηση των συναδέλφων, μελών της
Οργάνωσης μας και του Συνεργα-

τικού Τουριστικού Οργανισμού Cooptravel
συμφωνήθηκε ενοικίαση χώρου στο κτήριο
της Συντεχνίας για λειτουργία γραφείου του
Οργανισμού, το οποίο θα διευκολύνει ιδιαί-
τερα και τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρουμε
ότι την Πέμπτη, 26 Μαΐου, έγιναν τα εγκαί-
νια του νέου γραφείου του Cooptravel,  στο
Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ, στην Λεωφόρο Δημο-

σθένη Σεβέρη 3. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Έφο-
ρος Συνεργατικών Εταιρειών παρουσία του
Γενικού Γραμματέα ΠΑΣΥΔΥ συν. Στράτη
Ματθαίου. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν πε-
λάτες και συνεργάτες στους οποίους δόθη-
καν λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες και προ-
σφορές του Οργανισμού.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
• αεροπορικά εισιτήρια
• ξενοδοχεία
• ταξιδιωτικά πακέτα
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Μουσικές Διαδρομές της Χορωδίας της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ στην Αθήνα 
Της Μαίρης Κυπριανού, φιλόλογου, 
μέλος της Χορωδίας της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ

Τιμητική η πρόσκληση, που δέχτηκε η
Χορωδία μας από την πρόεδρο του
14ου Χορωδιακού Φεστιβάλ στην

Αθήνα κας Ξένιας Τζάτζου, για συμμετοχή
μας στο ομώνυμο Φεστιβάλ, που πραγμα-
τοποιήθηκε  στην Αθήνα στις 21 και 22
Μαΐου 2022.

Απολαύσαμε τη συμμετοχή μας μετά από
εντατικές πρόβες και ξεκινήσαμε το Σάβ-
βατο 21 Μαΐου 2022,τραγουδώντας Κυ-
πριακά στον πολυσύχναστο δρόμο της οδού
Ερμού, έξω από τη μικρή αλλά πανέμορφη
εκκλησία της Παναγίας της Καπνικαρέας. 

Μεγάλη συγκίνηση από τους περαστι-
κούς, ζεστό χειροκρότημα, λόγια αγάπης
για το νησί μας και εμείς περήφανοι γεμί-
σαμε τον Αθηναϊκό αέρα με την ντοπιολα-
λιά μας.  Ταξιδέψαμε σε πολύ όμορφες μου-
σικές διαδρομές, την Κυριακή 22  Μαΐου
2022, που ήταν και ο σκοπός του ταξιδιού
μας στο ανεπανάληπτο, πανέμορφο, Μου-

σικό Μέγαρο Αθηνών.  Πετύχαμε μια εξαι-
ρετική εμφάνιση με ωραιότατο ηχόχρωμα
ακολουθώντας τη διεύθυνση της μαέστρου
μας, κυρίας Μάρως  Μήτσα και ακούοντας
τη συνοδεία του πιανίστα μας, κου Μάριου
Ιωάννου.  Νιώσαμε δέος και συναισθήματα
ανεπανάληπτα σένα εξαίσιο χώρο. Προβά-
λαμε την ταυτότητα και τον πολιτισμό της
πατρίδας μας με τη μουσική μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Γραμμα-
τέα της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ κύριο  Στράτη Ματθαίου
αλλά και όλη την πολιτιστική επιτροπή, που
μας έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχουμε
σ’αυτό το όμορφο, μουσικό συναπάντημα. 

Το ταξίδι μας ολοκληρώθηκε με την πα-

νέμορφη κρουαζιέρα μας, τη Δευτέρα 23
Μαΐου 2022 στα  τρία όμορφα νησιά του
Αργοσαρωνικού, Ύδρα, Πόρο, Αίγινα.

Μια υπέροχη διαδρομή όπου απολαύσαμε
το γαλάζιο της θάλασσας, προσκυνήσαμε
στον πολιούχο Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας
και διασκεδάσαμε στο πλοίο χορεύοντας 
και τραγουδώντας. Στιγμές όμορφες, 

ανεπανάληπτες. 
Ευχαριστούμε και πάλι την οργάνωση της

ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ για το υπέροχο ταξίδι μας και
προσδοκούμε στο επόμενο. n

Η χορωδία ΠΑΣΥΔΥ συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων, μπροστά από την είσοδο του Μεγάρου Μουσικής.

Αναμνηστικό προς την Μαέστρο Μάρω Μήτσα από τον Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα
Κυριάκο Κενεβέζο.

Από την οδό Ερμού στο Σύνταγμα, η Κυπριακή χορωδία.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- με τραγούδια και χορούς
Χορευτικός Όμιλος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Ο Χορευτικός Όμιλος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού σας προσκαλεί στο καθιερωμένο Καλο-
καιρινό γλέντι του Ομίλου με χορό και διασκέδαση! Η συνάντηση μας περιλαμβάνει
φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική με λαϊκά και παραδοσιακά ακούσματα!

Κοπιάστε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μαζί! 
«μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε...»

Η Χορωδία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. υπό την διεύθυνση της μαέστρου Μάρως Μήτσα.



Οι προτάσεις για την δημοσιονομική
πολιτική και την ενέργεια

Τις προτάσεις της Κομισιόν για τους νέους δημοσιο-
νομικούς κανόνες στην ευρωζώνη παρουσίασε ο εκτε-
λεστικός αντιπρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος για την Οικο-
νομία, Πάολο Τζεντιλόνι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρατείνει και για το
2023 την αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων του

Συμφώνου Σταθερότητας. Οι κανόνες έχουν ανασταλεί από το ξέσπασμα της πανδημίας
του κορωνοϊού τον Μάρτιο του 2020. Το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ συρρικνώθηκε κατά
μέσο όρο κατά 6,4% το 2020. Σύμφωνα με όλους σχεδόν τους οικονομολόγους της εποχής,
αυτό δικαιολογούσε την ενεργοποίηση της «γενικής ρήτρας» που επέτρεπε την έξοδο από
το σύμφωνο σταθερότητας της ΕΕ.

Η Επιτροπή επικαλείται την αβέβαιη οικονομική κατάσταση λόγω του συνεχιζόμενου
πολέμου στην Ουκρανία ως δικαιολογία για την παράταση της λεγόμενης «ρήτρας διαφυ-
γής» από το Σύμφωνο. Το 2020, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στη ζώνη του ευρώ συρρι-
κνώθηκε κατά μέσο όρο κατά 6,4%. Σύμφωνα με όλους σχεδόν τους οικονομολόγους της
εποχής, αυτό δικαιολογούσε την ενεργοποίηση της «γενικής ρήτρας» που επέτρεπε την
έξοδο από το σύμφωνο σταθερότητας της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για πρώτη φορά, η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης προτάσεις
για την ενέργεια, με κύριο στόχο να πειστούν οι χώρες της ΕΕ να καταργήσουν σταδιακά
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός είναι ήδη υψηλός και η οικο-
νομία αναπτύσσεται, οι Βρυξέλλες θα ζητήσουν από τις χώρες να περιορίσουν πάντως τις
δαπάνες τους, καθώς δεν χρειάζονται νέα κίνητρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Επίτροποι θα προειδοποιήσουν ότι ο πόλεμος της Ρωσίας
στην Ουκρανία ασκεί πίεση στις αλυσίδες εφοδιασμού και οδηγεί τον πληθωρισμό υψη-
λότερα — μια παραδοχή ότι η πληθωριστική πίεση δεν προέρχεται μόνο από βραχύβια σοκ,
όπως ισχυρίστηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ότι θα μπορούσε αντ’ αυτού να
παραμείνει ψηλά όσο μαίνεται ο πόλεμος.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα πρέπει ακόμη να εγκρίνουν την πρόταση. Εάν υιο-
θετηθεί, αυτό θα σημάνει ότι  Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ θα παραμείνει  εκτός ισχύος
για σχεδόν τέσσερα χρόνια, περισσότερο από ποτέ. Η συνεχιζόμενη ισχύς της «ρήτρας δια-
φυγής » σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν θα υποχρεώνει μέχρι τα τέλη του 2023 τα κράτη μέλη
να λογοδοτούν για υπερβολικά εθνικά ελλείμματα ή εθνικά χρέη.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας ορίζει ότι ο λόγος χρέους ως προς το ΑΕΠ των κρατών μελών
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% και το έλλειμμα το 3%. Τα περισσότερα κράτη υπερβαί-
νουν αυτά τα όρια, κυρίως επειδή χρειάστηκε να αυξήσουν το χρέος τους κατά τη διάρκεια
της πανδημίας για να στηρίξουν την οικονομία. Επιπλέον, ορισμένες χώρες - Ελλάδα, Ιτα-
λία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Κύπρος - έχουν δείκτη χρέους άνω του 100%.n

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ

Η ΕΕ είναι ο τρίτος σε σειρά μεγαλύτερος ρυπαντής
διοξειδίου του άνθρακα στο κόσμο, ωστόσο έχει θέσει φι-
λόδοξο στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2030 και
την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως
το 2050.

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ)
της ΕΕ θεσπίστηκε το 2005 με στόχο να ενθαρρυνθεί η

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και απο-
τελεσματικό.

Το σύστημα EST, υποχρεώνει περισσότερες από 10.000 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και εργοστάσια να εκδίδουν άδεια για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα που
εκπέμπουν. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να αποτελεί οικονομικό κίνητρο για να μολύ-
νουν λιγότερο, γιατί όσο λιγότερη ρύπανση προκαλεί μια βιομηχανία τόσο λιγότερα πλη-
ρώνει. Οι άδειες αγοράζονται μέσω δημοπρασίας και η τιμή επηρεάζεται από τη ζήτηση
και την προσφορά.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες άδειες που χορηγούνται δωρεάν, ιδίως σε τομείς που κιν-
δυνεύουν να μεταφέρουν τις μονάδες παραγωγής τους σε άλλα μέρη του κόσμου, με λιγό-
τερους περιορισμούς στις εκπομπές. Μετά την οικονομική κρίση του 2008, μειώθηκε η ζή-
τηση των αδειών και έτσι η τιμή του μειώθηκε σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση
παρέμεινε υψηλή.

Η ύπαρξη μεγάλου πλεονάσματος και χαμηλών τιμών, αποθαρρύνει τις εταιρείες από
επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα του προ-
γράμματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΕ επεξεργάζεται την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η
Επιτροπή προτείνει τη μείωση των εκπομπών του τομέα κατά 61% έως το 2030.

Οι προτεινόμενες αλλαγές συμπεριλαμβάνουν τη μείωση του ανώτατου ορίου ετήσιων
εκπομπών στον τομέα, την αναθεώρηση των κανόνων για τα δωρεάν δικαιωμάτων εκπομ-
πής και το αποθεματικό ΑΣΑ, τη συμπερίληψη των θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα
ΣΕΔΕ και τη δημιουργία ενός ξεχωριστού συστήματος για τα κτίρια και τις οδικές μετα-
φορές. Τα δωρεάν δικαιώματα πρέπει να έχουν καταργηθεί μέχρι το 2030. 

Για να προστατεύσει τους πολίτες από πρόσθετες ενεργειακές δαπάνες, το Κοινοβούλιο
ζητά το νέο ΣΕΔΕ να καλύπτει μόνο εμπορικές οδικές μεταφορές και κτίρια. Οι ιδιωτικές
μεταφορές και τα ιδιωτικά κτίρια θα μπορούν να προστεθούν μετά το 2029 και μόνο κα-
τόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής.

Όλα τα έσοδα του ΣΕΔΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη κλιματική
δράση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. n

Καθιέρωση ενός κοινού φορτιστή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ εργάζεται για να καταστήσει τον φορτιστή
USB Type-C κοινό για όλες τις μικρές ηλεκτρονικές
συσκευές. Η ύπαρξη διαφορετικών φορτιστών για
διαφορετικές συσκευές ταλαιπωρεί τους κατανα-
λωτές και παράγει τόνους περιττών ηλεκτρονικών
απορριμάτων. Η ΕΕ θέλει να καθιερώσει έναν κοινό
φορτιστή ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των πε-
ριβαλλοντικών της στόχων και στη μείωση του κό-
στους.

Η έγκριση της εν λόγω πρότασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπή από την επιτροπή εσωτε-
ρικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών του Κοινοβουλίου, στις 20 Απρίλιου, φέρ-
νει το όραμα του κοινού φορτιστή ακόμα πιο κοντά στην πραγματικότητα. Στόχος της είναι
να καταστήσει τον φορτιστή USB-C κοινό για όλα τα έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες,
τις φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες βιν-
τεοπαιχνιδιών χειρός.

Οι ευρωβουλευτές έχουν προτείνει ορισμένες βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής:
Συμπερίληψη περισσότερων συσκευών. Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει κινητά τη-

λέφωνα, τάμπλετ, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ακουστικά, φορητές κονσόλες βιντε-
οπαιχνιδιών και φορητά ηχεία. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να προσθέσουν ηλεκτρονικούς
αναγνώστες, φορητούς υπολογιστές χαμηλής κατανάλωσης, πληκτρολόγια, ποντίκια,
ακουστικά, έξυπνα ρολόγια και ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Ασύρματη φόρτιση. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να εναρμονίσει τις λύσεις
ασύρματης φόρτισης και να εντάξει τις καταλληλότερες τεχνολογίες ή τα σχετικά πρό-
τυπα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να συμβαδίσει με τις νεότερες τεχνολογίες.

Διαχωρισμός συσκευών από φορτιστές. Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι νέες συσκευές δεν
χρειάζεται πλέον να πωλούνται με φορτιστή, επομένως οι καταναλωτές θα έχουν τη δυ-
νατότητα να αγοράσουν νέα συσκευή είτε με είτε χωρίς συσκευή φόρτισης. 

Βελτιωμένη εποπτεία της αγοράς. Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει
διασφαλίσεις έναντι μη συμμορφούμενων προϊόντων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώ-
σεις ενημέρωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την καθιέρωση ενός κοινού φορτιστή φορητών
συσκευών εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Αν και ορισμένες εταιρείες θέσπισαν 
με πρωτοβουλία τους πολιτικές που μείωσαν τα είδη φορτιστών, αυτές αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων.  n

Επιστρατεύοντας τα δάση ως δεξαμενές
αποθήκευσης άνθρακα

Η ΕΕ έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά τα χρόνια.
Μια από αυτές είναι η επιστράτευση δασών για την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι δασικές
εκτάσεις παίζουν κεντρικό ρόλο στην απορρόφηση διο-
ξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της ανα-
θεώρησης των κανόνων στον τομέα της χρήσης γης και δασοκομίας. 

Τα δάση της ΕΕ δεσμεύουν το 7% των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της
ΕΕ ανά έτος. Στην ΕΕ υπάρχουν 159 εκατομμύρια εκτάρια δασών. Συνολικά, καλύπτουν το
43,5% της έκτασης της ΕΕ. Η δασική έκταση ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος
στο άλλο. Καλύπτουν, για παράδειγμα, το 10% της εδαφικής έκτασης της Μάλτας ενώ το
70% της εδαφικής έκτασης της Φιλανδίας.

Πέρα από τον ρόλο τους ως δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα, τα δάση παρέχουν πο-
λυάριθμες υπηρεσίες στο οικοσύστημα: βοηθούν στην προστασία του εδάφους (κατά της
διάβρωσης), αποτελούν μέρος του κύκλου του νερού, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα
λειτουργώντας ως οικοσύστημα πολυάριθμων οργανισμών ενώ ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία αφορά τον τομέα της χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης
και δασοκομίας, που περιλαμβάνει κυρίως δασικές και γεωργικές εκτάσεις, καθώς και εκτά-
σεις γης που έχουν αλλάξει χρήση. Ο τομέας αυτός εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου μέσω της
αλλαγής στη χρήση της γης (ιδίως από δάση σε αρόσιμες εκτάσεις), αποψίλωση (αποκοπή
δασών) και γεωργική γη (ζώα όπως αγελάδες ή γεωργικά εδάφη). Πρόκειται όμως για τον
μοναδικό τομέα που μπορεί να απομακρύνει το CO2 από την ατμόσφαιρα κυρίως μέσω
υπαρχόντων και νέων δασών.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αυξήσουν τις δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα της ΕΕ
μέσω, μεταξύ άλλων, της αναζωογόνηση τυρφώνων και υδροβιοτόπων, της αναδάσωσης
και της ανάσχεσης της αποψίλωσης των δασών. Αυτό θα οδηγούσε την ακόμα μεγαλύτερη
μείωση των εκπομπών της ΕΕ (σε σύγκριση με τον στόχο του 55% που έχει τεθεί για το
2030).

Η πρόταση της Επιτροπής για τη συμπερίληψη των εκπομπών εκτός CO2 που προέρ-
χονται από τη γεωργία στον τομέα της χρήσης γης δεν έλαβε την υποστήριξη των μελών
της επιτροπής περιβάλλοντος, οι οποίοι θεωρούν ότι η δέσμευση CO2 μέσω δεξαμενών
άνθρακα - εύθραυστη εκ φύσεως - δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση
εκπομπών σε άλλους τομείς. 

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να θέσει εθνικούς στόχους δέσμευσης CO2 από τον
τομέα LULUCF, ξεκινώντας από το 2025. 
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου
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Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής με αντιπροσωπία 
του Κινήματος Νέων ‘GenerationKlimACT’ 

Την περασμένη Παρασκευή η Πρό-
εδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, κ. Αννίτα Δημητρίου, πραγματο-

ποίησε συνάντηση με αντιπροσωπία του
Κινήματος Νέων ‘Generation KlimACT’
του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του
Περιβάλλοντος (Terra Cypria), κατά την
οποία συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που βιώ-
νει και αναμένεται να βιώσει η Κύπρος συ-
νεπεία της κλιματικής αλλαγής.

Τα παιδιά και οι νέοι, οι οποίοι εκπαι-
δεύονται από το Ίδρυμα σε θέματα κλιματι-
κής δράσης, ενημέρωσαν την Πρόεδρο της
Βουλής για το έργο που επιτελείται, έθεσαν
ερωτήματα και τόνισαν την ανάγκη ανάλη-
ψης δράσεων ευαισθητοποίησης από όλους
τους φορείς λήψης αποφάσεων της χώρας,
ώστε να προβλεφθούν κατά το δυνατόν οι
καταστροφικές συνέπειες της αλόγιστης

εκπομπής αερίων και της μη προστασίας
του περιβάλλοντος.

Η Πρόεδρος της Βουλής, από την πλευρά
της, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας
πολιτείας και ΕΕ, ώστε να ληφθούν άμεσα
μέτρα/αποφάσεις για τη δημιουργία των
αναγκαίων δομών ή/και την προώθηση των
νομοθετικών ρυθμίσεων υλοποίησης των
εθνικά καθορισμένων στόχων της Κύπρου
για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερό-
τητας μέχρι το 2030, για την εφαρμογή των
προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της
κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των
κλιματικών φιλοδοξιών, την προστασία της
βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της αειφο-
ρίας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. n

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Oι πιο κάτω Τουριστικοί Λειτουργοί Α’,

Υφυπουργείο Τουρισμού, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Τουριστικού Λειτουργού,
Υφυπουργείο Τουρισμού, από τις 15 Απρι-
λίου 2022: Πολύδωρος Γεωργιάδης, Μαρία
Ελευθεριάδου-Σολωμού.

Η Μάρω Καζέπη Τουριστικός Λειτουρ-
γός Α’, Υφυπουργείο Τουρισμού, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Τουριστικού Λειτουρ-
γού, από τις 15 Απριλίου 2022.

Ο Χριστάκης Κασσιανός, Λειτουργός
Διασφάλισης Ποιότητας Α’, Υφυπουργείο
Τουρισμού, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας, από
την 1η Μαΐου 2022.

Ο Σάββας Παφίτης, Λειτουργός Επιθεώ-
ρησης Α’, Υφυπουργείο Τουρισμού, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Επιθε-
ώρησης, Υφυπουργείο Τουρισμού, από την
1η Μαΐου 2022.

Η Μαρία Κέκκου-Ιωσήφ, Γραμματειακός
Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Γραμματειακού
Λειτουργού, από την 1η Μαΐου 2022.

Οι πιο κάτω Δασικοί Λειτουργοί, Τμήμα
Δασών, προάγονται στη θέση Δασικού Λει-
τουργού, 1ης Τάξης, Τμήμα Δασών, από τις
15 Απριλίου 2022: Χρίστος Ιωάννου, Μά-
ριος Αποστόλου, Χρυσόστομος Βασιλείου,
Νίκος Κάσινος, Μιχάλης Κυριάκου, Μάριος
Μενελάου.

Η Έλενα Ερωτοκρίτου-Δημητριάδου, Τε-
χνικός, Τμήμα Περιβάλλοντος, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Τεχνικού, από την 1η
Απριλίου 2022.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Εμπορίου και
Βιομηχανίας Α΄, Υπουργείο Ενέργειας, Εμ-
πορίου και Βιομηχανίας, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Εμπορίου και
Βιομηχανίας, από την 1η Απριλίου 2022: Γε-
ώργιος Τσιαμέττη,  Ελευθερία Ιωάννου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Εμπορίου και
Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-
ρίου και Βιομηχανίας, προάγονται στη θέση
Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄,
από την 1η Απριλίου 2022: Άντρη Βενιζέ-
λου, Μαρία Παύλου, Έλενα Ρούσου.

Ο Νίκος Ιωάννου, Λειτουργός Βιομηχα-
νικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας, προάγεται στη
θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμο-
γών Α΄, από την 1η Απριλίου 2022.

Η Ανδρούλα Οικονομίδου, Επιθεωρητής

Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1ης Τάξης,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Επι-
θεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, από
την 1η Απριλίου 2022.

Ο Ευάγγελος Σωκράτους, Ανώτερος Επι-
θεωρητής Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, προάγεται στη θέση Πρώτου
Επιθεωρητή Εργασίας, από τις 15 Απριλίου
2022.

Η Ειρήνη Χρυσού, Επιθεωρητής Εργα-
σίας, 1ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Επιθε-
ωρητή Εργασίας, από τις 15 Απριλίου 2022.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτι-
κής Άμυνας, Πολιτική Άμυνα, προάγονται
στη θέση Βοηθού Λειτουργού Πολιτικής
Άμυνας, 1ης Τάξης, Πολιτική Άμυνα, από
τις 15 Απριλίου 2022: Παναγιώτα Ηλία,
Αριστοτέλης Αντωνίου, Πολυχρόνης Βου-
ρής, Παναγιώτης Λιασίδης, Γεώργιος Α. Νι-
κολάου.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξε-
νοι Β’, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται
στη συνδυασμένη θέση Σύμβουλου ή Γενι-
κού Πρόξενου Α’, Εξωτερικές Υπηρεσίες,
από την 1η Μαρτίου 2022: Ιάκωβος Κιρα-
κοσιάν, Γιώργος Γιάγκου, Γαβριέλλα Μιχαη-
λίδου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γενικού Λογι-
στηρίου, προάγονται στη θέση Λειτουργού
Γενικού Λογιστηρίου Α', από την 1η Μαΐου
2022: Φρόσω Κοντού, Χριστίνα Μασωνί-
δου.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Λειτουργοί,
2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φωτολιθογρα-
φίας), προάγονται στη θέση Κτηματολογι-
κού Λειτουργού, 1ης Τάξης (Χαρτογραφίας/
Φωτολιθογραφίας), από την 1η Μαΐου
2022: Έλενα Δημητρίου, Κυριάκος Μιχαήλ.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Γραφείς,
προάγονται στη θέση Βοηθού Κτηματολο-
γικού Λειτουργού, από την 1η Μαΐου 2022:
Μαρίνος Κωνσταντίνου, Κλάρα Τριαντα-
φυλλίδου, Οδύσσεια Χρυσοστόμου-Αν-
δρέου, Λάουρα Μουσκοβία.

Η Μαρία Αλεξάνδρου Χωρομέτρης,
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Χωρομέτρη,
από την 1η Μαΐου 2022.

Η Αναστασία Λουκά Χωρομέτρης, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Χωρομέτρη, από
την 1η Μαΐου 2022.

Η Ελένη Σαμαρά, Φωτολιθογράφος,
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

προάγεται στη θέση Ανώτερου Φωτολιθο-
γράφου, από την 1η Μαΐου 2022.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί Χωρο-
μετρίας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο-
μετρίας, προάγονται στη θέση Τεχνικού
Μηχανικού Χωρομετρίας, 1ης Τάξης, από
την 1η Μαΐου 2022: Μαρίνα Α. Στόκκου,
Ερμής Χατζηνικολάου, Έλενα Βασιλείου.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Μηχανικοί Χαρτο-
γραφίας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο-
μετρίας, προάγονται στη θέση Τεχνικού
Μηχανικού Χαρτογραφίας, 1ης Τάξης, από
την 1η Μαΐου 2022: Άννα Σιεκερσάββα, Αγ-
γελική Μιχαήλ.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Αναστασία Καρατζιά, Λειτουργός Υπη-
ρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνι-
σμού, Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνι-
σμού, παραιτήθηκε από τη δημόσια
υπηρεσία από τις 30 Απριλίου 2022.

Ο Δημήτρης Ονησιφόρου, Δεσμοφύλα-
κας (με δοκιμασία), παραιτήθηκε από τις 27
Ιανουαρίου 2022.

Ο Αλέξιος Κωνσταντίνου, Ταχυδρομικός
Διανομέας, παραιτήθηκε από τις 2 Μαρτίου
2022.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Μιχάλης Ολύμπιος, Ανώτερος Ασφα-
λιστικός Γεωργικός Επιθεωρητής ΟΓΑ, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Μαΐου 2022.

Ο Μάριος Μασουρής, Ανώτερος Τεχνι-
κός Επιθεωρητής, Τμήμα Αναπτύξεως Υδά-
των, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2022.

Η Πετρούλα Παντζιαρά, Λειτουργός Εμ-
πορίου και Βιομηχανίας Α΄, Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Μαΐου 2022.

Ο Βασίλειος Βασιλείου, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
αφυπηρέτησε από τις 3 Μαΐου 2022.

Ο Γεώργιος Ζωδιάτης, Πρέσβης, Εξωτε-
ρικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαΐου 2022.

Η Μαρία Διονυσίου, Οικονομικός Λει-
τουργός Α΄, Υπουργείο Οικονομικών, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Μαΐου.

Ο Γεώργιος Χριστοφή, Επιθεωρητής
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Μαΐου 2022.

Η Αυγούστα Ζιγκή-Πηγιώτη, Τελωνει-
ακός Λειτουργός Α΄, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2022.

Η Ελένη Χριστοδουλίδου, Ανώτερος Λει-
τουργός Στατιστικής, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2022.

Ο Ιωάννης Κουσεττής, Πρώτος Γραμμα-

τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Μαΐου 2022.

Η Ελένη Α. Πελετιέ, Πρώτος Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Μαΐου 2022.

Η Αναστασία Κολιού-Χατζηαντωνίου,
Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Μαΐου 2022.

Η Πετρούλλα Πρωτοπαπά-Αδάμου, Ανώ-
τερος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπη-
ρέτησε από τις 2 Μαΐου 2022.

Η Ξένια Σοφοκλέους-Ματθαίου, Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 19 Απριλίου 2022.

Η Θεμούλλα Σπανού, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 3 Μαΐου
2022.

Η Παρασκευή Π. Καραφώκα, Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαΐου 2022.

Ο Άριστος Συμεού, Βοηθός Γραφείου Α',
Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, αφυπηρέ-
τησε από τις 13 Ιανουαρίου 2022.

Η Ρένα Χριστοδούλου-Γωγάκη, Πρώτος
Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολι-
τισμού, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2022.

Η Χρυστάλλα Γεωργούδη, Ανώτερος Επι-
μελητής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Μαΐου 2022.

Ο Ευαγόρας Αντωνιάδης, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από τις 6 Μαΐου 2022.

Η Δέσπω Ζιντίλη, Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 5 Μαΐου 2022.

Η Ρένα Ιωάννου, Διευθυντής Κλινικής/
Τμήματος (Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολο-
γίας), αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2022.

Ο Χρήστος Ηρακλέους, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Ορθοπεδικής),
αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου 2022.

Ο Σταύρος Σταύρου, Ανώτερος Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως, αφυπηρέτησε από την 1η Μαΐου
2022.

Η Ελένη Πολεμιδιώτου, Λειτουργός Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Μαΐου 2022.

Η Ρεβέκκα Κόκκινου, Δεσμοφύλακας,
αφυπηρέτησε από τις 2 Φεβρουαρίου 2022.

Η Μαρία Βασιλείου-Δημοσθένους, Βοη-
θός Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από τις 15 Μαΐου 2022. n

Προαγωγές, Παραιτήσεις, Αφυπηρετήσεις
Συνέχεια από σελ. 2



Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το 1ο τρίμηνο του 2022, το εργα-

τικό δυναμικό ανήλθε σε 474.631 άτομα ή
64,3% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυ-
ναίκες 58,6%) σε σύγκριση με 453.638
άτομα (62,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του
2021 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν
443.327 άτομα και το ποσοστό απασχόλη-
σης 60,1% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 54,4%)
σε σύγκριση με 414.668 άτομα (56,8%) το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 31.305
άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,6% του
εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,1%, γυναί-
κες 7,1%) σε σύγκριση με 38.970 άτομα

(8,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Απασχόληση 

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχό-
λησης ήταν 77,3%. Το ποσοστό για τους άν-
δρες ήταν 83,6% και για τις γυναίκες 71,3%.
Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσο-
στό ήταν 73,5% (άνδρες 79,7%, γυναίκες
67,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απα-
σχόλησης ήταν 63,6% σε σύγκριση με 60,1%
στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχό-
λησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό
των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι
Υπηρεσίες με 80,4% και ακολουθούν η Βιο-
μηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,2%
και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του
2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρε-

σίες 77,3%, Βιομηχανία 19,3% και Γεωργία
3,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το
10,8% της συνολικής απασχόλησης ή
47.929 άτομα (άνδρες 8,7%, γυναίκες
13,2%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο
τρίμηνο του 2021 ήταν 12,3% (άνδρες
10,8%, γυναίκες 14,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το
88,9% ή 393.913 άτομα ήταν υπάλληλοι,
από τους οποίους το 11,5% (45.273 άτομα)
είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο
τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελού-
σαν το 87,5% του συνόλου της απασχόλη-
σης και από αυτούς ποσοστό 13,2% είχε

προσωρινή εργασία.
Ανεργία 

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσο-
στό ανεργίας ήταν 17,7% του εργατικού δυ-
ναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 19,3%,
γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,5% (άν-
δρες 25,3%, γυναίκες 12,8%) στο αντί-
στοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας,
το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε
για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες,
το 15,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ πο-
σοστό 34,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του
2021 ήταν 42,4%, 25,3% και 32,3%. n

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 202212 Υπάλληλος
δημόσιος

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2022
Στο 6,6% η ανεργία κατά το τρίμηνο

Σε πλήρη ψηφιοποίηση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών 
προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδι-
κασιών και των υπηρεσιών του Τμή-
ματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ)

προχωρεί το Υπουργείο Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψη-
φιακής Πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, το
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του
ΥΕΚΨΠ υπέγραψε σχετική Σύμβαση συνο-
λικής αξίας €7.521.811,50 περιλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ. Το κόστος ανάπτυξης του
Πληροφοριακού Συστήματος και αγοράς
του μηχανογραφικού εξοπλισμού περιλαμ-
βάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Κύπρος_το Αύριο». Ημερομη-
νία έναρξης του Έργου ορίστηκε η 1η
Ιουνίου 2022.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα του Τμή-
ματος Οδικών Μεταφορών θα αντικατα-
στήσει το υφιστάμενο και τις διαδικτυακές
υπηρεσίες του. Στόχος του Έργου είναι η
πλήρης αυτοματοποίηση όλων των διαδι-
κασιών του ΤΟΜ και η εξυπηρέτηση μέσω

διαδικτύου των νομικών και φυσικών προ-
σώπων που συνεργάζονται με το Τμήμα,
ώστε όλες οι διαδικασίες να ολοκληρώνον-
ται διαδικτυακά.

Ο στρατηγικός στόχος του ΤΟΜ είναι η
μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, μέσω της
δημιουργίας ενός νέου και σύγχρονου πλη-
ροφοριακού συστήματος που θα διευκολύ-
νει την επικοινωνία, θα βελτιώνει τη διαχεί-
ριση πληροφοριών και θα αυτοματοποιήσει
τις διαδικασίες που εκτελούνται από τους
άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους χρήστες

των υπηρεσιών του Τμήματος (υπάλληλοι
ΤΟΜ, ΚΕΠ, ΚΕΠΟ, ΙΚΤΕΟ, Σχολές Οδη-
γών, τρίτους φορείς, λοιπά κυβερνητικά
τμήματα, κλπ) και τους πολίτες. Το Έργο
αποσκοπεί στη μέγιστη αξιοποίηση και
χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν
οι σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και στη
χρήση των οριζόντιων εφαρμογών του
Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως
τη διαδικτυακή πύλη ασφαλείας
«Αριάδνη».

Μεταξύ άλλων, με την υλοποίηση του
νέου Συστήματος αναμένεται να μειωθεί η
γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί ο χρόνος
εκτέλεσης των εργασιών του ΤΟΜ. Επι-
πρόσθετα, θα δοθεί έμφαση στη συγκέν-
τρωση και την ενοποίηση των διάφορων
πληροφοριών που αφορούν το ΤΟΜ, ώστε
αυτές να δίνονται στους ενδιαφερόμενους
σε απλή και κατανοητή μορφή. Την ίδια
ώρα, η διαδικτυακή διεκπεραίωση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και η μεγάλη μείωση
της χρήσης χαρτιού συμβάλλουν στην πρά-

σινη μετάβαση του Τμήματος.
Το νέο Σύστημα αναμένεται να τεθεί σε

παραγωγική λειτουργία κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2025.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Υπουργός Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάν-
νης Καρούσος εκφράζει την ικανοποίησή
του για την έναρξη του μεγάλου αυτού
έργου της ψηφιοποίησης του Τμήματος
Οδικών Μεταφορών, που είναι σε ευθυ-
γράμμιση με την ευρύτερη στρατηγική της
Κυβέρνησης για μετάβαση στην ψηφιακή
εποχή. Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, «το
Τμήμα Οδικών Μεταφορών εισέρχεται
πλέον σε νέα εποχή, αξιοποιώντας τις δυ-
νατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών και
της ψηφιοποίησης. Μέσα από την ψηφιακή
διεκπεραίωση των διαδικασιών και των
υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα, θα
βελτιωθεί αισθητά η εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και, ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί η πα-
ραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα
του Τμήματος».. n

Έναρξη λειτουργίας κέντρου τηλεξυπηρέτησης 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της επι-
κοινωνίας του με το κοινό, το Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

(ΤΚΧ), έθεσε σε λειτουργία από την 1η Ιου-
νίου, κέντρο τηλεξυπηρέτησης το οποίο θα
λειτουργεί με:

1. Τον πενταψήφιο παγκύπριο αριθμό
17100 για τοπικές κλήσεις (εσωτερικού),
και

2. Τον αριθμό +357-22804900 για κλή-
σεις από το εξωτερικό.

Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό, να επι-
κοινωνεί με τους πιο πάνω αριθμούς για
σκοπούς εξυπηρέτησής του από το ΤΚΧ.
Στην περίπτωση κλήσης από το εσωτερικό,
η χρέωση θα είναι αυτή που αναλογεί σε το-
πική κλήση και στην περίπτωση κλήσης από
το εξωτερικό θα είναι αυτή που αντιστοιχεί
σε εξωτερική κλήση, ανάλογα με τη χώρα
από την οποία γίνεται η κλήση.

Επιπρόσθετα, προτρέπονται οι πολίτες,
πριν από οποιαδήποτε τηλεφωνική κλήση,

να επισκέπτονται την «Πύλη Κτηματολο-
γίου», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://portal.dls.moi.gov.cy, στην οποία
υπάρχουν αναρτημένες πληροφορίες, οδη-
γίες και έντυπα για όλα τα είδη αιτή-
σεων/εργασιών που δέχεται ή διεκπεραι-
ώνει το ΤΚΧ, οπότε μέσω αυτών θα
μπορούν να λαμβάνουν μια πρώτη ενημέ-
ρωση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Το ΤΚΧ παρέχει επίσης τη δυνατότητα για
υποβολή αποριών μέσω του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου ή μέσω της Πύλης Κτηματο-
λογίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Pages/
Contact-Us.aspx. Συστήνεται στους πολί-
τες, που έχουν τη δυνατότητα, να επιλέγουν
αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας και όχι
το τηλεφωνικό κέντρο. n



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
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 
1. Αρνούνται ή αμφισβη-
τούν όλες τις παραδεδεγμέ-
νες αξίες - Το δίχτυ των ψα-
ράδων για την αλιεία κο-
ραλλιών ή σφουγγαριών.
2. Τρόπος πολλαπλασια-
σμού των κυττάρων - Χαρ-
τοπαιχτικός όρος - Ερω-
μένη του Λόρδου Βύρωνα. 
3. Γυναικείο χαΐδευτικό
όνομα - Λόγοι κενοί περιε-
χομένου, αλλά και φλυαρίες
(μτφ.). 
4. Έγραψε, το μυθιστόρημα
«Ο Γιος Του Ήλιου» - Βλά-
σφημος, ανίερος - Πρωτα
στη ... σήτα. 
5. Μονάδες τεθωρακισμέ-
νων (καθ.) - Αντέδρασε βίαια στην ανεξαρτησία
της Αλγερίας (αρχικά) - Κι έτσι τα Λευκά όρη της
Κρήτης.
6. Δίψηφο φωνήεν - Φαραώ της αρχαίας Αιγύ-
πτου - Υπόλοιπο υφάσματος.
7. Ανήκει στα ευγενή αέρια - Λέγεται το νησί,
όπου βρίσκεται το Άγαλμα της Ελευθερίας - Και
ψυχολογική ασκείται.
8. Δεν ευδοκιμεί σε πολύ μεγάλο υψόμετρο - Ρώ-
σικη άρνηση - Θεός των Βαβυλωνίων.
9. Βαρύτιμο άμφιο του επισκόπου - Υπήρξε το
σύμβολο της γαλλικής μοναρχίας - Από τρία...
δύο.
10. Απόλυτο αριθμητικό - Τίτλος αμερικάνικου
περιοδικού - Η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της
Ιαπωνίας.
11. Ο οποίος (αρχ.) - Ο δημιουργός του περίφη-
μου «Σκεπτόμενου» - Τρυφερή αγάπη.
12. Άγιοι...: λιμάνι της Αλβανίας - Φριχτός, απο-
κρουστικός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χαρακτηρισμός των γλωσσικών ακροτήτων
της δημοτικής. 
2. Άλλη ονομασίά της γολέτας - Σύζυγος του
Μωάμεθ, κόρη του Αμπού Μπακρ.
3. Επιτυχία στόχου - Τίτλος ημιτελούς μυθιστο-
ρήματος του Μ. Καραγάτση.
4, Λατίνων... και - 'Εχει πρωτεύουσα το Ίν-

σμπρουκ - Αρχαίο όνομα του Βόλγα.
5. Φρέσκο, όχι κατεψυγμένο - Τζένιφερ...: Αμε-
ρικανίδα ηθοποιός.
6. Χαρακτηρίζει ευνομούμενα κράτη - Διπλό πα-
ραπέμπει σε παλιές συμμαχίες.
7. Γιος του Νώε - Ενεργό ηφαίστειο της Ιαπωνίας
- Ντόλτσε ...: ταινία του Φεντερίκο Φελίνι.
8. Σημαίνει και το αθλητικό στιγμιότυπο - Σαχ ...:
γνωστό βιβλίο που αφηγείται την ιστορία του
Ιράν.
9. Είναι και η «Θεογονία» του Ησίοδου - Προ-
σωπική αντωνυμία (πληθ.) - Δίσκος του Δ. Μού-
τση.
10. «Οι Μάγισσες Του ...»: θεατρικό έργο του Άρ-
θουρ Μίλερ - Aργεντινός ποδοσφαιριστής.
11. Σπουδαίο μυθιστόρημα της Λιλής Ζωγράφου.
12. Αιρετικοί άρχοντες των δημοκρατιών της Γέ-
νουας - Πόλη της Φινλανδίας.
13. Ο πασάς που μας παρέδωσε τα Γιάννενα -
Μέρος αρχαίου ναού.
14. Θάλασσα... Αρχαίων - Προσφώνηση του
Ιησού Χριστού - Επιτατικό μόριο (αρχ.).
15. Βυζαντινή νότα - Παλαιότερη υποδιαίρεση
της αγγλικής λίρας - Λίγο ... λίγο.
16. Ολική ή μερική απώλεια της μνήμης - Ένα απ'
τα δύο πλοία του ναυμάχου Τσαμαδού.
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Συνεχής η αύξηση του πληθωρισμού
και μονάδων Δείκτη Καταναλωτή

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Μάιο 2022 αυξήθηκε κατά 1,01 μο-
νάδες και έφτασε στις 111,37 μονά-

δες σε σύγκριση με 110,36 μονάδες τον
Απρίλιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Μάιο
2022 αυξήθηκε με ρυθμό 9,1%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022,
ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 7,4% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομι-
κές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του
2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με
ποσοστό 40,9%, στα Πετρελαιοειδή με πο-
σοστό 37,0% και στα Γεωργικά Προϊόντα με
ποσοστό 10,9%. Σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρου-
σιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό
6,0%. 
Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2021, οι με-
γαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις
κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο (22,3%), Μεταφορές
(20,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά (8,6%). 

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022, η με-
γαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κα-
τηγορία Μεταφορές (2,9%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρου-
σιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(17,5%), Μεταφορές (16,1%) και Τρόφιμα
και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,1%).
Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Μαΐου 2022 σε σχέση με τον
Μάιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μετα-
φορές (3,05), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο (2,75) και Τρόφιμα και
μη Αλκοολούχα Ποτά (1,66). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή
του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (0,51)
και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και
Υγραέριο (0,20). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Μαΐου 2022 σε σύγκριση 
με το δείκτη του Μαΐου 2021 είχαν τα 
Πετρελαιοειδή (3,02) και ο Ηλεκτρισμός
(1,48). 

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,67) είχαν 
την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2022 σε σχέση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμε-
νου μήνα.  n

Μειωμένοι οι άνεργοι το Μάιο

Με βάση τα στοιχεία που τηρούν-
ται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργα-
σίας, ο αριθμός των εγγεγραμμέ-

νων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2022,
έφτασε τα 10.586 πρόσωπα. Με βάση τα
στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυ-
μάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της
ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Μάιο 2022 μειώθηκε στα
12.530 πρόσωπα σε σύγκριση με 12.653 τον
προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021 ση-
μειώθηκε μείωση 20.701 προσώπων ή 66,2%
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπη-
ρεσιών εστίασης (μείωση 5.091), του εμπο-
ρίου (μείωση 4.052), των κατασκευών (μεί-
ωση 1.396), της μεταποίησης (μείωση
1.268), των μεταφορών και αποθήκευσης
(μείωση 993), καθώς και στη μείωση 1.617
προσώπων που σημειώθηκε στους νεοει-
σερχόμενους στην αγορά εργασίας. n



ΗΠαγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιου-
νίου. Σύνθημα της φετινής ημέρας

είναι «Μόνο μία Γη», τονίζοντας την
ανάγκη να ζήσουμε βιώσιμα σε αρμονία με
τη φύση. «Μόνο μία Γη» ήταν και το σύν-
θημα της Διάσκεψης της Στοκχόλμης το
1972. Πενήντα χρόνια μετά λοιπόν, το σύν-
θημα όχι μόνο ισχύει, αλλά γίνεται και πιο
επιτακτική η ανάγκη κατανόησης από
όλους μας πως αυτός ο πλανήτης είναι το

μοναδικό μας σπίτι, του οποίου τους πεπε-
ρασμένους πόρους η ανθρωπότητα πρέπει
να διαφυλάξει.

Μετά και το πέρας των περιοριστικών μέ-
τρων λόγω της πανδημίας, το Γραφείο της
Επιτρόπου Περιβάλλοντος συνδιοργάνωσε
ή και συμμετείχε στις πιο κάτω δράσεις, τι-
μώντας την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος: 

- Ημιτελής Μαραθώνιος Αμμοχώστου 5
Ιουνίου – τερματισμός 11:30, οδόφραγμα
Δερύνειας - (3 Iουνίου στις 17:00 - Συμβο-
λική Φύτευση ελιών στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο Δήμου Αμμοχώστου).

- Εκστρατεία Καθαριότητας κατά μήκους
της παραλίας Εναερίου στις 5 Ιουνίου, στις
08:00 σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού.

- Παγκύπριο Εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, στις
11:00 στο ΚΥΚΠΕΕ Ακρωτήρι, Λεμεσός.

- Ημερίδα «Παράδοση και Φύση» στις 5
Ιουνίου, στις 17:00 – 20:00 στο Αρχοντικό
Ιεροδιακόνου, στο Πολιτιστικό Εργαστήρι
Αγίων Ομολογητών. n

Αρμονία με τη φύση το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
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Εργαστήρι Υπουργείου Υγείας για ανάπτυξη 
Εθνικής Στρατηγικής για υγεία ηλικιωμένων

Το Υπουργείο Υγείας διοργάνωσε την
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 εργαστήρι
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που

είχε ως σκοπό την ανταλλαγή σημαντικών
γνώσεων και εμπειριών στο πλαίσιο ανά-
πτυξης Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία
των Ηλικιωμένων, με τις απόψεις όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερου αριθμού εμπλεκόμενων
φορέων και υπηρεσιών. Την έναρξη του ερ-
γαστηρίου κήρυξε η Γενική Διευθύντρια του
Υπουργείου Υγείας Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη.

Η στρατηγική του εργαστηρίου επικεν-
τρώθηκε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες,
που αφορούν στην πρόληψη, στην προ-
ώθηση υγιούς γήρανσης, στο φιλικό περι-
βάλλον για τους ηλικιωμένους, και την
έρευνα και εκπαίδευση, γύρω από τους
οποίους προγραμματίζονται αντίστοιχες
ομάδες εργασίας.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε η Γενική Δι-
ευθύντρια του Υπουργείου, Δρ. Χριστίνα
Γιαννάκη, δήλωσε πως το εργαστήρι αποτε-

λεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας
που θα συμβάλει αποφασιστικά σε πιο συ-
στηματοποιημένη και βελτιωμένη παροχή
υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους.

Η Δρ. Γιαννάκη πρόσθεσε πως την σημε-
ρινή εποχή η συνεχής βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης αλλά και η αναβαθμισμένη
φροντίδα υγείας που προσφέρεται έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης του πληθυσμού, με τον αριθμό
των ηλικιωμένων να προβλέπεται να διπλα-
σιαστεί σε 1.5 δισεκατομμύρια μέχρι το
2050. Μέσω της υπό ανάπτυξη Εθνικής
Στρατηγικής, τόνισε, το  Υπουργείο Υγείας
στοχεύει στον εντοπισμό βασικών ζητημά-
των όπου χρειάζονται δράσεις, με στόχο την
πρόληψη και υγιή γήρανση του πληθυσμού,
την παροχή των καλύτερων και πιο ποιοτι-
κών υπηρεσιών υγείας προς τους ηλικιωμέ-
νους, την βελτίωση των συνθηκών, και
τρόπο διαβίωσης του πληθυσμού τρίτης
ηλικίας. n

Λειτουργίας Κλάδου Σπουδών «Μηχανική Αυτοκίνητων»

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-
2023, η Δημόσια Ανώτερη Σχολή
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ προσφέρει το πρό-
γραμμα «Μηχανική Αυτοκινήτων». Μέσα
από το πρόγραμμα προσφέρονται οι απα-
ραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότη-
τες, οι οποίες βασίζονται στις σύγχρονες
ανάγκες της αγοράς εργασίας και στόχο
έχουν, την επαγγελματική αποκατάσταση
των σπουδαστών/σπουδαστριών, τη βελ-
τίωση και επαγγελματική εξέλιξή τους, την
ανέλιξή τους ή ακόμη και την ευκαιρία για
αλλαγή καριέρας.  Το πρόγραμμα στοχεύει
στο να προετοιμάζει τεχνικά καταρτισμένο
προσωπικό με το απαραίτητο θεωρητικό και
πρακτικό υπόβαθρο γύρω απ’ όλο το φάσμα
του κλάδου της Μηχανικής Αυτοκινήτων,
ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες
συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και επι-
διόρθωσης οχημάτων, λαμβάνοντας όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας, τα οποία
ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι
σπουδαστές/σπουδάστριες αξιοποιούν τα
τελευταίας τεχνολογίας και άρτια εξοπλι-
σμένα εργαστήρια των Μεταλυκειακών Ιν-
στιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και πραγματοποι-
ούν υποχρεωτική επαγγελματική κατάρτιση
στη βιομηχανία σε συνδυασμό με τη θεωρη-
τική εκπαίδευση και την καθοδήγηση από
το προσοντούχο και έμπειρο εκπαιδευτικό
προσωπικό.

Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους,
οι σπουδαστές/σπουδάστριες έχουν τη δυ-
νατότητα συνέχισης της ακαδημαϊκής τους
πορείας σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα σε συναφείς κλάδους σπου-
δών.

Το πρόγραμμα:
- Απευθύνεται σε άτομα που κατέχουν

τουλάχιστον Απολυτήριο Μέσης Γενικής ή
Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

- Δημιουργεί άρτια καταρτισμένους/ες
Μηχανικούς Αυτοκινήτων

- Βασίζεται στις εκάστοτε ανάγκες της
αγοράς εργασίας

- Παρέχει όλα τα εφόδια για άμεση ένταξη
στην αγορά εργασίας

- Προωθεί τη χρήση νέων τεχνολογιών
και σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.

- Διδάσκεται στην Ελληνική Γλώσσα
Μερικά από τα πλεονεκτήματα φοίτη-

σης στα ΜΙΕΕΚ είναι:
- Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην

αγορά εργασίας

- Δωρεάν φοίτηση
- Απόκτηση πιστοποιημένου και αναγνω-

ρισμένου από τον ΔΙ.ΠΑ.Ε διπλώματος
Ανώτερης Εκπαίδευσης

- Διετής διάρκεια
- Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικής χορη-

γίας.
Περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε

στο dief.lef@mieek.ac.cy ή στο
info@mieek.ac.cy και στο τηλ. 22800653. n

Διεθνές βραβείο για τη νοσηλεύτρια
Ελενα Νικολαΐδου

Ηνοσηλεύτρια, Έλενα Νικολαΐδου, Πρόεδρος του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτι-
κής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, απέσπασε το βραβείο
“e DAISY Award For Extraordinary Nurses” του ιδρύματος DAISY.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, “το βρα-
βείο δίνεται εις μνήμην του J. Patrick Barnes, μέσω του ιδρύματος, σε ένδειξη εκτίμησης
της οικογένειας για την επιδέξια και συμπονετική φροντίδα που είχε ο Patrick από τους/τις

νοσηλεύτριες/τες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, που
διήρκησε οκτώ εβδομάδες”.

Μέσω αυτού του βραβείου, το Daisy Foundation τιμά την
υπεράνθρωπη δουλειά που κάνουν οι νοσηλευτές/τριες για
ασθενείς/πελάτες και οικογένειες στη καθημερινή νοση-
λευτική πρακτική.

H νοσηλεύτρια Ελενα Νικολαΐδου προτάθηκε για βρά-
βευση από τον διεθνή οργανισμό κατ’ οίκον νοσηλείας  για
τη συνεισφορά της στα νοσηλευτικά δρώμενα του τομέα
αυτού.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιείται, λόγω πανδημίας,
διαδικτυακά στις 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 5.00 μ.μ. με τη
συμμετοχή και εκπροσώπηση των πιο πάνω οργανισμών και
φορέων. n

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
το American College προσφέρει έκ-
πτωση 30% στα δίδακτρα για εγ-

γραφές έως 15 Ιουλίου 2022 και 25% έκ-
πτωση για εγγραφές μέχρι 1η Σεπτεμβρίου
2022. Πέραν αυτού, επιπλέον υποτροφία 5%
μπορεί να δοθεί σε πολύτεκνες και μονογο-
νεϊκές οικογένειες.

Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά
σε μέλη και οικογένειες μελών της ΠΑ-
ΣΥΔΥ για ένα από τα παρακάτω αξιολογη-
μένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
(δίπλωμα ή πτυχίο): Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Λειτουργός Λογι-
στηρίου, Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών,
Γραμματειακά, Διοίκηση Ξενοδοχειακών
μονάδων, Μαγειρικές Τέχνες και Πληροφο-
ρική. Η έκπτωση ισχύει για όλα τα έτη
σπουδών. Τα προγράμματά μας είναι αξιο-
λογημένα, ισότιμα πανεπιστημιακού τίτλου
και αναγνωρίζονται για προαγωγές στον
Δημόσιο τομέα.

H ίδια έκπτωση ισχύει και για το αξιολο-
γημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων με 4 διαφορετικές ειδι-
κότητες. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι
το American College προσφέρει αξιολογη-
μένο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με συ-
νολικά δίδακτρα 4800€, με μόνο 8 μαθή-
ματα και την πτυχιακή εργασία. Τα
προγράμματα σπουδών μας είναι δομημένα,
έτσι ώστε να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυ-
νατή ευελιξία.

Η προσφορά ισχύει για εγγραφές στο χει-
μερινό τετράμηνο 2022, το οποίο ξεκινάει
αρχές Οκτωβρίου. Για οποιαδήποτε απορία
σχετικά με τη διαδικασία εισδοχής, τα δίδα-
κτρα, τους όρους και προϋποθέσεις της
προσφοράς, παρακαλούμε επικοινωνήστε
στο 22368013 ή στο marketing@ac.ac.cy ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κολεγίου
www.ac.ac.cy. n

Έκπτωση στα δίδακτρα 
από το American College 
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Απόλλων, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Άρης και Ομόνοια θα εκπροσωπήσουν 
την Κύπρο στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις τη σεζόν 2002-23

Έπεσε η αυλαία του πρωταθλήματος 2021-2022, σε
ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα που καθήλωσε το
φίλαθλο κοινό για σχεδόν όλη τη σεζόν. Ιδιαίτερα

όμως στα πλέι-οφ, όπου εκεί το κάθε αποτέλεσμα ήταν ένα
βήμα μπροστά για την Ευρώπη ή ένα πίσω στο εισιτήριο. 

Ως γνωστό, ο τίτλος κρίθηκε μίαν αγωνιστική πριν το
τέλος, αφού ο Απόλλωνας κέρδισε τον Άρη, ενώ από την
άλλη, ο μέχρι τότε δεύτερος ΑΠΟΕΛ έφερε ισοπαλία στο
ΓΣΠ με την Ανόρθωση. Αποτέλεσμα που έδωσε στην Λε-
μεσιανή ομάδα το +4 και να πάρει το πρωτάθλημα μετά από
16 χρόνια.

Η αγωνία δεν σταματά εδώ, αφού η ΑΕΚ κέρδισε την
Πάφο και έπιασε στην 2η θέση τον ΑΠΟΕΛ.

Τελευταία αγωνιστική θα κρινόταν το 2ο εισιτήριο του
Τσιάμπιονς Λιγκ και ένα εισιτήριο (4ος) για το Κόνφερενς
Λιγκ.

Η ΑΕΚ περνά νικηφόρα από το Τσίρειο, αφού κέρδισε
τον Πρωταθλητή Απόλλωνα με 1-0, ενώ ο ΑΠΟΕΛ γνώ-
ρισε την οδυνηρή ήττα στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’ από την
Πάφο με 3-1 και το Τσιάμπιονς Λιγκ άλλαξε… χέρια. Η
ΑΕΚ προσπερνά τον ΑΠΟΕΛ και παίρνει το εισιτήριο για
το Τσιάμπιονς Λιγκ, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι την 2η θέση και
θα παίξουν στο Κόνφερενς Λιγκ.

Η 4η ομάδα είναι ο Άρης Λεμεσού, που μέσα στο ‘Αντώ-
νης Παπαδόπουλος’, δάμασε στην κυριολεξία την ‘Κυρία’
με 3-1 και για πρώτη φορά στην ιστορία του θα αγωνιστεί
στην Ευρώπη…

Αντίθετα τα αισθήματα για την προσφυγική ομάδα της
Αμμοχώστου που έμεινε εκτός Ευρώπης!

Στη συνέχεια το ενδιαφέρον τράβηξε ο τελικός Κυπέλ-
λου μεταξύ της Ομόνοιας και του Εθνικού Άχνας. Νική-
τρια η Ομόνοια στα πέναλτι (5-4), αφού το παιχνίδι στην
κανονική του διάρκεια και στην παράταση έληξε ισόπαλο
0-0. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι οι πράσινοι  από το 5΄
έπαιζαν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του αμυντικού
τους Σεχού.

Οι πράσινοι, αφού είχαν μια αποτυχημένη σεζόν όσον
αφορά το πρωτάθλημα, μάλιστα για πρώτη φορά έπαιζαν
και στον Β΄ Όμιλο του υποβιβασμού, όπου τελικά τερμάτι-
σαν στην 7η θέση, κατάφεραν όχι μόνο να πάρουν το Κύ-
πελλο, αλλά να πάρουν και το 5ο εισιτήριο της Ευρώπης
που είναι το Γιουρόπα Λιγκ. Αν αποκλειστεί θα αγωνιστεί
στους ομίλους του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ.
Πρώτοι σκόρερ: ‘Αγνοούνται’ οι Κύπριοι…

Ο Ιβάν Τρισκόφσκι αναδείκτηκε πρώτος σκόρερ του
Πρωταθλήματος 2021-2022 με 15 γκολ (ΑΕΚ).

Δεύτερος ο Μπεράτ Σαντίκ της Δόξας με 13 γκολ
(Β΄γκρουπ).

Να θυμίσουμε πως πέρσι ο Ντιγκινί (Απόλλων), πήρε το
‘χρυσό παπούτσι’ για το πρώτο γκρουπ με 17 γκολ και το
αντίστοιχο για το δεύτερο γκρουπ το πήρε ο Σαντίκ με 18
γκολ.

Τη σεζόν 2019-20 ο Ιβάν Τρισκόφσκι, ήταν στην πρώτη
θέση στον πίνακα των σκόρερ με 20 γκολ, αλλά εκείνη τη
χρονιά δεν προέκυψε νικητής, καθώς το πρωτάθλημα δια-
κόπηκε λόγω του κορωνοϊού.
‘Αγνοούνται’ οι Κύπριοι

Από την σεζόν 1995-96 μόνο δύο Κύπριοι πήρα το ‘χρυσό
παπούτσι’. Την αρχή έκανε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου το
1996-97 με τα 17 γκολ που πέτυχε με την Ένωση Παραλι-
μνίου. Ο επόμενος και συνάμα ο τελευταίος ήταν ο Μάριος
Νεοφύτου όταν σκόραρε 33 γκολ με την Ανόρθωση τη
σεζόν 2002-03.

Για το Αρχείο… σας
Στην ιστορία του θε-

σμού που καθιερώθηκε
το 1995-1996, τις περισ-
σότερες φορές τον τίτλο
του πρώτου σκόρερ
κέρδισαν ο Ράινερ Ρά-
ουφμαν (Ομόνοια) τέσ-
σερις συνεχόμενες,
1997-1998 42 τέρματα,
1998-1999 35 τέρματα,
1999-2000 34 τέρματα
και 2000-2001 30 τέρ-
ματα.

Ακολουθεί ο Λούκα
Σόσιν (Απόλλωνα) 
τέσσερις 2003-2004 21
τέρματα, 2004-2005 21
τέρματα, 2005-2006 28
τέρματα και 2007-2008
16 τέρματα με τα χρώ-
ματα της Ανόρθωση
αυτή τη φορά.
Οι Ευρωπαϊκές συμ-
μετοχές – Τα ποσά και
η κλήρωση…

Διαφοροποιημένο σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι το καλεντάρι της
ΟΥΕΦΑ σε σχέση με τη διεξαγωγή των διασυλλογικών
διοργανώσεων, δηλαδή του Τσιάμπιονς Λιγκ, Γιουρόπα
Λιγκ και Κόνφερενς Λιγκ το 2022 λόγω της διεξαγωγής
του Μουντιάλ του Κατάρ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο
(21 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου). Η Κύπρος δεν θα επηρε-
αστεί, όσον αφορά τους αγώνες πρωταθλήματος και θα γί-
νουν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στο ότι η φάση των
ομίλων αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και
ολοκληρώνεται αρχές Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε πως η Κύ-
προς θα εκπροσωπηθεί στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις με
πέντε ομάδες.

Απόλλωνας, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Άρης και Ομόνοια είναι οι
πέντε ομάδες, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη σεζόν 2022-23. Ο πρωταθλη-
τής Απόλλωνας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους από τον
Γ΄ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ οι ‘κιτρι-
νοπράσινοι’ από τον Β΄ προκριματικό.

Η ομάδα της Λεμεσού έχει ήδη εγγυημένα 2.940.00 ευρώ
καθώς στη χειρότερη περίπτωση έχει ‘κλειδωμένη’ τη συμ-
μετοχή της στους ομίλους του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ.

Συγκεκριμένα, εάν ο Απόλλωνας αποκλειστεί από τον
Γ΄  προκριματικό γύρο του Τσιάμπιονς Λιγκ, τότε θα αγω-
νιστεί στα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Σε περίπτωση απο-
κλεισμού από τα πλέι-οφ θα αγωνιστεί στους ομίλους του
Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, θα αγωνιστεί στον Β΄ προκριμα-
τικό γύρο του Τσιάμπιονς Λιγκ. Εάν η ομάδα της Λάρνα-
κας εξασφαλίσει την πρόκριση στον Γ΄ προκριματικό γύρο
της διοργάνωσης θα έχει ‘κλειδωμένη’ την παρουσία της
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Σε περίπτωση αποκλει-
σμού από τον Β΄ προκριματικό του Τσιάμπιονς Λιγκ, οι
Λαρνακείς θα συνεχίσουν στον Γ΄ προκριματικό γύρο του
Γιουρόπα Λιγκ. Αποκλεισμός θα στείλει την ΑΕΚ στα πλέι-
οφ του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ.

Από κει και πέρα, εγγυημένα είναι και τα 2.940.000 ευρώ
για την Ομόνοια. Η Κυπελλούχος Κύπρου θα ξεκινήσει το
Ευρωπαϊκό ταξίδι από τα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ και αν
αποκλειστεί θα αγωνιστεί στους ομίλους του Γιουρόπα
Κόνφερενς λιγκ.

Τέλος, ΑΠΟΕΛ και Άρης θα ξεκινήσουν από τον Β΄ προ-
κριματικό γύρο του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ. Αναλυτικά
τα ποσά στις τρεις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

Τσιάμπιονς Λιγκ: Πλέι-οφ:  €500.000 όμιλοι €15.640.000
Γιουρόπα Λιγκ: Όμιλοι: €3.630.000
Γιουρόπα Κόνφερνς Λιγκ: Β΄ προκριματικός γύρος –

αποκλεισμός: €350.000, Γ΄ προκριματικός γύρος – απο-
κλεισμός: €550.000. Πλέι-οφ – αποκλεισμός: €750.000. Όμι-

λοι: €2.940.00.
Σημαντικές ημερομηνίες

Ο Απόλλωνας που θα ξεκινήσει από τον Γ΄ προκριματικό
γύρο του Τσιάμπιονς Λιγκ θα μάθε αντίπαλο στις 18 Ιου-
λίου. Τα πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για 2-3
Αυγούστου και οι επαναληπτικός για τις 9 του ίδιου μήνα.
Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει να μάθε αντίπαλο (Ντίναμο Κιέβου ή
Μίντιλαντ) στις 15 Ιουνίου. Τα πρώτα παιχνίδια είναι ορι-
σμένα για τις 19-20 Ιουλίου και οι επαναληπτικοί για τις 26-
27 του ίδιου μήνα.

ΑΠΟΕΛ και Άρης θα μάθουν αντίπαλο στις 15 Ιουνίου.
Οι πρώτοι αγώνες είναι ορισμένοι για τις 21 Ιουλίου και οι
επαναληπτικοί για τις 28 του ίδιου μήνα.

Η Ομόνοια αγωνιζόμενη θα μάθει αντίπαλο στην 1η Αυ-
γούστου. Στις 18 του Αυγούστου θα διεξαχθεί ο πρώτο
αγώνας και στις 25 του ίδιου μήνα ο επαναληπτικός.

Στις 25 Αυγούστου: κλήρωση ομίλων Τσιάμπιονς Λιγκ.
Στις 26 Αυγούστου: κλήρωση ομίλων Γιουρόπα και Κόν-

φερενς Λιγκ.
Κούπα από χρυσάφι!

Η φετινή σεζόν πέρασε από χίλια δυο κύματα, πολλές
φουρτούνες και τεράστια εμπόδια, ωστόσο βρήκε και την
Ομόνοια να πανηγυρίζει ξανά. Μετά την περσινή κατά-
κτηση του πρωταθλήματος, τη φετινή ασπίδα στην αρχή
της σεζόν, οι πράσινοι κατέκτησαν και το Κύπελλο, κλεί-
νοντας με τον καλύτερο τρόπο μια σεζόν που είχε… σφρα-
γιστεί από την κακή παρουσία της ομάδας στο πρωτά-
θλημα.

Εύλογα οι ποδοσφαιριστές του Νιλ Λένον μπορούν να
χαρακτηριστούν ως μάγκες, αφού άντεξαν σχεδόν σε δύο
παιχνίδια με παίκτη λιγότερο. Στον επαναληπτικό με την
Ανόρθωση, οι πράσινοι χρειάστηκαν από το 9΄ να παίξουν
χωρίς τον Γιούστε, ενώ στον τελικό έχασαν από το 5΄ του
Σεχού! Κι όμως, οι παίκτες των πρασίνων έβγαλαν αυτα-
πάρνηση, κατέθεσαν και την ψυχή τους στο γήπεδο ύψω-
σαν ανάστημα και με μπροστάρη τον τερματοφύλακα Φαμ-
πιάνο έφθασαν στο 15ο Κύπελλο της ιστορία τους.

Τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ θα εισπράξει η Ομόνοια, με
τα έσοδα να ενδέχεται να αυξηθούν κατά πολύ, ανάλογα με
την πορεία στο Γιουρόπα Λιγκ, αφού οι πράσινοι θα έχουν
την ευκαιρία με μια πρόκριση να βρεθούν στους ομίλους
του Γιουρόπα Λιγκ. Πρόκριση στη δεύτερη τη τάξη Ευρω-
παϊκή Διοργάνωση, θα σημαίνει αυτόματα και παραπάνω
λεφτά στο πράσινο ταμείο της Διοίκησης Σταύρου Παπα-
σταύρου.

Η πρόκριση στους ομίλους και μια αξιοπρεπής παρουσία
σε αυτούς μπορεί να φέρει μίνιμουμ 7-8 εκατομμύρια ευρώ,
χωρίς να βάζουμε μέσα άλλα κέρδη από εισιτήρια, χορηγίες
και εμπορικές χρήσεις.
Υπερηφάνεια για τον Εθνικό Άχνας…

Ο 79ος τελικός του Κυπέλλου θα μείνει για πάντα χα-
ραγμένος στη μνήμη όλων στον Εθνικό, παρά το αρνητικό
του τέλος για την ομάδα της Άχνας. Το φινάλε του αγώνα
με την άχαρη διαδικασία των πέναλτι προκάλεσε ανάμει-
κτα συναισθήματα στη Διοίκηση, την Τεχνική ηγεσία, του
ποδοσφαιριστές και τους φίλους του Εθνικού. Από τη μια
υπήρχε απογοήτευση και στεναχώρια για την απώλεια του
τροπαίου και από την άλλη υπερηφάνεια, επειδή η ομάδα
κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα με την προ-
σπάθεια της.

Το γεγονός ότι ο Εθνικός όρθωσε ανάστημα απέναντι σε
μια μεγάλη αντίπαλο έφερε ηθική ικανοποίηση στις τάξεις
της ομάδας.

Εντούτοις, η ομάδα έκανε αισθητή την παρουσία της στη
διοργάνωση, παρότι υποβιβάστηκε στην Β΄ Κατηγορία και
έκανε περήφανους τους Αχνιώτες.

Κατά γενική ομολογία, ο Εθνικός κέρδισε τις εντυπώ-
σεις την εκτίμηση και το σεβασμό της ποδοσφαιρικής Κύ-
πρου και αυτό καταγράφονται στα θετικά του χαμένου τε-
λικού.

Κάπως έτσι και η δεύτερη απόπειρα του Εθνικού να κα-
τακτήσει το Κύπελλο δεν πέτυχε, όμως αυτό δεν διαγράφει
την προσπάθεια. Στο ‘Δασάκι’ γυρίζουν πλέον σελίδα και
αρχίζουν δουλειά με στόχο την επιστροφή στην Α΄ Κατη-
γορία. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 15Υπάλληλος
δημόσιος

Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης



Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Ζέτα θα λείψει από όλους μας. Κυρίως
όμως από την πατρίδα μας που χάνει μία
έντιμη, ευφυή και αποτελεσματική
Υπουργό.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έφυγε η Ζέτα μας. Χάσαμε μια σπουδαία
γυναίκα, μια σπουδαία πολιτικό, έναν υπέ-
ροχο άνθρωπο. Τα ειλικρινή μου συλλυπη-
τήρια στους δικούς της.
Αννίτα Δημητρίου,
Πρόεδρος της Βουλής.

Σήμερα έχασα μια πολύ καλή φίλη και συ-
νεργάτιδα και η Κύπρος μια σπουδαία
Υπουργό. Θα θυμόμαστε πάντα τη Ζέτα
Αιμιλιανίδου με πολλή αγάπη και μεγάλο
σεβασμό.
Στέλλα Κυριακίδου, 
Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων.

Με θλίψη αποχαιρετούμε τη Ζέτα Αι-
μιλιανίδου. Θρηνούμε την απώλεια
μιας φίλης, συναγωνίστριας της πα-
ράταξής μας που άφησε το στίγμα της
στην πολιτική ζωή του τόπου μέσα από την προσήλωσή της
και τη διαρκή της προσφορά στον άνθρωπο και στην κοι-
νωνία με απώτερο άξονα το καλό της πατρίδας μας.
Δημοκρατικός Συναγερμός

Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το
θάνατο της ΥπΕργ Ζέτας Αιμιλιανίδου,
μιας γυναίκας που υπηρέτησε τον τόπο με
εντιμότητα, αφοσίωση και ήθος. Ο χαμός
της αποτελεί απώλεια για τον πολιτικό
κόσμο και τη δημόσια ζωή της Κύπρου.
ΑΚΕΛ

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου υπηρέτησε το δημό-
σιο βίο και τη χώρα μας με αξιοπρέπεια,
ακεραιότητα, ήθος, κοινωνική ευαισθησία
και αφοσίωση στις κοινές αξίες της συνερ-
γασίας και του δημοκρατικού διαλόγου. Η
διαδρομή της, συνιστά φωτεινό παρά-
δειγμα για όλες και όλους. 
Δημοκρατικό Κόμμα

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου υπήρξε πάντα δεκτική
στις προτάσεις για κοινωνική δικαιοσύνη,
αποδεικνύοντας εμπράκτως την αγάπη της
για τον συνάνθρωπο. Ξεχώριζε για την ερ-
γατικότητα, την οξυδέρκεια και την φιλευ-
σπλαχνία της.
Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου, θα βρίσκεται πάντα
στη μνήμη μας, ως ένας άνθρωπος με ήθος,
αξιοπρέπεια και με ισχυρή γυναικεία προ-
σωπικότητα. 
Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία 
Πολιτών

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου εκτός των ευρέων
αναγνωρισμένων αρετών της, δεν έπαψε
ποτέ να είναι άνθρωπος με Α κεφάλαιο. Γε-
μάτη ευαισθησίες. Πάντοτε αξιοπρεπής, έν-
τιμη, ειλικρινής και ευθύς. Πίστευε σε αρχές
και υπηρέτησε τα ιδανικά της με αφοσίωση και ανιδιοτέ-
λεια. 
ΔΗΠΑ

Χωρίς τη Ζέτα δεν θα υπήρχε Σπίτι του
Παιδιού, δεν θα υπήρχε Εθνική Στρατηγική
για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών,
δεν θα υπήρχε η Φωνή. Στο είπα πολλές
φορές εσύ ήσουν η δύναμη πίσω από όλα.
Αυτή που έβρισκε λύσεις όταν άλλοι έλε-
γαν "δεν γίνεται".
Αναστασία Μιχαηλίδου Παπαδοπούλου

Σε καθοδική πορεία οι απολαβές των εργαζομένων
επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα 

Οι πολύ αρνητικές εξελίξεις στην αγοραστική δύ-
ναμη των απολαβών των εργαζομένων στην Ευρω-
παϊκή ΄Ενωση λόγω των αρνητικών επιπλοκών του

πολέμου στην Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας
τέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα στη σύ-
σκεψη της 23ης Μαίου του εξαμηνιαίου Μακροοικονομι-
κού Διαλόγου εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών θεσμών με το
Συνδικαλιστικό και το Εργοδοτικό Κίνημα. 

Από πλευράς των Κοινοτικών θεσμών συμμετέχουν στο
Διάλογο εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

και της Ευρωζώνης. Από Συν-
δικαλιστικής πλευράς συμμε-
τείχαν ο Γενικός Γραμματέας
της Συνομοσπονδίας Ευρω-
παϊκών Συνδικάτων ETUC
Luca Visentini και ο Γενικός
Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων EPSU Jan Wil-
lem Goudriaan. 

O Γ.Γ. της ETUC επισήμανε ότι το τελευταίο τρίμηνο του
2021 οι απολαβές των εργαζομένων υπέστησαν τις χειρό-
τερες μειώσεις των τελευταίων χρόνων και γενικά το μερί-
διο των απολαβών των εργαζομένων σημείωσε πορεία πτώ-
σης με παράλληλη την απουσία οποιωνδήποτε ενδείξεων
ότι θα υπάρξει αναστροφή της αρνητικής αυτής πορείας.
Απέρριψε επίσης τη θέση ότι οι αυξήσεις απολαβών που δό-

θηκαν συνέβαλαν σε αύξηση του πληθωρισμού. 
Ο Γενικός Γραμματέας της

EPSU υπογράμμισε την
ανάγκη για επίλυση του προ-
βλήματος των χαμηλών απο-
λαβών στους τομείς υγείας
και κοινωνικής φροντίδας. 

Από τις Εργοδοτικές Οργα-
νώσεις εκφράστηκε η ανησυ-
χία ότι οι αυξήσεις απολαβών
θα οδηγήσουν σε συνακό-
λουθη επιδείνωση των πλη-
θωριστικών αυξήσεων. 

Στη σύσκεψη του Μακροοικονομικού Διαλόγου επιση-
μάνθηκε από πλευράς των εκπροσώπων των Κοινοτικών
Θεσμών ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση σταδιακά
εξέρχεται από την κρίση της πανδημίας του COVID-19 και
ήδη έχει καταγραφεί δυναμική πορεία ανάκαμψης, ο πόλε-
μος στην Ουκρανία εξελικτικά επενεργεί συγκλονιστικά με
χαρακτηριστικά την αύξηση του πληθωρισμού, ως αποτέ-
λεσμα της συνεχούς ανόδου των τιμών τω καυσίμων και γε-
νικότερα της ενέργειας. Γι’ αυτό προβάλλει η επιτακτική
ανάγκη για υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μέ-
τρων για προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυ-
σμού και γενικότερα για περιορισμό των τάσεων εξάρτη-
σης από την ενέργεια. 

Η σύσκεψη τόνισε επίσης ιδιαίτερα την επιτακτική
ανάγκη για στήριξη των Ουκρανών προσφύγων με την εν-
σωμάτωση τους στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. n
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Συναντήσεις  Υποψηφίων Προέδρων 
πραγματοποιούνται  με την Οργάνωση μας

Στο πλαίσιο της ετοιμότητας και των δυο πλευρών
για συζήτηση των θεμάτων της επικαιρότητας έχουν
γίνει διευθετήσεις για συναντήσεις της Οργάνωσης

μας με υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Στις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την ερχόμενη

Τρίτη, 14 Ιουνίου θα επισκεφθεί την Οργάνωση μας και θα

έχει συνάντηση με την ηγεσία της ο Υποψήφιος του ΔΗΣΥ
για την Προεδρία της Δημοκρατίας Πρόεδρος του Κόμμα-
τος κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και την Τετάρτη, 22 Ιουνίου ο
Ανεξάρτητος Υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρα-
τίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. n

Μονιμοποίηση ΕΑΧ – Κύκλος επαφών 
με τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα

Πραγματοποιήθη-
καν την 1η Ιουνίου
2022 συναντήσεις

της διευρυμένης Επιτρο-
πής της ΠΑΣΥΔΥ για το
θέμα της μονιμοποίησης
των Εργοδοτουμένων Αο-
ρίστου Χρόνου (ΕΑΧ),
πλαισιούμενης με εκπρο-
σώπους της Κεντρικής
Γραμματείας της Οργάνω-
σης, με τις ηγεσίες της Δη-
μοκρατικής Παράταξης
και του ΕΛΑΜ, ενώ ο κύ-
κλος επαφών θα ολοκλη-
ρωθεί με συναντήσεις και
με τα υπόλοιπα Κοινοβου-
λευτικά Κόμματα.

Στις συναντήσεις εκφράστηκε η έντονη απογοήτευση των
επηρεαζομένων, για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που
παρατηρείται στη ρύθμιση του σοβαρού ζητήματος της μο-
νιμοποίησης των ΕΑΧ και άρση της αδικίας που υφίστανται
δέκα περίπου χιλιάδες εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύ-
τερο κρατικό τομέα, που αποστερούνται κάθε προοπτικής
ανέλιξης.

Κοινή περαιτέρω υπήρξε η διαπίστωση ότι η μονιμοποί-
ηση των ΕΑΧ πέραν του ότι δεν δημιουργεί συγχρονικά
οποιαδήποτε δαπάνη, συνιστά αναγκαίο μέτρο που θα υπο-
βοηθήσει τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας και θα συμβά-
λει ουσιαστικά στην ορθολογική και ισορροπημένη διάρ-

θρωση στις δομές της.
Ενόψει των πιο πάνω και τα δύο Κόμματα συμφώνησαν

στην ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος και υπο-
γραμμίστηκε ότι προς τούτο θα πρέπει να επιδειχθεί η ανα-
γκαία πολιτική βούληση εκ μέρους της Πολιτείας, αφού το
όλο ζήτημα συνιστά πρωτίστως δική της ευθύνη και υπο-
χρέωση.

Στο ίδιο πλαίσιο οι ηγεσίες των δύο Κομμάτων δεσμεύ-
τηκαν να δραστηριοποιηθούν και να επαναφέρουν το θέμα
στη Βουλή, με στόχο την αποτελεσματική αντίκρυσή του.

Για το θέμα των ΕΑΧ και ΕΟΧ έχουν προγραμματισθεί
συναντήσεις και με το ΔΗΣΥ στην ερχόμενη Τετάρτη 15
Ιουνίου και με το ΑΚΕΛ την Πέμπτη 16 Ιουνίου. n




