
Ικανοποίηση για τις κυβερνητικές προτάσεις
για τα αιτήματα του Κλάδου Προσωπικού Φυλακών
Αναστολή των Απεργιακών Μέτρων

ΗΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε την ικανοποί-
ηση της για τις προτάσεις της
κυβέρνησης που καλύπτουν σε

σημαντικό βαθμό τα δίκαια αιτήματα του
Κλάδου Προσωπικού των Φυλακών.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις προνοούν την
παραχώρηση αριθμού θέσεων στην δομή
των Δεσμοφυλάκων, τόσο στον βαθμό εισ-
δοχής όσο και σε ανελικτικές θέσεις.  Ταυ-
τόχρονα προνοείται ότι κατ’ έτος θα συνε-
χίζει η στελέχωση του προσωπικού των
φυλακών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται με
επάρκεια στον συνεχούς αυξανόμενο
αριθμό κρατουμένων. Παράλληλα αναγνω-
ρίζεται η επικινδυνότητα και ο ψηλός βαθ-
μός ευθύνης του επαγγέλματος του Δεσμο-
φύλακα με την παραχώρηση ειδικού
επιδόματος ύψους €120 μηνιαίως.

Για το θέμα της αναβάθμισης των Κλιμά-
κων από Α2-Α5-Α7(ii) σε Α3-Α5-Α7(ii)
αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, λόγω του
ότι  άπτεται του ευρύτερου θέματος του
κρατικού μισθολογίου καθώς όλοι οι από-
φοιτοι Λυκείου προσλαμβάνονται στην
μισθολογική Κλίματα Α2.

Τα πιο πάνω τέθηκαν για ψήφιση στην
επιτροπή Γ.Σ. των συναδέλφων Δεσμοφυ-
λάκων και έτυχαν καθολικής έγκρισης,
καθώς ψήφισαν 112, αποδοχή 98 (88%) και
απόρριψη της πρότασης 14 (12%).

Η ηγεσία της Οργάνωσης μας εργάστηκε
με μεθοδικότητα, έδωσε τον αναγκαίο
χρόνο και περιθώριο για διάλογο με την

κυβέρνηση και την κατάλληλη στιγμή
έδειξε αποφασιστικότητα για να υπάρξει η
θετική εξέλιξη και να αποφευχθούν τα
απεργιακά μέτρα. Με τον τρόπο αυτό κατα-
φέραμε να αποτελέσουμε μέρος της λύσης
και όχι του προβλήματος. 

Η αποδοχή της επίσημης πρότασης της
κυβέρνησης από τη συντριπτική πλειοψη-
φία των μελών του Κλάδου Προσωπικού
των Φυλακών, επιβεβαιώνει ότι ενεργήσαμε
ενωμένοι και με υπευθυνότητα, τηρώντας
τα συνδικαλιστικά θέσμια και κάνοντας
σωστή χρήση των αναγκαίων μέτρων. Ενό-
ψει της εξέλιξης αυτής η προγραμματισμένη
για 48ωρη απεργία των μελών μας για την
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου δεν πραγματοποι-
ήθηκε.

Ενημέρωση για την κυβερνητική πρό-
ταση έγινε από τον Γενικό Γραμματέα συν.
Στράτη Ματθαίου και σε αντιπροσωπεία
της συντεχνίας «Ισότητα» στα γραφεία της
Οργάνωσης μας.

Η ΠΑΣΥΔΥ διαβεβαιώνει τα μέλη της και
όλους τους εργαζομένους στον δημόσιο
τομέα ότι με το κύρος, την αξιοπιστία, την
αποφασιστικότητα και την υπευθυνότητα
της, θα συνεχίσει απερίσπαστη το έργο της
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 

Στο ίδιο πλαίσιο η ΠΑΣΥΔΥ τονίζει ότι
οι προτεραιότητες της ήταν και παραμένουν
η ενίσχυση της θέσης των χαμηλά αμειβο-
μένων, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
για όλους, η αναβάθμιση του ρόλου των

δημοσίων λειτουργών και ο εκσυγχρονι-
σμός της δημόσιας υπηρεσίας προς όφελος

του συνόλου της κοινωνίας. 
«Εν τη ενώσει η ισχύς». n

Οι Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις εξέφρασαν έντονη
δυσαρέσκεια για την αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση
στη ψήφιση του Συνταξιο-

δοτικού και ζήτησαν επίσπευση της.   σελ. 3

Κύριο θέμα στη συνεδρία
του Εργατικού Συμβουλευ-
τικού Σώματος το αίτημα
μας για επαναφορά πλή-
ρους ΑΤΑ.   σελ. 16

Η επαναφορά πλήρους ΑΤΑ
στη συνεδρία του ΕΣΣ

Ζητούμε επίσπευση ψήφισης
του Συνταξιοδοτικού

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
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Επιτυχημένες επίκαιρες
δραστηριότητες του Τμήμα-
τος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού με
μεγάλη συμμετοχή των
μελών.   σελ. 8

Δραστηριότητες ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Επανήρχισαν οι συναντήσεις ΠΑΣΥΔΥ – ΚΤΑΜΣ

Με την αναστολή
των περιορισμών
που επιβλήθηκαν

για την καταπολέμηση της
πανδημίας COVID-19 επα-
νήρχισαν και οι συναντήσεις
της ΠΑΣΥΔΥ με την Συντε-
χνία Τουρκοκυπρίων Δημο-
σίων Υπαλλήλων ΚΤΑΜΣ.
Την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου,
5μελής αντιπροσωπεία της
ηγεσίας της ΚΤΑΜΣ με επι-
κεφαλής τον Γενικό Πρό-
εδρο της Συντεχνίας Güven
Bengihan συναντήθηκε στα
Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ με την Κεντρική Γραμματεία της
Οργάνωσης με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα Στράτη
Ματθαίου και τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Αντώνη Κου-
τσούλλη.

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίηση
τους για την επανέναρξη των επαφών τους και τις αναφυό-
μενες ευκαιρίες για συνέχιση και παραπέρα αναβάθμιση της
συνεργασίας τους.  Επαναβεβαιώθηκε ο στόχος των δύο
Οργανώσεων για την προώθηση των πάγιων στόχων τους
με κοινές ενέργειες που αποσκοπούν στην εδραίωση συν-
θηκών ειρήνης και συνεργασίας στην κοινή πατρίδα, σε

περιβάλλον ανάπτυξης και ευημερίας του συνόλου του
Κυπριακού λαού.

Η αντιπροσωπεία της ΚΤΑΜΣ ενημέρωσε την ηγεσία της
ΠΑΣΥΔΥ για τα επικρατούντα στην Τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα και επαναβεβαίωσε για την ετοιμότητα της για απο-
τελεσματική συνεργασία με την ΠΑΣΥΔΥ και με το ευρύ-
τερο Συνδικαλιστικό Κίνημα για την επίτευξη των κοινών
στόχων.

Οι δύο Οργανώσεις αποφάσισαν να ετοιμάσουν και να
υλοποιήσουν πρόγραμμα συνεργασίας και δράσεων προς
την πιο πάνω κατεύθυνση. n



Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-

τουργοί (με δοκιμασία), διορίζονται με δο-
κιμασία στη θέση Ταχυδρομικού Λειτουρ-
γού, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, από
τις 15 Σεπτεμβρίου 2022: Χρύσω Σάββα, Γε-
ώργιος Παπαδόπουλος.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, από τις 15
Σεπτεμβρίου 2022: Χριστίνα Χριστοφόρου,
Ορθοδοξία Παπαβασιλείου, Χριστίνα Κων-
σταντίνου.

Ο Σάββας Ανδρέου, Δεσμοφύλακας (με
δοκιμασία), διορίζεται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προ-
στασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμ-
φωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα της
Κατηγορίας Β΄, της δημοσίευσης στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερ.
29.10.2021, από τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Ο Αναστάσιος Τσανάκας, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός (με δοκιμασία), διο-
ρίζεται με δοκιμασία στη θέση Λειτουργού
Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιω-
μάτων του Παιδιού, σύμφωνα με τα Απαι-
τούμενα Προσόντα της Κατηγορίας Α΄, της
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με ημερ. 29.10.2021, από τις 17
Οκτωβρίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Αλιείας και Θαλασσίων
Ερευνών, από τις 3 Οκτωβρίου 2022: Κατε-
ρίνα Γεωργίου, Μαρία Ρούσου.

Η Μαρία Κωνσταντίνου, Επιθεωρητής Γε-
ωργίας, διορίζεται στη θέση Λειτουργού Πε-
ριβάλλοντος, σύμφωνα με τα Απαιτούμενα
Προσόντα της Κατηγορίας Α΄, της δημοσί-
ευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας με ημερ. 26.03.2021, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η Γιώτα Λαζάρου, Τεχνικός Περιβάλλον-
τος (με δοκιμασία), διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος, σύμ-
φωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα της
Κατηγορίας Α΄, της δημοσίευσης στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερ.
26.03.2021, σύμφωνα με τους περί Πρόσλη-
ψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους
του 2009 και 2018, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Πέτρος Κουτσόφτα, Λειτουργός Επιθε-
ώρησης Εργασίας (με δοκιμασία), διορίζε-
ται με δοκιμασία στη θέση Λειτουργού Πε-
ριβάλλοντος, σύμφωνα με τα Απαιτούμενα
Προσόντα της Κατηγορίας Α΄, της δημοσί-
ευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας με ημερ. 26.03.2021, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η Κατερίνα Σκορδή, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Λει-
τουργού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα
Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγορίας
Α΄, της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας με ημερ. 26.03.2021,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραμματειακοί Λει-
τουργοί (με δοκιμασία), διορίζονται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Περιβάλλον-
τος, σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προ-
σόντα της Κατηγορίας Α΄, της δημοσίευσης

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
με ημερ. 26.03.2021, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022: Ανθή Σωκράτους, Μικέλα Χαράκη.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος, σύμφωνα
με τα Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγο-
ρίας Α΄, της δημοσίευσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερ.
26.03.2021, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022:
Κωνσταντίνος Ανδρέου, Δημοσθένης Περι-
κλέους, Κωνσταντίνος Σταυρινάκης, Φίλιπ-
πος Φιλίππου.

Η Αικατερίνη Τοκαλάκη, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, διορίζεται στη θέση
Λειτουργού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με
τα Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγορίας
Β΄, της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας με ημερ. 26.03.2021,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος, σύμφωνα
με τα Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγο-
ρίας Β΄, της δημοσίευσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερ.
26.03.2021, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022:
Μαρία Ζωμενή, Άννη Παπαδοπούλου.

Ο Φίλιππος Κακούτσης, διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Στατιστικής,
από τις 3 Οκτωβρίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
(με προσόν Απολυτηρίου), από τις 3 Οκτω-
βρίου 2022: Κωνσταντίνος Παντοπώλης,
Γιασμίν Στυλιανού.

Ο Χρύσανθος Χρυσάνθου, διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Ταχυδρομικού Λει-
τουργού, από τις 17 Οκτωβρίου 2022.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Κασάνδρα Κ. Κωνσταντίνου,  Ανώτε-
ρος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας, προάγεται στη θέση
Πρώτου Επιμελητή, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Οι πιο κάτω Επιμελητές, 1ης Τάξης,
Υπουργείο Παιδείας, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Επιμελητή, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022: Λουκία Κωνσταντίνου, Μαρία
Αντωνίου.

H Ιόλη Καϊμακάμη, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Επιμελητή, από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Επιμελητές, Υπουργείο Παι-
δείας, προάγονται στη θέση Επιμελητή, 1ης
Τάξης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022: Πα-
ναγιώτα Χρυσοστόμου, Πόπη Α. Κυριάκου,
Αφροδίτη Αντωνίου.

Η Παρασκευή Κ. Φάνη, Επιμελητής,
Υπουργείο Παιδείας, προάγεται στη θέση
Επιμελητή, 1ης Τάξης, από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η Αγάθη Χρ. Σάββα, Επιμελητής, Υπουρ-
γείο Παιδείας, προάγεται στη θέση Επιμε-
λητή, 1ης Τάξης, από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Οι πιο κάτω μόνιμοι Ιδρυματικοί Λει-
τουργοί, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
προάγονται στη θέση Ιδρυματικού Λειτουρ-
γού, 1ης Τάξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022: Ιωάννα Ιωάννου, Φωτεινή Πάμπου,
Γεωργία Χαραλάμπους, Έλενα Νεάρχου.

Η Άννα Στυλιανού, Ιδρυματικός Λειτουρ-
γός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προ-
άγεται στη θέση Ιδρυματικού Λειτουργού,
1ης Τάξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Κτηνιατρικοί Επιθεωρητές,
προάγονται στη θέση Κτηνιατρικού Επιθε-
ωρητή, 1ης Τάξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022: Στέλλα Κασκάνη-Κροκίδη, Κατερίνα
Μιχαηλίδου, Φωτεινή Νικολάου.

Η Μαρία Α. Λούη, Κτηνιατρικός Φαρμα-
κοποιός, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Ασφαλιστικοί Λει-
τουργοί, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, προάγονται στη θέση Πρώτου Ασφα-
λιστικού Λειτουργού, από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2022: Μαρία Λάμπρου, Γιαννούλλα
Ευθυμίου.

Η Χριστιάνα Χριστοδούλου, Λειτουργός
Παραγωγικότητας, προάγεται στη θέση
Λειτουργού Παραγωγικότητας Α΄, από τις
15 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Χρυσόστομος Γιώρκας, Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Α', προάγεται
στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Ο Κρίτωνας Τσαγκαρίδης, Λειτουργός
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Α', προάγεται
στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας,  από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Στατιστικής, προ-
άγονται στη θέση Λειτουργού Στατιστικής
Α΄, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022: Μαρία
Κωνσταντίνου, Δήμητρα Ιωάννου-Κώστα,
Θωμάς Γρηγορίου, Λουκία Παναγίδου,
Μαρία Χατζηπροκόπη.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Βοηθοί Στατιστι-
κής, προάγονται στη θέση Πρώτου Βοηθού
Στατιστικής, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022:
Ευαγγελία Ευσταθίου, Δέσποινα Κυπρια-
νού.

H Άννα Αντωνίου, Βοηθός Στατιστικής,
1ης Τάξης, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Βοηθού Στατιστικής, από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2022.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Μαριλένα Κωσταρή, Δεσμοφύλακας,
Φυλακές, παραιτήθηκε από τις 16 Αυγού-
στου 2022.

O Παναγιώτης Ιωάννου, Ταχυδρομικός
Λειτουργός (με δοκιμασία), παραιτήθηκε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο Παύλος Κυριάκου, Νοσηλευτικός Λει-

τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 2 Αυγούστου 2022.

Η Φρειδερίκη Μελανθίου-Μιχαηλίδου,
Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Αιματολο-
γίας), αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου
2022. 

Ο Ανδρέας Νίκου, Βοηθός Μαρίνας, Υφυ-
πουργείο Τουρισμού, αφυπηρέτησε από τις
6 Αυγούστου 2022. 

Ο Γεώργιος Αργυρού, Ανώτερος Αποθη-
κάριος, Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και
Προμηθειών, αφυπηρέτησε από τις 30 Ιου-
νίου 2022.

Η Πολύμνια Κωνσταντίνου, Νοσηλευτι-
κός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυ-
χικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 20 Ιου-
λίου 2022. 

Ο Χρίστος Σ. Χριστοφόρου, Επιθεωρη-
τής, Φυλακές, αφυπηρέτησε από την 1η Αυ-
γούστου 2022.

Η Κατερίνα Κωνσταντίνου-Χρίστου,
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυ-
πηρέτησε από τις 23 Αυγούστου 2022.

Η Αντωνίτσα Φλουρέντζου, Βοηθός Λο-
γιστικός Λειτουργός, Γενικό Λογιστήριο,
αφυπηρέτησε από την 1η Αυγούστου 2022.

Η Τούλα Αττιπά-Πογιατζή, Ανώτερος
Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρε-
σίες Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Βασιλική Αυγουστή-Κλεάνθους, Λει-
τουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Μαρία Δυμιώτου-Jensen, Διευθυντής
Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ανά-
πτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, αφυπηρέ-
τησε από τις 31 Αυγούστου 2022.

Ο Λούης Μάρκου, Δημόσιος Κατήγορος,
Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Παύλος Παπαδόπουλος, Πρώτος Δασι-
κός Λειτουργός, Τμήμα Δασών, αφυπηρέ-
τησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Γεώργιος Φακοντής, Ανώτερος Τεχνι-
κός Επιθεωρητής, Υπουργείο Εσωτερικών,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Χαράλαμπος Στυλιανού, Ανώτερος Τε-
χνικός Μηχανικός Χωρομετρίας, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέ-
τησε 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 30ης Σε-
πτεμβρίου        δημοσιεύθηκε μία κενή
θέση Υγειονομικού Μηχανικού στο

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, θέση Πρώτου
Διορισμού με μισθό Α9 – Α11 – Α12 Συν-
δυασμένες Κλίμακες.  

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-

νικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής 
Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https:
//eservices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρα-
σκευή 21 Οκτωβρίου  2022 και ώρα 14:00. n

Κενή θέση που δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνέχεια στη σελ. 12



Επίσπευση της συζήτησης και ψήφιση συνταξιοδοτικού
ζητούν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις από τη Βουλή

Οι Οργανώσεις ΟΗΟ (ΣΕΚ) – ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) -
ΠΑΣΥΔΥ – ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ – ΣΑΚ
και  ΣΥΠΥΚ, μετά από κοινή σύσκεψή τους εκφρά-

ζουν την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή τους για την
αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ψή-
φιση των δύο Νομοσχεδίων, σχετικά με το συνταξιοδοτικό
ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους στον Δημόσιο και
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συμφωνίες για το συνταξιοδοτικό
που αποτελούν προϊόν κοινωνικού διαλόγου, έχουν 
συνυπογραφεί μεταξύ των Συντεχνιών και του Υπουργού
Οικονομικών, μετά από μακροχρόνιες συζητήσεις και 
διαβουλεύσεις (στις 20/5/2021 με ΠΑΣΥΔΥ – ΟΕΛΜΕΚ  -
ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ – ΣΑΚ και στις 2/12/2021 με ΟΗΟ 
(ΣΕΚ) και ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) ενώ τον Ιούνιο του 2022 
κατατέθηκε από την Κυβέρνηση στη Βουλή για συζήτηση
και ψήφιση.

Καλούμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

και Προϋπολογισμού να επισπεύσει και να ολοκληρώσει τις
συζητήσεις που διεξάγονται στο επίπεδο της, με στόχο τα
υπό αναφορά Νομοσχέδια να κατατεθούν άμεσα στην ολο-
μέλεια της Βουλής για ψήφιση, τερματίζοντας την μακρό-
χρονη αγωνία χιλιάδων ανασφάλιστων εργαζομένων στον
Κρατικό Τομέα.

Δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξε-
λίξεις σχετικά με το σοβαρό αυτό ζήτημα και θα επαναξιο-
λογήσουμε τα δεδομένα όπως αυτά θα είναι ενώπιον μας τις
επόμενες εβδομάδες.  Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέ-
ρηση πέραν του Οκτωβρίου κρίνεται από την πλευρά μας
αδικαιολόγητη και επιζήμια για τα Μέλη που εκπροσω-
πούμε.

Το όλο ζήτημα θα επαναξιολογηθεί από πλευρά μας σε
νέα κοινή συνάντηση μας, περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Κλείνοντας δηλώνεται προς κάθε κατεύθυνση η αποφα-
σιστικότητα και η προσήλωση μας για ανάληψη συλλογι-
κών ενεργειών που θα προωθούν την τελική υλοποίηση των
συμφωνηθέντων, ώστε να δοθεί τέλος στο μακροχρόνιο
αυτό εργασιακό ζήτημα. 

Από τις Οργανώσεις
ΟΗΟ (ΣΕΚ) - ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΠΑΣΥΔΥ - ΟΕΛΜΕΚ
- ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ – ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ
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Εφάπαξ Τιμητικό Επίδομα για Αιχμάλωτους, Μη Στρατεύσιμους/
Άμαχους, Παθόντες, Παθούσες, Ανάπηρους Πολέμου 

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι, σε συνέχεια της
προηγούμενης απόφασης του, το Υπουργικό Συμ-

βούλιο ενέκρινε στις 4 Οκτωβρίου καταβολή εξαμηνιαίου
εφάπαξ τιμητικού επιδόματος ύψους €1.000 σε:

(i)  παθόντες που λαμβάνουν ειδική μηνιαία σύνταξη από
το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων καθώς και

(ii)  άλλα πρόσωπα που έχουν διατελέσει είτε ως αιχμά-
λωτοι είτε ως άμαχοι/ μη στρατεύσιμοι, οι οποίοι περιλαμ-
βάνονται στα αντίστοιχα μητρώα του Υπουργείου Άμυνας
και του Υπουργείου Εσωτερικών, και οι οποίοι δεν θεμελιώ-
νουν δικαίωμα σε σύνταξη από την Κυπριακή Δημοκρατία,
και στους οποίους δεν καταβάλλεται μηνιαίο τιμητικό επί-
δομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την καταβολή εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος στους 
παθόντες ανάπηρους και παθούσες κατά την τουρκική 
εισβολή, στους ανάπηρους μαχητές της ΕΟΚΑ, στους 
παθόντες του 1963-64, στους παθόντες αντιστασιακούς
κατά το Πραξικόπημα, καθώς και κάποιες άλλες ειδικές 
περιπτώσεις.

Κατ΄ εξαίρεση, για το 2022 θα καταβληθεί στους δικαιού-
χους εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €2.000, σε μια συνο-
λική δόση.

Σημειώνεται ότι, δεν χρειάζονται οποιεσδήποτε ενέργειες
από μέρους των δικαιούχων της (i) κατηγορίας όπου θα 
γίνουν σχετικές διευθετήσεις από την Επιτροπή Ανακουφί-
σεως Παθόντων, ενώ για τους δικαιούχους της (ii) κατηγο-

ρίας θα εκδοθεί σύντομα σχετική ενημέρωση από το Υπουρ-
γείο Εργασίας. n

ΗΚυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης (ΚΑΔΔ), κατόπιν οδη-
γιών του Υπουργικού Συμβουλίου, 

οι οποίες δόθηκαν με την  Απόφαση του της
4ης περασμένου Μαΐου, θα καταρτίσει/
διοργανώσει προγράμματα εκπαίδευσης
όλων των Λειτουργών των Υπουργείων/
Υφυπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών 
που ασχολούνται με τη σύνταξη/επεξεργα-
σία Νομοσχεδίων και Κανονισμών, με
σκοπό την επίλυση των διάφορων προβλη-

μάτων που εντοπίζονται κατά τη νομοπα-
ρασκευαστική διαδικασία. Σημειώνεται 

ότι, στη βάση της εν λόγω Απόφασης, η 
υπό αναφορά εκπαίδευση είναι υποχρεω-
τική.

Η Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού με Εγκύκλιο της
καλεί τους Προϊστάμενους Τμημάτων και
Υπηρεσιών να υποδείξουν στους Λειτουρ-
γούς τους παρακολούθηση του σχετικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος, αποστέλλον-
τας στην ΚΑΔΔ σχετικό κατάλογο, το 
αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2022. 

Τα στελέχη, τα στοιχεία των οποίων θα 
περιληφθούν στο έντυπο, θα κληθούν σε
χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθούν 
αργότερα, να λάβουν μέρος στην εκπαί-
δευση, η οποία σημειώνεται ότι θα σχεδια-
στεί σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπη-
ρεσίες λαμβάνοντας υπόψη και άλλες 
σχετικές δράσεις που προωθούνται 
σε σχέση με τη βελτίωση της νομοπαρα-
σκευαστικής διαδικασίας. n

Εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών που ασχολούνται
με τη σύνταξη/επεξεργασία Νομοσχεδίων και Κανονισμών

Διοργάνωση σεμιναρίου για δικαστές από τη Σχολή Δικαστών Κύπρου

ΗΣχολή Δικαστών Κύπρου, στο πλαίσιο συνεργασίας
με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Επιμόρφωσης
(EJTN), διοργάνωσε με επιτυχία στις 29-30 Σεπτεμ-

βρίου, το σεμινάριο με τίτλο «Introduction of the concept
of training Judgecra TM/2022/09».

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν οι κ. Robert Sandell του
Judicial Training Academy-Swedish National Courts 
Administration και κ. Richard Simms του Judicial College
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος Δικαστές - Εκπαιδευτές από
δέκα ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρέχει τα βασικά εργα-
λεία για τους Δικάστες - Εκπαιδευτές που επιθυμούν να 
εισαγάγουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης δικαστών για τις

εθνικές τους σχολές.
Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου περιλάμβανε εισαγωγικές

έννοιες για το Judgecra, καθώς επίσης και την παρουσίαση

των αρχών μάθησης ενηλίκων και τις βέλτιστες πρακτικές
στο σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία και τις
δύο ημέρες να εργαστούν σε ομάδες, όπου την πρώτη ημέρα
ανέλαβαν να δημιουργήσουν μια δομή (matrix) δικαστικών
δεξιοτήτων, ενώ η δεύτερη ημερά προέβλεπε το σχεδιασμό
ενός πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος Judgecra.

Χαιρετισμό κατά την έναρξη του σεμιναρίου απηύθυνε ο
Διευθυντής της Σχολής Δικαστών κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου,
ο οποίος επισήμανε ότι «η δικαστική εκπαίδευση σε συστη-
ματική βάση, μπορεί να ωφελήσει πολύ τον δικαστή βοη-
θώντας τον να διαμορφώσει μια πιο επαγγελματική 
προσέγγιση στη δουλειά του και να αποκτήσει αποτελε-
σματικότητα». n
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Το Υπουργείο
Εξωτερικών προ-
σφέρει μια υπο-

τροφία για φοίτηση στο
Κολλέγιο της Ευρώπης,
στο πλαίσιο μνημονίου
συναντίληψης που υπο-
γράφηκε στις 13 Δεκεμ-
βρίου 2021, μεταξύ των
δύο μερών, με πρωτο-
βουλία της Γενικής
Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει και
υλοποιεί συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα και κέντρα ερευνών που εξειδικεύον-
ται σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης στο-
χεύοντας στην μεγιστοποίηση της προστι-
θέμενης αξίας της συμμετοχής της Κύπρου
στην ΕΕ.

Το Κολλέγιο τηςΕυρώπης  ιδρύθηκε το
1949 και από το 1992 στεγάζεται σε δύο πα-
νεπιστημιακές εγκαταστάσεις, στη Bruges
(Βέλγιο) και στο Natolin (Πολωνία). Προ-
σφέρει ευρεία επιλογή μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης,
παρέχοντας τα απαραίτητα εχέγγυα σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες να

εργ α σ το ύν
και να ζή-
σουν σε ένα
διεθνές περι-
βάλλον.

Με βάση
τις πρόνοιες
του εν λόγω
μνημονίου,
δ ι ατ ί θ ε τ α ι
μια (1) υπο-

τροφία ύψους είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ
(€27.000) για Κύπριους πολίτες που ενδια-
φέρονται να φοιτήσουν στο Κολλέγιο της
Ευρώπης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-
24. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και
τη διαμονή του/της φοιτητή/φοιτήτριας που
θα επιλεγεί.

Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-
2024 μπορούν να υποβάλλονται από τις 13
Οκτωβρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2023.

Οι αιτήσεις για το Κολλέγιο της Ευρώπης
συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά στην  ιστοσελίδα του Κολλεγίου.

Το Κολλέγιο θα διεξάγει προκαταρκτικό
έλεγχο των αιτήσεων που θα υποβληθούν
(pre-screening), και θα ακολουθήσει συνέν-

τευξη από την εθνική εξεταστική επιτροπή
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρι-

νίσεις, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να
απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mstatioti@mfa.gov.cy. n

Υποτροφία για φοίτηση στο Κολλέγιο της Ευρώπης
προσφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών

Γενική Πανελλαδική Απεργία στις 9 του Νοέμβρη
«Αυξήσεις ΤΩΡΑ στους μισθούς μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια»

ΗΕκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει καλέσει όλους τους
εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα

να συμμετέχουν μαζικά στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑ-
ΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 9ης του Νο-
έμβρη που γίνεται μαζί με τους εργαζόμε-
νους στον ιδιωτικό τομέα με κυρίαρχο αί-
τημα:

«Αυξήσεις ΤΩΡΑ στους μισθούς μας για
να ζούμε με αξιοπρέπεια»

Στην ανακοίνωση της η ΑΔΕΔΥ τονίζει:
«Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 12 χρόνια

ΤΩΡΑ όχι μόνο δεν είδαμε καμία αύξηση
στον μισθό μας, αλλά αντίθετα είχαμε περι-
κοπές που έφτασαν μέχρι και 40%. Μει-
ώθηκαν δραματικά οι αποδοχές μας, κα-
ταργήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός, πάγωσε
η διετία 2016 – 17 για τη μισθολογική εξέ-
λιξη, μειώθηκε το αφορολόγητο. Κι ενώ η
κυβέρνηση πανηγυρίζει για την έξοδο από
την ενισχυμένη εποπτεία και τα μνημόνια,
καμία αύξηση δεν προβλέπει για τους μι-
σθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, από
1/1/23, με τον πληθωρισμό να έχει ξεπερά-
σει το 11% και την ακρίβεια να εξανεμίζει
το εισόδημά μας.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. 3 χρόνια τώρα όχι
μόνο δεν συζητά αυξήσεις στους μισθούς
μας, αλλά προσπαθεί με ψέματα να παρα-
πλανήσει την κοινωνία ότι δήθεν η κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στο
Δημόσιο από 1/1/2023 συνεπάγεται αυξή-
σεις στους μισθούς των εργαζομένων. Δεν
υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, αφού
είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι που έχουν
εισόδημα μέχρι 12.000€ τον χρόνο δεν θα
πάρουν ούτε 1 ευρώ αύξηση, ενώ όσοι
έχουν εισόδημα από 12.000€ μέχρι 20.000€
θα πάρουν αύξηση από 1,83€ τον μήνα
μέχρι 14,66€!!!

Η κυβέρνηση εμπαίζει τους Δ.Υ. και πα-
ραπλανεί συνειδητά την ελληνική κοινωνία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της Ν.Δ. στο-

χοποιεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο
που, στα τρία τελευταία χρόνια, είναι στην
πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Είναι αυτοί που κρα-
τούν τη χώρα όρθια.

• Οι συνάδελφοί μας υγειονομικοί -για-
τροί και νοσηλευτές- έχουν ήδη τριάντα νε-
κρούς, από την πανδημία, χωρίς καν αυτοί
να αναγνωρίζονται ως εργατικό ατύχημα.

• Οι εκπαιδευτικοί με την τηλεκπαίδευση,
με δικά τους μέσα, και χωρίς καμία στήριξη
από την πολιτεία κράτησαν ζωντανή την
εκπαιδευτική διαδικασία τον πρώτο χρόνο
της πανδημίας.

• Οι υπάλληλοι των Δήμων, των Υπουρ-
γείων, του ΕΦΚΑ, των οργανισμών, των φο-
ρέων, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προ-
σωπικό έδωσαν και δίνουν τον καλύτερό
τους εαυτό για την αντιμετώπιση της υγει-
ονομικής κρίσης.

Γι’ αυτό απέναντι σε αυτούς που μας στο-
χοποιούν δεν απολογούμαστε. Γιατί είμαστε
ΕΔΩ παρόντες, όπως οφείλουμε, για να
στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, σε αν-
τίθεση με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας -
που τόσο εξυμνούν οι κυβερνώντες- που
ήταν παντελώς απών. Ο ιδιωτικός τομέας
της Υγείας αποδείχθηκε ανίκανος να αντι-
μετωπίσει έστω και στοιχειωδώς την υγει-
ονομική πλευρά της κρίσης, αφού λειτουρ-
γεί με μοναδικό κριτήριο το κέρδος.»

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους δημοσίους υπαλ-
λήλους στην Ελλάδα σε συλλογική δράση
τονίζοντας:

«Η σημερινή Κυβέρνηση, τα τρία τελευ-
ταία χρόνια, εκμεταλλευόμενη την πανδη-
μία, όχι μόνο περιορίζει και φαλκιδεύει τις
κατακτήσεις των εργαζομένων, αλλά κα-
ταργεί και θεμελιώδη συνταγματικά μας δι-
καιώματα, όπως το δικαίωμά μας στην
απεργία. Με τον Νόμο 4808/21, τον γνω-
στό νόμο Χατζηδάκη, κατάργησε έναν εμ-
βληματικό νόμο τον Ν. 1264/82, τον προ-
οδευτικότερο και δημοκρατικότερο νόμο
στην Ευρώπη για τα εργασιακά.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την ψήφιση του
Ν.4808/21 όλες οι απεργίες, από τον 
Σεπτέμβρη του ΄21 μέχρι σήμερα, κηρύχθη-
καν από τα δικαστήρια παράνομες και κα-
ταχρηστικές. Υπουργοί της σημερινής Κυ-
βέρνησης καταφεύγουν στα δικαστήρια, για
να κηρυχθούν παράνομες οι απεργίες,
πράγμα πρωτοφανές για το πολιτικό σύ-
στημα, από τη μεταπολίτευση και μετά. Την
ίδια στιγμή, εντείνει τον αυταρχισμό και την
καταστολή. Πρόεδροιδευτεροβάθμιων συν-
δικαλιστικών οργανώσεων και συνδικαλι-
στικά στελέχη σύρονται στα δικαστήρια,
προκειμένου να καμφθεί κάθε είδους αντί-
δραση στην πολιτική τους. Τις συγκεντρώ-
σεις, δε, των εργαζομένων τις αντιμετωπί-
ζει με ΜΑΤ και χημικά.

Γι’ αυτό η κατάργηση του Νόμου Χατζη-
δάκη και η επαναφορά του Ν.1264/82 είναι
ζήτημα τιμής για το συνδικαλιστικό κίνημα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ο κόμπος έφτασε πλέον στο χτένι. Δεν

θα δεχτούμε να συνεχίσουμε να πληρώ-
νουμε εμείς τις τεράστιες αυξήσεις στο
ρεύμα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο,
στο ψωμί και σε όλα τα είδη λαϊκής ανάγ-
κης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 9ης του Νοέμ-
βρη, που γίνεται μαζί με τους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα, έχει ως στόχο να θέσει
τέρμα σε αυτή την πολιτική. Σήμερα με επί-
σημο πληθωρισμό πάνω από 11% είναι η
ώρα να διεκδικήσουμε να ζούμε με αξιο-

πρέπεια από τον μισθό μας. Είναι η ώρα να
πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Την κρίση δεν θα πληρώνουν πάντα οι
εργαζόμενοι. Είναι η ώρα να πληρώσουν οι
έχοντες και κατέχοντες.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΙΕΚΔΙ-
ΚΟΥΜΕ:

• Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα,
τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του πλη-
θωρισμού

• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
από 01/01/21 όπως έγινε και στον ιδιωτικό
τομέα

• Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17
• Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ
• Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού
• Αύξηση και επέκταση του επιδόματος

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Καμία περικοπή του

• Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματο-
δότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας και στα σχολεία.
Μείωση του αριθμού των μαθητών στο
1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστο-
λές εργασίας του προσωπικού

• Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη
(Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και
κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικο-
ποιούν την κοινωνική ασφάλιση

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για
να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά
που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους
τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινω-
νικής Ασφάλισης κ.α.

• Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποι-
ήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ την 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου για να μπορούμε 
να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό
μας!

Οι εργαζόμενοι καλούνται σε συγκέν-
τρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα
11.00πμ. n

Το Δ.Σ. του Κλάδου Συνταξιούχων ανακοινώνει τη διοργάνωση εκδρομήςπροσκυ-
νήματος  στο Μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και θα επαναλη-
φθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Κλάδου και οι σύζυγοι τους και για
μόνο μία από τις δύο φορές.

Το τέλος συμμετοχής ανέρχεται στα πέντε ευρώ ανά άτομο, καλύπτει τα μεταφορικά
και το γεύμα και θα πρέπει να καταβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότη-
τας.

Συγκέντρωση στα Γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (Λεωφ. Σεβέρη αρ.3) στη Λευκωσία η
ώρα 7.30 π.μ. και αναχώρηση στις 8.00 π.μ. ακριβώς. Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι να τηρούν τα πιο πάνω για αποφυγή καθυστερήσεων.

Παρακαλούνται όσοι θα συμμετάσχουν στην εκδρομή να φέρουν απαραίτητα
μάσκα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στο Γραφείο του Κλάδου (Κεντρικά Γραφεία
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) – 2Ος όροφος – τηλ. 22844468) την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και 
από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη ,24-27 Οκτωβρίου, από τις 9.30 π.μ. μέχρι 
τις 12.30 μ.μ. 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
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Οκτώβριος 2022: Μήνας προώθησης μητρικού θηλασμού στην Κύπρο

Προάγουμε τον Θηλασμό: Εκπαι-
δευόμαστε και Υποστηρίζουμε! Το
φετινό σύνθημα του Μήνα Προ-

ώθησης του Μητρικού Θηλασμού στην
Κύπρο, όπως κάθε χρόνο, ορίστηκε από την
Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον 
Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding
Action). Στοχεύει στην ενημέρωση του πλη-
θυσμού σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού
καθώς και στην προώθηση υποστήριξής
του, ενισχύοντας τη γνώση και προωθών-
τας αυτό που είναι γνωστό ως «θερμή αλυ-
σίδα υποστήριξης για τον θηλασμό». Με 
το σύνθημα αυτό και την οργάνωση ποικί-
λων εκδηλώσεων, εορτάζει η Κύπρος και
φέτος τον Μήνα Προώθησης του θηλα-
σμού.

Η προστασία και υποστήριξη του μητρι-
κού θηλασμού αποτελούν για το Υπουργείο
Υγείας σημαντική προτεραιότητα στον
τομέα της Δημόσιας Υγείας, αφού τεκμη-
ριωμένα ο μητρικός θηλασμός είναι μια από
τις πιο σημαντικές πηγές φροντίδας και
υγείας για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. 
Οι ευεργετικές επιπτώσεις του μητρικού 
θηλασμού δεν περιορίζονται στα παιδιά,
αλλά καλύπτουν επίσης θέματα προστασίας
της υγείας της μητέρας και της ευημερίας
της οικογένειας και της κοινωνίας γενικό-
τερα.

Η UNICEF θεωρεί πως ο μητρικός θηλα-
σμός είναι δυνατό να μειώσει τη νοσηρό-
τητα και τη θνησιμότητα των βρεφών και
των παιδιών, περισσότερο από κάθε άλλο
υγειονομικό μέτρο, και υποστηρίζει ότι πε-
ρισσότερα από ένα εκατομμύριο βρέφη
κάθε έτος θα είχαν σωθεί αν θήλαζαν την 1η
ώρα μετά τον τοκετό. Συνεπώς το μητρικό
γάλα αποτελεί μοναδικό θησαυρό ζωής και
υγείας και επιπλέον δεν πρέπει να παρα-
βλέπεται ότι προσφέρεται δωρεάν και
έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.

Παρόλο που ο θηλασμός αποτελεί μια
φυσική διαδικασία, δεν είναι πάντα εύκολη

και οι μητέρες
χρειάζονται υπο-
στήριξη τόσο για
να ξεκινήσουν όσο
και για να διατη-
ρήσουν τον θηλα-
σμό.  Οι συστάσεις
του Παγκόσμιου
Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ
Υγείας είναι ξεκά-
θαρες «όλες οι μη-
τέρες μπορούν να
θηλάσουν, υπό την
προϋπόθεση ότι
υποστηρίζονται κατάλληλα από την οικο-
γένεια, τις υπηρεσίες υγείας και την κοινω-
νία γενικότερα». Είναι προς όφελος της κοι-
νωνίας ολόκληρης να ενισχυθεί 
η «θερμή αλυσίδα υποστήριξης για τον 
θηλασμό» ώστε να αναπτυχθούν όλα τα
απαραίτητα εχέγγυα για να υποστηρίζονται
οι μητέρες να θηλάζουν σύμφωνα με τις 
συστάσεις των αρμόδιων Διεθνών Οργανι-
σμών και βάσει της Εθνικής Πολιτικής της
χώρας μας (https://www.moh.gov.cy/moh/
moh.nsf/page78_gr/page78_gr?OpenDoc-
ument).

Αντίστοιχα, η Εθνική Πολιτική Μητρικού
Θηλασμού Κύπρου, βασίζεται στα 10 
Βήματα Μητρικού Θηλασμού του ΠΟΥ και
της UNICEF και συστήνει όπως οι μητέρες
υποστηρίζονται για να ξεκινήσουν τον 
θηλασμό το συντομότερο δυνατό μετά τη
γέννηση, εντός της πρώτης ώρας μετά τον
τοκετό και να λαμβάνουν πρακτική υπο-
στήριξη για να μπορέσουν να εδραιώσουν
τον θηλασμό και να διαχειριστούν τυχόν
δυσκολίες. Ο αποκλειστικός μητρικός 
θηλασμός συνεχίζει έως και τον 6ο μήνα
ζωής του βρέφους και μετά την ηλικία αυτή
και την εισαγωγή συμπληρωματικών τρο-
φών, συνεχίζεται έως και τα 2 έτη ή και 
περισσότερο ανάλογα με την επιθυμία 
μητέρας και παιδιού.

Η εξειδικευμένη
σ υμβ ουλ ε υτ ική
θηλασμού αποτε-
λεί κλειδί για τη
βελτίωση των πο-
σοστών θηλασμού.
Η βελτίωση της
πρόσβασης σε
εξειδικευμένη συμ-
βουλευτική για
τον θηλασμό μπο-
ρεί να παρατείνει
τη διάρκεια του
θηλασμού και να

προωθήσει τον αποκλειστικό θηλασμό, με
οφέλη για τα μωρά, τις οικογένειες και τις
οικονομίες. Κάτω από τις νέες συνθήκες
που δημιούργησε η πανδημία CΟVID-19,
περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται η
ανάγκη για προώθηση νέων καινοτόμων
λύσεων και μεθόδων επικοινωνίας με τις
θηλάζουσες, τους γονείς και το κοινό γενι-
κότερα ούτως ώστε εύκολα και απλά να
εξασφαλίζεται γνώση και εξειδικευμένη
υποστήριξη θηλασμού.

Όπως αναφέρεται και στο φετινό σύν-
θημα του μήνα μητρικού θηλασμού, για την
εφαρμογή όλων των πιο πάνω, βασικό στοι-
χείο επιτυχίας αποτελεί η εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας ώστε να είναι σε
θέση να στηρίζουν και να υποστηρίζουν τη
μητέρα και την οικογένεια. Μετά από την
πανδημία φέτος η Εθνική Επιτροπή Μητρι-
κού Θηλασμού και το Υπουργείο Υγείας,
προγραμματίζει εντός Οκτωβρίου την ορ-
γάνωση, δύο Εργαστηρίων για Επαγγελμα-
τίες Υγείας. Κύριο θέμα των εκπαίδευσης
των επαγγελματιών υγείας θα είναι η εφαρ-
μογή των 10 Βημάτων Μητρικού Θηλασμού
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τα Φι-
λικά προς το Βρέφος Νοσοκομεία, καθώς
επίσης η ενημέρωσή τους για μύθους και
αλήθειες γύρω από τον θηλασμό και όσα θα
πρέπει να γνωρίζουν για την αντιμετώπιση

συχνών εμποδίων/προβλημάτων θηλασμού
που αντιμετωπίζει μια θηλάζουσα.

Είναι όμως ουσιαστικής σημασίας και η
ενίσχυση των γνώσεων της κοινωνίας γενι-
κότερα και η δημιουργία θετικών στάσεων
και συμπεριφορών για τη δημιουργία ενός
«Φιλικού προς το Βρέφος Περιβάλλοντος»
σε όλους τους χώρους όπου μητέρες και
βρέφη ζουν, δραστηριοποιούνται και ανα-
πτύσσονται. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουρ-
γείο Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Μητρι-
κού Θηλασμού ανταποκρινόμενοι στην
ανάγκη ενίσχυσης της υποστήριξης του 
μητρικού θηλασμού στη χώρα μας 
προωθούν την ανάπτυξη προγραμμάτων
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του
πληθυσμού για την αξία του θηλασμού από
την παιδική ακόμα ηλικία και καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής όπως εξάλλου
απαιτούν οι συστάσεις τόσο του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας και της ΕΕ. Ως
προς τούτο, ολοκληρώνεται σε συνεργασία
με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η
ετοιμασία εκπαιδευτικού πακέτου Αγωγής
Υγείας για παιδιά Προδημοτικής και Δημο-
τικής Εκπαίδευσης το οποίο θα εφαρμόζε-
ται από τη Σχολιατρική Υπηρεσία.

Ποικίλο ενημερωτικό υλικό για τον 
θηλασμό σε διάφορες γλώσσες μπορούν 
οι πολίτες να εντοπίσουν μέσω της ιστο-
σελίδας του Υπουργείου Υγείας
(www.moh.gov.cy). Στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων του Μήνα Προώθησης Μητρικού
Θηλασμού και προγραμματίζεται η υλοποί-
ηση διάφορων δραστηριοτήτων σε συνερ-
γασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς,
Επιστημονικούς Συλλόγους και ΜΚΟ με
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού και των επαγγελματιών υγείας.
Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα ενη-
μέρωσης από ειδικούς στο θέμα του μητρι-
κού θηλασμού μέσα από τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές εκπομπές. n

Πορεύθηκαν στους δρόμους της Λευκωσίας με τις Ροζ Φιγούρες 
για το «Δικαίωμα στη Λήθη»

Με αίτημα το Δικαίωμα στη Λήθη,
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία
η καθιερωμένη Πορεία με τις Ροζ

Φιγούρες.
Στέλνοντας το πιο δυνατό μήνυμα στις

γυναίκες που πάλεψαν και παλεύουν με τον
Καρκίνο του Μαστού, πλήθος κόσμου συμ-
μετείχε στην πορεία που διεξάγεται για 20η
χρονιά.

Σύμφωνα με την Europa Donna Κύπρου,

ο λωτός ως σύμβολο,
πέρα από «καρπός της
λήθης», σύμφωνα με
την ελληνική μυθολο-
γία, σε άλλες κουλτού-
ρες θεωρείται και λου-
λούδι της δύναμης και
της αναγέννησης.

Με το σύμβολο αυτό,
η φετινή Πορεία με τις
Ροζ Φιγούρες διεκδικεί
τη διαγραφή του καρκί-
νου από το ιατρικό ιστο-
ρικό ασθενών που νίκη-
σαν.  Η Πορεία με τις
Ροζ Φιγούρες πραγμα-
τοποιήθηκε με εκκίνηση
από τον χώρο στάθμευ-
σης απέναντι από την 
ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκω-
σία, στις 17:45, και τε-
λούσε υπό την Αιγίδα
της Επιτρόπου της ΕΕ, για την Υγεία και
Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλας Κυριακί-
δου, η οποία θα παρευρέθηκε και πορεύ-
θηκε με τους συμμετέχοντες την ασθένεια.

Η κα. Κυριακίδου σε ανάρτησή της στο

Twitter σημειώνει πως «έχουμε πετύχει
πολλά μαζί και με το #EUCancerPlan 
στοχεύουμε να κάνουμε μια πραγματική
διαφορά για τους ασθενείς με καρκίνο και
τις οικογένειές τους». n

Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες για το «Δικαίωμα στη Λήθη» 
Υπό την αιγίδα και συμμετοχή της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου



Συμφωνία με Υπουργείο Εργασίας Ελλάδας
για παραχώρηση τεχνογνωσίας ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων
Εργασίας της Κύπρου και της Ελλάδας υπέγρα-
ψαν στις 20 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος και ο Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κω-
στής Χατζηδάκης, στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, κ.
Κυριάκου Κόκκινου.

Με τη συμφωνία αυτή, παραχωρείται η τεχνογνωσία του
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο θεωρεί-
ται ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα στην αγορά
εργασίας. Πρόκειται για λογισμική εφαρμογή η οποία μπο-
ρεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις ροές μι-
σθωτής εργασίας και προσφέρει τη δυνατότητα καταγρα-
φής βασικών όρων εργοδότησης όπως μισθό, ώρες
εργασίας, εβδομαδιαία ημεραργία κτλ.

Δίνεται έτσι η ευκαιρία παρακολούθησης της αγοράς ερ-
γασίας από τους αρμόδιους επιθεωρητές, αλλά και στους
ίδιους τους εργαζομένους να παρακολουθούν την τήρηση
των όρων εργοδότησής τους απευθείας μέσα από το Σύ-

στημα, χωρίς να χρειάζονται να μεταβαίνουν στα Επαρ-
χιακά Γραφεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Στόχος της συνεργασίας είναι η προστασία
των εργασιακών δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της αδή-
λωτης και υποδηλωμένης εργασίας και η ενίσχυση του ερ-

γατικού δυναμικού της Κύπρου, υιοθετώντας καλές πρα-
κτικές από την Ελλάδα.

Ο Ελλαδίτης Υπουργός Εργασίας εξέφρασε ιδιαίτερη 
ικανοποίηση για το ότι η Ελλάδα εξάγει τεχνογνωσία, ιδι-
αίτερα για εργασιακά θέματα, σε ένα άλλο κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι είναι ιδιαίτερη η χαρά του,
που το κράτος αυτό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, με την
οποία είναι στενοί δεσμοί και αδελφικά τα αισθήματα. Αλλά
δεν έχω αμφιβολία πρόσθεσε ότι και από την επαφή που 
θα έχουμε με τις υπηρεσίες του αντίστοιχου Υπουργείου
στην Κύπρο, θα κερδίσουμε και εμείς σε τεχνογνωσία. Διότι 
η διάδραση πάντοτε είναι προς όφελος και των δύο πλευ-
ρών.

Ικανοποίηση εξέφρασε και ο Κύπριος Υπουργός για το
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ λαμβάνει σάρκα και οστά και ευχαρί-
στησε τον Ελλαδίτη Υπουργό και τους λειτουργούς του που
ανταποκρίθηκαν άμεσα και είναι πάντοτε πρόθυμη στη συ-
νεργασία με την Κύπρο. Στο βαθμό και την έκταση που μπο-
ρούμε κι εμείς, πρόσθεσε θα συνδράμουμε την Ελλαδική
πλευρά. n

Υπογράφηκε συμφωνία για ψηφιοποίηση εργασίας 
στις υπηρεσίες κεντρικών κυβερνήσεων στην ΕΕ

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέλη της ΄Ενωσης
Κοινωνικών Εταίρων  Κεντρικών Κυβερνήσεων της
ΕΕ υπέγραψαν την περασμένη Πέμπτη 6 Οκτω-

βρίου με τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Απασχόληση  νέα συμφωνία για την αξιοποίηση της
ψηφιοποίησης στην εργασία.  

Η σημαντικότερη πρόνοια της νέας συμφωνίας είναι η
παροχή ισχυρότερης προστασίας για τα δικαιώματα των
απασχολουμένων με σύστημα  τηλεργασίας με πρόνοια για
αποτελεσματική κατάρτιση, κατοχύρωση  ασφάλειας και
υγείας στην εργασία, προστασία  προσωπικών δεδομένων
και προαγωγή πλέον ανθρώπινης προσέγγισης στην τε-
χνητή  νοημοσύνη.

Από πλευράς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των ερ-
γαζομένων  επανατονίστηκε η ανάγκη για αύξηση της χρη-
ματοδότησης του δημόσιου τομέα με τεχνικές δεξιότητες
(ΙΤ)  και υιοθέτηση ισχυρότερης προσέγγισης για  ψηφιο-
ποίηση ώστε να είναι  πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγ-

κες των εργαζομένων παράλληλα με τις απαιτήσεις της δι-
οίκησης και των πολιτών. 

Η τελική συμφωνία συνεζητείτο  από τους εμπλεκόμε-
νους φορείς για ένα περίπου χρόνο με την οικονομική στή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με βάση ην εμπειρία της πανδημίας του  COVID-19 η
συνδικαλιστική πλευρά υποστήριξε ότι η τηλεργασία θα
πρέπει να παραμείνει ως  πιθανή επιλογή για τους 
εργαζόμενους ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής  της  με τα   καθήκοντα και τις συναφείς  δρα-
στηριότητες των εργαζομένων και με ταυτόχρονη στήριξη
τους με  παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού σε περι-
πτώσεις απασχόλησης από το σπίτι. 

Η νέα συμφωνία προνοεί επίσης και παροχή αποτελε-
σματικότερης προστασίας  ώστε να διασφαλίζεται η ασφά-
λεια και υγεία στην εργασία διάσταση η οποία επαφίεται
στην αναζήτηση ικανοποιητικών ρυθμίσεων σε συνεννόηση
με την συνδικαλιστική πλευρά.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι κοινωνικοί εταίροι
θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προσαρ-
μογή της στις πρόνοιες του άρθρου 155.2 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης ώστε τα προνοούμενα στη συμφωνία  να αποτε-
λούν νομοθετική υποχρέωση. n

Την περασμένη Πέμπτη κατατέθηκε
στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογι-
σμός 2023, ο οποίος εγκρίθηκε από

το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του
της 30ης Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Οικο-
νομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης σε δη-
λώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργι-
κού Συμβουλίου χαρακτήρισε τον
Προϋπολογισμό ως τον πιο αναπτυξιακό
και πράσινο από ποτέ και ότι εμπεριέχει το
μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος με τις σχετι-
κές δαπάνες να είναι κατά 5% αυξημένες σε
σύγκριση με το 2022. 

Ο Προϋπολογισμός 2023 προβλέπει
έσοδα 8.49 δις ευρώ σε σύγκριση με 7.81 δις
το 2022 και δαπάνες 8.94 δις σε σύγκριση
με 8.39 το 2022. Ο ΥπΟικ είχε αναφέρει
μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού από
το Υπουργικό ότι ι ο Προϋπολογισμός 2023
είναι αυξημένος κατά 524 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το 2022 με την πρόνοια για ανα-
πτυξιακές δαπάνες να είναι κατά 12% αυξη-
μένες σε σύγκριση με το 2022. Σχολιάζον-
τας τις εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον

κίνδυνο ύφεσης στις πλείστες ευρωπαϊκές
ώρες ο Υπουργός προέβλεψε για το 2023
σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης στην πατρίδα
μας της τάξης του 3%, πληθωρισμό της
τάξης του 3% αλλά και ανεργία 6,4% με

πρόβλεψη να μειωθεί στο 5,7% και 5% το
2024 και 2025.  

Επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών ότι
δεν είναι τυχαίο ότι η Κυπριακή οικονομία
είναι η μόνη οικονομία η οποία πέτυχε ανα-

βάθμιση τους τελευταίους μήνες σε ευρω-
παϊκό επίπεδο και πρόσθεσε ότι τα ρίσκα
υπάρχουν, η αβεβαιότητα υπάρχει αλλά με
τον προτεινόμενο προϋπολογισμό παραδί-
δεται και πλάνο αλλά και μαθήματα σω-
στής δημοσιονομικής και οικονομικής δια-
χείρισης. 

Η έναρξη της συζήτησης του Κρατικού
Προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών αναμένεται στις 24
του μήνα στην παρουσία και του Υπουργού
Οικονομικών ο οποίος θα προβεί και σχετι-
κές δηλώσεις. Θα ακολουθήσουν συνεδρίες
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονο-
μικών ανά δυο ανά εβδομάδα και προβλέ-
πεται ότι η συζήτηση θα ολοκληρωθεί στις
2 Δεκεμβρίου στην παρουσία και του Διοι-
κητή της Κεντρικής Τράπεζας. Στις 6 Δε-
κεμβρίου αναμένεται να αρχίσει στην Ολο-
μέλεια της Βουλής η συζήτηση του
Προϋπολογισμού και η σχετική ψηφοφορία
προβλέπεται να διεξαχθεί στις 8 Δεκεμ-
βρίου. n
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Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2023
με πρόβλεψη για την έγκριση του στις 8 Δεκεμβρίου 



Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για COVlD-19: Η πορεία μετά την πανδημία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε την περασμένη Παρασκευή,
7 Οκτωβρίου 2022, η Συνάντηση

Υψηλού Επιπέδου με θέμα “COVlD-19: Η
πορεία μετά την πανδημία”. Το συνέδριο
διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και
έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο St Raphael Re-
sort, με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας Επι-
τρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
κας Στέλλας Κυριακίδου, του Διευθυντή
Περιφέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας Δρ. Hans Henri P. Kluge,
των Υπουργών Υγείας του Ισραήλ, της Λε-
τονίας, της Μάλτας, της Ισπανίας, της Δι-
ευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρό-
ληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)
Δρ. Andrea Ammon και άλλων εμπειρο-
γνωμόνων και εκπροσώπων της Ρουμανίας,
Ουγγαρίας, Φινλανδίας, Σλοβενίας και
Κροατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Υψη-
λού Επιπέδου, αντηλλάγησαν γνώσεις και
εμπειρίες μεταξύ εκπροσώπων των θεσμών
που διαχειρίζονται την πανδημία, ενόψει
των προκλήσεων που αναμένεται να αντι-
μετωπίσουν τα συστήματα Υγείας κατά τον
ερχόμενο χειμώνα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης,  ο
Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα
δήλωσε: «Ως ηγέτες σε όλα τα επίπεδα
υγείας και φροντίδας, πρέπει να θέσουμε ως
προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας κουλ-
τούρας συμπόνιας, συμπερίληψης, και συ-
νεργασίας, για να βελτιώσουμε την φρον-
τίδα που παρέχουμε σε όλους τους ασθενείς
και να δημιουργήσουμε υψηλής ποιότητας
εργασιακούς χώρους για το προσωπικό μας,
για να υιοθετήσουμε μια αρχή εκμάθησης

για τις επόμενες φάσεις της ανταπόκρισης
μας.»

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα
Στέλλα Κυριακίδου εξήρε την πρωτοβουλία
του Υπουργού Υγείας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, δηλώνοντας: “Mε μεγάλη χαρά
βλέπω πως το Κράτος Μέλος που γνωρίζω
καλύτερα από όλα τ’ άλλα δημιουργεί τέ-
τοιες σημαντικές συνομιλίες για το μέλλον
της συνεργασίας μας στον τομέα της

υγείας».
Με τη σειρά του, ο Δρ. Hans Henri P.

Kluge, Διευθυντής Περιφέρειας Ευρώπης
του ΠΟΥ, ανάφερε πως σήμερα, επικεντρω-
νόμαστε πάνω στα θετικά σημεία της υγείας
και ευημερίας, εφαρμόζοντας πράγματα
που μάθαμε, κάνοντας την περιφέρεια μας
ένα ασφαλέστερο μέρος, καλύτερα εξοπλι-
σμένο να αντιμετωπίσει μελλοντικές κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης, και σε καλύτερη
θέση να ενδυναμώσει συστήματα πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας, ως βάση για
πλήρη υγειονομική κάλυψη.

Κατά το συνέδριο έγιναν επίσης παρου-
σιάσεις από τον Υπουργό Υγείας του Ισ-
ραήλ. κ. Nitzan Horowitz, την Δρ. Andrea
Ammon, Διευθύντρια του ECDC, τον Δρ.
Γρηγόριο Γεροτζιαφά, Καθηγητή Αιματολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Σορβόννης του Πα-
ρισιού, και τον Δρ. Παύλο Θεοδωράκη, από
το Γραφείο Περιφέρειας του ΠΟΥ.

Ακολούθησαν ανοιχτές συζητήσεις με-
ταξύ Υπουργών Υγείας, και εμπειρογνωμό-
νων, με θέμα «Πως να αποφευχθεί η επό-
μενη πανδημία» και «Πως η πανδημία
COVID-19 άλλαξε τη μάχη ενάντια στα με-
ταδοτικά νοσήματα». n
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Συμμετοχή της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας στο μήνα Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ

ΗΑρχή Ψηφιακής Ασφά-
λειας (ΑΨΑ) συμμετέχει
και φέτος στην ετήσια εκ-

στρατεία του Ευρωπαϊκού Μήνα
Κυβερνοασφάλειας (ECSM) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προ-
ώθηση της ασφάλειας στο διαδί-
κτυο μεταξύ των πολιτών.

Η εκστρατεία φέτος συμπληρώ-
νει 10 χρόνια και συντονίζεται
από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την Κυβερνοα-
σφάλεια (ENISA) ενώ υποστηρί-
ζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ,
την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)
και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα.

Στόχος της είναι να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ τις
πληροφορίες που θα πρέπει να χρησιμοποιούν στην καθη-
μερινότητά τους και να τους παρέχει συμβουλές για την

προστασία από κυβερνοαπειλές.
Η φετινή επετειακή καμπάνια

έχει ως κύριο θέμα το Phishing και
το Ransomware. Η καμπάνια 
Phishing θα διαρκέσει από τις 3
έως τις 16 Οκτωβρίου και η καμ-
πάνια για το Ransomware από τις
17 έως τις 30 Οκτωβρίου. Επίσης,
θα συνεχίζεται η χρήση των 
hashtag  #CyberSecMonth  
#inkB4UClick και το  
#Choose2BeSafeOnline.

Όπως κάθε χρόνο, καθ’ όλη τη
διάρκεια του Οκτωβρίου, ο ECSM φέρνει σε επαφή πολίτες
της ΕΕ, κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς της
ΕΕ και κυβερνητικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και
την ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό την προώθηση καλών
συνηθειών κυβερνοασφάλειας.

Σχετικά με τον ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας
(ECSM), η ΑΨΑ σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς
διοργανώνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Σεμινάριο: Cyber Security essentials for SMEs προς τα
μέλη του ΚΕΒΕ

• Συνέδριο: 2nd Cyber Security Conference προς συμμε-
τέχοντες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα
απαιτεί ασφάλεια δεδομένων

• Ενημερωτική καμπάνια: Εκστρατεία ενημέρωσης
ΑΣΠΙΣ II σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου και τον
Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου με θέμα τις Ηλεκτρονικές
Απάτες, το Phishing, Smishing, Vishing και Ransomware

• Σεμινάριο: Γενική Εκπαίδευση για την Κυβερνοασφά-
λεια στα μέλη του ΕΤΕΚ

Επίσης, στο πλαίσιο της συνέχισης της καμπάνιας, προ-
βλέπεται και για τον μήνα Νοέμβριο να πραγματοποιηθούν
οι πιο κάτω δραστηριότητες:

• Συνέδριο/Σεμινάριο: Cyber Security Weekend – σε συ-
νεργασία με το ΚΕΒΕ

• Σεμινάριο: Train the Trainers Awareness program - σε
συνεργασία με το ΥΠΑΜ

• Συνέδριο: Cybersecurity Event - σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. n

Δήλωση Πρόθεσης για λειτουργία στην Κύπρο 
Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του ΠΟΥ

Την περασμένη Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, τo Υπουργείο
Υγείας προχώρησε σε Υπογραφή Κοινής Δήλωσης
Πρόθεσης με το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την ίδρυση Γραφείου
Χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Λάρνακα.

Η Κύπρος, έχοντας μια καθιερωμένη ιστορία αριστείας
στην επιστήμη και την έρευνα, εφαρμόζει πολιτικές βασι-
σμένες σε τεκμηριωμένη επιστημονική βάση. Σε αυτό το
πλαίσιο, το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί σε σειρά διαβου-
λεύσεων με το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, με σκοπό την ίδρυση Γραφείου
Χώρας του Οργανισμού στη Λάρνακα, με στόχο την περαι-
τέρω ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου και την αναβάθ-
μιση της Δημόσιας Υγείας, τόσο στη Κύπρο, όσο και στην
ευρύτερη περιοχή.

Το Γραφείο αναμένεται μεταξύ άλλων, να δραστηριοποι-
ηθεί στους εξής βασικούς τομείς: Ενίσχυση της δημόσιας
υγείας και αναβάθμισης της ετοιμότητας για αντιμετώπιση
αναδυόμενων και επιρρεπών σε επιδημία μολυσματικών νο-
σημάτων, μέσω προώθησης καινοτόμων δράσεων που έχουν
ως στόχο την πρόληψη, καθώς και στη συλλογή, διάχυση

και αξιολόγηση επιδημιολογικών δεδομένων. Επίσης, την
ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα των Μεταδοτικών Νοση-
μάτων και Ζωονόσων, προώθηση δράσεων, μηχανισμών αν-
ταπόκρισης και ετοιμασία εργαλείων συνεργασίας.

Σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής υπογρα-
φής, ο κ. Χατζηπαντέλα δήλωσε πως το Υπουργείο Υγείας
της Κύπρου και το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μοιράζονται μια κοινή φι-
λοδοξία να επιτύχουν το υψηλότερο επίπεδο ευημερίας,
προστασίας της υγείας και πρόληψης των ασθενειών. Σύμ-
φωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, πρόσθεσε, ο
κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση ή το υπόβαθρο, μπορεί να έχει πρόσβαση σε
υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και ασφαλείς υπη-
ρεσίες υγείας. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτού είναι η επαρ-
κής διαχείριση του ελέγχου των αναδυόμενων μεταδοτικών
ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης ισχυρών συ-
στημάτων για την παρακολούθηση και την πρόληψη της
εξάπλωσής τους.

Με τη σειρά του, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Γρα-
φείου του ΠΟΥ, Δρ. Hans Henri P. Kluge, δήλωσε: «Σήμερα

κάνουμε την Ευρώπη ένα ασφαλέστερο μέρος, καλύτερα
εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει μελλοντικές απειλές, και να
παρέχει τις φροντίδες υγείας που ζητούν οι πολίτες. Το νέο
Γραφείο Χώρας του ΠΟΥ στην Κύπρο θα κτίσει πάνω στην
παράδοση της χώρας για αριστεία στον τομέα της επιστή-
μης και της έρευνας, και αναμένεται να ενισχύσει το υψηλό
επίπεδο ετοιμότητας και εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση
Μεταδοτικών Νοσημάτων και Ζωονόσων. Στο σταυροδρόμι
μεταξύ Δύσης και Ανατολής, η Κύπρος κατέχει μια ιδιαίτερη
γεωπολιτική θέση για την πρόοδο της διακοινοτικής υγείας,
ως πυρήνας μετανάστευσης, αλλά και σημείο εισόδου. Κα-
λωσορίζω το νέο γραφείο, το οποίο θα υπηρετήσει ως μια
πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας στον τομέα της Δη-
μόσιας Υγείας, τόσο για την Κύπρο, όσο και για ολόκληρη
την περιοχή της Ευρώπης». n
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Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού
«Διατροφή & Σωματική Άσκηση = Υγεία»

Ακόμη μία εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε από το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑ-
ΣΥΔΥ Λεμεσού ολοκληρώθηκε με

μεγάλη επιτυχία. 
Στην εκδήλωση με θέμα «Διατροφή & Σω-

ματική Άσκηση = Υγεία» η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων
«Αμμόχωστος» στο Οίκημα της Οργάνωσης
μας στην Λεμεσό στις 29 Σεπτεμβρίου 2022
τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
χρήσιμες συμβουλές σε θέματα διατροφής
από την Διαιτολόγο – Διατροφολόγο κα
Άντρεα Μελινιώτη και να παρακολουθή-
σουν πρακτικές ασκήσεις από την γυμνά-
στρια κα Έρμα Αλεξάνδρου η οποία στην
παρουσίαση της τόνισε την αναγκαιότητα
να συμπεριληφθεί η σωματική άσκηση στην

καθημερινότητα μας.
Καθόλη την διάρκεια της εκδήλωσης

πραγματοποιείτο από ειδικό συνεργείο
έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των επι-
πέδων σακχάρου / γλυκόζης.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο της Οργάνωσης
μας στην Λεμεσό εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες σε όλα τα μέλη μας που έχουν
τιμήσει με την παρουσία τους την εν λόγω
εκδήλωση, στην  Διαιτολόγο – Διατροφο-
λόγο κα Άντρεα Μελινιώτη, στην γυμνά-
στρια κα Έρμα Αλεξάνδρου για τις άψογες
παρουσιάσεις τους καθώς και στον συνά-
δελφο Θεόδωρο Βραχίμη ο οποίος επιμελή-
θηκε την εξέταση της αρτηριακής πίεσης και
των επιπέδων σακχάρου / γλυκόζης των συ-
ναδέλφων. n

Αγιασμός στο Χορευτικό Όμιλο 
ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Με την καθιερωμένη ακολουθία 
της καθαγίασης που πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 27/9/2022 

στην Αίθουσα Διδασκαλίας Χορού στο 
οίκημα της Οργάνωσης μας στην Λεμεσό
άρχισε και φέτος η νέα χορευτική χρονιά
2022-23 του Χορευτικού Ομίλου ΠΑΣΥΔΥ
Λεμεσού.

Ο χοροδιδάσκαλος Κούλλης Βασιλείου

αφού καλωσόρισε το Επαρχιακό Συμβούλιο
ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού και τους συνάδελφους
–μέλη του χορευτικού ομίλου, τους ευχαρί-
στησε για την παρουσία τους και τους 
ευχήθηκε καλή και δημιουργική χορευτική
χρονιά γεμάτη ΥΓΕΙΑ!

Επιθυμία όλων η φετινή χορευτική χρο-
νιά 2022-23 να αρχίσει και να ολοκληρωθεί
με το υπέρτατο αγαθό της υγείας. n

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10
Οκτωβρίου. Στόχος της είναι η ευαι-

σθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ψυ-
χικές ασθένειες, καθώς και η εντατικοποί-
ηση των προσπαθειών για τη στήριξη της
ψυχικής υγείας.

Το φετινό μήνυμα για την Παγκόσμια
Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022 του World Fe-
deration for Mental Health και του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας είναι: Ας κάνουμε
την ψυχική υγεία και την ευημερία παγκό-
σμια προτεραιότητα – Make Mental
Health & Well-Being for All a Global
Priority.

Μέσω του φετινού μηνύματος αποτυπώ-
νεται η αδιαμφισβήτητη ανάγκη για στήριξη

και ενίσχυση των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας, το οποίο πρέπει να αποτελεί προτε-
ραιότητα, για τη διασφάλιση ενός πιο ελπι-
δοφόρου αύριο για την κοινωνία μας. 

Στην Κύπρο, δυστυχώς, ο αριθμός των
ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με

την ψυχική τους υγεία έχει αυξηθεί δραμα-
τικά τα τελευταία τρία χρόνια, με αποτέλε-
σμα την επιδείνωση της ήδη τραγικής 
κατάστασης που επικρατεί στο μοναδικό
νοσηλευτήριο ψυχικά ασθενών, το Νοση-
λευτήριο Αθαλάσσας με την πληρότητα να

ξεπερνά το 140%.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχι-

κής Υγείας το Δ.Σ. Κλάδου Νοσηλευτικού
Προσωπικού Ψυχικής Υγείας, καλεί όλους
τους αρμόδιους φορείς να θέσουν ως προ-
τεραιότητά τους την ψυχική υγεία και την
ευημερία των ατόμων αυτών και να προχω-
ρήσουν άμεσα σε όλες αυτές τις δέουσες
ενέργειες για άμεση επίλυση των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν.

Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά την
απαίτησή μας για παροχή προστασίας στους
ψυχικά πάσχοντες και του απαιτούμενου σε-
βασμού προς τα άτομα αυτά, διασφαλίζον-
τας τους το αναφαίρετο δικαίωμα για ισό-
τιμη και ποιοτική φροντίδα υγείας. n

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
του Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
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Με τραγούδια από τη μελοποι-
ημένη ποίηση του Εθνικού μας
ποιητή Διονυσίου Σολωμού συμ-

μετείχε με εξαιρετική επιτυχία η Χορωδία
της ΠΑΣΥΔΥ στο Γ’ Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κρι-
τικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο
«Διονύσιος Σολωμός και Κύπρος», το  οποίο
διοργανώθηκε με την υποστήριξη του  Τμή-
ματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου. 

Υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου Μάρως
Μήτσα και με  τον μουσικό Μάριο Ιωάννου
στο πιάνο  η Χορωδία μας καταχειροκροτή-
θηκε για τη συμμετοχή της η οποία εντάχ-
θηκε στο γενικότερο περιεχόμενο της εκδή-
λωσης.  

Το Συνέδριο, το οποίο ολοκληρώθηκε σε
τρεις μέρες (23 – 25 Σεπτεμβρίου),  τελούσε

υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων Κας Αννίτας Δημητρίου
η οποία απηύθυνε χαιρετισμό και κήρυξε
την έναρξη των εργασιών του. Χαιρετισμοί
και σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από  τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου και καθηγητές
και μελετητές του έργου του εθνικού μας
ποιητή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύ-
ματα τόσο  της Κύπρου όσο και της Ελλά-
δας. 

Με επιστολή τους στο Γενικό Γραμματέα
συν. Στράτη Ματθαίου ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ομίλου Λογοτεχνίας & Κριτικής
του ΠΚ και η Γραμματέας του Δ.Σ. 
Γαβριέλλα Παναγή ευχαρίστησαν θερμά 
για τη συμμετοχή της χορωδίας της 
ΠΑΣΥΔΥ στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέ-
δριο του Ομίλου, εκφράζοντας συγχαρητή-
ρια για την άριστη παρουσίαση των τρα-

γουδιών από τη χορωδία, η οποία απέσπασε
πολύ θετικά σχόλια. Τονίζουν ότι, προσβλέ-
πουν και σε μελλοντική συνεργασία με γνώ-

μονα τη διοργάνωση αξιόλογων και επωφε-
λών εκδηλώσεων στον τομέα του Πολιτι-
σμού. n

Η «Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 
ανά τους αιώνες» θέμα του 
Δ΄Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, η Χορωδία
ΠΑΣΥΔΥ θα συμμετάσχει σε πρό-
γραμμα μελοποιημένης αρχαίας Κυ-

πριακής ποίησης που θα δοθεί στο Κινημα-
τοθέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα
των τριήμερων εργασιών του Δ΄ Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου Αρχαίας Κυριακής
Γραμματείας.

- Από την Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία
στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Το Συνέδριο  το οποίο θα πραγματοποι-
ηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Οικήματος της ΟΕΛΜΕΚ
στη Λευκωσία και την Τετάρτη 26 Οκτω-
βρίου στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας,
διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
σε συνεργασία με Σχολές και Τμήματα Πα-
νεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου
και Κυπριακές Φιλολογικές Οργανώσεις.

Το Συνέδριο απευθύνεται α) στους/στις
καθηγητές/καθηγήτριες φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης, β) στην πανεπιστημιακή κοι-
νότητα της Κύπρου, και γενικά, των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων τα οποία διατηρούν Τμή-
ματα Νεοελληνικών και Κλασικών Σπουδών, γ) στους λογοτέχνες και στους μελετητές,
καθώς και δ) στο ευρύτερο κοινό. n

Καταχειροκροτήθηκε η Χορωδία μας για τη συμμετοχή της 
στο Επιστημονικό Συνέδριο για τον Διονύσιο Σολωμό 

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου
(World Post Day) καθιερώθηκε το
1969 και γιορτάζεται κάθε χρόνο

από όλα τα ταχυδρομεία του κόσμου στις 9
Οκτωβρίου, ημερομηνία που ιδρύθηκε το
1874 η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση
(Universal Postal Union - UPU). Η UPU
αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς
που λειτούργησαν στην κατεύθυνση της
παγκόσμιας διασύνδεσης των πληθυσμών
πέρα από γεωγραφικά σύνορα. Σήμερα, το
δίκτυο της UPU μετρά 192 χώρες-μέλη, πε-
ρισσότερα από 640.000 ταχυδρομικά κατα-
στήματα και ανθρώπινο δυναμικό 5.000.000
εργαζομένων.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας
Ταχυδρομείων είναι  “Post for Planet” το
οποίο συνδέεται με την κλιματική αλλαγή
και το ρόλο των ταχυδρομικών φορέων
παγκοσμίως στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Συνοπτικά, τα στοιχεία που απεικο-
νίζονται στο φετινό καλλιτεχνικό έργο αν-
τιπροσωπεύουν ένα απλοποιημένο οπτικό
μήνυμα σχετικά με τη συμβολή του ταχυ-
δρομικού τομέα σε ένα περιβαλλοντικά
βιώσιμο μέλλον. Είτε κατά την παράδοση
δεμάτων και επιστολών, είτε χρηματοπι-
στωτικών υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρε-
σιών και υπηρεσιών υγείας, είτε ανθρωπι-
στικής βοήθειας, τα ταχυδρομεία
εργάζονται με επίκεντρο τη βιωσιμότητα.
Το φετινό design της Παγκόσμιας Ημέρας
Ταχυδρομείων ενθαρρύνει τα Ταχυδρομεία
να συνεχίσουν να δίνουν το παράδειγμα σε
αυτή την επιδίωξη.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να μας
επέτρεψαν να μοιραστούμε μηνύματα σε
δευτερόλεπτα, αλλά το παραδοσιακό ταχυ-
δρομείο εξακολουθεί να κατέχει μια ιδιαί-
τερη θέση στον κόσμο της γραπτής επικοι-
νωνίας. Ως εκ τούτου, σκοπός της
Παγκόσμιας Ημέρας Ταχυδρομείων είναι να
ευαισθητοποιήσει τον ρόλο του ταχυδρομι-
κού τομέα στην καθημερινή ζωή των αν-
θρώπων και των επιχειρήσεων και τη συμ-
βολή του στην κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη των χωρών. 

Στον τομέα της τυποποίησης, σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Τυποποίησης (CEN). Ο CEN, μέσω
της Τεχνικής Επιτροπής “CEN TC 331
Postal Services” αναπτύσσει πρότυπα στον
τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Συγ-

κεκριμένα, ασχολείται με θεματολογία όπως
την τυποποίηση διαφόρων πτυχών της μέ-
τρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, του
υβριδικού ταχυδρομείου, της (αυτόματης)
ταυτοποίησης και εντοπισμού των ταχυ-
δρομικών αντικειμένων (αναγνώριση και
ιχνηλάτηση), των ανοιγμάτων σε γραμμα-
τοκιβώτια, δεδομένα διευθύνσεων και εν-
τύπων, με σκοπό την αύξηση της διαλει-
τουργικότητας των ταχυδρομικών δικτύων
και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω-
θούν ή και να εμπλακούν στην Ευρωπαϊκή
Τεχνική Επιτροπή CEN TC 331 Postal
Services επικοινωνώντας με τα γραφεία 
του CYS στο 22.411.411 ή και στο 
cystandards@cys.org.cy.

Σχετικά με τον CYS
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

(CYS) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης
της Κύπρου. Εκπροσωπεί τα οικονομικά και
κοινωνικά συμφέροντα της Κύπρου σε
όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργα-
νισμούς τυποποίησης. Συνεργάζεται με δια-
φορετικούς κλάδους, επιχειρήσεις, κυβερ-
νητικούς οργανισμούς και καταναλωτές για
την ανάπτυξη Κυπριακών, Ευρωπαϊκών και
Διεθνών προτύπων. Ο CYS είναι ο αρμόδιος
φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή
των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων
στην Κύπρο. n

“Post for Planet” 
Μήνυμα Παγκόσμιας Ημέρας Ταχυδρομείου 

Η Χορωδία της Οργάνωσης μας θα συμμετάσχει σε μουσική εκδήλωση η οποία θα
διοργανωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυ-
πουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, στη Λευκωσία, την Πέμπτη,
27 Οκτωβρίου 2022, στις 19.30, με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της
28ης Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση θα αρχίσει με προσφώνηση από τον Υπουργό Παιδείας, κ. Πρόδρομο
Προδρόμου και χαιρετισμό από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, δρα Γιάννη Τουμαζή.

Στο μουσικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν μεικτή Χορωδία του Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.  υπό τη διεύθυνση του καθη-
γητή  Νίκου Μαλιάρα και το Σάββα Ρακιντζάκη στο πιάνο και η τετράφωνη μικτή
Χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μάρως Μήτσα και τον
Μάριο Ιωάννου στο πιάνο.

Θα περιλαμβάνει μελοποιημένους στίχους Αρχαίας Κυπριακής Ποίησης  και αγω-
νιστικά τραγούδια της Κύπρου.

Η Χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ
σε εκδήλωση για το ΟΧΙ



Νέα συστήματα που γίνονται 
υποχρεωτικά στα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, 20 συστήματα γίνονται υποχρε-
ωτικά από το 2024 για όλα τα καινούργια αυ-
τοκίνητα που θα πωλούνται. Οι νέες
τεχνολογίες έχουν ως στόχο να μεγιστοποι-
ήσουν το επίπεδο της ασφάλειας και, σύμ-
φωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ιού-
λιο θα βρίσκονται σε όλα τα καινούργια
αυτοκίνητα που παρουσιάζονται, ενώ μέχρι το

2024 θα πρέπει να τις λάβουν και όλα τα αυτοκίνητα που υπάρχουν ήδη.
Στόχος άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με την υιοθέτηση των νέων αυτών συ-

στημάτων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας να έχουν μειωθεί στο μισό οι θάνατοι από τροχαία
δυστυχήματα, ώστε το 2050 να φθάσουμε στον απώτερο στόχο των 0 θανάτων στους δρό-
μους.

Ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες που γίνονται πλέον υποχρεωτικές ξεχωρίζουν η νέα γενιά
της αυτόματης πέδησης εκτάκτου ανάγκης, το περίφημο αλκοολόμετρο και το «μαύρο
κουτί», η επίσης νέα γενιά του συστήματος που αναγνωρίζει την κόπωση του οδηγού (από
το 2024 θα υπάρχει μια νέα κάμερα υπερύθρων), το νέο σύστημα προειδοποίησης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας με περισσότερη επέμβαση στο τιμόνι, αλλά και το νέο σύστημα που
θέτει την ταχύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με τα επιτρεπόμενα όρια.

Τα νέα αυτά συστήματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρ-
τήτως μεγέθους και αξίας, κάτι που σημαίνει ότι τα φθηνότερα εξ αυτών θα πρέπει να αυ-
ξήσουν τις τιμές τους.

Σε περίπτωση τώρα που κάποιο μοντέλο δεν μπορεί για λόγους που έχουν να κάνουν
είτε με την κατασκευή του, είτε με το κόστος, να εφαρμόσει αυτές τις τεχνολογίες τότε
αναγκαστικά θα σταματήσει τη διάθεσή του στην αγορά.

Αξίζει πάνω να σημειώσουμε ότι συνολικά, η λίστα των συστημάτων που απαιτεί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να έχουν τα σύγχρονα οχήματα (επιβατικά, επαγγελματικά ελαφρά και
βαρέα, ακόμη και τα οχήματα των σωμάτων ασφαλείας) ξεπερνά τα 100 διαφορετικά, με τα
20 εξ αυτών να προστίθενται όπως είπαμε από το φετινό Ιούλιο και μετά.

Το θέμα του αυξημένου κόστους είναι κάτι που θα πρέπει το κοινό να αντιμετωπίσει, σε
συνδυασμό και με το έξτρα κόστος που έχει η παράλληλη εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης,
ώστε και πάλι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο των
ορίων των ρύπων.

Θυμίζουμε ότι όπως συμβαίνει και με τους θανάτους από τα τροχαία δυστυχήματα, η
Ε.Ε. έχει θέσει και εδώ μηδενικό στόχο ρύπων από τα καινούργια αυτοκίνητα μέχρι το 2035,
ώστε να η επιβαρυμένη ατμόσφαιρα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων να «καθαρίσει». n

Προτάσεις για την προστασία 
από τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρω-
μένη προσέγγιση για την καλύτερη προστασία των αν-
θρώπων και του περιβάλλοντος από τον αμίαντο. Στό-
χος της ΕΕ είναι η διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς
αμίαντο, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίν-
δυνη καρκινογόνο ουσία που εξακολουθεί να υπάρχει
σε πολλά κτίρια και ευθύνεται για πολλούς θανάτους

που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην ΕΕ.
Η δέσμη περιλαμβάνει: μια ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες για ένα μέλλον χωρίς

αμίαντο, που αντιμετωπίζει τον αμίαντο με ολοκληρωμένο τρόπο, από τη βελτίωση της
διάγνωσης και τη θεραπεία των ασθενειών που προκαλεί ο αμίαντος έως τον εντοπισμό και
την ασφαλή αφαίρεση και επεξεργασία των αποβλήτων αμιάντου και μια πρόταση για την
τροποποίηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία, ώστε να βελτιωθεί η προστασία
των εργαζομένων μέσω της σημαντικής μείωσης του ορίου επαγγελματικής έκθεσης στον
αμίαντο.

Αν και όλες οι μορφές αμιάντου έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ από το 2005, εξακολουθεί
να υπάρχει αμίαντος σε παλαιότερα κτίρια. Ο αμίαντος συνιστά απειλή για την υγεία, ιδίως
όταν τα υλικά που περιέχουν αμίαντο διαταράσσονται και οι ίνες απελευθερώνονται και ει-
σπνέονται, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων.

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε ότι «η
πρόληψη του καρκίνου είναι αποτελεσματικότερη από τη θεραπεία του. Δεδομένου ότι το
40% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν, πρόκειται για την πλέον αποδοτική μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική. Στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την κατα-
πολέμηση του καρκίνου, σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε σημαντικά στην πρόληψη του
καρκίνου μειώνοντας την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες -μία από τις οποίες είναι ο αμίαν-
τος.»

Οι δράσεις που προτείνονται σήμερα αποτελούν μέρος του πυλώνα πρόληψης του ευ-
ρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και θα συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύ-
πανση και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταί-
ρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να επιταχύνουν τη δράση για την επίτευξη μιας ΕΕ
χωρίς αμίαντο για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Η πρόταση της Επιτροπής για
τροποποίηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, ενώ η Επιτροπή θα ζητήσει ταχεία έγκριση. Μετά την έκ-
δοση της οδηγίας τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν
τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο. n

Καλύτερη θωράκιση της ΕΕ 
απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που αυξά-
νουν την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει και να
ελέγχει την έξαρση μεταδοτικών νόσων και να αντι-
μετωπίζει διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που επε-
τεύχθη με το Συμβούλιο να διευρυνθούν οι αρμοδιό-
τητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγ-
χου Νόσων («ECDC»). Στόχος της νέας νομοθεσίας

είναι να μπορεί η ΕΕ να προλαμβάνει την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών, να προετοι-
μάζεται γι’ αυτές και να τις διαχειρίζεται καλύτερα.

Το ECDC θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις αρχές των κρατών μελών,
με φορείς της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, με στόχο να διασφαλίζει ότι οι επι-
μέρους δραστηριότητές τους θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και ότι θα αλληλοσυμ-
πληρώνονται. Το Κέντρο θα συντονίσει επίσης τις προσπάθειες για την τυποποίηση των
διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή, την επαλήθευση, την ανάλυση και τη
διάδοση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. 

Επιπλέον, το ECDC θα παρακολουθεί στενά την ικανότητα των εθνικών συστημάτων
υγείας να ανιχνεύουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιδημίες μεταδοτικών
ασθενειών, καθώς και να ανακάμπτουν από αυτές. Θα εντοπίζει κενά και θα παρέχει επι-
στημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που θα επιτρέψουν
στην ΕΕ να προβλέπει σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία και να ανταποκρίνε-
ται καλύτερα σε αυτές.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν καλύτερο σχεδιασμό όσον αφορά την πρόληψη, την ετοι-
μότητα και την ικανότητα αντίδρασης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών
μελών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα εξασφαλίσει την καλύτερη
συνεργασία εντός της ΕΕ και θα διευκολύνει τη γρήγορη ανάπτυξη και αποθήκευση ιατρι-
κών προμηθειών.

Η νομοθεσία αποσαφηνίζει επίσης τις διαδικασίες για την από κοινού προμήθεια φαρ-
μάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μεταξύ άλλων, οι νέοι κανόνες περιορίζουν τη
δυνατότητα των χωρών να διαπραγματεύονται για την προμήθεια φαρμάκων και εξοπλι-
σμού, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ.

Μετά τις τελικές ψηφοφορίες στην ολομέλεια, τα κείμενα θα πρέπει πλέον να εγκριθούν
επίσημα από το Συμβούλιο, προκειμένου να δημοσιευτούν αμέσως μετά στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της ΕΕ. n

Από το 2024 ο κοινός φορτιστής 
για όλες τις φορητές συσκευές

Οι καταναλωτές στην ΕΕ θα μπορούν σύντομα
να χρησιμοποιούν έναν φορτιστή για τις ηλεκτρο-
νικές τους συσκευές, ως αποτέλεσμα της έγκρισης
της νέας νομοθεσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο.

Έως το τέλος του 2024, όλα τα κινητά τηλέ-
φωνα, τα τάμπλετ και οι φωτογραφικές μηχανές
που πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν
θύρα φόρτισης τύπου USB-C. Οι θύρες αυτές θα
γίνουν υποχρεωτικές και για τους φορητούς υπο-

λογιστές την άνοιξη του 2026. Ο νέος νόμος εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου  με 602 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 8 αποχές. 

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι καταναλωτές δεν θα χρειάζονται πλέον διαφορε-
τικό φορτιστή κάθε φορά που αγοράζουν νέα φορητή συσκευή, καθώς θα μπορούν να χρη-
σιμοποιούν τον ίδιο φορτιστή για σειρά ηλεκτρονικών συσκευών μικρού και μεσαίου με-
γέθους.

Ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κατασκευαστής τους, θύρα τύπου USB-C θα πρέπει να
διαθέτουν όλες οι νέες φορητές συσκευές στη λίστα που συμπεριλαμβάνεται στους νέους
κανόνες: κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ακουστικά κάθε
είδους, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, ηχεία, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων,
πληκτρολόγια, ποντίκια, συστήματα πλοήγησης και υπολογιστές που φορτίζονται με κα-
λώδιο και λειτουργούν με παροχή ισχύος έως 100 Watt.

Όλες οι συσκευές που υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση θα έχουν πλέον την ίδια ταχύτητα
φόρτισης, επιτρέποντας στους καταναλωτές να φορτίζουν τις συσκευές τους με την ίδια τα-
χύτητα χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε συμβατό φορτιστή.

Καθώς η ασύρματη φόρτιση διαδίδεται ολοένα και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα πρέπει να καθιερώσει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μέχρι το τέλος του 2024.
Θα αποφευχθούν έτσι αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, όπως
το λεγόμενο φαινόμενο τεχνολογικού «εγκλωβισμού», δηλαδή η δημιουργία σχέσης εξάρ-
τησης του καταναλωτή από μία μόνο εταιρεία.

Ειδικές ετικέτες θα πληροφορούν τους καταναλωτές για τις ιδιότητες φόρτισης των νέων
συσκευών, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν τη συμβατότητα των προϊόντων με τους φορ-
τιστές που ήδη διαθέτουν. Οι αγοραστές θα έχουν έτσι όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για να αποφασίσουν αν χρειάζεται να αγοράσουν και νέο φορτιστή.

Το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνει επίσημα την οδηγία. Στη συνέχεια, η οδηγία
θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά. n

τΕτΑρτη 12 ΟΚτωΒρΙΟυ 202210 Υπάλληλος
δημόσιος

ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου



Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η Κύπρος στην Ερευνητική Δραστηριότητα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ει-
δικής έρευνας που πραγματοποίησε η
Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρ-

τισμό στοιχείων για την επιστημονική
έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι
συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δρα-
στηριότητες στην Κύπρο κατά το 2020 υπο-
λογίζονται σε €184,8 εκ. και αντιστοιχούν
σε 0,85% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ-
ϊόντος, σε σύγκριση με €164,4 εκ. ή 0,71%
του Α. Εγχ. Π. το 2019.

Παρά τη μεγάλη αύξηση του 12,4% που
παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το
2020 σε σχέση με το 2019, το μερίδιο του Α.
Εγχ. Π. της Κύπρου που αναλογεί στις δρα-
στηριότητες Ε&Α εξακολουθεί να παραμέ-
νει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες
χώρες (Διάγραμμα 1). Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι το ποσοστό αυτό στα Κράτη Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε
2,32% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από
0,47% στη Ρουμανία, 0,66% στη Μάλτα και
0,71% στη Λετονία, σε 3,22% στην Αυστρία,
3,38% στο Βέλγιο και 3,49% στη Σουηδία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος διαθέτει
έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσι-
ους ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δα-
πάνες, που ανέρχεται σε 10,7% για την πε-
ρίοδο 2000 – 2020, έναντι 4,0% της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη αντίστοιχη πε-
ρίοδο.

Κατά τομέα δραστηριότητας, ο τομέας

των επιχειρήσεων παρουσίασε το 2020
ερευνητικές δαπάνες ύψους €81,9 εκ. ή
44,3% του συνόλου, η τριτοβάθμια εκπαί-
δευση €66,6 εκ. ή 36,1%, τα ιδιωτικά ιδρύ-
ματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €24,9
εκ. ή 13,5% και το δημόσιο €11,4 εκ. ή 6,1%,
σε σύγκριση με μερίδια 43,0%, 38,3%, 11,3%
και 7,4% αντίστοιχα το 2019 (Διάγραμμα 2).

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο τομέας
της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέ-
λεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστη-
ριότητας με δαπάνες ύψους €47,0 εκ., ενώ
σημαντική ήταν και η συνεισφορά της με-
ταποιητικής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα των
κλάδων παραγωγής βασικών φαρμακευτι-
κών προϊόντων και σκευασμάτων και κατα-
σκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλε-
κτρονικών και οπτικών προϊόντων και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) με €26,0 εκ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτή-
θηκε το 2020 το 23,0% της ερευνητικής
δραστηριότητας (€42,5 εκ.), σε σύγκριση με
€36,8 εκ. ή 22,4% το 2019, ενώ €23,0 εκ.
προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δη-

μόσιων πανεπιστημίων και €38,9 εκ. από
πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων
κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό
€80,3 εκ. ή 43,5% του συνόλου προήλθε από
τον ιδιωτικό τομέα (Διάγραμμα 3).

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών
δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επι-
στήμες (€82,2 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχα-

νικού απορρόφησαν €60,0 εκ., οι κοινωνι-
κές επιστήμες €19,0 εκ., οι ιατρικές επιστή-
μες €9,6 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €7,4 εκ.
και οι ανθρωπιστικές επιστήμες €6,5 εκ.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθη-
καν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το
2020 ανήλθε σε 4.196, σε σύγκριση με 4.082
το 2019. Σε όρους ισοδύναμου πλήρους
απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζε-
ται σε 2.231 άτομα, εκ των οποίων τα 877 ή
39,3% ήταν γυναίκες. Ποσοστό 32,7% του

ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτο-
ρικό τίτλο. Επιστημονική έρευνα και πειρα-
ματική ανάπτυξη: είναι η δημιουργική ερ-
γασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό
τρόπο, με σκοπό να συμβάλει στην αύξηση
του αποθέματος των γνώσεων (περιλαμβά-
νονται η γνώση για τον άνθρωπο, τον πο-
λιτισμό και την κοινωνία) και στη χρήση
αυτού του αποθέματος στην επινόηση νέων
εφαρμογών. n
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Αύξηση μηνιαίων απολαβών υπαλλήλων το δεύτερο τρίμηνο του 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία,
οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απο-
λαβές των υπαλλήλων κατά το δεύ-

τερο τρίμηνο του 2022, εκτιμώνται στα
€2.081 σε σύγκριση με €1.982 το δεύτερο
τρίμηνο του 2021, δηλαδή παρατηρείται αύ-
ξηση 5,0%. Επισημαίνεται ότι κατά το
πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 ήταν
σε εφαρμογή τα Ειδικά Σχέδια του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μειωμέ-
νες οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολα-

βές, εφόσον το ποσό που λαμβάνεται
υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρω-
θεί από τον εργοδότη και δεν περιλαμβά-
νουν οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε ως επί-
δομα από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθω-
μένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το
δεύτερο τρίμηνο του 2022 εκτιμούνται στα
€2.163 και σε σύγκριση με το πρώτο τρί-
μηνο του 2022 παρατηρείται αύξηση 0,6%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του

2022, εκτιμούνται στα €2.248 και των γυ-
ναικών στα €1.879. Σε σύγκριση με το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2021, οι μέσες μηνιαίες
απολαβές των ανδρών και των γυναικών
αυξήθηκαν κατά 4,8% και 5,3% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν καλύ-
πτουν όλους τους υπάλληλους που είναι
καταγεγραμμένοι στο Αρχείο των Υπηρε-
σιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το κατώ-
τατο επιτρεπτό όριο απολαβών, αναθεωρεί-

ται κάθε έτος, ανάλογα με το επίπεδο του
κατώτατου μισθού σύμφωνα με το Περί Κα-
τώτατων Μισθών Διάταγμα.

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές των υπαλ-
λήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το
τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών,
το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα
έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο
αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές
πληρωμές. n



Αφυπηρετήσεις

Η Παρασκευή Π. Λοΐζου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Παναγιώτα Ευσταθίου, Πρώτος Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

H Μαρία Ηλιάδου-Νικολάου, Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2022.

Η Θεογνωσία Τσιμούρη, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Αυγούστα Κόκκινου, Βοηθός Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την
1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Βέρα Γιακουμή, Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η Χριστοθέα Μηνά, Βοηθός Γραφείου,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Η Δήμητρα Κασπαρίδου, Επιθεωρητής,
Τυπογραφείο, αφυπηρέτησε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η Μαρία Παπαδοπούλου-Χρίστου, Πρώ-
τος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δη-

μοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Φραντζέσκος Ιακωβίδης, Ανώτερος
Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Ρένος Σεργίδης, Ανώτερος Τεχνικός
Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Σιαρπέλ Τερζής, Ανώτερος Τεχνικός,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Γεώργιος Κοκκινόφτας, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Ορθοπεδικής), αφυ-
πηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Ιωάννης Δημητριάδης, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Πνευμονολογίας-Φυ-
ματιολογίας), αφυπηρέτησε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022.

Η Μαριάννα Κούσπαρου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής),
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Η Γιούλα Σάββα-Αργυρίου, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Αναισθησιολογίας),
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Δημήτριος Παυλίδης, Αρχιεπιστάτης,
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Ανδρέας Κλεάνθους, Κτηματολογικός
Γραφέας, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η Άννα Παφίτη, Τεχνικός, Αναδασμός,
αφυπηρέτησε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Σταματία Δαγκάκη-Τσιατίνη, Λειτουρ-
γός Τύπου και Πληροφοριών Α', Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Σωτηρούλλα Γεωργίου, Λειτουργός
Εσωτερικών Προσόδων Α΄, αφυπηρέτησε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Αθανασία Νουσκά-Κόκκινου, Λει-
τουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Α΄,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Ανδρέας Περικλέους, Επιθεωρητής
Εναέριας Κυκλοφορίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η Κατερίνα Χρυσάνθου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Η Ελένη Κάτσιη, Νοσηλευτικός Λειτουρ-
γός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυ-

πηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.
Η Στέλλα Σκουρουμούνη, Ανώτερη Επι-

θεωρήτρια Ακτινογράφος αφυπηρέτησε
από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

H Ειρήνη Κυνηγού, Ανώτερη Ακτινογρά-
φος αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Η Αλεξάνδρα Χριστοδούλου, Ακτινο-
γράφος αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η Μαρίνα Κατσαμπά, Ανώτερος Βοηθός
Οδοντιατρείου, αφυπηρέτησε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2022.

O Γεώργιος Πέτρου, Τεχνικός Γεωργικών
Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών,
αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου
2022.

Ο Αντρέας Δαμιανού, Διοικητικός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 22 Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η Χριστιάνα Α. Σιέρκουλα, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Θεοδώρα Τελώνη, Λειτουργός Αερο-
πορικών Κινήσεων Α΄, αφυπηρέτησεαπό τις
7 Ιουλίου 2022. n

Μικρή μείωση εγγεγραμμένων ανέργων
σημειώθηκε τον περασμένο μήνα

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

νων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022,
έφτασε τα 11.610 πρόσωπα. 

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για
εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν
την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγ-
γεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο
2022 μειώθηκε στα 13.220 πρόσωπα σε σύγ-
κριση με 13.754 τον προηγούμενο μήνα.        

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021
σημειώθηκε αύξηση 286 προσώπων ή 2,5%
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων (αύξηση 525), των διοικη-
τικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων
(αύξηση 104), της ενημέρωσης και επικοι-
νωνίας (αύξηση 74), των κατασκευών (αύ-
ξηση 63) και των επαγγελματικών, επιστη-
μονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων
(αύξηση 56). n

Το περασμένο Σάββατο 8 Οκτω-
βρίου ολοκληρώθηκε η 4η Σύνοδος
των Υπουργών των πέντε κρατών

μελών πρώτης γραμμής των MED 5 αρμό-
διων για τη Μετανάστευση, το οποίο διορ-
γανώθηκε στην Πάφο. 

Σε δήλωση του ο Υπουργός Εσωτερικών
κ. Νίκος Νουρής ευχαρίστησε τους συνα-
δέλφους του Υπουργούς για το εποικοδο-
μητικό πνεύμα συναντίληψης με το οποίο
από κοινού διαχειρίστηκαν τα κρίσιμα θέ-
ματα και τις προκλήσεις που αναφύονται σε
σχέση με τις διεργασίες για το Ευρωπαϊκό
Σύμφωνο της Μετανάστευσης και του Ασύ-
λου εν όψει και της επικείμενης συνόδου
των Υπουργών Εσωτερικών στο Λουξεμ-
βούργο.

Στη σύνοδο της Πάφου οι πέντε χώρες
επαναβεβαίωσαν τη θέση τους για την ανα-
γκαιότητα αποτελεσματικής φύλαξης των
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης συμπεριλαμβανομένης της πράσινης
γραμμής η οποία παρά το ότι δεν αποτελεί
εξωτερικό σύνορο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, εντούτοις, δυστυχώς, αποτελεί το
χώρο διέλευσης του 94 % των παράτυπων
μεταναστών από τα κατεχόμενα εδάφη μας.

Πρόσθετα, συζητήθηκε το θέμα της ερ-
γαλειοποίησης των μεταναστών από τρίτες

χώρες και η σύνοδος επιβεβαίωσε τη θέση
της, όπως αυτή διατυπώθηκε στις προ-
ηγούμενες παρεμβάσεις μας και ιδιαίτερα με
τη θέσπιση σχετικού Κανονισμού τον οποίο
προώθησε η Τσεχική προεδρία με τη συμ-
βολή του φίλου Υπουργού Εσωτερικών Vit
Rakusan τον οποίο και θερμά ευχαριστώ.  

Μέσα από τη συζήτηση στη Σύνοδο δια-
φάνηκε εκ νέου η ανησυχία όλων για τα αυ-
ξανόμενα μεταναστευτικά ρεύματα στα
οποία προστίθενται πλέον και οι προσφυ-
γικές ροές από την Ουκρανία. Ήδη στην

Κύπρο οι αιτήσεις για άδεια προσωρινής
προστασίας μόνο από Ουκρανούς πρόσφυ-
γες έφτασαν τις 16788, ενώ έχουν ήδη εξε-
ταστεί και παραχωρηθεί 14152 τέτοιες
άδειες. Είναι όμως αξιοσημείωτο πως στη
μικρή Κύπρο αφίχθηκαν συνολικά 53589
Ουκρανοί, με τους 39437 όμως να έχουν
ήδη επιστρέψει στη χώρα τους.

Ο Κύπριος ΥπΕσ επισήμανε πως αν
στους αριθμούς αυτούς προστεθούν και οι
16705 αιτητές ασύλου που αφίχθηκαν στην
Κύπρο μέσα στο 2022, γίνεται αμέσως αν-

τιληπτό το σκεπτικό της Κυβέρνησης για
λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποτροπής
εισόδου διά μέσου της πράσινης γραμμής.

Αναφορικά με την αναγκαιότητα επίδει-
ξης αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη, οι
MED5 επαναβεβαίωσαν τη θέση τους ότι
είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή ενός απο-
τελεσματικού μηχανισμού υποχρεωτικής
αλληλεγγύης ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τις δυσανάλογες πιέσεις που
σήμερα δέχονται οι χώρες μας. Οι MED 5
εμμένουν σε αυτή τους τη θέση κρίνοντας
ότι η εφαρμογή αλληλεγγύης σε εθελούσια
βάση δεν μπορεί να συνεισφέρει αποτελε-
σματικά ιδιαίτερα στα κράτη μέλη πρώτης
γραμμής.

Για μας τόνισε ο κ. Νουρής η υιοθέτηση
προληπτικών πολιτικών πρέπει να ιεραρχη-
θεί ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕ. Είναι
γι’ αυτό που θεωρούμε ότι θα πρέπει να με-
λετηθεί και το ενδεχόμενο τροποποίησης
του μηχανισμού υποβολής αιτημάτων ασύ-
λου ώστε αυτά να υποβάλλονται εκτός της
ΕΕ, είτε στις χώρες καταγωγής, είτε διέλευ-
σης των μεταναστών και εν πάση περιπτώ-
σει πριν την άφιξη τους σε ευρωπαϊκό έδα-
φος, θέση την οποία ο ίδιος προτίθεται να
θέσει στο επερχόμενο Συμβούλιο στο Λου-
ξεμβούργο. n
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Κοινές οι θέσεις για το μεταναστευτικό
από Υπουργούς Εσωτερικών στο Συμβούλιο MED 5

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

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Σεπτέμβριο 2022 μειώθηκε κατά
0,22 μονάδες και έφτασε στις 

113,12 μονάδες σε σύγκριση με 113,34 
μονάδες τον Αύγουστο 2022. Ο πληθωρι-
σμός τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε με
ρυθμό 8,7%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμ-
βρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομι-
κές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμ-
βριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλε-
κτρισμό με ποσοστό 59,9% και στα Πετρε-
λαιοειδή με ποσοστό 23,4%. Σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη 
αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στα 
Πετρελαιοειδή με ποσοστό 6,3%. 
Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2021,
οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν
στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (27,3%) και Μετα-
φορές (13,8%). 

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022, η
μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κα-

τηγορία Ένδυση και Υπόδηση (7,7%). 
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμ-

βρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές
παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(21,9%) και Μεταφορές (18,3%). 

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαν οι κατηγο-
ρίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και
Υγραέριο (3,48) και Μεταφορές (2,19).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη
μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφο-
ρές (-1,03). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγ-
κριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021
είχε ο Ηλεκτρισμός (2,28) και τα Πετρελαι-
οειδή (2,10). 

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,75) είχαν την
μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε
σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προ-
ηγούμενου μήνα. n

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
τον Σεπτέμβριο μειώθηκε ανεπαίσθητα 
με αύξηση πληθωρισμού
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Διευκρινίσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης

To Τμήμα Περιβάλ-
λοντος σε συνέχεια
των προηγούμενων

ανακοινώσεών του, διαπι-
στώνει και διευκρινίζει τα πιο
κάτω σε σχέση με τους ελέγ-
χους που πραγματοποιούν-
ται για την εφαρμογή των
προνοιών του «περί Αποβλή-
των Νόμου» (Ν.48(Ι)/2022),
για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο πε-
ριβάλλον:

1. Η τοποθέτηση της υποχρεωτικής σή-
μανσης στα είδη που απαιτείται από την ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία και την εθνική νομοθεσία,
θα επιτραπεί με αυτοκόλλητο μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.

2. Από την 1/1/2023, όλα τα προϊόντα τα
οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες της Νομο-
θεσίας για τοποθέτηση της σήμανσης, θα
πρέπει να φέρουν τη σήμανση εκτυπωμένη
ή εγχάρακτη, ανάλογα με τις προδιαγρα-
φές, όπως προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 2020/2151/ΕΕ και τη σχετική
ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος
ημερομηνίας 5/10/2022, η οποία βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος.

3. Διευκρινίζεται ότι, η υποχρέωση για
τοποθέτηση σήμανσης στην κατηγορία κυ-

πελάκια, αφορά αποκλει-
στικά τα κυπελάκια ποτού
(beverage cups) και όχι κυπε-
λάκια στα οποία τοποθε-
τούνται τρόφιμα.

4. Διευκρινίζεται, επίσης,
ότι απαγορεύονται μόνο οι
περιέκτες ποτών και τα κυ-
πελάκια από διογκωμένο πο-
λυστυρένιο. Επιτρέπεται η

διάθεση όλων των άλλων πλαστικών περιε-
κτών ποτών με την απαιτούμενη σήμανση,
καθώς και τα πλαστικά κυπελάκια.

5. Σχετικά με τους περιέκτες τροφίμων,
απαγορεύονται αυτοί που αποτελούνται
αποκλειστικά από διογκωμένο πολυστυρέ-
νιο, και οι οποίοι συνήθως περιέχουν τρό-
φιμα που προορίζονται για άμεση κατανά-
λωση (ατομικής μερίδας), από το δοχείο,
χωρίς περαιτέρω προετοιμασία (π.χ. μαγεί-
ρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα).

6. Δεν απαγορεύεται η διάθεση περιεκτών
τροφίμων από διογκωμένο πολυστυρένιο,
στους οποίους τοποθετούνται κατεψυγ-
μένα τρόφιμα τα οποία χρειάζονται περαι-
τέρω προετοιμασία (π.χ. ωμό κρέας, ψάρι
κλπ), και οι περιέκτες τροφίμων οι οποίοι
δεν είναι μίας χρήσης, αλλά πολλαπλών
χρήσεων, όπως το μέγεθος οικογενειακής
συσκευασίας. n

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πανέξυπνες (μτφ.).
13. Αντικείμενα που σπάζουν εύκολα.
14. Ιστορική ιταλική πόλη.
15. Χτύπος ... καμπάνας.
16. Κατεργαριές.
18. Αρχικά ενός κώδικα.
19. «... Μπούλμπα»: νουβέλα του Νικο-
λάι Γκόγκολ.
21. Βασίλης...: το παιδί-θαύμα του πα-
λιού ελληνικού κινηματογράφου.
23. Αυτό το ίδιο (ιδιωμ.).
24. Γερμανική πόλη.
26. Λογικά οι άνθρωποι.
28. ... πυρί μιχθήτω: έκφραση αδιαφο-
ρίας. 
30. Καρφιά με σπείρωμα.
32. Τα έχει ο... όρκος.
33. Κατάληξη ονομάτων.
34. Σήμα του το τριφύλλι (αρχικά).
36. Θέση... διακόπτη.
37. Πανέμορφη γυναίκα (μτφ.).
38. Χωριό της Λακωνίας.
40. Πρόχειρη γραπτή εξέταση.
41. Τζιάνι ...: Ιταλός συγγραφέας παιδικών βι-
βλίων.
43. Άγριο ο λύκος.
44. Η ανατροπή της κυβέρνησης της Ενώσεως
Κέντρου το 1965 με την αποχώρηση βουλευτών
της.
46. ...πιλάφι: πολίτικη συνταγή.
48. Το 415 με γράμματα.
49. ...Ρέντινγκ: παλιός Αμερικανός τραγουδο-
ποιός.
51. Ζητώ... άφωνα.
52. Νήαρ ...: αθλητικός σύλλογος.
54. Ευχή σε γυναίκα που νοσεί.
57. Βουνό της Σαμοθράκης.
59. Εμπορική... συντροφιά.
60. Άλαν ...: παλιός ηθοποιός.
61. Μέρη... του μήνα.
62. Κατοικίδιο ζώο.
63. Βουρκωμένα... σε τραγούδι.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Και άυλη κάνει γιατρός.
2. «Ο ...»: θεατρικό του Μαρσέλ Ασάρ.
3. Χαρωποί, εύθυμοι.
4. Θυμίζεί τη... Λοτσάρη.
5. Αυτά στην... οθόνη.
6. Παλιά αραβικά αρχικά.
7. Ιωάννης ...: πλοιοκτήτης και πολιτικός του
1821.
8. «... Παράλληλοι»: έργο του Πλούταρχου.

9. Σύλλογος, σωματείο.
10. Μισή ... λίρα.
11. Γεμάτες άστρα.
12. Κομψός (ξεν.).
17. Εντάξει... ξένου.
20. Μία πρόθεση.
22. Υποθετικός σύνδεσμος.
25. Γυρίζω σαν τη ...: είμαι σβέλτος και αεικίνη-
τος.
27. Τσαπατσούλικα, άτσαλα.
29. Ινδιάνοι της Β. Αμερικής.
31. ... εμ: ραδιοφωνικές συχνότητες.
35. Άφαντες, εξαφανισμένες.
37. «Και οι ... Τρελάθηκαν»: κωμωδία του Τζέιμι
Ούις.
38. Όργανο μαστίγωσης στην τσαρική Ρωσία.
39. Θρησκευτική γιορτή αφιερωμένη στη Θεο-
τόκο.
40. Αυτά στο... πάτωμα.
42. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
43. Παλιά ονομασία χώρας της Αφρικής.
45. Κωμόπολη της Φωκίδας.
47. Πανέξυπνος άνθρωπος (μτφ.).
50. Κάθισμα αναβάτη.
53. ...Ρέμο: παραλιακό θέρετρο της Ιταλίας.
55. ... Εντ: λονδρέζικη περιοχή.
56. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.
58. Σύντομο ... Σαββατοκύριακο.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΗEβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
είναι μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να προβάλει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εφαρμογή δράσεων ευαι-

σθητοποίησης του κοινού σε θέματα αειφορικής χρήσης των
πόρων και διαχείρισης αποβλήτων στη βάση της ιεράρχη-
σης μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, με κορύ-
φωση των δράσεων την προτελευταία εβδομάδα του Νοεμ-
βρίου. Στην Κύπρο εθνικός συντονιστής είναι το Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος.

Για το 2022, έχει οριστεί η εβδομάδα 19 Νοεμβρίου - 27
Νοεμβρίου 2022 με θεματική: «Βιώσιμα Κυκλικά Υφάσματα
(Circular and Sustainable Textiles)» και σύνθημα: «Τα

απόβλητα είναι εκτός μόδας! (Waste is out of fashion!)».
Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι

φορείς, όπως Αρχές Τοπικής Διοίκησης, συλλογικά συστή-
ματα διαχείρισης αποβλήτων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιω-
τικές επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα και μη κυβερνητικοί
οργανισμοί αλλά και το ευρύ κοινό να εμπλακούν ενεργά
σε δράσεις που αφορούν στη μείωση αποβλήτων, την επα-
ναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, καθώς και την προ-
ώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και την ορθο-
λογιστική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ιε-
ράρχηση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δράσεων είναι η
13η Νοεμβρίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας www.ewwr.eu

ακολουθώντας τις
σχετικές οδηγίες.

Στην πιο πάνωηλε-
κτρονική πλατφόρμα
υπάρχει χρήσιμη
πληροφόρηση για
την εβδομάδα πρό-
ληψης δημιουργίας
αποβλήτων και τον
τρόπο υποβολής
δράσεων, σε διαθέ-
σιμα εκπαιδευτικά
εργαλεία και άλλο
χρήσιμο υλικό που
μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στις δράσεις,
ενημέρωση σε σχέση με δράσεις που έχουν υποβληθεί πα-
λαιότερα ή που προγραμματίζονται για αυτή την εβδομάδα,
από τις οποίες το κοινό μπορεί να πάρει ιδέες. 

Πέρυσι, κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων (EWWR2021) υλοποιήθηκαν
12.489 δράσεις σε 30 χώρες, από τις οποίες οι 16 στην
Κύπρο. Ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας για ακόμη περισ-
σότερες δράσεις φέτος.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και λεπτομέρειες, το κοινό
μπορεί να αποτείνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
apapanastasiou@environment.moa.gov.cy. n

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
για προβολή του επιπέδου δράσεων εφαρμογής υποχρεώσεων

Πορίσματα των εργασιών του Γενικού Χημείου του Κράτους
Υγιεινή Τροφίμων
Πως μπορώ να κρατήσω ασφαλή την οικογένειά μου;

Υπάρχουν μερικοί πρακτικοί κα-
νόνες που μπορείτε να έχετε
στο μυαλό σας και που εστιά-

ζουν στο: να κρατάτε τα πάντα κα-
θαρά, να αποθηκεύετε τα τρόφιμα με
τον κατάλληλο τρόπο και να τα μαγει-
ρεύετε πολύ καλά, να ελέγχετε την
θερμοκρασία στην οποία βρίσκονται,
να χρησιμοποιείται καθαρό νερό. Επί-
σης, είναι ζωτικής σημασίας να διατη-
ρείτε ξεχωριστά τα ωμά από τα μαγει-
ρεμένα τρόφιμα. 

Η πανδημία του COVID-19 είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση της παρα-
σκευής φαγητού στο σπίτι λόγω του προσωρινού κλεισίμα-
τος των εστιατορίων, των καφέ και των λοιπών μονάδων
εστίασης. Έτσι, παρόλο που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα τρόφιμα με
τον ιό αυτό, αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να κα-
τανοήσουμε τις βασικές αρχές υγιεινής των τροφίμων και
τι μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι με τον χειρισμό των τρο-
φίμων.

Τα μη ασφαλή τρόφιμα που περιέχουν επιβλαβή βακτή-
ρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες μπορούν να προκαλέ-
σουν περισσότερες από 200 διαφορετικές ασθένειες – ξεκι-
νώντας από διάρροια έως και καρκίνους, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Υπάρχουν πολλά πρακτικά πράγματα που μπορούμε να
κάνουμε στο σπίτι όσον αφορά τον τρόπο αποθήκευσης και
προετοιμασίας των τροφίμων. Σιγουρεύοντας ότι γνωρί-
ζουμε και χρησιμοποιούμε μερικούς βασικούς εμπειρικούς
κανόνες στην κουζίνα μπορεί να προστατεύσει τόσο εμάς
όσο και τα αγαπημένα μας πρόσωπα από τροφιμογενείς
ασθένειες», λέει ο Pietro Stella, επιστήμονας Κτηνιατρικής
στην EFSA.

Μπορείτε ακόμη να εκτυπώσετε την παρακάτω χρήσιμη
λίστα ελέγχου και να την έχετε στην κουζίνα σας ως μια
γρήγορη υπενθύμιση:

- Να κρατάτε τα πάντα καθαρά
• Να πλένετε τα χέρια σας προτού πιάσετε τα τρόφιμα και

συχνά κατά τη διάρκεια παρασκευής του φαγητού και μετά
τον χειρισμό ωμών τροφίμων

• Να πλένετε τα χέρια σας μετά την χρήση τουαλέτας
• Να πλένετε και να απολυμαίνετε όλες τις επιφάνειες και

τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για
την παρασκευή του φαγητού

• Να προστατεύετε τις περιοχές της
κουζίνας και τα τρόφιμα από έντομα,
παράσιτα και άλλα ζώα

- Να διαχωρίζετε τα ωμά από τα μα-
γειρεμένα τρόφιμα

• Να διαχωρίζετε το ωμό κρέας, τα
πουλερικά και τα θαλασσινά από τα
υπόλοιπα τρόφιμα

• Να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό εξο-
πλισμό και σκεύη όπως μαχαίρια και
σανιδάκια κοπής για τον χειρισμό ωμών
τροφίμων

• Να αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία, για να
αποφύγετε την πιθανότητα επαφής μεταξύ ωμών και μαγει-
ρεμένων τροφίμων

• Να μην τρώτε ή παίζετε (ιδίως τα παιδιά) με αλεύρι, ωμό
ζυμάρι ή χυλό παναρίσματος. 

- Να μαγειρεύετε πολύ καλά το φαγητό
• Να μαγειρεύετε τα τρόφιμα πολύ καλά, ιδιαίτερα το

κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά και τα θαλασσινά
• Να αφήνετε τα τρόφιμα όπως σούπες και βραστά να

φτάσουν σε σημείο βρασμού, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν
φτάσει τους 70°C μέχρι το κέντρο. 

• Για το κρέας και τα πουλερικά, σιγουρευτείτε ότι οι
ζωμοί τους είναι διάφανοι, όχι ροζ. Ιδανικά, χρησιμοποιείστε
ένα θερμόμετρο με ακίδα το οποίο φθάνει μέχρι το κέντρο
του τροφίμου.

• Να ξαναζεσταίνετε το μαγειρεμένο φαγητό πολύ καλά
• Να ψήνετε πάντα τα κατεψυγμένα λαχανικά που δεν θε-

ωρούνται έτοιμα προς κατανάλωση.
- Να διατηρείτε τα τρόφιμα σε ασφαλείς θερμοκρασίες
• Μην αφήνετε το μαγειρεμένο φαγητό σε θερμοκρασία

δωματίου πάνω από δύο ώρες
• Να ψύχετε αμέσως όλα τα μαγειρεμένα και ευπαθή τρό-

φιμα (κατά προτίμηση σε θερμοκρασία κάτω των 5°C)
• Να διατηρείτε το μαγειρεμένο φαγητό πολύ ζεστό (σε

θερμοκρασία άνω των 60°C) πριν από το σερβίρισμα
• Να μην αποθηκεύετε τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διά-

στημα ακόμα και στο ψυγείο
• Όταν ψωνίζετε να παίρνετε τελευταία τα τρόφιμα που

φυλάσσονται στο ψυγείο/κατάψυξη. Ειδικά κατά τους θερ-
μούς μήνες, ελαχιστοποιείτε το χρόνο μεταφοράς τέτοιων

τροφίμων στο σπίτι (όποτε είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε
παγωνιέρα). 

- Να ξεπαγώνετε τα τρόφιμα με ασφάλεια
• Να μην αποψύχετε κατεψυγμένα τρόφιμα σε θερμοκρα-

σία δωματίου
• Κάποια τρόφιμα είναι ασφαλή για μαγείρεμα κατευθείαν

από κατεψυγμένα. Ελέγξτε τη συσκευασία για οδηγίες μα-
γειρέματος.

• Ο ασφαλέστερος τρόπος απόψυξης κατεψυγμένων τρο-
φίμων είναι μέσα στο ψυγείο.

- Να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό και ασφαλείς πρώτες
ύλες

• Να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό ή να το υποβάλετε σε
επεξεργασία για να το καταστήσετε ασφαλές

• Να επιλέγετε φρέσκες και υγιεινές τροφές
• Να επιλέγετε τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξερ-

γασία για να καταστούν ασφαλή, όπως το παστεριωμένο
γάλα

• Να πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά, ιδιαίτερα εάν
τα τρώτε ωμά

• Να μη χρησιμοποιείτε τα μικροβιολογικώς ιδιαίτερα
ευαλλοίωτα τρόφιμα μετά την παρέλευση της αναγραφό-
μενης ημερομηνίας «ανάλωση μέχρι» («use by»).

Μάθετε περισσότερα…….. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ-

ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙΟΥ (από Υγειονομικές Υπηρεσιών/ΙΥ&ΥΔΥ,
Υπουργείου Υγείας Κύπρου :

https://www.moh.gov.cy/Moh/mphs/phs.nsf/F7FD3E671
73A8CACC225821000359817/$file/%CE%9F%CE%B4%C
E%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%80%
CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85
%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%
BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AD%CF%8
2%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%
CE%BD%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%B
B%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%
BD%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE
%BC%CF%89%CE%BD.pdf

«Από το καλάθι στο πιάτο σας» ενημερωτικό φιλμάκι για
την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων, των Υγειονομι-
κών Υπηρεσιών/ΙΥ&ΥΔΥ, Υπουργείου Υγείας Κύπρου:

https://youtu.be/oQOJMAQpua4

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13



Σφυρίζει το τρένο του Μπεργκ…

ΗΠάφος απολαμβάνει την κορυφή της βαθμολο-
γίας, στην οποία βρίσκεται έπειτα από συγκομιδή
14 βαθμών στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωτα-

θλήματος. Στόχος της ομάδας είναι η παραμονή στην συγ-
κεκριμένη θέση.

Τα αποτελέσματα και η εικόνα που έχει βγάλει μετά από
έξι αγωνιστικές η Πάφος, δίνει το δικαίωμα στους οπαδούς
να πιστεύουν και να ζητάνε το πρωτάθλημα. Παρά το γε-
γονός πως είναι πολύ νωρίς για να γραφτεί με σιγουριά πως
θα παραμείνει μέχρι τέλους στη διεκδίκηση του τίτλου, η
ομάδα αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι πως πληροί όλα τα κρι-
τήρια για να κάνει το όνειρο των φιλάθλων πραγματικό-
τητα. 

Ώσπου κερδίζει μπορεί κάλλιστα να ελπίζει πως στο
τέλος του τερματισμού θα κόψει πρώτη το νήμα. Νέο της
θύμα η Ένωση Παραλιμνίου που την κέρδισε με  3-0 στο
‘Στέλιος Κυριακίδης’.

Αυτή ήταν η τέταρτη φετινή νίκη της και τρίτη διαδο-
χική ως γηπεδούχος, στις έξι πρώτες αγωνιστικές, που είχε
σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει στους 14 βαθμούς, να είναι
αήττητη μέχρι στιγμής και όχι μόνο αυτά, αλλά να έχει την
καλύτερη επίθεση (14) και άμυνα (2) στο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ο Ζαΐρος που έφθασε τα έξι
προσωπικά τέρματα και φιγουράρει στην κορυφή της λί-
στας των σκόρερ, τόσο της Παφιακής ομάδας όσο και του
πρωταθλήματος. Έβαλε, έτσι ‘πλώρη’ για να ξεπεράσει
πολύ νωρίς την περσινή του ατομική επίδοση στο σκοράρι-
σμα, αφού πέρσι μόλις 8 φορές βρήκε τα αντίπαλα δίχτυα
στο πρωτάθλημα.
Νίκησε την κούραση και τον… Άρη

Πόσο εύκολο είναι για την ΑΕΚ να συμμετέχει σε έναν
όμιλο-φωτιά στο Γιουρόπα Λιγκ και την ίδια στιγμή, ενώ τα
πηγαίνει καλά κιόλας στην Ευρωπαϊκή διοργάνωση, να βρί-
σκει τις δυνάμεις και τη συνέπεια να πρωταγωνιστεί και
εντός ορίων; Απ’ ότι φαίνεται… έχει τον τρόπο να το κάνει
η ομάδα του Όλτρα!

Τι κι αν προηγήθηκε ένα ντέρμπι με την Ανόρθωση (4-0)
και ένα ταξίδι ιδιαιτέρων συνθηκών στην Τουρκία για το
εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε; Οι
Λαρνακείς απέδειξαν, απέναντι στο δυνατό και αυτή την
σεζόν Άρη, πως μόνο τυχαίο δεν ήταν η ‘τεσσάρα’ (4-0) επί
της ‘Κυρίας’ στην 5η αγωνιστική.

Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος αλλά
αυτός που βάζει περισσότερες φορές την μπάλα στα αντί-
παλα δίκτυα. Αυτό έκανε η ΑΕΚ που επιβλήθηκε του Άρη
με 2-1 στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’.

Οι ιθύνοντες της ‘Ελαφράς Ταξιαρχίας’ θα μετάνιωσαν
για την απόφαση τους να χρησιμοποιεί η ομάδα τους ως
έδρα το ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’, αφού σε δύο αγώνες μέ-
τρησαν ισάριθμες ήττες. Προηγήθηκε αυτή της Καρμιώτισ-
σας.
Απόλλωνας: Σπουδαίο διπλό και ‘έπιασε’ την Πάφο
στην κορυφή

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Ανόρ-
θωσης στο μεταξύ τους παιχνίδι για την 6η αγωνιστική του
Πρωταθλήματος, πέτυχε ένα σπουδαίο και σημαντικό διπλό
σε ντέρμπι, προερχόμενος μάλιστα από Ευρωπαϊκό αγώνα
και ‘έπιασε’ την Πάφο στους 14 βαθμούς.

Η ομάδα της Λεμεσού πανηγύρισε την τέταρτη της νίκη
στο πρωτάθλημα, έχουν τους ίδιους βαθμούς με την Πάφο,
όμως μειονεκτούν από τους γαλάζιους της Πάφου στην ισο-
βαθμία.

Στον αντίποδα, η ‘Κυρία’ δέχθηκε τρίτη ήττα στη σεζόν
(δεύτερη εντός έδρας) και αγνοεί τη χαρά της επιτυχίας στο
γήπεδο της σε τρεις αναμετρήσεις. Το ντεμπούτο του Τσί-
σκο Μουνιόθ δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα για
την ομάδα της Αμμοχώστου, η οποία έμεινε στην 8η θέση
με 7 βαθμούς, 7 λιγότερους από τις ομάδες που προπο-
ρεύονται.
Τρίτη νίκη σε έξι αγώνες

Χάρις στο υπέροχο γκολ του Κάσα στο 38΄ λεπτό, η
ΑΕΛ επικράτησε της Ομόνοιας με 1-0 στο Τσίρειο. Αυτή
ήταν και η πρώτη νίκη για τους γαλαζοκίτρινους της Λε-
μεσού για το πρωτάθλημα και ήλθε στην 6η αγωνιστικής
που το πανηγύρισαν έντονα και ‘ξεκόλλησαν’ από τον πάτο
του βαθμολογικού πίνακα. Η ΑΕΛ έχει και δύο ισοπαλίες.

Πρώτη νίκη των Λεμεσιανών επί του ‘τριφυλλιού’ μετά
από 3.5 χρόνια, όταν στις 4 Μαΐου 2019 επικράτησαν με 
3-2 ξανά στο Τσίρειο.

Τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα για τους πράσινους που
΄σπατάλησαν’ όλες τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν
και έχασαν και πέναλτι… και έμειναν στο μηδέν για μόλις

δεύτερη φορά στη σεζόν. Η πρώτη ήταν στην πρεμιέρα με
τον Ακρίτα (1-0). Στην 12η θέση η ΑΕΛ με 5 βαθμούς, προ-
σπερνώντας Ολυμπιακό και Ακρίτα (4β.). Στην 6η θέση πα-
ρέμεινε η Ομόνοια με 9 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον
ΑΠΟΕΛ.
Τρίποντο που της δίνει… φτερά!

Νέα Σαλαμίνα στα ψηλά! Και τη νίκη μάλιστα επί της
Δόξας (1-0), που το γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα
έφερε έκρηξη χαρά στους οπαδούς.

Ένα τρίποντο που ανέβασε την ομάδα της Αμμοχώστου
στους 10 βαθμούς (5η θέση) και τη φέρνει στα ψηλά του
βαθμολογικού πίνακα μετά από 6 αγώνες πρωταθλήματος.

Για άλλη μια φορά μίλησε ο ‘νόμος’ του ‘Αμμόχωστος’,
με τους Ερυθρόλευκους να διατηρούν το αήττητο στην
έδρα τους. Συγκέντρωσαν και τους 10 βαθμούς στο ‘σπίτι’
τους, οι 3 ήταν ως τυπικά φιλοξενούμενοι στην πρεμιέρα με
αντίπαλο την Καρμιώτισσσα.

Να θυμίσουμε ότι στην 5η αγωνιστική η προσφυγική
ομάδα έχασε εκτός έδρας από την Ένωση με 2-1. Επόμενο
παιχνίδι για τη Νέα Σαλαμίνα, είναι η Ομόνοια στο ΓΣΠ.
Ήταν η πρώτη εκτός έδρας ήττα (0-1) για τη Δόξα. Είχε μια
καλή εμφάνιση και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του παιχνι-
διού, όμως οι αστοχίες των παικτών της στοίχισαν. Η Δόξα
γύρισε ήδη σελίδα. Επόμενος αντίπαλός της η Πάφος εντός
έδρας.
Ξεκίνησε η δουλειά για τον Μιλόγεβιτς

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς βρέθηκε στο ΓΣΠ το βράδυ της
Παρασκευής. Παρακολούθησε τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ
απέναντι στην Καρμιώτισσα (0-0) και σημείωσε αρκετές
αδυναμίες που παρουσίασε η ομάδα του. Η μεγαλύτερη έχει
να κάνει με τη δυσκολία να δημιουργηθούν φάσεις για
γκολ. Ο νέος προπονητής των ‘γαλαζοκιτρίνων’ ξεκίνησε
δουλειά με στόχο να παρουσιαστεί η ομάδα πολύ καλύτερη
στα επόμενα παιχνίδια. Ακολουθεί ο αγώνας στην Πάφο
απέναντι στον Ακρίτα.

Εννιά βαθμούς σε έξι αγώνες πρωταθλήματος μετρά ο
ΑΠΟΕΛ, ήδη η ομάδα της Λευκωσίας μετρά απώλεια 9
βαθμών. Μάλιστα μόλις τους 3 μάζεψε στο ΓΣΠ, δείγμα της
αδυναμίας που παρουσιάζει στην έδρα της.

Ένα στοιχείο το οποίο έχει διορθώσει η Καρμιώτισσα και
το οποίο βοήθησε να μαζευτούν βαθμοί είναι η άμυνα. Στα
πρώτα τρία παιχνίδια δέχθηκε οκτώ γκολ και στα επόμενα
τρία μόλις ένα. Με αυτή τη συνταγή θα αντιμετωπίσει την
ΑΕΛ στο επόμενο της παιχνίδι, για να ανέβει κι άλλο βαθ-
μολογικά.
Ο Τακτακαλάς τερμάτισε την… ξηρασία

Έπρεπε να περάσουν έξι αγωνιστικές για να γευτούν τη
χαρά της νίκης οι φίλοι του Ολυμπιακού. Η ομάδα τους νί-
κησε τον Ακρίτα Χλώρακας με 1-0, ανάπνευσε βαθμολο-
γικά κι άντλησε δυνάμεις για τη συνέχεια, που έτσι και αλ-
λιώς είναι δύσκολη. Οι μαυροπράσινοι είχαν σκοράρει στην
πρεμιέρα, στις 28 Αυγούστου (στην ήττα από την Ανόρ-
θωση) κι από τότε… ξηρασία.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του επιτυχία κι
έδιωξε την πίεση της τελευταίας θέσης της βαθμολογίας,
αφού έφτασε τους 4 βαθμούς. Από την άλλη ο Ακρίτας
έχασε για δεύτερο σερί παιχνίδι και αγνοεί τη νίκη από την
πρεμιέρα. Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού η ΑΕΚ
εκτός και της Χλώρακας ο ΑΠΟΕΛ εντός έδρας.
Έξι αλλαγές στους πάγκους…

Πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος είχαμε δύο
αλλαγές προπονητών. Ο Ελλαδίτης Γιάννης Πετράκης αν-
τικατέστησε τον Νεντίμ Τούτιτς στον πάγκο του Ολυμπια-
κού και ο Πορτογάλος Ρικάρτο Σέου πήρε τη θέση του
Νίκου Ανδρονίκου στον πάγκο της Δόξας Κατωκοπιάς.

Με την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής άλλοι δύο προ-

πονητές απομακρύνθηκαν από τη θέση τους. Συγ-
κεκριμένα, ο Ντούσαν Ούχριν αποχώρησε από τον
πάγκο της Καρμιώτισσας και για δύο αγώνες βρέ-
θηκε ο Χρίστος Χαραλάμπους ως υπηρεσιακός
προπονητής. Ο Κύπριος τεχνικός έδειξε πολύ καλά
στοιχεία, όμως η διοίκηση προχώρησε στην πρόσ-
ληψη του Λευκορώσου Αλεξάντερ Κάτσκεβιτς. Αλ-
λαγή είχαμε και στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ο Ζόρζε Σίλας
αποχώρησε μετά το τέλος του αγώνα με την Ένωση
στη 2η αγωνιστική και για δύο παιχνίδια βρέθηκε
στον πάγκο ο Μάριος Ζαχαρίου, επίσης ως υπηρε-
σιακός προπονητής. Η ομάδα της Λεμεσού συμ-
φώνησε με τον Τσέντομιρ Γιανέφσκι, ο οποίος
έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι με τον  ΑΠΟΕΛ (0-
0), ενώ ο προπονητής της Καρμιώτισσας βρέθηκε

για πρώτη φορά στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
(1-0). Και οι δύο αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της 5ης

αγωνιστικής του Πρωταθλήματος. Στην ίδια αγωνιστική
φεύγουν ο Σωφρόνης Αυγουστής μετά το (0-0), με την
ΑΕΛ και ο Ντάρκο Μίλανιτς για την Ανόρθωση, που δέχ-
θηκε την οδυνηρή ήττα με (4-0) με την ΑΕΚ. Υπηρεσιακός
προπονητής του ΑΠΟΕΛ με την Καρμιώτισσα (0-0), ήταν
ο Μάκης Σεργίδης και στη συνέχεια ανάλαβε ο Βλάταν Μι-
λόγεβιτς.

Την ‘Κυρία’ ανάλαβε ο Ισπανός Τσίσκο Μουνιόθ και
έκανε την παρουσία του στον πάγκο με αντίπαλο τον
Απόλλωνα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’.
Τι έκαναν οι Ευρωπαίοι μας…
Λύγισε στην Πόλη

Η ΑΕΚ δεν φοβήθηκε τη δυναμικότητα της Φενέρμπα-
χτσε, όπως και το φανατικό κοινό της που γέμισε το ‘Σου-
κρού Σαράτσογλου’. Συγκεκριμένα ήταν 48.000 χιλιάδες θε-
ατές. Το πάλεψε, κυνηγώντας το καλύτερο, όμως δεν μπό-
ρεσε να έχει βαθμολογικό κέρδος. Ηττήθηκε από την
Τουρκική ομάδα (0-2), σε αγώνα για την 3η αγωνιστική του
Γιουρόπα Λιγκ. Αυτή ήταν και η πρώτη εκτός έδρας ήττα
της ΑΕΚ στην Ευρώπη.

2ος ΟΜΙΛΟΣ
1) Ρεν 6-4 7
2) Φενέρμπαχτσε 6-3 7
3) ΑΕΚ 2-4 3
4) Ντίναμο Κ. 2-5 0
Η συνέχεια ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε (13 Οκτωβρίου) και

Ντίναμο Κ. – Ρεν.
Άγγιξε το … θαύμα, πήρε το χειροκρότημα

Απέναντι σε ένα ποδοσφαιρικό μεγαθήριο, την Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ η Ομόνοια ‘άγγιξε’ το τέλειο, ωστόσο
δεν ήταν αρκετό, αφού ηττήθηκε με 2-3 στο ΓΣΠ. Οι πρά-
σινοι αν και προηγήθηκαν στο ημίχρονο (1-0) εντούτοις δεν
άντεξαν στην ποιότητα των ‘Κόκκινων διαβόλων’ και
έμεινα στον πάτο της βαθμολογίας για το Γιουρόπα Λιγκ. Η
ομάδα της πρωτεύουσας μπορεί να μην είχε την επιθετική
ορμή, κατέγραψε όμως καλά διαστήματα που μόνο καλά
μπορεί να πάρει απ’ αυτά.

5ος ΟΜΙΛΟΣ
1) Σοσιεδάδ 5-1 9
2) Μ. Γιουνάιτεντ 5-3 6
3) Σερίφ 3-4 3
4) Ομόνοια 3-8 0
Η συνέχεια (13 Οκτωβρίου): Μ. Γιουνάιτεντ – Ομόνοια,

Σοσιεδάδ – Σερίφ.
Δεν άντεξε και λύγισε στο φινάλε

Κόντρα σε ατυχίες και τραυματισμούς, ο Απόλλωνας
είδε στα μάτια την πρωτοπόρο του Ολλανδικού πρωτα-
θλήματος, Αλκμαάρ, αλλά δεν ήταν αρκετό. Οι γαλάζιοι
έδωσαν τα πάντα, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα με 3-2 στην
Ολλανδία.

Η ομάδα της Λεμεσού έκανε πολύ καλή εμφάνιση, δέχ-
θηκε όμως την ήττα με 3-2, χάρη σε γκολ στο 85΄ λεπτό. Να
θυμίσουμε ότι η Αλκμαάρ, προηγήθηκε δύο φορές όμως ο
Απόλλωνας κατάφερε να ισοφαρίσει, όμως λύγισε στο…
φινάλε.

Ο αγώνας ήταν για το Κόνφερενς Λιγκ.
5ος ΟΜΙΛΟΣ
1) Αλκμαάρ 8-3 9
2) Ντνίπρο 5-4 4
3) Βαντούζ 4-7 2
4) Απόλλων 4-7 1
Η συνέχεια (13 Οκτωβρίου): Απόλλων – Αλκμαάρ, Βαν-

τούζ – Ντνίπρο. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης



Tι είπαν... Tι έγραψαν
Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τις πραγμα-
τικότητες αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά την τουρκική βουλιμία, θα
πρέπει να γίνει κατανοητό πως όσο η διε-
θνής κοινότητα, όσο η ΕΕ εθελοτυφλούν,
αποδέχονται ή ανέχονται την τουρκική
συμπεριφορά είναι όπως να επιβραβεύουν τον θύτη, ο
οποίος θέλει να μετατρέπεται σε θύμα. Δεν εξηγείται άλλως
πως η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν. Είναι η ανοχή της Ευ-
ρώπης που τον εκτρέπει. Διαφορετικά δεν θα είχε το θρά-
σος να προβάλλει ότι επιδιώκει τη λύση των όποιων προ-
βλημάτων με φιλικό τρόπο με τα γειτονικά κράτη στη βάση
του διεθνούς δικαίου.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ευχή και προσδοκία όλων των Ελλήνων
και εμού προσωπικά είναι να μην αργήσει
πολύ ακόμα η μέρα εκείνη που οι Μορφί-
τισσες και οι Μορφίτες θα επιστρέψουν και
θα δώσουν νέα πνοή στη σκλαβωμένη
πόλη σας, τους κήπους και τους πορτοκα-
λεώνες σας. Δεν θα σταματήσουμε να επι-
διώκουμε για τη Μόρφου όπως και για όλες τις κατεχόμε-
νες περιοχές της Κύπρου τη δικαίωση του ιερού αγώνα για
ελευθερία.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Αυτό που με κάνει αισιόδοξο, είναι ότι το
δηλητήριο των λόγων της τουρκικής ηγε-
σίας δεν φτάνει τελικά στους λαούς. Έλλη-
νες και Τούρκοι είναι φίλοι που θέλουν να
ζουν και να προκόβουν ειρηνικά. Ξέρουν
ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει αν κάποιος
παραχαράσσει τους χάρτες της.
Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Έχει έρθει η ώρα η ΕΕ συλλογικά και συν-
τονισμένα να απαιτήσει από την Τουρκία
να ελέγξει τα σύνορά της, να αποτρέψει τις
παράνομες αναχωρήσεις από το έδαφός
της και να λάβει μέτρα κατά των παράνο-
μων διακινητών, ως οφείλει. Η προσπάθεια
της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το μετα-
ναστευτικό και η άρνησή της να τηρήσει τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, μάς προ-
καλεί ανησυχία και προβληματισμό, όπως άλλωστε μας
προκαλεί η εμπρηστική και αναθεωρητική ρητορική της.
Νότης Μηταράκης,
Υπουργός Μετανάστευσης της Ελλάδας.

Οι δεσμεύσεις για μετεγκατάσταση εκ μέ-
ρους κρατών μελών απέχουν πολύ, αποτε-
λούν ένα πολύ μικρό κλάσμα του πραγμα-
τικού αριθμού των παράτυπων αφίξεων σε
Μάλτα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα
τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος
έτους. Άνθρωποι πεθαίνουν γύρω μας, μία
τραγωδία μετά την άλλη, από τον Λίβανο μέχρι τον Ατ-
λαντικό». Οι Ευρωπαίοι πρέπει να παραδεχτούν ότι ο μόνος
τρόπος για να σωθούν ζωές είναι να εξαλείψουν μια για
πάντα το λαθρεμπόριο ανθρώπων.
Μπάιρον Καμιλέρι,
Υπουργός Εσωτερικών Μάλτας.

Ολοι συμμερίζονται την ανάγκη να συνεχί-
σουν να αποτελούν μια κοινή ομάδα και να
εργαζόνται ακούραστα έτσι ώστε η φωνή
των χωρών του Νότου να καταστεί κλειδί
στη διαδικασία μιας συμφωνίας επιτέλους
για ένα ρεαλιστικό, δίκαιο και αληθινό Ευ-
ρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και
Ασύλου.Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης γνωρίζουν ότι κα-
νένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν το βάρος της
ευθύνης συνεχίσει να πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στις
χώρες πρώτης εισόδου.
Φερνάντο Γκράντε-ΜαρλάσκαΓκόμεζ,
Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών.

Νέα μέλη για το Χορευτικό Συγκρότημα ΠΑΣΥΔΥ
Η Επιτροπή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ΠΑΣΥΔΥ καλεί όσα μέλη της Οργάνωσης ενδιαφέρονται να ενταχθούν

στο Χορευτικό Συγκρότημα ΠΑΣΥΔΥ, να επικοινωνήσουν με τη συνάδελφο Στάλω Μιχαήλ στο τηλέφωνο 22844449
ή στο email chmichael@pasydy.org.

Οι πρόβες του Χορευτικού πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη η ώρα 3:30 – 5:00 μ.μ. στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ στη
Λευκωσία.

Να σημειωθεί ότι η επιλογή των μελών του Χορευτικού θα γίνει από τον Χοροδιδάσκαλο, κ. Αντρέα Κιτρομηλίδη.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, 2022.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202216 Υπάλληλος
δημόσιος

Το θέμα επαναφοράς κανονικής ΑΤΑ στις 20 Οκτωβρίου 
στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος  

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνέλθει
σε συνεδρία την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  το Εργατικό Συμβουλευτικό
Σώμα. 

Με τη συνεχή και ανεξέλεγκτη άνοδο της ακρίβειας 
κορυφαίο θέμα για τους εργαζόμενους είναι η επαναφορά
της ΑΤΑ με πλήρη εφαρμογή σε ότι αφορά τα ποσοστά
προσαρμογής των απολαβών και τη  χρονική εφαρμογή 
του συστήματος ενώ από πλευρά των εργοδοτών τίθεται
το εντελώς αντίθετο αίτημα για την  πλήρη κατάργηση 
της ΑΤΑ. Αναμένεται ότι και οι δύο  πλευρές θα προβάλουν
τα έντονα τα αιτήματα τους με την πλευρά των εργαζο-
μένων να επισημαίνει ότι η πλήρης εφαρμογή ΑΤΑ παρα-
μένει το μοναδικό μέτρο για ανακούφιση από τα συνεχώς
επιδεινούμενα  πλήγματα της ραγδαία  ανερχόμενης ακρί-
βειας.

Στον πίνακα των 15 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  του
ΕΣΣ δεν περιλαμβάνεται το αίτημα για κατάργηση της νο-
μοθετικής πρόνοιας για το λεγόμενο penalty δηλαδή την
αποκοπή 12% από τις συντάξεις στους αφυπηρετούντες
πριν από το όριο αφυπηρέτησης που έχει  καθορισθεί  στο
65ο έτος. 

Από επίσημης πλευράς έχει δοθεί υπόσχεση για κατάρ-
γηση της νομοθετικής αποκοπής αναβάλλεται όμως η 
ετοιμασία της σχετικής  νομοθετικής πρότασης μέχρι να

εξασφαλισθεί η γνωμοδότηση αναλογιστή. Προβλήθηκε
επίσης από  επίσημης πλευράς και η άποψη ότι χωρίς αυτή
την προετοιμασία η κατάργηση του penalty θα επηρεάσει
δυσμενώς την εξασφαλισμένη  λειτουργία  του  όλου συν-
ταξιοδοτικού  συστήματος. 

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων  η απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού,
θέματα απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, η γονική άδεια, η
αγοράς υπηρεσιών και η  σχέση εργοδότη -εργοδοτουμέ-
νου, η καταπολέμηση της ψευδοαπασχόλησης κ.α. n

Δράσεις για ανακούφιση προσφύγων από την Ουκρανία 
στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών 

Προχθές Δευτέρα άρχισε
σε υβριδική μορφή η Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Περι-

φερειών και Πόλεων (European
Week of Regions and Cities) η
οποία θα ολοκληρωθεί αύριο
Πέμπτη με τη συμμετοχή περισ-
σότερων από  1000 ομιλητές από
όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Υπολογίζεται ότι οι περισσότε-
ροι από 1000 συμμετέχοντες με
ομιλίες τους  και συζητήσεις θα καλύψουν με τη συμβολή
τους 386 ώρες εργασίας στη διάρκεια των οποίων θα προ-
βληθούν 80 βιντεοταινίες έργων και προγραμμάτων τα
οποία ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών για επί-
λυση  προβλημάτων που αναφύηκαν λόγω της πανδημίας
του covid-19 και επηρέασαν και την πορεία  της πολιτικής
συνοχής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

Οι διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφε-
ρειών και Πόλεων στοχεύουν στη συμμετοχή μέγιστου
αριθμού πολιτών στην όλη διοργάνωση για κατάθεση και
ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που έχει επισύρει
ο πόλεμος στην Ουκρανία και  ειδικότερα στα προγράμ-
ματα πράσινης μετάβασης, εδαφικής συνοχής, ψηφιοποί-
ησης και ενίσχυσης των νέων. 

Επικεφαλής των οργανωτών της  Εβδομάδας είναι η 
Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων  Elisa

Ferreira και ο Πρόεδρος  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφε-
ρειών Vasco Alves Cordeiro. 
Στο επίκεντρο των δράσεων της
Εβδομάδας βρίσκεται η νέα 
Πολιτική Συνοχής,  η νέα γενιά 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
2021-2027 και η εφαρμογή  Δρά-
σεων Συνοχής για τους Πρόσφυγες
στην Ευρώπη από τη Ρωσία λόγω
της εισβολής στην Ουκρανία γνω-
στή ως CARE. 

Πρωταγωνιστές στην αντιμετώπιση των αναφυομένων
αυτών  προβλημάτων είναι οι περιφέρειες και οι τοπικές
τους κοινωνίες όπως και η νεολαία γι’ αυτό  κύριο χαρα-
κτηριστικό της  Εβδομάδας Περιφερειών είναι ο διάλογος
και η συμμετοχή. Είναι σ’ αυτά τα πλαίσια που η Επίτροπος
Ferreira θα συζητήσει επί  σκηνής τα υπό μελέτη θέματα σε
Διάλογο Πολιτών στον οποίο θα συμμετάσχουν 8 νεαροί
Ευρωπαίοι  οι οποίοι θα αναφερθούν σε συγκεκριμένες
δικές τους  εμπειρίες σε προσφορά Ευρωπαϊκής  Στήριξης σε
Ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Στο  πλαίσιο της Εβδομάδας θα επιδοθούν βραβεία σε
νέους δημοσιογράφους όπως και σε δράσεις εργαστηρίων
δημοσιογραφικής μορφής με επίκεντρο  την προσφορά
βοήθειας σε πρόσφυγες από την Ουκρανία  για εξεύρεση
απασχόλησης. n


