
Με επάνοδο Βουλής  από θερινές διακοπές 
ολοκληρώνεται η συζήτηση συνταξιοδοτικού

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου πραγματοποι-
ήθηκε στη συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Οικονομικών η

τρίτη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την
εφαρμογή επαγγελματικού σχεδίου συντα-
ξιοδοτικών ωφελημάτων το οποίο αποτελεί
ένα από τους βασικότερους και ιεραρχικά
ύψιστους στόχους της Οργάνωσής μας.

Στην τρίτη συνεδρία της Επιτροπής για το
Συνταξιοδοτικό το Υπουργείο Οικονομι-
κών, διά του Γενικού Διευθυντή του έδωσε
τις απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντή-
σεις σε σειρά ερωτημάτων καθώς και αιτη-
μάτων που τέθηκαν την υστάτη, στις δύο
πρώτες συνεδριάσεις, είτε από Βουλευτές,
είτε από Οργανώσεις.

Τα πιο κύρια από αυτά αφορούσαν την
αναδρομικότητα εφαρμογής του Νόμου όχι
από την ημερομηνία ψήφισης της από τη
Βουλή, αλλά από την ημερομηνία καταρτι-
σμού της συμφωνίας, καθώς και οι αντι-
δράσεις συντεχνιών της ΑΗΚ που ζητούν
εξαίρεση από την εφαρμογή καθώς λει-
τουργούν ταμεία προνοίας με ψηλότερες

συνεισφορές και των ΣΥΠ (Συμβασιούχων
Υπαξιωματικών Εθνικής Φρουράς).

Η Οργάνωση μας διά του Γενικού Γραμ-
ματέα συν. Στράτη Ματθαίου υποστήριξε
την άμεση ψήφιση του Νομοσχεδίου, με
προώθηση του, εάν είναι δυνατόν, στην
τελευταία ολομέλεια της Βουλής στις 14
Ιουλίου 2022 και πριν το κλείσιμο της Βου-
λής για τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς
οποιαδήποτε μέρα  που καθυστερεί περαι-
τέρω η ψήφιση του νομοσχεδίου, αυξάνει
περισσότερο τον αριθμό των ανασφάλι-
στων συναδέλφων. Τόνισε επίσης ότι η ανα-
γκαιότητα ψήφισης καθίσταται ακόμη πιο
επιτακτική εν’ όψη της λήξης της υφιστάμε-
νης εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022 και
την αφυπηρέτηση αρκετών εκπαιδευτικών
στην 31 Αυγούστου.

Η θέση η οποία τέθηκε από τον Γενικό
Γραμματέα ΠΑΣΥΔΥ έτυχε ευρείας υπο-
στήριξης και από τους εκπροσώπους όλων
των άλλων Οργανώσεων Κρατικών και
Ημικρατικών. n
Λεπτομέρειες δημοσιεύουμε στη σελ. 7

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας 
προτεραιότητα της ΠΑΣΥΔΥ
Συνέντευξη του ΓΓ στον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ

Σε συνέντευξη του
στον «Οικονομικό
Φιλελελεύθερο» την

περασμένη Κυριακή, 17 Ιου-
λίου,  ο Γενικός Γραμματέας
συν. Στράτης  Ματθαίου
αναφέρθηκε στις δράσεις
της Οργάνωσης μας που
επιβάλλουν  οι γενικότερες
τρέχουσες  εξελίξεις  και οι αρνητικές επι-
πτώσεις τους για τα μέλη και γενικότερα
για  όλους τους εργαζόμενους. Συγκεκρι-
μένα ο  συν Γ.Γ. ιεραρχεί ως άμεσα επιβαλ-
λόμενη προτεραιότητα την ανάγκη αντιμε-
τώπισης των αρνητικών επιπτώσεων από
την καλπάζουσα ακρίβεια και αναφέρει ότι
υποβάλαμε στο Υπουργείο Οικονομικών
αίτημα για αναθεώρηση των φορολογικών
κλιμάκων, μέτρο το οποίο θα αποβεί ιδιαί-
τερα επωφελές για τους χαμηλά αμειβόμε-
νους, ενώ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
στα δημοσιονομικά. Τονίζει συγκεκριμένα
ο Γ.Γ.  ότι η μείωση του καταβαλλόμενου
φόρου θα επιφέρει  αύξηση της κατανάλω-
σης  με  θετικά αποτελέσματα για τα κρα-
τικά έσοδα. 

Επανατονίζει στη συνέν-
τευξη ο συν. Γ.Γ.  τη σημασία
της ψήφισης και εφαρμογής
της συμφωνίας για το συν-
ταξιοδοτικό αναφέροντας
ότι κρατικοί και ημικρατικοί
εργοδοτούμενοι αναμένουν
με αγωνία την ψήφιση και
εφαρμογή του μέτρου ως

βασικού όρου εργοδότησης για όλους τους
εργαζόμενους.

Στη συνέντευξη γίνεται από το Γ.Γ. και
αναφορά στις εξελίξεις για τερματισμό της
διαδικασίας για το ξεπάγωμα των προσλή-
ψεων και τονίζει ότι  μόνο θετικά θα είναι
τα αποτελέσματα εφόσον   δεν πρόκειται
για νέες θέσεις αλλά για θέσεις προϋπολο-
γισμένες και εγκεκριμένες, ενώ η συντή-
ρηση της διαδικασίας του ξεπαγώματος
δημιουργεί άχρηστη δαπανηρή -  για την
Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία -
απασχόληση υπαλλήλων για διεκπεραίωση
της χρονοβόρας  προετοιμασίας και εφαρ-
μογής  της προνοούμενης διαδικασίας. 

Ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης
δημοσιεύουμε στην 9η σελίδα. n

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Υπάλληλος
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-Πως το γονεϊκό στυλ επηρεάζει την ψυχο-σωματική
ανάπτυξη των παιδιών;
- Ψυχολόγοι προειδοποιούν: «Το καλοκαίρι, αφήστε
τα παιδιά σας να βαρεθούν».   σελ. 5

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών  για καθορι-
σμό μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του
Κορωνοϊού COVID-19.      σελ. 12

Οικογένεια - Εργασία - Κοινωνική Ζωή

Σαράντα οκτώ χρόνια συμπληρώ-
νονται σήμερα από τις μαύρες επε-
τείους του Ιούλη του1974, από τις

οποίες συντηρούνται ανεξίτηλα τα επακό-
λουθα του άφρονος αδελφοκτόνου πραξι-
κοπήματος της 15ης Ιουλίου και της βάρ-
βαρης Τουρκικής εισβολής, στην οποία το
πραξικόπημα άνοιξε την κερκόπορτα στις
ορδές του Αττίλα που από την 20η Ιουλίου
του χρόνου εκείνου κατακρατούν τους
αδελφούς μας μακρυά από τα σπίτια και τις
περιουσίες τους και συστηματικά Τουρκο-
ποιούν μεγάλο μέρος της πατρίδας μας. 

Στον μισό σχεδόν αιώνα από τον μαύρο
εκείνο Ιούλη ο λαός μας παρά τις κατα-
στροφικές συνέπειες της εισβολής δεν υπέ-
κυψε αλλά κατόρθωσε να κρατήσει την
τραυματισμένη πατρίδα μας σε πορεία
προόδου και αναγνώρισης ως ισότιμου
μέλους στον ελεύθερο κόσμο. Στην σημε-
ρινή περίοδο εξωτερικές επιρροές και
καταστροφικές εξελίξεις σε άλλες χώρες

επιβαρύνουν την διεθνή κοινότητα με
συνεχώς αυξανόμενες δυσχέρειες για την
καθημερινότητα των πολιτών και επιβρα-
δύνουν την επίτευξη νέων επιτυχιών. Η
απόλυτα επιτυχημένη πορεία μας, που μας
οδήγησε στην ισότιμη ένταξη μας στην

Ενωμένη Ευρώπη, μας επιτρέπει να βλέ-
πουμε μπροστά και να εργαζόμαστε για
συνέχιση των επιτυχιών μας. Βαρύτατο
ασφαλώς παραμένει το πλήγμα του Ιου-
λίου του 1974 ως εμπόδιο στην πορεία
προς εδραίωση πραγματικής ελεύθερης

ζωής και προόδου λόγω της συνεχούς
απειλής από την αυταρχική συνέχιση της
κατοχής μεγάλου μέρους της πατρίδας
μας, των εδαφών μας, αλλά δυστυχώς και
της αμφιλεγόμενης πολιτικής και αντίδρα-
σης της διεθνούς κοινότητας στις κατα-
κτητικές προσδοκίες της κατοχικής δύνα-
μης. 

Δεν πτοούμεθα όμως και παραμένουμε
σταθεροί και αποφασιστικοί στην πορεία
μας προς πραγματική ελευθερία με απαλ-
λαγή από την κατοχή και τις συνεχείς απει-
λές από την επεκτατική Τουρκική ηγεσία.
Με την ευκαιρία των μαύρων επετείων
αποτίουμε και πάλι τον οφειλόμενο φόρο
τιμής σε όλους τους συμπατριώτες μας που
πρόσφεραν θυσία τη ζωή τους και συμπα-
ραστεκόμαστε στους αγώνες των αδελφών
μας εκτοπισμένων από την κατεχόμενη
πατρώα γη, των συγγενών των αγνοουμέ-
νων και όλων των άλλων θυμάτων του
Μαύρου Ιούλη του 1974. n

Μαύρες μνήμες του Ιούλη του 1974 

Καλές Διακοπές
Ο Δ.Υ. με τη σημερινή έκδοση διακόπτει για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Σ’ όλες και όλους, συναδέλφισσες και συναδέλφους, 
ευχόμαστε καλές διακοπές και ανανεωμένοι 
να συναντηθούμε και πάλι 
την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη.



Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Ευχαριστούμε 
και αντευχόμαστε

Ευχαριστούμε συναδέλφους/ισσες
και φίλους/λες για τις ευχές τους και
αντευχόμαστε επιτυχημένες διακο-
πές σε θάλασσα, βουνό, συγγενείς
και νέες γνωριμίες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 20222 Υπάλληλος
δημόσιος
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Ιωάννα Σιβιτανίδου, Τεχνικός Μηχανι-

κός, Υπουργείο Εσωτερικών, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από
την 1η Ιουλίου 2022.

Ο Οδυσσέας Οδυσσέως, ο οποίος αφυπη-
ρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία από τις 21
Μαΐου 2019 και κατείχε τη θέση Υπολογι-
στή Ποσοτήτων, 1ης Τάξης, Τμήμα Πολεο-
δομίας και Οικήσεως, προάγεται στη θέση
Υπολογιστή Ποσοτήτων, Τμήμα Δημοσίων
Έργων, η οποία έχει μετονομαστεί σε Επιμε-
τρητή Ποσοτήτων, αναδρομικά από τις 15
Οκτωβρίου 2002 μέχρι την αφυπηρέτησή
του.

Ο Αντώνης Οικονομίδης, Πρώτος Διοι-
κητικός Λειτουργός, προάγεται στη θέση
Επάρχου, Υπουργείο Εσωτερικών, από την
1η Ιουλίου 2022.

Ο Ανδρέας Χατζηπάκκος, Ανώτερος Διοι-
κητικός Λειτουργός, προάγεται στη  θέση
Επάρχου, Υπουργείο Εσωτερικών, από την
1η Ιουλίου 2022.

Ο Σωτήρης Μαρκίδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου, προάγεται στη θέση
Εφόρου Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας,
από την 1η Ιουλίου 2022.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Μελής Ιγνατίου, Πρώτος Κτηνοτροφι-
κός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουλίου 2022.

Ο Τάκης Παπαχριστοφόρου, Πρώτος Δα-
σικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουλίου 2022.

Ο Κυριάκος Κυριάκου, Ανώτερος Δασικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιου-
λίου 2022.

Ο Διομήδης Α. Διομήδους, Δασικός Λει-

τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
30 Ιουνίου 2022.

Η Λουΐζα Παρούτη, Τεχνικός Επιθεωρη-
τής, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Ιουλίου 2022.

O Κωνσταντίνος Ηροδότου, Δεσμοφύλα-
κας, αφυπηρέτησε από τις 20 Ιανουαρίου
2022.

Η Μαρία Γ. Κοσμά, Ασφαλιστικός Λει-
τουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2022.

Ο Γεώργιος Π. Προκοπίου, Επιθεωρητής
Εργασίας, 1ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2022.

Ο Νίκος Σ. Τηλεμάχου, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Ιουλίου 2022.

Η Λένια Ζαχαρία, Πρώτος Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιου-
λίου 2022.

Η Αθηνούλλα Στρατουρά, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιουλίου 2022.

Η Ορθοδοξία Κτωρίδου, Ανώτερος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιουλίου 2022.

Η Χρυσάνθη Θεμιστοκλέους, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιουλίου 2022.

Η Παρασκευή Κατσάβρα, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιου-
λίου 2022.

Η Μαρία Μπαρρή, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2022.

Ο Κυριάκος Κάσιας, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου

2022.
Η Κυριακούλα Καραγιάννη, Βοηθός Φο-

ρολογίας Α΄, Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Ιουλίου 2022.

Η Δέσποινα Κωνσταντίνου, Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2022.

Η Στυλιανή Καλημερίδου, Βοηθητικός
Νοσοκόμος, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου 2022.

Ο Γεώργιος Ανδρέου, Προϊστάμενος Νο-
σηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός
Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιουλίου 2022.

Η Ειρήνη Μουζούρα-Χατζηχαραλάμπους,
Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Ιουλίου 2022.

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Ιατροδικαστικής),
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου 2022.

Η Θεοπίστη Ακαθιώτου-Αναστασίου, Ια-
τρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε

από την 1η Ιουλίου 2022.
Ο Μιχαλάκης Καλογήρου, Υγειονομικός

Λειτουργός Α΄, Υγειονομική Υπηρεσία, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Ιουλίου 2022.

Ο Μάριος Σάββα, Αρχιμάγειρας, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου 2022.

Η Μαρία Πελεκάνου, Ανώτερη Πρώτη
Στενογράφος Δικαστηρίου, Δικαστική Υπη-
ρεσία, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2022.

Ο Παναγιώτης Στυλιανίδης, Ανώτερος
Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο
Άμυνας, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2022.

Ο Γεώργιος Π. Γεωργίου, Ανώτερος Τε-
χνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουλίου 2022.

Ο Πέτρος Μιχαήλ, Επιθεωρητής Εναέριας
Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου 
2022. n

Ετοιμάζεται από Συντακτική Επιτροπή
κατά νόμο υπεύθυνος και Πρόεδρος
Στράτης Ματθαίου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ 
Τηλ. 22844445
e-mail: e.stratios@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Νάσω Κασουλίδου, Μόνιμη Γραμματέας,
Τηλ: 22844457
Email: akasoulidou@pasydy.org
Ειρήνη Γιώρκα, Μόνιμη Γραμματέας,
Τηλ: 22844450
Email: egiorka@pasydy.org
Στάλω Μιχαήλ, Μόνιμη Γραμματέας, 
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

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 
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Κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία
Στην Επίσημη Εφημερίδα της 8ης Ιουλίου

δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέσεις.
Δώδεκα (12) κενές θέσεις Δικηγόρου της

Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία, θέση
Πρώτου Διορισμού με μισθό Α9 – Α11 –
Α12, Συνδυασμένες Κλίμακες. 

Εννέα κενές θέσεις Τεχνικού Μηχανικού
στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
θέση Πρώτου Διορισμού με μισθό Α5:2η
βαθμίδα – Α7 – Α8(ι) Συνδυασμένες Κλί-
μακες. 

Τέσσερις κενές θέσεις Βοηθού Λειτουρ-
γού Αεροπορικών Κινήσεων στο Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας, θέση Πρώτου Διο-
ρισμού με μισθό Α2 - Α5 – Α7(ιι), Συνδυα-
σμένες Κλίμακες. 

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
Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.
cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή 29
Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 15ης Ιου-
λίου δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέ-
σεις.

Δεκατρείς (13) κενές θέσεις Δικηγόρου
της Δημοκρατίας Α’ στη Νομική Υπηρεσία,
θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής με
μισθό Α16. 

Τέσσερις κενές θέσεις Δημόσιου Κατηγό-
ρου στη Νομική Υπηρεσία, θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α8 – Α10 – Α11. Συν-
δυασμένες Κλίμακες.

Δώδεκα (12) κενές θέσεις Ακόλουθου
στις Εξωτερικές Υπηρεσίες, θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α8 – Α10 – Α11 Συν-
δυασμένες Κλίμακες.

Δεκαέξι (16) κενές θέσεις Εκτελεστικού
Μηχανικού στο Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων,
θέση Πρώτου Διορισμού με μισθό Α9 – Α11
– Α12 Συνδυασμένες Κλίμακες. 

΄Εξι κενές θέσεις Βοηθού Τελωνείων στα
Τελωνεία, θέση Πρώτου Διορισμού με
μισθό Α2 – Α5 – Α7(ιι) Συνδυασμένες Κλί-
μακες. 

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//
eservices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρα-
σκευή 5 Αυγούστου και ώρα 14:00. n

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Στις Ενδοτμηματικές Εξετάσεις για Επι-

θεωρητές Γεωργίας για ανέλιξη από την
Κλίμακα Α2 στην Α5 και σε συνέχεια στην
Α7 που έγιναν στις 29/06/2022 έχουν επι-
τύχει οι ακόλουθοι:

1. Αιμιλία Κονιώτου …323

2. Ανθή Περμανού …402
3. Γιαννάκης Χατζηκουμής …759
4. Δήμητρα Σάββα …404
5. Δημήτρης Γεδεών …482
6. Παυλίνα Τσούκκα …633

Σχόλια που ενδιαφέρουν
Από τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ
Η Δημόσια Υπηρεσία που θέλουμε

Χθες ήταν μια καλή μέρα. Τηλεφωνώ
στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Εκτοπι-
σμένων με κάποιο ερώτημα. Η υπάλληλος
απαντά: «δεν γνωρίζω, δεν είναι δική μου
αρμοδιότητα» και με παραπέμπει σε άλλη
υπηρεσία. Σε 10 λεπτά παίρνει πίσω, χωρίς
καν να αφήσω όνομα και τηλέφωνο, λέγον-
τας πως αφού κλείσαμε το τηλέφωνο το
έψαξε και μαζί κάναμε ηλεκτρονικά τη δια-
δικασία βήμα προς βήμα (χωρίς αίσιο απο-
τέλεσμα, αλλά δεν έχει σημασία). Στη συ-
νέχεια τηλεφώνησα στο 17100 του Κτημα-
τολογίου. Κρατημένο. Σε 1 λεπτό παίρνουν
πίσω, εξηγώ τι χρειάζομαι και με παραπέμ-
πουν στο 22400640. Στο οποίο αμέσως
απάντησαν και ευγενικά μου εξήγησαν πώς

θα κινηθώ. Υπάρχει τρόπος να λειτουργεί
όλη η Δημόσια Υπηρεσία με αυτόν τον
τρόπο;
Χ.Χ. 
Επέλεξε το δημόσιο νοσοκομείο

Ο υπουργός Συγκοινωνιών υποβλήθηκε
σε εγχείρηση (προγραμματισμένη όπως
ανέφερε ο ίδιος). Και μέσω του twitter ευ-
χαριστεί «από καρδιάς το ιατρικό και πα-
ραϊατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας για τις άψογες υπηρεσίες
που του έχουν προσφέρει». Κι έτσι μάθαμε
πως η εγχείρηση έγινε στο Γενικό Νοσοκο-
μείο, πράγμα σπάνιο για κρατικό αξιωμα-
τούχο. Αυτό αποτελεί είδηση. 
Χ.Χ. 



Επίσκεψη του Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, στην ΠΑΣΥΔΥ 

Συνεργασία ΠΑΣΥΔΥ με φαρμακεία σε ολόκληρη την Κύπρο
για εξυπηρέτηση των μελών της Συντεχνίας μας

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5
Ιουλίου, στα κεντρικά γραφεία της
ΠΑΣΥΔΥ συνάντηση του υποψη-

φίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, 
κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη.  Την ΠΑΣΥΔΥ 
εκπροσώπησαν τα μέλη της Κεντρικής
Γραμματείας, της Εκτελεστικής Επιτροπής
και μόνιμα στελέχη της Οργάνωσης, ενώ
τον κ. Μαυρογιάννη συνόδευαν μέλη του
εκλογικού του επιτελείου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξήχ-
θηκε αναλύθηκαν εκτενώς τα προβλήματα
που άπτονται της αποτελεσματικής και πα-
ραγωγικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα,
αφού όπως από κοινού υπογραμμίστηκε η
Δημόσια Υπηρεσία διαχρονικά διαδραματί-
ζει ουσιαστικό ρόλο σε κομβικά σημεία της
ιστορίας του τόπου.  Στο ίδιο πλαίσιο αν-
ταλλάχθηκαν απόψεις για τα θέματα της
αξιοκρατίας, αλλά και της συνέχισης των
εκσυγχρονιστικών προσπαθειών, έτσι ώστε
ο κρατικός τομέας να καταστεί πιο αποδο-
τικός και πιο πολιτοκεντρικός στην αντιμε-
τώπιση των ολοένα αυξανόμενων προκλή-
σεων που καλείται να αντιμετωπίσει.

Ειδικότερα έγινε αναφορά στα θέματα της

προωθούμενης αλλαγής στον τρόπο αξιο-
λόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς
και στην ανάγκη απλούστευσης χρονοβό-
ρων, γραφειοκρατικών διαδικασιών και με-
θόδων στη διεκπεραίωση του υπηρεσιακού
έργου και άλλες εγγενείς αδυναμίες που πα-
ρακωλύουν την απρόσκοπτη λειτουργία της
Υπηρεσίας και αναδείχθηκε ο πρωταγωνι-
στικός ρόλος της ΠΑΣΥΔΥ ως κοινωνικού
εταίρου για τη διαμόρφωση των κοινωνι-
κοοικονομικών εξελίξεων και των εργασια-
κών δρώμενων γενικότερα. 

Ένα από τα θέματα που έτυχε ιδιαίτερης

αναφοράς και συζήτησης είναι η ανάγκη της
διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ ως
μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές 
κατακτήσεις.  Ξεχωριστή μνεία έγινε στον
καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα
κρατικά νοσηλευτήρια, που στην ουσία 
συνιστούν τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ και 
εκφράστηκε η κοινή βούληση των δύο
πλευρών για τη διαρκή στήριξη και ανα-
βάθμισή τους. 

Πέραν του σοβαρού θέματος των ολοένα
αυξανόμενων πληθωριστικών τάσεων και
της ακρίβειας, που αφορά ολόκληρο το κοι-

νωνικό σύνολο, τέθηκαν από πλευράς ΠΑ-
ΣΥΔΥ και ορισμένα από τα ζητήματα που
αφορούν τη Δημόσια Υπηρεσία και του δη-
μοσίους υπαλλήλους.  Ως τέτοια θέματα
αναφέρθηκαν το Νομοσχέδιο για το Συντα-
ξιοδοτικό Σχέδιο για τους εργαζόμενους στη
Δημόσια Υπηρεσία και τον ευρύτερο Δημό-
σιο Τομέα, το πρόβλημα των χαμηλόμισθων
και η ανάγκη δημιουργίας περαιτέρω προ-
οπτικών ανέλιξης για την κατηγορία αυτών
των συναδέλφων, η ρύθμιση του θέματος
του διορισμού των Εργαζόμενων Αορίστου
Χρόνου σε οργανικές θέσεις στην Υπηρεσία,
καθώς και το αίτημα της Οργάνωσης για
σταδιακή αποκατάσταση των επιδομάτων
και οδοιπορικών, όπως επίσης και οι κοινές
ενέργειες με το Υπουργείο Οικονομικών για
την άρση των περιορισμών στην πλήρωση
όλων των εγκεκριμένων θέσεων στη Δημό-
σια Υπηρεσία, που συζητείται ενώπιον της
Βουλής.

Για όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα
αναπτύχθηκε κοινός προβληματισμός στο
πλαίσιο μιας εκατέρωθεν εποικοδομητικής
προσέγγισης προς την κατεύθυνση της ρύθ-
μισης και επίλυσής τους. n

ΗΟργάνωση μας με ιδιαίτερη ευχα-
ρίστηση ανακοίνωσε ότι έχει συνά-
ψει συμφωνία συνεργασίας με εννέα

φαρμακεία ανά το παγκύπριο στο πλαίσιο
των ενεργειών της για συνεχή στήριξη και
εξυπηρέτηση των συναδέλφων μελών μας. 

Από τις 6 Ιουλίου, τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ
και οι εξαρτώμενοί τους δικαιούνται 15% επί
της λιανικής τιμής των φαρμάκων και/ή
προϊόντων των εν λόγω φαρμακείων.

Της έκπτωσης εξαιρούνται τα φάρμακα
που λαμβάνονται μέσω του ΓεΣΥ. Επίσης,
για τα πιο κάτω προϊόντα η έκπτωση θα
είναι 5% επί της λιανικής τιμής τους:

- Παιδικά γάλατα
- Παιδικές πάνες
- Παιδικές τροφές

- Γάλατα ενηλίκων
- Πάνες ενηλίκων
- Διατροφικά ροφήματα ενηλίκων
- Μωρομάντηλα
Η έκπτωση θα γίνεται κατά την αγορά,

κατόπιν επίδειξης του δελτίου πολιτικής
ταυτότητας του Μέλους και εξακρίβωση
των στοιχείων του.

Δημοσιεύουμε πιο κάτω κατάλογο με τα
συνεργαζόμενα φαρμακεία, ο οποίος αναμέ-
νεται να εμπλουτιστεί με την προσθήκη και
νέων φαρμακείων στο χρόνο που ακολου-
θεί:

1. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥΔΗΣ- Πινδάρου 8, 1060 Λευκωσία,
22344877

2. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
Αγ. Παύλου 69, 1107 Λευκωσία, 22781766

3. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΟΙ-
ΚΟΣ - Λεωφ. Λάρνακος 73Α, 2102 Αγλαν-
τζιά, 22332165

4. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ HADJIAPOSTOLOU

ENTERPRISES LTD - Λεωφ. Κυριάκου
Μάτση 37Α, Λευκωσία, 22311416

5. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ HADJIAPOSTOLOU
BROS LTD - Πρίγκιπα Καρόλου 16, Άγ. Δο-
μέτιος, 22270770

6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ - Βασιλέως Γεωργίου Α83, 4047
Γερμασόγεια, Λεμεσός, 25105282

7. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ DFC PAPADOPOU-
LOU LTD - Νίκου Παττίχη 121, 370 Λεμε-
σός, 25387216

8. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΧΑ-
ΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ - Νεόφ. Νικολαΐδη 21, 8011
Πάφος, 26936136

9. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑ-
ΝΙΔΗΣ - 1ης Απριλίου 4, 7647 Μοσφιλωτή,
22532277

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 3Υπάλληλος
δημόσιος

ΗΓενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Απασχόληση, τις
Κοινωνικές Υποθέσεις και την  Κοι-

νωνική Ενσωμάτωση διενεργεί επισκόπηση
για διερεύνηση και σχετική αξιοποίηση των
κοινωνικών, οικονομικών  και νομικών πτυ-
χών και τάσεων της τηλεργασίας με στόχο
την εφαρμογή ή την  εξαίρεση από το  σύ-
στημα,  το ολοκληρωμένο  περιεχόμενο  της
ψηφιοποίησης και το μέλλον της εργασίας
λόγω των επιπτώσεων  την πανδημία του
COVID-19. 

Πιο συγκεκριμένα με την μελέτη που 
διενεργείται αναζητείται η πλήρης κατα-
νόηση της σημασίας του ελαστικού ωραρίου
εργασίας και της δυνατής μελλοντικής 
του  εφαρμογής,  ώστε  να αξιοποιούνται
πλήρως τα πιθανά οφέλη της ελαστικότη-
τας  με ταυτόχρονη παράλληλη επωφελή
διαχείριση των πιθανών αναφυόμενων προ-
κλήσεων. 

Τα πορίσματα της επισκόπησης θα μελε-

τηθούν για αποτελεσματική  εξέταση και
προγραμματισμό  κατάλληλης πολιτικής
από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με στόχο την
ορθότερη διαχείριση ευκαιριών και προκλή-
σεων. 

Η  διενέργεια της επισκόπησης έχει ανα-
τεθεί από  την Κομισιόν στους  εξειδικευμέ-
νους μελετητές Visionary Analytics, οι
οποίοι διαθέτουν προσβάσεις στους αρμο-
δίους για το υπό μελέτη θέμα και στο ίδιο
πλαίσιο αξιοποιούνται και εμπειρίες ζωτικής
σημασίας   με στόχο την κατάληξη στα βέλ-
τιστα δυνατά αποτελέσματα. Τα κράτη μέλη
έχουν κληθεί να παράσχουν στους υπεύθυ-
νους για την διενέργεια της επισκόπησης
στοιχεία και πορίσματα που διαθέτουν και
να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις αν αυτό
κριθεί  αναγκαίο.  Στόχος είναι η κατάληξη
σε επισκόπηση αρίστης ποιότητας για αξιο-
ποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συν-
δρομή έχει επίσης ζητηθεί από τους  κοινω-
νικούς εταίρους και τονίζεται ότι οι αναλυ-

τές έχουν δεσμευθεί να χειρισθούν την όλη
εργασία με εμπιστευτικότητα εκεί όπου
αυτό επιβάλλεται. 

Από την Κεντρική Γραμματεία της Οργά-
νωσης μας έχει ήδη αποσταλεί στ αμέλη το
ηλεκτρονικό μήνυμα της Κομισιόν για συμ-
πλήρωση του ερωτηματολογίου για την
έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε σχέση με την τηλεργασία και
το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Τονίζεται
ότι η αποψή των μελών θα αποτελέσει πο-
λύτιμη βοήθεια και οδηγό για τη διαμόρ-
φωση πολιτικής εκ μέρους της ΕΕ σε σχέση
με τα προαναφερόμενα θέματα. 

Στο μήνυμα προς τα μέλη επισημαίνεται
ότι η μελέτη που εκπονείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στόχο έχει να γίνει κατα-
νοητό πώς οι νέες εργασιακές συνήθειες που
υπαγορεύτηκαν λόγω της πανδημίας Covid-
19 μπορεί να επηρεάσουν την ευημερία και
την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τις απόψεις

των εργαζομένων σχετικά με:
- την τηλεργασία (ικανότητα εργασίας

από οπουδήποτε), και 
- το δικαίωμα στην αποσύνδεση (το δι-

καίωμα των εργαζομένων να «αποσυνδε-
θούν» από την εργασία, όταν δεν είναι σε
υπηρεσία).

Η Μελέτη ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ειδικότερα τη Γενική Διεύ-
θυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και Κοινωνικής Ένταξης, και εκπονεί-
ται από τις εταιρείες Visionary Analytics.

Αναφέρεται στο μήνυμα προς τα μέλη ότι
η Μελέτη θα συμβάλει στον διάλογο σχε-
τικά με την πιθανή πολιτική απάντηση στις
νέες προκλήσεις για τους/τις εργαζομέ-
νους/ες και τους εργοδότες. Αποτελεί μια
μοναδική ευκαιρία να μοιραστείτε την 
εμπειρία σας, η οποία θα τροφοδοτήσει τη
διαμόρφωση πολιτικής και γι’ αυτό είναι 
πολύτιμη. n

Ερωτηματολόγιο της Κομισιόν για επισκόπηση 
για την τηλεργασία και δικαίωμα αποσύνδεσης  
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Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντο-
νιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ) και του Συντονιστικού Σώμα-

τος της Βουλής των Γερόντων, συμμετείχαν
στις 8 Ιουλίου σε μια ιδιαίτερα σημαντική
συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας στην
οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα που
απασχολούν την τρίτη ηλικία.

Κατά την εποικοδομητική αυτή συνάν-
τηση, το ΠΣΣΕ παρουσίασε τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στην
Κύπρο όπως καταγράφηκαν στην 23η Σύ-
νοδο της Βουλής των Γερόντων η οποία ορ-
γανώνεται από το ΠΣΣΕ υπό την προεδρία
της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων αλλά και βάσει των αποτελεσμάτων της
χαρτογράφησης των προβλημάτων των ηλι-
κιωμένων που διενεργήθηκε από το ΠΣΣΕ
σε Δήμους, Κοινότητες και ΜΚΟ.

Επιγραμματικά, μερικά από τα προβλή-
ματα που παρουσιάστηκαν είναι: Λίστες
Αναμονής, Στελέχωση Υπηρεσιών Υγείας,
Κέντρα Αποκατάστασης, Κατ’ οίκον νοση-
λεία, Αντικατάσταση Προσωπικών Γιατρών
για τις βραδινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα
και τις δημόσιες αργίες, Φάρμακα, Συμπλη-

ρωμές – συνεισφορά και Εισφορά επι της
Σύνταξης στο ΓεΣΥ, Εμβόλια, Εφαρμογή Συ-
στήματος Εφημερίας για το Ιατρικό Προ-
σωπικό, Νοσοκομείο Αθαλάσσας, Άτομα με
Αναπηρίες, Μηχανογράφηση Ιατρικών Φα-
κέλων, Στέγες Ηλικιωμένων, Ποδίατροι,
Πρώτες Βοήθειες των Ιδιωτικών Νοσηλευ-
τηρίων, Φροντιστές των Ηλικιωμένων, Φυ-
σιοθεραπευτές – Λογοπαθολόγοι, Διακί-
νηση προς Υπηρεσίες Υγείας, κ.α.

Ο Υπουργός αφού άκουσε με προσοχή τα
προβλήματα και τις εισηγήσεις, διαβεβαίωσε
ότι σε αρκετά από αυτά βρίσκονται ήδη σε
εξέλιξη ενέργειες προς επίλυση τους το συν-
τομότερο δυνατό. Συγκεκριμένα, όσο
αφορά την στελέχωση των υπηρεσιών
υγείας ήδη γίνονται σημαντικές ενέργειες
και σχετικά με την κατ’ οίκον νοσηλεία συμ-
φώνησε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να
γίνεται πιο τακτικά ειδικά στις απομακρυ-
σμένες περιοχές. Όσο αφορά τα εμβόλια,
ανέφερε ότι υπάρχει επάρκεια για ικανοποί-
ηση των αναγκών των ατόμων τρίτης ηλι-
κίας. Επίσης, σύμφωνα με τον Υπουργό,
προχωρά μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης η
πλήρης ανακαίνιση του Νοσοκομείου Αθα-

λάσσης.
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ και του Συντονι-

στικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων,
χαιρέτησε τη λειτουργία των εφημερευόν-
των ιατρείων και την ειλικρινή πρόθεση του
Υπουργού να δώσει λύσεις στα προβλήματα

των ηλικιωμένων για τη διασφάλιση της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της αξιο-
πρεπούς γήρανσης και διαβίωσης τους και
κυρίως την πρόσβαση τους σε υγειονομικές
υπηρεσίες. n

Διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας για επίλυση
προβλημάτων που ταλανίζουν την τρίτη ηλικία

Από προηγούμενες εκδόσεις του «Δ.Υ.»  σταχυολογούμε  απόψεις τις οποίες επανειλημμένα  
η ΠΑΣΥΔΥ διακήρυττε με την ευκαιρία των  επετείων του πραξικοπήματος 
και της Τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του  1974
Από το ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ της 18ης Ιουλίου 1978
ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι φέρνουν αυτές τις μέρες στη
μνήμη τους τις πράξεις της προδοσίας και της καταστρο-
φής του Ιουλίου 1974. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν από τους πρώτους στόχους
των πραξικοπηματιών κι’ ανάμεσα στους πρώτους στις
γραμμές του αγώνα κατά την Τουρκική εισβολή και μετά
απ’ αυτήν όταν μόνοι στήριξαν το κράτος μέσα στο χάος
που επεκράτησε και που οι εχθροί της Κύπρου επεδίωκαν
για να προωθήσουν τα καταχθόνια τους σχέδια  για την κα-
ταστροφή μας. Η προδοσία ήταν μεγάλη κι’ η λαίλαπα της
εισβολής δυσβάστακτη  Όμως η Κύπρος δεν καταποντί-
στηκε. Γιατί ηρωϊκά αντιστάθηκε στην επιβουλή.  

Κι’ από τότε αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την
σωτηρία  κι’ επιβίωση του τόπου μας.

Τις μέρες αυτές των μαύρων επετείων του προδοτικού
πραξικοπήματος και της βάρβαρης εισβολής φέρνουμε στη
μνήμη ξανά τη θυσία των ηρωϊκών αδελφών μας που πρό-
ταξαν τα στήθεια τους στα τανκς του φασισμού και της ει-
σβολής και δίνουμε όρκο να μην επιτρέψουμε  επανάληψη
της προδοσίας.

Όπως επιγραμματικά υπογράμμισε στην εισηγητική του
ομιλία στο 15ο Παγκύπριο Συνέδριο ο Γ.Γ. της Συντεχνίας
μας συν. Γ. Ιακώβου: «Φέρνουμε ξανά στη σκέψη μας ολο-
ζώντανη την εικόνα των τραγικών εκείνων ημερών και των
συνεπειών που τις ακολούθησαν όχι από μισαλλόδοξες
προθέσεις αλλά από ιστορικό χρέος προς τη μνήμη όλων
εκείνων των τραγικών θυμάτων των δύο αποτρόπαιων εγ-
κλημάτων. Προς τη μνήμη  όλων εκείνων που τόσο άδικα
θυσιάστηκαν στον άνισο και βάρβαρο πόλεμο που μας επέ-
βαλαν η φασιστική χούντα των Αθηνών κι’ ο Τούρκος ει-
σβολέας»
Από το ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ της  10ης Ιουλίου 1980
ΜΑΥΡΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 

Σε λίγες μέρες θα ζωντανέψει η μνήμη της αρχής της με-
γάλης  τραγωδίας που έπληξε τον τόπο μας πριν έξι χρόνια.
Βαριά, πικρή η θύμηση. Γιατί τα αποτελέσματα τα ζούμε
ακόμα. Το πένθος για τους αδικοσκοτωμένους συνεχίζεται.
Η αγωνία για τους αγνοουμένους εξακολουθεί. Κι’ η χαρά
δεν αποκαταστάθηκε για τις χιλιάδες του προσφυγοποι-
ημένου λαού μας.

Με την ευκαιρία των μαύρων επετείων  ολόκληρος ο Κυ-
πριακός λαός διακηρύττει την αμετακίνητη απόφαση του

να συνεχίσει τον αγώνα για δικαίωση. Αλλά ταυτόχρονα οι
μέρες της πικρής θύμησης διατρανώνουν και την απόφαση
του λαού μας να μην επιτρέψει ξανά να δημιουργηθούν
συνθήκες που να ξαναφέρουν την προδοσία και την κατα-
στροφή.  Δυστυχώς η κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο
δεν είναι  αυτή που θάπρεπε για ένα λαό που αγωνίζεται για
επιβίωση κι’ αποτροπή του αφανισμού του. Βαθιές διαφορές
σε θεμελιώδη πολιτικά θέματα, οικονομική εκμετάλλευση
μιας τάξης από την άλλη, άνιση μεταχείριση και κατανομή
βαρών. Παρεκκλίσεις  από αποδεκτές διαδικασίες, ενθαρ-
ρύνουν φυγόκεντρες τάσεις και οδηγούν σε καταστροφικό
διχασμό.  

Ελπίζουμε οι μαύρες επέτειοι που μας έρχονται σε λίγες
μέρες να φρονηματίσουν τους διάφορους υπαίτιους αυτής
της απελπιστικής κατάστασης και  να οδηγήσουν σε ομό-
νοια και συνεργασία  με βάση κοινές θέσεις  για ν’ αποτρα-
πεί ο όλεθρος.  

Οι δημόσιοι υπάλληλοι τονίζοντας τη βαθειά ανησυχία
τους για τα ρήγματα στο εσωτερικό μας μέτωπο, επανα-
λαμβάνουν μ’ αυτή την ευκαιρία την έκκληση σε όλες τις
δυνάμεις του τόπου να συνεργαστούν για να μπει το Κυ-
πριακό σκάφος στη σωστή πορεία του. 

Είναι τούτο το καθήκον που μας βροντοφωνάζουν οι θύ-
μισες της καταστροφής του 1974. Και μας το επιβάλλει το
χρέος να σώσουμε τον τόπο μας. 
Από το ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ της  16ης Ιουλίου 2014
Σε φρόνηση και ενότητα καλούν οι μαύρες επέτειοι 

Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τις επάρα-
τες επετείους του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου και της
εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974 και ο λαός μας συνεχίζει να

πενθεί, να υποφέρει και να πονά από τις τραγικές τους συ-
νέπειες. Ξαναζούμε τις μέρες της προδοσίας, της συμφοράς
και του αβάστακτου πόνου για το χαμό συγγενών και
φίλων, για τη βάναυση εκδίωξη από τις εστίες μας και τη
γη μας αλλά και για την αδιαφορία και απραξία των ισχυ-
ρών και των οργανισμών δικαίου, μπροστά στο δικό μας
πρόβλημα. 

Τις μέρες αυτές της οδύνης και της πικρής μνήμης στε-
κόμαστε με αισθήματα βαθειάς τιμής μπροστά στους ήρωες
αδελφούς μας που θυσιάστηκαν πολεμώντας μέχρις εσχά-
των αμυνόμενοι για τη δημοκρατία και για την προστασία
της πατρίδας μας. Με την αυταπάρνηση και θυσία τους
έστησαν το σεμνό ηρώο παντοτινής τιμής και παραδειγμα-
τισμού για τις επόμενες γενιές. Στεκόμαστε μπροστά από
τη θυσία τους μόνιμοι εκτιμητές και ορκιζόμαστε να δια-
φυλάξουμε τη θυσία τους οδηγό ζωής και συμπεριφοράς για
όλους τους νεώτερους. 

Ύψιστο χρέος μας αυτές τις μέρες είναι να συνειδητοποι-
ήσουμε τις πραγματικές μας ευθύνες και να δεσμευτούμε
για άρρηκτη ενότητα όλων στους στόχους και στον αγώνα
για να τους πετύχουμε. Πρώτιστη δέσμευση μας να μην επι-
τρέψουμε να επικρατήσουν διχόνοιες και αντεγκλήσεις που
θα γεννήσουν επανάληψη της καταστροφής του 1974. Οι
ηρωικοί νεκροί μας, το δράμα των συγγενών των αγνοου-
μένων μας, η προσφυγιά και οι επίσης ηρωικοί εγκλωβι-
σμένοι μας καλούν σε ομοφωνία και σε πραγματική συνέρ-
γεια δυνάμεων και λαού στην πορεία του αγώνα μας. Τυχόν
διαφορετική πορεία θα οδηγήσει σε οριστικό όλεθρο για
την πατρίδα και το λαό της. 

Οι καταθλιπτικές μνήμες των ημερών του πραξικοπήμα-
τος και της εισβολής δεν αποδυναμώνουν και τα αισθήματα
του πένθους αλλά και της καταδίκης για την άλλη επέτειο
των ημερών, για την έκρηξη στο Μαρί πριν τρία χρόνια που
έντυσε στα μαύρα πολλές οικογένειες ενώ οδήγησε και
ολόκληρη την πατρίδα μας και το λαό μας σε οπισθοδρό-
μηση. . Τιμούμε τους ηρωικούς συναδέλφους και τους στρα-
τιώτες που θυσιάστηκαν για να αποτρέψουν μεγαλύτερη
καταστροφή και καλούμε όλους τους υπευθύνους να δε-
σμευτούν ότι δεν θα επιτραπεί παρόμοια ολιγωρία ή ανευ-
θυνότητα στο μέλλον. 

Οι μαύρες επέτειοι του επάρατου Ιούλη ας λειτουργήσουν
γενεσιουργά για επικράτηση φρόνησης και ορθής συλλο-
γικής πολιτικής και πορείας. n
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Οι Goldberg και Goldberg (1980)
ορίζουν την οικογένεια ως ένα «κοι-
νωνικό σύστημα … το οποίο έχει

αναπτύξει ένα σύνολο από κανόνες, ρό-
λους, δομή εξουσίας, μορφή επικοινωνίας
και τρόπους διαπραγμάτευσης και επίλυσης
προβλημάτων» (σελ. 3). Άρα, η κάθε οικο-
γένεια και το κάθε μέλος της βρίσκονται σε
μια διαρκή και δυναμική σχέση μεταξύ τους,
έτσι γίνεται σαφές ότι το κάθε μέλος επη-
ρεάζει και επηρεάζεται συνεχώς από τα
υπόλοιπα (Bronfenbrenner, 1979). 

Εύλογα όμως μπορεί κανείς να αναρωτη-
θεί, τι καθιστά ένα οικογενειακό σύστημα
υγιή και λειτουργικό;

Η Diana Baumrind (1973) διεξήγαγε μια
σειρά ερευνητικών μελετών αναφορικά με
το ζήτημα αυτό, υποστηρίζοντας ότι μια 
ψυχολογικά υγιής οικογένεια δύναται να
καλλιεργήσει στα παιδιά μιας καθοριστικής
σημασίας ικανότητα (instrumental compe-
tence), δηλαδή την ικανότητα τους να λει-
τουργούν με αυτοπεποίθηση και αίσθηση
επίτευξης (sense of mastery). 

Ωστόσο, η γονεϊκή εμπλοκή, η οποία
αφορά τη συμπεριφορά των γονιών προς τα
παιδιά τους, φαίνεται να είναι δευτερεύου-
σας σημασίας, σε σύγκριση με το γονεϊκό
στυλ, δηλαδή το πως τα ίδια τα παιδιά κα-
τανοούν τη συμπεριφορά των γονιών τους
(Γεωργίου, 2005). Συνεπώς, το πως τα ίδια
τα παιδιά αξιολογούν τις πράξεις των γο-
νιών τους και το γιατί τις υιοθετούν αποτε-
λεί σημαντικό πεδίο διερεύνησης για την
κατανόηση της λειτουργίας μιας οικογέ-
νειας.

Η Diana Baumrind (1991) και οι Mac-
coby και Martin (1983) επισήμαναν ότι το

γονεϊκό στυλ ορίζεται
από δύο βασικές διαστά-
σεις: 1) την διάσταση της
απαιτητικότητας (de-
mandingness), που
αφορά το βαθμό ελέγχου
που ασκούν οι γονείς στα
παιδιά τους και 2) τη
φροντίδα, που σχετίζεται
με το πως οι γονείς αντα-
ποκρίνονται στις ανάγ-
κες των παιδιών και εκ-
φράζονται με
συναισθηματική ζεστα-
σιά προς το πρόσωπο
τους. 

Με βάση τις δύο πιο
πάνω διαστάσεις, οι γονείς ταξινομούνται
σε ένα από τα 4 πιο κάτω γονεϊκά στυλ: δια-
λεκτικό (authoritative), αυταρχικό (au-
thoritarian), παραχωρητικό (permissive)
και αδιάφορο (neglectful).

Το διαλεκτικό στυλ περιλαμβάνει λογι-
κούς κανόνες, ψηλές απαιτήσεις, ψηλή επι-
κοινωνία, ψηλή ζεστασιά και υποστήριξη.
Συγκεκριμένα, η Diana Baumrind (1973)
υποστήριξε ότι οι υγιείς οικογένειες θέτουν
σταθερούς και λογικούς κανόνες, αναμέ-
νουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά κατάλ-
ληλη με την ηλικία του παιδιού, εμπνέουν
και προάγουν την καλή επικοινωνία μεταξύ
των μελών της οικογένειας και παρέχουν
αρκετή υποστήριξη. Συνεπώς, τα παιδιά αν-
τιλαμβάνονται ότι οι γονείς ασκούνε
έλεγχο προς αυτά, ωστόσο δεν είναι απα-
γορευτικοί, νιώθουν το ενδιαφέρον και την
εμπιστοσύνη των γονιών τους διότι αυτοί
συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και τις απο-
φάσεις τους και είναι σε μια πορεία δια-
πραγμάτευσης των ελευθεριών τους και
αποδοχής των ευθυνών τους (Γεωργίου,
2005). 

Αντίθετα, τα παιδιά που βιώνουν τους γο-
νείς τους ως παραχωρητικούς, αν και αι-

σθάνονται υψηλό βαθμό φροντίδας αναφο-
ρικά με τις ανάγκες τους, εντούτοις θεω-
ρούν ότι δεν τους ασκείται αποτελεσματι-
κός έλεγχος συμπεριφοράς (Baumrid,
1989). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς να έχουν
σαφή όρια στη ζωή τους. 

Τα παιδιά που ανατρέφονται σε ένα αυ-
ταρχικό γονεϊκό πλαίσιο, αισθάνονται έλ-
λειψη εμπιστοσύνης από τους γονείς τους,
άσκηση αυστηρού ελέγχου και υψηλού
βαθμού προστασίας και επιτήρησης, με
αποτέλεσμα να βιώνουν ψυχολογική ασφυ-
ξία και μείωση της αξίας τους (Barber,
1996). Τέλος, τα παιδιά που αξιολογούν
τους γονείς τους ως αδιάφορους αισθά-
νονται ότι οι γονείς τους είναι απόντες από
τη ζωή τους αφού βιώνουν έλλειψη στήρι-
ξης, απουσία ενθάρρυνσης για τη ρύθμιση
της συμπεριφοράς τους και μια ευρύτερη
απουσία ενδιαφέροντος για αυτά (Γεωρ-
γίου, 2005).

Εμπειρικά δεδομένα κατέδειξαν ότι το
διαλεκτικό στυλ έχει συσχετιστεί με υψηλό
βαθμό επιμονής επίτευξης των καθηκόντων
από μέρους των παιδιών, υψηλή αυτοεκτί-
μηση (π.χ., Amato & Fowler, 2002), ενώ
φοιτητές κολεγίου με καλύτερα αποτελέ-

σματα προσαρμογής διαφάνηκε ότι
ήταν πιο πιθανό να έχουν μεγαλώ-
σει βιώνοντας ένα διαλεκτικό γο-
νεϊκό στυλ (Love & Thomas, 2014). 

Το παραχωρητικό γονεϊκό στυλ
φάνηκε να σχετίζεται με την εκδή-
λωση λεκτικής και σωματικής βίας
και θυμού από μέρους των παιδιών
κατά τη περίοδο της εφηβείας (π.χ.
Batool, 2013). Επίσης, τα παιδιά που
ζούσαν σε ένα τέτοιο οικογενειακό
περιβάλλον έτειναν να δείχνουν λι-
γότερη επιμονή από άλλα παιδιά σε
σχέση με την επίτευξη των καθη-
κόντων τους και να έχουν χαμηλό-
τερες σχολικές επιδόσεις (π.χ. Bar-
ber & Olsen, 1997). 

Σχετικά με το αυταρχικό γονεικό στυλ,
έχει διαφανεί ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων
στο μέλλον, συμβάλλοντας για παράδειγμα
στην εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων
(Masayo, Sakamoto, Adachi & Kitamura,
2004), μα και στη βίωση χαμηλής αυτοεκτί-
μησης, χαμηλής αυτοπεποίθησης και έντο-
νου άγχους όταν έχουν απαιτητικές εργα-
σίες (π.χ. Hart, Newell, & Olsen, 2003).
Τέλος, το αδιάφορο γονεϊκό στυλ διαφά-
νηκε να συσχετίζεται με χαμηλή ικανότητα
συναισθηματικής ρύθμισης από μέρους των
παιδιών, μειωμένες σχολικές επιτυχίες και
κατάθλιψη (πχ., Ehnvall, Parker, Hadzi-
Pavlovic, & Malhi, 2008).

Συνοψίζοντας, καθίσταται σαφές ότι το
γονεϊκό στυλ επηρεάζει σημαντικά την
ψυχο-σωματική ανάπτυξη, εξέλιξη μα και
μετέπειτα προσαρμογή των παιδιών στην
κοινωνία και τις απαιτήσεις της. Κλείνον-
τας, η Brene Brown, Αμερικανίδα ερευνή-
τρια και συγγραφέας αναφέρει πως ένα από
τα σημαντικότερα ερωτήματα που θα ήταν
χρήσιμο να αναρωτηθεί ένας γονιός είναι
το εξής: «είσαι ο ενήλικας που θα ήθελες να
γίνει το παιδί σου όταν αυτό μεγαλώσει;».  n

Ψυχολόγοι προειδοποιούν: «Το καλοκαίρι, αφήστε τα παιδιά σας να βαρεθούν»

Οι γονείς ξέρετε από πρώτο χέρι, ότι
μετά το τέλος κάθε σχολικής χρο-
νιάς και πιο συγκεκριμένα την πε-

ρίοδο του καλοκαιριού, τα παιδιά παύουν
να έχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις, για το
λόγο αυτό μπαίνετε σε μια διαδικασία ανα-
ζήτησης δραστηριοτήτων που θα τα κρατή-
σουν απασχολημένα.

Θυμηθείτε εκείνες τις φορές που φροντί-
σατε να παρακολουθήσουν μαθήματα μα-
γειρικής ή κάποιο άθλημα ή ακόμα να κά-
νουν μαθήματα μιας ξένης γλώσσας.

Σύμφωνα ωστόσο με τους ψυχολόγους
και τους ειδικούς, αυτό είναι και το μεγάλο
σας λάθος, γιατί όπως τονίζουν, ο υπερβο-
λικός προγραμματισμός κατά την διάρκεια
του καλοκαιριού καθυστερεί την ανάπτυξη
της προσωπικότητας του παιδιού, καθώς το
απομακρύνει από το να ανακαλύψει αυτά

που πραγματικά το ενδιαφέρουν.
«Ο ρόλος σας ως γονιός είναι να προ-

ετοιμάσετε τα παιδιά για να πάρουν τη θέση
τους στην κοινωνία. Το να είσαι ενήλικας
σημαίνει να απασχολείς τον εαυτό σου για
να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου με
έναν τρόπο που θα σε κάνει ευτυχισμένο»,
λέει ο βρετανός παιδοψυχολόγος Λιν Φράι.

Ο ειδικός μάλιστα συμπληρώνει, πως αν
οι γονείς ξοδεύουν όλο τον ελεύθερο χρόνο
τους στο να γεμίζουν τον ελεύθερο χρόνο
του παιδιού τους, τότε τα παιδιά δε θα μά-
θουν ποτέ να το κάνουν αυτό από μόνα
τους.

Ο Φράι δεν είναι ο μόνος που επισημαίνει
τα οφέλη της πλήξης. Η δόκτωρ Τερέζα
Μπέλτον σε μία επίσκεψή της στο Πανεπι-
στήμιο του East Anglia , τόνισε τη σχέση
της πλήξης με τη φαντασία και δήλωσε στο
BBC:

«Η πλήξη είναι ζωτικής σημασίας για την
ανάπτυξη του «εσωτερικού ερεθίσμα-
τος» το οποίο επιτρέπει με τη σειρά του την
έκφραση της αληθινής δημιουργικότητας».

Πίσω στο 1993, ο ψυχαναλυτής Ανταμ
Φίλιπς έλεγε ότι «η ικανότητα του να βα-
ριέται ένα παιδί αποτελεί στάδιο της ανά-
πτυξής του», ενώ προσέθετε ότι «η πλήξη
αποτελεί μία ευκαιρία ώστε να συλλογιστεί
τη ζωή. Η άποψη των ενηλίκων ότι το παιδί

θα πρέπει διαρκώς να απα-
σχολείται είναι εντελώς
λανθασμένη και απόλυτα
καταπιεστική».

Ο Φράι από την πλευρά
του προτείνει στους γονείς,
κατά την έναρξη του καλο-
καιριού, να καθίσουν μαζί
με τα παιδιά τους –τουλάχι-
στον αυτά που είναι άνω
των τεσσάρων ετών- και να
γράψουν μαζί μία λίστα με
όλα αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν
κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αυτή η
λίστα μπορεί να αφορά σε βασικές δραστη-
ριότητες, όπως το παιχνίδια με τα χαρτιά,
το διάβασμα ενός βιβλίου , μια βόλτα με το
ποδήλατο, η μαγειρική και η φωτογραφία.

Σε τι χρησιμεύει αυτό;
Αν το παιδί αρχίσει να παραπονιέται

διαρκώς ότι βαριέται το καλοκαίρι, τότε
μπορείτε να του πείτε να ρίξει μια ματιά στη
λίστα που ετοιμάσατε μαζί κι ύστερα να ρί-
ξετε το «βάρος» της απόφασης σε εκείνο
μέχρι να το ακούσετε να λέει «αυτό θέλω να
κάνω!».

Ο βρετανός ψυχολόγος σημειώνει ότι,
υπάρχει μία πιθανότητα, τα παιδιά να αρχί-
σουν να μελαγχολούν και να βαριούνται. Οι
γονείς πρέπει ωστόσο να συνειδητοποι-

ήσουν ότι αυτό δεν είναι χαμένος χρόνος,
ούτε αμαρτία. Τα παιδιά πρέπει να βαριούν-
ται με σκοπό να παρακινούν τον εαυτό τους
για να κάνουν πράγματα. Η πλήξη είναι ένα
ένας τρόπος ώστε να νιώσουν τα παιδιά αυ-
τάρκη.

Το 1930 ο φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ,
αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο από το
βιβλίο του «Η κατάκτηση της ευτυχίας»,
στη δυνητική αξία της πλήξης γράφοντας:

«Ένα παιδί αναπτύσσεται καλύτερα όταν,
όπως ένα νεαρό φυτό, μένει ανενόχλητο
στο έδαφος. Η τεράστια ποικιλία ερεθισμά-
των δεν είναι καλή για τα μικρά παιδιά
καθώς μπορεί στην ενήλικη ζωή τους να
τους προκαλέσει ανικανότητα στο να δια-
χειριστούν τη γόνιμη μονοτονία». n
Πηγή: www.bovary.gr

Πως το γονεϊκό στυλ επηρεάζει την ψυχο-σωματική ανάπτυξη των παιδιών;
Της Δρ Ρεβέκκας Μούγη
Εγγεγραμμένης Κλινικής 
Ψυχολόγου 



Ολοκληρώθηκε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο 
για Δικαστές των δύο Διοικητικών Δικαστηρίων

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
στις 8 Ιουλίου 2022, στο Ανώτατο
Δικαστήριο, το διήμερο επιμορφω-

τικό σεμινάριο για τους Δικαστές του Διοι-
κητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, το
οποίο διοργανώθηκε από τη Σχολή Δικα-
στών Κύπρου σε συνεργασία με την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών της Ελλά-
δος.

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν οι κυ-
ρίες Πωλίνα Φρύδα και Κατερίνα Κουτσο-
πούλου, Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστη-
ρίων και μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών

Προσφυγών και ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος,
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου περιλάμ-
βανε ξεχωριστό πρόγραμμα για τα δύο Δι-
οικητικά Δικαστήρια. Με ομιλήτριες τις κυ-
ρίες Φρύδα και Κουτσοπούλου, οι Δικαστές
του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας επικεντρώθηκαν σε θέματα
που αφορούν τη διεθνή προστασία. Ο κ.
Σπύρος Βλαχόπουλος ανέλαβε την εκπαί-
δευση των Δικαστών του Διοικητικού Δι-
καστηρίου, με κύριο θέμα τις δημόσιες συμ-

βάσεις.
Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του

σεμιναρίου ήταν κοινό για όλους τους Δι-
καστές, με τον κ. Βλαχόπουλο να παρου-
σιάζει αρχικά την ενότητα με θέμα «Ακυ-
ρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας: Η
έκταση του ελέγχου και οι συνέπειες της
απόφασης» και ακολούθως την ενότητα με
θέμα «Προετοιμασία και δομή δικαστικών
αποφάσεων – Δικανικός Συλλογισμός».
Μετά το πέρας κάθε ενότητας ακολου-
θούσε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των συμμετεχόντων και των τριών
ομιλητών.

Χαιρετισμό κατά την έναρξη του σεμινα-
ρίου απηύθυνε ο Διευθυντής της Σχολής Δι-
καστών κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, ο οποίος
εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους
τρεις ομιλητές, αφού με προθυμία ανέλαβαν
όλο το βάρος του Σεμιναρίου, παρά τις δυ-
σκολίες που είχαν προκύψει κατά τον προ-
γραμματισμό του.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της τακτι-
κής εκπαίδευσης των Δικαστών με απώτερο
στόχο την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και
εντάσσεται στα πλαίσια χρηματοδότησης
της Σχολής Δικαστών από το Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. n

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 20226 Υπάλληλος
δημόσιος

Επιτακτική ανάγκη η άμεση θεσμοθέτηση 
του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Κτηρίων

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), με αφορμή τα
δύο πρόσφατα περιστατικά κατάρ-

ρευσης μπαλκονιών και προβόλου στην
Πάφο, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυ-
ματισμό συνανθρώπων μας, οφείλει να επα-
ναφέρει την ανησυχία του για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται αρκετά
κτήρια στην Κύπρο και να υπογραμμίσει
την αναγκαιότητα της διενέργειας τακτι-
κών επιθεωρήσεων και συστηματικής συν-
τήρησής τους.

Δυστυχώς, γινόμαστε ολοένα και πιο
συχνά μάρτυρες των συνεπειών που μπορεί
να έχει η έλλειψη περιοδικής συντήρησης
των κτηρίων για τη δημόσια ασφάλεια,
αφού είναι γεγονός πως περιστατικά όπως
το προαναφερόμενο, έχουν πυκνώσει.
Ακόμη, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι με-
γάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της

χώρας είναι γηρασμένο, ενώ αρκετές οικο-
δομές στην Κύπρο έχουν ανεγερθεί κατά
χρονικές περιόδους που δεν εφαρμόζονταν
αντισεισμικοί κώδικες στον σχεδιασμό τους
και παράλληλα γινόταν χρήση ακατάλλη-
λων υλικών κατά την κατασκευή τους, ενώ
επίσης δεν είχε θεσμοθετηθεί η υποχρεω-
τική επίβλεψη των κατασκευαστικών εργα-
σιών. Η έλλειψη κουλτούρας συστηματικής
συντήρησης των κτηρίων στην Κυπριακή
Δημοκρατία, δυστυχώς εντείνει τα υπάρ-
χοντα προβλήματα στα κτήρια αυτά, ενώ
συχνά αποτελεί τον κύριο παράγοντα για
την τμηματική ή ακόμη και την ολική κα-
τάρρευση κτηρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά
αλλά και πως η προστασία της ανθρώπινης
ζωής οφείλει να αποτελεί ύψιστη προτεραι-
ότητα, θέση του ΕΤΕΚ είναι ότι η προ-
ώθηση προληπτικών μέτρων για τη θωρά-

κιση των κτηρίων έναντι φθορών από το
πέρασμα του χρόνου, σεισμών ή άλλων κα-
ταστροφών, πρέπει να προχωρήσει άμεσα,
με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας
ασφάλειας.  Το Επιμελητήριο έχει ήδη κα-
ταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών για τη θεσμοθέτηση της
περιοδικής επιθεώρησης οικοδομών και
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το
Υπουργείο για την προώθησή της. Ταυτό-
χρονα, το Επιμελητήριο, πέραν από τη συ-
νεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών
του στην επιθεώρηση και την αξιολόγηση
της επικινδυνότητας κτηρίων, έχει ετοιμά-
σει και δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του
έντυπα που μπορούν να αξιοποιηθούν για
τη διενέργεια οπτικών επιθεωρήσεων σε
κτήρια, με γνώμονα την ενθάρρυνση των
τακτικών επιθεωρήσεων. Μετά τα τελευ-
ταία γεγονότα, έχει αποφασίσει την επανά-

ληψη των συγκεκριμένων εκπαιδεύσεων
όπου μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση
των εντύπων επιθεώρησης κτηρίων του
ΕΤΕΚ.

Τέλος, το ΕΤΕΚ καλεί την πολιτεία όπως
προβεί άμεσα σε εκστρατείες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά
με τους κινδύνους που εγκυμονεί η έλλειψη
περιοδικής συντήρησης κτηρίων και ιδιαί-
τερα των γηρασμένων οικοδομών, καθώς
και για την ανάγκη λήψης προληπτικών μέ-
τρων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια
των ενοίκων αλλά και των διερχομένων,
κάτι το οποίο αποτελεί άλλωστε υποχρέ-
ωση του κάθε ιδιοκτήτη. n

Την περασμένη Τετάρτη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων κ. Κυριάκου I. Κούσιου, και του Υφυπουργού

Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου
Κόκκινου, παρουσιάστηκε η νέα διαδικτυακή πύλη του
κράτους «gov.cy», η οποία χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα
σημαντικότερα μεταρρυθμιστικά έργα της Κυβέρνησης, με
υψηλή προστιθέμενη αξία και άμεσο αντίκτυπο στην καθη-
μερινότητα του πολίτη, καθώς και η πορεία εκσυγχρονι-
σμού και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τονίστηκε ότι με σύγχρονη αισθητική και λειτουργική
προσέγγιση, περιεχόμενο και λειτουργίες που θα εμπλου-
τίζονται και θα αναβαθμίζονται συνεχώς, η πύλη «gov.cy»
θα αποτελέσει, στην ολοκληρωμένη της μορφή, το ένα και
μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με τον
δημόσιο τομέα, τόσο όσον αφορά ηλεκτρονικές συναλλα-
γές όσο και ενημέρωση και πληροφόρηση. Φιλοξενώντας
όλες τις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες και όλες τις κυβερ-
νητικές ιστοσελίδες κάτω από μία ομπρέλα, η πύλη «gov.cy»
θα συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει και να
αξιοποιεί ο πολίτης για επικοινωνία και συνδιαλλαγή με τις
κρατικές υπηρεσίες, ενώ θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
κοινούς μηχανισμούς εγγραφής και διαχείρισης χρηστών
(CY Login), ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικής
υπογραφής εγγράφων.

Στο παρόν στάδιο, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής εγκαινιάζει τη λειτουργία της εν-
διάμεσης λύσης της πύλης «gov.cy», που ενσωματώνει
πέραν των 350 υφιστάμενων ψηφιακών δημόσιων υπηρε-
σιών, οι οποίες παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες σε θε-
ματικές ενότητες με βάση γεγονότα ζωής ή επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας, ενώ υπάρχει και λειτουργία αναζήτη-
σης για γρήγορη και εύκολη εύρεση αποτελεσμάτων. Πα-
ράλληλα, το Υφυπουργείο εστιάζει στην ανάπτυξη ποιοτι-
κών ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω της ομάδας
εμπειρογνωμόνων του Digital Services Factory, οι οποίοι,
σε συνεργασία με το Government Digital Service του Ηνω-
μένου Βασιλείου, και αξιοποιώντας ευέλικτη μεθοδολογία
και σύγχρονους τρόπους εργασίας, έχουν αναπτύξει μία νέα
φιλοσοφία, που θέτει τον πολίτη και τις πραγματικές του
ανάγκες στο επίκεντρο της όλης προσπάθειας. Πρώτο
δείγμα της καινοτόμου αυτής προσέγγισης, η υπηρεσία
«Βοήθημα Τοκετού» των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, η οποία και σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και βελτιώ-
θηκε στη βάση σχολίων πραγματικών χρηστών, έχοντας ως
αποτέλεσμα μια υπηρεσία που να διεκπεραιώνεται απλά και
γρήγορα, παρέχοντας στους πολίτες σαφή και κατανοητή
πληροφόρηση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή πληροφο-
ριών και εγγράφων που ήδη κατέχει το δημόσιο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ανακοινώθη-

καν πρόσθετες πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πλαί-
σιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του
Υπουργείου Εργασίας, όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες για τα
επιδόματα μητρότητας και ανεργίας, που θα ανακοινωθούν
εντός του μηνός, καθώς και οι αιτήσεις για θεσμοθετημένη
σύνταξη και σύνταξη χηρείας, που ακολουθούν.

Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο κέντρο τηλεξυ-
πηρέτησης πολιτών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ερ-
γασίας και του Υφυπουργείου Πρόνοιας, το οποίο θα λει-
τουργήσει εντός του φθινοπώρου του 2022, και το οποίο
θα αποτελέσει το προοίμιο ενός παγκύπριου κέντρου που
θα καλύπτει όλο το φάσμα των δημόσιων υπηρεσιών, με
στόχο την καθιέρωση ενός κοινού αριθμού που να διασφα-
λίζει την έγκυρη, έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πο-
λίτη.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, «μέσω της αξιοποί-
ησης ψηφιακών εργαλείων και μηχανισμών ενισχύεται η
αποδοτικότητα της κρατικής μηχανής, εξοικονομείται πο-
λύτιμος χρόνος και μειώνεται δραστικά το κόστος διεκπε-
ραίωσης εργασιών, απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι
για αξιοποίηση σε πιο ουσιαστικές εργασίες, και το σημαν-
τικότερο, που αποτελεί και τον κύριο στόχο που έχει θέσει
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιτυγχάνεται η καλύτερη
και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.»

Στη δική του παρουσίαση, ο Υφυπουργός Έρευνας  τό-
νισε πως μέσω της πύλης «gov.cy» το δημόσιο αποκτά μία
ενιαία ταυτότητα και ένα πιο φιλικό προς τον πολίτη πρό-
σωπο. «Η αναβαθμισμένη αυτή εικόνα», ανέφερε ο Υφυ-
πουργός, «συμβάλλει καταλυτικά στην οικοδόμηση μίας
σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών, καθώς
και στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας στη διεθνή επι-
χειρηματική κοινότητα». n

Σε εφαρμογή η νέα διαδικτυακή κρατική πύλη «gov.cy»
για βελτιωμένη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων



Με την επάνοδο της Βουλής από τις θερινές διακοπές
ολοκληρώνεται η συζήτηση του συνταξιοδοτικού στην Επιτροπή Οικονομικών

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου πραγματοποι-
ήθηκε στη συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Οικονομικών η

τρίτη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την
εφαρμογή επαγγελματικού σχεδίου συντα-
ξιοδοτικών ωφελημάτων το οποίο αποτελεί
ένα από τους βασικότερους και ιεραρχικά
ύψιστους στόχους της Οργάνωσής μας.

Στην τρίτη συνεδρία της Επιτροπής για το
Συνταξιοδοτικό το Υπουργείο Οικονομι-
κών, διά του Γενικού Διευθυντή του έδωσε
τις απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντή-
σεις σε σειρά ερωτημάτων καθώς και αιτη-
μάτων που τέθηκαν την υστάτη, στις δύο
πρώτες συνεδριάσεις, είτε από Βουλευτές,
είτε από Οργανώσεις.

Τα πιο κύρια από αυτά αφορούσαν την
αναδρομικότητα εφαρμογής του Νόμου όχι
από την ημερομηνία ψήφισης της από τη
Βουλή, αλλά από την ημερομηνία καταρτι-
σμού της συμφωνίας, καθώς και οι αντι-
δράσεις συντεχνιών της ΑΗΚ που ζητούν
εξαίρεση από την εφαρμογή καθώς λει-
τουργούν ταμεία προνοίας με ψηλότερες
συνεισφορές και των ΣΥΠ (Συμβασιούχων
Υπαξιωματικών Εθνικής Φρουράς).
Σε σχέση με την αναδρομικότητα

Νομικά και οικονομικά ζητήματα αλλά
και τις συμφωνίες που υπέγραψε με το συν-
δικαλιστικό κίνημα επικαλείται το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, προς απόρριψη του αι-
τήματος για κάλυψη από το νέο κρατικό
συνταξιοδοτικό σχέδιο εργαζομένων που
αφυπηρέτησαν ή θα αφυπηρετήσουν μέχρι
την ψήφιση του σχετικού νόμου για λει-
τουργία του σχεδίου.

Νομοσχέδια που, όπως γράψαμε ξανά,
έρχονται να καλύψουν το κενό που υπάρχει

εδώ και μία δεκαετία, καθώς όσοι διορίστη-
καν μετά την 1.10.2011 στο δημόσιο και ευ-
ρύτερο δημόσιο, δεν έχουν συμπληρωμα-
τικό σχέδιο σύνταξης. Ο κ. Παντελή,
σχολιάζοντας το αίτημα για αναδρομικό-
τητα του σχεδίου – για όσους έχουν ήδη
αφυπηρετήσει - παρατηρεί πως οι συντε-
χνίες θέτουν διαφορετικές ημερομηνίες
προς αυτήν την κατεύθυνση, καταγράφει
ως άποψη του ΥΠΟΙΚ ότι «η ένταξη στο
νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο υπαλλήλων
(μόνιμων και συμβασιούχων) που έχουν
ήδη αφυπηρετήσει, είτε με αναδρομική ισχύ
από 20.5.2021, είτε από 1.1.2021 είτε από
1.10.2011, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί στη
βάση αντικειμενικών κριτηρίων και σε κάθε
περίπτωση θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη
διάκριση γεγονός το οποίο πολύ πιθανόν
να καταστήσει τη νέα νομοθεσία, ευάλωτη
σε προσφυγές».

Με την ίδια επιστολή επιβεβαιώνεται,
πάντως, η πρόθεση να καταβληθεί, σε
όσους υπαλλήλους έγιναν μόνιμοι μετά τον
Οκτώβρη του 2011 και έχουν αφυπηρετή-
σει ή θα αφυπηρετήσουν μέχρι την ψήφιση
του νόμου, ένα κατά χάριν στην ουσία εφά-
παξ ποσόν εκτός όμως του νόμου. «Στους
νεοεισερχόμενους μόνιμους υπαλλήλους
που δεν θα ενταχθούν στο νέο σχέδιο
επειδή αφυπηρέτησαν ή θα αφυπηρετήσουν
πριν ο νέος νόμος τεθεί σε ισχύ… θα κατα-
βληθεί ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο θα υπο-
λογιστεί σύμφωνα με τη φόρμουλα υπολο-
γισμού του εφάπαξ ποσού που
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο (άρθρο
26)», αναφέρει.
Σε σχέση με το αίτημα για εξαιρέσεις
ΑΗΚ και ΣΥΠ

Με την επιστολή του γ.δ. του ΥΠΟΙΚ
προς τη Βουλή, ξεκαθαρίζεται επίσης ότι η
κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα συντε-
χνιών για εξαιρέσεις όσον αφορά την έν-
ταξη  εργαζομένων στο νέο συνταξιοδοτικό
σχέδιο. Ως γνωστόν, οι συντεχνίες της
ΑΗΚ ζήτησαν εξαίρεση του οργανισμού

τους από τον σχεδιασμό και παραμονή
όλων των εργαζομένων υπηρετούντων και
νεοπροσλαμβανόμενων στο Ταμείο Προ-
νοίας που έχει συσταθεί. Ο κ. Παντελή,
αφού σημειώνει πως οι υφιστάμενοι υπάλ-
ληλοι των ημικρατικών θα έχουν το δι-
καίωμα να επιλέξουν να μεταπηδήσουν στο
νέο σχέδιο, εντός 6 μηνών από την έναρξης
ισχύος του νέου νόμου, διευκρινίζει πως
«όλοι, ωστόσο, οι υπάλληλοι που θα προσ-
ληφθούν στους υπό αναφορά οργανισμούς,
μελλοντικά, θα εντάσσονται υποχρεωτικά
στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο» καθώς
αυτό «θα διέπεται από τη βασική αρχή της
καθολικότητας, δηλαδή θα εφαρμοστεί,
ανεξαιρέτως, σε όλους τους υπαλλήλους,
τόσο του κρατικού όσο και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και αυτό προκειμένου
όλοι οι υπάλληλοι να τυγχάνουν ίσης με-
ταχείρισης ως προς τη συνταξιοδοτική
τους κάλυψη». 

Ενστάσεις διατηρεί και ο Σύνδεσμος Συμ-
βασιούχων Υπαξιωματικών της ΕΦ. Καθώς
οι εν λόγω συνάδελφοι (1150 περίπου) έως
τώρα αφυπηρετούν στο 57ο έτος της ηλικίας
τους ως συμβασιούχοι και λόγω του ότι δεν
είχαν οποιοδήποτε εισόδημα από το 57ο

έτος της ηλικίας τους μέχρι το 63ο που θα
ξεκινούσε η καταβολή της σύνταξης του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους πα-
ραχωρείτο το δικαίωμα με πρόσφατη νομο-
θεσία να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο
Άμυνας για να παραμείνουν στην Υπηρεσία
με δύο 3ετές συμβάσεις και να εργάζονται
ουσιαστικά μέχρι το 63ο έτος της ηλικίας
τους. Και όλα αυτά εν τη απουσία οποιοδή-

ποτε συνταξιοδοτικού σχεδίου.
Η πλήρης ένταξη τους όμως στο Σχέδιο

και η ισότιμη μεταχείριση με τους υπόλοι-
πους μόνιμους στρατιωτικούς στην Εθνική
Φρουρά προκαλεί αντιδράσεις λόγω των
μισθοδοτικών απωλειών που θα έχουν, από
τον άμεσο τερματισμό αυτού του δικαιώμα-
τος για εργασία 6 ετών. Το όλο θέμα το
οποίο αναδεικνύεται σε ένα από τα κυριό-
τερα  αγκάθια  του Συνταξιοδοτικού. Η κα-
τάληξη του αναμένεται να ξεκαθαρίσει τον
προσεχή Σεπτέμβρη με τις αναμενόμενες
τοποθετήσεις των κομμάτων επί των πιο
πάνω προνοιών.
Θέση της Οργάνωσης μας

Η Οργάνωση μας διά του Γενικού της
Γραμματέα υποστήριξε την άμεση ψήφιση
του Νομοσχεδίου, με προώθηση του εάν
είναι δυνατόν στην τελευταία ολομέλεια
της Βουλής στις 14 Ιουλίου 2022 και πριν το
κλείσιμο της Βουλής για τις καλοκαιρινές
διακοπές, καθώς οποιοδήποτε μέρα  που
καθυστερεί περαιτέρω η ψήφιση του νομο-
σχεδίου, αυξάνει περισσότερο τον αριθμό
των ανασφάλιστων συναδέλφων. Η ανα-
γκαιότητα ψήφισης καθίσταται ακόμη πιο
επιτακτική εν’ όψει της λήξης της υφιστά-
μενης εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022
και την αφυπηρέτηση αρκετών εκπαιδευτι-
κών στην 31 Αυγούστου.

Η θέση η οποία τέθηκε από τον Γενικό
Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ έτυχε ευρείας
υποστήριξης και από τους εκπροσώπους
σχεδόν όλων των άλλων Οργανώσεων
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΣΑΚ, ΟΗΟ-
ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ,  ΑΣΔΥΚ και Ισό-
τητα.

Θετική αντιμετώπιση τόσο από Υπουρ-
γείο Οικονομικών, αλλά και από βουλευτές
τυγχάνει στο θέμα της επέκτασης της 
περιόδου αποπληρωμής τυχόν οφειλομέ-
νων για αναγνώριση προηγούμενης υπηρε-
σίας ως συντάξιμης από 24 σε 36 μηνιαίες
δόσεις. n
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Έγκριση συμφωνιών ΜΕΠ για σχέδια υπηρεσίας από Βουλή

Σειρά Σχεδίων Υπηρεσίας που έτυχαν
της νενομισμένης διαβούλευσης στα
πλαίσια της αρμόδιας Υπηρεσίας της

ΜΕΠ και αποτέλεσαν αποτέλεσμα κοινής
συμφωνίας ΤΔΔΠ και ΠΑΣΥΔΥ και εκκρε-
μούσων ενώπιον της Βουλής, εγκρίθηκαν
κατά την τελευταία συνεδρία της Ολομέ-
λειας της Βουλής στις 14/7/2022. Σύντομα
αναμένεται η δημοσίευση τους και στην
Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους, ούτως
ώστε να μπορούν να προχωρήσουν περαι-
τέρω οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων.

Συγκεκριμένα ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ:
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 1
Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρε-

σιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Οικονόμου
Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του
2022. (Αρ. Φακ. 23.03.059.033-2022). 

ΥΠΕΡ: 34   ΚΑΤΑ: 0   ΑΠΟΧΕΣ: 0 
(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για

τη θέση Οικονόμου Α΄ στις Ιατρικές Υπη-
ρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, η οποία αποτελεί θέση
προαγωγής, ώστε από τα απαιτούμενα προ-

σόντα να διαγραφεί η πρόνοια για πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα και να περι-
ληφθεί η απαίτηση για τριετή τουλάχιστον
υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2
Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και

Χωρομετρίας - Θέση Ανώτερου Τεχνικού
Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογρα-
φίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του
2022.  (Αρ. Φακ. 23.03.059.040-2022). 

ΥΠΕΡ: 33   ΚΑΤΑ: 0   ΑΠΟΧΕΣ:1 
[Έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση

Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογρα-
φίας/Φωτολιθογραφίας  [Κλ. Α10(i)], η
οποία αποτελεί ως θέση προαγωγής, για
εφαρμογή της νέας δομής των Τεχνικών
Μηχανικών στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.] 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 3
Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδά-

των - Θέση Υγειονομικού Μηχανικού
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.042-2022). 

ΥΠΕΡ: 33   ΚΑΤΑ: 0   ΑΠΟΧΕΣ:1 
(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για

τη θέση Υγειονομικού Μηχανικού του Τμή-
ματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος, ώστε να αναβαθμιστεί και να
ανταποκρίνεται στα δεδομένα που αντι-
στοιχούν στις θέσεις του επιπέδου αυτού

στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 4
Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων -

Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. (Αρ. Φακ.
23.03.059.043-2022). 

ΥΠΕΡ: 33   ΚΑΤΑ: 0   ΑΠΟΧΕΣ: 1 
(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για

τη θέση Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων, η οποία αποτελεί θέση πρώτου
διορισμού και προαγωγής, ώστε να εκσυγ-
χρονιστεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα
που αντιστοιχούν στις θέσεις του επιπέδου
αυτού στη δημόσια υπηρεσία και στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 5
Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θα-

λάσσιων Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) -
Θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους
Κανονισμοί του 2022.  (Αρ. Φακ.
23.03.059.045-2022). 

ΥΠΕΡ: 33   ΚΑΤΑ: 0   ΑΠΟΧΕΣ: 1 
[Έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση

Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους στο
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα
της μετονομασίας των υφιστάμενων θέ-
σεων Κυβερνήτη Σκάφους 1ης και 2ης
Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 1ης και 2ης

Τάξης και της αναβάθμισης των κλιμάκων
αυτών από τις Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα)-
Α7-Α8(i) και την Κλίμακα Α9(i) στην Κλί-
μακα Α8-Α10-Α11.] 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 6
Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνι-

κού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του
2022. (Αρ. Φακ. 23.03.059.048-2022). 

ΥΠΕΡ: 33   ΚΑΤΑ: 1   ΑΠΟΧΕΣ: 0 
(Εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας

της θέσης Τεχνικού στο Κρατικό Αρχείο, η
οποία αποτελεί θέση πρώτου διορισμού.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 7
Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις

Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας,
Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φο-
ροθέτη Β΄, Βοηθού Φορολογίας (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.  (Αρ.
Φακ. 23.03.059.051-2022). 

ΥΠΕΡ: 34   ΚΑΤΑ: 0   ΑΠΟΧΕΣ: 0 
(Εκσυγχρονισμός των σχεδίων υπηρεσίας

για τις θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού
Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α΄,
Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ και Βοηθού Φορο-
λογίας στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, στη βάση σχετικής
υπόδειξης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικο-
νομικών.) n

Του Χαράλαμπου Σάββα
Μόνιμου Γραμματέα Α΄

Του Χαράλαμπου Σάββα
Μόνιμου Γραμματέα Α΄
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Εκδρομή μελών Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού στον Παχύαμμο

Στιγμές απόλυτης ξεγνοιασιάς και χα-
λάρωσης απόλαυσαν τα μέλη μας που
συμμετείχαν στην μονοήμερη εκ-

δρομή που διοργανώθηκε από το Τμημα-
τικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού στις
3/7/2022, με κύριο προορισμό τον Ιερό Ναό
του Αγίου Ραφαήλ στο χωριό Παχύαμμος.

Πρώτος σταθμός της εκδρομής, ήταν η
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο
όπου οι συνάδελφοι μας μετά το προσκύ-
νημα στον ιερό ναό της μονής, είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν τον καφέ τους στο
καταπράσινο περιβάλλον που περιβάλλει
την μονή.      

Επόμενος σταθμός, η επιβλητική εκκλη-
σία του Αγίου Ραφαήλ στο χωριό Παχύαμ-
μος η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για
την μαρτυρική περιοχή της Τηλλυρίας. Πριν
το προσκύνημα στον ναό, οι συνάδελφοι
μας κατέθεσαν στεφάνι προς τιμή του ήρωα
της κοινότητας Νίκου Σολωμού και των πε-
σόντων ηρώων μας κατά τις μάχες της Τηλ-
λυρίας το 1964.   

Ακολούθως, απόλαυσαν το γεύμα τους
στην τοπική ταβέρνα «Μύλος» στο χωριό
Γιαλιά και διασκέδασαν με χορό και τρα-

γούδια. Είχαν επίσης την ευκαιρία να παρα-
σκευάσουν το παραδοσιακό ρέσι και να πα-
ρακολουθήσουν την διαδικασία παρα-
σκευής αιθέριων ελαίων σε παραπλήσιο
εργαστήριο της ταβέρνας.   

Τελευταίος σταθμός της εκδρομής, η Με-
σόγη, όπου τα μέλη της Οργάνωσης μας
απόλαυσαν τον καφέ και το γλυκό τους
στην ταβέρνα «Ακρόπολις». 

Οι εκδρομείς, έφτασαν το απόγευμα πίσω
στην Λεμεσό με τις καλύτερες εντυπώσεις
και εκφράζοντας όλοι την επιθυμία για διορ-
γάνωση και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων
που στόχο έχουν την σύσφιξη των σχέσεων
όλων των συναδέλφων μελών της συντε-
χνίας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού
Τμήματος της ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού, εκφράζει
τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους ανε-
ξαίρετα τους συναδέλφους για την συμμε-
τοχή τους στην εκδρομή δίνοντας την υπό-
σχεση ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια
εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων και εκ-
δηλώσεων του επαρχιακού τμήματος. n
Από το Δ.Σ. Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού 

Συνεχής η μείωση μονίμων και αύξηση προσωρινών
στην απασχόληση από την Κυβέρνηση

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Ιούνιο του 2022αυξήθηκε κατά 265
άτομα (0,5%) σε σύγκριση με τον αν-

τίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα
53.474 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρα-
τηρείται μείωση κατά 679 άτομα (-2,5%),
από 26.629 σε 25.950 άτομα. Στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 882
άτομα (4,9%) φθάνοντας τα 18.980 σε σχέση
με 18.098 άτομα τονΙούνιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 πα-
ρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δη-

μόσιας Υπηρεσίας (0,8%) και της Εκπαιδευ-
τικής Υπηρεσίας (2,0%),ενώ παρατηρείται
μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων
Ασφαλείας (-1,7%).Στο μόνιμο προσωπικό
παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγο-
ρίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται
στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-
3,3%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρεί-
ται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας (7,3%) και της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (8,5%), ενώ παρατηρείται μείωση
στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας

(-1,0%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρα-
τηρείται αύξηση (0,7%) σε σχέση με τον Ιού-
νιο του 2021. 

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2022, πα-
ρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας (0,3%), ενώ παρατηρείται
μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (-2,1%) και των Δυνάμεων
Ασφαλείας (-0,4%). Στο μόνιμο προσωπικό
παρατηρείταιμείωση στις κατηγορίες της
Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,4%) και των Δυνά-

μεων Ασφαλείας (-0,2%), ενώ το μόνιμο
προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
παραμένει σταθερό. Στο έκτακτο προσω-
πικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό
της Δημόσιας Υπηρεσίας (1,2%), ενώ παρα-
τηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας (-5,2%) και των Δυνά-
μεων Ασφαλείας (-0,7%). Στο Ωρομίσθιο
Προσωπικό παρατηρείται αύξηση (1,5%) σε
σχέση με τον Μάιο του 2022. n

Εκπτώσεις 2022: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Καταναλωτές, οι θερινές εκπτώσεις
άρχισαν. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή
στα πιο κάτω:

1. Πριν από την αγορά κάνετε έρευνα για
το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Το μεγάλο
ποσοστό έκπτωσης δεν σημαίνει κατ’
ανάγκη και χαμηλότερη τελική τιμή. Κριτή-
ριο για την αγορά σας να είναι η τελική τιμή
της αγοράς και όχι το ποσοστό έκπτωσης.
2. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της

αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη)
και της νέας τιμής είναι υποχρεωτική. Ο πω-
λητής όμως διατηρεί το δικαίωμα να ανα-
γράφει μόνο το ποσοστό έκπτωσης το οποίο
όμως θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό
και σαφές από τον απλό καταναλωτή.

3. Προσοχή! Στις εκπτώσεις δυνατό στα
προϊόντα των εκπτώσεων να αναγράφεται
ότι δεν γίνονται αλλαγές. 

4. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστή-

ματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκ-
πτώσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπό-
λοιπα είδη θα έχουν το ίδιο ποσοστό έκ-
πτωσης. 

5. Ενημερωθείτε για την πολιτική επι-
στροφών που εφαρμόζει η επιχείρηση. 6. Ζη-
τάτε απόδειξη αγοράς και φυλάξτε την, γιατί
μόνο έτσι αποδεικνύεται η αγορά. Σε περί-
πτωση που αντιλαμβάνεστε ότι δυνατό να
υπάρχουν παραπλανητικές πληροφορίες ή

παραβάσεις της Nομοθεσίας για τα Δικαιώ-
ματα του Καταναλωτή, μπορείτε να αποτα-
θείτε στην Υπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή, τηλέφωνο 1429 ή στον Κυπριακό
Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 22516112. n
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Η Τσεχία ανέλαβε την προεδρία 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης

Το διάσημο «Τείχος του Τζον
Λένον» στην Πράγα θα γίνει το
σύμβολο της εξαμηνιαίας Τσεχι-
κής προεδρίας στο Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξε-
κίνησε την πρώτη Ιουλίου. Στο

«Τείχος της Ελευθερίας», όπως ονομάζεται και έχει μήκος 35 μέτρων και πλάτος πέντε,
είναι ζωγραφισμένο ένα σκίτσο του Τζον Λένον. Η Τσεχική προεδρία θα καλέσει μάλιστα
27 καλλιτέχνες από τις χώρες μέλη της ΕΕ στις 7 Σεπτεμβρίου στην Πράγα για να βάλουν
στο Τείχος τη δική τους πινελιά. Το κύριο θέμα είναι η ελευθερία και οι καλλιτέχνες θα δη-
μιουργήσουν τα σχέδιά τους με βάση αυτό το θέμα.

Η ανάληψη από την Τσεχία της προεδρίας της ΕΕ μετά τη Γαλλία φέρνει την κυβέρνηση
του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις που απορρέουν
κυρίως από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Φιάλα ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Νοέμ-
βριο του 2021 ως επικεφαλής του κεντροδεξιού συνασπισμού Spolu («Μαζί»). «Η απο-
στολή μας είναι να εργαστούμε για την επίτευξη συμβιβασμών στο όνομα της ευρωπαϊκής
ενότητας», τονίζει.  

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα παρουσίασε τις πέντε κύριες προτεραιότητες της
προεδρίας της Πράγας: Ενεργειακή ασφάλεια, διευθέτηση της προσφυγικής κρίσης και
ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας στην
Ευρώπη και στον κυβερνοχώρο, στρατηγική οχύρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενί-
σχυση των δημοκρατικών θεσμών. «Η Ευρώπη ως αποστολή» είναι το κεντρικό σύνθημα
της τσεχικής προεδρίας, εμπνευσμένο από τον αείμνηστο , πρώην πρόεδρο της χώρας Βά-
τσλαβ Χάβελ.

Η επιτυχία της Τσεχικής προεδρίας θα εξαρτηθεί πάντως από τις εξελίξεις στον πόλεμο
της Ουκρανίας.  Πρώτη προτεραιότητα είναι βέβαια η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης σε επίπεδο ΕΕ.

Η τσεχική προεδρία προγραμματίζει μια σύνοδο κορυφής στην Πράγα τον Οκτώβριο με
τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών, αλλά και πολλών χωρών που δεν είναι μέλη, όπως
η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Γεωργία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

«Η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θέλει να συμβάλει στην ενίσχυση της συ-
νεργασίας στην ΕΕ, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτήν την ιστο-
ρική πρόκληση. Η Τσεχική Προεδρία θα εργαστεί για να ενισχύσει τους πυλώνες και τα
θεμέλια στα οποία βασίζεται η ευρωπαϊκή κοινότητα, η κοινωνία μας και ο πολιτισμός
μας. Αυτές είναι αρχές όπως η απαγόρευση των επιθετικών πολέμων και η ενίσχυση του αν-
θρωπιστικού δικαίου. n

Εξάλειψη της φτώχειας των γυναικών
στην Ευρώπη

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
καταπολεμήσουν τις ανισότητες που μαστίζουν
τις γυναίκες, όπως τα εμπόδια στην αγορά ερ-
γασίας και η μη οικονομικά προσιτή φύλαξη
παιδιών.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 535 ψήφους υπέρ,
18 κατά και 79 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν
την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση του

φύλου στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αστεγίας, της έλλειψης
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και κατάλληλη στέγαση και του ενεργειακού κόστους.
Επίσης, προσθέτουν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρα-
τηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας με ορίζοντα το 2030, με συγκεκριμένους στό-
χους και με επίκεντρο την ολική εξάλειψη της γυναικείας φτώχειας.

Η επιδείνωση των κοινωνικών και οικονομικών περιστάσεων έχει οδηγήσει στην αύξηση
των επεισοδίων κακοποίησης και βίας όλων των μορφών κατά των γυναικών, υπογραμμί-
ζει το ΕΚ. Καλεί δε όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη στις γυναίκες που ξεφεύγουν
από καταστάσεις έμφυλης βίας, καθώς μια ζωή απαλλαγμένη από τη βία είναι θεμελιώδους
σημασίας για τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, την πλήρη αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων τους και την οικονομική ανεξαρτησία τους.

Η πανδημία της νόσου COVID-19 ανέδειξε τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γυναίκες στη διατήρηση της λειτουργίας των κοινωνιών μας στους τομείς της κοινωνικής
πρόνοιας, της περίθαλψης, του καθαρισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας και του λιανικού
εμπορίου, τονίζει το Κοινοβούλιο. Κατ’ επέκταση, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χρήση 
διατομεακών και ουδέτερων ως προς το φύλο εργαλείων αξιολόγησης των θέσεων εργα-
σίας για την αξιολόγηση και τη δικαιότερη αμοιβή της γυναικοκρατούμενης εργασίας. 

Τα εργαλεία αυτά θα εξασφαλίσουν, επίσης, ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης
αξίας, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα των γυναικών στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση προσβάσιμης και υψηλής ποιότητας δημόσιας και 
ιδιωτικής παιδικής φροντίδας θα βελτιώσει τις ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν, περαιτέρω, τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις έμφυλες 
διακρίσεις στις φορολογικές τους πολιτικές και να καταργήσουν τον ΦΠΑ επί των γυναι-
κείων ειδών υγιεινής. Υποστηρίζουν ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη διά-
σταση του φύλου κατά τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, η οποία θα
πρέπει να περιλαμβάνει αποζημίωση για την μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας. n

Νέοι κανόνες για πιο ασφαλές 
και ανοικτό διαδίκτυο

Το νέο ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ θέτει
πολύ υψηλά πρότυπα λογοδοσίας για τις εταιρείες
του διαδικτύου, στο πλαίσιο μιας ανοικτής και αν-
ταγωνιστικής ψηφιακής αγοράς.

Κατά την τελική ψηφοφορία το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο ενέκρινε τον νόμο για τις ψηφιακές υπη-
ρεσίες  και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές. Η έγ-
κριση αυτή κατέστη δυνατή μετά τις συμφωνίες
στις οποίες κατέληξαν το Κοινοβούλιο και το Συμ-

βούλιο για τα δύο νομοθετήματα, στις 23 Απριλίου για το πρώτο και στις 24 Μαρτίου για
το δεύτερο. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της βιο-
μηχανίας τεχνολογίας στην κοινωνία και την οικονομία, μέσα από τον καθορισμό σαφών
προτύπων για τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από τις εταιρείες τεχνολο-
γίας στην ΕΕ, σε συμφωνία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις των παρόχων ψη-
φιακών υπηρεσιών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες διαδικτυακού
εμπορίου, ώστε να καταπολεμηθούν η διάδοση παράνομου περιεχομένου, η παραπληρο-
φόρηση στο διαδίκτυο και άλλοι κοινωνικοί κίνδυνοι. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι ανάλο-
γες του μεγέθους των πλατφορμών και των κινδύνων που ενέχουν για την κοινωνία.

Οι νέες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
- Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και υπο-

χρεώσεις ταχείας αντίδρασης των πλατφορμών, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων.

- Ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και των ελέγχων σε εμπόρους στις διαδικτυακές αγο-
ρές, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλή, μέσω και της
διενέργειας τυχαίων ελέγχων για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης προηγουμένως αφαιρε-
θέντος παράνομου περιεχομένου.

- Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των πλατφορμών, για παράδειγμα με την
παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου και τη χρήση αλγορίθ-
μων βάσει των οποίων προτείνεται περιεχόμενο στους χρήστες (τα λεγόμενα συστήματα
συστάσεων), ενώ οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποφάσεων
στο πλαίσιο του ελέγχου περιεχομένου.

- Απαγόρευση παραπλανητικών πρακτικών και ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμι-
σης, όπως αυτών που απευθύνονται σε παιδιά ή που βασίζονται σε ευαίσθητα δεδομένα. n

Η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ 
για την υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια δια-
βούλευση και δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοι-
χείων σχετικά με τη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ
για την υγεία, που θα διαρκέσει 12 εβδομάδες.

Η συγκέντρωση στοιχείων και απόψεων από τους πο-
λίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ουσιαστικής ση-
μασίας για την προετοιμασία μιας καλά τεκμηριωμένης
στρατηγικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της

υγείας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που έχουν προκύψει μετά την ανακοί-
νωση του 2010 για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε ότι «η
πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε τα κενά της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής της υγειονο-
μικής ασφάλειας. Εκτός από την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης απέναντι
σε πανδημίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία θα ενι-
σχύσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και θα οδηγήσει στην παροχή καλύτερης
υγειονομικής περίθαλψης για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τη
σχέση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντός μας.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μας βοηθήσουν να
χαράξουμε μια στρατηγική που να ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουμε από κοινού.

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν προσέθεσε ότι «στο
πλαίσιο της στρατηγικής “Global Gateway”, θέλουμε να ηγηθούμε της παγκόσμιας δράσης
που βασίζεται στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της αλ-
ληλεγγύης και της συνεργασίας. Η νέα παγκόσμια στρατηγική μας για την υγεία θα συμ-
βάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και στο να είμαστε καλύτερα προ-
ετοιμασμένοι, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων.»

Η δημόσια διαβούλευση και η πρόσκληση υποβολής στοιχείων θα συμπληρωθούν με
στοχευμένες διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως εκπροσώπους των
εθνικών δημόσιων αρχών στην ΕΕ και στις χώρες εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
πανεπιστήμια, τη βιομηχανία, επαγγελματικές ενώσεις στον τομέα της υγείας, ενώσεις
ασθενών και διακυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης θα συμπληρωθούν και με στοιχεία
από άλλες αξιόπιστες πηγές. 

Η διαδικασία διαβούλευσης ξεκίνησε στο Φόρουμ για την Παγκόσμια Πολιτική Υγείας,
το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή και την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης. n
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Πενταδάκτυλος – Μεσαορία: Η ανάδυση της μη γραμμικής (εκθετικής) σκέψης

Ηοροσειρά του Πενταδάκτυλου
στους βόρειους πρόποδες της
οποίας βρίσκεται η Ακανθού και η

πεδιάδα της Μεσαορίας στη νότια πλευρά
με άτυπη πρωτεύουσα το Λευκόνοικο, ανα-
δύθηκαν από τα βάθη του προϊστορικού
ωκεανού της Τηθύος. Ενός εξαφανισμένου
ωκεανού που ανασχημάτισε τον κόσμο, δη-
μιούργησε θεαματικά φυσικά μνημεία –την
πηγή του Κεφαλόβρυσου στην Κυθρέα, το
Φράγμα Κουκλιών στην καρδιά της Μεσα-
ορίας, την τοποθεσία Στυλλάρκα και Θκια-
τρυπητό και τον καταρράκτη της Μάνας
στην Ακανθού– διαμόρφωσε τη μη γραμ-
μική (εκθετική) σκέψη και επανασχεδίασε
το DNA της καινοτομίας. Η πολύμορφη το-
πογραφία και οι περιβαλλοντικές πιέσεις
άφησαν το αποτύπωμά τους στην ποικιλία
της ζωής σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της
– γονίδια, οργανισμοί, οικοσυστήματα.
Σύμφωνα με τον Δρ. Ελευθέριο Χατζηστερ-
κώτη, τον κορυφαίο στον κόσμο Βιολόγο
της Άγριας Ζωής, η ποικιλία τοπιών και οι-
κοτόπων και η απομόνωση από τις γύρω
ηπείρους, έκαναν τη Κύπρο να είναι ένα
‘θερμό σημείο βιοποικιλότητας’ κυρίως
χάρη στα πολλά ενδημικά φυτά και ζώα της.

Η γνωστική ψυχολογία έχει δείξει ότι ο
εγκέφαλος δημιουργεί μια πολυσύνθετη
απεικόνιση του περιβάλλοντος, μια αναπα-
ράσταση του κόσμου που βιώνει. Τα αλαρ-
γινά μονοπάτια στη Γη της Ακανθούς και
του Λευκονοίκου διακλαδώνονται σε πολ-
λαπλές κατευθύνσεις, σαν ένα πολύπλοκο
μη γραμμικό νευρωνικό δίκτυο, συνδέοντας
τα εκατοντάδες τοπωνύμια στο απέραντο –
και γόνιμο– τοπίο. Το πυκνό αυτό δίκτυο
εναλλακτικών μονοπατιών και διαδρομών
ενθαρρύνει τη διαρκή αλληλεπίδραση της
γενετικής μας κληρονομιάς με το πολιτι-
σμικό περιβάλλον, μεγιστοποιεί τη συνδυα-
στική δυνατότητα (πιο πολλοί συσχετισμοί)
και βοηθά στη διεύρυνση του φάσματος
των επιλογών, στην εξερεύνηση εναλλακτι-
κών λύσεων, στον εντοπισμό νέων ευκαι-
ριών και στην αύξηση της πιθανότητας επί-
τευξης καινοτομικών αποτελεσμάτων.

Οι καμπυλότητες (κυρτότητες και κοιλό-
τητες) που σχηματίζει το γεωγραφικό ανά-
γλυφο –η λεκάνη της Μεσαορίας ανάμεσα
στις οροσειρές του Τροόδους και του Πεν-
ταδάκτυλου, ο Κόλπος της Αμμοχώστου, οι
απόκρημνες βουνοκορφές του Αγίου Ιλα-
ρίωνος, του Βουφαβέντο και της Καντάρας
με τις μεγάλες και περίπλοκες πτυχώσεις, η
προέκταση του Πενταδάκτυλου στην Καρ-
πασία με την περισσότερο ομαλή και συμ-
μετρική πτύχωση, τα διάσελα, οι κάθετοι
κρημνοί, τα βαθιά φαράγγια, η αμφιθεα-
τρική τοπογραφία με τις διάφορες αναβαθ-
μίδες, οι λόφοι, οι στενές κοιλάδες, οι ρε-
ματιές και η δαντελωτή ακτή από την
Καλήγκρηνη μέχρι την τοποθεσία Λάκκος–
αποτελούν την πιο πιστή απεικόνιση της μη
γραμμικής (εκθετικής) σκέψης. 

Η σπάνια ομορφιά της φύσης, η αρμο-
νία, η ποικιλία τοπίων και οικοτόπων, οι
αντιθέσεις, η πλούσια πολιτιστική και θρη-
σκευτική κληρονομιά, οι κοινωνικές και εθι-
μοτυπικές εκδηλώσεις, οι θρύλοι, τα παρα-
δοσιακά παιγνίδια, η εξερεύνηση, ο
πειραματισμός, η εναλλαγή, οι διαφορετι-
κές προοπτικές και προσεγγίσεις, η δια-
σταύρωση πολλαπλών επιστημονικών πε-
δίων, η σύνθεση, η ευρυγνωσία, η επιμονή,
το σθένος και η αντοχή των κατοίκων, η γε-
ωγραφική απομόνωση της Ακανθούς, η
κομβική τοποθεσία του Λευκονοίκου ως το
διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μεσα-
ορίας και η συνεργασία και η ώσμωση των
δύο αυτών κωμοπόλεων ενίσχυσαν τις ικα-
νότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας. 

Οι αγροτικοί Δήμοι της Ακανθούς και του
Λευκονοίκου επέδειξαν αξιοθαύμαστα επι-
τεύγματα σε όλους τους τομείς με αποκο-
ρύφωμα την περίοδο 1900-1974: Αγροτική
καινοτομία, καινοτόμες μεθόδους παραγω-
γής, εμπόριο, επιχειρηματικότητα, τεχνολο-
γικές καινοτομίες, τέχνες και γράμματα, εκ-
παίδευση, αθλητισμός, χειροτεχνία,
ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική, υφαντική
και κεντητική τέχνη, γαστρονομικές ιδιαι-
τερότητες, μουσική, θέατρο, ποίηση, εθε-
λοντισμός, Συνεργατισμός, Αγροτικοί Σύν-
δεσμοι, Σωματεία και Μορφωτικοί
Σύλλογοι, πρωτοποριακά κοινοτικά-κοινω-
φελή έργα, καινοτομίες στο χώρο της
υγείας, πρακτική ιατρική κ.ά.

Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις
καθημερινές προκλήσεις, οι κάτοικοι της
Ακανθούς και του Λευκονοίκου –με εργα-
λεία την εμπειρική γνώση, την παρατηρητι-
κότητα, τη διορατικότητα, την προνοητικό-
τητα, την προβλεπτική κρίση, την
εγρήγορση και την προσαρμοστικότητα–
έμαθαν να διακρίνουν τις ασυμμετρίες, να
προσμετρούν τον αντίκτυπο (θετικό ή αρ-
νητικό) που σχετίζεται με την εκθετικότητα
(exponentiality) και να αξιολογούν σωστά
τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Στις απο-
φάσεις που εμπεριέχαν ρίσκο και ήταν σχε-
δόν αδύνατο να γίνουν προβλέψεις, οι κά-
τοικοι τροποποιούσαν την έκθεσή τους
ανάλογα (modify the exposure) ώστε να
είναι ανοικτοί σε ευκαιρίες (μεγιστοποίηση
του οφέλους σε περίπτωση ευνοϊκής εξέλι-
ξης) και κλειστοί σε κινδύνους (ελαχιστο-
ποίηση της ζημιάς σε περίπτωση αρνητικής
εξέλιξης). Μέσα από την εφαρμογή της διτ-
τής αυτής στρατηγικής οι τοπικές κοινωνίες
ενίσχυσαν την ανθεκτικότητά τους. 

Ο οικισμός της Ακανθούς στα αρχαία
χρόνια μετακινήθηκε πίσω από το λόφο της
Βίκλας ώστε να είναι αθέατος από τη θά-
λασσα και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
από τις συχνές επιθέσεις των πειρατών. Οι
κάτοικοι της Ακανθούς, για να προστατέ-
ψουν τα σιτηρά από μικρά έντομα, έσκα-
φταν λάκκους βάθους 2 – 2½ μέτρων. Οι
λάκκοι αυτοί, οι γνωστές μας βούχες, χρη-
σίμευαν ως αποθήκες του σιταριού και σκε-
πάζονταν με πέτρινες πλάκες. Η Ακανθού
ήταν το πρώτο χωριό στην Κύπρο, που απέ-
κτησε υδραυλικό ελαιοπιεστήριο το 1907.
Ο πρώτος που χρησιμοποίησε ατμομηχανή
και κατασκεύασε εργοστάσιο – αλευρόμυλο
και ελαιοτριβείο ήταν ο ‘πρακτικός μηχανο-
λόγος’ Χ’’Κυριάκος Φυτούρας.  Η πρώτη
αναγνώριση εγκεκριμένου χώρου εξαγωγής
χαρουπιών έγινε για τον ορμίσκο των Νε-
ράδων στην Ακανθού το 1908. Καινοτομίες
αποτελούσαν επίσης ο τρόπος παραγωγής
των περίφημων τυριών της Ακανθούς από
αιγινό γάλα, η έγχρωμη λαϊκή ξυλογλυ-
πτική, η μεγαλοπρεπής εκκλησία του Χρυ-
σοσώτηρα –ένα αριστούργημα αρχιτεκτο-

νικής– η οποία συνταιριάζει
αρμονικά με την απέριττη
ομορφιά του τοπίου και η
ίδρυση του Σωματείου ‘Αγ-
γλοακανθού’ στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Στο Λευκόνοικο ιδρύ-
θηκε η πρώτη Συνεργατική
Εταιρεία (και τράπεζα)
στην Κύπρο το 1909. Ο Συ-
νεργατισμός ελαχιστοποιεί
τα ρίσκα και τους κινδύ-
νους και μεγιστοποιεί τα
οφέλη για την τοπική κοι-
νωνία και οικονομία. Το
1929 ο Άγγλος Κυβερνήτης
βράβευσε τη Συνεργατική Πιστωτική Εται-
ρεία Λευκονοίκου ως την καλύτερη του εί-
δους της στην Κύπρο από απόψεως λει-
τουργίας και ωφέλιμων αποτελεσμάτων.
Στο Λευκόνοικο εφευρέθηκε η αλωνιστική
μηχανή από το σπουδαίο μάστορα Δημήτρη
Σούγλη (Πουρεκκή) και πραγματοποιήθηκε
η πρώτη Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση το
1920. 

Οι ιστορικοί Δήμοι της Ακανθούς και του
Λευκονοίκου λάμπρυναν το στερέωμα της
κυπριακής υπαίθρου ως εμπορικά, οικονο-
μικά, πνευματικά, πολιτιστικά και αθλητικά
κέντρα. Γέννησαν ανθρώπους του μέτρου,
ηθικούς και φιλομαθείς, πνευματικούς και
πεπαιδευμένους, με ανεπτυγμένο το αί-
σθημα της κοινωνικής προσφοράς και της
αγάπης προς τον πλησίον. Γέννησαν επι-
στήμονες και ανθρώπους των τεχνών που
διέπρεψαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της
Οικουμένης. 

Άξια τέκνα της Ακανθούς υπήρξαν ο Πιε-
ρής Ζαρμάς (ένας από τους κορυφαίους
τραγουδιστές όπερας του κόσμου), ο λογο-
τέχνης Κυριάκος Πλησής, ο ποιητής Κυριά-
κος Ακανθιώτης, ο Αναστάσιος Χριστοδού-
λου (ο ιδρυτικός πατέρας του Ανοικτού
Πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο), ο
Υπουργός Οικονομικών Σίμος Βασιλείου
και άλλοι. Ξεχωριστό παράδειγμα μη γραμ-
μικής σκέψης ο νυν Αντιπρύτανης του
ΤΕΠΑΚ Δρ. Παντελής Κελίρης. 

Το Λευκόνοικο γέννησε έναν Εθνικό
Ποιητή, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, έναν Άρ-
χοντα Πρωτοψάλτη, τον Θεόδουλο Καλλί-
νικο, έναν σεπτό και φωτισμένο Ιεράρχη,
ακραιφνή πατριώτη, τον Μητροπολίτη Κι-
τίου Κυπριανό, τους δύο σκαπανείς του Συ-
νεργατικού Κινήματος, τον Ιωάννη Οικο-
νομίδη και τον Μάρκο Χαραλάμπους,
Υπουργούς και βουλευτές.

Το μουσικό γονίδιο: Στα μονοπάτια της
φαντασίας και της συμβολικής σκέψης, οι
βαθμίδες της μουσικής κλίμακας αντιστοι-
χούν με τις θαλάσσιες αναβαθμίδες. Η ρυθ-
μική κίνηση, οι μελωδίες της φύσης, η αρ-
μονία, η συνδυαστική δημιουργικότητα και
η επίδραση των τεχνών και του πολιτισμού
συνέθεσαν το μουσικό DNA. Διαφορετικά
σύνολα από νότες σε κλίμακες ή συγχορ-
δίες δημιουργούν διαφορετικά συναισθή-
ματα. Το επικό ποίημα του Βασίλη Μιχαη-
λίδη «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία»
περιέχει την έντονη δραματικότητα και την
ελπίδα. Σύμφωνα με τον μουσικολόγο Γε-
ώργιο Μιντίκη, η «Ακαθιώτισσα» φωνή, ως
λυρικός απόηχος της Αρχαιοελληνικής και
Βυζαντινής μουσικής έκφρασης, περιέχει το
ήθος της αισιοδοξίας και συνάμα της απαι-
σιοδοξίας.   

Το αθλητικό γονίδιο: Σύμφωνα με τον
πρωταθλητή στο άλμα τριπλούν και στο
άλμα σε μήκος Σάββα Χατζήκυριακου Σμο-
λένσκη, τα παιδιά της Ακανθούς και του
Λευκονοίκου αθλούνταν με χίλιους-δυο

τρόπους: διαφορετικά αθλήματα, παραδο-
σιακά παιγνίδια, γεωργικές εργασίες. Η
αθλητική απόδοση επηρεάζεται από τη γε-
νετική προδιάθεση (ταλέντο) και την επί-
δραση των γονιδίων στις προσαρμογές από
την προπόνηση. Κάτω από την καθοδήγηση
του Κυριάκου Χ’’ Σάββα, του δάσκαλου που
δημιούργησε και ανέβασε τον αθλητισμό
της Ακανθούς και του Καθηγητή Φυσικής
Αγωγής Γιάννη Σαββίδη (από το Πραστειό)
στο Γυμνάσιο Λευκονοίκου, οι αθλητές ανε-
δείχθησαν παγκυπριονίκες, πανελληνιονί-
κες και βαλκανιονίκες.

Η μεταφορική αναλογία αποκαλύπτει τη
δομή της μη γραμμικής σκέψης 

Οι γραφικές παραστάσεις των καμπύλων
–η θετική ασυμμετρία (εκθετική αύξηση)
‘positive convexity’ και η αρνητική ασυμμε-
τρία (εκθετική μείωση) ‘negative convexity’–
απεικονίζουν το γεωγραφικό ανάγλυφο
(κυρτότητες και κοιλότητες) και τις υψομε-
τρικές βαθμίδες από τη λεκάνη της Μεσαο-
ρίας μέχρι τον Όλυμπο και τη Λαξιά, αλλά
και τη δομή της μη γραμμικής σκέψης, όπως
αυτή διαμορφώθηκε μέσα από την αλληλε-
πίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος στη
Γη της Ακανθούς και του Λευκονοίκου.

Έχουμε περάσει στην εκθετική εποχή
όπου η επιτάχυνση της τεχνολογίας δημι-
ουργεί μια ιλιγγιωδώς ανοδική καμπύλη.
Σύμφωνα με τον νομπελίστα Daniel Kah-
neman ‘Είμαστε πολύ έμπειροι σε ένα
κόσμο λίγο ή πολύ γραμμικό. Η εκθετική
αύξηση είναι πράγματι κάτι διαφορετικό.
Δεν είμαστε εξοπλισμένοι για αυτό – είναι
σχεδόν αδύνατο να συλλάβουμε εκθετικά
φαινόμενα. Όταν ο γραμμικός κόσμος αν-
τιμετωπίζει μια εκθετική αλλαγή δεν μπο-
ρεί να προσαρμοστεί εύκολα (όπως μας
έδειξε και η πανδημία)’. 

O Καθηγητής Jeffrey Sachs, Πρόεδρος
του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης
του ΟΗΕ, σημειώνει την αδυναμία της διε-
θνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει αποτε-
λεσματικά τις πολλαπλές κρίσεις –υγειονο-
μική, οικονομική, ενεργειακή, κοινωνική,
μεταναστευτική και κλιματική κρίση– λόγω
της πολυπλοκότητας, των μη γραμμικών
αλληλεπιδράσεων και της ασύμμετρης αλ-
ληλεξάρτησης των παγκόσμιων κρίσεων.

Η μη γραμμική (εκθετική) σκέψη μπο-
ρεί να βοηθήσει τα στελέχη της δημόσιας
διοίκησης, των επιχειρήσεων και των ενό-
πλων δυνάμεων να: α) Εφαρμόσουν τις
γνώσεις τους όταν έρχονται αντιμέτωποι
με αβέβαια περιβάλλοντα και με περιστά-
σεις που δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά,
γεγονός που αποτελεί την πεμπτουσία της
δημιουργικότητας και β) καινοτομήσουν
πολύ πιο αποτελεσματικά. 

Σημ. Ευχαριστώ θερμά τον Δήμο Ακαν-
θούς για την παραχώρηση των φωτογρα-
φιών.
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Του  Νίκου Σύκα
Συνταξιούχου Δημοσίου Υπαλλήλου



Σε ανακοίνωση του Προέδρου του, ο
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλω-
τών, επισημαίνει ότι τους τελευταίους

δυο μήνες, δημόσια εισηγείται:
1. Tην επιβολή ανώτατης τιμής στο

ρεύμα.
2. Την ειδική φορολόγηση των απροσδό-

κητων κερδών στους παραγωγούς ηλεκτρι-
κής ενέργειας από μεγάλα φωτοβολταϊκά
πάρκα.

Δυστυχώς, τονίζει ο ΚΣΚ οι αρμόδιες
αρχές, ακόμα και κάποια πολιτικά κόμματα,
αποφεύγουν επιμελώς να τοποθετηθούν
στις πιο πάνω εισηγήσεις, παρ’ όλο που όλοι
διατείνονται ότι είναι στο πλευρό των κα-

ταναλωτών. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, μια
μεγάλη μερίδα των καταναλωτών βρίσκε-
ται σήμερα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονο-
μική κατάσταση.

Η τιμή του ρεύματος για την περίοδο Ιου-
νίου - Ιουλίου 2022 είναι αυξημένη κατά
71% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2021.

Τον Ιούνιο / Ιούλιο 2022, οι καταναλωτές
θα πληρώσουν 24% περισσότερα από ότι
πλήρωσαν στον προηγούμενό τους λογα-
ριασμό.

Με την επιβολή ανώτατης τιμής στην
τιμή πώλησης του ρεύματος, αυτή η μεγάλη
αύξηση του 24% θα μπορούσε να αναστα-

λεί, έστω και προσωρινά. Δυστυχώς όμως,
Κράτος και Πολιτεία σιωπούν.

Τα απροσδόκητα κέρδη από τα μεγάλα
φωτοβολταϊκά πάρκα, κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2022, υπολογίζονται στα 7 500
000 ευρώ και το Κράτος παρουσιάζεται
απρόθυμο να τα φορολογήσει και τα έσοδα
από τη φορολόγηση να επιστραφούν στη
μερίδα των καταναλωτών που σήμερα
πραγματικά διεξάγει αγώνα επιβίωσης.

Η Ελλάδα φορολόγησε τα απροσδόκητα
κέρδη με ποσοστό 90% και τα επέστρεψε
στους καταναλωτές που είχαν την μεγαλύ-
τερη ανάγκη. Είναι αδιανόητο, κάτω από τις
σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες,

κάποιοι να αποκομίζουν κέρδη πέραν του
200% και το Κράτος και η Πολιτεία να σιω-
πούν ή να αδρανούν.

Από τη φορολόγηση των απροσδόκητων
κερδών, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του
2022, θα μπορούσαν να επιδοτηθούν τα
ευάλωτα νοικοκυριά, ταρίφα 08 της ΑΗΚ,
με το ποσό των 375 ευρώ το κάθε νοικοκυ-
ριό.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου καταλήγει
με το ερώτημα:

«Με τα πιο πάνω δεδομένα το Κράτος και
η Πολιτεία γιατί αδρανούν ή ακόμα, γιατί
σιωπούν;» n

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 202212 Υπάλληλος
δημόσιος

Ερώτημα Συνδέσμου Καταναλωτών:
Η ενέργεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Κράτος και Πολιτεία γιατί σιωπούν;

Εγκύκλιος, η οποία εκδόθηκε στις 11
Ιουλίου από το Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται

στα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης
του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα με
ημερ. 29 Ιουνίου, 2022 και 7 Ιουλίου 2022,
αντίστοιχα, που εκδίδονται βάσει του περί
Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και πληροφορεί
ότι μέχρι τις 30 Ιουλίου 2022 και ώρα
04.59, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις σε
σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και
ευρύτερου κρατικού τομέα.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας προ-
σώπου είναι υποχρεωτική σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους για όλα τα πρόσωπα
τα οποία είναι 12 ετών και άνω, εξαιρουμέ-
νων των περιπτώσεων που καθορίζονται με
κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδον-
ται από το Υπουργείο Υγείας, όπως παρατί-
θενται στην ανακοίνωση του Υπουργείου
Υγείας που δημοσιεύουμε στη συνέχεια της
Εγκυκλίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα πιο πάνω Δια-
τάγματα, συνεχίζουν να ισχύουν οι ακόλου-
θες ρυθμίσεις:

1. Για τα Τμήματα/Υπηρεσίες του κρατι-
κού και ευρύτερου κρατικού τομέα και των
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία
εξυπηρετούν κοινό, τηρούνται οι κατευ-
θυντήριες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και οι ακόλουθοι όροι:

(α) Για χώρους μέχρι 500 τ.μ. επιτρέπεται
πλήρης χωρητικότητα και για χώρους άνω
των 500 τ.μ. η πληρότητα δεν υπερβαίνει το
85% της χωρητικότητας, και

(β) αναρτάται στις εξυπηρετούμενων ει-
σόδους του υποστατικού ο μέγιστος αριθ-
μός που δύνανται να ευρίσκονται εντός του
υποστατικού

2. Για υπαλλήλους του κρατικού και ευ-
ρύτερου κρατικού τομέα, οι οποίοι πρέπει
να απουσιάσουν από την εργασία τους για
να παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπε-
ριορισμό, χορηγείται Ειδική Άδεια για Λό-
γους Δημόσιας Υγείας, νοουμένου ότι οι
επηρεαζόμενοι υπάλληλοι προσκομίζουν
Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία
για λόγους Δημόσιας Υγείας που εκδίδεται
από το Υπουργείο Υγείας, στις πιο κάτω πε-
ριπτώσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:

(α) μετά από απόφαση για αναγκαστική
απουσία από την εργασία, λόγω εντοπισμού
επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού

COVID-19 σε γραφείο της Υπηρεσίας του
υπαλλήλου και το οποίο υποχρεωτικά πα-
ρέμεινε κλειστό για ορισμένες ώρες;

(β) για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι
15 ετών, για τις περιπτώσεις που το παιδί
είναι θετικό στην ασθένεια του COVΙD-19
και τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορι-
σμό,

(γ) η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας
Υγείας παραχωρείται στις περιπτώσεις μόνο
των παραγράφων (α) και (β) αν η φύση της
εργασίας δεν επιτρέπει την εργασία εξ απο-
στάσεως και με την έγκριση του Προϊστά-
μενου του Υπουργείου/ Υφυπουργείου/
Τμήματος/ Υπηρεσίας/ Οργανισμού Δημο-
σίου Δικαίου/ Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης.

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που δεν επι-
θυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ απο-
στάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ει-
δικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας,
για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δι-
καιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό
της τάξης του 60% των απολαβών τους από
τον οικείο εργοδότη τους.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που
υπάλληλος καλείται να απουσιάσει από την
εργασία του για να παραμείνει σε αυτοπε-
ριορισμό για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν
αυτών που προνοούνται στις παραγράφους
(α) και (β), τότε οι ημέρες απουσίας από την
εργασία του λογίζονται ως άδεια ασθένειας
αν και εφόσον η φύση της εργασίας του δεν
επιτρέπει την εργασία από το σπίτι.
Εντοπισμός θετικού περιστατικού

Αν σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημό-
σιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα ή/και
στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες ή/και στις
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εντοπιστεί θε-
τικό περιστατικό COVID-19, διενεργείται
απολύμανση του χώρου με εγκεκριμένο
απολυμαντικό, σύμφωνα με τις κατευθυν-
τήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι
οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα

http://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/
3042020_2.pdf., ανάλογα με τις οδηγίες
του απολυμαντικού που χρησιμοποιείται.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα οι οποίοι, λόγω της
φύσης των καθηκόντων τους είτε δεν κατέ-
στη δυνατό να λάβουν την ετήσια άδεια
ανάπαυσης που είχαν σε πίστη τους, είτε
αυτή είχε ανακληθεί από την υπηρεσία τους
λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδη-
μίας της ασθένειας του COVID-19 και κατά
τα έτη 2020 και 2021, είχαν συσσωρεύσει
και μεταφέρει στο επόμενο έτος μέχρι 20
ημέρες άδειας ανάπαυσης, ανεξάρτητα από
το συνολικό αριθμό ημερών άδειας ανά-
παυσης που μπορεί να είχαν συσσωρεύσει,
οι πρόσθετες αυτές ημέρες άδειας ανάπαυ-
σης πρέπει να ληφθούν μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 2022.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, δη-
μόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και
στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύναν-
ται να απουσιάζουν από την εργασία τους
καθ' όλη την ημέρα του εμβολιασμού τους,
χωρίς η εν λόγω ημέρα να αφαιρείται από
την από την άδεια ανάπαυσης και τις απο-
λαβές του εργαζόμενου και νοουμένου ότι
προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Νοείται ότι αν πρόκειται για εμβολιασμό
με εμβόλιο δύο δόσεων, η παρούσα πρόνοια
ισχύει και για τις δύο ημέρες του εμβολια-
σμού.

Νοείται, περαιτέρω, ότι η παρούσα παρά-
γραφος ισχύει και για την ημέρα του εμβο-
λιασμού της τρίτης ενισχυτικής δόσης, για
τις περιπτώσεις εμβολίων δύο δόσεων, και
για την ημέρα του εμβολιασμού της δεύτε-
ρης ενισχυτικής δόσης, για τις περιπτώσεις
εμβολίων μίας δόσης.

Νοείται επιπρόσθετα ότι η παρούσα πρό-
νοια ισχύει και στις περιπτώσεις γονέα/νό-
μιμου κηδεμόνα τέκνου κάτω των 18 ετών,
εφόσον ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας συνο-
δεύει το τέκνο του για εμβολιασμό και νο-
ουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό
εμβολιασμού του τέκνου.

Οι εργαζόμενοι σε νοσηλευτήρια, ιατρικά
κέντρα και κέντρα αποκατάστασης, οίκους
ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές φροντί-
δας και φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, οφεί-
λουν να κατέχουν είτε εν ισχύ πιστοποι-
ητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την
ασθένεια COVID-19i, είτε εν ισχύ πιστο-
ποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια
COVID-19ii, είτε αρνητική εργαστηριακή
εξέταση (PCR) για την ασθένεια COVID-

19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματο-
ποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε αρνητική εξέ-
ταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια COVID-19 με τη δειγματοληψία
να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών.
Για τους γιατρούς

Στους ειδικευόμενους και ασκούμενους
ιατρούς, οι οποίοι απουσιάζουν από τα κα-
θήκοντά τους:

i. Λόγω του ότι νόσησαν από την ασθέ-
νεια του COVID-19 στο πλαίσιο των καθη-
κόντων τους, παραχωρείται Ειδική Άδεια
για Λόγους Δημόσιας Υγείας,

ii. Λόγω του ότι νόσησαν από την ασθέ-
νεια του COVID-19 ή τίθενται σε υποχρε-
ωτικό αυτοπεριορισμό εκτός του πλαισίου
των καθηκόντων τους, γίνεται χρήση της
συνήθους άδειας ασθένειας και δίδεται η
δυνατότητα χρησιμοποίησης του συνόλου
της άδειας ασθένειας που δικαιούνται για
το έτος (και στην περίπτωση των ασκούμε-
νων ιατρών για το εξάμηνο) και όχι μόνο
του δεδουλευμένου χρόνου, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι αυτή θα καταστεί δεδουλευ-
μένη άδεια μέχρι το τέλος του 2022:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο τερματιστεί η εκπαί-
δευσή τους στο πλαίσιο της ειδικότητάς
τους υποχρεούνται να επιστρέψουν στο
Κράτος το ποσό που αναλογεί στη βάση
της δεδουλευμένης άδειας.

Πρόσωπα που έχουν δηλωθεί ως θετικά
περιστατικά της ασθένειας COVID-19 ή
στενές επαφές θετικών περιστατικών
COVID-19, συμμορφώνονται με τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες και τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Τα εν ισχύ
σχετικά πρωτόκολλα του Υπουργείου
Υγείας, ημερ. 15.5.2022 δημοσιεύουμε στη
συνέχεια.

Με την Εγκύκλιο του Γ.Δ. του ΥπΟικ
κλήθηκαν οι αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές
Υπουργείων/Υφυπουργείων να ενημερώ-
σουν σχετικά τα μέλη της δημόσιας υπηρε-
σίας, καθώς και τα μέλη της Αστυνομίας,
της Πυροσβεστικής, του Στρατού και της
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, οι
Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων/
Υφυπουργείων στη σφαίρα αρμοδιοτήτων
των οποίων εμπίπτουν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου ή αρχές τοπικής αυτοδι-
οίκησης καλούνται όπως ενημερώσουν
τους Προϊστάμενους των οργανισμών
αυτών για το περιεχόμενο της παρούσας
Εγκυκλίου. n

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για καθορισμό μέτρων
για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19



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. Αλυσίδα της... ώρας - Του κάμ-
που μας το... πρώτο άστυ.
2. Δε χρειάζεται... ρώτημα - Ο
καημένος είναι... μόνος του - Κρη-
τικές οι... φοινικιές του.
3. Της Ήρας το... εκκλησάκι -
Ράιαν για το... πανί - Πληθυντικός
για... πολλά.
4. Από εκεί ξεκινάει... μια σχέση -
Πάπυρος με... ονοματεπώνυμο -
Τη σήκωσε ψηλά ο Καραμανλής.
5. Ασύμφωνοι... μήνες - Η κατά-
κτησή της... δρέπει δάφνες - Είναι
κι αυτό... σκληρόπετσο.
6.  Στήνεται μπροστά σε... κοινό -
Στο λάδι του... κολυμπούν μελι-
τζάνες.
7. Πάλιωσε η... σκέψη του - Ει-
σερχόμενα σε... κατάθεση - Σε γή-
πεδα πετάει ο... δικέφαλός της.
8. Το πράγμα ενός... Λατίνου -
Αρχαιόθεν ευλογημένη... οδός -
Δύο έχει κάθε... Ποταπός.
9. Κάνει το καλώς... καλύτερο - Επαναστατικό το
τριγράμματο του ηγέτη - Μ’ αυτό... κόβεις κάτι.
10. Κομμένη... ιτιά - Συμμετέχει ενεργά σε...
μπουγάδα - Ελβετικό... και ξύλινο.
11. Αρχικά για... στρατιωτικές ελπίδες - Αύξηση...
κατ' ευφημισμόν - Πετάει στην... Αμερική.
12. Γεμίζουν και... μικρά καλάθια - Η χρήση του...
συνδεσμολογική.
13. Χοντρό το... ύφασμά του - Κινηματογραφικά
αυτά του... Ναβαρόνε.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ταυτίζεται με το... καλάμι - Συναινεί με... σε-
βασμό.
2. Ελβετικές οι... κοίτες του - Τρομοκρατούσε...
στο χακί - Κι αυτό και το άντε έχουν μετά το...
Καλέ.
3. Ο πρώτος μιας... ντουζίνας - Το σκληρό του...
ψωμιού - Αρχικά... μαθηματικού πολλαπλάσιου.
4. Προδίδουν όποιον... πέρασε από εκεί - Μάρκα
στη... χώνεψη - Αρχικά και για... σισανέδες.
5. Γρήγορα... μαθαίνεται - Για βελόνα οι... λεπτές

- Στρατιωτικό... τραγουδάκι.
6. Λίγο... αργά - Χαϊδεμένος... παλιός υπουργός
με μονόπαντα υποβρύχια - Τροχαίοι... μεσολα-
βητές ατυχημάτων.
7. Ως ταρίφα... δεν έχει καλόγριες - Αρχαίο... το
πρόβατό μας - Το μισό... ασκέρι.
8.  Έτσι βαφτίσανε την... Άντερσον - Κατεβαίνουν
με... ενθουσιασμό - Τελευταία στα... τελευταία.
9. Στη Βαβυλώνα η... νομομάθειά του - Επώ-
νυμο... τσίρκο - Το όλον... κάποτε.
10. Δισύλλαβος ο ... Πανταζής - Άνετος ο...
χώρος της.
11. Στους γαύρους θυμίζει... Τριαντάφυλλο -
Πίτσα για το... καμπιονάτο - Ένα «Σκαθάρι» που
το έλεγαν... Τζον.
12. Λαμπυρίζει και στο... τόπι του - Ηρωικοί οι...
στίχοι τους - Καθαρόαιμο... καλπάζει.
13. Πατρίδα μιας... παιδοκτόνου - Στηρίζεται
στον... υπουργό της.

Oι λύσεις στη σελίδα 14

Την Τρίτη 12 Ιουλίου πραγματοποι-
ήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, η τε-
λετή διαβεβαίωσης του νέου Προ-

έδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Αν-
τώνη Λιάτσου, ο οποίος διορίστηκε στο
ανώτατο αξίωμα της Δικαστικής Εξουσίας
ενόψει της αφυπηρέτησης της μέχρι πρό-
σφατα Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου κας Περσεφόνης Παναγή.

Ο ΠτΔ τόνισε ότι για την επιλογή του κ.
Λιάτσου, προσμετρήθηκε το υψηλό της
αποστολής που συνεπάγεται το αξίωμα και
η επιλογή του εδράστηκε στις ακαδημαϊκές
του σπουδές, την εμβριθή γνώση και το άρι-
στο επίπεδο της νομικής κατάρτισης που
σας χαρακτηρίζει, ως αποτέλεσμα της μα-
κράς και επιτυχούς θητείας ως λειτουργού
της δικαιοσύνης.

Υπηρεσία κατά την οποία διακρήθηκε για
το ήθος και την ακεραιότητα του χαρα-
κτήρα του, την αμεροληψία και αντικειμε-
νικότητα, την εργατικότητα, ως επίσης το
περί δικαίου αίσθημα που τον διέκρινε και
τον διακρίνει. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι ο κ. Λιάτσος θα εργαστεί με
ζήλο, δικαιώνοντας πλήρως τις προσδοκίες
που ο ίδιος και οι πολίτες προσδοκούν από
τον διορισμό του.

«Ο ΠτΔ εξέφρασε και τη βαθιά εκτίμηση
της Πολιτείας, στην απερχόμενη Πρόεδρο
του Ανωτάτου Δικαστηρίου κα Περσεφόνη
Παναγή, η οποία εκπλήρωσε την αποστολή
που της ανατέθηκε, με απόλυτο σεβασμό
στο κράτος δικαίου, την κοινωνία και τους
πολίτες με αίσθημα υψηλής ευαισθησίας για

την απονομή δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ
και σας εύχομαι ό,τι δημιουργικότερο στη
νέα σας ζωή.»

Από την πλευρά του ο νέος Πρόεδρος
του Ανωτάτου Δικαστηρίου είπε, μεταξύ
άλλων, ότι «ο δικαστής και ιδίως ο Πρό-
εδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως η κο-
ρυφή της δικαστικής πυραμίδας, θα πρέπει
να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρό-
τυπα ευγένειας και σεβασμού, έχοντας
πάντα κατά νου ότι δεν υπηρετεί για να του
αποδίδονται τιμές ούτε εφαρμόζει απλώς
τον νόμο. Υπαγορεύει την ορθή συνταγμα-
τική ερμηνεία σε καίρια κοινωνικά ζητή-
ματα, λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο, ως
εγγυητής των ελευθεριών των πολιτών και
διαμορφώνει αξίες τιμώντας τον δικαστικό
του όρκο. Οφείλει να εμπνέει και να καθο-
δηγεί το δικαστικό Σώμα με τη δύναμη του
παραδείγματος».

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου βαρύνεται με τη συνταγματική
υποχρέωση διαφύλαξης του κύρους και της
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και έχει την
ευθύνη να ηγηθεί της προσπάθειας υλοποί-
ησης της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. n

Τελετή διαβεβαίωσης του Προέδρου
του Ανωτάτου Δικαστηρίου
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Το νέο αναμνηστικό γραμματόσημο
είναι αξίας 64 σεντ

Για ένατη συνεχή χρονιά, τα κράτη
μέλη της Ταχυδρομικής Ένωσης για τη
Μεσόγειο “Euromed Postal” εκδίδουν

γραμματόσημο με κοινό θέμα. Το θέμα της
φετινής χρονιάς είναι «Αρχαίες πόλεις της
Μεσογείου». 

Το γραμματόσημο της Κύπρου το οποίο
κυκλοφόρησαν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
στις 11 Ιουλίου απεικονίζει το μνημειώδες
λίθινο αγγείο στην Αρχαία Αμαθούντα. Η
Αμαθούντα ιδρύθηκε γύρω στα 1050 π.Χ.
στη νότια ακτή της Κύπρου. Κατά την αρ-
χαιότητα υπήρξε μια από τις σημαντικές πό-
λεις-βασίλεια. Η γεωγραφική της θέση με
την πλούσια ενδοχώρα και το λιμάνι τη
βοήθησε να ευημερήσει και να αναπτύξει
εμπορικές σχέσεις πέρα από την Κύπρο.
Στην ακρόπολη, έξω από τον ναό της Αμα-
θούσιας Αφροδίτης ήταν τοποθετημένα
δύο μνημειώδες λίθινα αγγεία του 7ου
αιώνα π.Χ.

Το ένα αγγείο μεταφέρθηκε το 1865 στο
Μουσείο του Λούβρου, ενώ το σπασμένο
ταίρι του βρίσκεται στη θέση του στην κο-
ρυφή της ακρόπολης της Αμαθούντας.

Την περασμένη Τετάρτη διοργανώθηκε
στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, εκδήλωση για τα
20 χρόνια λειτουργίας του Γραφείου του
Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για
την παρουσίαση του επετειακού γραμματο-
σήμου που εκδόθηκε από το Κυπριακό Τα-
χυδρομείο.

Παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων κα. Αννίτα Δημητρίου,
ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και

Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, ο Υφυπουργός
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολι-
τικής κ. Κυριάκος Κόκκινος και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μαρίνος
Μουσιούττας.

Στις δράσεις και στην συνεχή  συνεργα-
σία με το Γραφείο του Επιτρόπου μέσα από
εποικοδομητικό διάλογο για την επιτυχία
της αποστολής του αναφέρθηκε ο Υπουρ-
γός Μεταφορών, ο Επίτροπος οι οποίοι τό-
νισαν ότι στόχος είναι η διασφάλιση των
συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση
με τις τιμές και την διαθεσιμότητα της αγο-
ράς καθώς και στην προώθηση ανάπτυξης
της οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης του
ανταγωνισμού. Ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε
ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα ελέγχου της
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
και της εγγύησης παροχής μιας ελάχιστης
δέσμης υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας,
τόσο στην αγορά των Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, όσο και στην αγορά των Ταχυ-
δρομικών Υπηρεσιών και τόνισε ότι το
Υπουργείο του διατηρεί αγαστή συνεργα-
σία με το Γραφείο του Επιτρόπου και μέσω
του γραμματοσήμου αναδεικνύει το πολύ-
τιμο έργο και τη συνεισφορά του στην κοι-
νωνία.

Στην εκδήλωση έγινε μια σύντομη ανα-
σκόπηση της πορείας και της προσφοράς
του ΓΕΡΗΕΤ στα 20 χρόνια λειτουργίας
του από τον Επίτροπο Επικοινωνιών, κ.
Γιώργο Μιχαηλίδη. Ακολούθως, ο Αναπλη-
ρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυ-
δρομείων κ. Παύλος Παυλίδης παρουσίασε
το επετειακό γραμματόσημο. Ενώ η εκδή-
λωση ολοκληρώθηκε με την απονομή συμ-
βολικών αναμνηστικών δώρων από το Κυ-
πριακό Ταχυδρομείο. n
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Κίνδυνοι από τη Χρήση Χημικών Προϊόντων 
στις Κολυμβητικές Δεξαμενές (Πισίνες) 

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούνται συχνά
περιστατικά που σχετίζονται με κακή χρήση χημικών
προϊόντων κατά την απολύμανση και τον καθαρισμό

των κολυμβητικών δεξαμενών που είτε βρίσκονται σε δη-
μόσιους χώρους (κολυμβητήρια, γυμναστήρια, ξενοδοχει-
ακές μονάδες, εστιατόρια) ή αφορούν ιδιωτική χρήση σε οι-
κίες. 

Η δημιουργία επικίνδυνων για την υγεία αναθυμιάσεων
μπορεί να είναι αποτέλεσμα λανθασμένης ανάμειξης χημι-
κών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά την απολύ-
μανση και τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών.
Δυστυχώς και παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, τέτοια
επικίνδυνα συμβάντα συνεχίζουν να συμβαίνουν και να δη-
μιουργούν αναπνευστικά ή / και δερματικά προβλήματα
στους επηρεαζόμενους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι τα χημικά
προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και πάν-
τοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.  Ιδιαίτερα,
τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση και
τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών μπορεί, λόγω
της ανάμειξης μη συμβατών χημικών προϊόντων, να οδηγή-
σουν στην έκλυση επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Σε εργασιακούς χώρους (γυμναστήρια, ξενοδοχεία, εστια-
τόρια κ.λπ.), όπου ο καθαρισμός και η συντήρηση των κο-
λυμβητικών δεξαμενών γίνεται από εργαζόμενους, πρέπει

να προηγείται η εκτίμηση των κινδύνων
από τον εργοδότη, για να αποφεύγονται
τέτοια επικίνδυνα συμβάντα. Η εκτίμηση
των κινδύνων πρέπει να λαμβάνει υπόψη,
σε κάθε περίπτωση, τις πληροφορίες για
την επικινδυνότητα των χημικών προϊόν-
των που χρησιμοποιούνται. Οι πληροφο-
ρίες αυτές βρίσκονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
(ΔΔΑ) των προϊόντων.  Με βάση τις πληροφορίες των ΔΔΑ
πρέπει οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται από τον εργοδότη
ώστε να εφαρμόζονται με ορθό τρόπο οι διαδικασίες καθα-
ρισμού και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλα-
ξης και ατομικής προστασίας, τόσο στον χώρο ανάμειξης,
όσο και στους χώρους της κολυμβητικής δεξαμενής. Σημει-
ώνεται ότι, όλα τα χρησιμοποιούμενα χημικά προϊόντα πρέ-
πει να φέρουν σήμανση που να περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες για τους κινδύνους από τη χρήση των προ-
ϊόντων, ενώ παράλληλα όλα τα επικίνδυνα προϊόντα πρέ-
πει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο.
Η παροχή των ΔΔΑ αποτελεί υποχρέωση των επαγγελμα-
τιών που διαθέτουν τα χημικά προϊόντα σε άλλα πρόσωπα.

Για την αντιμετώπιση της πιθανότητας έκτακτου περι-
στατικού, ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχέ-
διο εκκένωσης, κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης καπνού
και έκλυσης χημικών ουσιών και προσωπικό που να έχει κα-

ταρτιστεί στην παροχή πρώτων βοηθειών, έχοντας στη διά-
θεσή του όλα τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών.

Για υποβοήθηση των εργοδοτών στην ετοιμασία της ανα-
γκαίας γενικής εκτίμησης κινδύνων, το Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας υπενθυμίζει ότι για τις μικρές ξενοδοχειακές
μονάδες υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν διαδραστικό εργαλείο
(OiRA) που βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_sec-
tor%5B219%5D=219&sort=date

Επιπρόσθετα, συστήνεται όπως οι ιδιοκτήτες αναθέτουν
την απολύμανση και τον καθαρισμό των χώρων αυτών σε
εξειδικευμένα άτομα για να αποφεύγονται περιστατικά που
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ενοίκων και ειδικότερα
των ευάλωτων ομάδων και των μικρών παιδιών. n

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται την καλοκαιρινή περίοδο

Την καλοκαιρινή περίοδο, χρησιμοποιούνται από μι-
κρούς και μεγάλους πολλά και διαφορετικά προϊόντα
που μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες για την ανθρώ-

πινη υγεία χημικές ουσίες. 
Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες μπορούν να εισέλθουν

στον ανθρώπινο οργανισμό με την εισπνοή, την κατάποση
και την απορρόφηση μέσω του δέρματος. Επομένως, η επα-
ναλαμβανόμενη έκθεση του οργανισμού, αλλά ιδιαίτερα
των παιδιών στις επικίνδυνες χημικές ουσίες ακόμα και σε
χαμηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθε-
σμα σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Για την προ-
στασία των καταναλωτών ισχύουν, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
νομοθετικοί περιορισμοί που καθορίζουν τα ανώτατα όρια
στην περιεκτικότητα διαφόρων προϊόντων σε επικίνδυνες
χημικές ουσίες.

Όλα τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής αγοράς, στα οποία εν-
τοπίζονται επικίνδυνες χημικές ουσίες πέραν των νομοθετι-
κών ορίων, δημοσιεύονται στον εβδομαδιαίο κατάλογο του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών για
Ασφάλεια Προϊόντων πλην Τροφίμων (RAPEX).Τα μη
συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίζονται στην Κυπριακή
και στην Ευρωπαϊκή αγορά γνωστοποιούνται με εβδομαδι-
αίες Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας.

Χημικές ουσίες όπως είναι οι Φθαλικοί Εστέρες (ουσίες
τοξικές για την αναπαραγωγή), Εξασθενές Χρώμιο ή Φου-
μαρικό Διμεθύλιο (DMF) (ουσίες ευαισθητοποιητικές που
μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις), Κάδμιο
και Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗs) (καρκι-
νογόνες ουσίες),είναι κάποιες από τις χημικές ουσίες που
έχουν ανιχνευθεί σε διάφορα είδη προϊόντων όπως είναι
τα ακόλουθα:

• Φουσκωτά παιχνίδια, φουσκωτές μπάλες, πλαστικές πι-

σίνες, σωσίβια, μπρατσάκια, τροχοί, στρώματα θάλασσας,
μάσκες θάλασσας και διάφορα άλλα πλαστικά παιχνίδια για
την παραλία και τη θάλασσα.

• Είδη ρουχισμού, υποδήματα και παντόφλες.
• Μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα όπως αλυσίδες

και βραχιόλια, δακτυλίδια, σκουλαρίκια και κολιέ.
Δημοσιεύονται ενδεικτικά ορισμένα μη συμμορφούμενα

προϊόντα, τα οποία έχουν εντοπιστεί στην Κοινοτική Αγορά
και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα RAPEX πρόσφατα.

Προτρέπονται οι καταναλωτές, αλλά ιδιαίτερα οι γονείς,
να επιλέγουν με προσοχή τα προϊόντα που αγοράζουν για
τα παιδιά τους, αφού κάποια από αυτά και ειδικότερα όσα
προέρχονται από τρίτες χώρες, μπορεί να περιέχουν χημι-
κές ουσίες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα παιδιά. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίδεται και στις πληροφορίες που ανα-
γράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων και αφορούν
θέματα ασφάλειάς τους ή την περιεκτικότητά τους σε επι-
κίνδυνες χημικές ουσίες. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μη συμμορφούμενα

προϊόντα που εντοπίζονται στην Κοινοτική Αγορά είναι κα-
ταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX. 

Είναι σημαντικό οι καταναλωτές να επισκέπτονται
συχνά τις πιο πάνω ιστοσελίδες και να ενημερώνονται για
τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίζονται στην
Ευρωπαϊκή αγορά. Σημειώνεται ότι προϊόντα που δεν
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας δεν πρέ-
πει να κυκλοφορούν στην αγορά και γίνονται οι ανα-
γκαίες ενέργειες για την απόσυρσή τους. 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611 22405637 και
22405609. n

15% Υποτροφία στα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ 
και τις οικογένειές τους για το 
Πρόγραμμα MBA του Παν. Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφία
15% για την ολοκλήρωση του προγράμματος MBA σε
κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ΠΑΣΥΔΥ ή άτομο της
άμεσης οικογένειάς του, που πληροί τις προϋποθέσεις
εισαγωγής στο πρόγραμμα MBA on campus (face-to-
face) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή Σε-
πτεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο  22841688
ή/και στο mba@unic.ac.cy



Πήρε μπρος το ταξίδι για Ευρώπη… 

Πήρε… μπρος η Ευρώπη, με ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Άρη,
σε αναμονή ο πρωταθλητής Απόλλωνας και η Κυ-
πελλούχος Ομόνοια. Οι υπόλοιπες ομάδες, εντεί-

νουν την προετοιμασία τους και αναμένουν την 26 Αυγού-
στου που είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος για τη σεζόν
2022-2023.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 14 ομά-
δων και ως τούτου θα χρειάζονται τέσσερις ημέρες για τη
διεξαγωγή της κάθε αγωνιστικής. Βάση τούτου, όλες οι ημέ-
ρες της εβδομάδας θα θεωρούνται ως αγωνιστικές για τον
ορισμό αγώνων. Αυτό σχετίζεται με την απόφαση της ΚΟΠ
για χρήση του VAR σε όλους τους αγώνες, σε συνδυασμό
με το ότι η Ομοσπονδία διαθέτει δύο βαν για το σύστημα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ, η πρώτη
αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στις 26, 27,
28 και 29 Αυγούστου 2022, ενώ η πρώτη φάση αναμένεται
να ολοκληρωθεί στις 3, 4, 5 και 6 Μαρτίου 2023.

Στη Β΄ φάση, οι αγώνες του Α΄ ομίλου (10 αγωνιστικές
με τη συμμετοχή των πρώτων 6 ομάδων), θα ολοκληρω-
θούν στις 19, 20, 21 Μαΐου 2023 και στον Β΄ όμιλο (14 αγω-
νιστικές με τη συμμετοχή 8 ομάδων), 2, 3, και 4 Ιουνίου
2023.

Διαθέσιμες ημερομηνίες για τον τελικό του Κυπέλλου θα
είναι από την Τετάρτη 24 μέχρι το Σάββατο 27 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι τα πρωταθλήματα μας θα διεξάγονται
κανονικά κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου του Κατάρ, που θα αρχίσει στις 21 Νοεμ-
βρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2022, αφού
δεν υπάρχει οποιαδήποτε οδηγία από τη FIFA για διακοπή
των εγχώριων διοργανώσεων.
Οι προπονητές της νέα περιόδου

Μπορεί τα ρόστερ να μην είναι ακόμα έτοιμα, αλλά όλα
τα Σωματεία φρόντισαν να διευθετήσουν όποιες εκκρεμό-
τητες είχαν για την τεχνική τους ηγεσία. Δυστυχώς όμως οι
ομάδες μας, χρόνο με το χρόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν εμ-
πιστεύονται τους Κύπριους προπονητές. Τρεις Κύπριοι, δύο
Ισπανοί κι οι υπόλοιποι χωρίς ‘ταίρι’ από την χώρα τους.
Όλα αυτά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, διότι στο
χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου, οι προπονητές πρέπει
να έχουν έτοιμη τη… βαλίτσα τους περισσότερο από κάθε
άλλη χώρα στην Ευρώπη.

Περισσότερες από τις μισές ομάδες μας (οκτώ συνολικά),
διατήρησαν τον προπονητή με τον οποίον ολοκλήρωσαν
την περσινή σεζόν. Ο Τσόρνιγκερ για παράδειγμα ήταν δύ-
σκολο να φύγει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος
με τον Απόλλωνα, ενώ το ίδιο ισχύει για τον Λένον στην
Ομόνοια μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου. ‘Παραφωνία’
ήταν η ΑΕΚ που ναι μεν εξασφάλισε την έξοδο της στο
Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά θεωρήθηκε φρόνιμο να φύγει ο
Μπαντία και να έρθει ο Χοσέ Λουίς.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τον ΑΠΟΕΛ και τον Άρη
ήταν ‘διαβατήριο’ και για τη νέα σεζόν για τους Σωφρόνη
Αυγουστή και Αλεξέι Σπιλέφσκι, επίσης ο Νεντίμ Τούτιτς
στον Ολυμπιακό και ο Νίκος Ανδρονίκου στη Δόξα, ενώ η
άνοδος στη μεγάλη κατηγορία κράτησε στον  πάγκο της
Νέας Σαλαμίνας τον Σάββα Πουρσαϊτίδη και τον Μαρίνο
Σατσιά στον πάγκο της Ένωσης Παραλιμνίου. Απ’ την
άλλη, αλλαγή προέκυψε στις ομάδες που δεν κατάφεραν
να προκριθούν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 

Ο Τιμούρ Κετσπάγια τα τσούγκρισε με τη Διοίκηση της
Ανόρθωσης επειδή ήθελε να τον αλλάξει κάποιος από τους
συνεργάτες του (τελικά πήγε στην Εθνική μας), ενώ η
Πάφος ευχαρίστησε τον Ντάριο Μίλανιτς, ο οποίος πήγε
στην ‘Κυρία’, για να προσλάβει τον Χένινγκ Μπέργκ.

Η ΑΕΛ επενδύσει στον Σίλας που ξέρει την ομάδα, αφού
διετέλεσε ποδοσφαιριστής της, ενώ οι νεοφώτιστες Καρ-
μιώτισσα και Ακρίτας Χλώρακας πιστεύουν σε πορεία –

υπέρβασης στο νέο πρωτάθλημα με αφεντικό τους
Ντούσαν Ούχριν και Νταβίντ Μπαντία αντίστοιχα.
Αν… προλάβουν την πρεμιέρα

Ο αριθμός των Κυπρίων προπονητών σε πρεμιέρα
πρωταθλήματος, αν όλα πάνε καλά και προλάβουν
όλοι οι σημερινοί προπονητές την… πρεμιέρα, μει-
ώνεται δαματικά.

Οι Σωφρόνης Αυγουστή, Νίκος Ανδρονίκου και
Μαρίνος Σατσιάς είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι μας
στις 14 ομάδες, ενώ στην περσινή σεζόν με δώδεκα
ομάδες ήταν τέσσερις (Λιάσος Λουκά – Άρης, Κώστας Σακ-
κάς – Δόξα, Ηλίας Χαραλάμπους – Εθνικός και Σεργίδης –
ΠΑΕΕΚ). Είναι εκπληκτικό πάντως, ότι από τους τέσσερις
που άρχισαν τη σεζόν 2021-22, δεν θα είναι στην αφετηρία
για τη σεζόν 2022-23. Η κορυφαία στιγμή που Κύπριου
προπονητή ήταν τη σεζόν (2017-18) όταν εννέα ήταν στο
ξεκίνημα του πρωταθλήματος (Σωφρόνης – Απόλλων, Σ.
Δαμιανού – Αλκή, Ν. Μαρτίδης – Άρης, Γ. Εγκωμίτης –
Εθνικός, Λ. Χατζηλούκας – Δόξα, Ν. Παναγιώτου – Ερμής,
Χ. Μιχαήλ – Ολυμπιακός. Π. Χριστοδούλου – Ομόνοια, Λ.
Λουκά – Ν. Σαλαμίνα). Κάτι σαν περασμένα μεγαλεία…
Οι προπονητές της Νέας περιόδου

ΟΜΑΔΑ Προπονητής Ηλ. Χώρα
1) Απόλλων Α. Τσόρνιγκερ 54 Γερμανία
2) ΑΕΚ Χοσέ Λούις 53 Ισπανία
3) ΑΠΟΕΛ Σ. Αυγουστής 45 Κύπρος
4) Άρης Α. Σπιλέφκι 34 Λευκορωσία
5) Ανόρθωση Ν. Μίλανιτς 54 Σλοβενία
6) Πάφος Χ. Μπέργκ 52 Νορβηγία
7) Ομόνοια Ν. Λένον 51 Β. Ιρλανδία
8) ΑΕΛ Σίλας 45 Πορτογαλία
9) Ολυμπιακός Ν. Τούτιτς 57 Βοσνία
10)Δόξα Ν. Ανδρονίκου 60 Κύπρος
11)Καρμιώτισσα Ν. Ούχριν 54 Τσεχία
12)Ν. Σαλαμίνα Σ. Πουρσαϊτίδης 46 Ελλάδα
13)Ακρίτας Χλ. Ν. Μπαντία 47 Ισπανία
14)Ένωση Παρ. Μ. Σατσιάς 44 Κύπρος
Χωρίς σούπερ ντέρμπι η πρεμιέρα

Η κλήρωση του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας σημα-
τοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική
περίοδο 2022-23. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 27-28 Αυγού-
στου, η οποία δεν περιλαμβάνει κάποιο σούπερ ντέρμπι.
Έχουμε βέβαια το μίνι Λεμεσιανό ντέρμπι ανάμεσα στον
Άρη και την ΑΕΛ. Μεγάλο ντέρμπι έβγαλε η κληρωτίδα
στην 2η αγωνιστική με την Ανόρθωση να υποδέχεται τον
ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια την ΑΕΚ. Το ντέρμπι αιωνίων
της Λευκωσίας ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια θα
διεξαχθεί την 12η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει επίσης
τις αναμετρήσεις ΑΕΚ – Απόλλων, ΑΕΛ – Ανόρθωση και
Άρης – Πάφος.

Όπως διευκρινίστηκε για κάθε αγωνιστική θα χρειάζον-
ται τέσσερις διαφορετικές ημέρες για ολοκλήρωση της. Στο
φινάλε της πρώτης φάσης, οι ομάδες που θα τερματίσουν
στις θέσεις 1-6 θα αποτελούν τον πρώτο όμιλο της β΄
φάσης και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-14,
θα αποτελούν τον δεύτερο όμιλο της β΄ φάσης. Με την
ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης οι τελευταίες τρεις ομά-
δες του β΄ ομίλου θα υποβιβαστούν.
1η και 2η αγωνιστική

Πρεμιέρα: Άρης – ΑΕΛ, Ολυμπιακός – Ανόρθωση,
ΑΠΟΕΛ – Πάφος, Καρμιώτισσα – Ν. Σαλαμίνα, Ακρίτας –
Ομόνοια, ΑΕΚ – Δόξα και Απόλλων – Παραλίμνι.

2η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός, Δόξα – Απόλλων,
Ομόνοια – ΑΕΚ, Ν. σαλαμίνα – Ακρίτας, Πάφος – Καρ-
μιώτισσα, Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ – Παραλίμνι
Κόπηκαν 390.458 εισιτήρια με 12 ομάδες

Οι 390.458 εισιτήρια που διατέθηκαν στο περσινό πρω-

τάθλημα εν μέσω μερικών περιορισμών
και μέτρων κατά της πανδημίας, στέλνουν ξεκάθαρο μή-
νυμα για το πόσο αγαπούν οι Κύπριοι το ποδόσφαιρο και
τις ομάδες τους, όπως ανάφερε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Γιώρ-
γος Κούμας στην ομιλία του στην εκδήλωση για την κλή-
ρωση του πρωταθλήματος. «Πέρυσι είχαμε πρωτάθλημα 12
ομάδων με 32 αγωνιστικές. Οι 390.458 εισιτήρια πρόκειται
για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ο οποίος αναλογικά, πλησιά-
ζει τους αριθμούς που είχαμε πριν την εισαγωγή της κάρ-
τας φιλάθλου. Πρόκειται για ένα αριθμό που μας γεμίζει αι-
σιοδοξία, αλλά και μεγάλη ευθύνη για το μέλλον» πρό-
σθεσε ο κ. Κούμας, ο οποίος εξέφρασε την άποψη πως με τη
συμμετοχή 14 ομάδων στο νέο πρωτάθλημα, δεν θα μει-
ωθεί ο ανταγωνισμός, αλλά αντίθετα, θα αυξηθεί το ενδια-
φέρον των φιλάθλων.
Οι μέρες των Ευρωπαίων

Την προκήρυξη του πρωταθλήματος 2022-23 δημοσίευσε
η ΚΟΠ, η οποία ενημέρωσε σχετικά με το πώς θα διεξά-
γονται οι αγώνες των ομάδων μας που θα συμμετέχουν σε
Ευρωπαϊκό όμιλο. Σύμφωνα λοιπόν με την προκήρυξη,
όποια ομάδα αγωνίζεται την Τρίτη στην Ευρώπη ο αγώνας
πρωταθλήματος που προηγείται θα διεξάγεται Παρασκευή
και ο αγώνες που ακολουθεί θα ορίζεται Σάββατο, Κυριακή
ή Δευτέρα. Όποια ομάδα αγωνίζεται την Τετάρτη στην Ευ-
ρώπη, ο αγώνας πρωταθλήματος που προηγείται του Ευ-
ρωπαϊκού θα διεξάγεται Σάββατο και ο αγώνας που ακο-
λουθεί θα ορίζεται Κυριακή ή Δευτέρα. Σε περίπτωση που
ο Ευρωπαϊκός αγώνας διεξάγεται Πέμπτη, ο αγώνας του
πρωταθλήματος που προηγείται θα διεξάγεται Σάββατο ή
Κυριακή και το παιχνίδι που ακολουθεί Δευτέρα. Η μονα-
δική προϋπόθεση στην οποία οι ομάδες δικαιούνται να ζη-
τήσουν αναβολή αγώνα ώστε να προετοιμαστούν κατάλ-
ληλα για κρίσιμα Ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι όταν ένας
αγώνας είναι στο μέσο παιχνιδιών για τα πλέι-οφ Ευρω-
παϊκής διοργάνωσης.
Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου του Τσάμπιους
Λιγκ, Γιουρόπα, Κόνφερενς Λιγκ

Η ΑΕΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο στη Δανία θα αντιμε-
τωπίσει στον Γ΄ προκριματικό γύρο την Μπένφικα.  Το
πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου και ο επα-
ναληπτικός στις 9 Αυγούστου.  Αν όχι, θα βρεθεί αντιμέ-
τωπη με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Ο ΑΠΟΕΛ, σε περίπτωση που αποκλείσει την Μπότεφ
στο 2ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, στην επό-
μενη φάση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Κί-
ζιλζαρ (Καζακστάν) – Όσιγεκ (Κροατίας). Πρώτος αγώνας
στο ΓΣΠ, στις 4 Αυγούστου, ρεβάνς στις 11/8.

Άρης: Υψηλό, αλλά όχι ανυπέρβλητο θα είναι το εμπόδιο
του Άρη στον 3ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ.
Αν αποκλείσει την Νέφτσι, κληρώθηκε με τον νικητή του
ζευγαριού Ραπίντ Βιέννης  (Αυστρίας) – Λέχια (Πολωνία).
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου, εντός
έδρας και ο επαναληπτικός στις 11 του ίδιου μήνα.

Απόλλωνας: Ο πρωταθλητής μας Απόλλων θα αντιμε-
τωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)
– Ολυμπιακό Πειραιώς. Μεγάλο φαβορί του ζευγαριού ο
Ολυμπιακός Πειραιώς. n
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε τη
Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Νίκος Αναστασιάδης, στη μαθή-

τρια του Λανιτείου Λυκείου, Ελευθερία Πα-
ναγιώτου, στην οποία απένειμε τιμητική
πλακέτα για το Βραβείο Ήθους και Αθλητο-
πρέπειας που έλαβε στην Παγκόσμια Γυ-
μνασιάδα, επειδή βοήθησε μια συναθλήτριά

της που είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια
του αγώνα.

Ο Πρόεδρος δέχτηκε στο Προεδρικό την
Ελευθερία Παναγιώτου, που είναι αθλήτρια
στίβου, και τους γονείς της.

Παρουσιάζοντας την τιμητική πλακέτα
στην Παναγιώτου, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας αναφέρθηκε στο Βραβείο Ήθους

και Αθλητοπρέπειας που έλαβε στην Παγ-
κόσμια Γυμνασιάδα στην Νορμανδία, τον
περασμένο Μάιο.

Είπε ότι πέραν του γεγονότος ότι υπήρξε
άριστη στην κατάταξη στα 100 και 200
μέτρα, η Ελευθερία καταξιώθηκε να είναι
εκείνη που πήρε το βραβείο του αθλητικού
ήθους.n Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΕΑΝ/ΚΧΡ)

Τιμητική πλακέτα για το Βραβείο Ήθους σε Παγκόσμια Γυμνασιάδα, 
απένειμε ο ΠτΔ, στην Ελευθερία Παναγιώτου



Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι σειρήνες που ήχησαν και σήμερα μάς
θυμίζουν την τραγωδία της προδοτικής
πράξης. Η μεγαλύτερη τιμή αποδίδεται σε
αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την
προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Χρέος μας να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά
να υπάρξει διχόνοια στον τόπο μας.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

15 Ιουλίου Ποτέ ξανά. Το προδοτικό πρα-
ξικόπημα αποτέλεσε την απαρχή των δει-
νών της Κύπρου μας. Επιβάλλεται η ιστο-
ρική μνήμη να λειτουργήσει αποτρεπτικά
στην υποδαύλιση νοσηρών καταστάσεων
και την καλλιέργεια κουλτούρας διχασμού.
Η ενότητα αποτελεί θέμα εθνικής επιβίω-
σης.
Αννίτα Δημητρίου,
Πρόεδρος της Βουλής.

Εμείς οι πολιτικοί οφείλουμε να διδασκό-
μαστε από τις τραγικές συνέπειες που επι-
φέρει ο διχασμός, η έλλειψη σύμπνοιας και
καθαρής στρατηγικής που δίνει διέξοδο και
να μην αφήνουμε κανένα περιθώριο να
επαναλαμβάνονται λάθη που οδηγούν σε
τραγωδίες.Η μνήμη και η γνώση είναι οδη-
γός των προσπαθειών μας για απελευθέρωση και επανέ-
νωση.
Αβερωφ Νεοφύτου,
Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το ερώτημα που με βασανίζει, ως πολίτη
αυτής της χώρας, που μεγάλωσε με το
τραύμα εκείνου του καλοκαιριού του 1974,
είναι αν γίναμε κατά το ελάχιστο σοφότε-
ροι και αν μάθαμε από τα παθήματά μας.
Έχουμε υποχρέωση, όχι μόνο να διασώ-
σουμε τη μνήμη, αλλά να διασφαλίσουμε
μόνιμη ειρήνη και ασφάλεια στις επόμενες γενιές, να δώ-
σουμε την ευκαιρία σε αυτή την υπέροχη πατρίδα να κερ-
δίσει τη μάχη με το μέλλον.
Στέφανος Στεφάνου,
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Ούτε διχασμός υπήρξε, ούτε εμφύλιες δια-
μάχες. Προδοσία υπήρξε, συνομωσία
υπήρξε, ξένοι εγκέφαλοι και ντόπιοι ανεγ-
κέφαλοι υπήρξαν. Αυτή είναι η πραγματική
αλήθεια, όλα τα άλλα δεν αποτελούν παρά
απόπειρα εξαγνισμού και δικαίωσης των
ενόχων. Η εθνική συμφιλίωση σίγουρα
είναι απαραίτητη και οφείλουμε ως λαός και να διδαχθούμε
από την ιστορία μας και να συγχωρέσουμε. Όμως αυτή η
συμφιλίωση γίνεται πολύ πιο δύσκολη, όταν αντί για πα-
ραδοχών και απολογίας, εισπράττουμε έπαρση και παρα-
χάραξη της ιστορίας.
Νικόλας Παπαδόπουλος,
Πρόεδρος Δημοκρατικού Κόμματος.

Προφανώς όλοι οι πρόσφυγες έχουμε ρι-
ζώσει στις ελεύθερες περιοχές, έχουμε απο-
κτήσει ένα νέο σπίτι, νέες κοινωνικές σχέ-
σεις και συνήθειες, την ώρα που φεύγουν
συνεχώς οι παλιότερες γενιές. Όμως, επα-
φίεται στον καθένα από ‘μας τι θα μεταφέ-
ρουμε στα παιδιά μας. Δεν αποκλείεται η
επόμενη γενιά να έχει πιο έντονη την προσφυγική ταυτό-
τητα. Έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα με τους Μικρασιάτες
και Πόντιους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Πρέπει να μιλάμε
για την ιστορία, χωρίς να φοβόμαστε το μάθημα ή την ιστο-
ρική περίοδο. Να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν την
ιστορία και να τους βοηθήσουμε να δώσουν τις απαντήσεις
οι ίδιοι. Δεν θα τους περάσουμε τις δικές μας αλήθειες και
πεποιθήσεις. 
Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου,
Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας Παν. Κύπρου.
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Αύξηση ΑΤΑ 4,2% αυτό τον μήνα 
για συνταξιούχους Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το τέλος
αυτού του μήνα οι συντάξεις κοινωνικών ασφαλί-
σεων αυξάνονται κατά 4,2% διότι το ποσοστό αύξη-

σης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το μέσο όρο του
δευτέρου εξαμήνου του 2021 σημείωσε αύξηση 4,2%. Κατά

συνέπεια θα χορηγηθεί αύξηση στις υφιστάμενες βασικές
και συμπληρωματικές συντάξεις και στην Κοινωνική Σύν-
ταξη από 1η Ιουλίου 2022 κατά 4,2%. 

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του Ιουλίου είναι η δεύτερη
φέτος μετά την αύξηση 1,22% η οποία καταβλήθηκε από
την 1η Ιανουαρίου του φετινού χρόνου. n

Δράσεις και επιτυχίες Ευρωπαϊκών
Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων 
Από το πληροφοριακό δελτίο της Ομοσπονδίας 
Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
Βουλγαρία

Οι μαχητικές κινητοποιήσεις των
Συνομοσπονδιών Δημοσιοϋπαλλη-
λικών Συνδικάτων της Βουλγαρίας
CITUB και Podkrepa οδήγησαν σε
θετικά επιτεύγματα με την περίληψη
κρατικών κονδυλίων στον κρατικό
προϋπολογισμό για σειρά δημοσίων
υπηρεσιών περιλαμβανομένων και μισθολογικών αυξή-
σεων. Μεταξύ άλλων προνοείται αύξηση απολαβών 10% σε
περιφερειακές διοικήσεις και ποσό 15,5 εκατομμυρίων ευρώ
για αυξήσεις προσωπικού δημοτικών αρχών. 

Προνοούνται επίσης αυξήσεις μέχρι 20% για το προσω-
πικό του Υπουργείου Εσωτερικών και το προσωπικό υπη-
ρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προσωπικού υπηρεσιών
απασχόλησης και επιθεώρησης εργασίας. Ποσό 13 εκατομ-
μυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη οφειλόμενης
αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού για τη
διαχείριση της πανδημίας. 

Τέλος ποσό 2,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί για
την αποζημίωση προσωπικού του Εθνικού Ταμείου Ασφά-
λισης μετά από προειδοποιητική απεργία 1500 μελών του
προσωπικού. 
Βέλγιο 

Οι κυριότερες δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις του Βελγίου κατέληξαν σε συμφωνία με την Ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση της χώρας για αυξήσεις απολαβών
και άλλων ωφελημάτων στα 65000 μέλη τους. Πρόκειται
για συμφωνία η οποία θα επιβεβαιωθεί από την κυβερνη-
τική πλευρά και θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2023. 

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση απολαβών σε δημοσι-
οϋπαλληλικό προσωπικό μετά από παρέλευση 20 ετών. Η
συμφωνία προνοεί αυξήσεις 2% για το 2023 και 2% για το
2024 σε προσωπικό κατώτερων βαθμίδων και 1% το 2023
και 1% για το 2024 για προσωπικό ανώτερων βαθμών. 

Η συμφωνία προνοεί επίσης για προσφορά δελτίων γευ-
μάτων 5 ευρώ και επίδομα 500 ευρώ το τέλος του έτους
όπως και δέκατο τρίτο μισθό από το 2025. 

Η συμφωνία προνοεί επίσης σειρά μέτρων για τη βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας με στόχο να καταστεί το
επάγγελμα πιο ελκυστικό για αιτητές. 
Δανία

Οι δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
FOA DSR δημοσιοποίησαν στοιχεία τα οποία επιβεβαι-
ώνουν τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, την υποστελέχωση
και τις ανεπαρκείς απολαβές για το προσωπικό των τομέων
υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

Σύμφωνα με επισκόπηση της Δανέζικης Περιβαλλοντι-
κής Αρχής η οποία κάλυψε 30 000 εργαζόμενους το 23%
του προσωπικού βοηθών κοινωνικής και υγιεινής φροντί-
δας ταλαιπωρείται από πιεστικούς όρους εργασίας  λόγω
της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, της υποχρεωτικής
απουσίας  μεγάλου αριθμού μελών του προσωπικού λόγω
προβλημάτων υγείας και της συνακόλουθης αξιοποίησης
προσωρινού προσωπικού το οποίο δεν διαθέτει την απαι-
τούμενη πείρα και κατάρτιση για την εκτέλεση των επι-
βαλλόμενων καθηκόντων με αποτέλεσμα την αύξηση των
αισθημάτων άγχους και υπερκόπωσης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και
΄Ερευνας τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν κατά 28% οι αι-
τήσεις από νοσηλευτικό προσωπικό για παρακολούθηση

προγραμμάτων κατάρτισης. Η
συνδικαλιστική πλευρά σχολιάζει
ότι τα αποτελέσματα της επισκό-
πησης συνιστούν καταστροφή ει-
δικότερα γιατί ακολουθούν πο-
ρεία συνεχούς διεύρυνσης και
είναι επείγουσα η ανάγκη για
προσφορά βελτιωμένων όρων

απασχόλησης και απολαβών ώστε να καταστεί το επάγ-
γελμα ελκυστικότερο και να αυξηθεί ο αριθμός των αιτη-
τών για προσλήψεις. 
Ιρλανδία

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στις υπηρεσίες φροντίδας και
κοινοτικής πρόνοιας συμμετείχαν σε απεργιακές δράσεις
και διαμαρτυρίες με αίτημα την αύξηση των απολαβών οι
οποίες δεν έχουν παραχωρηθεί από το δημόσιο για 14 τώρα
χρόνια. Μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή στις απεργιακές και
άλλες κινητοποιήσεις από το προσωπικό του τομέα υγείας
το οποίο πλήττεται από υποστελέχωση και έχει ήδη ι υπο-
βαθμισθεί το επίπεδο ποιότητας στις προσφερόμενες εξυ-
πηρετήσεις. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προγραμματίζουν κλι-
μάκωση ων κινητοποιήσεων τους αργότερα το καλοκαίρι
και το ερχόμενο φθινόπωρο. 
Ολλανδία

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του τομέα φροντίδας κι-
νητοποιούνται προς την πλευρά της κυβέρνησης με αίτημα
την έγκριση αυξήσεων για την επίλυση των προβλημάτων
των ανεπαρκών απολαβών και της υποστελέχωσης των
υπηρεσιών. 

Οι ελλείψεις προσωπικού είναι εμφανέστατες σε υπηρε-
σίες φροντίδας αναπήρων, ηλικιωμένων και ατόμων πνευ-
ματικής φροντίδας και αναμένεται ότι οι άμεσες ανάγκες
για προσλήψεις προσωπικού 49,000 ατόμων θα αυξηθούν
στις 117,000 το 2030. 

Προβλήματα επίσης δημιουργούνται από τη αυξανόμενη
συχνότητα στις απουσίες του προσωπικού ιδιαίτερα σε το-
μείς φροντίδας ηλικιωμένων και η συνδικαλιστική πλευρά
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί η  απασχόληση στον
τομέα πιο ελκυστική ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της
υποστελέχωσης. Οι απολαβές του προσωπικού στον τομέα
φροντίδας είναι κατά 9% χαμηλότερες από ς απολαβές που
προσφέρονται στην ευρύτερη αγορά για παρόμοιες υπηρε-
σίες. Εάν δεν καλυφθεί η ανάγκη για προσλήψεις με νέες
αυξήσεις απολαβών οι δημόσιες υπηρεσίες του τομέα θα
εξαναγκασθούν σε κλείσιμο. 
Γαλλία

Από την 1η Ιουλίου ο δείκτης απολαβών ο οποίος  χρη-
σιμοποιείται για υπολογισμό των απολαβών του δημόσιου
τομέα αυξήθηκε κατά 3.5%. Πρόκειται για την πρώτη άνοδο
του δείκτη από το 2010 και το συνδικαλιστικό κίνημα ζητά
άμεση προσαρμογή των απολαβών παρόλο που οι πραγμα-
τικές ανάγκες δεν θα καλυφθούν από το ποσοστό αυτό της
αύξησης. Λόγω και της μακράς περιόδου κατά τη διάρκεια
της οποίας ο δείκτης απολαβών δεν λειτουργούσε. 

Η CGT ζητά αυξήσεις 10% και η FO αυξήσεις 25% για να
καλυφθεί το μακρύ χρονικά διάστημα που οι απολαβές πα-
ρέμειναν καθηλωμένες. Και μειώθηκε κατά μέχρι και 25%
στην αγοραστική τους αξία. Εκφράζεται όμως και η άποψη
οι παρα τιη αναπλαρκεια των αυξήσεων του 3.5% το ποσο-
στό αυτό παραμένει ένα πρώτο βήμα βελτίωσης. n


