
Ιστορικής σημασίας συμφωνία για την αναβάθμιση
των κλιμάκων των αστυνομικών και πυροσβεστών

ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ με ιδιαί-
τερη ικανοποίηση ανακοίνωσαν ότι
το ζωτικό ζήτημα της αναβάθμισης

των κλιμάκων των αστυνομικών και πυρο-
σβεστών έχει οδηγηθεί σε αίσια κατάληξη
με την επίτευξη σχετικής συμφωνίας.

Μετά από πολύχρονες προσπάθειες και
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ΜΕΠΑ, που
κορυφώθηκαν την τελευταία περίοδο, ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος

Πετρίδης έχει διαβεβαιώσει τις ηγεσίες της
ΠΑΣΥΔΥ, του ΣΑΚ και του ΣΥΠΥΚ ότι η
σκοπούμενη αναβάθμιση των κλιμάκων
των ειδικών αστυνομικών, αστυνομικών και
πυροσβεστών μέχρι το βαθμό του Ανώτε-
ρου Υπαστυνόμου και των αντίστοιχων
βαθμών της Πυροσβεστικής γίνεται αποδε-

κτή και οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις  θα
δρομολογηθούν προς συμπερίληψη στους
προϋπολογισμούς του 2023 με στόχο την
υλοποίησή τους. 

Συγκεκριμένα και με βάση τις σχετικές
συνεννοήσεις προνοείται η αναβάθμιση
όλων των θέσεων κατά μία κλίμακα με δια-
φοροποίηση του βαθμού εισδοχής από τις
συνδυασμένες κλίμακες Α3-Α5-Α7(ιι) στις
συνδυασμένες κλίμακες Α5-Α7-Α8(ι).

ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ χαιρετίζουν
την ιστορικής σημασίας συμφωνία που επι-
τεύχθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών
στο πλαίσιο της οποίας ικανοποιείται το
κυρίαρχο αίτημα των μελών της Αστυνο-
μίας και της Πυροσβεστικής και εκφράζουν
τις θερμές ευχαριστίες τους σε όσους συνέ-

βαλαν στην επίτευξη του σημαντικού αυτού
στόχου.  Ειδικότερα ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και
ΣΥΠΥΚ ευχαριστούν τον Υπουργό Οικο-
νομικών και τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου, τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξεως, τον Αρχηγό της Αστυνομίας που
ήταν συνοδοιπόρος στην όλη προσπάθεια
και τον επικεφαλής της επιστημονικής ομά-
δας που εκπόνησε τις μελέτες για τεκμη-
ρίωση του αιτήματος.  Ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες οφείλονται στον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για τη συμβολή του
στην ευόδωση της όλης προσπάθειας.

Εκφράζεται η βεβαιότητα ότι τα Κοινο-
βουλευτικά Κόμματα που είχαν ταχθεί δια-
χρονικά υπέρ του δικαίου αιτήματος των
συναδέλφων θα υπερψηφίσουν τις σχετικές
πρόνοιες του Προϋπολογισμού. Επισημαί-

νεται παράλληλα ότι το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης επιλαμβάνεται ήδη της τροποποί-
ησης των σχετικών Κανονισμών με στόχο
την κατάθεση τους στη Βουλή για ψήφιση.

ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ διαβεβαι-
ώνουν τα μέλη τους ότι θα βρίσκονται πάν-
τοτε δίπλα από τα μεγάλα  και μικρά προ-
βλήματα που τους απασχολούν και με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα μερι-
μνούν ώστε τα προβλήματα αυτά να οδη-
γούνται στις καλύτερες δυνατές υπό τις
περιστάσεις λύσεις. 

Υπό το φως και της επίτευξης της ιστορι-
κής αυτής συμφωνίας ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και
ΣΥΠΥΚ καλούν όλα τα μέλη τους να τους
περιβάλουν με εμπιστοσύνη και να πυκνώ-
σουν τις γραμμές των δύο Συνδέσμων για
την αποτελεσματική διασφάλιση των συμ-
φερόντων και δικαιωμάτων τους.  n

Συνεχίζεται την επό-
μενη βδομάδα στη
συζήτηση στη Βουλή.   
σελ. 3

Λειτούργησαν με επιτυ-
χία το καλοκαίρι 
που μας αποχαιρετά
παιδική εξοχή, εξοχικά
ΠΑΣΥΔΥ και χορηγη-
μένες διακοπές.    
σελ. 8-9

Με τη χαλάρωση της Πανδημίας

Άμεση ψήφιση Συνταξιοδοτικού
ζητούν οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
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Αναδημοσίευση του διαγγέλματος από την Επίσημη
Εφημερίδα και σχετικές ανακοινώσεις.  σελ. 6

Το διάγγελμα για Εθνικό Κατώτατο Μισθό

Σε συνέχεια της κοι-
νής ανακοίνωσης
ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και
ΣΥΠΥΚ για το θέμα
της αναβάθμισης των
κλιμάκων ειδικών
αστυνομικών, των
αστυνομικών και των
πυροσβεστών, για
πλήρη ενημέρωση
παραθέτουμε αναλυ-
τικά στα δεξιά τον
σχετικό Πίνακα,
όπως αποστάληκε
από το Υπουργείο
Οικονομικών στον
οποίο αποτυπώνεται
η σχετική συμφωνία: 

Μισθολογική αναβάθμιση μελών της Αστυνομίας
και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας



Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Μαριάννα Καϊσή διορίζεται με δοκιμα-

σία στη θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων,
Βουλή των Αντιπροσώπων, από τις 15 Ιου-
λίου 2022.

Η Χρύσω Κασκίρη, Τεχνικός Μηχανικός
(με δοκιμασία), Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Υδρολό-
γου, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, από την
1η Ιουλίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Υδρολόγου, Τμήμα Αναπτύξεως Υδά-
των, από την 1η Ιουλίου 2022: Γεωργία Γε-
ωργίου, Αντώνης Θωμά.

Η Άντρη Χαννή, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Κτηματο-
λογικού Γραφέα, Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, από την 1η Ιουλίου 2022.

Η Ευλαμπία Ευλαμπίου, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός (με δοκιμασία), διορί-
ζεται με δοκιμασία στη θέση Ταχυδρομικού
Λειτουργού, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρε-
σιών, από την 1η Ιουλίου 2022.

Ο Ζαννέττος Τσιαλής, διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού,
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, από την
1η Ιουλίου 2022.

Ο Λουκάς Λουκά διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, Τμήμα
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με
τους περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές
Διατάξεις) Νόμους, από τις 15 Ιουλίου 2022.

Ο Παρθένιος Ξενοφώντος, Εργατικός
Λειτουργός (με δοκιμασία), Τμήμα Εργα-
σίας, διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Λει-
τουργού Άμυνας, Υπουργείο Άμυνας, από
τις 15 Ιουλίου 2022. 

Η Άντρια Νικολάου, Βοηθός Ασφαλιστι-
κός Λειτουργός (με δοκιμασία), Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Άμυνας, από
τις 15 Ιουλίου 2022. 

Η Κυριακή Παλέση, Τεχνικός Μηχανικός
(με δοκιμασία), Υπουργείο Εσωτερικών, διο-
ρίζεται με δοκιμασία στη θέση Λειτουργού
Άμυνας, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Η Αγγέλα Καμπούρη, Βοηθός Τελωνείων
(με δοκιμασία), Τελωνεία, διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Άμυνας, από
τις 15 Ιουλίου 2022. 

Ο Γεράσιμος Παντελιάς, Λειτουργός Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (με δο-
κιμασία), διορίζεται με δοκιμασία στη θέση

Λειτουργού Άμυνας, από τις 15 Ιουλίου
2022. 

Η Σοφία Κακουλλή, Διοικητικός Λει-
τουργός (με δοκιμασία), Γενικό Διοικητικό
Προσωπικό, διορίζεται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Άμυνας, από τις 15 Ιου-
λίου 2022. 

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Άμυνας, από τις 15 Ιου-
λίου 2022: Σαλώμη Βιολάρη, Χριστόφορος
Νικολάου, Μαρία Ξυρίχη. 

Η Δέσποινα Σπύρου, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός (με δοκιμασία), διορίζεται
με δοκιμασία στη θέση Τεχνικού Μηχανι-
κού, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στην ειδι-
κότητα της Υδρολογίας, Γεωλογίας, Διαχεί-
ρισης Υδάτινων Πόρων, από τις 15 Ιουλίου
2022. 

Η Εμορφία Κωνσταντινίδη, Επιθεωρητής
Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, διορίζεται στη
θέση Τεχνικού, Μεταλλεία, από τις 15 Ιου-
λίου 2022. 

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου διορίζε-
ται με δοκιμασία στη θέση Επιθεωρητή Ερ-
γασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων, από την 1η Αυγούστου 2022. 

Η Νεοκλεία Κωνσταντίνου, Κτηματολο-
γικός Γραφέας (με δοκιμασία), διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού (με προσόν Απολυτηρίου), από
την 1η Αυγούστου 2022. 

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Απολυτηρίου), από την 1η Αυ-
γούστου 2022: Ιωσήφ Αλαμπρίτης, Μαρία
Λεωνίδου, Μάρκος Μιλτιάδης, Μάριος Σω-
τηρίου, Όλγα Μιχαήλ. 

Ο Ευάγγελος Χαρίση, διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λει-
τουργού (με προσόν Λογιστικής), από την
1η Αυγούστου 2022.

Η Ελένη Κλείτου διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουρ-
γού (με προσόν Δακτυλογραφίας), από την
1η Αυγούστου 2022. 

Η Φωτεινή Χριστοφόρου, διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού (με προσόν Απολυτηρίου), από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022. 

Η Κωνσταντίνα Μαγείρου, διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού (με προσόν Δακτυλογραφίας),
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Σταυρούλα Ευγενίου διορίζεται με δο-

κιμασία στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Αρχαι-
οτήτων, από την 1η Αυγούστου 2022. 

Ο Στέφανος Κοσμά, Λειτουργός Πληρο-
φορικής (με δοκιμασία), διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Αε-
ροναυτιλίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
στον Τομέα Ασφάλειας, Ποιότητας και
Προστασίας, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Ο Μάριος Χατζηγεωργίου, Βοηθός Τελω-
νείων (με δοκιμασία), διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Αερο-
ναυτιλίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας,
στον Τομέα Ασφάλειας, Ποιότητας και
Προστασίας, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Η Ελένη Παπαβαρνάβα διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών
Αεροναυτιλίας, από τις 15 Ιουλίου 2022.  

Η Ζιανέτ Σιαχουάν, Βοηθός Τελωνείων,
διορίζεται στη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών
Αεροναυτιλίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, στον Τομέα Σχεδιασμού και Επιχειρη-
σιακής Υποστήριξης, από τις 15 Ιουλίου
2022. 

Ο Πλούταρχος Αναστασίου, Διοικητικός
Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Ελεγκτή
Τεχνικού Ελέγχου (Κατηγορία Β – Ηλε-
κτρολογική Μηχανική), Ελεγκτική Υπηρε-
σία, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Φάνος Κουρουφέξης, διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υφυ-
πουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, από τις 15
Ιουλίου 2022. 

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Απολυτηρίου), από την 1η Αυ-
γούστου 2022: Χρίστος Θεοδώρου, Πανα-
γιώτης Χαραλάμπους, Ανδρούλα Κωνσταν-
τίνου. 

O Παναγιώτης Αργυρίδης διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Ελεγκτή, Ελεγκτική
Υπηρεσία, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022. 

Η Χαρούλα Γρηγοριάδου, Βοηθός Τελω-
νείων, διορίζεται στη θέση Λειτουργού Άμυ-
νας, Υπουργείο Άμυνας, από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022. 

Η Μαρία Στυλιανού, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός (με δοκιμασία), διορίζεται
με δοκιμασία στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κι-
νήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022: Έλενα Γαβριηλί-
δου, Άννα-Μαρία Μαυροχάννα.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
Η Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου, Λει-

τουργός Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής
Ιδιοκτησίας Α΄, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών
και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προάγεται στη
θέση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής
Ιδιοκτησίας, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Η Μαρία Κωνσταντίνου, Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φο-
ρολογίας, προάγεται, στη θέση Λειτουργού
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Α΄, αναδρο-
μικά από τις 15 Μαΐου 2017. 

Ο Δώρος Παναγίδης, Μηχανικός Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, 1ης Τάξης, Υπουργείο Άμυ-
νας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Μηχα-
νικού Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Άμυ-
νας, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Περιβάλλοντος,
Τμήμα Περιβάλλοντος, προάγονται στη
θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος Α', από
τις 15 Ιουλίου 2022: Ανδρέας Αθανασιάδης,
Μαρία Δημητρίου.

Οι πιο κάτω Κτηματολογικοί Λειτουργοί,
2ης Τάξης, προάγονται στη θέση Κτηματο-
λογικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, από τις 15
Ιουλίου 2022: Ευριδίκη Ρ. Νικολαΐδου, Κα-
τερίνα Ματθαιού, Ρίτα Ανδρονίκου.

Η Μαρία Χ. Παλουρτή, Κτηματολογικός
Γραφέας, προάγεται στη θέση Βοηθού Κτη-
ματολογικού Λειτουργού, από τις 15 Ιου-
λίου 2022. 

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Επιθεωρητές, Ανα-
δασμός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο-
μετρίας, προάγονται στη θέση Ανώτερου
Τεχνικού Επιθεωρητή, Αναδασμός, από τις
15 Ιουλίου 2022: Αλέκος Αλεξάνδρου, Σο-
λωμής Φλ. Σολωμή.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Λειτουργοί Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού, προάγον-
ται στη θέση Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, από τις 15 Ιου-
λίου 2022: Μαρία Κλεάνθους-Καλλή,
Μαρία Χαραλάμπους-Αλεξάνδρου,  Ελίζα
Λοΐζου.

Ο Γεώργιος Ιουλιανού, Ανώτερος Λει-
τουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, προάγεται στη θέση Πρώτου Διοικητι-
κού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσω-
πικό, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Η Ελένη Δαμιανού, Διοικητικός Λειτουρ-
γός Α΄, προάγεται στη θέση Πρώτου Διοι-
κητικού Λειτουργού, από τις 15 Ιουλίου
2022.

Ο Χρύσανθος Χρυσάνθης, Λειτουργός
Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Α΄, προ-
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Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου παρέλαβε

από την Επίτροπο Νομοθεσίας κα Λουίζα
Χριστοδουλίδου Ζαννετου, στην παρουσία
των μελών της ΕΔΥ, ενοποίηση στην ελλη-
νική του Νόμου περί Δημόσιας Υπηρεσίας
του 1990, καθώς και μετάφραση στην αγ-
γλική του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για
Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημό-

σια Υπηρεσία Νόμου του 2022.
Τα δύο έγγραφα παραδόθηκαν τόσο σε

έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και
υλοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της ΕΔΥ.

Ο κ. Παπαγεωργίου ευχαρίστησε την Επί-
τροπο για την ταχύτητα με την οποία αντα-
ποκρίθηκε στο αίτημα της Επιτροπής, τονί-
ζοντας ότι οι εν λόγω νομικές εκδόσεις θα
συμβάλουν τα μέγιστα στην ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του
έργου της Επιτροπής. n

Εκδόσεις για αξιολόγηση υποψηφίων
παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της ΕΔΥ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση γί-
νεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για
μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λει-

τουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, η οποία σύμφωνα με τις παρούσες
ανάγκες της υπηρεσίας, προορίζεται για τη
Μονάδα Αναλογιστικών Μελετών.

Περισσότερες πληροφορίες για την θέση
και τα απαιτούμενα προσόντα βρίσκονται

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας www.psc.goc.cy.

Oι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλε-
κτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.goc.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής
Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας
(Αριάδνη), μεθάυριο Παρασκευή, 16 Σε-
πτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. n

Θέση Αναλογιστή στο Υπουργείο Εργασίας Συνέχεια στη σελ. 12



Την άμεση ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Συνταξιοδοτικό
ζήτησαν οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις από την Επιτροπή Οικονομικών

Σε κοινή σύσκεψή τους που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία της 
ΠΑΣΥΔΥ, την Τρίτη  30 Αυγούστου,

οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΗΟ –
ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,
ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΣΑΚ ασχολήθηκαν
επισταμένα με το θέμα του συνταξιοδοτικού
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που εκκρεμεί
υπό μορφή νομοσχεδίου ενώπιον της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προϋπολογισμού.

Ειδικότερα οι Οργανώσεις ομόφωνα, υπο-
γράμμισαν και πάλι την ανάγκη για άμεση
ψήφιση του νομοσχεδίου σε Νόμο για να
αρθεί μια εκκρεμότητα σε ένα καίριο εργα-
σιακό ζήτημα που αφορά δεκάδες χιλιάδες
εργαζόμενους που από την 01.10.2011 
παραμένουν ανασφάλιστοι.  

Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών προχθές Δευτέρα οι
Οργανώσεις επανέλαβαν το αίτημα τους και

επαναβεβαίωσαν προς την Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή ότι αναμένουν από αυτή την

επίσπευση και ολοκλήρωση των απαιτούμε-
νων διεργασιών έτσι ώστε το Νομοσχέδιο

να αχθεί το ταχύτερο στην Ολομέλεια για
την ψήφιση του σε Νόμο, στη βάση των σχε-
τικών συμφωνιών που αποτελούν προϊόν
κοινωνικού διαλόγου και επαναβεβαίωσαν
την ομογνωμία και την αποφασιστικότητά
τους για την υλοποίηση του προαναφερό-
μενου στόχου. 

Στη προχθεσινή συνεδρία της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Οικονομικών επαναλή-
φθηκαν οι εκατέρωθεν εισηγήσεις για 
αλλαγές σε ορισμένες πρόνοιες του νομο-
σχεδίου όπως για την αναδρομική του ισχύ
για κάλυψη όσων αφυπηρέτησαν μετά την
υπογραφή των συμφωνιών. Η συζήτηση
στην Επιτροπή Οικονομικών, με συζήτηση
κατ’ άρθρον όλων των προνοιών του νομο-
σχεδίου στην παρουσία μόνο των εκπροσώ-
πων των αρμόδιων υπηρεσιών. Ακολούθως
αναμένεται ολοκλήρωση των θέσεων των
κομμάτων και παραπομπή του θέματος στην
ολομέλεια για ψήφιση. n
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Στην Επίσημη Εφημερίδα της  26ης Αυ-
γούστου δημοσιεύθηκαν  οι πιο κάτω κενές
θέσεις.

Δύο κενές θέσεις Λειτουργού Ναυτιλίας
στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α8-Α10-Α11.

Τρεις κενές θέσεις Λειτουργού Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρό-
νοιας, θέση Πρώτου Διορισμού με μισθό
Α8-Α10-Α11, Συνδυασμένες Κλίμακες.

Τρεις κενές θέσεις Μηχανικού Τεχνικών
Υπηρεσιών στο Υπουργείο Άμυνας, θέση
Πρώτου Διορισμού με μισθό Α9-Α11-Α12,
Συνδυασμένες Κλίμακες. 

Μία κενή θέση Πρώτου Λειτουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, θέση Πρώτου Διορισμού και Προ-
αγωγής με μισθό Α14(ιι).

Μία κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και

Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην ειδικότητα
της Αναισθησιολογίας, θέση Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής με μισθό Α15(ιι). 

Αιτήσεις  για τις πιο πάνω κενές θέσεις
υποβάλλονται  στην  Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας   μόνο  ηλεκτρονικά στην ιστο-
σελίδα  της ΕΔΥ   (www.psc.gov.cy) ή μέσω
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.
cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή 15 Σε-
πτεμβρίου  2022 και ώρα 14:00. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 2ας Σε-
πτεμβρίου δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω
κενές θέσεις.

Εννέα κενές θέσεις Λειτουργού Οδικών
Μεταφορών στο Τμήμα δικών Μεταφορών
θέση Πρώτου Διορισμού με μισθό Α8 – Α10
– Α11 Συνδυασμένες Κλίμακες. 

Έξι κενές θέσεις Ελεγκτή Μεταφορών στο
Τμήμα Οδικών Μεταφορών θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α2 – Α5 – Α7(ιι) Συν-
δυασμένες  Κλίμακες. 

Πέντε κενές θέσεις Τεχνικού στο Τμήμα
Οδικών Μεταφορών, θέση Πρώτου Διορι-
σμού με μισθό Α2- Α5 - Α7(ιι) Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες.

Αιτήσεις για τις πιο πάνω κενές  θέσεις
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερ-
νητικής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https//eservices.cyprus.gov.cy) μέχρι την
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 9ης Σεπτεμ-
βρίου δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέ-
σεις:

Μία κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού στο
Υπουργείο ΄Αμυνας, θέση Πρώτου Διορι-
σμού με μισθό Α5-Α7-Α8(ι) Συνδυασμένες
Κλίμακες. 

Μία κενή θέση Υδρολόγου στο Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων, θέση Πρώτου Διορι-
σμού με μισθό Α9 – Α12 Συνδυασμένες
Κλίμακες. 

Μία κενή θέση Λειτουργού Παραγωγικό-
τητας στο Κέντρο Παραγωγικότητας (με
απαιτούμενο προσόν στους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές) θέση Πρώτου Διορισμού με
μισθό Α8-Α10-Α11 Συνδυασμένες Κλίμα-
κες. 

Μία κενή θέση Αρχαιολογικού Λειτουρ-
γού στο Τμήμα Αρχαιοτήτων θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α8-Α10-Α11 Συνδυα-
σμένες Κλίμακες. 

Δυο κενές θέσεις Τεχνικού στο Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων θέση Πρώτου Διορισμού με
μισθό Α2-Α5-Α7(ιι) Συνδυασμένες Κλίμα-
κες. 

Αιτήσεις για τις πιο πάνω κενές θέσεις
υποβάλλοντα στην Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας  μόνο ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας της ΕΔΥ  (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διό-
δου Ασφαλείας (Αριάδνη)          (https://es-
ervices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή
30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. n

Κενές Θέσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνελήφθησαν Τουρκοκύπριοι συνδικαλιστές 
λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης

Από την Τουρκοκυπριακό τύπο αναδημοσιεύουμε
την είδηση ότι ο Πρόεδρος της δημοσιοϋπαλληλικής
ΚΤΑΜΣ Γκιουβέν Μπενγκιχάμ και ο Πρόεδρος της

ομότιμης ΤΚ συντεχνίας Kamu–Sen συνελήφθησαν  προχ-
θές Δευτέρα στα κατεχόμενα επειδή στο πλαίσιο αυθόρμη-
της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, μπήκαν στην αίθουσα της λε-
γόμενης «Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας», κατά την διάρ-
κεια συνεντεύξεων υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις
δεσμοφυλάκτων στις ΤΚ κεντρικές φυλακές.

Οι δύο συνδικαλιστές γνωστοί για την επίπονη τους
δράση για τα δικαιώματα των συναδέλφων τους εισήλθαν
στην αίθουσα για ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον της διαδι-
κασίας, στην οποία υπό κανονικές συνθήκες οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις προσκαλούνται ως παρατηρητές, αλλά
σε αυτή την περίπτωση τούτο δεν συνέβη. Επισημαίνουμε
ότι ο Γκιουβέν Μπενγκιχάμ είναι και ο ίδιος μέλος του προ-
σωπικού των ΤΚ φυλακών.

Οι δύο συνδικαλιστές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για
κατάθεση στην «αστυνομική διεύθυνση» Λευκωσίας, μετά
από καταγγελία του «προέδρου» της λεγόμενης επιτροπής
δημόσιας υπηρεσίας.

Οι δύο συνδικαλιστές σε κοινή τους δήλωση κατηγόρη-

σαν τον πρόεδρο της «ΕΔΥ», ότι προσπαθεί να
οδηγήσει την διαδικασία εξετάσεων «μακριά από
την διαφάνεια και την δικαιοσύνη», καταργώντας
ξαφνικά κριτήρια προσλήψεων που ίσχυαν εδώ και
15 χρόνια.

Σε δηλώσεις τους έξω από την «αστυνομική δι-
εύθυνση» Λευκωσίας, μετά την λήψη κατάθεσής
τους, οι Μπενγκιχάμ και Ατάν δήλωσαν ότι δεν
έχουν κάνει τίποτε για το οποίο πρέπει να ντρέ-
πονται. Στο πλευρό των δύο συνδικαλιστών έξω
από την «αστυνομική διεύθυνση» Λευκωσίας ήταν
και ο Γενικός Γραμματέας της συντεχνίας των ΤΚ
δασκάλων, Μπυοράκ Μαβίς, ο οποίος κατάγγειλε
και καταδίκασε τις αντιδημοκρατικές πρακτικές
που εφαρμόζονται εναντίον των ΤΚ συνδικαλι-
στών.

Ο «πρόεδρος» της «ΕΔΥ», Ομέρ Κιοσέογλου δή-
λωσε νωρίτερα ότι η «επιτροπή» είναι δική του και
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διακόπτει ή να εμ-
ποδίζει τις διαδικασίες των συνεντεύξεων, ούτε και
να εισβάλλει στην αίθουσα συνεδριάσεων. «Τι είναι εδώ,
βουνοκορφή κι έρχεται όποιος θέλει;», διερωτήθηκε.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της KTAMS, δήλωσε ότι ο
Κιοσέογλου είτε θα γίνει αντικειμενικός «είτε δεν θα ξανα-
κάτσει σ’ εκείνη την καρέκλα». n

Ο Γκιουβέν Μπενγκιχάμ δεύτερος από αριστερά απευθύνεται σε
συνδικαλιστές σε εκδήλωση για θέματα κοινωνικών ασφαλί-
σεων.
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Στην επέκταση των εξειδικευμένων
Σημείων Εξυπηρέτησης Επιδομάτων
Πρόνοιας (ΣΕΕΠ) σε όλες τις Επαρ-

χίες προχωρά το Υφυπουργείο Κοινωνικής
Πρόνοιας, μετά από σχετική απόφαση που
λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με
τη λειτουργία των ΣΕΕΠ, το Υφυπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας επιδιώκει, ανάμεσα σε
άλλα, την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού
για τα διάφορα επιδόματα που αφορούν την
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρό-
νοιας (ΥΔΕΠ). 

Σε πιλοτική φάση, η ΥΔΕΠ διαχειρίζεται
ήδη Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων
Πρόνοιας στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρε-
σίας στην Λευκωσία, στο Κέντρο Πολίτη
(ΚΕ.ΠΟ.) Προδρόμου στην Λευκωσία και
στο ΚΕ.ΠΟ. Ξυλοφάγου. Σε αυτά έχουν εξυ-
πηρετηθεί από τα μέσα Μαΐου, πέραν των
3.500 πολιτών. 

Εκτιμώντας ότι η λειτουργία των εξειδι-
κευμένων Σημείων συνέβαλε στην πιλοτική
της φάση στην καλύτερη διεκπεραίωση των
αιτημάτων των πολιτών για ζητήματα που
αφορούν τα Επιδόματα του Υφυπουργείου
Κοινωνικής Πρόνοιας, αποφασίστηκε η επέ-
κτασή τους σε όλες τις Επαρχίες. Συνεπώς,
πέραν των ΣΕΕΠ στα Κεντρικά Γραφεία της
ΥΔΕΠ, στην Προδρόμου και στην Ξυλοφά-
γου, έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία τις προ-
ηγούμενες μέρες τα Σημεία στον Πολυδύ-

ναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και
Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας και
στην Κυπερούντα. Το επόμενο διάστημα θα
λειτουργήσουν Σημεία εντός των ΚΕ.ΠΟ.
Λεμεσού και Πάφου, ολοκληρώνοντας έτσι
τον σχεδιασμό. 

Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν
στα Σημεία μόνο κατόπιν διευθέτησης ραν-
τεβού ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελί-
δας της ΥΔΕΠ είτε της ιστοσελίδας των
ΚΕ.ΠΟ., ή τηλεφωνικώς μέσω του τηλεφω-
νικού κέντρου των ΚΕ.ΠΟ. στο 80002000
(δωρεάν κλήση). Τα ΣΕΕΠ λειτουργούν
Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί
μέχρι τις 2:30 το απόγευμα.

Μεταξύ άλλων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης
Επιδομάτων Πρόνοιας θα διενεργούνται οι
πιο κάτω υπηρεσίες:

1. Ενημέρωση των πολιτών για τις πρό-
νοιες των οικείων νομοθεσιών που αφορούν
τα επιδόματα και τα κριτήρια ώστε κάποιος
να θεωρείται δικαιούχος ενός επιδόματος.

2. Παραλαβή αιτήσεων και εγγράφων για
τα επιδόματα που παρέχονται από την
ΥΔΕΠ.

3. Καταχώριση των αιτήσεων, κατόπιν
ελέγχου και επιβεβαίωσης ότι είναι πλήρως
συμπληρωμένες. Σε περιπτώσεις όπου οι αι-
τήσεις δεν είναι ορθά συμπληρωμένες ή δεν
συνοδεύονται από τα απαραίτητα υποστη-
ρικτικά έγγραφα, θα παρέχεται καθοδήγηση

στον πολίτη για τη συμπλήρωσή τους.
4. Παραλαβή και καταχώριση των αλλα-

γών που αφορούν υφιστάμενες αιτήσεις,
όπως ανανέωση ενοικιαστήριων εγγράφων,
προσθήκη τέκνων οικογενειακής μονάδας,
κτλ.

5. Έκδοση βεβαιώσεων λήψης επιδόματος.
Η δημιουργία των ΣΕΕΠ εντάσσεται σε

μια σειρά ενεργειών που προωθούνται από

το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για
αύξηση της παραγωγικότητας και της απο-
τελεσματικότητας της Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης Επιδομάτων Πρόνοιας, με σκοπό την
ταχύτερη εξυπηρέτηση και τον περιορισμό
της ταλαιπωρίας των πολιτών και με γνώ-
μονα την αναβάθμιση του επιπέδου των
προσφερόμενων υπηρεσιών και την ποι-
οτική εξυπηρέτηση των πολιτών. n

Σε λειτουργία Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας 
σε όλες τις Επαρχίες για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών

Επίλυση υποστελέχωσης υπηρεσιών υγείας και φροντίδας 
ζητά το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα από την ΕΕ
Υπόμνημα στη Σύνοδο των Υπουργών Υγείας στην Πράγα 

Οι Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις του τομέα υγείας και
κοινωνικής φροντίδας, μέλη της

Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών Οργανώσεων EPSU, εντείνουν τις
κινητοποιήσεις τους και τις διαπραγματευ-
τικές τους δράσεις με στόχο την εξασφά-
λιση βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και
απολαβών για τα μέλη τους ώστε οι υπηρε-
σίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας να
ανταποκρίνονται απρόσκοπτα στην επιτέ-
λεση του έργου τους. 

Στο πλαίσιο αυτών των στοχεύσεων με
την ευκαιρία της πραγματοποίησης στις 7
Σεπτεμβρίου στην Πράγα του Άτυπου Συμ-
βουλίου Υπουργών των Υγείας της ΕΕ απέ-
στειλε στις 5 Σεπτεμβρίου στους Ευρωπαί-
ους Υπουργούς υπόμνημα με το οποίο επα-
νατονίζεται η ανάγκη για επείγουσα
επίλυση των προβλημάτων της υποστελέ-
χωσης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνι-
κής φροντίδας για να διασφαλίζεται η απο-
τελεσματική λειτουργία τους. 

Επισημαίνεται στο συνδικαλιστικό υπό-
μνημα ότι η υποστελέχωση είναι η κύρια
πρόκληση στα προγράμματα δράσης των
συνδικάτων υγείας και κοινωνικής φροντί-
δας σε ολόκληρη την Ευρώπη και το πρό-
βλημα αυτό αντιμετωπίζεται από τις Οργα-
νώσεις Υγείας με κλιμακούμενο αγώνα για
επίτευξη καλύτερων συνθηκών εργασίας
ώστε να καταστεί ελκυστικότερη η απα-
σχόληση στον τομέα της υγείας και να ευ-
ρύνεται η προσέλκυση αιτητών και να κα-
λύπτονται οι ανάγκες στις ουσιώδεις αυτές
δημόσιες υπηρεσίες. 

Πιο συγκεκριμένα η EPSU ζητά ενέργειες
εκ μέρους των Κοινοτικών Θεσμών για
πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα

Κοινωνικών Δικαιωμάτων με συγκεκριμένη
αναφορά στο δικαίωμα για υγεία και την
κοινωνική φροντίδα. Παράλληλα ζητείται
από τις Κοινοτικές Αρχές αναγνώριση του
COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια
όπως έχει ήδη προταθεί από τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή για την Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία. 

Από τους πρώτους μήνες του 2022 βρί-
σκονται σε συνεχή κλιμάκωση οι συναφείς
δράσεις του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού
Κινήματος. Συγκεκριμένα ανακοινώνονται
και πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας, απεργιακές δράσεις όπως και
διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική
πλευρά στις περισσότερες Ευρωπαϊκές
χώρες με αποτέλεσμα σε ορισμένες περι-
πτώσεις την επίτευξη συμφωνιών για βελ-
τιωμένους όρους απολαβών και άλλα ωφε-
λήματα για το προσωπικό των υπηρεσιών
δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποι-

ήθηκε στην Πράγα, συμμετείχε και ο Κύ-
πριος Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζη-
παντέλα.

Κατά τη σύνοδο, οι Υπουργοί Υγείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν θέματα για
την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και ειδι-
κότερα τις επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο εμβολια-
σμός ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για
την αποτροπή ασθενειών και η Εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης
του Καρκίνου.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις του πολέ-
μου στην Ουκρανία, ο Κύπριος Υπουργός
επικεντρώθηκε στην κατάστρωση ενδελε-
χούς και αποτελεσματικού πλάνου για την
αναδόμηση του Συστήματος Υγείας της Ου-
κρανίας, δήλωνοντας την ετοιμότητα της
Κυπριακής κυβέρνησης για έμπρακτη στή-
ριξη, καθώς η Κύπρος εδώ και 48 χρόνια
βιώνει την προσφυγια και τις επιπτώσεις
που επέφερε η τουρκική εισβολή.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με το Συμ-

βούλιο της Επιτροπής του Health Emer-
gency Preparedness and Response Author-
ity (HERA), οι Υπουργοί Υγείας της Ε.Ε
έτυχαν ενημέρωσης για τα συμβόλαια και
την προμήθεια των επικαιροποιημένων εμ-
βολίων κατά της νόσου COVID-19. Σημει-
ώνεται ότι, μετά από παρέμβαση του Υπουρ-
γού Υγείας κ.  Μιχάλη Χατζηπαντέλα και
του Υπουργού Υγείας της Ελλάδας, κ. Θάνου
Πλεύρη, επιτεύχθηκε συμφωνία με τις φαρ-
μακευτικές εταιρείες και στην περίπτωση
που αδειοδοτούνται νέα εμβόλια από μια
εταιρεία που έχουν αυξημένη αποτελεσματι-
κότητα στις νέες παραλλαγές του ιού, τότε
αυτομάτως όλες οι μετέπειτα παραδόσεις θα
αφορούν την επικαιροποιημένη μορφή του
εμβολίου. Επίσης, μετά από πρόταση του κ.
Χατζηπαντέλα, συμφωνήθηκε όπως τα
κράτη μέλη της ΕΕ, σε περίπτωση μειωμένων
αναγκών σε εμβόλια κατά το 2023, έχουν
την δυνατότητα μεταφοράς των κατανεμη-
θέντων δόσεων στην επόμενη χρονιά.

Όσον αφορά στην Εφαρμογή του Ευρω-
παϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκί-
νου, ο  Υπουργός Υγείας εξήρε το σημαν-
τικό έργο που επιτελείται από την Επίτροπο
Υγείας κα Στέλλα Κυριακίδου, ενώ παράλ-
ληλα ανάφερε ότι η Ευρώπη μπορεί και θα
πρέπει να πρωτοπορεί στην έρευνα και στην
τεχνολογία στον τομέα της Υγείας, θέτον-
τας ως παράδειγμα καινοτόμο ακτινοθερα-
πευτικό εξοπλισμό που αναπτύσσεται στη
Φινλανδία.

Τέλος, ο κ. Χατζηπαντέλα ενημέρωσε την
ολομέλεια για την πρόθεση της Κυπριακής
Δημοκρατίας να ιδρύσει Γραφείο της Περι-
φέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας στην Κύπρο, που θα ασχολείται
με τα λοιμώδη νοσήματα. n
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Καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, διακο-
πές. Ξεκουράζεσαι, ηρεμείς, νιώθεις
άλλος άνθρωπος. Ώσπου έρχεται η

δύσκολη ώρα για την επιστροφή στην κα-
θημερινότητα - και την πραγματικότητα.
Συνήθως το τέλος των διακοπών συνο-
δεύεται από αρνητικές σκέψεις, και άμεση
επαναφορά στην ρουτίνα της καθημερινό-
τητας και τους γρήγορους ρυθμούς της.
Έτσι, η ήρεμη διάθεση που είχες αποκτήσει,
εξανεμίζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε για
να διατηρήσουμε την καλοκαιρινή μας διά-
θεση και την “χαλαρή” εκδοχή του εαυτού
μας ολόκληρο τον χρόνο και μετά την επι-
στροφή στην καθημερινότητα;

10 tips για καλύτερη επιστροφή στην
καθημερινότητα

1.Πάρε μερικά ενθύμια από τις διακοπές
σου (κοχύλια, πέτρες, μαγνήτες ψυγείου)
και τοποθέτησέ τα στον χώρο σου (σπίτι ή
γραφείο) ώστε να είναι ορατά. Kάθε στιγμή
που το βλέμμα σου θα πέφτει τυχαία επάνω

τους, θα σε ταξιδεύουν νοητά πίσω, στις
διακοπές.

2. Συνέχισε να φοράς ανοιχτά χρώματα -
μπορούν να φτιάξουν την διάθεσή σου, μα
και να επηρεάσουν θετικά τους γύρω σου.

3. Συνέχισε τα μπάνια στην θάλασσα και
αφού τελειώσουν οι διακοπές σου. Συνέχισε
τα μπάνια όσο περισσότερο αντέχεις: θα
έχεις καλύτερη διάθεση και υγεία.

4. Διατήρησε επαφή με τη φύση όλο τον
χρόνο. Βόλτες σε πάρκα, βουνό, ή θάλασσα
μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον τρόπο
σκέψης και την διάθεση, ιδιαίτερα όταν γί-
νονται σχετικά συχνά.

5. Οργάνωσε μικρές αποδράσεις μέσα
στην χρονιά. Είτε είναι διήμερα, είτε ακόμα
και μονοήμερες εκδρομές, δοκίμασε να επι-
σκεφτείς νέα και παλιά μέρη σε ότι χρόνο
έχεις διαθέσιμο. Έτσι οι καλοκαιρινές δια-
κοπές δεν θα είναι η μόνη περίοδος του
έτους που θα αποφορτίζεσαι.

6. Δόμησε το πρόγραμμα της καθημερι-
νότητας με χαλαρούς ρυθμούς. Αυτό δεν
σημαίνει αργούς ρυθμούς αλλά ούτε και
τους υπερβολικά πιεσμένους σαν να μας
“κυνηγά ο χρόνος”. Αυτό θα παρατείνει την
χαλάρωση του καλοκαιριού, και θα λει-
τουργήσει ως άμυνα από τις δυσκολίες της
κάθε μέρας.

7. Σκέψου κάποια δραστηριότητα που
έκανες στις διακοπές και σε γέμιζε πολύ και
διατήρησέ την (ίδια ή σε λίγο διαφορετική
μορφή, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες)
στην καθημερινότητα. Μπορεί να παρά-
δειγμα να είναι ένα πλούσιο πρωινό που θα
απολαμβάνεις με την ησυχία σου, ή να δια-
βάζεις το βιβλίο σου κάθε βράδυ ή να βγαί-
νεις για περπάτημα.

8. Μοιράσου τις στιγμές! Συζήτησε για τις

ημέρες των διακοπών με την παρέα που
ήσουν μαζί και εκτύπωσε τις φωτογραφίες.
Βάλε μια φωτογραφία στην οθόνη του υπο-
λογιστή ή κόλλησέ την στο ψυγείο σου. Θα
σε βοηθήσει να νιώθεις μια ζεστασιά και πιο
κοντά με τους φίλους σου ή τον σύντροφό
σου που μοιραστήκατε αυτές τις μέρες και
θα σου θυμίζει πως η ζωή έχει και (πολλές)
όμορφες στιγμές.

9. Μοιράσου τα συναισθήματα! Όταν θα
σε ρωτήσουν πως πέρασες περιέγραψε όχι
μόνο τα μέρη μα και το πως αισθάνθηκες.
Αυτό θα αναζωπυρώσει το βίωμα του συ-
ναισθήματος, κάνοντάς το πιο έντονο, ενώ
είναι εξαίρετη ευκαιρία για να μοιραστείς
και να ανοιχτείς.

10. Έχε πάντα κατά νου πως οι διακοπές
και η διάθεση του καλοκαιριού είναι μία
εσωτερική κατάσταση, την οποία μπορούμε
να επιλέξουμε να διατηρήσουμε σε όλο το
έτος. Είναι ένα state of mind που μπορεί να
μας οδηγήσει σε βελτιωμένη διάθεση και
αυξημένη παραγωγικότητα. n

ΠΗΓΗ: SHAPE.GR

Επιστροφή στην καθημερινότητα: Γίνεται να διατηρήσεις 
την διάθεση των διακοπών και τον υπόλοιπο χρόνο; Αμέ!

Κοινή δήλωση της WFWP ME (Ομο-
σπονδία Γυναικών για την Παγκό-
σμια Ειρήνη, κλάδος Μέσης Ανατο-

λής), της WFWP International (Διεθνής
Ομοσπονδία Γυναικών για την Παγκόσμια
Ειρήνη) και των Κυπρίων γυναικών συμμε-
τεχόντων στο 26ο Συνέδριο Γυναικών για
την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια του 26ου Συνεδρίου
της, με τίτλο «Η Ειρήνη στη Μέση Ανατολή
στα Χέρια των Γυναικών», η Ομοσπονδία
Γυναικών (WFWP) εξέδωσε, μεταξύ άλλων
δηλώσεων, την ακόλουθη δήλωση σχετικά
με την ουσιαστική συμμετοχή των Κυπρίων
Γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και
τις επίσημες ειρηνευτικές διαπραγματεύ-
σεις.

Η Κύπρος είναι de facto διαιρεμένη από
το 1974. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
ξεκίνησαν αμέσως μετά την κατάπαυση του
πυρός. Από την αρχή, οι Κύπριες γυναίκες,
από όλες τις κοινότητες, ήταν πάντα μέρος
των διαδικασιών οικοδόμησης της ειρήνης.
Ειδικά μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974
- το χουντικό πραξικόπημα και την Τουρ-
κική εισβολή-, που είχαν ως συνέπεια τον
αναγκαστικό εκτοπισμό από τα χωριά και
τις πόλεις χιλιάδων ανθρώπων από όλες τις
κοινότητες, τον χαμό των αγαπημένων
τους, και πολλών αγνοουμένων, οι γυναί-
κες δραστηριοποιήθηκαν για την ανοικο-
δόμηση των κοινοτήτων τους και την οικο-

νομική ενίσχυση των οικογενειών τους. Οι
Κύπριες γυναίκες από όλες τις κοινότητες
συνεχίζουν να υψώνουν τις φωνές τους για
ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, επανένωση
του νησιού τους καθώς και για όλα τα δι-
καιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης και
της ουσιαστικής συμμετοχής και την ένταξή
τους στις ειρηνευτικές διαδικασίες επίλυσης
του Κυπριακού προβλήματος. Πολλές έρευ-
νες μας πληροφορούν ότι η συμμετοχή των
γυναικών στις ειρηνευτικές συμφωνίες, είτε
ως μεσολαβήτριες, είτε ως διαπραγματεύ-
τριες , είτε ως υπογράφουσες, έχει ως απο-
τέλεσμα αυτές να διαρκούν 35%, δηλαδή 15
χρόνια, περισσότερο από εκείνες τις συμ-
φωνίες στις οποίες οι γυναίκες απουσίαζαν.

Οι Κύπριες γυναίκες υψώνουν τη φωνή
τους και απαιτούν τα ακόλουθα τόσο από
τους ηγέτες και τις ομάδες τους όσο και από
τους διεθνείς οργανισμούς και όλους τους
ενδιαφερόμενους:

1. Προώθηση της ένταξης και της ουσια-
στικής συμμετοχής των Κυπρίων γυναικών
σε όλα τα στάδια των ειρηνευτικών διαδι-
κασιών σύμφωνα με το ψήφισμα 1325 του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών για τις Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφά-
λεια. Αυτό σημαίνει αξιοποίηση του ηγετι-
κού χαρακτήρα, των ταλέντων, της εμπει-
ρίας και της γνώσης των Κυπρίων γυναικών
σε θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων και
φύλου και όχι μόνο.

2. Αξιοποίηση των τοπικών ΜΚΟ που
ασχολούνται με θέματα κοινωνικού φύλου,
των ακαδημαϊκών ερευνών και πληροφο-
ριών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου
στις επίσημες διαπραγματεύσεις.

3. Ενθάρρυνση και παροχή ευκαιριών για
την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε
διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων
σε όλα τα επίπεδα και προώθηση μιας φεμι-
νιστικής προοπτικής που θα ενισχύσει τις
προτεραιότητες των γυναικών, όπως η εξά-
λειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού
λόγω φύλου, όπως εκδηλώνονται στην
ιδιωτική και δημόσια ζωή των γυναικών.

4. Παροχή της απαραίτητης χρηματοδό-
τησης για κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως
έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα σε
όλες τις κυπριακές κοινότητες, ιδιαίτερα με-
ταξύ των λιγότερο ορατών, των Αρμενίων,
των Λατίνων και των Μαρωνιτών Κυπρίων,
ώστε και εκείνες να εκφράσουν τις ανάγκες
και τις ανησυχίες τους και να γίνει γνωστή
η συμβολή τους στις διαδικασίες οικοδόμη-
σης της ειρήνης.

5. Παροχή οικονομικής βοήθειας στη δη-
μιουργία ενός δικτύου ανάμεσα στις γυναί-
κες από ολόκληρο το νησί για την αντιμε-
τώπιση κοινών κοινωνικών ζητημάτων
όπως η υγεία και η έμφυλη βία λόγω παν-
δημίας, καθώς και η γυναικεία ανεργία
λόγω της επιδείνωσης των κλιματικών και

περιβαλλοντικών συνθηκών.
6. Να κληθούν τα τοπικά ΜΜΕ και τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμμορφω-
θούν με τον σχετικό κώδικα συμπεριφοράς
και να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον
οποίο παρουσιάζουν τις γυναίκες, ειδικά σε
συνδυασμό με το Κυπριακό ζήτημα. Πρό-
κειται για μια έμφυλη εικόνα, όταν συχνά ο
πόνος των γυναικών εργαλειοποιείται και
οι γυναίκες παρουσιάζονται ως θύματα
προς προστασία, ως να στερούνται την δύ-
ναμη για δράση και την ικανότητα τους να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

7. Να ασκηθεί πίεση στους δύο ηγέτες της
κοινότητας για την εφαρμογή του Σχεδίου
Δράσης που έχει συντάξει από κοινού η Τε-
χνική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και
έχει συμπεριληφθεί στην τελευταία (Ια-
νουάριος 2022) έκθεση του ΟΗΕ για την
Κύπρο. Η έκθεση αυτή εξέτασε τα ακό-
λουθα ερωτήματα: Πώς να διασφαλιστεί η
πλήρης και ουσιαστική εκπροσώπηση των
γυναικών στη διαδικασία συνέχισης των
διαπραγματεύσεων. Πώς να γίνει συνεργα-
σία με την κοινωνία των πολιτών, συμπερι-
λαμβανομένων των γυναικείων οργανώ-
σεων, για να ζητηθούν οι απόψεις των
γυναικών στη διαδικασία των διαπραγμα-
τεύσεων. Πώς να συμπεριληφθεί μια προ-
οπτική φύλου σε διαπραγματεύσεις που θα
καταλήξουν στη διευθέτηση του Κυπρια-
κού. n

Σημαντική η Συμμετοχή των Κυπρίων Γυναικών 
στην Κυπριακή Ειρηνευτική Διαδικασία

ΗΚοινοβουλευτική Επιτροπή Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυ-

ναικών συνήλθε σε συνεδρία της Δευτέρα,
12 Σεπτεμβρίου 2022, και συνέχισε τη συ-
ζήτηση του αυτεπάγγελτου θέματος με
τίτλο «Τα ποσοστά γυναικών στη δομή του
κράτους σε σχέση με τις βαθμίδες ιεραρ-
χίας». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα
της άνισης μεταχείρισης και διάκρισης λόγω

φύλου στην εργασία των γυναικών μόνιμων
Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Ειδι-
κότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε από τα
επηρεαζόμενα πρόσωπα για τη διάκριση
που υφίστανται και από εκπροσώπους των
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών αναφορικά
με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας
επί του υπό αναφορά θέματος. Η επιτροπή
αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση ανα-
φορικά με τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μόδιων κρατικών φορέων προς άρση της
διάκρισης και οικονομικής αποκατάστασης
των εν λόγω γυναικών Υπαξιωματικών σε
επόμενη συνεδρία της. 

Πρόκειται για 471 γυναίκες, που είχαν
προσληφθεί ως εθελόντριες κατά τα έτη
1993, 1995 και 1997, με διαχρονικό αίτημα
την αποζημίωσή τους για τα χρόνια που κα-
θηλώθηκαν στις χαμηλές κλίμακες της
Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφεραν οι γυναίκες ενώπιον της
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κα-
ριέρα τους έχει μείνει στάσιμη, αφού δεν
προάχθηκαν και δεν είχαν οικονομική ανέ-
λιξη, την οποία δικαιούνταν, με αποτέλεσμα
η σύνταξή τους να είναι μειωμένη σε σχέση
με τους άντρες συναδέλφους τους, που βρί-
σκονταν στην ίδια σειρά με αυτές. n

Κατάφωρη παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων 
η άνιση μεταχείριση γυναικών Υπαξιωματικών, λένε Βουλευτές



Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

Σύμφωνα με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της 5ης Αυγούστου 2022 ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει διορίσει ως μέλη του Εργατι-
κού Συμβουλευτικού Σώματος για την περίοδο 1/7/2022-30/6/2024 τα ακόλουθα

πρόσωπα, που εκπροσωπούν εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις:
Αντιπρόσωποι Εργοδοτών: Υποδείχθηκαν από:
Μιχάλης Αντωνίου Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
Λένα Παναγιώτου
Δήμητρα Καραντώκη
Μάριος Τσιακκής Κυπριακό Εμπορικό και
Αιμίλιος Μιχαήλ Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ανδρέας Αλέξη
Αντιπρόσωποι Εργαζομένων: Υποδείχθηκαν από:
Σωτηρούλλα Χαραλάμπους Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία
Μιχάλης Παπανικολάου
Χρίστος Τομπάζος
Ανδρέας Φ. Μάτσας Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου
Μιχάλης Μιχαήλ
Χρίστος Καρύδης
Ιωσήφ Αναστασίου Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου
Στις συνεδριάσεις του Σώματος θα παρευρίσκονται επίσης ως παρακαθήμενοι οι κ.κ.

Στράτης Ματθαίου από την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων και Κώστας
Ιωάννου, Παναγιώτης Γεωργίου και Γιώργος Ασιήκαλης που υποδείχθηκαν από και την
Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

2. Οι θέσεις των Αντιπροσώπων του Συνδέσμου Τούρκων Εργοδοτών και Τουρκικού Εμ-
πορικού Επιμελητηρίου και της Συνομοσπονδίας Τουρκικών Συντεχνιών παραμένουν
κενές.

3. Πρόεδρος του Σώματος είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή
αντιπρόσωπος του.

4. Οι όροι εντολής του Σώματος είναι οι ακόλουθοι:
(α) Να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ι) πάνω σε όλα τα εργατικά ζητήματα και την προαγωγή της εργατικής ειρήνης,
(ιι) σε θέματα για τα οποία οι εργοδότες και οι εργοδοτούμενοι έχουν κοινό ενδιαφέρον,
(ιιι) για τρόπους και μέσα ενθάρρυνσης της τακτικής μελέτης από μέρους τόσο των ερ-

γοδοτών όσον και των εργοδοτουμένων, όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την πρό-
οδο και ανάπτυξη της βιομηχανίας,

(β) να υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις αναφορικά με την εργατική νομοθεσία. n
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Ο περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμος (Κεφ. 183). Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 (1)
Από την Επίσημη Εφημερίδα της 2ας Σεπτεμβρίου 2022

Προωθείται η ετοιμασία νομοσχεδίου 
για εφαρμογή συστήματος τηλεργασίας 

Ολοκληρωμένη νομοθεσία για
εφαρμογή  του συστήματος τηλερ-
γασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα

όσο και στο δημόσιο αναμένεται να τεθεί
στη Βουλή για ψήφιση πριν από το τέλος
του χρόνου. Ειδικότερα σε ότι αφορά το δη-
μόσιο έχουν  κοινοποιηθεί ήδη  σχετικές
επεξηγήσεις στις διάφορες υπηρεσίες σε ότι
αφορά την εφαρμογή του  και έχει κληθεί
το προσωπικό να απαντήσει  μέσω  σχετι-
κού  ερωτηματολογίου. Στόχος η αποτελε-
σματική λειτουργία της τηλεργασίας σε δη-
μόσιες υπηρεσίες. 

Ειδική μελέτη για την εφαρμογή της τη-
λεργασίας και άλλων  μορφών  ευέλικτης

απασχόλησης έχει ήδη ανατεθεί στην Price-
waterhouse Coopers και το όλο πρόγραμμα
έχει περιληφθεί και στο Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας 2021-2026.

Νομοθέτημα το οποίο είχε ήδη ετοιμαστεί
πριν μερικούς μήνες συζητήθηκε σε ομάδα
εργασίας του Εργατικού Συμβουλευτικού
Σώματος μετά από  απόφαση των κοινωνι-
κών εταίρων και έχουν διαφανεί διαφορετι-
κές απόψεις  και επιφυλάξεις  κυρίως από
πλευράς των εργοδοτών.. Συνεχίζεται η αν-
ταλλαγή απόψεων και από επίσημης πλευ-
ράς ετοιμάζεται και το σχετικό νομοσχέδιο
για την κατάθεση στη Βουλή  με προοπτική
την ψήφιση  και συνακόλουθη εφαρμογή. n



Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
την Περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

Το Κέντρο Παραγωγικότητας στο
πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψη-
φιακών Δεξιοτήτων και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης θα διοργανώσει σε όλες
τις επαρχίες, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου
– Δεκεμβρίου 2022, προγράμματα κατάρτι-
σης στα πιο κάτω θέματα:

A. Για άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω:
1. Βασικές γνώσεις στη χρήση έξυπνου

κινητού (30 ώρες)
2. Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπο-

λογιστών (30 ώρες)
3. Εφαρμογές Γραφείου και Εργαλεία Συ-

νεργασίας (30 ώρες)
4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ασφα-

λείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (30 ώρες)
5. Ψηφιακές Δεξιότητες για καλύτερη

Υγεία και Ευεξία (27 ώρες)
Β. Για άτομα κάθε ηλικίας:
1. Υπολογιστικά Φύλλα EXCEL (18 ώρες)
2. Υπολογιστικά Φύλλα EXCEL - Προχω-

ρημένο Επίπεδο (15 ώρες)

3. Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης (15 ώρες)

4. Εργαλεία για εξ αποστάσεως εργασία
και εκπαίδευση (15 ώρες)

5. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (12 ώρες)
6. Μηχανογραφημένη Λογιστική με τη

χρήση του Λογισμικού PowerSo Account-
ing (12 ώρες)

Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας και προσφέρονται δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμε-
τοχή μέσω της ιστοσελίδας https:
//www.e-gnosis.gov.cy/training/ ή επικοι-
νωνώντας με τα κατά τόπους Γραφεία του
Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία,
Λεμεσό και Λάρνακα στα τηλέφωνα
22806197, 25873588 και 24812350 αντί-
στοιχα. n

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Introducing the EU Care strategy: 
Stakeholders initial reactions”

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 διεξήχθη διαδικτυακά από
τις Βρυξέλλες το σεμινάριο με τίτλο “Introducing the
EU Care strategy: Stakeholders initial reactions”. 

Διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Παρόχων
Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (EASPD), την AGE Plat-
form Europe, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία
(EDF), την EPSU, την COFACE Families Europe, την 
Social Services Europe και το Eurochild και συμμετείχαν
250 εκπρόσωποι από συνδικαλιστικές και εργοδοτικές ορ-
γανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους Κοι-
νωνικούς Εταίρους. 

Το σεμινάριο ασχολήθηκε με τη νέα Στρατηγική Φροντί-
δας της ΕΕ  που δημοσιοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι
διοργανωτές ελπίζουν ότι αυτή η Στρατηγική Φροντίδας
της ΕΕ θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της πολιτικής κοινω-
νικής φροντίδας σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια σε
τομείς όπως:

• Διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και προσιτή τιμή υπη-
ρεσιών φροντίδας

• Ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας στον τομέα της
κοινωνικής μέριμνας, βελτίωση των συνθηκών αμοιβής και

εργασίας, καθώς και παροχή συνεχούς επαγγελματικής εξέ-
λιξης και σταδιοδρομίας

• Μετάβαση στην κατ’ οίκον φροντίδα και υπηρεσίες που
βασίζονται στην κοινότητα σύμφωνα με τις προσεγγίσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην παροχή περίθαλψης

• Επαρκής και βιώσιμη χρηματοδότηση των υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας

• Αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των ανισοτήτων
που συνδέονται με την κοινωνική φροντίδα

• Περαιτέρω υποστήριξη σε άτυπους και οικογενειακούς
φροντιστές

Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν η κα Katarina Ivanković-
Knežević, Διευθύντρια Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, οι Milan Brglez και Sirpa Pietikäinen,
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και ειση-
γητές της έκθεσης για μια κοινή ευρωπαϊκή δράση για τη
φροντίδα καθώς και εκπρόσωποί 8 ΜΚΟ και Κοινωνικών
Εταίρων. #EUCareStrategy

ΑΠΟΨΗ
Η αναθεώρηση των στόχων της Βαρκελώνης που έχει

θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Θα συμβάλει στην ενίσχυση
της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Θα τονίσει την ανάγκη για υψηλής ποιότητας, προσβάσι-
μες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φροντίδας για παι-
διά και άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. 

Η υιοθέτηση τους από την Κυπριακή Δημοκρατία ως
Κράτος Μέλος, προϋποθέτει την υποστήριξη των εμπλε-
κόμενων τμημάτων όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για Άτομα με
Αναπηρίες και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρό-
νοιας. Η μεταφορά επιπλέον πόρων από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό για την ενίσχυσή τους σε ανθρώπινο δυναμικό
είναι απαραίτητή για την επίτευξη των στόχων. n
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Επιφυλάξεις για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό θέματα ΑΤΑ κ.α.
σε συνεδρία του   Εργατικού  Συμβουλευτικού Σώματος 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 2ας 
Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε Διά-
ταγμα καθορισμού Εθνικού Κατώτα-

του Μισθού το οποίο εκδόθηκε μετά από
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στο
πλαίσιο των προνοιών  του  Περί Κατωτά-
του Ορίου Μισθών Νόμου (Κεφ.183). Το
Διάταγμα  τίθεται σε εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2023 (το πλήρες κείμενο του
Διατάγματος δημοσιεύουμε στην 6η σε-
λίδα).

Ο καθορισμός ΕΚΜ αποτελούσε μακρο-
χρόνιο πάγιο αίτημα του Συνδικαλιστικού

Κινήματος με στόχο την κάλυψη δικαιωμά-
των  εργαζομένων για τους οποίους δεν
εφαρμόζονται συμβάσεις για θέματα απο-
λαβών οι οποίες συμφωνούνται σε διαδικα-
σίες συλλογικών διαπραγματεύσεων. Γι’
αυτό άλλωστε το θέμα απασχόλησε σε 
συνεδρίες του και το Εργατικό Συμβουλευ-
τικό Σώμα όπως  και κατ’ ιδίαν  διαβουλεύ-
σεις της Κυβερνητικής πλευράς με το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα και τις Οργανώσεις
των Εργοδοτών με στόχο την κατάληξη σε
συμφωνία  για επίσημο ΕΚΜ της Κύπρου.
Μετά τη δημοσίευση του Διατάγματος 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Εργοδό-
τες εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις τόσο
για το τελικό ποσό του ΕΚΜ όσο και τη
βάση κατάληξης στο ανακοινωθέν ποσό. 

Αναμένεται ότι το θέμα του Εθνικού Κα-
τώτατου Μισθού  θα συνεχίσει να απασχο-
λεί τις Συνδικαλιστικές και τις  Εργοδοτι-
κές Οργανώσεις με επίκεντρο στα
συζητούμενα στο πλαίσιο του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο σε συ-
νεδρία του αυτό το μήνα θα ασχοληθεί και
με  γενικότερα προβλήματα των εργαζομέ-
νων, όπως το αίτημα για επαναφορά ΑΤΑ

απαλλαγμένη από  τις ισχύουσες χρονικές
και οριακές ρυθμίσεις οι οποίες μηδενίζουν
την αποτελεσματικότητα της για ικανοποι-
ητική αντιμετώπιση των συνεχώς διευρυνό-
μενων προβλημάτων από τον καλπάζοντα
πληθωρισμό.

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις εκφρά-
ζουν επίσης έντονες ανησυχίες για πρόνοιες
του ΕΚΜ και ειδικότερα σε ότι αφορά τη
διαδικασία καθορισμού των απολαβών για
την οποία ζητούν διόρθωση ώστε να βασί-
ζεται σε καθ’ ώραν απασχόληση. n

Του Κωνσταντίνου Καμπουράκου,
Γραμματέας του Κλάδου 
Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών

Στις 8 Οκτωβρίου οι εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού επιπέδων γλωσσών

ΗΥπηρεσία Εξετάσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας υπενθυμίζει το κοινό ότι το

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 θα διοργανώ-
σει Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρ-
κειας στην Ελληνική  και Αγγλική Γλώσσα
στα πιο κάτω επίπεδα:

1. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

(Επίπεδο Γ2)
2. Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

(Επίπεδο Γ1)
3. Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

(Επίπεδο Β2)
4. Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας

(Επίπεδο Γ2)
Σκοπός των Εξετάσεων είναι η Πιστοποί-

ηση Επάρκειας στην αντίστοιχη γλώσσα και

επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατόν να
απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από
διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο
Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών
στις Εξετάσεις αυτές θεωρείται ο υποψή-
φιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη
Γραπτή Εξέταση τουλάχιστον 50%.

Οι Γραπτές Εξετάσεις θα διεξαχθούν σε
χώρους που θα ανακοινωθούν μετά τη συγ-

κέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία
Εξετάσεων. Όλες οι πληροφορίες που αφο-
ρούν στην Εξέταση θα σταλούν έγκαιρα με
προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν  με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τη-
λέφωνα: 22582900, 22582904, 22582929.  n
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Με πλήρη επιτυχία λειτούργησε η παιδική μας εξοχή στο Τρόοδος

Γέμισαν χαμόγελα και χαρούμενες παιδικές φωνές τα Νηπιαγωγεία μας

Η κατασκήνωση της ΠΑΣΥΔΥ μέσα από την  δική μου ματιά
Από Σοφία Μεττή, Κοινωνιολόγος 

Ησχέση μου με την κατασκήνωση της ΠΑΣΥΔΥ, με
πάει περίπου μια δεκαετία πίσω, αρχικά ως επισκέ-
πτη και αργότερα ως ομαδάρχη αλλά και ως γενικό-

τερο προσωπικό. Μέχρι σήμερα για μένα αποτελεί ένα
μέρος που προσφέρει σε όσους βρίσκονται εκεί την πλήρη
εναρμόνιση τους με το φυσικό περιβάλλον του δάσους. 

Είναι εκπληκτικό ότι αρχικά τα παιδιά καταφθάνουν με
εφόδιο τις ηλεκτρονικές του συσκευές, κουβαλώντας την
αστική  τους κουλτούρα, αλλά στην πορεία τους συνεπαίρ-
νει μέρα με την ημέρα το περιβάλλον, η ενασχόληση τους
με φυσικές δραστηριότητες, καθώς και η συναναστροφή
τους με του συνομήλικούς τους σε μία εντελώς διαφορετική
συνθήκη. 

Σε κάθε τέλος κατασκηνωτική περιόδου θα συναντήσεις
παιδιά που βαθύτατα συγκινημένα θα δυσκολευτούν να
αποχωριστούν τους φίλους που απόκτησαν καθώς και τον
χώρο της κατασκήνωσης που τους πρόσφερε μοναδικές
στιγμές χαράς. 

Η κατάβαση στα Καλυδώνια είναι και αυτή μια ξεχωρι-
στή εμπειρία. Αν και αρχικά φαίνεται δύσκολο επίτευγμα για
τα παιδιά, στην πορεία βλέπεις πόσο ενθουσιάζονται και
πόσο καθοδηγεί ο ένας τον άλλο στην πορεία προς τους κα-

ταρράκτες όπου εκεί απλώνεται το μεγαλείο της διαδρομής. 
Εξαιρετική είναι επίσης η επίσκεψη στο εκπαιδευτικό μου-

σείο στην Βάσα Κοιλανίου, όπου τα παιδιά ταξιδεύουν
νοητά σε άλλες εποχές, και έχουν την ευκαιρία να καθίσουν
σε παλιά έδρανα τάξης, σε ειδικό χώρο αναπαράστασης.  

Οι βόλτες στην πλατεία, οι πεζοπορίες στην γύρω περιοχή
αλλά και ο συναρπαστικός νυκτερινός περίπατος με την
αστροπαρατήρηση στο φαντασμαγορικό έναστρο ουρανό
του Τρόοδους έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερο. 

Την πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πόσο κοντά και
λαμπερά μοιάζουν τα αστέρια στο Τρόοδος πραγματικά μα-
γεύτηκα!!! 

Τα βράδια στην κατασκήνωση είναι ακόμα πιο διασκεδα-
στικά, όπου οι ομαδάρχες σε συνεργασία με τον Αρχηγό
διοργανώνουν παιχνίδια και διάφορους διαγωνισμούς. Εν-
δεικτικά να αναφέρω ότι σε ένα διαγωνισμό  θεάτρου, είχα
βοηθήσει δυο κορίτσια να μεταμφιεστούν σε δύο κωμικούς
χαρακτήρες είχαν  προσφέρει ένα άκρως ψυχαγωγικό πρό-
γραμμα με μόνο γνώμονα την φαντασία τους, το χιούμορ
και το ταλέντο τους! Το διασκεδάσαμε όλοι με την ψυχή
μας.  Μέσα από τις νύκτες καραόκε ανακαλύψαμε νέα τα-
λέντα, με εξαιρετικές φωνές, με τα τουρνουά σκάκι και γε-
νικών γνώσεων εντοπίσαμε ιδιοφυείς διαμαντάκια, με τις
χειροτεχνίες σπουδαίους καλλιτέχνες!! Κάθε χρόνο προ-
στίθενται νέες  ζωγραφιές στους τοίχους της  αίθουσας πολ-
λαπλής χρήσης. Με τις αθλοπαιδιές τα παιδιά πέρασαν υπέ-
ροχα και ανακάλυψαν κάποια πόσο όμορφο είναι να έχεις
την άθληση στην ζωή σου. 

Υπήρξαν και οι δύσκολες στιγμές…. Τα παιδιά συμπαρα-
στάθηκαν στο φίλο ή στην φίλη τους που αρρώστησε ξαφ-

νικά ή προέκυψε ένα ατύχημα και ο/η νοσηλέυτης/τρια  μαζί
με τον Αρχηγό και τους ομαδάρχες φρόντισαν με στοργή
και συμπόνια τα άρρωστα παιδιά μέχρι να τα παραλάβουν
οι γονείς τους. 

Εν κατακλείδι, η κατασκήνωση, δίνει την ευκαιρία στα
παιδιά να βρεθούν ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον όπου
μπορούν να κοινωνικοποιηθούν με άλλους συνομήλικους
τους, να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση τους και την
αυτονομία τους καθώς και να αναπτύξουν την ομαδικότητα
και το αίσθημα της ευθύνης και της συνεργασίας. 

Μια υπέροχη εμπειρία που μένει πάντα χαραγμένη με νο-
σταλγία και αγάπη  στην καρδιά κάθε παιδιού!!! n

Φέτος η παιδική μας κατασκήνωση στο Τρόοδος λειτούργησε από την
πρώτη Ιουλίου μέχρι τις 12 Αυγούστου σε έξι κατασκηνωτικές περιόδους.

Φιλοξενήθηκαν 423 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 9-12 χρονών. 
Για την παιδική μας εξοχή δημοσιεύουμε πιο κάτω σχετικό άρθρο.

Πρώτες βδομάδες του φθινοπώρου
και μαζί με την επιστροφή των μεγά-
λων σε συνθήκες κανονικής εργα-

σίας επέστρεψαν και τα παιδιά της προσχο-
λικής ηλικίας στα νηπιαγωγεία. Από
προχθές Δευτέρα τα 5 νηπιαγωγεία 
ΠΑΣΥΔΥ ζωντάνεψαν με τις φωνούλες των
παιδιών μας και ξανάρχισε  η διαδικασία της
προετοιμασίας τους για τη συστηματικό-
τερη περίοδο της ηλικίας τους που θα ακο-
λουθήσει  στο δημοτικό και στη συνέχεια σε
ανώτερη παιδεία.  

Αυξημένο ήταν και τη φετινή χρονιά το
ενδιαφέρον  για εγγραφή παιδιών συναδέλ-
φων στα Νηπιαγωγεία μας στη Λευκωσία,
τη Λεμεσό, την Πάφο.  Η αδράνεια του κα-
λοκαιριού αξιοποιήθηκε για εκτέλεση των
οποιωνδήποτε προετοιμασιών και οι/αι νη-
πιαγωγοί  μας και το υπόλοιπο βοηθητικό
προσωπικό δέχθηκε με ανοιχτή αγκαλιά
τους νέους μαθητές τους. 

Στα 4 Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ στη  Λευ-
κωσία έχουν εγγραφεί φέτος 477  παιδιά με
114 στα βρεφοκομεία και 50 στην Πάφο. n



Τα 100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και
οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου είναι οι δυο νέες ανα-
μνηστικές σειρές γραμματοσήμων που θέτουν σε κυ-

κλοφορία τα Κυπριακά Ταχυδρομεία μεθαύριο Παρασκευή
16 Σεπτεμβρίου. Η Μικρασιατική Καταστροφή τιμάται στο
1 ευρώ και τα δώδεκα γραμματόσημα για τους Θεούς του
Ολύμπου τιμώνται στα 34 σεντ το καθένα. 
Η Καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού 

Η Μικρασιατική Καταστροφή θεωρείται ως η μεγαλύτερη
συμφορά του Ελληνισμού διαχρονικά. Με το τέλος του Α’
Πρώτου Παγκοσμίου και τις παραχωρήσεις προς το Ελλη-
νικό κράτος δικαιωμάτων διοίκησης στην ακμάζουσα τότε

Σμύρνη λόγω
της ανεπτυγμέ-
νης Ελληνικής
παρουσίας, ακο-
λούθησε η στρα-
τιωτική επιχεί-
ρηση της
Ελλάδας στην
Ανατολία. Δυ-
στυχώς λόγω
ανεπαρκούς δι-
οίκησης και ελ-
λιπούς ανεφο-
διασμού στο
Ελληνικό εκ-

στρατευτικό σώμα, αλλά και ως αποτέλεσμα της στήριξης
Ευρωπαίων ηγετών προς την εκστρατεία του Κεμάλ Ατα-
τούρκ να εκδιώξει τον μη τουρκικό πληθυσμό από την
Μικρά Ασία επιβλήθηκε στο τραυματισμένο Ελληνικό κρά-
τος η Συνθήκη της Λωζάννης η οποία επέβαλε ανταλλαγή
πληθυσμών και ο ελληνισμός εξαφανίστηκε ύστερα από δυο
χιλιάδες χρόνια παρουσίας στην Ιωνία αφήνοντας ανεξί-
τηλα αθάνατα μνημεία του Ελλαδικού πολιτισμού αιώνων. 

Τον Σεπτέμβριο του 1922 οι ορδές των τσετών και ο ακο-
λουθών Τουρκικός στρατός του Ατατούρκ πυρπόλησαν την
ακμάζουσα Σμύρνη πρωτεύουσα της Ιωνίας. Ο Ελληνικός
και ο Αρμενικός πληθυσμός της μεγαλούπολης και της ευ-

ρύτερης περιοχής της σφαγιάστηκε και το μέχρι
τότε περίλαμπρο άστη της Ανατολής μετά τη
λεηλασία από τον Τουρκικό στρατό υποβαθμί-
στηκε σε καταθλιπτικά ερειπωμένο αστικό κέν-
τρο. 

Εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί και οι προ-
σφυγοποιηθέντες Μικρασιάτες ΄Ελληνες, μερι-
κοί από τους οποίους ζήτησαν καταφύγιο και
έδρα για νέα ζωή όχι μόνο στον χώρο της Ελεύ-
θερης Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο μεταλαμ-
παδεύοντας στη νέα πατρίδα ο ψηλό βιοτικό και
πνευματικό τους επίπεδο. Αρνητική για μερι-
κούς η μοίρα στην ιδιαίτερη πατρίδα μας στην
οποία Μικρασιάτες αδελφοί μας πρόσφυγες για
δεύτερη φορά έγινα πρόσφυγες το 1974 με την
Τουρκική εισβολή. 
Η αναμνηστική σειρά για το Δωδεκάθεο 

Οι δώδεκα Θεοί τoυ Ολύμπου είναι oι κύριοι
θεοί της Ελληνικής μυθολογίας που κατοικού-
σαν στην κορυφή τoυ Ολύμπου. Οι Ολύμπιοι
θεοί κέρδισαν την εξουσία νικώντας τους Τιτά-
νες στην Τιτανομαχία.

ΔΙΑΣ: Ο πατέρας των Θεών και ο σπουδαιότερος από αυ-
τούς. Θεός των καιρικών φαινομένων, προστάτης των
ξένων, της οικογένειας και της γονιμότητας. Ακόμη ήταν
θεός του κεραυνού και του ουρανού.

ΗΡΑ: Σύζυγος του θεού Δία. Ήταν προστάτιδα του γάμου
και της συζυγικής πίστης. Βασίλισσα θεών και ανθρώπων.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Θεός της μαντικής τέχνης, της μουσικής και
του χορού, της ηθικής τάξης και της λογικής. Ήταν ακόμα
θεραπευτής θεός.

ΑΘΗΝΑ: Θεά της Σοφίας, του πολιτισμού, της πολεμικής
τέχνης, της στρατηγικής και προστάτιδα κάθε ανθρώπινης
τέχνης και ωφέλιμης απασχόλησης.

ΑΡΗΣ: Θεός της μάχης και του πολέμου. Ήταν γιος του
θεού Δία και της θεάς Ήρας.

ΑΡΤΕΜΙΣ: Θεά της άγριας φύσης, του κυνηγιού, των
ζώων και της γονιμότητας. Κόρη του Δία και της θεάς Λη-
τούς, δίδυμη αδερφή του θεού Απόλλωνα.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Θεός της φωτιάς, των ηφαιστείων, της με-
ταλλουργίας και προστάτης των τεχνιτών. Ήταν ακόμα ο
κατασκευαστής των όπλων των θεών.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ: Η Αφροδίτη, η οποία αναδύθηκε από τη θά-
λασσα, ήταν η Θεοποίηση της γυναικείας ομορφιάς, Θεά
του έρωτα και της αγάπης. Θεοί και θνητοί, ήταν όλοι
μπλεγμένοι στα ερωτικά της δίχτυα.

ΕΡΜΗΣ: Ήταν ο αγγελιαφόρος των θεών, κήρυκας και
ψυχοπομπός, προστάτης του εμπορίου.

ΕΣΤΙΑ: Η θεά Εστία ήταν η μεγαλύτερη κόρη και το
πρώτο παιδί του Κρόνου και της Ρέας, γι' αυτό και τέθηκε
επικεφαλής όλων των μεγάλων Θεοτήτων. Προστάτιδα της
οικογενειακής ευτυχίας.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ: Θεός της θάλασσας, των ποταμών, των
πηγών, των πόσιμων νερών και γενικά του υγρού στοιχείου.

ΔΗΜΗΤΡΑ: Θεά της γης, της γεωργίας, της χλω-
ρίδας, της τροφής, της γονιμότητας και προστάτιδα των 
γεωργών. n
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Η Μικρασιατική Καταστροφή και το Δωδεκάθεο του Ολύμπου
σε δυο αναμνηστικές σειρές γραμματοσήμων των Ταχυδρομείων 

Ακόμη ένα καλοκαίρι έφθασε στο
τέλος του και ήταν το πρώτο καλο-
καίρι μετά και την έναρξη της παν-

δημίας του Κορωνοϊού που ο κόσμος μπό-
ρεσε να απολαύσει ξέγνοιαστα τις διακοπές
του και να επανέλθει σε μεγάλο βαθμό στις
προ πανδημίας συνήθειες του. 

Η ΠΑΣΥΔΥ για ακόμα μία χρονιά, σε συ-
νεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο Coma-
rine Travel και την εταιρεία Tsokkos Hotel-
sand Resorts, προσέφερε στα μέλη της
επιχορηγημένα πακέτα διακοπών από ένα
πλούσιο εύρος ξενοδοχείων διαφόρων κα-

τηγοριών. Συνολικά 1300 οικογένειες από-
λαυσαν τις διακοπές τους εντός Κύπρου εκ-
μεταλλευόμενοι τις χαμηλές τιμές που τους
πρόσφερε η Οργάνωσή μας. 

Καινοτομία του φετινού καλοκαιριού
αποτελεί η προσφορά της ΠΑΣΥΔΥ για επι-
χορήγηση ταξιδιών στο εξωτερικό, όχι μόνο
με έκπτωση επί του αεροπορικού εισιτηρίου
του μέλους αλλά και όλης της οικογένειας
του. Τα ταξίδια τους στο εξωτερικό μέσω της
ΠΑΣΥΔΥ επέλεξαν να πραγματοποιήσουν
160 οικογένειες αγκαλιάζοντας με αυτό τον
τρόπο την πρωτοβουλία.

Τέλος, 410 οικογένειες επέλεξαν για το
καλοκαιρινό τους διάλειμμα τα διαμερί-
σματα που διατηρεί η οργάνωσή μας στις
Πλάτρες και την Πάφο (δεξιά και αριστερα
στις φωτογραφίες μας). 

Ευελπιστούμε όλα τα μέλη μας που επέ-
λεξαν τα επιχορηγημένα πακέτα που προ-
σφέραμε να περάσαν όμορφες και ξεκούρα-

στες καλοκαιρινές διακοπές που να αντα-
ποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους. Όπως
έχουμε αποδείξει και τις προηγούμενες χρο-
νιές προτεραιότητα της ΠΑΣΥΔΥ αποτελεί
και η ευημερία των μελών της και έτσι ανα-
ζητά συνεχώς νέους τρόπους προς αυτή την
κατεύθυνση. n

Διακοπές στα εξοχικά μας σε Πλάτρες και Πάφο επιχορήγηση σε ξενοδοχεία 
και ταξίδια για συναδέλφους μας, στο εξωτερικό πρόσφερε η Οργάνωση μας



Διασφάλιση επαρκών κατώτατων 
μισθών στην ΕΕ

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει νέους
κανόνες για τη διασφάλιση κατώτατων μισθών
που παρέχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο
στην ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει
τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση αξιοπρε-
πούς εισοδήματος για όλους τους εργαζομένους
της ΕΕ. Η εργασιακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δε-

καετία, και οι οικονομικές υφέσεις, όπως εκείνη που ακολούθησε την πανδημία του
COVID-19, αναδεικνύουν τη σημασία του καθορισμού επαρκών κατώτατων μισθών για
την προστασία των πιο ευάλωτων εργαζομένων.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία τον Ιούνιο, κατόπιν πρότασης
κανονισμού της Επιτροπής για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν
σε ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο. Οι ευρωβουλευτές προσδοκούν ότι οι νέοι κανόνες θα οδη-
γήσουν σε αύξηση των πραγματικών μισθών και μείωση του ανταγωνισμού ως προς το κό-
στος εργασίας στην ενιαία αγορά, καθώς και στον περιορισμό του μισθολογικού χάσμα-
τος μεταξύ των φύλων (αφού σχεδόν το 60% των χαμηλόμισθων στην ΕΕ είναι γυναίκες).

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο εθνικός νόμιμος κατώτατος μισθός δια-
σφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Για την αξιολόγηση της επάρκειας, οι χώρες της
ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εξής εργαλεία:

- να συγκρίνουν τον ελάχιστο καθαρό μισθό με τον όριο της φτώχειας
- να αξιολογούν την επάρκεια των κατώτατων μισθών σε σχέση με την αγοραστική τους

δύναμη
- να καθορίσουν ένα “καλάθι αγαθών και υπηρεσιών” σε πραγματικές τιμές
- να εφαρμόζουν ενδεικτικές τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται ευρέως διεθνώς,

όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού
Κάθε χώρα θα καθορίσει το επίπεδο του κατώτατου μισθού λαμβάνοντας υπόψη τις κοι-

νωνικοοικονομικές της συνθήκες, την αγοραστική δύναμη των ελάχιστων αμοιβών, τα μα-
κροπρόθεσμα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας και τις εθνικές εξελίξεις.

Ο κατώτατος μισθός είναι η χαμηλότερη αμοιβή που οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν
για την εργασία τους. Παρότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν κάποιο είδος κατώτα-
του μισθού, συχνά δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα διαβίωσης. 

Οι μηνιαίοι κατώτατοι μισθοί στις χώρες της ΕΕ για το 2021 κυμαίνονται από 332 ευρώ
στη Βουλγαρία έως 2.256 ευρώ στο Λουξεμβούργο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο
κόστος διαβίωσης. n

Η κατάσταση στην εργασιακή πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε
στην πολιτική της ΕΕ για την απασχόληση και
τα κοινωνικά δικαιώματα κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2022, όλα τα βλέμματα στρέφονται
τώρα στην τσεχική προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ για να δούμε αν αυτή η δυναμική θα συ-
νεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η γαλλική προεδρία έληξε τον Ιούνιο, επι-
τυγχάνοντας συμφωνία για αρκετές προτάσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της δικαιοσύνης
στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την ενίσχυση της ισότητας των
φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

Σύμφωνα με τον Τσέχο υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Marian Jurečka,
η ισότητα των φύλων στην εργασία θα συνεχίσει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες
τους επόμενους μήνες.

Η προεδρία θα προσπαθήσει να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την οδηγία για τη δια-
φάνεια των αμοιβών σε μια προσπάθεια να κλείσει το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και
γυναικών στην ΕΕ, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε περίπου 14%, δήλωσε ο Jurečka στους νο-
μοθέτες της ΕΕ τον Ιούλιο.

Η προτεινόμενη οδηγία παρέχει στους αιτούντες εργασία το δικαίωμα να λαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με το εύρος των αμοιβών των θέσεων για τις οποίες υποβάλλουν αί-
τηση. Επιπλέον, θα έχουν το δικαίωμα σε δεδομένα με ανάλυση κατά φύλο, που θα τους επι-
τρέπουν να ελέγχουν αν οι γυναίκες και οι άνδρες αμείβονται εξίσου για την ίδια εργασία
ή για εργασία ίσης αξίας.

Οι νέοι κανόνες ζητούν από τους εργοδότες με τουλάχιστον 250 υπαλλήλους να υπο-
βάλλουν έκθεση σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και να διενεργούν
αξιολόγηση των αμοιβών τους, εάν το χάσμα υπερβαίνει το 5% χωρίς αιτιολόγηση. Επι-
πλέον, τα θύματα μισθολογικών διακρίσεων θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.

Επί του παρόντος, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν «πολύ μακρινές» θέσεις επί
του φακέλου, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός, ελπίζοντας να διαπραγματευτούν «σταδιακά»
την οδηγία.

Ενώ οι νομοθέτες πιέζουν να επεκτείνουν τους κανόνες σε όλες τις εταιρείες με περισ-
σότερους από 50 εργαζόμενους, είναι επίσης ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με
την ευρωβουλευτή Kira Marie Peter-Hansen, συνεισηγήτρια επί του φακέλου.

«Ως Κοινοβούλιο, θέλουμε αυτή η νομοθεσία να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό
και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σκληρά για να βρούμε κοινό έδαφος κατά τη διάρκεια
της τσεχικής προεδρίας», δήλωσε η ίδια. n

Παρατείνεται για 10 χρόνια 
η περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού

Από 1η Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ ο νέος βελτιωμένος
ευρωπαϊκός κανονισμός για την περιαγωγή, ο οποίος
παρατείνει την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού έως
το 2032. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώ-
τες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οι-
κονομικό Χώρο (ΕΟΧ) να μπορούν να καλούν, να
στέλνουν μηνύματα και να περιηγούνται στο διαδί-
κτυο χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Με τους νέους κανόνες οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ θα απολαμβάνουν καλύτερη
εμπειρία περιαγωγής, με την ίδια ποιότητα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό
όπως στη χώρα τους. Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν επίσης την πρόσβαση σε επικοινωνίες
έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ και εξασφαλίζουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με
τις υπηρεσίες που ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη.

Περιαγωγή: Ίδια ποιότητα κινητής σύνδεσης στο διαδίκτυο και στο εξωτερικό
Οι καταναλωτές θα δικαιούνται πλέον την ίδια ποιότητα κινητής σύνδεσης στο διαδίκτυο

στο εξωτερικό, όπως και στη χώρα τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στη χρήση δικτύων 4G, ή
των πιο προηγμένων δικτύων 5G, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στον προορισμό τους.

Όταν οι καταναλωτές ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν
να συνδέονται αυτόματα με το παρεχόμενο μέσω δορυφόρων δίκτυο του σκάφους. Η
χρήση υπηρεσιών κινητής σύνδεσης που παρέχονται από μη επίγεια δίκτυα μπορεί να υπό-
κειται σε πολύ υψηλές πρόσθετες χρεώσεις. Οι νέοι κανόνες περιαγωγής υποχρεώνουν
τους παρόχους να προστατεύουν τους καταναλωτές τους και να τους ενημερώνουν για τη
μετάβαση των τηλεφώνων τους σε μη επίγεια δίκτυα. Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει να
διακόπτουν αυτόματα τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, εάν το ποσό που χρεώνεται για
τις εν λόγω υπηρεσίες φτάσει τα 50 ευρώ ή άλλο προκαθορισμένο όριο. Οι πάροχοι θα
μπορούν επίσης να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα εξαίρεσης από
την περιαγωγή σε αεροπλάνα και πλοία.

Οι καταναλωτές θα πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες απο-
φάσεις σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών που ενδέχεται να τους επιβαρύνουν με πρόσθετο
κόστος. Οι πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχουν στους καταναλωτές πληροφο-
ρίες σχετικά με τους τύπους αριθμών τηλεφώνου που ενδέχεται να συνεπάγονται πρό-
σθετο κόστος, όταν οι καταναλωτές τους καλούν ή έχουν πρόσβαση σε αυτούς από το εξω-
τερικό. 

Οι νέοι κανόνες περιαγωγής διασφαλίζουν, επίσης, ότι οι πολίτες γνωρίζουν το 112, τον
ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οπουδήποτε
στην ΕΕ για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. n

Γιατί η κυβερνοασφάλεια 
είναι τόσο σημαντική για την ΕΕ ; 

Από κλεμμένα δεδομένα έως μπλοκαρισμένα
συστήματα νοσοκομείων: οι κυβερνοεπιθέσεις
έχουν επικίνδυνες συνέπειες. 

O ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας
και της κοινωνίας  έχει φέρει νέες ευκαιρίες και
προκλήσεις στο προσκήνιο. Υπολογίζεται ότι πε-
ρίπου 125 δισεκατομμύρια συσκευές θα έχουν
συνδεθεί στο διαδίκτυο μέχρι το 2030, από 27
δισεκατομμύρια το 2021, και το 90% των αν-
θρώπων άνω των 6 ετών εκτιμάται ότι θα έχει

διαδικτυακή παρουσία. 
Οι κυβερνοεπιθέσεις συνιστούν προσπάθειες κατάχρησης της πληροφορίας, μέσω της

κλοπής, της καταστροφής ή της έκθεσής της, και έχουν ως στόχο να διακόψουν ή να κα-
ταστρέψουν συστήματα και δίκτυα υπολογιστών.

Η κυβερνοασφάλεια αφορά την ασφάλεια πληροφοριών και επικοινωνιών, τις λειτουρ-
γικές τεχνολογίες και τις πλατφόρμες πληροφορικής που απαιτούνται για τη διασφάλιση
των ψηφιακών συστημάτων.

Η κυβερνοάμυνα περιλαμβάνει την κυβερνοασφάλεια, τις αναλύσεις απειλών και τις
στρατηγικές που στοχεύουν στην προστασία έναντι των απειλών που αφορούν πολίτες,
οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν ιστοσελίδες και email “ψαρέματος” που περιέχουν κακό-
βουλους συνδέσμους και συνημμένα με σκοπό να υποκλέψουν τραπεζικά στοιχεία ή να εκ-
βιάσουν οργανισμούς αφού αποκλείσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα και δεδομένα.

Το ασφαλές διαδίκτυο αποτελεί το θεμέλιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της ΕΕ προ-
ωθώντας λύσεις και απελευθερώνοντας το πλήρες δυναμικό του ώστε ο κόσμος να αισθά-
νεται ασφαλής στο διαδίκτυο. 

Το 2020 το ετήσιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος για την παγκόσμια οικονομία έφτασε
τα 5,5 τρις ευρώ, ποσό διπλάσιο από εκείνο του 2015, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτρο-
πής.

Η ζημιά που προκαλείται από τις κυβερνοεπιθέσεις δεν αφορά μόνο την οικονομία και
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά επηρεάζει τα δημοκρατικά θεμέλια της ΕΕ και απει-
λεί τις βασικές λειτουργίες της κοινωνίας.

Βασικές υπηρεσίες και τομείς ζωτικής σημασίας, όπως οι μεταφορές και η υγεία, εξαρ-
τώνται όλο και περισσότερο από την ψηφιακή τεχνολογία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την ενδυνάμωση της κυβερνοασφάλειας. Τον Μάιο
του 2022, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη διασφάλιση
υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση. n
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Συνεχής η μείωση των μονίμων και αύξηση προσωρινών στο δημόσιο

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Ιούλιο του 2022 αυξήθηκε κατά 161
άτομα (0,3%) σε σύγκριση με τον

αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα
53.118 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό πα-
ρατηρείται μείωση κατά 697 άτομα (-2,6%),
από 26.599 σε 25.902 άτομα. Στο έκτακτο
προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 824
άτομα (4,6%) φθάνοντας τα 18.722 σε
σχέση με 17.898 άτομα τον Ιούλιο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις 
κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το

προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μεί-
ωση -1,9%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρου-
σιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (2,3%) και οφείλεται σε αύξηση
του έκτακτου προσωπικού (9,9%). Σε σύγ-
κριση με τον Ιούνιο του 2022, παρατηρείται
μείωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού,
με εξαίρεση τις Δυνάμεις Ασφαλείας (αύ-
ξηση 0,3%). Η μεγαλύτερη μείωση παρου-
σιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (-2,2%) και οφείλεται σε μείωση
του έκτακτου προσωπικού (-5,8%).

Κάλυψη στοιχείων
Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περι-

λαμβάνονται: η Δημόσια Υπηρεσία, η 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφα-
λείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Ερ-
γάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβά-
νονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι
των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών.
Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνε-
ται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό
προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μο-
νάδες καθώς και το προσωπικό του Κέν-

τρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου
Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις
Ασφαλείας περιλαμβάνονται: η Αστυνομία,
η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική
Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περι-
λαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχι-
κοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων
(Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών
Ομάδων). n
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Στοιχεία Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) το 2ο Τρίμηνο 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το 2ο τρίμηνο του 2022, το εργα-

τικό δυναμικό ανήλθε σε 482.385 άτομα ή
65,1% του πληθυσμού (άνδρες 71,2%, γυ-
ναίκες 59,5%) σε σύγκριση με 466.525
άτομα (63,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του
2021.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν
449.482 άτομα και το ποσοστό απασχόλη-
σης 60,6% (άνδρες 66,9%, γυναίκες 54,9%)
σε σύγκριση με 427.300 άτομα (58,5%) το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32.903
άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,8% του
εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,0%, γυναί-
κες 7,8%) σε σύγκριση με 39.224 άτομα
(8,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Απασχόληση 

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχό-
λησης ήταν 78,0%. Το ποσοστό για τους άν-
δρες ήταν 84,2% και για τις γυναίκες 72,2%.
Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσο-
στό ήταν 75,2% (άνδρες 81,9%, γυναίκες
69,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απα-
σχόλησης ήταν 65,9% σε σύγκριση με 62,2%

στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχό-

λησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό
των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι
Υπηρεσίες με 80,7% και ακολουθούν η Βιο-
μηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,8%
και 2,5% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του
2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρε-
σίες 78,5%, Βιομηχανία 18,6% και Γεωργία
2,9%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το
10,9% της συνολικής απασχόλησης ή
48.858 άτομα (άνδρες 9,0%, γυναίκες
13,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο
τρίμηνο του 2021 ήταν 11,4% (άνδρες
10,1%, γυναίκες 12,8%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το
89,1% ή 400.630 άτομα ήταν υπάλληλοι,
από τους οποίους το 11,4% (45.679 άτομα)
είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο
τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελού-
σαν το 88,1% του συνόλου της απασχόλη-
σης και από αυτούς ποσοστό 13,1% είχε
προσωρινή εργασία.
Ανεργία 

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσο-

στό ανεργίας ήταν 17,6% του εργατικού δυ-
ναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 16,3%,
γυναίκες 18,9%) σε σύγκριση με 17,0% (άν-
δρες 14,8%, γυναίκες 19,3%) στο αντί-
στοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας,

το 49,3% του συνόλου των ανέργων έψαχνε
για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες,
το 13,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ πο-
σοστό 37,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του
2021 ήταν 40,5%, 24,0% και 35,5%. n

Ετήσιες γραπτές εξετάσεις 
για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρε-
σίας Εξετάσεων της Διεύθυνσης
Ανώτερης Εκπαίδευσης η αρμόδια Ει-

δική Επιτροπή που προβλέπεται από τους
Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορι-
σμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του
1998 έως 2021 έχει αναθέσει στην Υπηρεσία
Εξετάσεων τη διοργάνωση και διεξαγωγή
των ετήσιων γραπτών εξετάσεων για πρόσ-

ληψη στη Δημόσια Υπηρεσία.
Οι εξετάσεις αυτές είναι προγραμματι-

σμένες για τις 19/11/2022, (θέσεις των
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει
την κλίμακα Α7), και 3/12/2022 (θέσεις των
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει
την κλίμακα Α8 – πτυχίο ή ισότιμο προ-
σόν). n

Ενισχύεται η συνεργασία μας με Φαρμακεία
για καλύτερη εξυπηρέτηση μελών ΠΑΣΥΔΥ

Με την προσθήκη ενός ακόμη φαρ-
μακείου ενισχύεται η συνεργασία
ΠΑΣΥΔΥ για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των μελών της. Πρόκειται για το
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΡΤΕΛ-
ΛΟΥ ΛΤΔ στη Λεμεσό στη Διασταύρωση
Βασιλέως Κωνσταντίνου 84 & Σπύρου 
Κυπριανού 40Δ, τηλ. 25870288.

Υπενθυμίζουμε ότι στα συνεργαζόμενα με
την ΠΑΣΥΔΥ φαρμακεία τα μέλη της 
Οργάνωσης μας και οι εξαρτώμενοί τους 
δικαιούνται 15% έκπτωση επί της λιανικής
τιμής των φαρμάκων και/ή προϊόντων των
εν λόγω φαρμακείων, εξαιρουμένων των
φαρμάκων που λαμβάνονται μέσω του
ΓεΣΥ. n
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άγεται στη θέση Πρώτου Διοικητικού Λει-
τουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
από τις 15 Ιουλίου 2022.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Διοικητικοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Πρώτου Δι-
οικητικού Λειτουργού, από τις 15 Ιουλίου
2022: Μαρούσα Κονναρή-Ιερωνυμίδου,
Λαμπρινή Γωγάκη, Άντρη Χριστοφόρου,
Νατάσα Οικονόμου, Μαρία-Μικαέλλα Πα-
παδοπούλου. 

Η Ευφροσύνη Γεωργίου, Διοικητικός Λει-
τουργός Α΄, προάγεται στη θέση Πρώτου
Διοικητικού Λειτουργού, από τις 15 Ιουλίου
2022.

Οι πιο κάτω Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης
Τάξης (Καρδιολογίας), προάγονται στη
θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήμα-
τος, στην ειδικότητα της Καρδιολογίας,
αναδρομικά από τις 15 Φεβρουαρίου 2019:
Μάριος Ιωαννίδης, Αμαλία Χατζηγιάννη.

H Μαρία Νικολάου, η οποία αφυπηρέ-
τησε πρόωρα από τις 22 Αυγούστου 2019
και κατείχε τη θέση Ανώτερου Βοηθού Του-
ριστικού Λειτουργού, Υφυπουργείο Τουρι-
σμού, προάγεται στη θέση Ανώτερου Βοη-
θού Τουριστικού Λειτουργού Α΄, Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού (θέση η οποία έχει
μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού),
αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου 2018 μέχρι
την ημερομηνία αφυπηρέτησής της. 

Η Μαρία Καϊσίδου, Λειτουργός Πληρο-
φορικής Α΄, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορι-
κής, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Πληροφορικής, αναδρομικά από
τις 15 Ιουλίου 2012. 

Η Βαθούλα Παναγή-Αντωνιάδου, Λει-
τουργός Παραγωγικότητας Α΄, Κέντρο Πα-

ραγωγικότητας, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρό-
νοιας, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Βοηθός Λειτουρ-
γός Πολιτικής Άμυνας, Πολιτική Άμυνα,
προάγεται στη θέση Βοηθού Λειτουργού
Πολιτικής Άμυνας, 1ης Τάξης, από την 1η
Αυγούστου 2022. 

Ο Άδωνης Κ. Ελευθερίου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Πνευματολο-
γίας-Φυματιολογίας), προάγεται στη θέση
Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
στην ειδικότητα της Πνευματολογίας-Φυ-
ματιολογίας, από τις 15 Ιουλίου 2022. 

Ο Γεώργιος Ιωαννίδης, Βοηθός Διευθυν-
τής Κλινικής/Τμήματος (Παθολογικής Ογ-
κολογίας), προάγεται στη θέση Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της
Παθολογικής Ογκολογίας, από τις 15 Ιου-
λίου 2022. 

Ο Ερωτόκριτος Ευαγγελάκης, Βοηθός
Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Χειρουρ-
γικής Θώρακος), προάγεται στη θέση Διευ-
θυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα
της Χειρουργικής Θώρακος, από τις 15 Ιου-
λίου 2022. 

Οι πιο κάτω, Υγειονομικοί Λειτουργοί, Ια-
τρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, προάγονται στη θέση Υγειονομικού
Λειτουργού Α΄, από τις 15 Ιουλίου 2022:
Αστέρω Κ. Νικολάου, Αριάδνη Χαραλάμ-
πους, Δήμητρα Βρακά-Κάρυου, Μαρία Μι-
χαήλ (Π.Φ. 24925) , Λουκία Α. Τρόκκου,
Αναστάζια Ζαχαριάδου, Ανδρέας Χατζηγε-
ωργίου.

Ο Μιχάλης Μούσκος, Μετεωρολογικός
Λειτουργός Α', Τμήμα Μετεωρολογίας,

προάγεται στη θέση Ανώτερου Μετεωρο-
λογικού Λειτουργού, από την 1η Αυγού-
στου 2022.  

Ο Ιάκωβος Α. Ιακώβου, Μετεωρολογικός
Επιθεωρητής, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Μετεωρολογικού Επιθεωρητή, από την
1η Αυγούστου 2022. 

Ο Νεοκλής Ευλογημένος, Μετεωρολογι-
κός Βοηθός, 1ης Τάξης, προάγεται στη θέση
Μετεωρολογικού Επιθεωρητή, από την 1η
Αυγούστου 2022. 

Η Μαρία Καννάβα, Μετεωρολογικός
Βοηθός, προάγεται στη θέση Μετεωρολο-
γικού Βοηθού, 1ης Τάξης, από την 1η Αυ-
γούστου 2022. 

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξε-
νοι Β’, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται
στη συνδυασμένη θέση Σύμβουλου ή Γενι-
κού Πρόξενου Α’, από την 1η Ιουλίου 2022:
Σάββας Βλαδιμήρου, Σπύρος Μιλτιάδης. 

Οι πιο κάτω Γραμματείς Β΄ ή Υποπρόξε-
νοι, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη
συνδυασμένη θέση Γραμματέα Α΄ ή Πρόξε-
νου, από την 1η Ιουλίου 2022: Νεκταρία Κα-
κούτση, Οδυσσέας Οδυσσέως, Άννα Παπα-
σάββα.

Οι πιο κάτω Χημικοί, 1ης Τάξης, Γενικό
Χημείο του Κράτους, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Χημικού, από την 1η Αυγούστου
2022: Μαρία Αυξεντίου, Χρίστος Κούρτης,
Ανδρομάχη Κατσονούρη.

Οι πιο κάτω Χημικοί, Γενικό Χημείο του
Κράτους, προάγονται στη θέση Ανώτερου
Χημικού, από την 1η Αυγούστου 2022: Χρι-
στόφορος Παπαχρυσοστόμου, Άντρη Βαρ-
νάβα-Τέλλο. 

Ο Νικόλας Πισσαρίδης, Χημικός, 1ης
Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Χημικού, από

την 1η Αυγούστου 2022.
Oι πιο κάτω Λειτουργοί Πληροφορικής

Α΄, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, προ-
άγονται στη  θέση Ανώτερου Λειτουργού
Πληροφορικής, από τις 15 Αυγούστου
2022: Μαρία Κ. Αντωνίου, Κυριάκος Κων-
σταντινίδης, Μηνάς Προδρόμου.

Oι πιο κάτω Λειτουργοί Πληροφορικής
Α΄, προάγονται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Πληροφορικής, από τις 15 Αυγού-
στου 2022: Έλλη Γιαπάτου, Νατάσα Γεωρ-
γίου, Αιμίλιος Αλεξάνδρου.

Oι πιο κάτω Λειτουργοί Πληροφορικής
Α΄, προάγονται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Πληροφορικής, από τις 15 Αυγού-
στου 2022: Ιωάννης Καρασιαλής, Τάσσος
Περικλέους, Κυριάκος Ευθυμίου, Σάββας Κ.
Βρυωνίδης, Νόρμα Κλίππη. 

Ο Γιαννάκης Χαραλάμπους, Τεχνικός
Μηχανικός, Υπουργείο Άμυνας, προάγεται
στη θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης,
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Κυριάκος Ι. Ευσταθίου, Τεχνικός Μη-
χανικός, Υπουργείο Άμυνας, προάγεται στη
θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Μιχάλης Μιχαήλ, Λειτουργός Αρχείων
και Επικοινωνιών, 1ης Τάξης, Υπουργείο
Εξωτερικών, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, από
τις 15 Αυγούστου 2022.  

Οι πιο κάτω Γραμματείς Α΄ ή Πρόξενοι,
Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη
θέση Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Β΄,
από τις 15 Αυγούστου 2022: Δημήτρης Δη-
μητρίου, Διονύσιος Διονυσίου, Αντρέας
Ηλιάδης, Νίκος Παναγιώτου, Γεώργιος Σα-
μουήλ, Μυριάνθη Σπαθή, Χάρης Χρυσο-
στόμου. n

Προαγωγές, Παραιτήσεις, Αφυπηρετήσεις 

«Να προτιμάς να αφήσεις ως μνημείο
στους μεταγενέστερους την καλή
φήμη για την αρετή σου…», είπε ο

αρχαίος ρήτορας Ισοκράτης, θέλοντας να
τονίσει ότι η μεγαλύτερη τιμή για τον άν-
θρωπο μετά τον θάνατό του είναι να χαίρει
καθολικής αναγνώρισης και εκτίμησης, για
το έργο που επιτέλεσε και τον τρόπο που
πορεύθηκε στη ζωή. Με την αναφορά στον
Ισοκράτη άρχισε το χαιρετισμό του ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων κ.Κυριάκος Κούσιος σε εκδήλωση
προς τιμή του πρώην Γενικού Διευθυντή
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, κ. Μίκη Σπαρσή. Ενός συμπα-
τριώτη μας, πρόσθεσε, που χωρίς αμφιβο-
λία, πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο
Κυπριακό Δημόσιο και στην πατρίδα μας
γενικότερα και που δικαίως κέρδισε την
εκτίμηση, την αναγνώριση και τον σεβασμό
όλων. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποι-
ήθηκε με αφορμή το άνοιγμα του Αρχείου
του Μίκη Σπαρσή από το Κέντρο Μελετών
Τάσσος Παπαδόπουλος για αξιοποίηση από
το κοινό και τον ερευνητικό κόσμο.

Ο Μίκης Σπαρσής, έθεσε από πολύ νωρίς
τον εαυτό του στην υπηρεσία του Κυπρια-
κού Δημοσίου και, αφού διετέλεσε Διευ-
θυντής του Τμήματος Βιομηχανικών Σχέ-
σεων, του οποίου υπήρξε πρωτεργάτης και,
για πολλούς, θεμελιωτής, διορίστηκε το
1964 ως Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, θέση την οποία υπηρέτησε με αφο-
σίωση, υπευθυνότητα και επιτυχία για εί-
κοσι ολόκληρα χρόνια.

Το ήθος, η επιμονή, οι διοικητικές δεξιό-

τητες και ικανότητες, η σοβαρότητα και η
συναίσθηση του καθήκοντος που χαρακτή-
ριζαν τον Μίκη Σπαρσή, διέγραψαν μια
σπουδαία επαγγελματική σταδιοδρομία,
που σφραγίστηκε με σημαντικά, για την
κοινωνία των Πολιτών, επιτεύγματα. Επι-
τεύγματα που αφορούσαν τόσο στον εργα-
σιακό τομέα όσο και σε θέματα κοινωνικών
ασφαλίσεων και κοινωνικής πρόνοιας. Ιδι-
αίτερα, μετά τα τραγικά γεγονότα του κα-
λοκαιριού του 1974, η δράση του Μίκη
Σπαρσή στους πιο πάνω τομείς υπήρξε κα-
ταλυτική.

Χρονολογικά, αμέσως μετά τον διορισμό
του Μίκη Σπαρσή ως Γενικού Διευθυντή
του Υπουργείου Εργασίας, επεκτάθηκε η
ασφάλιση στο σύνολο των εργαζομένων μι-
σθωτών, και αυτοτελώς εργαζομένων και
διευρύνθηκε σταδιακά η κάλυψη σε όλους
τους κλάδους παροχών. Μια μεταρρύθμιση
που λειτούργησε καταλυτικά στην αντιμε-
τώπιση της φτώχειας και στη δημιουργία αι-

σθήματος οικονομικής ασφάλειας μεταξύ
των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπατριωτών
μας, με θετική, βέβαια, επίδραση στο οικο-
γενειακό τους περιβάλλον.

Το όνομα του Μίκη Σπαρσή συνδέεται,
επίσης, με την προώθηση και εφαρμογή της
κορυφαίας μεταρρύθμισης του Συστήματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θεσμοθετή-
θηκε από τον Τάσσο Παπαδόπουλο όταν
υπηρετούσε ως Υπουργός Εργασίας, με την
εισαγωγή, το 1980, του «Αναλογικού Σχε-
δίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», με άμεσα
και σημαντικά οφέλη τόσο για τους ασφα-
λισμένους του παλαιότερου σχεδίου όσο
και για τους νεότερους.

Ο Μίκης Σπαρσής, δικαίως θεωρείται εκ
των πρωταγωνιστών της δημιουργίας του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, μιας συμ-
φωνίας που τυγχάνει μέχρι και σήμερα υψη-
λού επιπέδου σεβασμού από όλους τους
κοινωνικούς εταίρους.

Πέραν των πιο πάνω, ο Μίκης Σπαρσής
είχε καθοριστική συνεισφορά στη δημιουρ-
γία σημαντικών φορέων ή ιδρυμάτων, όπως
η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
πρώην Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης, το
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου και το
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (γνωστό
ως ΑΤΙ), σε ένα δύσκολο και γεμάτο προ-
κλήσεις τότε περιβάλλον εργασιακών σχέ-
σεων. Φορείς που διαδραμάτισαν ή και δια-
δραματίζουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στον
εργασιακό τομέα όσο και στην κοινωνία
του γενικότερα.

Ο Μίκης Σπαρσής, συνέχισε την πολύ-
τιμη προσφορά του και μετά την πρόωρη
αφυπηρέτησή του από τη δημόσια υπηρε-

σία το 1984, οπότε και διορίστηκε ως έκτα-
κτος Εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Γρα-
φείου Εργασίας σε χώρες της Ευρώπης, της
Ασίας και της Αφρικής, αφήνοντας πίσω
του ένα σημαντικό έργο και ένα εξαίρετο
όνομα στον διεθνή χώρο, τιμώντας τόσο
τον ίδιο όσο και την ιδιαίτερη του πατρίδα.

Ο Υπουργός Εργασίας αφού αναφέρθηκε
στη συνέχεια σε συναφείς δράσεις της ση-
μερινής Κυβέρνησης έκαμε ειδική αναφορά
στην εισαγωγή του Εθνικού Κατώτατου Μι-
σθού και είπε ότι πρόκειται για εφαρμογή
ενός θεσμού που ενισχύει την προσπάθεια
για κοινωνική δικαιοσύνη και κατατάσσει
τη χώρα μας στον κατάλογο των προηγμέ-
νων ευρωπαϊκών χωρών και ήταν σήμερα
ανάμεσά μας ο Μίκης Σπαρσής είναι βέβαιο
ότι η συγκροτημένη και σε βάθος σκέψη
του θα υποδείκνυε σε όλους μας ότι η θέ-
σπιση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού
ήταν επιβεβλημένη. Θα εξηγούσε επίσης,
πως οι κοινωνικοί εταίροι, θα μπορούν μέσα
από θεσμικές διαδικασίες και στο πλαίσιο
του κοινωνικού διαλόγου, να παρακολου-
θούν και να αναπροσαρμόζουν εξελικτικά
τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, ο οποίος,
κατά γενική ομολογία, παρέχει ένα ελάχι-
στο δίκτυ προστασίας σε σχέση με τις απο-
λαβές, δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Εργασίας εξέ-
φρασε, εκ μέρους της Πολιτείας και του συ-
νόλου του κυπριακού λαού, ευγνωμοσύνη
για τη μακροχρόνια και ανεκτίμητη προ-
σφορά του Μίκη Σπαρσή, ενός άξιου συμ-
πολίτη μας, που υπηρέτησε άοκνα, με ανι-
διοτέλεια και ακεραιότητα τη δημόσια υπη-
ρεσία και την Κύπρο μας. n

Εκδήλωση μνήμης για τον μ. Μίκη Σπαρσή
πρώην Γ.Δ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων

Συνέχεια από σελ. 2



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

Η12η Οκτωβρίου
καθιερώθηκε ως η
«Παγκόσμια Ημέρα

Ρευματοπαθειών» από το
Διεθνή Οργανισμό Ρευματο-
λογίας και Αρθρίτιδας το
1996 και τιμάται κάθε χρόνο
με διάφορες ανά τον κόσμο
εκδηλώσεις, με γνώμονα την
ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση του κοινού, των αρ-
μόδιων φορέων και των ατόμων που έχουν
διαγνωστεί με ρευματικές και μυοσκελετι-
κές παθήσεις και των οικείων τους.

Η Ημέρα αυτή, σηματοδοτεί την παγκό-
σμια συλλογική προσπάθεια βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των Ρευματοπαθών και
αποτελεί την ταυτόχρονη κορύφωση των
διαφόρων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων
που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου,
διοργανώνει και φέτος εκστρατεία στήριξης
προς τους Ρευματοπαθείς, μέσα από τις
δράσεις «Φόρεσε με» και «Περπατώ για
τους Ρευματοπαθείς» στις 9 και 12 Οκτω-
βρίου αντίστοιχα, προβάλλοντας έτσι την
αξία της έγκαιρης διάγνωσης.

Καλούμε το κοινό να συμμετάσχει στις
δράσεις μας στις 9 και 12 Οκτωβρίου, για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα
ρευματικά νοσήματα!

Επικοινωνιακό μήνυμα
του Συνδέσμου μας, το
«ΣΥμποΡΕΥοΜΑστε για
μια καλύτερη ποιότητα
ζωής»

Πρόγραμμα εκδηλώ-
σεων:

9 Οκτωβρίου 2022
➢ Ενημερωτικό Περί-

πτερο στον πεζόδρομο,
μπροστά από την Κεν-

τρική Εξέδρα του Παραλιακού Μετώπου
των Φοινικούδων στη Λάρνακα, από τις
10:00 π.μ. μέχρι τις 18:00 μ.μ.

➢ Η Διαχρονική εκδήλωση του ΣύΡεΚ, με
τη συμβολική πορεία «Περπατώ με τους
Ρευματοπαθείς» η οποία θα ξεκινήσει στις
10.30 π.μ., στο πεζόδρομο μπροστά από την
Κεντρική Εξέδρα του Παραλιακού Μετώ-
που και κατά μήκος της παραλιακής οδού
μέχρι και το Κάστρο.

Η όλη δράση είναι υπό την αιγίδα του
Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.

12 Οκτωβρίου 2022
➢ Παγκύπρια εκστρατεία «Φόρεσε με»,

επώνυμοι, εταιρείες/καταστήματα και πολί-
τες θα φορέσουν τη φανέλα του Συνδέσμου
μας, ως συμβολική ένδειξη στήριξης προς
τους Ρευματοπαθείς, αναρτώντας σχετική
φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. n

Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών
12 Οκτωβρίου 2022
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Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Διεξαγωγή Ενδοτμηματικής Εξέτασης, δυνάμει  των Κανονισμών 17 και 19
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2019

Στις 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00
π.μ. θα διεξαχθεί στο Γραφείο Επι-
τρόπου Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα ενδοτμηματική
εξέταση στη νομοθεσία για την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η
εξεταστέα ύλη και οι Κανόνες διεξαγωγής
της εξέτασης εκτίθενται πιο κάτω:

1. Εξεταστέα Ύλη:
- Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονι-
σμός για την Προστασία Δεδομένων
(ΓΚΠΔ).

- Ο περί Προστασίας των Φυσικών Προ-
σώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων
αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος
125(Ι)/2018), με τις εκάστοτε ισχύουσες
τροποποιήσεις του.

- Ο περί της Προστασίας των Φυσικών
Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από
Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρό-
ληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης
Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης
Ποινικών Κυρώσεων για την Ελεύθερη Κυ-
κλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος
του 2019 (Νόμος 44(Ι)/2019), με τις εκά-
στοτε ισχύουσες τροποποιήσεις του.

- Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε
Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος
του 2017, με τις εκάστοτε ισχύουσες τρο-
ποποιήσεις του.

- Οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία
εφαρμόζει το Γραφείο Επιτρόπου Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
κατά τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προ-
ηγείται της κάθε εξέτασης, η οποία αποδί-
δει στον Επίτροπο εποπτικές εξουσίες και
καθήκοντα.

2. Συμμετέχοντες:

Στην εξέταση δύνανται να συμμετέχουν
όλοι οι κάτοχοι μόνιμης ή προσωρινής ορ-
γανικής θέσης Λειτουργού Γραφείου Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα, καθώς και οι Λειτουργοί Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

3. Γλώσσα και διάρκεια:
Η εξέταση διεξάγεται στην Ελληνική

γλώσσα και έχει διάρκεια δύο ώρες.
4. Χρήση Βοηθημάτων:
Κατά την εξέταση οι συμμετέχοντες επι-

τρέπεται να συμβουλεύονται την οικεία νο-
μοθεσία, η οποία είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα: www.dataprotection.gov.cy.

5. Βαθμολογία:
Το σύνολο της βαθμολογίας της εξέτασης

είναι εκατό (100) μονάδες. Επιτυχών θεω-
ρείται ο συμμετέχων που συγκεντρώνει πε-
νήντα (50) τουλάχιστον μονάδες.

6. Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να

συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει να
υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής τους
στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα μέχρι τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2022, με ηλεκτρονικό μήνυμα
στη διεύθυνση: commissioner@dataprotec-
tion.gov.cy.

7. Επιτροπή:
Την ευθύνη διεξαγωγής της εξέτασης,

στα πλαίσια των παρόντων Κανόνων, έχει
Μόνιμη Τριμελής Επιτροπή που ορίστηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο.

8. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων:
Κατάλογος επιτυχόντων με αύξοντα

αριθμό ταυτότητας, δημοσιεύεται στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο βαθ-
μός επιτυχίας δεν ανακοινώνεται.

9. Επανεξέταση Γραπτών:
Επανεξέταση γραπτών δεν επιτρέπεται.
10. Ημερομηνία Επιτυχίας:
Ως ημερομηνία επιτυχίας στην εξέταση

θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία ο
επιτυχών παρακάθησε σ’ αυτή. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ηλεκτρολυτική μέθοδος επιμετάλ-
λωσης.
2. Λέων Γ΄ ο ...: αυτοκράτορας του Βυ-
ζαντίου - Ευγενείς του Μεσαίωνα, που
πολεμούσαν έφιπποι
3. Ειδικός σύνδεσμος - ... Ναθαναήλ: η
πρωταγωνίστρια της ταινίας «Εκείνο
Το Καλοκαίρι» - Περιοχή της Σαουδι-
κής Αραβίας.
4. Βροχή (αρχ.) -Άιρτον ....: περίφημος
ραλίστας - Μοχθηρή, δύστροπη.
5. Αρχή... γράμματος - Εμπρόθετο
άρθρο - Η κεραία του πλοίου - Αυτά
μέσα στην ... τιμή.
6. Πόλη της Δ. Μακεδονίας - Άρθρο
για... πολλά - ... Λένοξ: γνωστή τρα-
γουδίστρια.
7. Μυρωδιές - Απαγγέλει κάτι δυνατά.
8. Άγιος... του λαού - ... Εξπρές: θρυ-
λικό ευρωπαϊκό τρένο - Όμοια σύμ-
φωνα.
9. Πόλη της Κύπρου - Στέφανος ...: ηθοποιός μας.
10. « ...Η Ένοχος»: ταινία με το Γιάννη Μπέζο
(1989) - Εκλεκτό γένος - Κρατική Υπηρεσία.
11. Αρχή... βροχής -Σκοπός στον οποίο αποβλέ-
πει κανείς - ... Γιαννακοπούλου: έγραψε το «Με-
γάλο Θυμό».
12. Hλεκτρικά φορτισμένο σωματίδιο - Το θη-
λυκό όργανο του άνθους - Όνομα βουλγαρικής
δυναστείας (12ος-13ος αι).
13. Η πρωτεύουσα του Ισημερινού - Μύρια ...:
αμέτρητα - Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης - Σύμφωνο ... άπειρου οδηγού.
14. Όσες φορές (επίρρ.) - Η πρωτεύουσα της
ομώνυμης επαρχίας του νομού Λαρίσης. 
15. Κατώτεροι αξιωματικοί του Ναυτικού -
Παλιά αρχικά της Στρατονομίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο αναφερόμενος σε παλιότερο κράτος της Ευ-
ρώπης στο δυτικό μέρος των Βαλκανίων.
2. Πολικός ...: άστρο της Μικρής Άρκτου - Πρό-
σθεση.
3. ... μοτίβ: σύντομο μουσικό μοτίβο ενσωματω-
μένο σε μεγαλύτερα μουσικά έργα (ξεν.) - ... Στε-
φανίδου: παλιά ηθοποιός - Νοτρ ...: ο καθεδρι-
κός ναός στο Παρίσι.
4. Αυτά στο... βυθό - Κοκαλένιος - Αντικαταστά-
θηκε από το κιλό.
5. Ευχάριστος, ευάρεστος - Κλεινόν...: η Αθήνα -

Οπτικά... δοκάρια.
6. Λον ...: Ασιάτης πολιτικός - Ποταμός της Γαλ-
λίας, εκβάλλει στο Σηκουάνα - Σύντομη ξένη
συμφωνία - Πόσο μεγάλο.
7. Αναφορική αντωνυμία (θηλ. πληθ.) - Οι Τρεις
... γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου.
8.  Έτσι ξέρουν το μάθημα οι καλοί μαθητές
(μτφ.) - Αυτό δε φαίνεται.
9. Το όνομα της Κανέλλη - «Μωρό μου ...»: παλιό
τραγούδι του Μ. Ρακιντζή - Το σύμβολο του ιρι-
δίου.
10. Πρόθεση με απόστροφο - Γιορτάζει στις 17
του Γενάρη - Σαν ...: περίφημο στάδιο του Μιλά-
νου.
11. Πολυτελές κέντρο υδροθεραπείας - Δωρικός
τύπος άρθρου - Ποταμός της Ταϊλάνδης - Είναι,
υπάρχει (αρχ.).
12. Όπερα του Πουτσίνι - Ένα φωνήεν - Διπλό...
βιάζεται.
13. Φυτρώνει στις όχθες ποταμών και λιμνών -
Ηρώδης ο ...: Αθηναίος ρήτορας και σοφιστής
ρωμαϊκής καταγωγής - Πρώτα... στη βεράντα.
14. Τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε με τη δημι-
ουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα - Ο
ουράνιος θόλος. 
15. Κατάληξη αρσενικών ονομάτων - Μισός
(καθ.) - Ανόμοια σε διαστάσεις.
Oι λύσεις στη σελίδα 14



ΗΥπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγ-
χου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών, ενημερώνει ότι κατά τον μήνα Σε-

πτέμβριο 2022 θα πραγματοποιούνται στοχευμένες επιθεωρήσεις σε Παγκύπρια βάση σε ια-
τρούς/νοσηλευτήρια, πλατφόρμες υπηρεσιών.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων
των εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριό-
τητες σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργα-
σία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής
Νομοθεσίας. Παράλληλα, θα γίνονται έλεγχοι σε ότι αφορά
την τήρηση βασικών όρων εργοδότησης (μισθός, ώρες ερ-
γασίας, εβδομαδιαία off κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής
Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες,
εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η πε-
ρίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.  Σε περίπτωση που
αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το
πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.n

Επιθεώρηση γιατρών/νοσηλευτηρίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργα-
νισμού Ασφάλισης Υγείας από την
31η Αυγούστου 2022, η ελάχιστη πε-

ρίοδος του δικαιώματος για αλλαγή προ-
σωπικού ιατρού (ΠΙ) αυξήθηκε από τους έξι
(6) στους δώδεκα (12) μήνες, από την ημε-
ρομηνία εγγραφής των δικαιούχων στον κα-
τάλογο του υφιστάμενου ΠΙ τους.

Επιπρόσθετα, κατά την αλλαγή ΠΙ ο δι-
καιούχος δηλώνει πλέον τον λόγο αλλαγής
ΠΙ, μέσω του Συστήματος Πληροφορικής:

• Στην περίπτωση που υποβάλλεται αί-
τημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ μέσω της
Πύλης Δικαιούχων του Συστήματος Πληρο-
φορικής, ο δικαιούχος συμπληρώνει το
απαιτούμενο πεδίο, ως ακολούθως:

- Διαχείριση προσωπικών ιατρών – Αί-
τημα εγγραφής σε προσωπικό ιατρό: Κατό-
πιν αναζήτησης και επιλογής του προσωπι-

κού ιατρού για τον οποίο θα υποβληθεί αί-
τημα εγγραφής, κατά την επιβεβαίωση του
αιτήματος ο δικαιούχος καλείται να κατα-
χωρήσει τον λόγο αλλαγής προσωπικού ια-
τρού. 

• Στην περίπτωση που η αλλαγή ΠΙ ολο-
κληρώνεται κατόπιν επίσκεψης του δι-
καιούχου στον ΠΙ και εγγραφής του στον
κατάλογο δικαιούχων του από τον ΠΙ, ο
λόγος αλλαγής ΠΙ που δηλώνει ο δικαιού-
χος καταχωρείται στο Σύστημα Πληροφο-
ρικής από τον ΠΙ.

Σημειώνεται ότι και στις δύο πιο πάνω πε-
ριπτώσεις, με την ολοκλήρωση της εγγρα-
φής του δικαιούχου στον κατάλογο ΠΙ, ο
προηγούμενος ΠΙ ενημερώνεται από τον
Οργανισμό για τη διαγραφή του δικαιούχου
και τον λόγο διαγραφής του από τον κατά-
λογο δικαιούχων του. n
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Σε δώδεκα μήνες διενεργείται 
η αλλαγή προσωπικού ιατρού 

Παρόλο που ελάχιστα ξυστά λαχεία
των πιο κάτω παιχνιδιών παραμέ-
νουν ανεξαργύρωτα, καλούνται οι

κάτοχοι να τα παρουσιάσουν για εξαργύ-
ρωση το αργότερο μέχρι 25 Νοεμβρίου,
2022.

Τα αζήτητα θα μεταφερθούν στο Πάγιο
Ταμείο της Δημοκρατίας.

1. «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ» Ξυστό Λαχείο: Το

παιχνίδι με αρ: 0498
2. «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο: Το παιχνίδι με

αρ: 164Α
3. «ΣΟΥΠΕΡ» Ξυστό Λαχείο: Το παιχνίδι

με αρ: Α182
4. «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λαχείο: Το παιχνίδι

με αρ: Μ064
5. «ΤΟΜΠΟΛΑ» Ξυστό Λαχείο: Το παι-

χνίδι με αρ: Β018

Τελευταία ειδοποίηση 
για εξαργύρωση ξυστών λαχείων

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Πως αποφεύγονται προβλήματα από τη συνιδιοκτησία
Αναδημοσιεύουμε για ενημέρωση ενδιαφερομένων συναδέλφων 
χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες από το Τμήμα Κτηματολογίου

Ηεξ αδιαιρέτου συγκυριότητα (συ-
νιδιοκτησία) μπορεί να προκύψει,
μεταξύ άλλων, με την εθελούσια

αγορά ενός ακινήτου από δύο ή περισσό-
τερα πρόσωπα σε μερίδια, καθώς επίσης και
με κληρονομιές, του αποβιώσαντος προσώ-
που περιέρχεται στους κληρονόμους σε εξ
αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες.

Η συνιδιοκτησία μπορεί να είναι ομαλή
στην περίπτωση που οι συνιδιοκτήτες έχουν
καλές σχέσεις μεταξύ τους. Σε αρκετές όμως
περιπτώσεις δημιουργεί σοβαρά προβλή-
ματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακό-
λουθα:

• Καθίσταται οικονομικά ασύμφορη η εκ-
μετάλλευση των μεριδίων των ακινήτων.

• Ελαχιστοποιούνται οι δυνατότητες αξιο-
ποίησης/ανάπτυξης των ακινήτων.

• Δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των
συνιδιοκτητών, λόγω ασυμφωνίας ως προς
τον τρόπο εκμετάλλευσης των μεριδίων
ή/και διανομής/διαχωρισμού των ακινήτων.

• Χρειάζονται χρονοβόρες και επίπονες
διαδικασίες εξόδου από τη συνιδιοκτησία.

Τα πιο πάνω προβλήματα πληθαίνουν σε
περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός

συνιδιοκτητών, ο οποίος, ειδικά στα ακίνητα
που κατέχονται λόγω κληρονομιάς, αυξάνε-
ται με την πάροδο του χρόνου. Δυστυχώς,
οι γονείς θεωρούν ότι, με την κληρονομιά,
αφήνουν στα παιδιά τους την περιουσία
τους, σε ίσες μερίδες, για να μην αδικηθεί
κανένα. Όμως, τα παιδιά ταλαιπωρούνται
στο μέλλον για να τη διαχωρίσουν, δημι-
ουργούνται μεταξύ τους έριδες και μπαίνουν
σε μια διαδικασία που μπορεί να είναι χρο-
νοβόρα και η οποία δεν είναι πάντοτε
ομαλή.
Νομοθετικές διατάξεις
περιορισμού της συνιδιοκτησίας

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ. 224,
περιλαμβάνει διατάξεις για τον περιορισμό
της συνιδιοκτησίας, όπως:
• Φιλικός Διαχωρισμός/Διανομή:

Ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελείται από
ένα ή περισσότερα ακίνητα, τα οποία ανή-
κουν σε δύο ή περισσότερους συγκύριους
μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να διανεμηθεί/
διαχωριστεί (νοουμένου ότι δεν παραβιά-
ζονται τα ελάχιστα επιτρεπόμενα εμβαδά)
με συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών. Η
διαδικασία αυτή είναι αναμφίβολα η πλέον
ενδεδειγμένη. Προσκρούει, συνήθως, στη
διαφωνία ενός τουλάχιστον συγκύριου.
• Αναγκαστικός Διαχωρισμός/Διανομή:

Όταν οι συγκύριοι δεν συμφωνούν σε φι-
λικό διαχωρισμό/διανομή, τότε έστω και
ένας συγκύριος έχει το δικαίωμα να ζητήσει
από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματο-
λογίου και Χωρομετρίας, υπό προϋποθέσεις,
τον αναγκαστικό διαχωρισμό/διανομή της
ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται σε με-
ρίδια, με σκοπό την κατάργηση της συνι-

διοκτησίας.
• Διαχωρισμός σε μισά οικόπεδα:

Ο συγκύριος έχει δικαίωμα να ζητήσει,
υπό προϋποθέσεις, τον κάθετο διαχωρισμό
ενός οικοπέδου, το οποίο κατέχει με άλλο
πρόσωπο.
• Δικαίωμα Επιλογής:

O συγκύριος ακίνητης ιδιοκτησίας μπορεί
να συμφωνήσει να πωλήσει και να μεταβι-
βάσει το μερίδιο σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
Σε περίπτωση που το μερίδιο πωλείται σε
τρίτο πρόσωπο (μη συγκύριο), η μεταβί-
βαση του μεριδίου του δεν εγγράφεται στο
όνομα του αγοραστή, προτού δοθεί στους
εγγεγραμμένους συγκύριους το δικαίωμα
να το αποκτήσουν οι ίδιοι στην τιμή που
συμφωνήθηκε.
• Πλειστηριασμός αδιανέμητου ακινή-
του:

Στις περιπτώσεις που η ακίνητη ιδιοκτη-
σία κατέχεται σε μερίδια και είναι αδιανέ-
μητη (δηλαδή δεν μπορεί να διαχωριστεί με
βάση το εμβαδό της), τότε, με αίτηση ενός
εκ των συγκύριων, μπορεί να εξασφαλιστεί
από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματο-
λογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) πιστοποι-
ητικό αδιανέμητου και η ιδιοκτησία να πω-
ληθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό.
Συμβουλές για αποφυγή της εξ αδιαιρέ-
του συνιδιοκτησίας

Από τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι, η
πορεία εξόδου από τη συνιδιοκτησία είναι
πολλές φορές δύσκολη και δημιουργεί προ-
στριβές και διαμάχες μεταξύ των συγκύριων.

Για τον λόγο αυτό συμβουλεύεστε:
• Αν είστε γονείς, φροντίστε να δωρίσετε

την ακίνητη ιδιοκτησία σας στα παιδιά σας

έγκαιρα και προτιμήστε να μεταβιβάσετε
ολόκληρα μερίδια σε κάθε σας παιδί. Η κτη-
ματολογική νομοθεσία παρέχει πάντοτε τη
δυνατότητα, κατά τη μεταβίβαση των ακι-
νήτων σας, να διατηρήσετε στο όνομά σας
εφ’ όρου ζωής, τα δικαιώματα της οίκησης
ή/και της επικαρπίας σε όσα από τα ακίνητά
σας επιθυμείτε.

• Να προτιμάτε να αποκτάτε ολόκληρα τα
μερίδια του ακινήτου. Επίσης, να αποφεύ-
γετε την αγορά μεριδίων ακίνητης ιδιοκτη-
σίας με τρίτα πρόσωπα. Η συμβουλή αυτή
δεν ισχύει για συζύγους και στις περιπτώ-
σεις που είστε βέβαιοι ότι η συνιδιοκτησία
θα σας βοηθήσει σε συνεταιριστική οικονο-
μική δραστηριότητα, ή για άλλες ειδικές πε-
ριπτώσεις.

• Αν είστε εγκλωβισμένοι σε συγκυριό-
τητα, μελετήστε τη νομοθεσία ή μιλήστε με
ειδικούς, προκειμένου να αξιοποιήσετε τις
διατάξεις που αναφέρονται πιο πάνω για να
εξέλθετε από την εξ αδιαιρέτου συγκυριό-
τητα.

• Αν αποβιώσει πρόσωπο του οποίου είστε
κληρονόμοι ή διαχειριστές, τότε ενεργήστε
άμεσα για τη διανομή της ιδιοκτησίας στα
ονόματα των κληρονόμων, αφού προηγου-
μένως καταβληθεί προσπάθεια μεταξύ σας
συμφωνίας, προκειμένου να διανέμονται τα
ακίνητα σε ολόκληρα μερίδια, όπου αυτό
είναι εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φθείτε τον ιστότοπο https://portal.dls.
moi.gov.cy. n



Άρης και Απόλλωνας συγκατοικούν στο… ρετιρέ…

Συμπληρώθηκε και η 3η αγωνιστική του Πρωτα-
θλήματος 2022-2023  και όλες οι ενδείξεις συνηγο-
ρούν για μια άκρως ανταγωνιστική διοργάνωση, που

θα προσφέρει θέαμα και συγκινήσεις στους φιλάθλους. Τα
γήπεδα ‘γεμάτα’, αφού επέστρεψαν ομαδικώς η πλειοψηφία
των οργανωμένων, σε σχέση με την αποχή που τηρούσαν
λόγω Κάρτας φιλάθλου. Όλα, λοιπόν, δείχνουν πως στα γή-
πεδα η Κύπρος θα αναστενάξει, όπως τον παλιό καλό
καιρό…

Και του λόγου το αληθές, πρεμιέρα με εντυπωσιακή νίκη
του Ακρίτα Χλώρακας με 1-0 πάνω στην Κυπελλούχο
ομάδα της Ομόνοιας. Οι νεοφώτιστοι που μπήκαν με το
δεξί στο πρωτάθλημα, αισιοδοξούν για την παραμονή τους
στην Κατηγορία. 

Δεύτερη αγωνιστική, η άλλη νεοφώτιστη ομάδα της
Ένωσης Παραλιμνίου, δάμασε εκτός έδρας την ΑΕΛ με 
0-1. 

Στην 3η αγωνιστική ξεχώρισε η πρώτη εντός έδρας ήττα
του ΑΠΟΕΛ από τον Άρη (0-1), με την ομάδα της Λεμε-
σού να συνεχίζει χωρίς απώλειες σε αυτές τις πρώτες τρεις
αγωνιστικές.

Χωρίς απώλειες και ο πρωταθλητής Απόλλωνας που
κέρδισε την Ομόνοια στο Τσίρειο με 2-1 και έτσι δύο συμ-
πολίτες μοιράζονται την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
με 9 βαθμούς.
Ο Άρης συνεχίζει να… τρελαίνει κόσμο

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του Άρη δεν μπορούσε να
φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα τη φετινή χρονιά! Τρία παι-
χνίδια ισάριθμες νίκες και τα δύο μάλιστα απέναντι σε ομά-
δες πολύ φιλόδοξες, την ΑΕΛ στην πρεμιέρα 2-1 και τον
ΑΠΟΕΛ εκτός (0-1). Όχι πως η πεντάρα απέναντι στον
Ολυμπιακό (2η αγωνιστική) μπορεί να… περάσει στα ψηλά.
Αυτό όμως που ενθουσίασε τους φίλους της ομάδας είναι η
νίκη επί των γαλαζοκιτρίνων μέσα στη Λευκωσία, οι οποίοι
στην 2η αγωνιστική κατάφεραν αν δραπετεύσουν με διπλό
από το ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’.

Να θυμίσουμε ότι η τελευταία επικράτηση της ‘Ελαφράς
Ταξιαρχίας’ επί του ΑΠΟΕΛ ήταν στις 25 Μαΐου του 1995
με 1-0. Όσο για το πότε ο Άρης νίκησε στους γαλαζοκίτρι-
νους στη Λευκωσία; Ακόμα πιο πίσω, την περίοδο 1989-90,
όταν επικράτησε με 2-1.

Με το απόλυτο λοιπόν στους μέχρι τώρα αγώνες, οι πρά-
σινοι φιγουράρουν στην πρώτη θέση και στρέφουν την
προσοχή τους στον εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης με την
Καρμιώτισσα.

Ο Πρωταθλητής Απόλλωνας παίζει με την ‘φωτιά’ στα
τρία παιχνίδια που έδωσε, με το ‘στενό’ σκορ που σημει-
ώνονται, όμως τελικά τα καταφέρνει και βγαίνει… αλώβη-
τος.

Πρεμιέρα με 1-0 την Ένωση στο Τσίρειο και μετά με το
ίδιο σκορ εκτός με τη Δόξα Κατωκοπιάς.

Στην 3η αγωνιστική είχε τη… φλόγα του πρωταθλητή και
νίκησε στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Και αυτή τη
φορά με ‘στενό’ σκορ 2-1 την Ομόνοια, με ανατροπή, αλλά
οι οπαδοί του πέταξαν στους επτά ουρανούς, αφού κατέ-
θεσε αγωνιστικές αρετές, πάθος και ψυχή. Έτσι με το 2-1
επί της Ομόνοιας, έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώ-
νες και φιγουράρει στην κορυφή, συγκάτοικος με τον συμ-
πολίτη του Άρη.

Πετάει η Πάφος, πετάνε και οι φίλοι της, οι οποίοι βλέ-
πουν την ομάδα τους να κάνει ένα σπουδαία ξεκίνημα στο
φετινό μαραθώνιο και οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Το εν-
θαρρυντικό ξεκίνημα με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (1-1), δια-
δέχτηκαν δύο τεσσάρες επί της Καρμιώτισσα και του
Ακρίτα. Αποτέλεσμα, μόνη στην 3η θέση με επτά βαθμούς
και βλέπει αισιόδοξα και πολύ πιο ώριμη τη φετινή χρονιά
ώστε να εκπληρώσει τους μεγάλους στόχους που έθεσε
στην αρχή της σεζόν.

Πιο κάτω δύο ομάδες της Αμμοχώστου, η Νέα Σαλαμίνα
και η Ανόρθωση με έξι βαθμούς.

Οι ‘Έρυθρόλευκοι’ στις δύο πρώτες αγωνιστικές είχαν
αντιπάλους νεοφώτιστους στην κατηγορία, όπως φυσικά
είναι και η προσφυγική ομάδα. Πρεμιέρα εκτός με την Καρ-
μιώτισσα και Ακρίτα Χλώρακα που κέρδισε με 2-1 αντί-
στοιχα.

Στην 3η αγωνιστική γνώρισε εκτός έδρας την ήττα από
την ΑΕΚ Λάρνακας με 1-0, όμως η συγκομιδή των έξι βαθ-
μών του αφήνει ικανοποιημένους και βλέπουν τη συνέ-
χεια…

Στην Ανόρθωση υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για το δεύ-
τερο διπλό στο πρωτάθλημα, την επιστροφή στα τρίποντα
και ιδίως για την εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο του

αγώνα με την Καρμιώ-
τισσα (0-2), που ήταν το
καλύτερο από τα έξι μέχρι
τώρα της ‘Κυρίας’ στην
σεζόν. Είναι κάτι το οποίο
έφερε την χαρά, αλλά και
την ηρεμία στην Ανόρ-
θωση.

Στην πρεμιέρα η προ-
σφυγική ομάδα κέρδισε
εκτός έδρας τον Ολυμπιακό με 2-1, ενώ στην 2η αγωνιστική
γνώρισε την οδυνηρή ήττα από το ΑΠΟΕΛ με 2-0. 

Οι έξι βαθμοί, σε συνδυασμό με την βελτίωση που έδειξε
η ομάδα με την Καρμιώτισσα επανέφεραν την αισιοδοξία
και στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος, όμως δεν… πετάει
στα σύννεφα, καθώς γνωρίζει καλά πως υπάρχει ακόμη
απόσταση από το επίπεδο στο οποίο πρέπει να βρεθεί η
Ανόρθωση, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρω-
τάθλημα.

Τώρα η προσοχή της στράφηκε στον αγώνα με την
ομάδα της Πάφου, ο οποίος θα γίνει στο ‘Αντώνης Παπα-
δόπουλος’. Η Ανόρθωση θέλει να πανηγυρίσει το πρώτο της
εντός έδρα τρίποντο και σε αυτή την προσπάθεια αναμένε-
ται να έχει ξανά τον κόσμο στο πλευρό της.
ΑΠΟΕΛ: ‘Πονάει’ εντός έδρας

Ένας βαθμός σε δύο αγώνες στο ΓΣΠ είναι ένας απολο-
γισμός που μπορεί να θεωρηθεί φτωχός για το ΑΠΟΕΛ.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είχε να αντιμετωπίσει σε
αυτά τα παιχνίδια δύο πολύ καλές ομάδες. Πρεμιέρα με
Πάφο (1-1) και ήττα από τον Άρη (0-1), ενώ να θυμίσουμε
και τη νίκη που πέτυχε στο Άντώνης Παπαδόπουλος’ επί
της ‘Κυρίας’ με 0-2, τρία διαφορετικά αποτελέσματα σε ισά-
ριθμα παιχνίδια του φετινού μαραθωνίου.

Η σταθερότητα στις καλές εμφανίσεις και ένα νικηφόρο
σερί, θα επιτρέψει στον ΑΠΟΕΛ να καλύψει το χαμένο έδα-
φος και στο τέλος της ημέρας, να εκπληρώσει τους στόχους
του. Αρχής γενομένης από το ερχόμενο Σάββατο με αντί-
παλο του τον Ολυμπιακό. Κανείς την ομάδα δεν θέλει να
σκέφτεται το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες απώλειες,
αφού κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει ακόμα χειρότερα στη ψυ-
χολογία της ομάδας. Ήδη από το παιχνίδι με τον Άρη  και
μετά επικρατεί προβληματισμός και… απογοήτευση.
Δόξα: Θέλει και συνέχεια

Το είχε ανάγκη αυτό το τρίποντο η Δόξα Κατωκοπιάς.
Κόντρα σε έναν αντίπαλο με τους ίδιους στόχους όπως η
Ένωση Παραλιμνίου. Αν και έμεινε πίσω στο σκορ δεν πα-
νικοβλήθηκε, έδειξε πάθος, δύναμη και τελικά βρήκε τα δύο
γκολ της ανατροπής.

Τέσσερις βαθμοί σε τρεις αγωνιστικές βγάζοντας και δύο
παιχνίδια με ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, με ΑΕΚ
στην πρεμιέρα εκτός (0-0) και Απόλλωνα εντός (0-1) δεν
το λες και άσχημο απολογισμό. Επόμενος αντίπαλος η ΑΕΛ
στο Τσίρειο.
ΑΕΚ: Τρίτη και φαρμακερή

Η νίκη άργησε δύο εβδομάδες, αλλά τελικά ήλθε! Αγνο-
ούσε τη νίκη σε δύο αγώνες, (μία ισοπαλία με Δόξα (0-0)
και μία ήττα (2-1) από την Ομόνοια), αλλά τα κατάφερε
στην Τρίτη της απόπειρα μέσα στο ‘σπίτι’ της, έστω και με
αρκετό άγχος, να πιστώσει στο ταμεία το πρώτο τρίποντο.
Κέρδισε την μαχητική Νέα Σαλαμίνα με 1-0, που ήταν και
η  πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.
Προβληματισμό στην Ομόνοια

Η εικόνα της Ομόνοιας στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα
έφερε προβληματισμό. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παι-
χνίδι στο οποίο είδε τον αντίπαλο να ανατρέπει το αποτέ-
λεσμα. Θυμίζουμε στην προηγούμενη αγωνιστική η ΑΕΚ
ισοφάρισε σε 2-2 και ενώ η Ομόνοια προηγήθηκε με 2-0.

Σε εκείνο το παιχνίδι οι ‘πράσινοι’ βρήκαν τρόπο και
διόρθωσαν την κατάσταση με γκολ του Παπουλή στο 85΄
λεπτό. Στην πρεμιέρα το ‘τριφύλλι’ δέχθηκε οδυνηρή ήττα
από τον νεοφώτιστο Ακρίτα Χλώρακα με 1-0 στην Πάφο.
Ολυμπιακός και  ΑΕΛ

Δύο ομάδες που άρχισαν με πολλά όνειρα για το πρωτά-

θλημα, όμως στις δύο πρώτες αγωνιστικές δέχθηκαν ισά-
ριθμες ήττες. Ο Ολυμπιακός πρεμιέρα με Ανόρθωση (1-2)
και Πάφο (4-0). Η ΑΕΛ ήττα από τον Άρη (2-1) και Ένωση
(0-1).

Έτσι στο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΓΣΠ ήταν ‘τελικός’ για
τη συνέχεια. Στο τέλος συμβιβάστηκαν στη λευκή ισοπα-
λία. Έτσι ‘μαυροπράσινοι’ και ‘γαλαζοκίτρινοι’ πήραν από
έναν βαθμό, τον πρώτο τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Ένωση: Χάλασε την καλή… εικόνα της!

Η καλή εικόνα των δύο αγώνων στη Λεμεσό με τον
Απόλλωνα (1-0) και η νίκη επί της ΑΕΛ (0-1), έδωσε θάρ-
ρος και αισιοδοξία στον κόσμο για το τι θα δει στη συνέ-
χεια. Τελικά όμως η Ένωση απογοήτευσε πολύ με την εμ-
φάνιση της κόντρα στη Δόξα (1-2) και μάλιστα μέσα στην
έδρα της, μία ομάδα που είναι σε ανάλογο επίπεδο. Η μόνο
επιλογή για να διορθωθεί η κατάσταση είναι να πάρει ένα
θετικό αποτέλεσμα μέσα στο ΓΣΠ από την Ομόνοια την
Κυριακή για να βλέπουν τη συνέχεια με αισιοδοξία και πα-
ραμονή στην Κατηγορία.
Ακρίτας: Η ανώμαλη προσγείωση

Ο θρίαμβος της πρώτης αγωνιστικής επί της Ομόνοιας
(1-0) μοιάζει πλέον πολύ μακρινός για τον Ακρίτα Χλώρα-
κας.  Η νεοφώτιστη ομάδα άρχισε τη σεζόν με νίκη απέ-
ναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο όπως το ‘τριφύλλι’, ωστόσο
μετά απογοήτευσε. Με τη Νέα Σαλαμίνα και την Πάφο που
έχασε με (1-2) και (0-4) δεν έπιασε καλή απόδοση και μοι-
ραία δεν πρόσθεσε άλλους βαθμούς στο σακούλι του. Επό-
μενος αντίπαλός του η Ανόρθωση εκτός έδρας.
Καρμιώτισσα: Δεν αρκούν οι εντυπώσεις

Το απογοητευτικό ξεκίνημα της Καρμιώτισσας με δύο
ήττες (Ν. Σαλαμίνα (1-2), Πάφος (4-0)) και οι αποκαρδιω-
τικές εμφανίσεις έφεραν την απόλυτη του Ντούσαν Ού-
χριν… Η νέα ήττα ήλθε από την Ανόρθωση με 2-0 όπου
έβγαλε καλή γενική εικόνα. Ίσως αυτή η εμφάνιση αποτε-
λέσει το εφαλτήριο για τη νεοφώτιστη ομάδα για να κατα-
φέρει επιτέλους να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στο
επόμενο παιχνίδι με τον Άρη στη Λεμεσό. Πολύ δύσκολα
τα πράγματα, όμως θυμίζουμε την ήττα της Ομόνοιας από
τον Ακρίτα στην πρεμιέρα.
Στις 20/9 η κλήρωση της Α΄ φάσης του Κυπέλλου

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλή-
ρωση της Α΄ φάσης του Κυπέλλου Α΄-Β’ Κατηγορίας.

Στην Α΄ φάση δεν συμμετέχουν τέσσερις ομάδες. Η Ομό-
νοια και ο Εθνικός Άχνας που αγωνίστηκαν στον περσινό
τελικό και ο Απόλλωνας, ΑΕΚ που μαζί με την Ομόνοια
προκρίθηκαν σε φάση ομίλων των Πρωταθλημάτων
ΟΥΕΦΑ.

11 ομάδες της Α΄ Κατηγορίας και 10 ομάδες που δήλω-
σαν συμμετοχή από την Β΄ Κατηγορία.

Σημαντική καινοτομία στη νέα διοργάνωση είναι η κα-
τάργηση του εκτός έδρας τέρματος στις φάσεις που οι αγώ-
νες είναι διπλοί.
Η δράση στη Β΄ Κατηγορία

Πρεμιέρα είχαμε στη Β΄ Κατηγορία και από τα οκτώ παι-
χνίδια που έγιναν δεν υπήρξε η ισοπαλία. Τέσσερις νίκες οι
γηπεδούχοι, ισάριθμες και οι φιλοξενούμενοι. Στην 1η αγω-
νιστική ξεχώρισαν οι νίκες της ΜΕΑΠ Π. Χωριού με 1-3 επί
του Διγενή Ύψωνα, της Αγίας Νάπας επί του Ερμή με 0-3,
ως επίσης και της Ομόνοιας Αραδίππου επί της ενοποιημέ-
νης ομάδας του Αχυρώνα και του Ονήσιλου με 0-2.

Τα άλλα παιχνίδια, Εθνικός –Π.Ο. Ξυλοτύμπου 3-2, Πέ-
γεια 2014 – ΑΕΖ 0-1, Αναγέννηση Δερύνειας – Ολυμπιάς
Λυμπιών 2-0, Οθέλλος Αθηαίνου – ΠΑΕΕΚ 1-0 και Ομό-
νοια 29Μ. – Αλκή 3-0.
‘Διαλείμματα’ λόγω της Εθνικής

Η Εθνική Κύπρου θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της
στον 2ο προκριματικό όμιλο Γ΄ Κατηγορίας του Πρωτα-
θλήματος Εθνών, τέλη Σεπτεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα
στις 24 του μήνα θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στην ‘ΑΕΚ
– Αρένα’ και στις 27/9 θα παίξει εκτός έδρας με το Κόσοβο.

Οι διεθνείς υποχρεώσεις θα φέρουν και την πρώτη δια-
κοπή του Πρωταθλήματος μετά την ολοκλήρωση της 4ης
αγωνιστικής. Η βδομάδα από τις 14 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου
είναι προγραμματισμένη για διεθνείς αγώνες και θα φέρει
τη δεύτερη διακοπή του πρωταθλήματος μετά τη διεξαγωγή
της 11ης αγωνιστικής (12-13/11). Στις 26 του ίδιου μήνα θα
επαναρχίσει η διοργάνωση μέχρι το τρίτο διάλειμμα για τις
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό
είναι προγραμματισμένο μεταξύ της 16ης και της 17ης αγω-
νιστικής και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί χωρίς άλλη
διακοπή την πρώτη βδομάδα του Μάρτη 2023. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης



Tι είπαν... Tι έγραψαν
H Κύπρος είναι η χώρα της ΕΕ με το μεγα-
λύτερο αριθμό αιτούντων πολιτικού ασύ-
λου για πέντε συναπτά έτη. Η εργαλει-
οποίηση της μετανάστευσης καθοδηγείται
από την Τουρκία και η μη συμμόρφωσή της
με τη διακήρυξη του 2016, συνιστά συνει-
δητή προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Κύπρου και κατά
συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, έχουμε
την ισχυρή άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει άμεσα
να αντιδράσει προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικό-
τητα των κρατών μελών σε αυτήν την υβριδική απειλή.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Kρατάμε κλειστές τις πόρτες μας στις προ-
κλήσεις, αλλά όχι στον διάλογο. Η Ελλάδα
δεν είναι μόνο δύναμη αποτροπής αλλά και
δύναμη συνεργασίας. Όσους λένε ότι θα
έρθουν νύχτα στα νησιά μας, τους περιμέ-
νουμε στο φως της ημέρας, εκεί που φαίνε-
ται ξεκάθαρα ποιος έχει το δίκιο και την
αληθινή ισχύ με το μέρος του.
Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Δεν υπάρχει πιο ενθαρρυντικό μήνυμα απ’
το να βρισκόμαστε ανάμεσα σε νέους αν-
θρώπους που απαιτούν να διαμορφώνουν
άποψη και να διεκδικούν το μέλλον που
τους ανήκει. Δική μας η ευθύνη να τους
δώσουμε λόγο και να φροντίσουμε η φωνή
τους να ακουστεί δυνατά στα κέντρα λή-
ψεως αποφάσεων.
Αννίτα Δημητρίου,
Πρόεδρος της Βουλής.

Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Κύπρο και
ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε
μπροστά είναι μέσω της ειρήνης και της
επανένωσης του νησιού.Το μέλλον είναι
γεμάτο δυνατότητες  και μπορεί να καθο-
ριστεί μόνο από τη δική μας συνεργασία,
δίπλα – δίπλα.
Ρομπέρτα Μετσόλα,
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Γαλλία είναι φίλη και σύμμαχος της Ελ-
λάδας  και της Κύπρου και προσφέρει την
πλήρη αλληλεγγύη της απέναντι σε κάθε
προσπάθεια υπονόμευσης της κυριαρχίας
τους, όπως και απέναντι σε κάθε σχετική
απειλή.
Κατρίν Κολονά,
Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών.

Αν διδαχθούμε από την ιστορία μπορούμε
να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.  Μέχρι
να φύγει ο τελευταίος στρατιώτης και ο τε-
λευταίος έποικος από το νησί και να εφαρ-
μοστεί στο σύνολο του το διεθνές δικαίου
και όχι επιλεκτικά, όπως προσπάθησαν να
μας επιβάλουν κάποιοι λύσεις που θα οδη-
γούσαν στη διάλυση και στην αποχώρηση της Κύπρου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προκόπης Παυλόπουλος,
Τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Χρειαζόμαστε ξεκάθαρα μηνύματα συνο-
χής για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στα
εμβόλια, να μειώσουμε τη διστακτικότητα
(στα εμβόλια) και να καταπολεμήσουμε
την παραπληροφόρηση κορωνοϊός δεν έχει
τελειώσει, ενώ ο εμβολιασμός και οι ενι-
σχυτικές δόσεις παραμένουν το ισχυρό-
τερο «όπλο» κατά του ιού.
Στέλλα Κυριακίδου,
Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202216 Υπάλληλος
δημόσιος

Κινητοποιήσεις των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 
για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ακρίβειας

Παραβιάσεις συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
σε Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες

Σε τελευταία ανακοίνωση της η Διεθνής Συνομο-
σπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Internatio-
nal Trade Union Confederation) δημοσιοποίησε το

δείκτη της κλίμακας και έκτασης των παραβιάσεων και επι-
θέσεων κατά των θεμελιωδών συνδικαλιστικών δικαιωμά-
των σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σύμφωνα με το δείκτη της ΔΣΣΟ στην Ευρώπη η Λευκο-
ρωσία (Μπελαρούς), το Καζακστάν και η Τουρκία κατα-
γράφουν τις χειρότερες παραβιάσεις συνδικαλιστικών δι-
καιωμάτων και κατατάσσονται στην κατηγορία 5 του δεί-
κτη ως χώρες οι οποίες δεν παρέχουν εγγυήσεις σεβασμού

των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην
επικράτεια τους. 

Στην κατηγορία 4 του δείκτη περιλαμβάνονται η Ελλάδα,
η Ουγγαρία, το Κυργιστάν, η Ρουμανία και η Σερβία στις
οποίες συνεχίζουν να σημειώνονται συστηματικές παρα-
βιάσεις των δικαιωμάτων. 

Οκτώ χώρες οι οποίες κατατάσσονται στην 3η κατηγο-
ρία είναι η Αλβανία, η Αρμενία, το Βέλγιο, η Βοσνία Ερζε-
γοβίνη, η Γεωργία, η Βόρεια Μακεδονία, η Πολωνία και το
Ηνωμένο Βασίλειο. n

Διάσκεψη στα Σκόπια στις 22 Σεπτεμβρίου
για θέματα αστυνομικών και στρατιωτικών 

ΗΟμοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU σε συνεργα-
σία με τις Ομοσπονδίες Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστι-

κών Οργανώσεων Αστυνομικών και Στρατιωτικών Euro-
COP και EUROMIL διοργανώνουν την Πέμπτη 22 Σε-
πτεμβρίου στην πρωτεύουσα Σκόπια της Βόρειας
Μακεδονίας συνδικαλιστική διάσκεψη με θέμα τα συνδι-
καλιστικά δικαιώματα των αστυνομικών και στρατιωτικών. 

Η διάσκεψη, η οποία  θα αποτελέσει την ολοκλήρωση της
διετούς επισκόπησης του θέματος η οποία διενεργήθηκε με
χρηματοδότηση από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος είναι η επισήμανση των προκλήσεων που αντιμε-

τωπίζουν οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις στην προ-
σπάθεια τους να υπεραμύνονται των δικαιωμάτων των δη-
μοσίων υπαλλήλων και να ενισχύουν τα δικαιώματα τους
για συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, διαδικασίες
διαπραγμάτευσης και για διοργάνωση συλλογικής δράσης. 

Στη διάσκεψη των Σκοπίων θα συμμετάσχουν και θα
απευθύνουν χαιρετισμούς εκπρόσωποι της Συνομοσπον-
δίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC, του Συμβουλίου της
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα παρουσια-
σθεί η έρευνα η οποία διενεργήθηκε για το υπό συζήτηση
θέμα από το Πανεπιστήμιο της Ghent. n

Το συνεχώς επιδεινούμενο
πρόβλημα της ακρίβειας με
ιδιαίτερα αρνητικά επακό-

λουθα για εργαζόμενους οδηγεί σε
συνεχή αναβάθμιση της δραστηριο-
ποίησης του Ευρωπαϊκού Συνδικα-
λιστικού Κινήματος, τόσο στο
εθνικό επίπεδο των κρατών μελών.
όσο και στο επίπεδο των Κοινοτικών
θεσμών και ειδικότερα με ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ιεραρχεί στις κύριες προτε-
ραιότητες του το αίτημα για την εφαρμογή μέτρων για ικα-
νοποιητική αντιμετώπιση των προκλήσεων της κάθετης
ανόδου του κόστους διαβίωσης των εργαζομένων των οι-
κογενειών ς τους, των συνταξιούχων και των φοιτητών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος
κατά το φετινό χρόνο ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έχει
ήδη σημειώσει άνοδο από το σύνηθες 6.5% στο κάθετα ανο-
δικό ποσοστό του 23% με τάση για ακόμη ψηλότερη άνοδο.

Με συγκεκριμένα στοιχεία η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊ-
κών Συνδικάτων ETUC καταγγέλλει Ευρωπαϊκές Εταιρείες
ότι έχουν καταβάλει σε μετόχους μέλη τους ειδικά μερί-
σματα αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων του ανερ-
χόμενου πληθωρισμού ενώ παραγνωρίζουν τους αγώνες
των εργαζομένων τους να αντιμετωπίσουν την κρίση από
τη ραγδαία αύξηση τους κόστους διαβίωσης. Σύμφωνα με
μελέτες εξειδικευμένου Οργανισμού το μέρισμα για αντι-
μετώπιση του πληθωρισμού ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του
2022 σε 28.6%, ποσοστό επτά φορές ψηλότερο από αυξή-
σεις απολαβών σε εργαζόμενους. Οι αυξήσεις μερισμάτων
ήσαν οι ψηλότερες στην Ισπανία με ποσοστό 97.7%, ακο-
λουθεί η Ιταλία με 72.2%, η Γερμανία με 36.3% και τη Γαλ-
λία με 32.7%. Η ETUC επισημαίνει ότι τα στοιχεία που ανα-
κοινώθηκαν καταδεικνύουν ότι είναι τα υπέρογκα κέρδη
των επιχειρηματιών που προάγουν τον πληθωρισμό και όχι
οι οποιεσδήποτε αυξήσεις των απολαβών των εργαζομένων.

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα τονίζει ότι οι αυ-
ξήσεις που δόθηκαν στις απολαβές των εργαζομένων δεν
αποκαθιστούν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των
μισθών όπως άλλωστε καταδεικνύεται από τις επαναλαμ-
βανόμενες απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις και δρά-
σεις των οργανωμένων εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικά

τα πιο κάτω παραδείγματα. 
Στη Σκωτία η Συντεχνία Νοση-

λευτικού Προσωπικού RCN με τε-
ράστια πλειοψηφία απέρριψε πρό-
ταση της τοπικής κυβέρνησης για
αύξηση απολαβών κατά 5% και
αποφάσισε πραγματοποίηση απερ-
γιακής δράσης το Σεπτέμβριο ταυ-
τόχρονα με την αντίστοιχη συντε-

χνία της Ουαλίας. 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στην Ουαλία απαιτεί αύξηση

απολαβών κατά 5% πέραν του ποσοστού ανόδου του πλη-
θωρισμού ο οποίος τον Αύγουστο υπολογίσθηκε σε 11.8%.
Η συνδικαλιστική πλευρά επισημαίνει ότι το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό δεν έτυχε μισθοδοτικών αυξήσεων
για μεγάλο χρονικό διάστημα καθ’ ον χρόνο ο πληθωρι-
σμός κάλπαζε με τρομερά αρνητικές συνέπειες για το κό-
στος διαβίωσης. Η Κυβερνητική πλευρά ανακοίνωσε από-
φαση για αύξηση 4% για τους εργαζόμενους στις μεσαίες
κλίμακες, ποσοστό που μεταφράζεται σε 1400 στερλίνες
(1655 ευρώ)

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού υγείας
στη Γαλλία προγραμματίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις το
Σεπτέμβριο με αίτημα τις βελτιώσεις στις υπηρεσίες υγείας.
Επισημαίνουν ιδιαίτερα ότι η απόφαση της κυβέρνησης για
μείωση των κλινών και των υπηρεσιών στις κρατικές υπη-
ρεσίες υγείας καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για
νέες προσλήψεις και κατάρτιση προσωπικού με ταυτόχρονη
αύξηση απολαβών και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας
ώστε να καταστεί ελκυστικότερη για αιτητές η απασχόληση
στον τομέα της υγείας. 

Στη Ρουμανία η ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων αστυνομίας και φυλακών πραγματοποίησε στις 17 Αυ-
γούστου διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασίας για
τις ανεπαρκείς απολαβές και συντάξεις των μελών της. Η
συνδικαλιστική πλευρά εκφράζει εντεινόμενη οργή για την
μη εφαρμογή από την κυβέρνηση της υποσχεθείσας αύξη-
σης απολαβών και συντάξεων και απαιτεί παραχώρηση αυ-
ξήσεων 15% χωρίς παραπέρα αναβολή στο προσωπικό των
φυλακών και της αστυνομίας. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το
προσωπικό αυτό εκπλήρωσε ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχή
διαχείριση της πανδημίας COVID καλύπτοντας υποστελέ-
χωση των υπηρεσιών μέχρι και 25%. n


