
Ετοιμάζεται προσχέδιο για αλλαγή ωραρίου
Εκτιμάται εφαρμογή πριν το τέλος του 2022

Πριν από το τέλος του χρόνου αναμένεται να τρο-
ποποιηθεί το ωράριο μερίδας των δημοσίων υπαλ-
λήλων συμβάλλοντας με τις νέες ρυθμίσεις και στην

προσπάθεια αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού.
Αν και οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί το Υπουρ-

γείο Οικονομικών και η ΠΑΣΥΔΥ οδηγούνται σε οριστική
κατάληξη στα βασικά σημεία. «Έχουμε παρακαθήσει σε διά-
λογο, είπαμε τις εισηγήσεις μας και φαίνεται ότι ΄κλειδώ-
νει΄ το θέμα του ευέλικτου ωραρίου. Ετοιμάζεται το προ-
σχέδιο των κανονισμών, μετά θα το δούμε και αναμένω πως
θα καταλήξουμε», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας συνά-
δελφος Στράτης Ματθαίου μιλώντας στη Cyprus Times.

Πρόσθεσε ο Γ.Γ. ότι «Αυτό που συζητάμε αφορά τους
δημόσιους υπαλλήλους που εντάσσονται στο κεντρικό
κράτος, δηλαδή τα Υπουργεία και τα τμήματα τους, τις ανε-
ξάρτητες υπηρεσίες. Σε αυτή τη φάση δεν περιλαμβάνον-
ται οι Ημικρατικοί Οργανισμοί αλλά θα μπορούσε σε
μεταγενέστερο στάδιο να γίνει και εκεί», όπως σημείωσε.

Πρόκειται στην ουσία για επέκταση του ευέλικτου ωρα-
ρίου, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να μετα-
βαίνουν στη δουλειά τους από τις 07:00-08:30 ενώ αυτή τη
στιγμή είναι 07:30-08:30. Η ΠΑΣΥΔΥ είχε εισηγηθεί ωρά-
ριο από τις 07:00 – 09:00 αλλά τελικά συμφωνήθηκε το
07:00-08:30. Και ανάλογα με την ώρα που θα έρχεται
κάποιος, η αποχώρηση θα διαμορφώνεται νοουμένου ότι
θα συμπληρώνονται οι απαιτούμενες ώρες εργασίας.

Ερωτηθείς αν η μισή ώρα θα δώσει τις λύσεις που χρει-
άζονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατη-
ρείται τις πρωινές ώρες αιχμής, ο συν. Ματθαίου, ανέφερε

ότι αν κάποιος θεωρήσει ότι θα το λύσει με αυτή την από-
φαση είναι αυταπάτη. «Ωστόσο θα συμβάλει κάπως στην
αποσυμφόρηση. Στοχεύουμε κυρίως σε αυτούς τους εργα-
ζόμενους που δεν επηρεάζονται από το θέμα μετάβασης
των παιδιών στα σχολεία. Επίσης αυτό αποτελούσε
και αίτημα δημοσίων υπαλλήλων που έρχονται από άλλες
επαρχίες. Με την αλλαγή αυτοί που έρχονται, για παρά-
δειγμα, από άλλες πόλεις θα μπορούν ερχόμενοι νωρίτερα
να γλιτώσουν την πρωινή τροχαία κίνηση που παρατηρείται
στην πρωτεύουσα. Υπάρχουν οι ομάδες αυτών των εργαζο-
μένων που θα το κάνουν να λειτουργήσει».

Ο Γ.Γ. διευκρίνισε ότι ο προϊστάμενος ενός τμήματος θα
έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το ωράριο των εργαζο-
μένων ανάλογα με τα καθήκοντα τους. «Αν για παράδειγμα,
κάποιοι εργάζονται σε ταμεία που ανοίγουν στις 07:30, δε
μπορούν όλοι να να επιλέγουν να μεταβαίνουν στην εργα-
σία τους στις 08:30. Έτσι θα γίνονται οι διευθετήσεις που
χρειάζονται».

Κληθείς να σχολιάσει εάν θα έπρεπε το ευέλικτο ωράριο
να επεκταθεί προς τις απογευματινές ώρες, ο Γ.Γ. ανέφερε
ότι το απογευματινό ωράριο λειτουργούσε παλαιότερα και
καταργήθηκε. «Πλέον πρέπει να συζητούμε νέες μορφές
εργασίας, όπως η τηλεργασία. Αν υπήρχε το καθεστώς της
τηλεργασίας τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάτι
διαφορετικό. Είναι ένα από τα θέμα που θα πρέπει να
τεθούν επί τάπητος καθώς με την τηλεργασία μπορεί και ο
εργαζόμενος να γίνει και πιο παραγωγικός», ανέφερε ο
κύριος Ματθαίου.

Ερωτηθείς για τη διαμαρτυρία της ΑΣΔΥΚ ότι δεν κλή-
θηκε στον διάλογο ο Γ.Γ. της Οργάνωσης μας ανέφερε ότι
χωρίς να θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με κανέναν, η
ΠΑΣΥΔΥ εκπροσωπεί την πλειοψηφία των δημοσίων
υπαλλήλων και πιθανόν γι’ αυτό να θεωρήθηκε προτιμό-
τερο να κληθεί αυτή και να υπάρξει κατάληξη χωρίς χρο-
νοτριβές σε περίπτωση που τίθονταν πολλές και διαφορε-

τικές απόψεις.
Πάντως ο ίδιος εκτίμησε ότι οι συζητήσεις βαίνουν προς

το τέλος και μέσα στις επόμενες εβδομάδες το θέμα θα
ολοκληρωθεί. «Δεν υπάρχει επί του παρόντος κάποια προ-
γραμματισμένη συνάντηση. Έμειναν οι τελευταίες πινελιές.
Μετά και την τελική κατάληξη, θα πρέπει να γίνει τροπο-
ποίηση των κανονισμών, να περάσει από τη Νομική Υπηρε-
σία για νομοτεχνική επεξεργασία, να προωθηθεί στο
Υπουργικό Συμβούλιο κι αν εγκριθεί θα πάει για ψήφιση
στην Ολομέλεια της Βουλής.  Εκτιμώ πριν από το τέλος
του 2022 θα τεθεί σε εφαρμογή». n

Με χορηγία Ε.Ε. κατάρτιση
στελεχών για επαναφορά
υπηρεσιών στη δημόσια υπη-
ρεσία.  
σελ. 16

Θέσεις των Κοινοτικών
θεσμών για τρέχουσες εξελί-
ξεις και τοποθετήσεις της
οργανωμένης κοινωνίας των
πολιτών.    
σελ. 10-11

Νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στελέχη σε πρόγραμμα insourcing
EPSU και PSI
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Μηνύματα του Κλάδου Συνταξι-
ούχων και της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων και Ηλι-
κιωμένων ΦΕΡΠΑ.    
σελ. 16

1η Οκτωβρίου Παγκόσμια 
Ημέρα Ηλικιωμένων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλον-
ται από την ΠΑΣΥΔΥ για τους χαμηλόμισθους
συναδέλφους που υπηρετούν στις συνδυασμένες

Κλίμακες Α2-Α5-Α7(ii), η Οργάνωσή μας απέστειλε την
περασμένη Παρασκευή, 23/9/2022, γραπτό διάβημα στον
Γενικό Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών με κοινοποίηση
στη Διευθύντρια του ΤΔΔΠ επισημαίνοντας την ανάγκη
για εξεύρεση άμεσης λύσης για την κατηγορία αυτή των
συναδέλφων. Η Οργάνωση μας τονίζει με έμφαση ότι το
προσωπικό αυτό βρίσκεται καθηλωμένο στις χαμηλές
αυτές κλίμακες χωρίς καμία προοπτική ανέλιξης, ενώ
πρόσθετα η παγοποίηση των προσαυξήσεων για 5 χρό-
νια, έχει οδηγήσει τους συναδέλφους σε δυσμενή οικο-
νομική κατάσταση. Συμπληρωματικά υπογραμμίζεται ότι

εξαιτίας της νέας οικονομικής κρίσης που μαστίζει την
Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, η συνεχής αύξηση της
ακρίβειας σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες και η ραγδαία
άνοδος του πληθωρισμού, αναπόδραστα γίνονται πολύ
πιο αισθητά από την ομάδα αυτή των χαμηλόμισθων
συναδέλφων, αφού οι απολαβές τους τα τελευταία 10
χρόνια όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί, αλλά αντίθετα έχουν
συρρικνωθεί.

Στην επιστολή της Οργάνωσής μας τονίζεται η ανάγκη
για άμεση ρύθμιση του προαναφερόμενου σοβαρού
ζητήματος με την τοποθέτηση των συναδέλφων στη
βαθμίδα που ο κάθε συνάδελφος θα βρισκόταν εάν δεν
μεσολαβούσε η πενταετής παγοποίηση των προσαυξή-
σεων. n

Άμεσα να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα
των συναδέλφων των κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii)

Οι αλλαγές που αναμένεται να εφαρμοστούν στο ωρά-
ριο εργασίας αφορούν στην ουσία επέκταση του
ισχύοντος σήμερα ευέλικτου ωραρίου 07.00 - 15.30 σε
07.00 - 16.00 και αναμένεται να συμβάλει σε κάποιο
βαθμό στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. 
Καθορισμός του συγκεκριμένου ωραρίου υπαλλήλων
Τμημάτων - υπηρεσιών από τους προϊσταμένους των,
στο πλαίσιο των επιβαλλόμενων αναγκών. n

Ο συν. Γ.Γ. Στράτης Ματθαίου 
διευκρινίζει

Πριν το τέλος του 2022 αναμένεται να διαφοροποιηθεί το ωράριο στη δημόσια υπηρεσίας.
Επέκταση μισής ώρας του ευέλικτου ωραρίου προβλέπει συμφωνία που προωθείται μεταξύ
ΠΑΣΥΔΥ και Υπουργείου Οικονομικών με βασική πρόνοια για σχετικές διευθετήσεις ανα-
λόγως των καθηκόντων. Γεν. Γραμματέας ΠΑΣΥΔΥ: «Θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση
του κυκλοφοριακού προβλήματος αλλά… δε θα το λύσει».
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Δασικού Λειτουργού, Τμήμα Δασών,
από τις 16 Αυγούστου 2022: Κωνσταντίνος
Ιωσήφ, Γεώργιος Σάββα, Χριστόφορος Καλ-
λίνος, Κωνσταντίνος Παττίχης, Ανδρέας
Ηλιάδης, Κωνσταντίνος Νικολάου, Χρυσο-
βαλάντης Παπαπαύλου, Χαράλαμπος Χα-
ραλάμπους, Ζήνων Παπαφιλίππου, Σάββας
Κρίνου, Γαβρίλης Κωνσταντίνου, Σοφία Νε-
οφύτου, Χαράλαμπος Φαρμακίδης, Λαυ-
ρέντος Λαυρεντίου, Κρίνος Κρίνου, Έλενα
Χρυσοστόμου, Λεωνίδας Γεωργίου, Χρίστος
Κωνσταντίνου, Γεώργιος Χαραλάμπους,
Χάρης Μαρμαράς, Άγγελος Μιχαήλ, Θέμης
Θεμιστοκλέους, Κωνσταντίνος Κατσαμπάς,
Ανδρέας Ανδρέου, Μιχαήλ Χατζηκωνσταν-
τής, Βαρνάβας Λοΐζου, Τιμοθέα Ιωάννου.

Ο Δημήτρης Ονησιφόρου, διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού (με προσόν Απολυτηρίου), από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί (με δοκιμασία),
Τμήμα Δημοσίων Έργων, διορίζονται με δο-
κιμασία στη θέση Εκτελεστικού Μηχανικού,
με προσόν στην Πολιτική Μηχανική, από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022: Παναγιώτης Αν-
δρέου, Κωνσταντίνος Σάββα.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων, με προσόν στην Πολιτική
Μηχανική, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022:
Βίκη Ιωάννου, Ευρυδίκη Ιωάννου, Μαρία
Καμένου, Χριστόφορος Μετόχης, Ανδρέας
Παπαπαρασκευά, Βασίλης Σαββίδης, Πα-
ρασκευάς Χίννης.

Ο Χρίστος Παπαπροδρόμου διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Εκτελεστικού Μηχανι-
κού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, με προσόν
στην Πολιτική Μηχανική, σύμφωνα με τους
περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμους του 2009
και 2018, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Λοΐζος Πελεκάνος διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Εκτελεστικού Μηχανικού,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, με προσόν στην
Πολιτική Μηχανική, από τις 16 Ιανουαρίου
2023.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων, με προσόν στη Συγκοινω-
νιολογία, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022: Μι-
χαήλ Καραντάνος, Μόνικα Κούσουλου.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 

Οι πιο κάτω Γραμματείς Β΄ ή Υποπρόξε-
νοι, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη
συνδυασμένη θέση Γραμματέα Α΄ ή Πρόξε-
νου, από την 1η Μαρτίου 2022: Ιωάννης
Αδάμου, Ιωάννης Κουκουλαρίδης, Χριστά-
κης Μακρυγιάννης.

Οι πιο κάτω Ακόλουθοι, Εξωτερικές Υπη-

ρεσίες, προάγονται στη θέση Γραμματέα Β΄
ή Υποπρόξενου, από τις 15 Αυγούστου
2022: Μιχαηλία Αβάνη, Μόνικα Παχουμή,
Ιουλία Συκοπετρίτη.

Η Ιωάννα Μανώλη, Τυπογράφος, 1ης
Τάξης, Τυπογραφείο, προάγεται στη θέση
Επιθεωρητή, Τυπογραφείο, από τις 15 Αυ-
γούστου 2022. 

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
προάγονται στη θέση Λειτουργού Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών Α΄, από τις 15 Αυγούστου
2022: Νεόφυτος Κ. Στίγγας, Θέλμα Λεον-
τίου, Μαριάννα Αρχοντούλη-Παπαδοπού-
λου, Ευριπίδης Χειμωνίδης.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, προάγονται στη θέση Λειτουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄, από τις 15 Αυ-
γούστου: Νίκη Ν. Γρηγορίου, Μαρία Αντω-
νιάδου, Μάρω Αντωνίου, Χριστίνα Θεοδώ-
ρου.

Η Άντρη Λαζαρίδου-Νικολάτου, Πρώτη
Στενογράφος Δικαστηρίου, προάγεται στη
θέση Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου Δι-
καστηρίου, από τις 15 Αυγούστου 2022.

Οι πιο κάτω Ανώτερες Στενογράφοι Δι-
καστηρίου, προάγονται στη θέση Πρώτης
Στενογράφου Δικαστηρίου, από τις 15 Αυ-
γούστου 2022: Παρασκευή Φ. Πιτσιλλίδου,
Δώρα Δρουσιώτου.

H Δώρα Παντοπώλη, Ασφαλιστικός Γε-
ωργικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης ΟΓΑ,
Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεω-
ρητή ΟΓΑ, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Ανδρέας Λουκαΐδης, Λειτουργός Γεωρ-
γίας Α΄, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας,
Τμήμα Γεωργίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022.

Οι πιο κάτω Επιθεωρητές Γεωργίας,
Τμήμα Γεωργίας, προάγονται στη μόνιμη
θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης, από
τις 15 Σεπτεμβρίου 2022: Σπυρούλα Αρ-
σένη-Μιχαηλίδου, Μαρία Ξενή, Γεωργία
Γενναδίου, Ιωάννα Μαυραντωνίου, Λευκή
Αργυρού, Νάσω Κωνσταντίνου, Μαρίνα
Αντωνίου, Λεύκιος Ελευθερίου, Κίκα Ολυμ-
πίου-Κώστα, Στέφανος Μαραγκός, Άντρη
Μωυσέως, Χριστίνα Πέτρου, Κυριακούλλα
Σολωμού, Φανή Μιχαηλά-Φεσά, Φωτεινή
Ευαγόρου.

Η Εύη Φιούρη-Πάτσαλου, Αρχαιολογικός
Λειτουργός, Τμήμα Αρχαιοτήτων, προάγε-
ται στη θέση Αρχαιολογικού Λειτουργού
Α΄, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

O Χρίστος Ασπρής, Λειτουργός Ελέγχου,
Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγεται στη θέση
Λειτουργού Ελέγχου Α΄, από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Ο Χαρίτος Λ. Παναγή, Νοσηλευτής, Γενι-

κός Νοσηλευτικός Κλάδος, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Νοσηλευτή, Γενικός Νοση-
λευτικός Κλάδος, από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Νεόφυτος Πολυβίου, Νοσηλευτής, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Νοσηλευτή, από την 1η
Σεπτεμβρίου 2022.

Η Γεωργία Ψαρά, Νοσηλευτικός Λειτουρ-
γός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
προάγεται στη θέση Προϊστάμενου Νοση-
λευτικού Λειτουργού, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η Νικούλλα Παναγιώτου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, προάγεται στη θέση Προϊστάμενου
Νοσηλευτικού Λειτουργού, από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Ο Κώστας Κωνσταντίνου, Ανώτερος Νο-
σηλευτής, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, προάγεται στη θέση Πρώτου Νοση-
λευτή, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Ροδούλα Χαραλάμπους, Νοσηλευτικός
Λειτουργός Α΄, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυ-
χικής Υγείας, προάγεται στη θέση Προϊστά-
μενoυ Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοση-
λευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Παναγιώτα Ηρακλέους, Ανώτερη Επι-
σκέπτρια Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη
θέση Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας, από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Ξανθούλα Μαυρομμάτη, Λειτουργός
Επισκεπτριών Υγείας Α’, προάγεται στη θέση
Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών
Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Επισκεπτριών
Υγείας, προάγονται στη θέση Λειτουργού
Επισκεπτριών Υγείας Α’, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022: Θεοδώρα Παναγιώτου, Ειρήνη
Σιακού, Μαρία Ροκά, Αγάθη Λακαταμίτου,
Χριστίνα Μιχαήλ, Σωτηρούλα Σωτηρίου,
Δώρα Χατζηγεωργίου.

Η Ευτυχία Σταύρου, Ανώτερος Γραμμα-
τέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, προ-
άγεται στη θέση Πρώτου Γραμματέα Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Επιθεωρητές Εργασίας (Ηλε-
κτρολογίας), Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας, προάγονται στη θέση Επιθεωρητή Ερ-
γασίας, 1ης Τάξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022: Ιωάννης Μαληκίδης, Θωμάς Χατζη-
κυριάκου.

Oι πιο κάτω Λειτουργοί Εσωτερικών
Προσόδων Α', Τμήμα Φορολογίας, προ-
άγονται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Εσωτερικών Προσόδων, από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2022: Μάρω Ορφανού, Ελένη Χατζη-
βασιλείου, Γεωργία Ι. Καρή, Ιωάννα Ζαρή.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Γραμματειακοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Πρώτου
Γραμματειακού Λειτουργού, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2022: Ελένη Βασιλειάδου,
Δανάη-Κλεοπάτρα Βραχά, Τασούλλα Χρι-
στοδούλου-Φιλίππου, Μαίρη Πολεμιδιώ-
του, Ελένη Κκαϊλή, Ανδρούλα Λαζάρου, Αρ-
τεμισία Καπελίδου, Σταύρος Διαμαντής.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Μαρία Φωτίου, Λειτουργός Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών (με δοκιμασία), παραιτή-
θηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 20
Απριλίου 2022.

O Γεώργιος Λαμπρίδης, Τεχνικός Μηχα-
νικός (με δοκιμασία), Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως, παραιτήθηκε από την 1η Ιου-
λίου 2022. 

Η Χαρούλα Παναγιώτου, Δασικός Λει-
τουργός (με δοκιμασία), παραιτήθηκε από
την 1η Αυγούστου 2022. 

Ο Νικόλας Κυριάκου, Δεσμοφύλακας (με
δοκιμασία), Φυλακές, παραιτήθηκε από τις
27 Ιουνίου 2022.

Ο Μιχάλης Δουλαππάς, Λειτουργός Δια-
χείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (με δοκιμα-
σία), Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρό-
νοιας, παραιτήθηκε από τις 23 Ιουλίου 2022. 

Η Αυγή Πέππου, Λειτουργός Πληροφο-
ρικής (με δοκιμασία), παραιτήθηκε από την
1η Αυγούστου 2022.

Η Άννα Ανδρέου, Επιθεωρητής Αλιείας
και Θαλασσιών Ερευνών (με δοκιμασία),
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών,
παραιτήθηκε από τις 24 Αυγούστου 2022.

Ο Όλγα Γεωργίου, Βοηθός Ασφαλιστικός
Λειτουργός (με δοκιμασία), Υπηρεσίες Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, παραιτήθηκε από τις
23 Αυγούστου 2022.

Η Ελένη Κωνσταντίνου, Κτηματολογικός
Γραφέας (με δοκιμασία), παραιτήθηκε από
τις 21 Ιουνίου 2022. 

O Ανδρέας Κυπριανού, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός (με δοκιμασία), παραι-
τήθηκε από τις 25 Ιουλίου 2022. 

Η Κωνσταντίνα Κατσώνη, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, παραιτήθηκε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ετοιμάζεται από Συντακτική Επιτροπή
κατά νόμο υπεύθυνος και Πρόεδρος
Στράτης Ματθαίου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ 
Τηλ. 22844445
e-mail: e.stratios@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Νάσω Κασουλίδου, Μόνιμη Γραμματέας,
Τηλ: 22844457
Email: akasoulidou@pasydy.org
Ειρήνη Γιώρκα, Μόνιμη Γραμματέας,
Τηλ: 22844450
Email: egiorka@pasydy.org
Στάλω Μιχαήλ, Μόνιμη Γραμματέας, 
Τηλ: 22844449
Email: chmichael@pasydy.org

Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορί-
ζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις και
να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο (email) μέχρι το μεσημέρι της
Δευτέρας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066
Τηλ. 22844444, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 
Τηλεφωνικός κατάλογος ΠΑΣΥΔΥ στην
ιστοσελίδα http://www.pasydy.org

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Υπάλληλος
δημόσιος

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 16ης Σε-
πτεμβρίου  δημοσιεύθηκαν δύο κενές θέσεις
Επιθεωρητή Πλοίων στο Υφυπουργείο
Ναυτιλίας, θέση Πρώτου Διορισμού με
μισθό Α9 - Α11 – Α12 Συνδυασμένες Κλί-
μακες. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διό-
δου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservi-
ces.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή 7
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 23ης Σε-
πτεμβρίου δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω
κενές θέσεις:

Σαράντα (40) κενές θέσεις Δεσμοφύλακα
στο Τμήμα Φυλακών, θέση Πρώτου Διορι-
σμού με μισθό Α2 – Α5 – Α7(ιι) Συνδυα-
σμένες Κλίμακες. 

Ένδεκα (11) κενές θέσεις Τεχνικού στο
Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α2 – Α5 – Α7(ιι) Συν-
δυασμένες Κλίμακες. 

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://eservi-
ces.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή 14
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00. n

Κενές Θέσεις που δημοσιεύθηκαν 
στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνέχεια στη σελ. 12



Μεταστέγαση Υπηρεσιών στην Κρατική Έκθεση 
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Στη συνεδρία του της 14ης Σεπτεμ-
βρίου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε πρόταση, η οποία αφορά την

αξιοποίηση του χώρου της Κρατικής Έκθε-
σης σύμφωνα με την οποία θα εξεταστεί η
δυνατότητα μεταστέγασης στον χώρο κυ-
βερνητικών Υπηρεσιών, όπως του Υφυπουρ-
γείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής και το ΙδΕΚ.

Επίσης, θα εξεταστεί σε συνεργασία με το
Υφυπουργείο Πολιτισμού, η δυνατότητα
στέγασης κάποιου πολυχώρου πολιτισμού
(π.χ. σύγχρονος χορός, θέατρο, κινηματο-
γραφικές προβολές) στον χώρο.

Συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή αποτε-
λούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών
(πρόεδρος), Εσωτερικών, Εμπορίου, Ενέρ-
γειας και Βιομηχανίας, Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων και τον Υφυπουργό Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
οι οποίοι θα παρακολουθούν την εξέλιξη
του έργου και θα λαμβάνουν οποιεσδήποτε
αποφάσεις απαιτούνται.
Διυπουργική καθοδηγητική Επιτροπή
από αρμόδιες κυβερητικές Υπηρεσίες

Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοί-
νωση του χαιρέτισε την Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, για τη δημιουργία
Ζώνης Καινοτομίας και Επιχειρηματικής
Ζώνης/Εκθεσιακού χώρου στον χώρο της

Κρατικής Έκθεσης, επισημαίνοντας ότι αυτή
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία πε-
ριβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα
της καινοτομίας, της συνεργασίας, της με-
ταφοράς γνώσης και καινοτόμου επιχειρη-
ματικότητας, στη διαχείριση της μεταφοράς
τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων
και φορέων καινοτομίας και στη διευκό-
λυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης με-
ταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστη-
μόνων, δημιουργώντας συνέργειες, συνερ-
γασία και νέες επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά τις προτεινόμενες εγκατα-
στάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν την ανέ-
γερση γραφειακών και άλλων κοινών
χώρων εργασίας, κέντρου έρευνας και και-
νοτομίας καθώς και επιχειρηματικού κέν-
τρου και υψηλών προδιαγραφών σύγχρονου
εκθεσιακού/συνεδριακού χώρου 10.000 τ.μ.,
για φιλοξενία ενός ευρέος φάσματος συνε-
δρίων και άλλων εκδηλώσεων. Στις υποστη-
ρικτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται
ξενοδοχείο, οικιστικοί χώροι, εστιατόρια/
καφετέριες και καταστήματα με στόχο τη
δημιουργία μιας ζωντανής κοινότητας στον
χώρο, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

Προστίθεται στην ανακοίνωση του ΥπΟικ
ότι με στόχο τη δημιουργία ενός σημαντι-
κού πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή,
σημαντική έκταση καταλαμβάνει το πάρκο,

το οποίο σχεδιάστηκε αξιοποιώντας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το υποχρεωτικό δη-
μόσιο πράσινο για τη λειτουργική, περιβαλ-
λοντική, κοινωνική και οικονομική αναβάθ-
μιση του υπό μελέτη χώρου και τη βελτίωση
της συνδεσιμότητας του με τις άμεσα γειτ-
νιάζουσες περιοχές.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο για την πα-
ρακολούθηση και υλοποίηση του έργου συ-
στήνεται Διυπουργική και Καθοδηγητική
Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι αρμό-
διες κυβερνητικές υπηρεσίες και ο Δήμος
Έγκωμης. n
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Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνω-
σης της 5ης Αυγούστου, η Ειδική Επι-
τροπή που προβλέπεται από τους

περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998
έως 2021, ανακοινώνει ότι η Υπηρεσία Εξε-
τάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, θα αρχίσει να δέχεται
ηλεκτρονικά αιτήσεις για συμμετοχή στις
πιο κάτω εξετάσεις καθώς και πληρωμές του
τέλους συμμετοχής:

(α) Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής
στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του
κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες

απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επι-
στημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί
στις 19.11.2022, και

(β) Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής
στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8
του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν του 
κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες
απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστη-
μιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστη-
μονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις
3.12.2022.

Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των
αιτήσεων καθώς επίσης και ο τρόπος πλη-
ρωμής του τέλους συμμετοχής θα υπάρχουν
στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετά-
σεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού

και Νεολαίας: http://epd.moec.gov.cy.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δε-

κτές, γι’ αυτό καλούνται οι υποψήφιοι να
υποβάλουν αίτηση έγκαιρα.  Τονίζεται ότι
τα τέλη των εξετάσεων δεν επιστρέφονται
σε καμία περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πιο
πάνω εξετάσεις περιλαμβάνονται στις σχε-
τικές ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευτεί
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
με ημερομηνία 23.9.2022 και στην ιστοσε-
λίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας:
http://epd.moec.gov.cy. n

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις κυβερνητικές εξετάσεις 
για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία εντός του 2023

Ρυθμίσεις για επισκέψεις υποψηφίων Προέδρων
σε Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες

Ενόψει των Προεδρικών Εκλογών που θα διεξαχθούν
τον Φεβρουάριο του 2023 το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε τις πιο κάτω ρυθμίσεις σε σχέση με τις επι-

σκέψεις των υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους
ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων
που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά
Τμήματα:

Α) Όταν υποψήφιος Πρόεδρος ή εκπρόσωπός του ή Αρ-
χηγός Κόμματος που τον υποστηρίζει ζητεί επίσημα να επι-
σκεφθεί συγκεκριμένη Κυβερνητική Υπηρεσία, περιλαμβα-
νομένου Επαρχιακού Γραφείου Κυβερνητικής Υπηρεσίας,
μόνος ή με συνοδεία, να τυγχάνει υποδοχής και να συνο-
δεύεται στις Υπηρεσίες από τον Προϊστάμενο της Υπηρε-
σίας ή άλλο ανώτερο λειτουργό της Υπηρεσίας.

Β) Όταν από το Κεντρικό Επιτελείο υποψηφίου Προ-
έδρου ή από τα Κεντρικά Όργανα Κόμματος που υποστη-
ρίζει την υποψηφιότητά του ζητηθεί επίσημα η επίσκεψη αν-
τιπροσωπείας τους σε Κυβερνητική Υπηρεσία, περιλαμβα-
νομένου Επαρχιακού Γραφείου Κυβερνητικής Υπηρεσίας, να

τυγχάνει υποδοχής και να συνοδεύεται κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή από
άλλο ανώτερο λειτουργό της Υπηρεσίας, ανάλογα με τον
επικεφαλής ή τη σύνθεση της αντιπροσωπείας.

Γ) Να μην επιτρέπονται επισκέψεις μεμονωμένων κομμα-
τικών στελεχών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα.

Δ) Οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν ισχύουν σε ό,τι αφορά επι-
σκέψεις σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς, στην Αστυνομία
και στις Κεντρικές Φυλακές, στις οποίες δεν θα επιτραπούν
προεκλογικές επισκέψεις.

Οι ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν και θα ισχύσουν και για
όλες τις σχολικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας θα γνωστοποιηθούν με εγκυκλίους
που θα κυκλοφορήσουν.

Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τους πιο κάτω ως μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ: Παναγιώτη Καϊσερ-
λίδη, Κυριάκο Δρουσιώτη και Νικόλα Θεοχαρίδη. Η θητεία
τους ισχύει μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2027. n

Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις
14 Σεπτεμβρίου ο Υφυπουργός Πολιτισμού 
κ. Γιάννης Τουμαζής ανάφερε μεταξύ άλλων σε 

δήλωση του ότι σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθε-
σίας το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στην 
επεξεργασία και εκσυγχρονισμό του Νόμου περί του 
Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των
Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης του 2009, που αφορά
στον εμπλουτισμό των δημόσιων κτηρίων με έργα τέχνης
σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατό (1%)
του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτηρίου, ώστε, 
μεταξύ άλλων, να περιλάβει, εκτός από τα υπό ανέγερση
κτήρια, και τα κτήρια που αγοράζονται για χρήση από το
δημόσιο, ως επίσης και τη διαδικασία ασφάλισης των έργων
τέχνης που εγκαθίστανται στα κτήρια. n

Εμπλουτισμοί δημόσιων
κτιρίων με έργα τέχνης 
σε ποσοστό 1% κόστους
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δημόσιος

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμος Αρ. 118(Ι)/2002 όπως τροποποι-
ήθηκε.

2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμος του 1978 όπως τροποποι-
ήθηκε.

3. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος Αρ.
117(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε.

4. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών
Κερδών Νόμος του 1980 όπως τροποποι-
ήθηκε.

5. Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προ-
σώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του
2000.

6. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Νόμος του 2000 (Ν. 95(Ι)/2000) όπως τρο-
ποποιήθηκε και τους Κανονισμούς, τα Δια-
τάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδη-
γίες που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Οι Τμηματικές Εξετάσεις για τους πιο
πάνω Νόμους/Κανονισμούς θα γίνουν στις
Αίθουσες 4160, 4161 (1ος όροφος) και 5160,
5161 (2ος όροφος) του Υπουργείου Οικο-

νομικών στη Λευκωσία.
Η πρώτη εξέταση η οποία αφορά τον περί

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του
2000 (Ν. 95(Ι)/2000) όπως τροποποιήθηκε
και τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις
Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που εκδί-
δονται δυνάμει αυτού θα γίνει στις
14/11/2022, ώρα 10.00π.μ. – 12.00μ.

Η δεύτερη εξέταση η οποία αφορά τους
Νόμους της Άμεσης Φορολογίας που αριθ-
μούνται από το 1-5 πιο πάνω θα γίνει στις
16/11/2022, 10.00π.μ. – 13.00.

Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η Ελ-
ληνική.

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

Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέ-
ρονται πρέπει να υποβληθούν στον  Έφορο
Φορολογίας όχι πιο αργά από τις 
30/9/2022. n

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΦΠΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση
από προχθές Δευτέρα άρχισε η ενι-
σχυτική 4η δόση εμβολίου κατά της

COVID-19 για ενίσχυση της ανοσίας ομά-
δων του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες
σε σοβαρή νόσηση.

Πιο συγκεκριμένα η 4η ενισχυτική δόση
χορηγείται:

aσε άτομα 30 ετών και άνω,
aσε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας που δια-

μένουν ή εργάζονται σε στέγες ευγηρίας και
κλειστές δομές,

aσε επαγγελματίες υγείας ανεξαρτήτως
ηλικίας,

aσε έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας,
aσε άτομα άνω των 12 ετών με:
• σακχαρώδη διαβήτη,
• σοβαρή παχυσαρκία: BMI ≥40 ή ≥35 με

μεταβολικό σύνδρομο,
• σοβαρή χρόνια καρδιακή και αγγειακή

νόσο,
• χρόνια σοβαρή νεφρική νόσο,

• σοβαρή χρόνια ηπατική νόσο,
• σοβαρή χρόνια νευρολογική νόσο,
• αιμοσφαιρινοπάθειες,
• σε ανοσοανεπαρκείς και ανοσοκατα-

σταλμένους ασθενείς όπως:
- σε ενεργό θεραπεία για συμπαγείς όγ-

κους και αιματολογικές κακοήθειες,
- με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών

οργάνων που παίρνουν ανοσοκατασταλτική
θεραπεία,

- με ιστορικό μεταμόσχευσης αρχέγονων
αιμοποιητικών οργάνων που παίρνουν ανο-
σοκατασταλτική θεραπεία,

- με κληρονομική ανοσοανεπάρκεια,
- με HIV Λοίμωξη/AIDS,
- σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία περι-

λαμβανομένων βιολογικών παραγόντων,
- με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλον-

ται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση,
- όσον αφορά στη λήψη κορτιζόνης

αφορά σε άτομα που έλαβαν ή λαμβάνουν
συνολική δόση ›10 mg πρεδνιζόνης/μέρα

(=8 mg μεθυλπρεδνιζολόνης) για ένα (1)
μήνα το τελευταίο εξάμηνο,

νοουμένου ότι έχει παρέλθει η περίοδος
των πέντε (5) μηνών από τη λήψη της ενι-
σχυτικής/3ης δόσης.

• Η λήψη της ενισχυτικής/4ης δόσης εμ-
βολίου είναι προαιρετική.

Για τη διενέργεια εμβολιασμού θα πρέπει
να προσκομίζεται έγγραφο ταυτοποίησης
(ταυτότητα, διαβατήριο) και κάρτα εμβο-
λιασμού.

Οι ανοσοανεπαρκείς και ανοσοκατα-
σταλμένοι ασθενείς, δύναται να προσέλ-
θουν στα εμβολιαστικά κέντρα ελεύθερης
πρόσβασης (walk in) προσκομίζοντας ια-
τρική βεβαίωση από Προσωπικό ή Ειδικό
Ιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι:
α) Η ενισχυτική/3η δόση θα χορηγείται σε

άτομα 12 ετών και άνω, νοουμένου ότι έχει
παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) μηνών
από τη λήψη της 2ης δόσης.

• Η λήψη της ενισχυτικής/3ης δόσης εμ-
βολίου είναι προαιρετική.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξυπηρε-
τούνταιμέσω των κέντρων εμβολιασμού
ελεύθερης προσέλευσης (walk-in) που λει-
τουργούν σε όλες τις επαρχίες.

Εμβολιαστικά κέντρα:
Λευκωσία: Κρατική Έκθεση (8π.μ –

2:30μ.μ)
Λάρνακα: Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας

(8π.μ – 2:30μ.μ)
Λεμεσός: Κέντρο Υγείας Λινόπετρας

(8π.μ – 2:30μ.μ)
Πάφος: Γενικό Νοσοκομείο Πάφου (8π.μ

– 2:30μ.μ)
Αμμόχωστος: Κέντρο Υγείας Αμμοχώ-

στου (8π.μ – 2:30μ.μ)
Κυπερούντα: Εμβολιαστικό κέντρο Κυπε-

ρούντας (πρώην ΣΠΕ) Δευτερά, Τέταρτη
και Παρασκευή (9:30π.μ – 1:30μ.μ)

Πόλη Χρυσοχούς: Νοσοκομείο Πόλης
Χρυσοχούς, καθε Τρίτη (9:30π.μ – 1:30μ.μ)n

Από προχθές Δευτέρα 4η δόση εμβολίου για άτομα άνω των 30 και ευάλωτους

Μέχρι την 3η Οκτωβρίου υποβολή αιτήσεων στο ΤΔΔΠ
για εξετάσεις στο Νόμο Δ.Υ., Οδηγίες, Κανονισμούς
Αναδημοσιεύουμε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού από την Επίσημη Εφημερίδα της 16ης Σεπτεμβρίου.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
A. (i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄)
– και

(ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄)

B. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙ-
ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄)

Δυνάμει των Κανονισμών 18 και 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών
του 1991 έως 2020

Tο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοι-
νώνει ότι οι επόμενες εξετάσεις στα πιο κάτω θέματα θα γίνουν την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου
2022 και την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, αντίστοιχα, ως ακολούθως:

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω Εξετάσεις έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλ-
ληλοι οργανισμών δημοσίου δικαίου, κάτοχοι μόνιμης ή προσωρινής θέσης, καθώς και ερ-
γοδοτούμενοι αορίστου ή ορισμένου χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης στην οποία υπηρετούν
απαιτεί επιτυχία στην εξέταση αυτή.

3. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα είναι στη Λευκωσία για τους υποψηφίους των
Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, και στη Λεμεσό για τους υποψηφίους
των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν αργότερα, με
προσωπική επιστολή προς τους αιτητές.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πιο πάνω εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν σχε-
τική αίτηση προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με
αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο στο οποίο υπηρετούν, μέχρι και
τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022. Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πάνω στο
νέο Ειδικό Έντυπο το οποίο διανεμήθηκε σ΄ όλες τις Υπηρεσίες με την Εγκύκλιο του Τμή-
ματός μας με αρ. 1587 κ αι ημερ. 20.2.2019 και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mof.gov.cy/papd, κάτω από την επιλογή «Εξετάσεις για Δημοσίους Υπαλλή-
λους». Οι αιτήσεις είτε παραδίδονται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
είτε αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στους αριθμούς
22602761 και 22602763.

5. Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Α, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mof.gov.cy/papd κάτω από την επιλογή «Νομοθεσία» και, στη συνέχεια
«Νόμοι» / «Κανονισμοί».

Η εξεταστέα ύλη της Εξέτασης Β είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογι-
στηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.treasury.gov.cy.

6. (α) Κατά την Εξέταση Α επιτρέπεται όπως οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται τους περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και τις Γενικές
Διατάξεις και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τούτων.

(β) Κατά την Εξέταση Β επιτρέπεται όπως οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται τον Νόμο
που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρημα-
τοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, τις Δημοσιονομικές Διατάξεις του Συντάγμα-
τος (ΜΕΡΟΣ ΧΙ), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, το βιβλίο των Κανονισμών
Αποθηκών, τους Νόμους και Κανονισμούς περί της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και τις
εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τούτων μόνο.

7. Επισημαίνεται, ότι καμιά εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n



Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών 
αναφορικά με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό

Ομηνιαίος ακαθάριστος εθνικός κατώτατος μισθός (ΕΚΜ) στην
Κύπρο έχει καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργικού Συμβου-
λίου στα €940, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου

2023, ύψος το οποίο χαρακτηρίζεται ως ευνοϊκό αφού, ανάμεσα στα 22
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που εφαρμόζουν ΕΚΜ (συμ-
περιλαμβανομένης της Κύπρου), η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις ψηλότερες εννέα θέσεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και σχετική ανάλυση
της Στατιστικής Υπηρεσίας, συνεκτιμώντας τις διαφορές στα επίπεδα
τιμών, δηλαδή το κόστος ζωής, η διακύμανση του επιπέδου των ΕΚΜ
μειώνεται σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και η Κύπρος
συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις χώρες με ψηλό ΕΚΜ. Πιο συγκεκρι-
μένα, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής με τη χρήση των ισοτιμιών
αγοραστικής δύναμης (PPS), o EKM της Κύπρου μετατρέπεται €1.036
σε PPS, συγκαταλέγοντας τη χώρα μας στην ομάδα των κρατών μελών
της ΕΕ με μηνιαίο ΕΚΜ άνω των €1.000 σε PPS. Η σύγκριση σε μονά-
δες αγοραστικής δύναμης είναι σημαντική διότι σε χώρες με συγκριτικά
χαμηλότερα επίπεδα τιμών/κόστος ζωής, η αγοραστική δύναμη των μι-
σθών είναι μεγαλύτερη και αντίστροφα.

Το πιο κάτω γράφημα απεικονίζει το μηνιαίο ακαθάριστο ΕΚΜ στην
Κύπρο, όπως θα ισχύσει από 1.1.2023, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα
κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο
του 2022. Για την Κύπρο, τα στοιχεία σε μονάδα αγοραστικής δύναμης
έχουν υπολογιστεί από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου. 

Με ανακοίνωση του μετά από συ-
ναφές δημοσίευμα καθημερινής
εφημερίδας για αύξηση της ανερ-

γίας και μείωση των κενών θέσεων, το
Υπουργείο Οικονομικών παρέθεσε τα πιο
κάτω στοιχεία για την υφιστάμενη κατά-
σταση στην αγορά εργασίας για σκοπούς
όπως ανέφερε διευκρίνισης και αποφυγής
εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων,
με βάση τις επίσημες στατιστικές της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας.

Τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε η Στα-
τιστική Υπηρεσία και αφορούν τους εγγε-
γραμμένους άνεργους για τον μήνα Αύγου-
στο ανέρχονται στα 14.641 άτομα, δηλαδή
μείωση της τάξης του 10% σε σχέση με τον
Αύγουστο του 2021 και όχι αύξηση όπως
ισχυρίζεται το εν λόγω δημοσίευμα, το
οποίο συγκρίνει τους μήνες Αύγουστο 2022

με Ιανουάριο 2022, εξάγοντας κατά το
ΥπΟικ παραπλανητικά συμπεράσματα,
καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων παρουσιάζει διακύμανση κατά τη διάρ-
κεια ενός έτους που οφείλεται στην εποχι-
κότητα. Ο Αύγουστος συγκεκριμένα είναι
κατεξοχήν μήνας χαμηλής έντασης εργα-
σίας σε συγκεκριμένους κλάδους της οικο-
νομίας σε σύγκριση με άλλους μήνες του
έτους. Για αποφυγή εξαγωγής λανθασμένων
συμπερασμάτων, οι συγκρίσεις πρέπει να γί-
νονται σε αντιστοιχία με την ίδια περσινή
περίοδο.

Περαιτέρω, οι κενές θέσεις εργασίας αυ-
ξήθηκαν κατά 50,2% σε σύγκριση με το αν-
τίστοιχο τρίμηνο του 2021, σε συνάρτηση
και με τη συνεχιζόμενη θετική πορεία της
οικονομίας το 2022, όπου καταγράφονται
ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 6% και

6,1% για το 1ο και 2ο τρίμηνο του έτους αν-
τίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι κενές θέσεις
εργασίας παρουσιάζουν συνεχή αυξητική
τάση από το 2017, αντικατοπτρίζοντας τη
δυναμική της κυπριακής οικονομίας παρου-
σιάζοντας την ισχυρή προσφορά θέσεων
εργασίας από επιχειρήσεις. Τονίζεται και
πάλι ότι, η σύγκριση μεταξύ συνεχόμενων
τριμήνων εμπεριέχει τον παράγοντα της
εποχικότητας και απαιτεί προσοχή στα συμ-
περάσματα που εξάγονται, λόγω του ότι
ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες
(όπως για παράδειγμα ο τουρισμός) έχουν
ιδιαίτερη δυναμική σε συγκεκριμένες επο-
χές του έτους.

Σημειώνεται ότι, παρόλη την αβεβαι-
ότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο γεω-
πολιτικό σκηνικό, οι ρυθμοί ανάπτυξης της

οικονομίας κατατάσσονται ανάμεσα στους
υψηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υπερβαίνουν τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά
2 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό καταδεικνύει
την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονο-
μίας και την αποτελεσματικότητα των κρα-
τικών παρεμβάσεων για στήριξη των επι-
χειρήσεων και των εργαζομένων για
αποσόβηση των επιπτώσεων στην οικονο-
μική δραστηριότητα.

Διαφορετικές ή άλλες ερμηνείες, που δια-
στρεβλώνουν τη θετική εικόνα που παρου-
σιάζει η αγορά εργασίας, με μείωση της
ανεργίας και αύξηση των κενών θέσεων 
εργασίας, αποτελούν αβάσιμους ισχυρι-
σμούς που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα. n

Ζήτηση προσφορών
από το Επαρχιακό
Τμήμα Λάρνακας

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας
ζητά προσφορές για παραχώρηση άδειας χρήσης
του κυλικείου του Επαρχιακού Τμήματος

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λάρνακα οδός Κωστή Παλαμά και 
Κιλκίς.

Οι Προσφορές, λήγουν την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου
2022 και ώρα 12.00μ., να είναι κλειστές σε φάκελο, και
να παραδοθούν στον Πρόεδρο του Τμηματικού Συμ-
βουλίου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας, Ιωάννη Φιλίππου τηλ.
99 648845.

Η συμφωνία άδειας χρήσης του κυλικείου θα είναι για
περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής
του σχετικού συμβολαίου με δικαίωμα ανανέωσης
ακόμη δύο χρόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους για την
άδεια χρήσης του κυλικείου οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να απευθύνονται στο Πρόεδρο του Τμημα-
τικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας, Ιωάννη 
Φιλίππου τηλ. 99 648845. 
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Εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών 
για την ανεργία και τις κενές θέσεις

Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού διοργανώνει
και προσκαλεί όλα τα μέλη του σε εκδήλωση με θέμα
«Διατροφή & Σωματική Άσκηση = Υγεία».

Η πιο πάνω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα εκδηλώσεων «Αμμόχωστος» στο Οίκημα της
ΠΑΣΥΔΥ στην Λεμεσό την Πέμπτη 29/9/2022 στις 
18:00 μ.μ.. και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- «Συμβουλές Διατροφής για τον σύγχρονο εργαζόμενο»  
(Παρουσίαση από την Διαιτολόγο – Διατροφολόγο
κα Άντρεα Μελινιώτη)

- «Σωματική άσκηση και καθιστική εργασία»
(Παρουσίαση ασκήσεων από την γυμνάστρια κα Έρμα
Αλεξάνδρου)

- Έλεγχος αρτηριακής πίεσης και σακχάρου / γλυκόζης
- Ενημέρωση και εγγραφές μελών στο πρόγραμμα 

«Γυμναστική για όλους» 

Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: 
Αγάθη Γεωργίου - 99411004 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΥΔΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ = ΥΓΕΙΑ» 
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ΟικΟγΕνΕιΑ –ΕργΑΣιΑ - κΟινωνικΗ ΖωΗ

Διαδήλωση αλληλεγγύης προς τις γυναίκες του Ιράν 
έξω από την ιρανική πρεσβεία στη Λευκωσία

Δεκάδες πολίτες μαζεύτηκαν το μεσημέρι της Κυρια-
κής έξω από την ιρανική πρεσβεία, στη Λευκωσία, με
αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, προκειμένου

να εκφράσουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους στις
γυναίκες του Ιράν.

Κρατώντας πλακάτ και πινακίδες με συνθήματα στην
ιρανική, αγγλική και ελληνική γλώσσα και φωτογραφίες της
Μαχσά Αμινί, οι διαμαρτυρόμενοι φώναξαν συνθήματα
όπως «Γίνε η φωνή του Ιράν», «Ελευθερία στο Ιράν», «Βοη-
θήστε τις γυναίκες του Ιράν», «Κάτω η πατριαρχία» και
«Δεν υπάρχει διαδίκτυο στο Ιράν». 

H Seagull Shahbazi εκπροσωπώντας την κοινότητα «Γυ-
ναίκες της Κύπρου» (e women of Cyprus), η οποία διορ-
γάνωσε τη διαμαρτυρία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η εκδήλωση
αφορά όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Εδώ και 7-8
μέρες, είπε, ο κόσμος είναι στους δρόμους και κάνει διαδη-
λώσεις για τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί, που τώρα έχει

γίνει σύμβολο καθώς στο Ιράν οι άνθρωποι είναι καταπιε-
σμένοι, οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώματα, τις ξυλοκοπούν,
τις δολοφονούν λόγω του ισλαμικού καθεστώτος που
υπάρχει εκεί, συμπλήρωσε.

«Δεν υπάρχει δημοκρατία στο Ιράν και οι γυναίκες δεν
έχουν δικαιώματα», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι «στις διαδηλώ-
σεις που γίνονται στο Ιράν, σκοτώνουν πάρα πολύ κόσμο.
Τους έκοψαν το ίντερνετ έτσι ώστε να μη φαίνεται έξω στον
κόσμο το τι πραγματικά γίνεται», συμπλήρωσε. Το μήνυμα
της εκδήλωσης είναι να απελευθερωθεί το Ιράν από το ισ-
λαμικό καθεστώς, κατέληξε.

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου
στην Τεχεράνη για “ανάρμοστη ενδυμασία” από την αστυ-
νομία ηθών, η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της
τήρησης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλα-
μικής Δημοκρατίας.

Η Αμινί πέθανε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο

και ο θάνατός της πυρο-
δότησε διαδηλώσεις στις
κύριες πόλεις του Ιράν, με-
ταξύ των οποίων η πρω-
τεύουσα Τεχεράνη. 

Στο Ιράν συνεχίζονται οι
αναταραχές, με τη χώρα
να μετρά δεκάδες νεκρούς
και εκατοντάδες συλλήψεις.

Η οργάνωση μας εκφράζει τη στήριξή της στον γενναίο
αγώνα που δίνουν τις τελευταίες μέρες οι γυναίκες στο
Ιράν ενάντια στη βία και στην καταπίεση διεκδικώντας
τον σεβασμό, την ελευθερία στην έκφραση και την ισό-
τητα.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους φωνή για διεκ-
δίκηση του δικαιώματος στην ίδια τη ζωή.

Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΖΣΩ/ΜΚ)

Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε προ-
σπαθούμε να το αγνοήσουμε, ο χρό-
νος κυλά, ο χρόνος φεύγει. Μόλις

χθες θυμάμαι τον εαυτό μου παιδί στην
πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, και
σήμερα το μεγάλο μου παιδί είναι τελει-
όφοιτο! 

Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός! Είναι
μια ψευδαίσθηση ότι έχουμε χρόνο. Πρέπει
να ξεκινήσουμε να ζούμε, να απολαμβά-
νουμε την κάθε στιγμή γιατί αυτό που θα
μας μείνει όταν φύγουμε από αυτό τον πλα-
νήτη, θα είναι αυτά που έχουμε ζήσει, όχι
όλα όσα που φοβηθήκαμε να ζήσουμε. 

Κάποιος νεαρός μπορεί  να νομίζει ότι
έχει μπόλικο χρόνο μπροστά του. Ενώ κά-
ποιος άλλος να είναι 60 ή 70 χρονών και να
νιώθει ότι σύντομα θα φύγει από αυτή τη
διάσταση. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν
ξέρει ακριβώς πόσο χρόνο έχει. Σίγουρα ο
χρονος που έχουμε είναι πολύ μικρός σε
σχέση με την αιωνιότητα και γι΄αυτό πρέ-
πει να τον χρησιμοποιούμε στο έπακρο. 

Σκεφτείτε μια κλεψύδρα. Στο πάνω μέρος

της κλεψύδρας είναι η άμμος που αντιπρο-
σωπεύει το μέλλον. Στο πιο στενό σημείο
της κλεψύδρας, εκεί που περνά η άμμος,
είναι το παρόν, το τώρα. Στο κάτω μέρος
της κλεψύδρας βρίσκεται η άμμος που έχει
περάσει ήδη, το παρελθόν. 

Στην κλεψύδρα του καθενός μας αυτό
που ξέρουμε είναι το παρελθόν. Επίσης ξέ-
ρουμε το στενό  σημείο της κλεψύδρας, το
παρόν.  Το πάνω μέρος της κλεψύδρας δεν
το ξέρουμε. Κάποιο άτομο να είναι νεαρό σε
ηλικία αλλά  να έχει λίγο χρόνο ακόμα, ενώ
κάποιο άλλο άτομο, πιο προχωρημένο σε
ηλικία,  να έχει περισσότερο χρόνο.  Άρα,
πρέπει να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας
στο έπακρο. Η ζωή είναι άλλωστε ένα με-
γάλο δώρο που μας χαρίζει ο Θεός και  μια
ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το δημιουργό
μας, είναι να χρησιμοποιήσουμε τη ζωή που
μας έδωσε, στο έπακρο.   

Το μόνο που κατέχουμε είναι το τώρα. Το
χθες έφυγε, και δεν υπάρχει τρόπος να το
φέρουμε πίσω και να το αλλάξουμε. Το
μόνο που έχουμε να κερδίζουμε από το πα-
ρελθόν είναι οι εμπειρίες, τα βιώματα , και
τα μαθήματα που μας έδωσε. Χρησιμοποι-
ώντας τις εμπειρίες και τη σοφία από το
χθες μπορώ να χτίζω, να  δημιουργώ, να κι-
νούμαι με αυτοπεποίθηση προς το αύριο. Η
ανησυχία για το χθες δεν έχει καμιά ωφέ-

λεια, γιατί δεν μου επιτρέπει να να λειτουρ-
γήσω και να προχωρήσω. Επισης, ο φόβος
και η ανασφάλεια για το αύριο δεν μας ανή-
κουν γιατί το αύριο δεν μας ανήκει. Όπως
είπαμε,  δεν είναι σίγουρο ποσο αύριο έχει ο
καθένας μας. Το μόνο που μας ανήκει  και
είναι κάτω από τη δική μας κυριαρχία είναι
το σήμερα, το τώρα.  

Για να ζήσω το παρόν στο έπακρο είναι
πολύ σημαντικό να συγχωρήσω τον εαυτό
μου και τους άλλους.  Συγχωρώ σημαίνει
αφήνω τα δικά μου εσωτερικά εμπόδια, τον
θυμό, τις  ενοχές, τις τύψεις, την  απογοή-
τευση, και τη θλίψη για το παρελθόν. Απε-
ναντίας, προσκαλώ την αγάπη στην καθη-
μερινότητά μου, απελευθερώνομαι από όλα
αυτά τα βαρίδια που με κρατούν στάσιμο,
και μπορώ να ξεκινήσω να ζω, να δημι-
ουργώ, να απολαμβάνω την κάθε μου
στιγμή.  Όπως δεν ξέρουμε πόσο χρόνο
έχουμε εμείς, έτσι δεν ξέρουμε πόσο χρόνο
έχουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Οπότε
είναι πολύ σημαντικό όσο πιο συχνα γίνε-
ται να λέμε “σ’ αγαπώ”, να τους παίρνουμε
αγκαλιά και να τους ευχαριστούμε που φω-
τίζουν με την παρουσία τους τη ζωή μας.
‘Οταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας γι-
νόμαστε ευάλωτοι - ανοίγουμε τον εαυτό
μας. Για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε πρέ-
πει να νιώσουμε εσωτερικά γεμάτοι και

επαρκείς. Τότε θα έχουμε τη δύναμη να
πούμε ότι τους αγαπάμε και να ζητήσουμε
συγνώμη αν τους έχουμε πληγώσει. Έτσι ξε-
κινάμε να ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο. Ζω
στο έπακρο δεν σημαίνει ζω επικίνδυνα ή,
το αντίθετο, ζω μουντά.  Σημαίνει χρησιμο-
ποιώ την ενέργεια και την παρουσία μου
δημιουργώντας, χτίζοντας, κάνοντας πράγ-
ματα που μας γεμίζουν. 

Αν το οικονομικό δεν ήταν καθόλου πρό-
βλημα και μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέ-
λαμε, τι θα ήταν αυτό που θα έδινε νόημα
και σκοπό στη ζωή μας; Κι αν δεν το κά-
νουμε σήμερα πότε θα το κάνουμε; Κι αν
δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει;  Ας
απελευθερωθούμε από το παρελθόν, ας
αφήσουμε το μέλλον να έρθει στην ώρα
του, και ας κάνουμε αυτό που μας δίνει
νόημα και σκοπό. Ας ζήσουμε κάθε μας
στιγμή με το μεγαλείο, την ενέργεια, το
χρώμα της τελευταία μας στιγμής.   Ας βά-
λουμε χρώμα και ένταση  έτσι ώστε να
ζούμε εκείνο που θέλουμε κι όχι αυτό  που
νομίζουμε ότι πρέπει. 

Θα χαρώ να δω στα σχόλια τη δική σας
άποψη και οπτική γωνία και φυσικά, θα
χαρώ να μιλήσουμε.  Επικοινωνήστε μαζί
μου στο τηλέφωνο 70007888 ή στείλτε μου
προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δι-
καίωσης μου. n

Το πρόβλημα είναι ότι νομίζεις ότι έχεις χρόνο! 
Της Μαρίας Μενοίκου,
Σύμβουλος Προσωπικής και 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης, 
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια
ΑνΑΔ



Ψηφοφορία στην Ευρωβουλή για τον ελάχιστο μισθό
και διαμαρτυρία συνδικάτων για αυξήσεις επιτοκίων 

HΣυνομοσπονδία Ευ-
ρωπαϊκών Συνδικάτων
ETUC χαιρέτισε την

ψηφοφορία του Ευρωκοινο-
βουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου
υπέρ της Κοινοτικής Οδηγίας
για έγκριση επαρκούς εθνικού
ελάχιστου μισθού. Υπέρ του
ΕΕΜ ψήφισαν 505 Ευρωβου-
λευτές, εναντίον ψήφισαν 92
και 44 απέσχον.  

Η Οδηγία περιλαμβάνει ση-
μαντικές νέες πρόνοιες που
καλύπτουν τον διά νόμου κα-
θορισμό των ελάχιστων απο-
λαβών, τα δικαιώματα του συνόλου των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, τις νέες απατήσεις από τις κυβερνήσεις με
στόχο την προαγωγή του συστήματος των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων και την υποχρέωση για καθορισμό προ-
γραμμάτων δράσης για στήριξη της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης σε περιπτώσεις στις οποίες το σύστημα αυτό
καλύπτει ποσοστό κάτω του 80|% των εργαζομένων. 

Η ψηφοφορία στην Ευρωβουλή ακολούθησε τη δημοσί-
ευση από την ETUC νέας έρευνας η οποία κατέδειξε ότι οι
χαμηλότερα αμειβόμενοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη πλήτ-
τονται από την κάθετα μειούμενη αγοραστική αξία των
απολαβών τους στη διάρκεια του τρέχοντα αιώνα. Τούτο

αποδεικνύεται από το γεγο-
νός ότι οι νομοτελειακά κα-
θοριζόμενες ελάχιστες απο-
λαβές ανέρχονται μόνο σο
19% του ουσιαστικού μι-
σθού. 

Η ΕΤUC επισημαίνει τις
αρνητικές επιπτώσεις του
πληθωρισμού και επικρίνει
την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα για την απόφαση
της για αύξηση των επιτο-
κίων. Τονίζεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία ότι αυτή η

ενέργεια της ΕΚΤ δεν βασίζεται σε ορολογικές εκτιμήσεις
και θα εκθέσει του εργαζόμενους και τις οικογένειες τους σε
υποχρεώσεις για ψηλότερες δαπάνες. 

Προστίθεται ότι με αυτές τις αποφάσεις θα επαυξηθεί η
ανοδική πορεία του πληθωρισμού ο οποίος ήδη προάγεται
ως αποτέλεσμα των τάσεων προσφοράς και ζήτησης από
το αυξημένο κόστος της ενέργειας, των τιμών των τροφί-
μων και άλλων συναφών παραγόντων ως αποτέλεσμα του
πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της συνακόλουθης
αξιοποίησης της για σκοπούς κερδοσκοπίας με αδικαιολό-
γητες αυξήσεις στα περιθώρια κέρδους και στους περιορι-
σμούς στην προσφορά λόγω της πανδημίας. n

Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος 
στις προς πώληση εκδόσεις

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι
κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι πιο κάτω εκδόσεις, οι
οποίες διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό

Τυπογραφείο.
• Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 – Ενοποίηση

στην Ελληνική – ΓΕΝ – Ν.52
• Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990 – Ενοποί-

ηση στην Ελληνική – ΓΕΝ – Ν.58

• Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής
τους Νόμος του 2003 - Ενοποίηση στην Ελληνική – ΓΕΝ –
Ν.60

• Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη
στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017 – Ενοποί-
ηση στην Ελληνική – ΓΕΝ – Δ.Π.17

• e Legal Aid Law, 2002 – English translation and Con-
solidation – ΓΕΝ(Α) – L.171
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Τροχιοδρομείται με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών
η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση από το Κτηματολόγιο

Σε περίπου 15.000 κλήσεις ανταπο-
κρίθηκαν οι Λειτουργοί εξυπηρέτη-
σης του Τμήματος Κτηματολογίου

και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), σε λιγότερο από
τέσσερις μήνες από την ημερομηνία εφαρ-
μογής του ενιαίου παγκύπριου τηλεφωνι-
κού αριθμού 17100, δήλωσε ο Διευθυντής
του Τμήματος Ελίκκος Ηλία, ο οποίος ταυ-
τόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση πως οι επι-
σκέψεις στην Πύλη Κτηματολογίου, εντός
του 2022, θα ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύ-
ρια.  

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε πως η νέα
μορφή της Πύλης Κτηματολογίου αναμένε-
ται να τεθεί σε λειτουργία σε μερικές εβδο-
μάδες.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος του Κτη-
ματολογίου τόνισε στο ΚΥΠΕ ότι το ΤΚΧ
έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών
και προς τον σκοπό αυτό, έθεσε σε εφαρ-
μογή, την 1 Ιουνίου 2022, τη λειτουργία του
τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.

Ανέφερε ότι το κέντρο αυτό διαθέτει έναν
μοναδικό παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό,
το 17100, τον οποίο μπορούν να καλούν 
οι πολίτες εντός Κύπρου και τον αριθμό
+357-22804900 για κλήσεις από το εξωτε-
ρικό και πρόσθεσε πως από την ημερομηνία
εφαρμογής του ενιαίου παγκύπριου αριθ-

μού, δηλαδή την 1η Ιουνίου 2022 και μέχρι
τις 20 Σεπτεμβρίου 2022, οι Λειτουργοί εξυ-
πηρέτησης του ΤΚΧ ανταποκρίθηκαν σε
περίπου 15.000 κλήσεις.

Επιπλέον, ο Διευθυντής του ΤΚΧ συστή-
νει στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα,
πριν από οποιαδήποτε τηλεφωνική κλήση,
να επισκέπτονται την Πύλη Κτηματολογίου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://
portal.dls.moi.gov.cy, όπου υπάρχουν αναρ-
τημένες πληροφορίες, οδηγίες, ενημερω-
τικά βίντεο και έντυπα για όλα τα είδη 

αιτήσεων/εργασιών που δέχεται ή διεκπε-
ραιώνει το ΤΚΧ, οπότε μέσω αυτών θα μπο-
ρούν να λαμβάνουν μια πρώτη ενημέρωση
για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Ο Διευθυντής εξέφρασε την εκτίμηση ότι
οι επισκέψεις στην Πύλη Κτηματολογίου,
εντός του 2022, θα ξεπεράσουν τα 5 εκα-
τομμύρια και τόνισε πως σκοπός του ΤΚΧ
είναι η εξυπηρέτηση/ενημέρωση των πολι-

τών να γίνεται διαδικτυακά, «με φιλικό και
απλό τρόπο και χωρίς να είναι ο πολίτης ει-
δικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
για να ενημερωθεί ή για να επικοινωνήσει
με το ΤΚΧ».

Ανέφερε επίσης ότι το ΤΚΧ παρέχει επί-
σης τη δυνατότητα για υποβολή αποριών
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
μέσω της Πύλης Κτηματολογίου, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση https://portal.dls.moi.
gov.cy/el-gr/Pages/Contact-Us.aspx.

Πρόσθεσε πως μεγάλος αριθμός πολιτών

προτιμούν την υποβολή αποριών μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το
ΤΚΧ ανταποκρίνεται προκειμένου να απαν-
τήσει έγκαιρα στα ερωτήματα που υποβάλ-
λονται.
Αλλαγές στην Πύλη Κτηματολογίου

Παράλληλα, ο Προϊστάμενος του Κτημα-
τολογίου είπε ότι το ΤΚΧ, «αναγνωρίζον-
τας τη σημασία της ενημέρωσης των πολι-

τών σε απλή και κατανοητή γλώσσα και την
παροχή με φιλικό τρόπο των αναγκαίων
πληροφοριών στον ιστότοπο του ΤΚΧ, 
γίνονται αυτή την περίοδο οι αναγκαίες 
αλλαγές στην Πύλη Κτηματολογίου, προ-
κειμένου να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί
η αναζήτηση των πληροφοριών που χρει-
άζονται οι πολίτες, όσον αφορά τη διαδικα-
σία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα 
έγγραφα, τα τέλη που πρέπει να καταβά-
λουν αλλά και την ενημέρωση για την πο-
ρεία της αίτησης που υπέβαλαν».

Ειδικά για το τελευταίο, ο Διευθυντής
του ΤΚΧ κάλεσε όσους ιδιοκτήτες ακινή-
των δεν το έπραξαν μέχρι σήμερα, να προ-
χωρήσουν στη δημιουργία λογαριασμού
(προφίλ) στην «Πύλη Κτηματολογίου»,
οπότε θα μπορούν να   ανατρέξουν στην
προσωπική τους σελίδα, στο πεδίο «οι αι-
τήσεις μου», για να ενημερωθούν σε ποιο
στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους.

«Η Πύλη Κτηματολογίου αποτελεί κεν-
τρικό σημείο αναφοράς για όλες τις αιτή-
σεις που υποβάλλονται, καθώς και σημείο
αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες,
ενώ ελαχιστοποιεί την ανάγκη των πολιτών
για υποβολή ερωτημάτων, τόσο ηλεκτρο-
νικά, όσο και μέσω τηλεφώνου, εξοικονο-
μώντας παραγωγικό χρόνο στο προσωπικό
του Τμήματος», κατέληξε. n

• Ραγδαία αύξηση εξυπηρετήσεων μέσω της Πύλης Κτηματο-
λογίου.

• Εξυπηρέτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Οι βελτιώσεις ψηφιοποίησης υπηρεσιών επιταχύνουν την

ολοκλήρωση τους.

Συνάδελφοι που ενοικίασαν
κατοικίες στο Τρόοδος 
το Χειμώνα

Δημοσιεύουμε
πιο κάτω κατά-
λογο των 48

συναδέλφων των
οποίων εγκρίθηκαν οι
αιτήσεις για ενοικίαση
Κυβερνητικής κατοι-
κίας στο Τρόοδος για
την περίοδο από τις 7
Οκτωβρίου 2022 μέχρι
τις 7 Μαΐου 2023 (πε-
ρίοδος 10). Στον κατά-
λογο αναφέρονται οι
επιτυχόντες συνάδελφοι με
τον αριθμό της Κοινωνικής
τους Ασφάλειας.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10
Από : 7/10/2022
Μέχρι : 7/5/2023

1 214884
2 284121
3 311764
4 371972
5 380241
6 385860
7 401048
8 409972
9 413174
10 419328
11 423811
12 423998
13 425632
14 444367
15 450780
16 456148
17 456671
18 457750
19 474728
20 481443
21 485799

22 486923
23 504411
24 504752
25 514897
26 533529
27 552442
28 630171
29 688860
30 691348
31 715298
32 726347
33 731446
34 754742
35 775684
36 776629
37 784585
38 806720
39 815158
40 853689
41 864941
42 893876
43 950710
44 977192
45 1044942
46 1163120
47 1246175
48 1297007
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Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών γιορτάζει τη 10η επέτειό της 
Μετά τη Λευκωσία, στη Λεμεσό 29 και 30 του μήνα

ΗΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολι-
τών (ΕΠΠ) παρέχει στους πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στην 
ευρωπαϊκή δημοκρατία. Πάρτε μέρος στο
φεστιβάλ «Up to You(th)» στο Cyprus
Forum (Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας) στις
29 και 30 Σεπτεμβρίου, για τον εορτασμό
των 10 χρόνων αυτού του εργαλείου δημο-
κρατικής συμμετοχής της ΕΕ. 

Στο ειδικό περίπτερο για την ΕΠΠ, η πρέ-
σβειρα της Κύπρου για την ΕΠΠ θα βοηθή-
σει τους επισκέπτες να κατανοήσουν τι είναι
η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μπο-
ρείτε επίσης να μάθετε για τις πιο πρόσφα-
τες πρωτοβουλίες πολιτών, να λάβετε μέρος
σε κουίζ, να μοιραστείτε τις ιδέες σας μέσω
δραστηριοτήτων και να λάβετε απαντήσεις
σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την
ΕΠΠ.  Ένα μέλος από το NGO Support Cen-
tre, το οποίο είναι οργάνωση-πρεσβευτής
της ΕΠΠ, θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση με
θέμα «Συμμετοχικότητα μέσω δράσεων και-
νοτομίας και επιχειρηματικότητας» στις 30
Σεπτεμβρίου. 

Πάνω από 800 πολίτες της ΕΕ έχουν ήδη
ξεκινήσει 93 Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πο-
λιτών την τελευταία δεκαετία. Συνολικά,
συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 17 εκα-
τομμύρια υπογραφές για πρωτοβουλίες από
ολόκληρη την ΕΕ. Πάνω από 3 800 εξ αυτών

προέρχονταν από την Κύπρο. 
Επί του παρόντος, υπάρχουν 11 Ευρωπαϊ-

κές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται
στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών
για διάφορα θέματα, όπως η κλιματική αλ-
λαγή, οι κανόνες για την προστασία των
ζώων, ο αθλητισμός, η εμπορική πολιτική
της ΕΕ ή η απαγόρευση της διαφήμισης
ορυκτών καυσίμων. Μεταξύ των πλέον πρό-
σφατων πρωτοβουλιών που καταχωρίστη-
καν είναι οι εξής: «Πρόσκληση για ένα πε-
ριβάλλον χωρίς καπνό και για την πρώτη
ευρωπαϊκή γενιά χωρίς καπνό έως το
2030», «Να εξοπλιστεί κάθε ευρωπαϊκό
σπίτι με φωτοβολταϊκά 1 kW και ανεμο-
γεννήτριες 0,6 kW» και «Προστατέψτε την
αγροτική κληρονομιά, την επισιτιστική
ασφάλεια και τον επισιτιστικό εφοδιασμό
της ΕΕ».

Πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο στά-
διο της συγκέντρωσης υπογραφών είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο: Αρχική σελίδα
|Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (eu-
ropa.eu)

Ιστορικό
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η

οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το
2012, είναι το πρώτο εργαλείο που επιτρέ-
πει στους πολίτες από όλες τις χώρες της ΕΕ
να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να ζητούν
νομοθετικές αλλαγές σε επίπεδο Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για θέματα που θεωρούν ση-
μαντικά. Η ΕΠΠ παρέχει στους πολίτες της
ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δια-
συνοριακό επίπεδο σε ζητήματα κοινού εν-
διαφέροντος.

Το πεδίο εφαρμογής αυτού του εργαλείου
καλύπτει τομείς πολιτικής στους οποίους η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εξουσία να
προτείνει νομοθεσία. Αυτοί είναι το περι-
βάλλον, η γεωργία, οι μεταφορές, η προ-
στασία των καταναλωτών, τα κοινωνικά δι-
καιώματα, αλλά και άλλοι τομείς που
επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Μόλις
μια πρωτοβουλία λάβει 1 εκατομμύριο υπο-
γραφές και οι υπογραφές επαληθευτούν από
τις εθνικές αρχές, το Σώμα των Επιτρόπων
εγκρίνει επίσημη απάντηση στην πρωτο-

βουλία, με την οποία αποφασίζει ποια
δράση πρέπει να αναληφθεί ή όχι και γιατί.
Στη συνέχεια, η πρωτοβουλία χαρακτηρίζε-
ται «επιτυχημένη». Επισκεφθείτε τον ιστό-
τοπο για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.

Η κ. Μυρτώ Ζαμπάρτα, επικεφαλής της
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο, δήλωσε: «Αυτό που επιδιώκει
να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών είναι να ενώσει τους ανθρώπους ώστε
να συμμετέχουν πιο άμεσα στον καθορισμό
της πολιτικής ατζέντας σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο για θέματα που τους απασχολούν ιδι-
αίτερα. Επομένως, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για
την ευκαιρία που μας δίνεται στο Cyprus
Forum να ευαισθητοποιήσουμε τους πολί-
τες σχετικά με αυτό το μοναδικό μέσο». 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, μπο-
ρείτε να ακούσετε πραγματικές ιστορίες στο
podcast «CitizenCentral». 

Βασικά αριθμητικά στοιχεία για την Ευ-
ρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ανακα-
λύψτε και συνεργαστείτε με τους 
τοπικούς πρεσβευτές ή το εθνικό σημείο
επαφής στην Κύπρο. Το υλικό επικοινωνίας
είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Υλικό επικοινωνίας για τη διάδοση του 
μηνύματος. n

Με εξειδικευμένη πλούσια και ενδιαφέρουσα
όπως πάντα ύλη κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του
«Δασοπόνου», εκφραστικού οργάνου του Συνδέ-

σμου των συναδέλφων Δασοπόνων Κύπρου.
Πολύ επιτυχημένες εκφραστικές περιεχομένου φωτογρα-

φίες και εξειδικευμένα θέματα το περιεχόμενο του νέου 
Δασοπόνου που περιλαμβάνει χαιρετισμό του Προέδρου
του Συνδέσμου Μάριου Χριστοδούλου, άρθρο για νέο είδος
στα Κυπριακά πτηνά, το Curruca deserti του Θωμά Χατζη-
κυριάκου PhD , του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-

σης Ακρωτηρίου, άρθρο του Δασικού Λειτουργού 1ης Τάξης
για το Κέντρο Κώστα Λογγίνου, για το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Εθνικού Δασι-
κού Πάρκου Αθαλάσσας, άρθρο του Προέδρου του Συνδέ-
σμου για το Νικόλα Δ. Παπανικόλα, νέο Διδάκτορα
Φιλοσοφίας PhD, χαιρετισμό του Διευθυντή του Τμήματος
Δασών για τη Διεθνή Ημέρα Δασών και μελέτη για τη
Σχέση Δασικών Πυρκαγιών και Βιοποικιλότητας από το
πρόγραμμα του Γυμνασίου Αθηαίνου, «Νέοι Δημοσιογρά-
φοι για το Περιβάλλον». n

Με πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη κυκλοφορεί νέα
έκδοση του Δασοπόνου

Θα ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας να μας τιμήσετε με την
παρουσία σας στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Χορευ-
τικός Όμιλος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού υπό την αιγίδα του
Επαρχιακού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, με θέμα: 
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...» 100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης,
1922-2022.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τετάρτη 19
Οκτωβρίου 2022, και ώρα 7.30μμ, στην αίθουσα Αμμό-
χωστος, του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Λεμεσό.

Στην εκδήλωση επίτιμη προσκεκλημένη θα είναι η Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου κα. Μόνα
Σαββίδου Θεοδούλου και θα περιλαμβάνει Αφηγήσεις,
προβολές, μουσική και χορούς από την Μικρά Ασία.

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση για τους
συμμετέχοντες.

Για καλύτερο συντονισμό παρακαλούμε όπως δηλώσετε
την συμμετοχή σας στον υπεύθυνο για την επιμέλεια της
εκδήλωσης και του Χορευτικού Ομίλου Κούλλη Βασι-
λείου: 99469943.

Πολιτιστική Εκδήλωση Χορευτικού Ομίλου
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού, για τα 100 χρόνια 

από την Μικρασιατική Καταστροφή
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Με Κυπριακούς λαϊκούς χορούς
συμμετείχε το Χορευτικό Συγκρό-
τημα ΠΑΣΥΔΥ μετά από πρό-

σκληση των Οργανωτών στο 5ο Αλιβεριώ-
τικο Αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε στο
Αλιβέρι της Εύβοιας στις 3 Σεπτεμβρίου. 

Η παραδοσιακή εκδήλωση διοργανώθηκε
από το Σύλλογο Γυναικών Αλιβερίου και
Περιχώρων με την υποστήριξη του Δήμου
Κύμης – Αλιβερίου. Επικεφαλής της απο-
στολής μας ήταν ο Γενικός Γραμματέας της

Οργάνωσης μας συν. Στράτης Ματθαίου. 
Οι Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί από το

Χορευτικό μας συγκρότημα με ενθουσιασμό
καταχειροκροτήθηκαν στο Αλιβέρι της 
Εύβοιας με την όλη εκδήλωση να συμβάλλει
και στην παραπέρα ενίσχυση των ακατάλυ-
των  δεσμών μας με τους Ελλαδίτες αδελ-
φούς μας. Το Χορευτικό Συγκρότημα 
ΠΑΣΥΔΥ έχει στην πίστη του  απόλυτα επι-
τυχημένες συμμετοχές τόσο στην Κύπρο
όσο και στην Ελλάδα. n

Καταχειροκροτήθηκε το Χορευτικό μας συγκρότημα 
σε παραδοσιακή εκδήλωση στο Αλιβέρι της Εύβοιας 



Μισέλ κατά Φον ντερ Λάιεν -
«Οι προτάσεις αυτές δεν αρκούν»

Αιχμές για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά
με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης άφησε
ο Σαρλ Μισέλ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου κάλεσε την Κομισιόν να λάβει πιο ουσια-
στικά μέτρα για το ζήτημα, καθώς θεωρεί ότι τα
μέτρα που ανακοινώθηκαν προ διημέρου δεν αρκούν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σίασε τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της

εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως μέσω του
περιορισμού των «υπερκερδών» των ενεργειακών ομίλων και με την περικοπή της κατα-
νάλωσης της EE κατά τις ώρες αιχμής.

Ωστόσο, ο κ. Μισέλ δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να υπερβεί τα σχέδιά της για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης και να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να πληρώσουν
τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς.

«Είναι καλές προτάσεις, αλλά θα χρειαστούν περισσότερες», είπε ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους. Σχετικά με τα μέτρα για την τιμή στην ενέρ-
γεια, απάντησε: «Είναι καλά, ναι, αλλά είναι αρκετά; Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι είναι σημαν-
τικό να... πατήσουμε γκάζι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Υπενθυμίζεται ότι, στο σχέδιο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης που ανακοίνωσε η κυρία Φον ντερ Λάιεν, περιλαμβάνεται πλαφόν στα κέρδη των εται-
ρειών που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, με στόχο να συγκεντρωθούν περισσότερα από 140
δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή πλαφόν στα έσοδα των
παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική), από τις οποίες απορρέουν υπερβάλ-
λοντα κέρδη με την πώληση της παραγωγής του σε τιμή πολύ υψηλότερη του κόστους πα-
ραγωγής.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, η Κομισιόν πρότεινε τον καθορισμό του πλαφόν των 180
ευρώ/μεγαβατώρα. 

Η επιβολή πλαφόν θα απέδιδε περισσότερα των 140 δισ. ευρώ, διαβεβαίωσε η πρόεδρος
της Κομισιόν, ενώ -πέραν της παρούσας ενεργειακής κρίσης- υπόσχεται μια εις βάθος με-
ταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το πακέτο αυτό διαφέρει πολύ από χώρα σε
χώρα, ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται σε κάθε χώρα και είναι ποι-
κίλο.

Πάντως, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σαρλ Μισέλ εμφανίστηκε επικριτικός όσον
αφορά τις προτάσεις της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. n

Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και
η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας αποτε-
λούν προτεραιότητες της ΕΕ. Το πακέτο που
ενέκρινε το ΕΚ αποτελείται από τρεις νόμους:
μια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια για
την ενεργειακή απόδοση και μια για έναν μηχα-
νισμό ελέγχου.

Οι νόμοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και την ενεργειακή απόδοση πρόκειται να αναθεωρηθούν, προκειμένου να συμβάλλουν
στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της ΕΕ που τέθηκαν στα πλαίσια της Ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας το 2021. Η ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα βοηθήσει επίσης την Ευρώπη να μει-
ώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμο που εισάγονται, σε μεγάλο βαθμό, από τη
Ρωσία.

Το μερίδιο της ενέργειας που καταναλώνεται από ανανεώσιμες πηγές έχει υπερδιπλα-
σιαστεί τα τελευταία χρόνια, από 9,6% το 2004 σε 22,1% το 2020, ενώ η ΕΕ πέτυχε τον
στόχο του 20% για το 2020.

Βάσει των ισχύοντων κανόνων, το μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ θα είναι τουλάχιστον
32% έως το 2030, στόχος που αναθεωρείται προς τα άνω. Τον Ιούλιο του 2022, μέλη της επι-
τροπής ενέργειας του Κοινοβουλίου ζήτησαν την αύξηση του στόχου στο 45%.

Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση όχι μόνο μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές
του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τον, 330 δισεκατομμυρίων, λογαριασμό της ΕΕ σε ει-
σαγωγές. Γι΄ αυτό οι νομοθέτες εξετάζουν την αναθεώρηση του στόχου βελτίωσης της ενερ-
γειακής απόδοσης κατά 32,5% για το 2030, ο οποίος είχε συμφωνηθεί το 2018. Ως ενερ-
γειακή απόδοση εννοούμε τη σωστή και αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας ώστε να
παράγουμε περισσότερα σπαταλώντας λιγότερους πόρους.

Το νομοσχέδιο ζητά από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συλλογικά μείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 στην τελική κατανάλωση ενέρ-
γειας και κατά 42,5% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. 

Για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την ενερ-
γειακή απόδοση των κτιρίων τον Απρίλιο του 2018. Σύμφωνα με αυτούς, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την υποστήριξη της ανακαίνισης
οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων. Στόχος είναι να κτήρια στην ΕΕ να μη χρησιμοποι-
ούν καθόλου ενέργεια μέχρι το 2050.

Επίσης, πέρσι το Κοινοβούλιο απλούστευσε τη σήμανση ενέργειας για οικιακές συσκευές,
όπως λαμπτήρες, τηλεοράσεις και ηλεκτρικές σκούπες προκειμένου να διευκολύνει τον
καταναλωτή να συγκρίνει την ενεργειακή του απόδοση. n

Νέοι κανόνες για περιορισμό 
της παγκόσμιας αποψίλωσης δασών

Η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε τη θέση της σχετικά
με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τα
προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης  με 453 ψήφους
υπέρ, 57 ψήφους κατά και 123 αποχές.

Ο νέος νόμος θα καταστήσει υποχρεωτικό για τις
εταιρείες να επαληθεύουν, ασκώντας τη λεγόμενη
«δέουσα επιμέλεια», ότι τα εμπορεύματα που πω-
λούνται στην ΕΕ δεν έχουν παραχθεί από αποψιλω-

μένα ή υποβαθμισμένα εδάφη οπουδήποτε στον κόσμο. Θα εξασφαλισθεί έτσι ότι τα προ-
ϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές δεν συμβάλλουν στην καταστροφή των
δασών(συμπεριλαμβανομένων των αναντικατάστατων τροπικών δασών) και ως εκ τού-
του θα μειωθεί η συμβολή της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικι-
λότητας.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν ακόμη οι εταιρείες να επαληθεύουν ότι τα προϊόντα πα-
ράγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και σέβονται τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών.

Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει τα βοοειδή, το κακάο, τον καφέ, το φοινικέλαιο, τη
σόγια και την ξυλεία, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που περιέχουν, έχουν τραφεί
ή έχουν παρασκευαστεί με τη χρήση αυτών των προϊόντων (όπως δέρμα, σοκολάτα και
έπιπλα). Το Κοινοβούλιο θέλει επίσης να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό οι χοίροι,
τα αιγοπρόβατα, τα πουλερικά, ο αραβόσιτος και το καουτσούκ, καθώς και ο άνθρακας
και τα προϊόντα χαρτιού. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν
παραχθεί σε αποψιλωμένες εκτάσεις μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 - ένα έτος νωρίτερα σε
σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής.

Ενώ καμία χώρα δεν θα αποκλειστεί και κανένα εμπόρευμα δεν θα απαγορευτεί, οι εται-
ρείες που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα είναι υποχρεωμένες να επιδεικνύουν
τη δέουσα επιμέλεια για την αξιολόγηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.
Μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν δορυφορικά εργαλεία παρακολούθησης, επι-
τόπιους ελέγχους, ανάπτυξη υποδομών των προμηθευτών ή ισοτοπικές δοκιμές για να
ελέγχουν από πού προέρχονται τα προϊόντα. 

Βάσει μιας διαφανούς αξιολόγησης, η Επιτροπή θα πρέπει να κατατάξει τις χώρες, ή
μέρος αυτών, σε κατηγορίες χαμηλού, κανονικού ή υψηλού κινδύνου, εντός έξι μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα προϊόντα από χώρες χαμηλού κινδύνου
θα υπόκεινται σε λιγότερες υποχρεώσεις.

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη
της ΕΕ για την τελική μορφή της νομοθεσίας. n

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει επειγόντως 
τη δράση της για το κλίμα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά συστάσεων μετά από
ένα καλοκαίρι καταστροφικών ξηρασιών, δασικών πυρ-
καγιών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν
ψήφισμα σχετικά με την αύξηση των προσπαθειών της
ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής.

Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη στον 1,5 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, αλλά και τα σχέδια
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, λένε οι ευρωβουλευτές. Επιθυμούν η Επιτροπή να
προτείνει ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο προ-
σαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες ευρωπαϊκές
περιφέρειες. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον κα-
θορισμό ενός παγκόσμιου στόχου προσαρμογής και να διασφαλίσει ότι η διεθνής κοινό-
τητα θα επιτύχει τον στόχο της για διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής.

Οι ευρωβουλευτές καλούν ακόμη την Επιτροπή να εκπονήσει αξιολόγηση των κλιματι-
κών κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους ξηρασίας, δα-
σικών πυρκαγιών και απειλών για την υγεία. Επιθυμούν μια να πραγματοποιηθεί «στρες
τεστ» της ΕΕ για την ανθεκτικότητα βασικών υποδομών στην κλιματική αλλαγή, έως το
καλοκαίρι του 2023.

Το κείμενο τονίζει τη σημασία της προώθησης και της πλήρους αξιοποίησης του μηχα-
νισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Λαμβανομένων υπόψη των όλο και πιο συχνών και
σοβαρών κλιματικών καταστροφών, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να δημιουργηθεί γρή-
γορα ο νέος μόνιμος στόλος «rescEU» και να συμπεριληφθεί σε αυτόν μηχανισμός για την
αύξηση του υφιστάμενου εθελοντικού αποθέματος πυρόσβεσης. 

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζει τα συστήματα τροφίμων της, προκειμένου να
τα καταστήσει μακροπρόθεσμα ανθεκτικότερα. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη
να δημιουργήσουν στρατηγικά αποθέματα ζωοτροφών και τροφίμων και να θεσπίσουν συ-
στήματα άρδευσης που δεν χρησιμοποιούν επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, όπως η αποθή-
κευση όμβριων υδάτων ή η ανακύκλωση λυμάτων, σε συνδυασμό με προσπάθειες για τη
μείωση της συνολικής χρήσης νερού. 

Η περαιτέρω δράση της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει στόχο της ΕΕ για ουδετερότητα
ως προς την υποβάθμιση της γης στην ΕΕ έως το 2030 και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να προστατεύονται τα δάση της ΕΕ από καταστρο-
φές που προκαλούνται από ακραία κλιματικά φαινόμενα. n
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Η ευρωπαϊκή οργανωμένη κοινωνία των πολιτών 
δεν θα εγκαταλείψει την Ουκρανία

Στις 19 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Οικο-
νομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) διοργάνωσε υψηλού επιπέ-

δου διάσκεψη στην Κρακοβία με θέμα την
αρωγή και την ανασυγκρότηση της Ουκρα-
νίας, όπου δεσμεύθηκε για την πλήρη στή-
ριξή της σε κάθε μέτωπο στη μαστιζόμενη
από τον πόλεμο χώρα.

Με την κόπωση από τον πόλεμο να αυ-
ξάνεται και την αλληλεγγύη να φθίνει
καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται για το σκλη-
ρότερο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών,
η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών παρα-
μένει προσηλωμένη στη στήριξη της Ου-
κρανίας στην πορεία της προς την ανά-
καμψη και στην «καλύτερη ανοικοδόμηση»,
σύμφωνα με τις βασικές αξίες της Ευρώπης.

Στη διάσκεψη, η ΕΟΚΕ τόνισε πως θα συ-
νεχίσει να αγωνίζεται για τη συνέχιση της
αλληλεγγύης της ΕΕ στην Ουκρανία. Δε-
σμεύθηκε να συνεργαστεί στενά με την κοι-
νωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταί-
ρους και τις αρχές της Ουκρανίας
προκειμένου να συνδράμει τη χώρα στη
μακρά και απαιτητική διαδικασία ένταξης,
με απώτερο σκοπό να καταστεί κάποτε
πλήρες μέλος της ΕΕ.

Τη διάσκεψη προλόγισαν η πρόεδρος της
ΕΟΚΕ Christa Schweng και ο αντιδήμαρχος
Κρακοβίας Andrzej Kulig.

Η κ. Schweng εξήρε την «απτή στήριξη
στην Ουκρανία» που επιδεικνύει από την
αρχή του πολέμου η κοινωνία των πολιτών
σε όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως στην Πο-
λωνία. Η ΕΟΚΕ επέλεξε τη διεξαγωγή της
διάσκεψης την Κρακοβία «για να τιμήσει
αυτήν την ενθαρρυντική αλληλεγγύη,
καθώς και για να εκφράσει την εγγύτητά
της σε όσους εργάζονται κάθε μέρα επί
τόπου».

Η διάσκεψη συγκέντρωσε υψηλόβαθ-
μους Ευρωπαίους, Πολωνούς και Ουκρα-
νούς αξιωματούχους, καθώς και εκπροσώ-
πους οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων συνδικα-
λιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων,
τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ουκρα-
νία.

Στόχος ήταν να συζητηθούν οι προσπά-
θειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής

σε επίπεδο βάσης για την άμεση στήριξη
όσων έχουν ανάγκη επί τόπου, συμπερι-
λαμβανομένων των προσφύγων, των εσω-
τερικά εκτοπισμένων και όσων δεν έχουν
εγκαταλείψει τον τόπο τους παρά την βά-
ναυση επίθεση της Ρωσίας στη χώρα τους.

Η διάσκεψη εξέτασε επίσης τρόπους άμε-
σης στήριξης της ουκρανικής οικονομίας
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατα-
στροφικές επιπτώσεις του πολέμου, εν μέσω
ζοφερών προβλέψεων για συρρίκνωση του
ΑΕγχΠ της κατά περίπου 45% το 2022.
Αυτό που απαιτείται δεν είναι τίποτα λιγό-
τερο από ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ που θα
συμβάλει στη ανοικοδόμηση της χώρας
από το μηδέν, κατά τρόπο οικολογικό και
βιώσιμο που θα συνάδει επίσης με τα ευρω-
παϊκά εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Οι ομιλητές στο εισαγωγικό πάνελ υψη-
λού επιπέδου έκρουσαν τον κώδωνα του
κινδύνου ενόψει της κόπωσης από τον πό-
λεμο και της απώλειας ώθησης στη στήριξη
της Ουκρανίας. Τόνισαν δε τον καθοριστικό
ρόλο που θα έχει η στήριξη από την ΕΕ και
τα κράτη μέλη προκειμένου να παραμείνει η
Ουκρανία στην ευρωπαϊκή ημερήσια διά-
ταξη.

Ο Vitaly Portnikov, Ουκρανός δημοσιο-
γράφος, πολιτικός σχολιαστής και διαμορ-
φωτής κοινής γνώμης, τόνισε την ανάγκη

για αντικειμενική και ανεξάρτητη δημοσιο-
γραφία στην Ουκρανία: «Αυτό είναι εξίσου
σημαντικό με την ύπαρξη ουκρανικής κυ-
βέρνησης και ενόπλων δυνάμεων. Προς
τούτο, χρειαζόμαστε τη στήριξη της ΕΕ και
διεθνή προγράμματα. Χωρίς ελευθερία του
λόγου και ποιοτική ενημέρωση, χωρίς πό-
ρους, η κατάσταση θα είναι επικίνδυνη».

Η διάσκεψη περιλάμβανε τρία πάνελ,
όπου συζητήθηκαν διαφορετικές πτυχές της
στήριξης στην Ουκρανία. Η πρώτη συζή-
τηση παρείχε επισκόπηση του έργου που
έχουν επιτελέσει μέχρι στιγμής οι οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών, παρέχον-
τας άμεση στήριξη στους πρόσφυγες κατά
την άφιξή τους και συνδράμοντας στην έν-
ταξή τους.

Το δεύτερο πάνελ επικεντρώθηκε στους
εκτοπισμένους και στο ρόλο της ουκρανι-
κής κοινωνίας των πολιτών στη διασφάλιση
της συνέχειας της λειτουργίας της χώρας
τους εν μέσω κρίσης. Το τελευταίο πάνελ
εξερεύνησε τρόπους συμβολής και στήρι-
ξης, από την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ,
στην ανάκαμψη της Ουκρανίας σύμφωνα
με τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, όπως το
κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η διαφά-
νεια, ιδίως από τη σκοπιά μιας υποψήφιας
προς ένταξη στην ΕΕ χώρας. n
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Δίκαιη η ψηφιακή μετάβαση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα 
ο ανθρώπινος έλεγχος πρέπει να παραμείνουν οι βασικοί πυλώνες

Πολλοί Ευρωπαίοι δεν είναι ακόμη
ψηφιακά εγγράμματοι και οι περισ-
σότερες εθνικές διοικήσεις δεν

έχουν ακόμη εφαρμόσει ψηφιακές λύσεις.
Εάν η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας συνδεόταν με την υποχρε-
ωτική ύπαρξη ψηφιακής ταυτότητας, αυτό
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατά-
σταση στην οποία κανείς δεν θα αναδει-
κνυόταν νικητής, καθώς μεγάλος αριθμός
Ευρωπαίων θα κινδύνευε να στερηθεί το δι-
καίωμα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που εγ-
κρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Ιου-
λίου και συντάχθηκε από τον Dumitru

Fornea κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.
Τα νέα εργαλεία διακυβέρνησης που εισή-
γαγε η ψηφιακή και βιομηχανική επανά-
σταση δεν πρέπει να είναι καταπιεστικά και
να υποτάσσουν την καθημερινή ζωή των
πολιτών στην προσκόλληση σε μη δημο-
κρατικά ελεγχόμενα ψηφιακά τεχνολογικά
συστήματα.

«Τα πλεονεκτήματα των λύσεων ψηφια-
κής τεχνολογίας είναι προφανή», είπε ο κ.
Fornea. «Ωστόσο, η ταχεία εφαρμογή τους,
ειδικά για υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως
η ψηφιακή ταυτότητα, θα μπορούσε να
οδηγήσει στον αποκλεισμό σημαντικού
αριθμού Ευρωπαίων. Πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι οι άνθρωποι θα διατηρήσουν την

εξουσία, με δημοκρατικό έλεγχο και με τη
συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών».

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, οι λύσεις ψηφια-
κής τεχνολογίας όπως η ψηφιακή ταυτό-
τητα, τα ψηφιακά μέσα πληρωμής και η εν-

σωμάτωση σε πλατφόρμες εικονικής και
επαυξημένης πραγματικότητας θα πρέπει
να παραμείνουν συμπληρωματικά εργαλεία
και να μην αντικαταστήσουν πλήρως και
άδικα άλλες πρακτικές που έχουν αναπτυχ-
θεί και τελειοποιηθεί από τον άνθρωπο εδώ
και χιλιάδες χρόνια. 

Η ΕΟΚΕ ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό θε-
σμικό όργανο που ζήτησε μια προσέγγιση
«άσκησης ελέγχου από τον άνθρωπο» στη
διαχείριση συστημάτων τεχνητής νοημοσύ-
νης και επαναλαμβάνει ότι είναι υψίστης
σημασίας να έχουν οι άνθρωποι τον τελευ-
ταίο λόγο και τον πλήρη έλεγχο των διαδι-
κασιών λήψης αποφάσεων όσον αφορά τα
επιτεύγματα των μηχανών. n

ΗΔιεύθυνση και το Προσωπικό του ΟΑΥ ευχαρί-
στησαν με ανακοίνωση τους τον αποχωρήσαντα
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θωμά Αντωνίου:

«Ο κ. Αντωνίου, για 10 χρόνια, δούλεψε με ζήλο, ανιδιο-
τέλεια και ήθος. Στάθηκε δίπλα στη Διευθυντική ομάδα και
στο Προσωπικό του Οργανισμού, στηρίζοντας τους καθ’
όλη την διάρκεια αυτής της περιόδου που ήταν καθοριστική
για την επίτευξη του βασικού στόχου: την εφαρμογή και
λειτουργία του ΓεΣΥ. 

Είναι γεγονός ότι χωρίς την αφοσίωση που χαρακτήριζε
την πορεία του κ. Αντωνίου από τη θέση του Προέδρου του
Οργανισμού, το ΓεΣΥ δεν θα γινόταν πραγματικότητα.
Χωρίς τις δικές του συχνές και βαρυσήμαντες μάχες δεν θα
μπορούσε σήμερα ο Κύπριος πολίτης να απολαμβάνει το
πολυτιμότερο δικαίωμα του, τη δια βίου ισότιμη και απρό-
σκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Το ΓεΣΥ
δεν είναι πλέον εκείνο το μακρινό και μη υλοποιήσιμο σχέ-
διο όπως ήταν πριν από 10 χρόνια όταν ο κ. Αντωνίου είχε
παραλάβει για πρώτη φορά το πηδάλιο του Οργανισμού.
Το ΓεΣΥ, είναι πλέον μια κοινωνική κατάκτηση, ένδειξη και
απόδειξη της βαρύτητας που έχει σε τούτο τον κόσμο η αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια.» n

Ευχαριστίες στον αποχωρήσαντα
Πρόεδρο Δ.Σ. του ΓεΣΥ



Παραιτήσεις, Αφυπηρετήσεις 

Η Παναγιώτα Μιχαήλ, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, παραιτήθηκε από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Ελένη Χριστοδουλίδου, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, παραιτήθηκε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Νταϊάνα Χριστοδούλου, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός (με δοκιμασία), πα-
ραιτήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Αθηνά Μενελάου, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτή-
θηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Βαλεντίνα Θεοδοσίου, Λειτουργός Εκ-
παιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ (με δο-
κιμασία), Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού
και Νεολαίας, παραιτήθηκε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η Αλεξάνδρα Πετρίδου, Λειτουργός Εκ-
παιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ (με δο-
κιμασία), Υπουργείο Παιδείας, παραιτήθηκε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Ελισάβετ Χατζηπαυλή, Λειτουργός Εκ-
παιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ (με δο-
κιμασία), Υπουργείο Παιδείας, παραιτήθηκε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Μαρία Αθανασίου, Λειτουργός Εκπαι-
δευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία),
Υπουργείο Παιδείας, παραιτήθηκε από τη
δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Μιχάλης Βρυώνης, Λειτουργός Εκπαι-
δευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία),

Υπουργείο Παιδείας, παραιτήθηκε από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Ιωάννης Γεωργίου, Λειτουργός Εκπαι-
δευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία),
Υπουργείο Παιδείας, παραιτήθηκε από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Μαρία Χαραλάμπους-Χριστοδούλου,
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός (με δο-
κιμασία), παραιτήθηκε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η Μαρία Ανδρέου, Βοηθός Ασφαλιστικός
Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτήθηκε
από τις 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Γιώργος Χαραλάμπους, Επιθεωρητής
Εργασιακών Σχέσεων (με δοκιμασία), πα-
ραιτήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Παύλος Σιακαλλής, Οικονομικός Λει-
τουργός, παραιτήθηκε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Ο Χαράλαμπος Μιχαήλ, Οικονομικός
Λειτουργός, παραιτήθηκε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Ο Λοΐζος Γαβριήλ, Οικονομικός Λειτουρ-
γός (με δοκιμασία), παραιτήθηκε από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Ιάκωβος Στεργίδης, Λειτουργός Συν-
τονισμού (με δοκιμασία), Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης, παραιτήθηκε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Ο Παύλος Τουμάζου, Λειτουργός Φορο-
λογίας, παραιτήθηκε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Ο Δημήτρης Μάρκου, Διοικητικός Λει-
τουργός, παραιτήθηκε από την 1η Σεπτεμ-

βρίου 2022.
Ο Ανδρέας Μαλάης, Λειτουργός Εκπαι-

δευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία),
Υπουργείο Παιδείας, παραιτήθηκε από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Ελευθέριος Γεωργίου, Λειτουργός
Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-
φορικής, παραιτήθηκε από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η Μυροφόρα Χατζηαντώνη, Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, παραιτήθηκε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022. 
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Στέλιος Σ. Γεωργίου, Λειτουργός Αρ-
χείων και Επικοινωνιών, 1ης Τάξης, Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, αφυπηρέτησε από την 1η
Ιουλίου 2022.

Η Στέλλα Κωνσταντίνου, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιουλίου 2022.

Η Ελένη Δαμιανού, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου
2022.

Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Αρχιδεσμοφύλα-
κας, Φυλακές, αφυπηρέτησε από τις 21
Μαΐου 2022. 

Ο Θεοφάνης Χρ. Τρύφωνος, Γενικός Δι-
ευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Αυγούστου 2022.

Η Χριστιάνα Σιδέρη, Διευθύντρια Υπηρε-
σίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2022. 

Ο Σταύρος Δ. Προδρομή, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε

από την 1η Αυγούστου 2022. 
Η Ναυσικά Χρ. Κρούστη, Πληρεξούσιος

Υπουργός, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αφυπη-
ρέτησε από την 1η Αυγούστου 2022. 

Η Ελένη Βοσκαρίδου, Λειτουργός Εσω-
τερικών Προσόδων Α΄, Τμήμα Φορολογίας,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2022. 

Η Παναγιώτα Χαραλαμπίδου, Ανώτερος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από την 1η Αυγούστου 2022. 

Ο Βάσος Χρ. Νικολάου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2022. 

Ο Γεώργιος Κ. Διονυσίου, Βοηθός Γρα-
φείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2022. 

Η Άννα Χατζηγεωργίου-Σωτηριάδου,
Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γε-
νικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από την 1η
Αυγούστου 2022. 

Ο Ιωάννης Μήλιος, Μηχανικός Τεχνικών
Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2022. 

Η Ελένη Ν. Προκοπίου, Αρχαιολογικός
Λειτουργός Α΄, Τμήμα Αρχαιοτήτων, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2022. 

Ο Γεώργιος Μιχαήλ, Ανώτερος Ταχυδρο-
μικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την
1η Αυγούστου 2022. 

Η Ελένη Κυριάκου-Μελέτη, Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η Αυγού-
στου 2022. 

Με την εμφάνιση της πανδημίας
του Κορωνοϊού, ξαφνικά ήρθε στο
προσκήνιο η ιδιαίτερη σχέση με-

ταξύ της Επαγγελματικής Ασφάλειας και
Υγείας (ΕΑΥ) και της Δημόσιας  Υγείας
(ΔΥ). Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική και
οι συζητήσεις, καθώς και τα σχετικά συνέ-
δρια και ερευνητικά έργα εστιάστηκαν στη
διασύνδεση του τομέα της ΕΑΥ και αυτού
της ΔΥ.

Πρόσφατα, το Ινστιτούτο της Συνομο-
σπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων (ETUC Institute) εξέ-
τασε σε βάθος τις σχέσεις των δύο τομέων
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επιβάλ-
λεται στενότερη συνεργασία των αρμοδίων
Κρατικών Αρχών για την ΔΥ και για την
ΕΑΥ σε κάθε κράτος μέλος της Ευρώπης.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία για την περίοδο 2021-2027
ζητά από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν,
μεταξύ άλλων, μηχανισμούς για συντονισμό
μεταξύ των αρμοδίων Κρατικών Αρχών
τους για τα θέματα της ΕΑΥ και της ΔΥ, με
στόχο την ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ των
δύο.  Αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες
αλλά και οι αστοχίες στην αντιμετώπιση
του Κορωνοϊού σε όλη την Ευρώπη, το
Πλαίσιο έθεσε ως νέο στόχο για τα κράτη
μέλη την αυξημένη ετοιμότητα για την αν-
τιμετώπιση μελλοντικών υγειονομικών κρί-
σεων.

Περαιτέρω, η τριμερής Συμβουλευτική
Επιτροπή της Κομισιόν για την Ασφάλεια
και Υγεία ζήτησε την αξιοποίηση της αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ της ΕΑΥ και της ΔΥ από
τα κράτη μέλη. Ωστόσο, πουθενά στα σχε-

τικά Ευρωπαϊκά έγγραφα  δεν επεξηγείται
πώς θα επιτευχθούν οι ζητούμενες «συνέρ-
γειες» στην πράξη.  Η πρωτοφανής και
απρόβλεπτη κρίση του Κορωνοϊού δεν επέ-
τρεψε τον προγραμματισμό ενεργειών και
τη λήψη μέτρων για την υλοποίηση  των συ-
νεργειών στους δύο αυτούς τομείς μέχρι
σήμερα.

Είναι σαφές ότι o όρος “Δημόσια Υγεία”
αναφέρεται στην υγεία του πληθυσμού στο
σύνολό του και χρήζει νομοθετικής αλλά
και ουσιαστικής ρύθμισης από τις αρμόδιες
Κρατικές Αρχές. Ο όρος χρησιμοποιείται
επίσης για τον κλάδο της ιατρικής επιστή-
μης που εστιάζει στην υγεία του συνόλου
των πολιτών. Παράλληλα, ο κλάδος της
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
προνοεί για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων, με έμφαση στη λήψη κατάλ-
ληλων προληπτικών και προστατευτικών
μέτρων που από τους εργοδότες, στη βάση
της σχετικής Κρατικής και Ευρωπαϊκής Νο-
μοθεσίας. Είναι δηλαδή προφανές από τους
ορισμούς ότι η Επαγγελματική Υγεία είναι
καθοριστικός παράγοντας για τηΔημόσια
Υγεία, αφού η εργασία δυστυχώς είναι
συχνά η αιτία για τις ασθένειες και τους
τραυματισμούς των εργαζομένων. Με άλλα
λόγια, η έκθεση  των εργαζομένων σε κιν-
δύνους που προκύπτουν από τη διεξαγωγή
της εργασίας τους, καιοι ίδιες οι συνθήκες
εργασίας τους αποτελούν βασικούς παρά-
γοντες καθορισμού της υγείας ολόκληρου
του πληθυσμού ενός κράτους. Οι πολίτες
και οι εργαζόμενοι είναι οι ίδιοι άνθρωποι,
εάν αυτοί εργάζονται σε κακές συνθήκες
που επηρεάζουν την υγεία τους δυσμενώς,
αυτό αντανακλάται στις στατιστικές ανα-
λύσεις που αφορούν τη ΔΥ, δυστυχώς με
αυξημένους δείκτες ασθενειών και θανά-
των.

Αν και η εξάρτηση της ΔΥ από την ΕΑΥ
γίνεται εύκολη αντιληπτή, εντούτοις σπά-
νια λαμβάνεται υπόψη η εργασία ως καθο-

ριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των
επιπέδων ΔΥ σε ένα κράτος.  Ατομικοί πα-
ράγοντες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και
η κακή διατροφή ενσωματώνονται στις σχε-
τικές στατιστικές για τα επίπεδα της ΔΥ,
ενώ οι συλλογικοί παράγοντες της ΕΑΥ που
αφορούν το σύνολο των εργαζομένων και
οι οποίοι θα ήταν ιδιαιτέρα βοηθητικοί για
τη βελτίωση της ΔΥ, συνήθως αγνοούνται.

Η πανδημία του Κορωνοϊού υπήρξε η
αιτία για να διαφανεί περίτρανα ότι η εργα-
σία αποτελεί σημαντικό μέσο εξάπλωσης
της ασθένειας που προκαλεί ο Κορωνοϊός,
ειδικότερα στους τομείς της υγειονομικής
περίθαλψης και των κλειστών δομών όπως
είναι οι στέγες ηλικιωμένων, όπου οι εργα-
ζόμενοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο
μόλυνσης.

Πριν την εμφάνιση της πανδημίας, οι
επαγγελματικές ασθένειες που εμφανίζον-
ταν λόγω της συνεχούς έκθεσης των εργα-
ζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες στην
εργασία, όπως είναι οι παθήσεις του ανα-
πνευστικού συστήματος ή ο καρκίνος, συ-
νήθως παραμέναν αόρατοι, αφού επηρέα-
ζαν μόνο τον παθόντα.

Όμως, η μόλυνση από τον Κορωνοϊό
στους χώρους εργασίας επηρέασε και συνε-
χίζει να επηρεάζει εκατομμύρια εργαζομέ-
νων ταυτόχρονα και υπονομεύει τη λει-
τουργία κρίσιμων υπηρεσιών για τη ΔΥ
όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι δημόσιες
μεταφορές, οι εφοδιάστηκες αλυσίδες σε
κάθε κράτος. Η πανδημία προκάλεσε κίν-
δυνο για την υγεία όλων των πληθυσμών
της γης, βάζοντας στο επίκεντρο τους κιν-
δύνους που απορρέουν από την Επαγγελ-
ματική Υγεία. 

Μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας του
Κορωνοϊού, οι αιτίες των επαγγελματικών
ασθενειών δεν λαμβάνονταν σχεδόν ποτέ
υπόψη στα συστήματα επιτήρησης και κα-
ταγραφής της ΔΥ, αλλά ούτε και περιλαμ-
βάνονταν στα στατιστικά στοιχεία που προ-

κύπτουν από τα συστήματα αυτά. Ως εκ
τούτου, οι επαγγελματίες στη ΔΥ δεν συ-
νήθιζαν να αξιολογούν τις επαγγελματικές
ασθένειες, στον βαθμό που ορίζει ο τομέας
της ΕΑΥ. 

Συνεπώς, ο Κορωνοϊός πρόσφερε ένα πα-
ράθυρο στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές για
ανάληψη κατάλληλης δράσης.  Ως συνδετι-
κός κρίκος μεταξύ της ΕΑΥ και της ΔΥ, η
καταγραφή του Κορωνοϊού ως παράγοντα
κινδύνου για τους εργαζόμενους, στα συ-
στήματα επιτήρησης της ΔΥ, έφερε βελ-
τίωση στη στόχευση των μέτρων για την
παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορω-
νοϊού και, συνεπώς, βελτίωση στην αντα-
πόκριση των κρατικών υποδομών της ΔΥ
κάθε κράτους

Αντίστοιχο παράδειγμα καλής πρακτικής
αποτελούν  τα συστήματα καταγραφής του
καρκίνου. Αν αυτά περιλαμβάνουν το ιστο-
ρικό εργασίας του ασθενούς, τότε απο-
κτούν οι θεράποντες ιατροί μια ξεκάθαρη
εικόνα για τον βαθμό στον οποίο οι καρκι-
νογόνοι και οι μεταλλαξιογόνοι παράγον-
τες στην εργασία είναι υπεύθυνοι για ορι-
σμένες κατηγορίες καρκίνου στον γενικό
πληθυσμό. Αυτό με τη σειρά του συνδράμει
στον τομέα της ΕΑΥ με στόχευση των μέ-
τρων πρόληψης στην εργασία για μείωση
των βλαπτικών παραγόντων που προκα-
λούν καρκίνο.

Καταληκτικά, η ενσωμάτωση της γνώσης
της ΕΑΥ στα συστήματα της ΔΥ πρέπει να
αναπτυχθεί περαιτέρω προς όφελος της
υγείας του συνόλου των εργαζομένων και
για αναβάθμιση των επιπέδων της ΔΥ γενι-
κότερα, ωφελώντας τον κάθε πολίτη.

Η Συντεχνία μας ενθαρρύνει και στηρίζει
κάθε ενέργεια για βελτίωση τόσο των επι-
πέδων της ΕΑΥ, όσο και της ΔΥ στον τόπο
μας, και προσβλέπει στις σχετικές συνέρ-
γειες για τη βελτίωση της υγείας των εργα-
ζομένων και του ευρύτερου πληθυσμού της
Κύπρου. n
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Η σχέση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας με τη Δημόσια  Υγεία
Του Γιάννου Κουδουνάρη
Προέδρου Κλάδου Επιθεώρησης 
Εργασίας

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
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Aπαντήσεις των αρμοδίων στις ερωτήσεις
για τα εμβόλια κατά της COVID-19

Γιατί απαιτείται να υπάρχει διαθέσιμο
ένα ευρύ φάσμα εμβολίων έναντι της
νόσου COVID-19;

Καθώς η πανδημία COVID-19 συνεχίζε-
ται, με νέα κύματα λοιμώξεων να αναμέ-
νονται κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι
απαραίτητη η διαθεσιμότητα ευρέος φά-
σματος εμβολίων έναντι της νόσου
COVID-19, τα οποία να ταιριάζουν με δια-
φορετικές παραλλαγές του ιού SARs-CoV-
2 και τα οποία να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν με ασφάλεια για την προστασία των
ανθρώπων από σοβαρές επιπτώσεις της
νόσου COVID-19.

Δεν είναι γνωστό ποια προσαρμοσμένα
εμβόλια θα προσφέρουν την υψηλότερη
προστασία, καθώς δεν δύναται να προβλε-
φθεί ποιες παραλλαγές του ιού θα εμφανι-
στούν και θα κυκλοφορήσουν αργότερα το
φθινόπωρο/χειμώνα.

Συνεπώς, όλα τα αδειοδοτημένα προσαρ-
μοσμένα εμβόλια θα αποτελούν έγκυρες
επιλογές για μελλοντικές εκστρατείες εμ-
βολιασμού.

Γιατί χρειάζεται να προσαρμόζονται
(δηλαδή να επικαιροποιούνται) τα εμβό-
λια;

Τα εμβόλια προσαρμόζονται (δηλαδή επι-
καιροποιούνται) έτσι ώστε να ταιριάζουν
καλύτερα με τις κυκλοφορούσες παραλλα-
γές του ιού SARs-CoV-2.

Τα προσαρμοσμένα εμβόλια μπορούν να
διευρύνουν την προστασία έναντι διαφορε-
τικών παραλλαγών, συμβάλλοντας με
αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της βέλτι-
στης προστασίας έναντι της COVID-19
καθώς ο ιός εξελίσσεται.

Αναμένεται ότι τα προσαρμοσμένα εμβό-
λια τα οποία έχουν εγκριθεί πρόσφατα θα
διευρύνουν την ανοσία έναντι παραλλαγών
ανησυχίας, ειδικότερα της Όμικρον και των
υποπαραλλαγών της.

Πόσο ασφαλή είναι τα προσαρμοσμένα
εμβόλια;

Τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές με τα
προσαρμοσμένα δισθενή εμβόλια δείχνουν

ότι το προφίλ ασφάλειας τους είναι παρό-
μοιο με τα πρωτότυπα μονοσθενή εμβόλια.
Το προφίλ ασφάλειας του συνόλου των
προσφάτως αδειοδοτημένων προσαρμο-
σμένων εμβολίων αναμένεται να είναι συγ-
κρίσιμο με αυτό των ήδη εγκεκριμένων μο-
νοσθενών εμβολίων τεχνολογίας mRNA,
για τα οποία είναι διαθέσιμος μεγάλος
όγκος δεδομένων.

Πώς θα χρησιμοποιούνται τα προσαρ-
μοσμένα εμβόλια;

Τα προσαρμοσμένα εμβόλια έχουν στο
παρόν στάδιο αδειοδοτηθεί για χρήση ως
ενισχυτικές δόσεις σε άτομα ηλικίας 12
ετών και άνω που ολοκλήρωσαν τουλάχι-
στον το αρχικό σχήμα/πρωτογενή εμβολια-
σμό, ανεξάρτητα από το ποια εμβόλια χρη-
σιμοποιήθηκαν σε αυτόν.

Η χρήση των προσαρμοσμένων εμβολίων
θα πρέπει προς το παρόν να παραμείνει πε-
ριορισμένη ως ενισχυτική δόση.

Τι συμβαίνει με τα αρχικά/πρωτότυπα
εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19?

Τα αρχικά/πρωτότυπα εμβόλια παραμέ-
νουν αποτελεσματικά για την πρόληψη σο-
βαρής ασθένειας, νοσηλείας και θανάτου
που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, και
συνεπώς συστήνεται όπως αυτά συνεχίζουν
να χρησιμοποιούνται σε εκστρατείες εμβο-
λιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως
για τα αρχικά (πρωτογενή) σχήματα εμβο-
λιασμού.

Σημειώνεται ότι ενόψει μίας πιθανής φθι-
νοπωρινής έξαρσης περιστατικών COVID-
19, ο έγκαιρος εμβολιασμός, σύμφωνα με
τις σχετικές εθνικές συστάσεις, κρίνεται ως
απαραίτητος για την προστασία της δημό-
σιας υγείας και την αποτροπή της υπερ-
φόρτωσης του συστήματος υγείας.

* Οι απαντήσεις στις πιο πάνω ερωτήσεις
βασίζονται στα μέχρι τώρα διαθέσιμα επι-
στημονικά δεδομένα και στις τρέχουσες συ-
στάσεις ευρωπαϊκών οργανισμών για θέματα
δημόσιας υγείας και τα οποία συνεχώς επι-
καιροποιούνται. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τίτλος και τιμητική προσφώνηση έγ-
γαμου πρεσβύτερου.
13.  Ένας αστεροειδής που ανακαλύ-
φθηκε το 1929.
14. Ποτάμι της Μεσσηνίας.
15. Αναφέρεται .. και η ανωτέρα.
16. Εκφράζει και απορία.
18. Σκούρο μπλε (ξεν.).
19. Κωμόπολη του νομού Χαλκιδικής.
21. ... Μιχάλη: τυρί Π.Ο.Π. από τη Σύρο.
22. Κομμένη ... ιτιά.
23. Αδιάβροχο με κουκούλα (ξεν.).
25. Απαλό, τρυφερό.
27. Τα σύνορα του ... Ιράκ.
29. Πρόσωπο που ασκεί απόλυτη εξου-
σία σ' ένα τομέα (μτφ.).
31. Ομηρικό ... ξίφος.
32. Βιαστικοί το επαναλαμβάνουν.
34. Και αγώνες τζούντο διεξάγονται σ'
αυτό (ξεν.).
36. Εισαγόμενο ... χρυσάφι.
37. Λετονός σκακιστής (1936-1992).
38. Ιταλική ομάδα ποδοσφαίρου.
40. Σ' αυτό το νησί η Παναγιά η Εκατονταπυ-
λιανή.
42. Ομηρική ημέρα.
44. Μέσα στη σπηλιά.
45. Οροπέδιο της Κρήτης.
47. Αναπαυτικό ... κάθισμα.
49. Αρχή ... υπόθεσης.
50. Χώρα της Αφρικής.
52. Νησίδα των Κυκλάδων.
54. Αμερικανική πρωτεύουσα.
56. Μονόξυλο πλοιάριο (ξεν.).
58. Το όνομα του σκηνοθέτη Βερχόφεν.
59. Ζορζ ...: μυθιστοριογράφος (1848-1918).
60. Ακρωτήριο της Αχαΐας.
61. Καραμελέ μπορεί να είναι
63. Λατινοαμερικάνικος χορός.
64. Του Νότου ... είναι αστερισμός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Απόστολος ...: φιλόλογος, αρχαιολόγος και
πανεπιστημιακός (18741942).
2. Κριτής του Ισραήλ.
3. Στόχος... σκοπευτή.
4. Ανακάλυψε την κοσμική ακτινοβολία.
5. Παύλος ...: ζωγράφος.
6. Πάνε... με τα σέα.
7. Τα έχει. .. ο Τόλης.
8. Αξίας... το βαρύ.

9. Αγκαθωτός θάμνος.
10. Ούγγρος στρατηγός, που ξεκίνησε τη διά-
νοιξη της διώρυγας της Κορίνθου.
11. Απραγματοποίητος πόθος, (μτφ.).
12. Κι έτσι η Θήρα.
17.  Παράταση ... πιο σύντομη.
20. Αλεξάνδρα βαφτίστηκε.
21. Έργο του ο «Ιβανόης».
24. Μεγάλη ασιατική λίμνη.
26. Κουρτ ...: συνθέτης, που συνεργάστηκε με
τον Μπρεχτ (1990-1950).
28. Κυνηγετική μπορεί να είναι.
30. Μάγος ιερέας ασιατικών λαών (ξεν.).
33. Μέρος του ψωμιού.
35. Έλεν...: διάσημη Αγγλίδα ηθοποιός.
37. Εξάρτημα κυνηγετικών όπλων (ξεν.).
39. Αιφνίδιο, ξαφνικό.
41. «... Αγάπη μου»: ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη
(1968).
43. Πόλη της Ιορδανίας.
46. Το άδειο ... δε στέκεται όρθιο.
48. Τύπος δοχείου για τρόφιμα (ξεν.).
51. Ιερός χώρος. 
53. «Αττικόν...»: χάρη και λεπτότητα πνεύματος. 
55. Θυμίζει... τον Γκίμπσον.
57. Τα είχε... 400.
60. Μισή: ... χαρά.
62. Σπασμένο ... δόρυ.
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Oαριθμός των κενών θέσεων εργα-
σίας το 2ο τρίμηνο του 2022 ανήλθε
στις 11.113. Ο αριθμός των κενών

θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 3.716
(50,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους που ήταν 7.397.
Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022 παρα-
τηρήθηκε μείωση 1.761 θέσεων (-13,7%). 

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων
το 2ο τρίμηνο του 2022 ήταν 2,7%, ενώ το
προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο

τρίμηνο του 2021 ήταν 3,2% και 2,6% αντί-
στοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέ-
σεων το 2ο τρίμηνο του 2022 παρατηρούν-
ται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων
Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπη-
ρεσιών Εστίασης (7,2%), Μεταφοράς και
Αποθήκευσης (4,0%), των Διοικητικών και
Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (3,8%)
και Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμά-
των, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστη-
ριοτήτων Εξυγίανσης (3,2%). n

Κενές θέσεις εργασίας: 2ο τρίμηνο 2022



Ητήρηση βασικών κανόνων
υγιεινής κατά την προετοιμα-
σία του φαγητού είναι πολύ

σημαντική. Τόσο τα αυγά όσο και το
κρέας, για να καταναλωθούν με
ασφάλεια, πρέπει να μαγειρεύονται
σωστά.

Οι περισσότερες περιπτώσεις τρο-
φικής δηλητηρίασης προκαλούνται
από βακτήρια από ωμές τροφές που
έχουν έρθει σε επαφή με φαγητό που
είναι έτοιμο για κατανάλωση ή από
κατανάλωση μη μαγειρεμένου ή ατε-
λώς μαγειρεμένου κρέατος ή αυγών.
Η σαλμονέλα είναι ένας τύπος βακτηρίου που μπορεί να
προκαλέσει στον άνθρωπο μια ασθένεια που ονομάζεται
σαλμονέλωση. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα αίτια τροφι-
κών δηλητηριάσεων με πάνω από 91.000 περιπτώσεις σαλ-
μονέλωσης να αναφέρονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο.

Στα τρόφιμα, η σαλμονέλα βρίσκεται κυρίως στα αυγά και
στο ωμό κρέας από χοίρους, γαλοπούλες και κοτόπουλα.
Μπορεί να εξαπλωθεί στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων
τροφίμων.

Τα συμπτώματα της ανθρώπινης σαλμονέλωσης μπορεί
να περιλαμβάνουν μόνο διάρροια στις ήπιες περιπτώσεις, ή
πυρετό, διάρροια και κοιλιακούς σπασμούς στις πιο σοβαρές

περιπτώσεις. Εάν η σαλμονέλα μολύνει
το αίμα, μπορεί να είναι απειλητική
ακόμα και για την ίδια τη ζωή. Η σαλμο-
νέλλωση είναι περισσότερο επικίνδυνη
στα βρέφη, τους ηλικιωμένους, τις εγκυ-
μονούσες και τα ανοσοκατασταλμένα
άτομα.

«Στο σπίτι, μπορείτε να βοηθήσετε
στην πρόληψη της μόλυνσης από σαλ-
μονέλα μαγειρεύοντας επαρκώς τα αυγά
και το κρέας. Η τήρηση βασικών κανό-
νων υγιεινής κατά την προετοιμασία
των τροφίμων, όπως το τακτικό πλύσιμο
των χεριών και η διατήρηση των ωμών

τροφίμων μακριά από μαγειρεμένα προϊόντα, θα μειώσει
επίσης τους κινδύνους από τροφιμογενείς νόσους», λέει η
Valentina Rizzi, Μικροβιολόγος τροφίμων στην Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).

Οι Ευρωπαίοι επιστήμονες έχουν επίσης μελετήσει προ-
σεκτικά τους κινδύνους που ενέχουν τα παθογόνα που μπο-
ρούν να μολύνουν τρόφιμα όπως, τα φρούτα, τα λαχανικά,
τα δημητριακά και τα μπαχαρικά. Οι κορυφαίοι συνδυασμοί
τροφίμων και παθογόνων παραγόντων είναι η σαλμονέλα
και τα φυλλώδη λαχανικά που καταναλώνονται ωμά, ακο-
λουθούμενα από τη σαλμονέλα και τα λαχανικά από βολ-
βούς και μίσχους, όπως το κρεμμύδι και τα σπαράγγια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι εθνικοί εταίροι συμμε-
τέχουν στην προστασία των καταναλωτών από τη σαλμο-
νέλα. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της
EFSA και του Ευρωπαϊκού  Κέντρου Πρόληψης και Ελέγ-
χου Νόσων (ECDC) οδήγησε σε επιτυχημένα προγράμματα
για τον έλεγχο της εξάπλωσης της σαλμονέλας στα πουλε-
ρικά και τη μείωση της μόλυνσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 
Τροφικές δηλητηριάσεις και μέτρα πρόληψής τους

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/29CFB2BF111A
46F1C2258848003A184C/$file/trofikes%20dilitiriasis%20&
%20metra%20prolipsis.pdf

Η Σαλμονέλωση στα τρόφιμα  
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/7DCEA6CB714
D00BEC22576BF002FE699/$file/salmonelosi%20sta%20tro
fima.pdf

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΗΛΗΤΗ-
ΡΙΑΣΕΩΝ  
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/C6ADFFC26386
2CF7C22576BF002F244E/$file/metra%20apofigis%20tro-
fodilitiriaseon%208.4.2010.pdf
EFSA - Salmonella How safe is your food? | European Food
Safety Authority (europa.eu)
European Centre for Disease Prevention and Control – Sal-
monella most common cause of foodborne outbreaks in EU
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Τροφιμογενείς Νόσοι - Πώς μπορώ να προλάβω τη Σαλμονέλα;

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του «περί Αποβλήτων
Νόμου» (Ν.48(Ι)/2022), που αφορά στη μείωση των
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας

χρήσης στο περιβάλλον, από το ερχόμενο Σάββατο 1η
Οκτωβρίου 2022 απαγορεύεται η διαθεσιμότητα στην
αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθ-
μούνται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος
VIA του Νόμου.

Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στο Νόμο, «διαθε-
σιμότητα» είναι η προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατα-
νάλωση ή χρήση στην αγορά, στο πλαίσιο εμπορικής δρα-
στηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου, είτε δωρεάν.

Υπενθυμίζεται ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν στις απα-
γορεύσεις είναι τα ακόλουθα:

1. Μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος
2. Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, κ.α.)

3. Πιάτα.
4. Καλαμάκια.
5. Αναδευτήρες ποτών.
6. Ράβδοι που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια,

εκτός από μπαλόνια για βιομηχανία ή επαγγελματικά.
7. Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο

πολυστυρένιο. 
8. Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο.
9. Κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο.
Τα πλαστικά μίας χρήσης που εμπίπτουν στο Νόμο είναι

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα οποία έχουν κατα-
σκευαστεί εξολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη. Δεν
προβλέπεται ελάχιστο κατώτατο όριο για την περιεκτικό-
τητα ενός προϊόντος μίας χρήσης σε πλαστική ύλη. 

Σύμφωνα με το Νόμο, ως τελικό χρονικό περιθώριο για
τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατέθηκαν στην
αγορά πριν από τις 3/7/2021, καθορίζεται η 30/9/2022.
Πέραν της ημερομηνίας αυτής απαγορεύεται η διαθεσιμό-
τητα και ο εντοπισμός τους στην κυπριακή αγορά. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να αφαιρεθούν και από τα ράφια των επι-
χειρήσεων. n

Λήξη χρήσης συγκεκριμένων πλαστικών μίας χρήσης

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Νέα περίοδος αιτήσεων για εξ αποστάσεως σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου: Έναρξη φοίτησης από το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), εξω-
στρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην ανοικτή
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανακοινώνει νέα

περίοδο υποβολής αιτήσεων για έναρξη φοίτησης από το
εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023. Οι τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου -Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων
Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης- προ-
σφέρουν τέσσερα(4)προπτυχιακά και δεκατέσσερα (14)
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και διδα-
κτορικά προγράμματα σε διάφορες ερευνητικές κατευθύν-
σεις. Όλα ταπρογράμματα σπουδών στο προπτυχιακό και
στο μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρουν τις Θεματικές τους
Ενότητεςως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδια-
φερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγ-
γραφεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα. 

Καταληκτική ημερομηνία για ηλεκτρονική υποβολή αι-
τήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2022.

Το ΑΠΚΥ συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής, πρωτο-
πορίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και προσφοράς
στο επιστημονικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο ΑΠΚΥ οι
φοιτητές έχουν την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα

να σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό
τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέ-
σουν για να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμέ-
νοτίτλο σπουδών για την προσωπική και επαγγελματική
τους εξέλιξη.Δεν προβλέπεται φυσική παρουσία των φοι-
τητών σε αίθουσες διδασκαλίας, παρά μόνο στις τελικές
εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην
Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη).
Το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα σπουδών σε κλάδους
αιχμής και σε ‘κλασικά γνωστικά αντικείμενα, στην ελλη-

νική και στην αγγλική γλώσσα, με διεθνή απήχηση και
άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά
στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται με βάση
τις διαδικασίες και κριτήρια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το κόστος
φοίτησης είναι προσιτό με πρόσθετεςεκπτώσεις γιαειδι-
κέςομάδες του πληθυσμού (10-100% για ανέργους, μονο-
γονείς, πολύτεκνους, άτομα ΑμΕΑ, απόφοιτους ΑΠΚΥ,
κ.ά.).Σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, αξιο-
ποιώντας παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες
φοιτητές, άρτια Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, προηγμένες
τεχνολογίες και εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εικονικά ερ-
γαστήρια και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνερ-
γασίας, το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό
προσωπικό προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και
συνεχή υποστήριξη στη φοιτητική κοινότητα. 

Οι αιτήσεις εισδοχής για έναρξη φοίτησης το εαρινό
εξάμηνο 2022-2023 υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τις
15/11/2022 μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥouc.ac.cy. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφω-
νικό κέντρο στο +357 22411600/711 ή/και στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy. n



Επιστροφή στη… δράση! Η μπάλα στην… σέντρα…

Και τώρα Πρωτάθλημα…! Μετά από μια διακοπή
περίπου δύο εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων
της Εθνικής μας ομάδας με Ελλάδα και Κόσοβο,

επαναρχίζει το πρωτάθλημα στην Α΄ Κατηγορία σε τρεις
δόσεις! Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν αγώνες το Σάββατο,
την Κυριακή και τη Δευτέρα (1, 2, 3 Οκτωβρίου αντί-
στοιχα).

Η Πάφος απολαμβάνει την κορυφή της βαθμολογίας,
στην οποία βρίσκεται έπειτα από συγκομιδή 10 βαθμών στις
πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος και στό-
χος της ομάδας είναι η παραμονή στην συγκεκριμένη θέση.

Με την επιστροφή στην δράση (Σάββατο 1 Οκτωβρίου)
το συγκρότημα του Χένινγκ Μπέργκ θα έχει άλλο ένα γερό
τεστ, με αντίπαλο τον Απόλλωνα με τον οποίο ισοβαθμεί,
στο Τσίρειο. Ένας αγώνας με μοναδικό στόχο και για τις δύο
ομάδες, την κορυφή και στο οποίο η Παφιακή ομάδα ανα-
μένει αρκετό κόσμο της για να την στηρίζει. Ίσως για πρώτη
φορά τόσο πολλοί φίλοι της Πάφου σε εκτός έδρας παιχνίδι
θα βρίσκονται δυναμικά στο πλευρό της, κάτι που έχει γίνει
στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’ και σίγουρα έχει παίξει το δικό του
ρόλο στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας.

Να θυμίσουμε ότι η Πάφος, εκτός του ότι είναι αήττητη
μέχρι στιγμής, διαθέτει και την καλύτερη επίδοση (10 γκολ)
και άμυνα (-1).

Απόλλωνας: Ευεργετική η διακοπή και έτοιμος να ‘αρ-
πάξει’ την ευκαιρία ως ευεργετική χαρακτηρίζεται η δια-
κοπή του πρωταθλήματος για τον Απόλλωνα και οι λόγοι

είναι ευνόη-
τοι. Κατ’
αρχάς δίνεται
η ευκαιρία να
πάρουν ‘ανά-
σες’ οι ποδο-
σ φ α ι ρ ι σ τ έ ς
μετά από το
βαρυφορτω-

μένο πρόγραμμα που προηγήθηκε, ενόψει του νέου αγωνι-
στικού ‘γολγοθά’ που τους περιμένει. 

Στο πρωτάθλημα, μετά από τρεις σερί νίκες ήρθε η ισο-
παλία, με τη Νέα Σαλαμίνα (1-1) να ‘φρενάρει’ τον Απόλ-
λωνα από το να συμπληρώσει καρέ. Οι ‘γαλάζιοι’ παρ’ όλα
αυτά παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με
την Πάφο, έχοντας από δέκα βαθμούς και διατηρώντας το
αήττητο τους. Οι Πρωταθλητές πάντως θα έχουν την ευ-
καιρία να κάνουν δική τους την κορυφή, καθώς μετά τη δια-
κοπή θα φιλοξενήσουν την Πάφο.
Άρης: Ζητούμενο η επιστροφή στις νίκες

Ο Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα αντι-
μετωπίσει στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’ τον Ακρίτα Χλώρακας
για την 5η αγωνιστική, σε μια αναμέτρηση στην οποία η νίκη
είναι το μοναδικό ζητούμενο.

Μετά την ήττα από την Καρμιώτισσα (1-2) μέσα στο ‘Αν-
τώνης Παπαδόπουλος’  προσωρινή έδρα του Άρη, έπεσε
στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι τρεις βαθμοί στην
Πάφο είναι ο μοναδικός του στόχος για πολλούς λόγους.
Τόσο από ψυχολογικής άποψης όσο και από αγωνιστικής.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγωνιστική περιλαμβάνει το
ντέρμπι των ομάδων που προπορεύεται (Πάφος – Απόλ-
λωνας), γίνεται αντιληπτό ότι η ‘Ελαφρά Ταξιαρχία’, θα βγει
κερδισμένη από οποιοδήποτε αποτέλεσμα, νοουμένου ότι
θα φέρει σε πέρας την αποστολή της.

Στην ομάδα της Λεμεσού η ήττα από την Καρμιώτισσα
μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο δίδαγμα ενόψει και της
συνέχειας του πρωταθλήματος μέσω φυσικά ενδελεχούς
ανάλυσης και ‘διαβάσματος’.
ΑΠΟΕΛ: Το κακό ξεκίνημα ‘στοιχίζει’ μετέπειτα

Το ΑΠΟΕΛ στη φετινή σεζόν έχει ως μοναδικό στόχο την
κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την περσινή χρονιά
έφτασε πολύ κοντά στο να βρεθεί στην κορυφή, αλλά δεν
τα κατάφερε… Μία εκ των βασικών προϋποθέσεων που
συμβάλλουν στην ενίσχυση των πιθανοτήτων προς την
υλοποίηση των στόχων για οποιαδήποτε ομάδα, δεν είναι
άλλη από τη συνέπεια στους εντός έδρας αγώνες. Να δεί-
ξει ότι ξέρει να εκμεταλλεύεται τον παράγοντα έδρα.

Για τον ΑΠΟΕΛ λοιπόν, που ‘καίγεται’ για επιστροφή
μετά το 2019 στην κορυφή της πυραμίδας, το εν λόγω σκέ-
λος εννοείται πως έχει ιδιαίτερη σημασία. Εξάλλου, στις
σεζόν που κατακτούσε το ένα τρόπαιο μετά το άλλο, το
ΓΣΠ αποτελούσε τον βατήρα εκτόξευσης.

Θα αντεπιτεθεί άραγε δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες
απέναντι στην πληγωμένη ΑΕΛ (εντός έδρας) και Καρ-

μιώτισσα και πάλι
στο ΓΣΠ στο
πλαίσιο της 5ης και
6ης αγωνιστικής,
αντιστοίχως. Η
πρόσφατη νίκη
επί του Ολυμπια-
κού (2-0) αποτέ-
λεσε μόλις την
πρώτη στο τρέχον
πρωτάθλημα στο
ΓΣΠ. Προηγήθη-
καν βλέπετε οι
α π ο τ υ χ η μ έ ν ε ς
προσπάθειες απέ-
ναντι σε Πάφο (1-1) και Άρη (0-1). Να θυμίσουμε ότι κέρ-
δισε εκτός την Ανόρθωση με 0-2.
Νέα Σαλαμίνα: Η δύναμη του ‘Αμμόχωστος’

Σε τρία παιχνίδια στο Άμμόχωστος΄, τα δύο ως γηπε-
δούχος και το ένα ως τυπικά φιλοξενουμένη, η Νέα Σαλα-
μίνα μάζεψε επτά βαθμούς. Είναι αήττητη, έχοντας απολο-
γισμό δύο νίκες (Καρμιώτισσα 2-1, Ακρίτα 2-1) και μία ισο-
παλία (Απόλλων 1-1).

Οι Ερυθρόλευκοι στηρίζουν πολλά στη δύναμη της
έδρας, την οποία θα θελήσουν και στη συνέχεια να αξιο-
ποιήσουν, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια πετυχημένη
σεζόν. Το θετικό ξεκίνημα, αποτελεί κίνητρο για τον κόσμο
της ομάδας να γεμίζει το ‘Αμμόχωστος’ και τους ποδο-
σφαιριστές να αντλούν δύναμη για καλές εμφανίσει και θε-
τικά αποτελέσματα. Φυσικά πρέπει να βρει μία ισορροπία
και στα εκτός έδρας παιχνίδια και να μην περιμένει μόνο
στα εντός για νίκες.

Ακολουθεί το παιχνίδι με την επανέναρξη του πρωτα-
θλήματος απέναντι στην Ένωση Παραλιμνίου. Άλλη μία
ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή της. Στόχος της
προσφυγικής ομάδας είναι οι τρεις βαθμοί και ακόμα πιο
ψηλά βαθμολογικά.
Δόξα: €10.000 πριμ για το ‘διπλό’.

Η δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη της Δόξας Κα-
τωκοπιάς σκόρπισε ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα η Διοί-
κηση να έχει παραχωρήσει στους ποδοσφαιριστές πριμ
ύψους 10.000 ευρώ. Είναι η ανταμοιβή για την προσπάθεια
και τη συνέπεια που έδειξε η ομάδα. Όπως σημείωσε σε δη-
λώσεις του ο Πρόεδρος Κώστας Χριστοδούλου ‘φτάσαμε
σε μια ιστορική συγκομιδή βαθμών εκτός έδρας’. Στην
ομάδα της Κατωκοπιάς στηρίζουν τη φετινή προσπάθεια
στο εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και στη
δουλειά που επιτελεί. Ο Σέου, αλλά και όλο το τεχνικό επι-
τελείο. Η επανέναρξη του πρωταθλήματος θα βρει τη Δόξα
να υποδέχεται την Ομόνοια, σ’ ένα ματς ‘γιορτή’, όπως την
χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της. Τις δύο εκτός έδρας νίκες τις
πέτυχε στην 3η αγωνιστική με Ένωση (1-2) και ΑΕΛ (0-1)
στην 4η αγωνιστική. Στην πρεμιέρα έφερε λευκή ισοπαλία
στο (Αρένα) με την ΑΕΚ.
Ανόρθωση: Πείσμωσε και θέλει να επανέλθει

Η ισοπαλία (1-1) με τον Ακρίτα Χλώρακας και μάλιστα
μέσα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’, έχει πληγώσει την
Ανόρθωση τόσο βαθμολογικά, όσο και σε θέμα γοήτρου. Η
ομάδα της Αμμοχώστου ουσιαστικά άφησε δύο βαθμούς να
πάνε χαμένοι απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα, η οποία μά-
λιστα αγωνιζόταν και με παίκτη λιγότερο από το 7ο λεπτό.

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων  είναι μια καλή στιγμή
για την ομάδα προκειμένου να επανέλθει δριμύτερη και πιο
έτοιμη για τα επόμενα δύο δύσκολα παιχνίδια που έχει.
Όταν λοιπόν επαναρχίσει το πρωτάθλημα από την 1η του
Οκτώβρη η Ανόρθωση θα στρέψει την προσοχή της στο
ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ‘Αρένα’ και στη συνέχεια θα υπο-
δεχθεί τον Απόλλωνα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’. Ζη-
τούμενο για την ‘Κυρία’ είναι η επάνοδος στις νίκες, έτσι
ώστε να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή.
Ομόνοια: Δεν έκανε το καλύτερο… ξεκίνημα

Το ξεκίνημα της Ομόνοιας στο πρωτάθλημα δεν ήταν το
καλύτερο δυνατό. Οι έξι βαθμοί, με απολογισμό 2 νίκες  και
2 ήττες, δεν μπορεί να αφήνουν ικανοποιημένη την ομάδα
της Λευκωσίας, που έχει ως στόχο την επιστροφή στην κο-
ρυφή. Κι αν μπορεί να λεχθεί ότι η ήττα από τον Απόλλωνα
ήταν εντός προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει το ίδιο για
το ανεπιτυχές αποτέλεσμα με τον Ακρίτα στην πρεμιέρα.

Πρόγραμμα ‘φωτιά’ θα έχει η Ομόνοια με την επιστροφή
στη δράση, με υποχρεώσεις σε Κύπρο και Ευρώπη. Από την
1η Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου οι ‘πράσινοι’ θα δώ-

σουν 7 αγώνες για το πρωτάθλημα και 4 για το Γιουρόπα
Λιγκ.

Η παρουσία της Ομόνοιας στους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ, με αποτέλεσμα να δίνει συνεχείς αγώνες εντός και
εκτός συνόρων,  επηρεάζει. Αυτό που θα επιδιώξει στη συ-
νέχεια είναι, όσο το δυνατό, να μην έχει άλλες απώλειες, ή
τις μικρότερες δυνατές, ώστε να πλησιάσει  ή και να ανέβει
στην κορυφή. Επόμενος αντίπαλός της, η Δόξα εκτός
έδρας.
ΑΕΚ: Με δύο πρόσωπα στα παιγνίδια της

Αντίθετα… συναισθήματα έχουν μέχρι στιγμής οι φίλοι
της ΑΕΚ. Από τη μία βλέπουν την ομάδα τους να κάνει την
Ευρώπη να παραμιλάει και να παίζει στα ίσα την πρόκριση
της στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Κόνφερενς. Από την
άλλη, στο πρωτάθλημα… βασανίζεται, αφού έπειτα από
τέσσερις αγωνιστικές μετράει μόλις μία νίκη (με Νέα Σα-
λαμίνα), μια ισοπαλία (με δόξα) και δύο ήττες (με Ομόνοια
και Πάφο).

Τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται και κυρίως ο Οκτώ-
βρης θα ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα, καθώς θα δώσει συ-
νολικά οκτώ αγώνες (τρεις στην Ευρώπη και πέντε στο
πρωτάθλημα). Με την επανέναρξη ακολουθεί το ντέρμπι με
την Ανόρθωση στο ‘Αρένα’ και έπειτα οι μονομαχίες με τη
Φενέρμπαχτσε (6-13/10 εντός), ενώ ενδιάμεσα η ΑΕΚ θα
αναμετρηθεί και με τον Άρη (8/10). Ακολούθως θα φιλοξε-
νήσουν τον Ολυμπιακό και θα ταξιδεύσουν στο ΓΣΠ για
να αναμετρηθούν με το ΑΠΟΕΛ.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η ΑΕΚ όπως και όλες οι ομά-
δες που αγωνίζονται στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν
να ανέβουν… βουνό στον  ερχόμενο μήνα.
Ακρίτας: Δικαιούται να αισιοδοξεί

Οι δύο ήττες από Σαλαμίνα και Πάφο είχαν αφήσει πικρή
γεύση στον Ακρίτα και ήθελε ένα αποτέλεσμα που θα του
άλλαζε την ψυχολογία. Το βρήκε με την σπουδαία ισοπαλία
στον εκτός έδρας αγώνα με την Ανόρθωση (1-1), όπως
έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 7ο λεπτό. Ήταν μια ισο-
παλία που πανηγυρίστηκε σαν νίκη και όχι άδικα. Επανά-
φερε τα χαμόγελα και σκόρπισε τον ενθουσιασμό ξανά
στην ομάδα.

Επόμενος αντίπαλος του ο Άρης στο Παφιακό και στη
συνέχεια ο Ολυμπιακός στο ΓΣΠ.
Ένωση: Ευκαιρία για ανασύνταξη

Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει την ευκαιρία στην
Ένωση να ανασυνταχθεί και να βρει τι πήγε λάθος στις τε-
λευταίες δύο αγωνιστικές που ηττήθηκε με άσχημες εμφα-
νίσεις. Με Δόξα εντός (1-2) και Ομόνοια (εκτός 4-0).

Στη συνέχεια θα φιλοξενήσει τη Νέα Σαλαμίνα και μετά
την Πάφο εκτός. Δύο αγώνες που μπορεί να πάρει κάτι το
θετικό, ιδιαίτερα στην έδρα της.
Καρμιώτισσα: Ήλθαν την κατάλληλη στιγμή

Η μεγάλη νίκη επί του Άρη, αλλά και η πρόσληψη του
νέου προπονητή, ήλθαν την κατάλληλη στιγμή για την
Καρμιώτισσα. Από την μία, η επιτυχία δίνει ηρεμία και τό-
νωση του ηθικού στις τάξεις της ομάδας και από την άλλη
ο Αλεξάνταρ Κάτσεβιτς έχει το χρόνο να δουλέψει αφού
έχουμε διακοπή. Η Καρμιώτισσα θα φιλοξενήσει τον Ολυμ-
πιακό και στη συνέχεια εκτός με τον ΑΠΟΕΛ.
Ολυμπιακός: Τρομερή αδυναμία

Κολλημένος στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με
μόλις ένα βαθμό, παραμένει ο Ολυμπιακός, μετά την
έλευση τεσσάρων αγωνιστικών. Οι αριθμοί λένε την αλή-
θεια για τους μαυροπράσινους, που δέχθηκαν εννιά γκολ
και πέτυχαν μόλις ένα.

Τρομερή αδυναμία και στο σκοράρισμα, αλλά και στην
άμυνα. Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού εκτός η Καρ-
μιώτισσα και στο ΓΣΠ ο Ακρίτας Χλώρακας. Δύο παιχνίδια
για να πάρει… τα τρίποντα ή την κατηφόρα…
ΑΕΛ: Άμεση ανάκαμψη

Η άμεση ανάκαμψη είναι το κυρίως ζητούμενο για την
ΑΕΛ, που έχασε ήδη πολύτιμο έδαφος και ο κίνδυνος να
εκτροχιαστεί νωρίς από τους στόχους της είναι ορατός.
Πάντως, όλοι στη Λεμεσιανή ομάδα βλέπουν με αισιοδο-
ξία τη συνέχεια και πιστεύουν πως υπάρχουν οι δυνα-
τότητες για να αντιστραφεί το κλίμα μέσα από καλές 
εμφανίσεις και αποτελέσματα. Ο νέος τεχνικός των ‘γαλα-
ζοκιτρίνων’ εντόπισε τις αδυναμίες και εστιάζεται σε συγ-
κεκριμένους τομείς, με απώτερο σκοπό να αξιοποιήσει στο
έπακρο το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του.

Η ομάδα του κ. Γιανέφσκι κάνει αρχή με ΑΠΟΕΛ στο
ΓΣΠ και Ομόνοια στο Τσίρειο. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης



Tι είπαν... Tι έγραψαν
Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας
μου, μπορεί να μην ευτύχησα να δω αυτό
που η μεγάλη πλειοψηφία θα επιθυμούσε:
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του διεθνούς
Οργανισμού, την επίλυση διεθνών διενέ-
ξεων και την αντιμετώπιση προκλήσεων
που επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους,
όπως η πείνα, η φτώχεια και κλιματική αλλαγή. Μπορεί να
μην ευτύχησα να δω την πατρίδα μου επανενωμένη, με τους
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου να
ζουν σε συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας. Ελ-
πίζω όμως ειλικρινά πως στη διάρκεια της ζωής μου θα μπο-
ρέσω να δω ένα καλύτερο και πιο σταθερό μέλλον για την
ανθρωπότητα.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να θέσουμε ένα τέρμα στη φρίκη και να
διαλέξουμε την ελπίδα: αυτή είναι η υπό-
σχεση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η υπό-
σχεση αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλουμε την
ελπίδα για ολόκληρο τον κόσμο.
Charles Michel,
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στον τουρκικό
λαό και να πω ότι η Ελλάδα δεν είναι
απειλή για τη χώρα σας. Είμαστε φίλοι σας
γείτονες. Η συντριπτική πλειονότητα δεν
θέλει τη σύγκρουση και την εχθρότητα. Οι
δυο λαοί έχουν ιστορία ειρηνικής συνύ-
παρξης. Ας προχωρήσουμε σε πνεύμα φιλίας και συνεργα-
σίας.
Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ακούγοντας τον κ. Ερντογάν να προσποι-
είται ότι απειλείται από την Ελλάδα, θα το
χαρακτήριζα ως παράλογο και γελοίο.Η
Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Η Ελλάδα θα
υπερασπιστεί το έδαφός της και τα νησιά
της, σε περίπτωση που αυτά δεχθούν επί-
θεση.
Ιωάννης Κασουλίδης,
Υπουργός Εξωτερικών.

Αυτό που με συγκινούσε ανέκαθεν είναι η
ικανότητα των γυναικών να ανακάμπτουν.
Όταν οι γυναίκες υψώνουν το ανάστημά
τους, δεν το κάνουν για να εκδικηθούν,
αλλά για να υπερασπιστούν τους άλλους.
Dr Denis Mukwege, 
Κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης.

Είναι σημαντικό να ακούγονται οι φωνές
των γυναικών που επιζούν από συγκρού-
σεις και να τους παρέχεται στήριξη συμ-
πράττοντας μαζί τους και να φροντίσουμε
ώστε οι ανάγκες τους να κατευθύνουν τη
δράση μας.
Nadia Murad
Κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης.

Διεκδικούμε δυναμικά, το ‘Δι-
καίωμα στη Λήθη’  στηρίζοντας
όλους τους συνανθρώπους μας
με εμπειρία καρκίνου, που
έχουν το δικαίωμα να προχω-
ρήσουν στη ζωή τους, χωρίς διακρίσεις, έχοντας πρόσβαση
σε ασφαλιστικές καλύψεις και χρηματοπιστωτικές διευκο-
λύνσεις. Διεκδικούμετη διαγραφή του καρκίνου από το ια-
τρικό ιστορικό ασθενών που νίκησαν την ασθένεια.
Europa Donna Κύπρου.
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Χαιρετισμός στα μέλη του Κλάδου Συνταξιούχων
για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
Και αιτήματα για ΓεΣΥ και επαναφορά ΑΤΑ

Η ΦΕΡΠΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Σε ανακοίνωση της για τη Διεθνή Ημέρα Ηλικιωμέ-
νων η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων και
Ηλικιωμένων (European Federetion of Retired and

Elderly People FERPA) τονίζει ότι η 1η Οκτωβρίου υπεν-
θυμίζει την ανάγκη για αγώνα και κινητοποίηση για στή-
ριξη των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και για την εφαρ-
μογής τους όχι μόνο την 1η του Οκτώβρη αλλά ολόκληρο
το χρόνο. 

Υπενθυμίζει η ΦΕΡΠΑ τη δήλωση του ΟΗΕ για το ση-
μαντικό ρόλο ειδικότερα των ηλικιωμένων γυναικών στην
αντιμετώπιση παγκοσμίων προκλήσεων με τη δική τους
συνδρομή και δράση την οποία αναλαμβάνουν με αντοχή
και θάρρος. Ο ρόλος των γυναικών πολύ συχνά παραγνω-
ρίζεται και η Διεθνής Μέρα καλεί σε παγκόσμια κινητοποί-
ηση ώστε να διασφαλίζονται  τα θεμελιώδη δικαιώματα των
ηλικιωμένων γυναικών ταυτόχρονα με τα δικαιώματα των
ηλικιωμένων ανδρών. 

Για τη ΦΕΡΠΑ κορυφαία προτεραιότητα είναι η ανάγκη
για καταπολέμηση της φτώχιας, η οποία κατά κύριο λόγο
πλήττει τους ηλικιωμένους και ειδικότερα τις γυναίκες. Επι-
βάλλεται να κατοχυρωθεί η καταβολή ελάχιστης σύνταξης
ψηλότερης πάνω από το επίπεδο φτώχειας και καλείται η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση να πρωτοπορήσει σε αυτό τον τομέα. 

Η ΦΕΡΠΑ ζητά κατοχύρωση για τους ηλικιωμένους σε
παγκόσμια κλίμακα ίσων ευκαιριών εξυπηρέτησης σε θέ-
ματα υγείας και ειδικότερα από την ΕΕ ζητά να διασφαλι-
σθεί για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών επάρκεια σε
θέματα ενέργειας και ουσιωδών υπηρεσιών όπως και της
στέγης. 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ζητά προτάσεις και μέτρα για
ίσα δικαιώματα για τους ηλικιωμένους στην ισότητα των
φύλων και την εμπλοκή τους σε αποφάσεις που τους αφο-
ρούν στο πλαίσιο της αλληλεγγύης όλων των ηλικιών με
της κατάργησης στοιχείων αντίθεσης. n

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιω-
μένων που γιορτάζεται παγκοσμίως και κάθε
χρόνο την 1η Οκτωβρίου, το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Κλάδου Συνταξιούχων απευθύνει εγκάρδιους χαι-
ρετισμούς σε όλα τα μέλη του Κλάδου και τους εύχεται
υγεία και μακροημέρευση.

Σε ανακοίνωση του ο Δ.Σ. του Κλάδου μας προσθέτει ότι
Κόβιτ- 19 επιτρέποντος, θα επαναρχίσουν σύντομα οι εκ-
δηλώσεις του Κλάδου, που είχαν ανασταλεί αναγκαστικά
λόγω της πανδημίας και υπολογίζουμε ότι σύντομα θα
πραγματοποιηθεί και η πρώτη εκδρομή των μελών.

Αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση ότι για τις συνεχείς
αυξήσεις του ρεύματος , των καυσίμων και πλείστων όσων
τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών που πλήτ-
τουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε συνταξιούχου
με αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο, ο Κλάδος Συν-
ταξιούχων, αναμένει από την κυβέρνηση να προβεί σε 
παραχώρηση αυξήσεων καθώς και άμεση επαναφορά της

πλήρους παροχής της Α.Τ.Α., και καλεί και την ηγεσία της
Οργάνωσης μας να υποβάλει και να διεκδικήσει δυναμικά
ανάλογο αίτημα.

Το Δ.Σ. εκφράζει ευαρέσκεια για τη εν γένει λειτουργία
του ΓΕΣΥ και αναμένει βελτίωση με την ένταξη και άλλων
φαρμάκων που μένουν εκτός και αναγκάζουν τους συντα-
ξιούχους να καταβάλλουν ένα σημαντικό ποσό κάθε μήνα
για την αγορά τους, παρ’ όλο που καταβάλλουν ένα πολύ
σημαντικό ποσό ως εισφορά στο ΓΕΣΥ και παρ’ όλο που τα
φάρμακα αυτά παρέχονταν δωρεάν πριν από τη λειτουργία
του ΓΕΣΥ.

Αναμένει επίσης από την Κυβέρνηση να κάμει πράξη 
τις κατά καιρούς εξαγγελίες της περί διασφάλισης της 
ισότητας μεταξύ των πολιτών κάθε ηλικίας και της αυτονο-
μίας του ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, όπως
επίσης και την ανάπτυξη ενός δικτύου αποτελεσματικών
υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής υποστήριξης των 
ηλικιωμένων. n

Με χορηγία της ΕΕ πρόγραμμα κατάρτισης συνδικαλιστών 
με θέμα την επαναφορά υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες 

Θετική ήταν η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στο κοινό αίτημα της Ομοσπονδίας Ευρω-
παϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU

και της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών PSI για χρηματο-
δότηση προγράμματος διάρκειας 18 μηνών (insourcing) το
οποίο στόχο έχει την επαναφορά αρμοδιοτήτων και υπηρε-
σιών στις δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα αποτελεί την
αντίδραση των Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων στην
τακτική για ανάθεση δημόσιων υπηρεσιών στον ιδιωτικό
τομέα (outsourcing).

Το πρόγραμμα του Συνδικαλιστικού Κινήματος το οποίο
άρχισε να εφαρμόζεται από τον περασμένο Αύγουστο και
θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2024 περιλαμβάνει χρημα-
τοδότηση κοινού διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης
μελών των Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων που ανήκουν στη δύναμη της EPSU και της PSI. 

Επισκοπήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν από το Διεθνές
Ινστιτούτο (Transnational Institute) με θέμα «το μέλλον
είναι στο δημόσιο» (e future is public) και το Πανεπι-
στήμιο της Γλασκώβης με θέμα «το μέλλον του δημοσίου»
(Public future) κατέδειξαν την τάση για στήριξη της επα-
ναφοράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνό-
λου στις δημόσιες υπηρεσίες για ένα ευρύ κατάλογο λόγων,
όπως η ανάγκη για περισσότερη ελαστικότητα και έλεγχο
στην εξυπηρέτηση ώστε να επιτυγχάνεται λειτουργία και
προσφορά υπηρεσιών ποιότητας. 

Το αίτημα των δυο κορυφαίων Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Οργανώσεων αποτελεί τη συνέχεια πρωτο-
βουλιών σε δραστηριότητες συνδικάτων του τομέα που αν-
τιτίθενται εξωτερική ανάθεση (outsourcing) αρμοδιοτήτων

και εργασιών των δημοσίων υπηρεσιών. 
Το κοινό πρόγραμμα EPSU - PSI στοχεύει στη δημιουρ-

γία σχεδίου κατάρτισης που θα καλύπτει όλες τις πτυχές
του στόχου της επαναφοράς της δημοσίων υπηρεσιών στο
ουσιαστικό τους περιβάλλον. Μελέτη της PSI με τίτλο Ta-
king our public services back in house βασίστηκε σε παρα-
δειγματικές μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες κάλυ-
ψαν το θέμα της επαναφοράς υπηρεσιών στο δημόσιο και
στους τρόπους που στοχεύουν την εφαρμογή προσφοράς
δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας μέσω της βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων. 

Συγκεκριμένα η μελέτη της PSI περιλαμβάνει κατάλογο
57 εξειδικεύσεων σε εννέα υποκεφάλαια τα οποία καλύ-
πτουν τη διαδικασία της βελτίωσης των διαφόρων τομέων
προσφοράς δημόσιων υπηρεσιών. Δίδονται απαντήσεις για
τους τρόπους επαναφοράς των υπηρεσιών από τον ιδιωτικό
τομέα στο δημόσιο, τρόπους τερματισμού της διαδικασίας
μεταφοράς δημοσίων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα 
(outsourcinbg) και εξουδετέρωσης πιθανών αντιδράσεων. 

EPSU και PSI προετοιμάζουν ήδη τις οδηγίες για τη διε-
νέργεια του προγράμματος σε διάφορες γλώσσες περιλαμ-
βανομένων και μη Ευρωπαϊκών γλωσσών. Στα ίδια πλαίσια
οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις μέλη της EPSU και της
PSI έχουν κληθεί να συνεισφέρουν εισηγήσεις για πιθανή
βελτίωση του όλου προγράμματος στη διαχείριση του
οποίου μπορούν να συμμετέχουν. Στα πρώτα στάδια του
προγράμματος οι διαβουλεύσεις θα διενεργούνται στα Αγ-
γλικά προγραμματίζονται όμως και τρεις συσκέψεις για τα
μέσα του 2023 στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν και άλλες
γλώσσες. n


