
Να εγκριθούν οι απαιτούμενες νέες θέσεις στον Προϋπολογισμό
για την  οριστική επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης  
Περιλαμβάνονται 403 νέες θέσεις  στον Προϋπολογισμό 2023

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό  για το 2023 έχουν
περιληφθεί πρόνοιες  για δημιουργία  403 νέων
θέσεων στη δημόσια υπηρεσία για την  αντιμετώπιση

του προβλήματος της υποστελέχωσης διαφόρων  υπηρε-
σιών, το οποίο θα επιλυθεί  σε σημαντικό βαθμό με την
έγκριση των νέων θέσεων και την ολοκλήρωση της πλή-
ρωσης τους. 

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις στον προτεινόμενο  Προ-
ϋπολογισμό 2023 αφορούν έξι νέες θέσεις στην μισθοδο-
τική  κλίμακα Α15(ii), 9 νέες θέσεις στην κλίμακα Α14(ii),
72 θέσεις στην Α13(ii), δύο θέσεις στην Α12(ii), επτά θέσεις
στην Α12, 39 θέσεις στην Α9-Α11-Α12, 82 θέσεις στην
Α11(ii), 58 θέσεις στην Α8-Α10-Α11, 42 θέσεις στην Α10(i),
τρεις θέσεις στην Α9(i), 43  στην Α8-Α9(i), 14 θέσεις στην
Α5(2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i) και 26 θέσεις στην Α2-Α5-Α7(ii). 

Οι νέες θέσεις που προτείνονται αφορούν  τη Δικαστική
Υπηρεσία, την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υφυπουργείο Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υφυπουργείο
Τουρισμού, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υφυ-
πουργείο Πολιτισμού, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Ανα-
πτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευ-
νών, τη Διοίκηση του  Υπουργείου Δικαιοσύνης, τις
Φυλακές, το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας,  τη Διοίκηση του Υπουργείου Εσω-
τερικών, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευ-
σης, την Πολιτική ΄Αμυνα, τις Εξωτερικές Υπηρεσίες, τη
Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, τα Τελωνεία, το
Τμήμα Φορολογίας, την Στατιστική Υπηρεσία, το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το Γενικό Διοικητικό
Προσωπικό, το Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, το Τμήμα

Πολιτικής Αεροπορίας και τη Διοίκηση του Υπουργείου
Υγείας. Θα περιληφθούν επίσης και οι νέες πρόσθετες ανε-
λικτικές θέσεις, για τους Δεσμοφύλακες.

Στην τελική διαμόρφωση των κυβερνητικών προτάσεων
για  νέες θέσεις στον Προϋπολογισμό του 2023 έχει 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο  η Οργάνωση μας με ενέρ-
γειες προς την Κυβέρνηση και   συνεχίζει να παρακολουθεί
τις συναφείς εξελίξεις με πάγιο στόχο το όλο θέμα της
ορθολογικής στελέχωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας να επι-
λυθεί οριστικά  με την έγκριση της δημιουργίας νέων
θέσεων στις υπηρεσίες για τις οποίες κρίνεται  ανεπαρκής 
η υφιστάμενη στελέχωση και δεν έχουν  περιληφθεί στον
προτεινόμενο κρατικό Προϋπολογισμό οι απαιτούμενες
νέες θέσεις. n

Βαθύτερα στη φτώχεια οδηγεί η
καλπάζουσα ακρίβεια και οι Συν-
δικαλιστικές Οργανώσεις εντεί-
νουν τον αγώνα για προστασία
των εργαζομένων.   σελ. 4

Οργανώσεις και ειδικοί ανα-
βαθμίζουν δράσεις και καθο-
δήγηση για αντιμετώπιση των
εντεινόμενων κοινωνικών
προβλημάτων.   σελ. 5
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Σε κοινή διακήρυξη τους οι
Συνδικαλιστικές Οργανώ-
σεις προγραμματίζουν κοι-
νές δράσεις και θέσεις για το

καλό του συνόλου του Κυπριακού λαού Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων με πάγιο στόχο ειρήνη και πρόοδο
σε μια ενωμένη ομόσπονδη Κύπρο στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Οικογένειας.   σελ. 16

Κοινή Διακήρυξη ΠΑΣΥΔΥ – ΚΤΑΜΣ

Ζητήσαμε επείγουσα σύγκληση 
συνεδρίας  ΜΕΠ για συζήτηση 
παρατεταμένων  εκκρεμών θεμάτων 

Εξαιρετικά επείγουσα σύγκληση
συνεδρίας της Μικτής Επιτροπής
Προσωπικού ζήτησε στις 18 Οκτω-

βρίου η Οργάνωση μας από το Γενικό Διευ-
θυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Πρό-
εδρος της ΜΕΠ για συζήτηση θεμάτων των
οποίων παρατείνεται  η εκκρεμότητα με
πολύ αρνητικές επιπτώσεις για μεγάλο
αριθμό  επηρεαζόμενων  συναδέλφων μας. 

Συγκεκριμένα ζητείται συζήτηση στη
ΜΕΠ για τα ακόλουθα επείγοντα θέματα:

• Μη συμπερίληψη στους Προϋπολογι-
σμούς του 2023 όλων των πτυχών που συν-

θέτουν το αίτημα για σταδιακή επαναφορά
των επιδομάτων με κατάργηση και της
καθολικής οριζόντιας αποκοπής του 15%
καθώς και του τρόπου υπολογισμού της
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση
στην κατάσταση που ίσχυε μέχρι τις
31.12.2012.

• Μονιμοποίηση/Δημιουργία Προοπτι-
κών Ανέλιξης Εργοδοτουμένων Αορίστου
Χρόνου (Ε.Α.Χ). 

• Επιταχυνόμενη ανέλιξη των χαμηλόμι-
σθων υπαλλήλων εντός των συνδυασμένων
κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii). n

Ολοκλήρωση της ψήφισης 
του Συνταξιοδοτικού
αναμένουν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
ΠΑΣΥΔΥ - ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ -
ΟΛΤΕΚ - ΣΑΚ - ΣΥΠΥΚ - ΟΗΟ

(ΣΕΚ) και ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) που υπέγρα-
ψαν τις συμφωνίες με το Κράτος για το
Συνταξιοδοτικό Σχέδιο στον Δημόσιο και
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα εκφράζουν την
ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση στις
17 Οκτωβρίου της κατ’ άρθρο συζήτησης
των σχετικών Νομοσχεδίων ενώπιον της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών
και Προϋπολογισμού της Βουλής.

Παράλληλα οι Οργανώσεις ευχαριστούν
τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα την
Πρόεδρό της για το ενδιαφέρον τους και το
εποικοδομητικό πνεύμα που επέδειξαν στο

πλαίσιο του θεσμικά καθορισμένου ρόλου
της Βουλής. 

Καταλήγοντας οι Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις επιβεβαίωσαν ότι προσβλέπουν
στην ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης
από την Ολομέλεια της Βουλής το συντο-
μότερο και στην άμεση ψήφιση των 
Νομοσχεδίων, ώστε να διασφαλιστούν τα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα χιλιάδων εργα-
ζομένων, που παραμένουν ανασφάλιστοι
για πάνω από μία δεκαετία ώστε να αρθεί η
κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι εργα-
ζόμενοι οι οποίοι αφυπηρετούν στο μεσο-
διάστημα, μέχρι την εφαρμογή του Νέου
Σχεδίου Συνταξιοδότησης. n

Στις 11 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου επέδωσε στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη την Έκθεση της ΕΔΥ για το 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες 
γράφουμε στις σελίδες 3 και 8.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Αλεξάνδρα Τζάμου, διορίζεται με δοκι-

μασία στη θέση Δασικού Λειτουργού,
Τμήμα Δασών, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξεως, από τις 3 Οκτωβρίου 2022: Μαρία Γε-
ωργίου, Σίμος Πλατής.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Πληροφορικής
(με δοκιμασία), Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-
φορικής, διορίζονται με δοκιμασία στη θέση
Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία, από τις
15 Σεπτεμβρίου 2022: Σωτήρης Βάσου,
Έλενα Δαμιανού.

O Θεόδωρος Θεοδώρου, Λειτουργός Γρα-
φείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (με δοκιμασία), διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Τελωνειακού Λειτουρ-
γού, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Μαρία Μιχαηλίδου-Αριστείδου, Τεχνι-
κός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
διορίζεται στη θέση Τελωνειακού Λειτουρ-
γού, Τελωνεία, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022.

Η Μαρία Χαραλάμπους, Κτηματολογικός
Γραφέας, διορίζεται στη θέση Τελωνειακού
Λειτουργού, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Αγγέλα Πρωτοπαπά, Λειτουργός Φο-
ρολογίας (με δοκιμασία), διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Τελωνειακού Λειτουργού,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Χρίστος Χριστοδούλου, Βοηθός Στατι-
στικών Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία, διο-
ρίζεται στη θέση Τελωνειακού Λειτουργού,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Άντρη Αχιλλέως, Βοηθός Στατιστικών
Ερευνών (με δοκιμασία), διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Τελωνειακού Λειτουργού,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Φωκάς Λάμπρου, Λειτουργός Δημό-
σιας Διοικήσεως και Προσωπικού (με δοκι-
μασία), Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, διορίζεται με δοκιμασία στη
θέση Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Επαμεινώνδας Γιαννούρης, Διοικητικός
Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
διορίζεται στη θέση Τελωνειακού Λειτουρ-
γού, Τελωνεία, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί (με
δοκιμασία), διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία,

από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022: Πασχάλης
Βέης, Δόνα Πιτσιλλίδου, Χρίστος Χαρίτου,
Χριστιάνα Χαραλάμπους.

Η Χρυστάλλα Ιωακείμ, Βοηθός Λογιστι-
κός Λειτουργός, Γενικό Λογιστήριο, διορί-
ζεται στη θέση Τελωνειακού Λειτουργού,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Τελωνειακού Λειτουργού, από τις 15
Σεπτεμβρίου 2022: Μαρία Τσερκέζου, Πα-
ναγιώτα Χαραλάμπους, Ανδρέας Μαλιαπ-
πής, Έλενα Βιολάρη, Άντρη Δημητρίου, Μά-
ριος Θεοδωρίδης, Μαρία Κυπριανού, Άν-
τρια Παπαγεωργίου, Γιαννάκης Στυλιανού,
Ανδρέας Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος
Παλή, Κωνσταντίνα Χρυσοστόμου, Ολυμ-
πία Μιχαήλ.

Η Ιωάννα Παρίση, διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Τελωνειακού Λειτουργού, από
τις 3 Οκτωβρίου 2022.

Η Άννα Αναξαγόρα, Τεχνικός Μηχανικός,
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, διορίζε-
ται στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστη-
ρίου, σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προ-
σόντα της Κατηγορίας A΄, της δημοσίευσης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Μαρίνος Μιχαήλ, Λειτουργός Προ-
γραμματισμού (με δοκιμασία), Γενική Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης, διορίζεται με δοκιμασία
στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου,
σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα της
Κατηγορίας A΄, της δημοσίευσης στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, από τις
15 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρής, Λειτουργός
Φορολογίας (με δοκιμασία), Τμήμα Φορο-
λογίας, διορίζεται με δοκιμασία στη θέση
Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, σύμφωνα
με τα Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγο-
ρίας A΄, της δημοσίευσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερ.
06.03.2020, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Έλενα Αντωνιάδου, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, διορίζεται στη θέση Λειτουρ-
γού Γενικού Λογιστηρίου, Γενικό Λογιστή-
ριο, σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα
της Κατηγορίας A΄, της δημοσίευσης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με
ημερ. 06.03.2020, από τις 15 Σεπτεμβρίου
2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου,
σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα της

Κατηγορίας A΄, της δημοσίευσης στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, από τις
15 Σεπτεμβρίου 2022: Ανδρέας Γεωργίου,
Σοφία Γούλα, Ειρήνη Έλληνα, Αλεξάνδρα
Θεοδώρου, Μάριος Κακούρης, Μιχάλης
Κτωρής, Αλέξης Συλικιώτης, Σοφία Συμεού,
Μάρια Χατζημηνά.

Ο Αντώνης Αποστόλου διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Γενικού Λο-
γιστηρίου, σύμφωνα με τα Απαιτούμενα
Προσόντα της Κατηγορίας Β΄, της δημοσί-
ευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου,
σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα της
Κατηγορίας Γ΄, της δημοσίευσης στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, από τις
15 Σεπτεμβρίου 2022: Παναγιώτα Κούλ-
λουρου, Δημήτριος Κωνσταντίνου.

Ο Θεοχάρης Καραολίδης, διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Βοηθού Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της
Ουρολογίας, από τις 3 Οκτωβρίου 2022.

Η Χρυστάλλα Παναγή διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Λειτουργού Συντονισμού,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο
Οικονομικών, από τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Η Μαρία Ιλαρίωνος διορίζεται με δοκιμα-
σία στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστη-
ρίου, Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τα
Απαιτούμενα Προσόντα της Κατηγορίας Γ΄,
της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, από τις 17 Οκτωβρίου
2022.

Ο Σπύρος Παπαγιάννης διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Μηχανολόγου Μηχανι-
κού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπη-
ρεσιών, από τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Ο Aντώνης Αντωνίου διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
με προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική,
από τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Ο Γιώργος Προκοπίου διορίζεται με δοκι-
μασία στη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
με προσόν στην Ηλεκτρονική Μηχανική,
από τις 17 Οκτωβρίου 2022.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Μαρία Αδαμίδου, Διευθυντής Υπηρε-
σίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτο-
πισθέντων, προάγεται στη θέση Διευθυντή
Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετα-
νάστευσης, από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Ευλαβία Χρήστου-Ψαρά, μόνιμος Βοη-
θός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ακτι-
νολογίας), προάγεται στη θέση Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικό-
τητα της Ακτινολογίας, από την 1η Οκτω-
βρίου 2022.

O Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης (Ουρολογίας), προάγε-
ται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Ουρο-
λογίας, από τις 3 Οκτωβρίου 2022.

Η Τασούλα Αναστασιάδου, Λειτουργός
Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Νοσοκο-
μειακού Εργαστηρίου Α΄, από την 1η Οκτω-
βρίου 2022.

Η Στέλλα Καστελλάνη, Ανώτερη Ακτινο-
γράφος, προάγεται στη θέση Επιθεωρήτριας
Ακτινογράφου, από την 1η Οκτωβρίου
2022.

Ο Ιωάννης Αναστασιάδης, Ακτινογρά-
φος, προάγεται στη θέση Ανώτερου Ακτι-
νογράφου, από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Κατερίνα Δημητριάδου, Λειτουργός
Εσωτερικού Ελέγχου Α΄, Υπηρεσία Εσωτε-
ρικού Ελέγχου, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, από
τις 15 Οκτωβρίου 2022.

Ο Χρίστος Κοτζιάπασιης, Τελωνειακός
Λειτουργός Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρου Τελωνειακού Λειτουργού, από την 1η
Οκτωβρίου 2022.

Οι πιο κάτω Εξεταστές Τελωνείων, 1ης
Τάξης, προάγονται στη θέση Βοηθού Τε-
λώνη, από την 1η Οκτωβρίου 2022: Άννα
Λάμπρου, Κίκα Παυλίδου.

Οι πιο κάτω Γραμματειακοί Λειτουργοί,
Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, προάγον-
ται στη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λει-
τουργού, από την 1η Οκτωβρίου 2022: ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΚΚΟΥΤΟΥ, ΓΙΑΝ-
ΝΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΚΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ-ΜΑΤΣΟΥΚΑ.

Οι πιο κάτω Γραμματειακοί Λειτουργοί,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Γραμματει-
ακού Λειτουργού, από την 1η Οκτωβρίου
2022: ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΤΟΥ, ΑΝ-
ΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΕΡΙ-
ΣΤΙΑΝΗ, ΕΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ-ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΜΙΤΣΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΙΛΛΗ.

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
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Στην Επίσημη Εφημερίδα της 14ης

Οκτωβρίου δημοσιεύθηκαν οι πιο
κάτω κενές θέσεις. 

Μίας κενή θέση Πρώτου Συντηρητή
Δασών στο Τμήμα Δασών, θέση Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής με μισθό
Α14(ii).   

Τρεις κενές θέσεις Μετεωρολογικού Βοη-
θού στο Τμήμα Μετεωρολογίας, θέση Πρώ-
του Διορισμού με μισθό Α2–Α5–Α7(ii) Συν-
δυασμένες Κλίμακες. 

Μία κενή θέση Λειτουργού Εμπορίου και
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμ-
πορίου και Βιομηχανίας, θέση Πρώτου Διο-
ρισμού με μισθό Α8-Α10-Α11 Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες.

Τέσσερις κενές θέσεις Λειτουργού Αφε-
ρεγγυότητας στο Τμήμα Αφερεγγυότητας ,
θέση Πρώτου Διορισμού με μισθό Α8-Α10-
Α11 Συνδυασμένες Κλίμακες. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-

νικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διό-
δου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eser-
vices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή
4 Νοεμβρίου  2022 και ώρα 14:00. 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 21ης Οκτω-
βρίου δημοσιεύθηκαν οι πιο κάτω κενές θέ-
σεις. 

Τρεις κενές θέσεις Λειτουργού Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων  στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων θέση Πρώτου Διορισμού και Προ-
αγωγής με μισθό Α8-Α10-Α11 Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες. 

Αιτήσεις  υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διό-
δου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eser-
vices.cyprus.gov.cy) μέχρι την Παρασκευή,
11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. n

Κενές θέσεις που δημοσιεύθηκαν 
στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνέχεια στη σελ. 12
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Για το έργο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος της κ. Γεώρ-
γιος Παπαγεωργίου παρέθεσε συνέν-

τευξη Τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληρο-
φοριών μετά την επίδοση της ετήσιας έκθε-
σης της Επιτροπής στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

Ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε το έργο
της ΕΔΥ για το 2021, τις νέες ρυθμίσεις μετά
την ψήφιση των μεταρρυθμιστικών Νόμων
για τη Δημόσια Υπηρεσία και τη νομοθεσία
για δημιουργία και λειτουργία Εξεταστικών
Κέντρων από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτι-
κού τομέα.

Τόνισε με την ευκαιρία ότι όραμα της Επι-
τροπής είναι η στελέχωση της Δημόσιας
Υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσω-
πικό προκειμένου να διασφαλίζεται η εύ-
ρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της,
με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος της
Επιτροπής είναι, μέσα από μια συνεχή προ-
σπάθεια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας
της, να παρέχει υπηρεσίες υψίστης ποιότη-
τας, με διαφάνεια και πλήρη σεβασμό στον
πολίτη, με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις
και τη νομολογία του Ανωτάτου και του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου και με πιστή προσή-
λωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της αμε-

ροληψίας, της απροσωποληψίας και της αν-
τικειμενικότητας, με τρόπο που να προάγει
το περί δικαίου αίσθημα του πολίτη.

Ο κ. Παπαγεωργίου αναφερόμενος στις
εργασίες της Επιτροπής για το 2021, επισή-
μανε ότι παρά τα προβλήματα που δημιούρ-
γησε η πανδημία του COVID-19, η ΕΔΥ κα-
τέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια συνέχισης
των εργασιών της, στο προφίλ των δημο-
σίων υπαλλήλων καθώς και στη μεταρρύθ-
μιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι κυριότε-
ρες αλλαγές που προβλέπονται με τις νέες
ρυθμίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
την εισαγωγή νέας κατηγορίας θέσεων
«Διατμηματικής Προαγωγής», την εφαρ-
μογή μετρήσιμων κριτηρίων με προκαθορι-
σμένες βαρύτητες για όλες τις θέσεις, περι-
λαμβανομένων και των Διευθυντικών θέ-
σεων, τη θεσμοθέτηση νέου Συστήματος
Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων και
την εισαγωγή του θεσμού του Εξεταστικού

Κέντρου.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου

αναφορικά με το γραφειοκρατικό σύστημα
στο Δημόσιο, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε
«σαν πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας
εκείνο που θα πω είναι ότι σε κάποιες διαδι-
κασίες όντως υπάρχει γραφειοκρατία που
μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους.
Μπορεί να οφείλεται στην ατολμία εκείνων

που έχουν να διεκπεραιώσουν ένα θέμα
γιατί φοβούνται μήπως κριθούν αρνητικά,
μπορεί να οφείλεται στις νομοθεσίες και
στις διαδικασίες που προβλέπουν οι νομο-
θεσίες ότι πρέπει να ακολουθήσουν. Κατά
την άποψη μου, και είναι η άποψη ενός πο-
λίτη και όχι η άποψη του Προέδρου της
ΕΔΥ, το μεγαλύτερο μέρος της γραφειοκρα-
τίας που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις
οφείλεται στους κανονισμούς και τις νομο-
θεσίες και η γραφειοκρατία επιστημονικά,
από την εποχή του Weber που την έχει ει-
σαγάγει, είναι μηχανισμός ελέγχου. Είναι
διαδικασία για να μπορείς να ελέγχεις ότι
αυτός που κάνει μια Α εργασία την κάνει
όπως απαιτείται».

Παράλληλα, σε άλλη ερώτηση για το νέο
σύστημα προαγωγών και τον ρόλο που έχει
το αρμόδιο Τμήμα για το οποίο γίνεται η
προαγωγή, ο κ . Παπαγεωργίου ανάφερε ότι
«τα Εξεταστικά Κέντρα είναι ανεξάρτητα.
Ούτε η ΕΔΥ έχει τη δυνατότητα παρέμβα-
σης στο έργο τους, στη θεματοθέτηση, στα
δοκίμια. Είναι εντελώς ευθύνη του Εξετα-
στικού Κέντρου που θα το οργανώσει και θα
το διεκπεραιώσει».

Περισσότερα για την παρουσίαση του
Προέδρου της ΕΔΥ στη σελίδα 8 και 
στην ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/
assets/pdf/newsroom/2022/10/20221011_
EDY%20PRESENTATION.pdf. n

Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της ΕΔΥ 
για το έργο της Επιτροπής και την Ετήσια Έκθεση

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε την
11η Οκτωβρίου στο Προεδρικό Μέ-

γαρο την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Δη-
μόσιας Υπηρεσίας για το 2021.

Επιδίδοντας την έκθεση, ο Πρόεδρος της
ΕΔΥ κ. Γιώργος Παπαγεωργίου είπε ότι «το
2021 παρόλο που επισυνέβησαν δύο γεγο-
νότα, το ένα ήταν η πανδημία και το άλλο
ήταν ότι στις 2.7.2021 ανέλαβε η νέα Επι-
τροπή, όχι μόνο δεν έπεσαν οι ρυθμοί της
Επιτροπής, αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των
θεμάτων που εξέτασε χάρη στους εξαίρε-
τους συνεργάτες της.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ εξέφρασε ευχαρι-
στίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλ-
λει την Επιτροπή, σημειώνοντας ότι «προ-
σπαθήσαμε και προσπαθούμε να ανταπο-
κριθούμε με επάρκεια στο πολύ δύσκολο
έργο που προσπαθούμε να διεκπεραι-
ώσουμε.

Χάρη στη δική σας πολιτική βούληση κ.

Πρόεδρε, τόνισε, το 2021 ολοκληρώθηκε η
συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στη Δημό-
σια Υπηρεσία, ψηφίστηκε αρχές του χρόνου
και τώρα έχουμε μια μεγάλη πρόκληση ενώ-
πιον μας για να υλοποιήσουμε αυτή τη με-
ταρρύθμιση που θα διασφαλίσει περισσό-

τερο τη διαφάνεια και τα αντικειμενικά κρι-
τήρια».

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης, παραλαμβάνοντας την έκθεση, εξέ-
φρασε ευχαριστίες και συγχαρητήρια για το
έργο που επιτελεί η Επιτροπή.

Πρόσθεσε ότι «πολλές φορές μπορεί να
λέγονται ή να ακούγονται διάφορα αλλά
τηρώντας τους κανόνες αξιοκρατίας με
βάση μετρήσιμα κριτήρια, με βάση τις συ-
νεντεύξεις, κάθε χρόνο παρουσιάζονται
βελτιωμένες επιδόσεις της Επιτροπής, με
σημαντικότερο τη μείωση και των αντιδρά-
σεων. Και από αυτό διαφαίνεται το ορθό του
έργου που επιτελείτε. Δεν έχω αμφιβολία ότι
θα συνεχίσετε έτσι».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ότι «άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη
λήξη της θητείας του και θα παρακολουθεί
εξ αποστάσεως την πρόοδο της χώρας.

Κάποια στιγμή είπε, ελπίζω να αναγνωρι-
στούν κάποιες από τις σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις κατά την περίοδο της προεδρίας
μου. Όταν ο κονιορτός του προεκλογικού
και της αρνητικότητας ξεπεραστεί, πιστεύω
ότι θα υπάρξει αναγνώριση και των (ορθών)
επιλογών», προσθέτοντας ότι υπήρξαν φυ-
σικά και ορθές και εσφαλμένες επιλογές και
πως αυτά είναι ανθρώπινα. n

Τέλος της Θερινής Ώρας 
από την ερχόμενη Κυριακή

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας ανακοίνωσε ότι η περίοδος της Θερινής
Ώρας για το 2022 τερματίζεται την ερχόμενη Κυ-
ριακή 30 Οκτωβρίου, η ώρα 04:00 το πρωί. Κατά
την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέ-
πει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω.

Σχετικό Διάταγμα είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις
9 Ιουλίου 2021. 

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. n



ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20224 Υπάλληλος
δημόσιος

Ηκαλπάζουσα ακρίβεια οδηγεί εκατομμύρια ηλικιω-
μένων συνεχώς βαθύτερα μέσα στη φτώχεια σε ολό-
κληρο τον κόσμο, επεσήμανε σε ανάλυση της η Συ-

νομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC με την ευ-
καιρία της διεθνούς ημέρας ηλικιωμένων, η οποία
γιορτάζεται σε παγκόσμια κλίμακα την 1η Οκτωβρίου. 

Σε ανάλυση της η ΣΕΣ αναφέρει ότι ήδη άτομα άνω των
65 ετών αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην
εξόφληση των λογαριασμών τους για κατανάλωση ενέρ-
γειας σε ποσοστό ένα άτομο στα δέκα να παραμένει χωρίς
θέρμανση στις ψυχρές μέρες του χειμώνα . Προσθέτει η ΣΕΣ
ότι τα ηλικιωμένα άτομα είναι περισσότερο ευάλωτα σε ότι
αφορά την ανάγκη για θέρμανση διότι περνούν τον περισ-
σότερο χρόνο τους στο σπίτι την χειμερινή περίοδο. 

Προσθέτει η Συνομοσπονδία ότι η κατάσταση εξελίσσε-
ται περισσότερο αρνητικά για τους ηλικιωμένους διότι οι
κρατικές συντάξεις δεν προσαρμόζονται στην άνοδο του
πληθωρισμού με αποτέλεσμα η αγοραστική τους αξίας να
έχει μειωθεί κατά 19%. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση σε
Ευρωπαϊκές χώρες η αγοραστική δύναμη των συντάξεων
έχει μειωθεί στην Κύπρο κατά 8,3%, στην Αυστρία κατά
6,2% στο Βέλγιο κατά 1,4%, στην Εσθονία κατά 10.3%, στη

Γαλλία κατά 5,5% στην Ουγγαρία κατά 18,6%, στην Ιταλία
κατά 7,3%, στην Πορτογαλία κατά 8,2% και κατ’ εξαίρεση
στην Ισπανία μόνο κατά 0.4%. 

Στοιχεία που ετοιμάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συνδικα-
λιστικό Ινστιτούτο ETUI έχουν καταδείξει ότι το ένα πέμ-
πτο του συνόλου των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
συγκεκριμένα 17.7 εκατομμύρια ηλικιωμένα άτομα βρί-
σκονται από πέρυσι κάτω από το όριο της φτώχιας και αδυ-
νατούν να εξασφαλίσουν θέρμανση τους ψυχρούς μήνες του
χειμώνα. 

Η ΣΕΣ και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων και
Ηλικιωμένων ζητούν αμέσως λήψη των ακόλουθων μέτρων
για αντιμετώπιση των προβλημάτων διαβίωσης των ηλι-
κιωμένων. 

• Αμέσως αύξηση των κρατικών συντάξεων ώστε να συμ-
βαδίζουν με την άνοδο του δείκτη τιμών

• Ειδικά επιδόματα σε πρόσωπα τα οποία αδυνατούν να
εξοφλήσουν λογαριασμούς ενέργειας

• Απαγόρευση σε εταιρείες ενέργειας να αποσυνδέουν πε-
λάτες τους που αδυνατούν να εξοφλήσουν λογαριασμούς
τους

• Επιβολή ειδικών φόρων σε εταιρείες που πραγματοποι-
ούν υπερβολικά κέρδη από την πώληση ενέργειας. n

Κάτω από το όριο φτώχειας ηλικιωμένοι στην ΕΕ
Επισημαίνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
Μείωση αγοραστικής δύναμης συντάξεων στην Κύπρο 8,3% Ηφετινή Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-

γασία άρχισε την περασμένη Δευτέρα 24 Οκτω-
βρίου με δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία πα-

ρουσιάστηκαν τα ευρήματα έρευνας για τα εργατικά ατυ-
χήματα στην Κύπρο την 20ετία 1999 – 2020. Διοργανωτές
της διάσκεψης ήσαν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το
Κέντρο Αρμοστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στημίου Κύπρου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). 

H διάσκεψη τύπου επικεντρώθηκε στα βασικά ευρήματα
της επιστημονικής ανάλυσης των δεδομένων που διατηρεί
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορά τα εργατικά
ατυχήματα στην Κύπρο καλύπτοντας την χρονική περίοδο
1999-2020. Η Έρευνα που διενεργήθηκε για πρώτη φορά
στην Κύπρο είναι από τις πολύ λίγες αυτού του είδους που
έγιναν παγκόσμια. 

Η 20ετής και πλέον έρευνα σκιαγραφεί την πορεία των
εργατικών ατυχημάτων στην Κύπρο παρέχοντας ολοκλη-
ρωμένη εικόνα σχετικά με τους παράγοντες που συνδυα-
στικά μπορεί να οδηγήσουν σε εργατικό ατύχημα. Απώτε-
ρος στόχος είναι  τα ευρήματα της έρευνας να αποτελέσουν
το έναυσμα για περαιτέρω στρατηγικό σχεδιασμό και ανά-
ληψη συλλογικών δράσεων ώστε να ενισχυθεί η προσπά-
θεια για ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και
υγείας και βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας
στους χώρους εργασίας με αποτέλεσμα την ουσιαστική μεί-
ωση των εργατικών ατυχημάτων. n

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου υπογράφηκε
η σύμβαση για την ανάπτυξη και εγ-
κατάσταση της Ολοκληρωμένης

Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων ύψους
€14 εκατ. του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών
και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ώστε με την
ολοκλήρωση του να παρέχεται πλήρης ηλε-
κτρονική εξυπηρέτηση αιτήσεων χωρίς την
ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Το έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης
προσπάθειας καθολικού εκσυγχρονισμού
του κράτους, η οποία θέτει στο επίκεντρο
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εστιάζει
στο τρίπτυχο ταχύτητα-ασφάλεια-αποτελε-
σματικότητα.

Τη σύμβαση υπέγραψαν η Διευθύντρια
του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής κα
Ανδριάνα Αχιλλέως και εκ μέρους της ανα-
δόχου εταιρείαςο Γενικός Διευθυντής της
Net U Consultants Δημήτρης Νησιώτης,
στην παρουσία της Υπουργού Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας

Πηλείδου και του Υφυπουργού Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυ-
ριάκου Κόκκινου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στα €14 εκατ., εκ των οποίων τα €6,6 εκατ.
από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Εθνικού

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Κύπρος το αύριο». Αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί το 1ο εξάμηνο του 2025.

Το έργο τεχνολογικής αναβάθμισης του
ΤΕΕΔΙ αναμένεται να συμβάλει καθορι-
στικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της Κύπρου ως κέντρο παροχής υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών για εταιρείες και άλλα
νομικά πρόσωπα, «μέσα από τη δημιουργία
μίας αποτελεσματικής, γρήγορης και σύγ-
χρονης υπηρεσίας που θα βασίζεται πάνω σε
νέες απλοποιημένες διαδικασίες και θα υπο-
στηρίζεται από σύγχρονα πληροφοριακά
συστήματα, που θα εξυπηρετούν υφιστάμε-
νες και μελλοντικές ανάγκες του Τμήμα-
τος». Με την ολοκλήρωση του πληροφο-
ριακού συστήματος σε 30 μήνες θα παρέχε-
ται πλήρης ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των
αιτήσεων χωρίς φυσική παρουσία και χωρίς
την ανάγκη καταχώρισης εγγράφων σε
όποιο στάδιο της διαδικασίας. n

Προς πλήρη ψηφιακή μετάβαση οδεύει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα βρίσκεται σε
συνεχώς αναβαθμιζόμενη κινητοποίηση για την αν-
τιμετώπιση της συνεχώς ανερχόμενης ακρίβειας και

του κόστους διαβίωσης. 
Επικεφαλής των κινητοποιήσεων είναι η Συνομοσπονδία

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC η οποία είχε αναλάβει τον
συντονισμό διαδήλωσης στο Στρασβούργο στις 5 Οκτω-
βρίου με την ευκαιρία της πραγματοποίησης εκεί της συνε-
δρίας της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Ακολούθησε
σύσκεψη των συνδικαλιστών ηγετών με Ευρωβουλευτές
στους οποίους τονίστηκαν από τη Συνδικαλιστική πλευρά
οι καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις
οικογένειες τους από τη ραγδαία αύξηση των τιμών.

Η ETUC ζητά ανάληψη αποτελεσματικής δράσης τόσο
από την ΕΕ όσο και από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρα-
τών μελών περιλαμβανομένων αυξήσεων και διασφάλισης
των απολαβών των εργαζομένων, επιβολή φορολογίας στα
κέρδη και επιβολή πλαφόν στις τιμές αγαθών. 

Η ETUC ζητά επίσης στήριξη της διαδικασίας συλλογι-

κών διαπραγματεύσεων και στοχευμένες χορηγίες σε χα-
μηλοαμειβόμενους οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις
αυξήσεις στις τιμές με κορυφαίο το κόστος για την ενέρ-
γεια. 

Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και συνεχώς αναβαθμί-
ζονται και στο επίπεδο των κρατών μελών. 

Στη Τσεχία και τη Σλοβακία πραγματοποιήθηκαν πανε-
θνικές διαδηλώσεις στις 8 Οκτωβρίου με αίτημα τη λήψη
μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος του ανερχόμε-
νου κόστους διαβίωσης. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
στις δύο χώρες καλούν τις οικείες κυβερνήσεις να προβούν
επειγόντως σε μέτρα για στήριξη των νοικοκυριών από τον
καλπάζοντα  πληθωρισμό ειδικότερα ως αποτέλεσμα του
συνεχώς αυξανόμενου κόστους της ενέργειας. Οι Οργανώ-
σεις ζητούν γενική αύξηση απολαβών  ειδικότερα των χα-
μηλότερων απολαβών και καλούνται οι κυβερνήσεις να πε-
ριλάβουν στον προϋπολογισμό 2023 μόνιμες αυξήσεις μι-
σθών στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Με ικανοποίηση καταγράφεται η ανταπόκριση στα αιτή-

ματα των συνδικάτων σε μερικές από τις εθνικές κυβερνή-
σεις, όπως στη Γερμανία και την Ισπανία όπου οι κυβερνη-
τικές προτάσεις κρίνονται θετικές. Αντίθετα στην Ελβετία
εντείνονται οι κινητοποιήσεις των Συνδικάτων με αίτημα
την ουσιαστική αύξηση των απολαβών ώστε να ανταπο-
κρίνονται στην άνοδο του κόστους διαβίωσης. Στην πε-
ριοχή Φριπούρ απορρίφθηκε κυβερνητική πρόταση για αύ-
ξηση 2.3% και ζητείται αύξηση τουλάχιστον 4% στις απο-
λαβές. Στη Γενεύη τη Ζυρίχη, το Νιουσατέλ και τη Βέρνη
ζητείται αύξηση 5% και απορρίπτεται κυβερνητική πρόταση
για αύξηση 3% για εξισορρόπηση των απολαβών. n

Αύξηση απολαβών ζητά το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα
για αντιμετώπιση της καλπάζουσας ανόδου του πληθωρισμού 

Με πορίσματα   έρευνας 
για εργατικά ατυχήματα
εγκαινιάσθηκε η Εβδομάδα
Ασφάλειας και Υγείας  
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Δεν είναι Bullying πλέον!! Είναι ΒΙΑ!!

Μία πρόσφατη αυτοκτονία ενός
14χρονου στον Κολωνό εξαιτίας
του συστηματικού εκφοβισμού

που δεχόταν από τους συμμαθητές άνοιξε
τη συζήτηση και πάλι γύρω από τα αυξη-
μένα περιστατικά Bullying και σχολικού εκ-
φοβισμού. 

Σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη
στην Ελληνική Κρατική Τηλεόραση η δικη-
γόρος Εβίτα Βαρελά και ο ψυχίατρος Δη-
μήτρης Σούρας έδωσαν αρκετές ενδιαφέ-
ρουσες απόψεις όσον αφορά την
υφιστάμενη κατάσταση. 

«Η λέξη μπούλινγκ (bullying) υποβαθμί-
ζει το έγκλημα στους ανήλικους παραβάτες.
Είναι ένα σύνθετο έγκλημα το μπούλινγκ
διότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένα η έννοια.
Στην ουσία μιλάμε για εγκληματικές πρά-
ξεις, για αδικήματα πάρα πολύ σοβαρά.
Ανάλογες είναι και οι προεκτάσεις αυτού
του φαινομένου. Δεν μπορούμε συνέχεια να
τα ρίχνουμε στην παραμέληση εποπτείας
όσον αφορά και τις οικογένειες των ανήλι-

κων εγκληματιών που διώκονται», δήλωσε
στην ΕΡΤ η κ. Βαρελά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Από τις Έξι» 
η νομικός υποστήριξε ότι «υπάρχει το αδί-
κημα της παραμέλησης ανηλίκου από την
τέλεση μίας αξιόποινης πράξης. Διώκονται
όποιοι έχουν την εποπτεία αυτών, είτε είναι
γονείς ή εκπαιδευτικοί». Και όπως τόνισε,
«πρέπει να αλλάξει η κατάσταση της 
εποπτείας στα σχολεία και σε νομοπαρα-
σκευαστικό επίπεδο γιατί βλέπουμε ότι
υπάρχει ατιμωρησία σε αυτό το φαινόμενο.
Δεν μπορεί τα σχολεία να είναι οπλοστά-
σια».

Αναφερόμενη στα περιστατικά ενδοσχο-
λικής βίας που γίνονται γνωστά τον τελευ-
ταίο καιρό επισήμανε ότι «υπάρχει ένα επι-
κίνδυνο φαινόμενο σε εξέλιξη. Είναι πολύ
δύσκολη η κατάσταση που πρέπει να αντι-
μετωπίσει η Πολιτεία αυτή την στιγμή. Είναι
μεν ανήλικοι, αλλά είναι εκκολαπτόμενοι
παραβάτες. Υπάρχουν παιδιά που είναι
απροστάτευτα και μπορούν να πέσουν θύ-

ματα συμμοριών».
Σχολιάζοντας τις ευθύνες των εκπαιδευ-

τικών στο σχολείο που έχασε τη ζωή του ο
14χρονος η  κ. Βαρελά  υποστήριξε ότι
ορθώς πρέπει να διερευνηθεί το τι έγινε
καθώς κανείς δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι
δεν ήξερε τι συνέβαινε στο συγκεκριμένο
σχολείο.

«Έβγαλα από το λεξιλογιό μου τη
λέξη μπούλινγκ και σχολικό εκφοβισμό. Αν-
τικαθίσταται με τη λέξη βία. Είναι μία ανε-
λέητη βία που πλέον έχει πάρει διαστάσεις
επικίνδυνες» κατέθεσε ο ψυχίατρος Δημή-
τρης Σούρας,  περιγράφοντας τα δεκάδες
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ανά την
Ελλάδα.

«Δεν είναι ενήλικες, είναι ακόμη ανήλικοι.
Είναι ακόμα έφηβοι και όμως εξασκούν τη
βία. Ο σχολικός εκφοβισμός με τα υπονο-
ούμενα και τα μαλώματα έχει τελειώσει.
Έχουμε περάσει σε καταστάσεις που πρέπει
να απασχολήσουν την Πολιτεία», δήλωσε
στην ΕΡΤ ο γνωστός ψυχίατρος.

Αναφερόμενος στο τι πρέπει να αλλάξει
είπε ότι δεν αρκούν λόγια, αλλά θα πρέπει
να μπουν ειδικοί ψυχολόγοι στα σχολεία.
«Να κάνουμε τη σχολή γονέων που υπάρ-
χει σε όλο τον κόσμο, μία φορά το μήνα, για
να ενημερώνονται οι γονείς» είπε και πρό-
σθεσε ότι «πίσω από κάθε παιδί ψάξε
γονιό».

Ο κ. Σούρας συμπλήρωσε σχετικά ότι «αν
δεν υπάρξουν συγκεκριμένοι νόμοι και συμ-
περιφορές δεν πρόκειται να αλλάξει τί-
ποτα» κατακρίνοντας ότι έχουμε φτάσει στο
σημείο να πηγαίνει η αστυνομία στο σχο-
λείο. n

Κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης πε-
ριόδου της ζωής μας όλα φαίνονται
να είναι εκτός ελέγχου. Η πανδημία,

ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή
κρίση, οι τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, η οικονομική κρίση  και τόσα άλλα θέ-
ματα μας προβληματίζουν διαρκώς. Κι
όμως, υπάρχουν πέντε πράγματα που βρί-
σκονται πάντα κάτω από τον έλεγχό μας : η
στάση μας, οι λέξεις μας, η δράση μας, η
συμπεριφορά μας και η προσπάθειά μας. 

Το πρώτο που μπορούμε να ελέγξουμε
είναι η στάση μας. Η στάση μας είναι προ-
ϊόν της ποιότητας των σκέψεων μας. Οι
ωφέλιμες, θετικές σκέψεις αυτόματα δημι-
ουργούν συναισθήματα χαράς, αισιοδοξίας,
θετικών προσδοκιών και η δράση που ακο-
λουθεί με το σώμα μας είναι ωφέλιμη
δράση. Τα τρία μαζί, η σκέψη, η ποιότητα
συναισθημάτων και δράση του σώματος,
οδηγούν σε ωφέλιμα συναισθήματα. Όταν
όμως αφήνουμε τα δύσκολα να επηρεάζουν
την ποιότητα των σκέψεων αρνητικά, οι
σκέψεις μας δημιουργούν αρνητικά συναι-
σθήματα που οδηγούν σε αρνητική δράση
και ως αποτέλεσμα έχουμε μη επιθυμητά
αποτελέσματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό

να έχουμε τον έλεγχο της στάσης μας, της
ποιότητας των σκέψεων μας. Το βιβλίο του
Δρ. Βίκτωρ Φράνκλ, Το Νόημα της Ζωής
(Man’s Search for Meaning by Viktor Frankl)
μας προτείνει τρόπους να ελέγξουμε τη
στάση μας και την ποιότητα των σκέψεών
μας. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το
μόνο που βρίσκεται κάτω από τον δικό μας
έλεγχο και κανείς δεν μπορεί να μας το
πάρει ανεξάρτητα από τις καταστάσεις
γύρω μας, είναι η δύναμη του μυαλό μας και
κατ’ επέκταση η στάση μας. 

Το δεύτερο που μπορούμε να ελέγξουμε
είναι οι λέξεις μας. Η κάθε λέξη που λέμε,
σκεφτόμαστε ή γράφουμε έχει απίστευτη
δημιουργική δύναμη. Τα πάντα γύρω μας
είναι προϊόν σκέψης. Οι σειρές λέξεων σχη-
ματίζουν σκέψεις και κάθε σκέψη ενεργο-
ποιείται, δημιουργείται και γίνεται αποτέ-
λεσμα. Κάθε λέξη έχει την δύναμη να φέρει
χαρά ή στεναχώρια, να δημιουργήσει ή να
κατεδαφίσει. Για παράδειγμα, όταν προκύ-
πτει κάτι, λέμε “έχουμε πρόβλημα.” Θα
ήθελα να σκεφτείτε την ενέργεια της λέξης
“πρόβλημα”. Δεν βλέπετε μπροστά σας έναν
ογκόλιθο που δεν μπορεί να μετακινηθεί;
Ας πάρουμε για παράδειγμα το κυπριακό
πρόβλημα. Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια δεν
άλλαξε κάτι ουσιαστικό γύρω από το κυ-
πριακό πρόβλημα. Από την άλλη, μπορούμε
με τη  δύναμη των λέξεων να επηρεάσουμε
τη λύση. Μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε
τη λέξη “θέμα”. Βλέπετε τη διαφορά; Όταν
λέω “Προέκυψε ένα θέμα” ή “Έχουμε μία

πρόκληση”, οι λέξεις “θέμα” και “πρόκληση”
έχουν εύπλαστη ενέργεια και είναι σαν θα
θέλουν να σπρώξουν κάτι από μέσα μου για
να μπορέσω να προχωρήσω, να δημιουρ-
γήσω, να συνεχίζω να χτίζω. 

Το τρίτο πράγμα που είναι κάτω από τη
δική μας δικαιοδοσία είναι η δράση μας.
Πάντα υπάρχουν  πράγματα που μπορούμε
να κάνουμε. Ανεξάρτητα από τη φάση που
βρισκόμαστε, ακόμα κι αν αυτή είναι φάση
αρχής, ή  αναμονής, υπάρχουν μικρά, καθη-
μερινά βήματα που μπορούμε να ολοκλη-
ρώσουμε.  Ας  κρατήσουμε το μυαλό μας
απασχολημένο με το τι μπορούμε να κά-
νουμε και όχι με το τι δεν μπορούμε να κά-
νουμε.  Έχει μεγάλη διαφορά να ασχολού-
μαστε με αυτά που μπορούμε να κάνουμε. 

Το τέταρτο πράγμα που είναι κάτω από
τον έλεγχό μας  είναι ο τρόπος μας, η συμ-
περιφορά μας. Σίγουρα σε δύσκολες περιό-
δους, όταν συμβαίνουν απρόοπτα και
υπάρχουν προκλήσεις με μεγάλη διάρκεια,
βλέπουμε ότι η  συμπεριφορά μας επηρεά-
ζεται από το άγχος και την αβεβαιότητας
της κατάστασης.  Οι εξωτερικές καταστά-
σεις εισβάλουν μέσα μας και αλλοιώνουν
πως νιώθουμε και κατ’ επέκταση την συμ-
περιφορά μας.  Ας θυμόμαστε ότι οι επιτυ-
χημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που σε δύ-
σκολες περιόδους έχουν τον έλεγχο του
εαυτού τους, της συμπεριφοράς τους και
του τρόπου που χειρίζονται τους άλλους
ανθρώπους.  Άλλωστε, το να είμαστε ευγε-
νικοί και να δείχνουμε καλοσύνη στους αν-

θρώπους, στη φύση και στον εαυτό μας, δεν
πρέπει να εξαρτάται από τις περιστάσεις,
αλλά πρέπει να βρίσκεται ήδη καλλιεργη-
μένο και  ενδυναμωμένο μέσα μας. 

Τέλος, το πέμπτο πράγμα που είναι εντε-
λώς κάτω από τον δικό μας έλεγχο είναι η
προσπάθεια. Τίποτα δεν μπορούμε να πε-
τύχουμε, τίποτα δεν συμβαίνει και  δεν έρ-
χεται ουρανοκατέβατο χωρίς προσπάθεια.
Για να πετύχω, για να έχω και για να είμαι,
είναι σημαντικό να προσπαθήσω, να δου-
λέψω για να πετύχω τους στόχους και τα
θέλω μου. Άλλωστε, οι αρχαίοι μας πρόγο-
νοι πολύ σωστά έλεγαν, “Τα καλά κόποις
κτώνται”.

Θέλω να σας ενθαρρύνω σήμερα  να βά-
λετε σε εφαρμογή τα παραπάνω σημεία
ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο για να χτίσουμε περισσό-
τερο τον εαυτό μας, να ενδυναμώσουμε, και
όχι να συρρικνώσουμε τους εαυτούς μας,
ώστε, όταν τελειώσει αυτή η δοκιμασία, να
μπορέσουμε πιο εύκολα να υψώσουμε το
ανάστημά μας για να ξεκινήσουμε να επι-
ταχύνουμε τους ρυθμούς μας, ο καθένας
στο δικό του τομέα. 

Παραμένω στη διάθεσή σας.  Επικοινω-
νήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 70007888 ή
info@menicoumaria.com για περισσότερες
πληροφορίες. n

Πως μπορούμε να ελέγξουμε όσα είναι κάτω 
από τον έλεγχο μας στα δύσκολα της ζωής

Της Μαρίας Μενοίκου,
Σύμβουλος Προσωπικής και 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης, 
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια
ΑνΑΔ

Η «Πικρία χώρα» της Κωνσταντίας Σωτηρίου στο Σατιρικό Θέατρο

Τη βραβευμένη νουβέλα της  Κων-
σταντίας Σωτηρίου  «Πικρία χώρα»,
σε σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χαρα-

λαμπίδη, παρουσιάζει το Σατιρικό Θέατρο
από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. 

Στην τελευταία της νύχτα στον
κόσμο, καθώς παραδίδει το πνεύμα και ψυ-
χορραγεί, η Σπασούλα συνοδεύεται στην
άλλη όχθη από τις φίλες και γειτόνισσές
της, που την συντρόφευαν σε όλη της τη
ζωή. Μέσα από μύθους, παραμύθια και δο-
ξασίες, μέσα από πικρές ιστορίες και αλη-
θινά φαντάσματα που μόνο οι γυναίκες
μπορούν να δουν και να διηγηθούν, ξεδι-
πλώνεται η ιστορία των μανάδων των

αγνοουμένων της Κύπρου, η ματαίωση, η
αναμονή, οι αλήθειες και τα ψέματα της
ζωής.

Το έργο ακολουθεί τους νόμους της
δομής της αρχαίας τραγωδίας: επεισόδια

και στάσιμα σε μια ακολουθία συστηματική,
που εναλλάσσονται με εμβόλιμους μονολό-
γους, διωδίες ή τριωδίες. Μια ομάδα γυναι-
κών αφηγείται ιστορίες, ξενυχτά την μελ-
λούμενη νεκρή και ξετυλίγει το νήμα της
μνήμης, της εμπειρίας, της γνώσης. Οι γυ-
ναίκες απαλύνουν την έξοδο, με αγάπη, με
αγωνία ενίοτε, με τραγούδι κάποιαν άλλη
στιγμή, με συστολή, με ζεστασιά, αγκαλιά-
ζουν με φροντίδα, μεριμνούν για τα απα-
ραίτητα, χαϊδεύουν με απλότητα και γεν-
ναιότητα τον θάνατο, την συνέχεια, κι
εξορκίζουν το κακό. Βρίσκουν τη  χώρα
τους, που είναι αυτή του πόνου, του τραύ-
ματος. Την πικρία χώρα τους.

Μέσα σε αυτή την νύχτα θα δεθούν οι
ιστορίες, θα συσφιχθούν τα δάκτυλα γύρω
από άλλα χέρια και θα ξεφτίσει ο φόβος. Η
ιστορία του τόπου μας θα αναβιώσει μέσα
από τα χείλη τα γλυκά της μάνας, της για-
γιάς, των κοριτσιών, της αδερφής, της γει-
τόνισσας, των συγγενών γυναικών όλων
μας. Και η αφήγηση θα είναι οικεία. Πάντα
στην γλώσσα που μιλούμε εμείς.

• Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θε-
άτρου. Πρεμιέρα: Παρασκευή 7 Οκτωβρίου,
8μ.μ.  Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή στις 8μ.μ. μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
22312940–22421609. soldoutticketbox.com



Αμέριστη στήριξη από τον Κλάδο Ιατρών 
στο αίτημα ειδικευόμενων ιατρών για οργάνωση  χρόνου εργασίας

ΟΚλάδος Ιατρών και Κλινικών Διευ-
θυντών της Οργάνωση μας με ανα-
κοίνωση του εκφράζει την αμέριστη

στήριξη του στους Ειδικευόμενους Ιατρούς
των Κρατικών Νοσηλευτηρίων της Κύπρου
και τα δίκαια αιτήματα τους για (α) εφαρ-
μογή των προνοιών του περί οργάνωσης
του χρόνου εργασίας νόμου και (β) βελ-
τίωση της αποζημίωσης για εφημερίες ανα-
λογικά με τις αντίστοιχες αμοιβές ειδικών
ιατρών.

Ο σεβασμός της ισχύουσας νομοθεσίας

και η τήρηση των προνοιών της για το μέ-
γιστο δυνατό όριο ωρών εργασίας εβδομα-
διαίως, θα πρέπει να θεωρείται από την ερ-
γοδοτική πλευρά εκ των ων ουκ άνευ.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι η εφαρμογή του νόμου θα ωφελήσει
τόσο τους ιατρούς όσο και τους ασθενείς,
αφού θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας
και θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο λάθους
λόγω κούρασης και εξάντλησης προβλή-
ματα που σήμερα αντιμετωπίζουν οι ειδι-
κευόμενοι ιατροί.

Παράλληλα, ο Κλάδος συμφωνεί με τη
θέση της Συντεχνίας Ειδικευόμενων ιατρών
Κύπρου για την ανάγκη αύξησης της απο-
ζημίωσης των εφημεριών κατά αναλογία με
τα όσα ισχύουν για τους ειδικούς ιατρούς.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ειδικευόμε-
νοι ιατροί, παρ’ όλο που θεωρούνται εκπαι-
δευόμενοι στον τομέα της ειδικότητας τους,
είναι ιατροί κάτοχοι πτυχίου ιατρικής και
κατέχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
από τον Ιατρικό Σύλλογο και ως εκ τούτου
θεωρούμε το ποσό των €3 που λαμβάνουν

ανά ώρα εφημερίας, ως υποτιμητικό και
εξευτελιστικό.

Έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμε-
νους, είναι όπως επισπευστούν και ενδυνα-
μωθούν οι προσπάθειες για επίλυση των θε-
μάτων αυτών, για να επέλθει η εργατική
ειρήνη και σταθερότητα το συντομότερο
δυνατό, ώστε όλοι να προσφέρουν και να
λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες σε συνθήκες
ασφάλειας και σεβασμού. n

Με εγκύκλιο του προς τους προ-
ϊσταμένους των δημοσίων υπηρε-
σιών ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημόσιας Υπηρεσίας κ. Γεώργιος Παπαγε-
ωργίου υπενθυμίζει τη νομοθετική πρόνοια
για ολοκλήρωση της  διερεύνησης πειθαρ-
χικών υποθέσεων και ζητά από τις αρμόδιες
αρχές να ενεργούν αναλόγως σε περιπτώ-
σεις τέτοιων ερευνών.

Δημοσιεύουμε πιο κάτω ολόκληρο το 
κείμενο της Εγκυκλίου του Προέδρου της
ΕΔΥ που απεστάλη στους προϊσταμένους
των δημοσίων υπηρεσιών στις 22 Σεπτεμ-
βρίου. 

Μετά την πρόσφατη απόφαση του Διοι-
κητικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση
1129/2019, με την όποία ακυρώθηκε η 
πειθαρχική καταδίκη υπαλλήλου, για το

λόγο ότι το χρονικό διάστημα που διανύ-
θηκε για την διερεύνηση της υπόθεσης 
και προσθέτει ότι κρίθηκε ότι ήταν υπέρμε-
τρο και/ή υπερέβη το εύλογο χρονικό διά-
στημα, επιθυμώ να υπενθυμίσω και να 
τονίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 
του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ [(άρθρο 81
(2)(β)] των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων-

«Η έρευνα διεξάγεται το γρηγορότερο
και συμπληρώνεται το αργότερο μέσα σε
εξήντα μέρες από την ημερομηνία της εν-
τολής για έρευνα. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της έρευνας εντός της πιο
πάνω προθεσμίας, ο ερευνών λειτουργός
αποτείνεται στην αρμόδια αρχή για εξα-
σφάλιση παράτασης της προθεσμίας ολο-

κλήρωσης της έρευνας, για όσο χρόνο
ήθελε καθορίσει, με αιτιολογημένη από-
φασή της, η αρμόδια αρχή ως τον κατά την
κρίση της και σύμφωνα με τα δεδομένα της
κάθε υπόθεσης απόλυτα αναγκαίο χρόνο
παράτασης»,

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη φύση των
πειθαρχικών υποθέσεων και τη σχετική νο-
μοθεσία και νομολογία, η αρμόδια αρχή σε
όλα τα στόδια της διαδικασίας διερεύνησης
πειθαρχικών παραπτωμότων, θα πρέπει να
ενεργεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα,
ώστε η διερεύνηση διόπραξης πειθαρχικού
παραπτώματος να ολοκληρώνεται εντός
εύλογου χρόνου.

Στη σελίδα 12 της πιο πόνω απόφασης
του Διοικητικού Δικαστηρίου, αναφέρεται
ότι:

«Το δικαίωμα διάγνωσης ποινικής ευθύ-
νης (και κατ επέκταση πειθαρχικής ευθύ-
νης) εντός εύλογου χρόνου, διασφαλίζε-
ται από το Άρθρο 30.2 του Συντάγματος
της Δημοκρατίας και έχει αναλυθεί η ση-
μασία του σε μεγάλο αριθμό αποφάσεων
της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου.»
Ως εκ των ανωτέρω, καλούνται όλες οι

αρμόδιες αρχές, στις περιπτώσεις που δια-
τόσσεται έρευνα πειθαρχικού παραπτώμα-
τος εναντίον δημόσιου υπαλλήλου, να
ενεργούν έγκαιρα και να διασφαλίζουν ότι
τηρούνται, κατό το δυνατόν, οι προθεσμίες
που θέτουν οι σχετικοί νόμοι και κανονι-
σμοί, προκειμένου να αποφευχθούν ανό-
λογα προβλήματα στο μέλλον. n

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20226 Υπάλληλος
δημόσιος

Έγκαιρη ολοκλήρωση ερευνών πειθαρχικών παραπτωμάτων 
ζητά από αρμοδίους με εγκύκλιο του ο Πρόεδρος της ΕΔΥ  

Μισθολογική αναβάθμιση μελών Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής τους ανακοίνωσης ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ
για το θέμα της αναβάθμισης των κλιμάκων των ειδικών αστυνομικών, των αστυνο-
μικών και των πυροσβεστών επιθυμούν ν’ αναφερθούν στη σχετική συμφωνία που

επιτεύχθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών και να επεξηγήσουν τους όρους υλοποίησης
της:
Συμφωνία για την Μισθολογική αναβάθμιση μελών της Αστυνομίας και Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας

Με βάση και τα όσα εξ΄ αρχής έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών έχουν
δοθεί οδηγίες ώστε με εφαρμογή από 1.1.2023, οι επηρεαζόμενοι να διατηρήσουν τις
ρυθμίσεις ανέλιξης τους που προβλέπονται στους Κανονισμούς και μετά την αναβάθ-
μιση τους. 

Συνεπώς, 
Οι ειδικοί αστυφύλακες θα αναβαθμιστούν από τις συνδυασμένες Κλ. Α1, Α2, Α5(ιι) στις

Κλ. Α2, Α5, Α7(ιι).
Συγκεκριμένα οι ειδικοί αστυφύλακες:
(α) μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας θα ανελίσσονται στην Κλ. Α5.
(β) μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας στην Κλ. Α5 (μετά από 15 δηλαδή χρόνια συνολικής

υπηρεσίας) θα ανελίσσονται στην Κλ.Α7.
Οι αστυφύλακες και πυροσβέστες Κλ. Α3-Α5-Α7(ιι) θα αναβαθμιστούν στις Κλ. Α5,Α7,

Α8(ι) με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023 ως ακολούθως:
(α) Από την Κλ. Α3 μετά την περάτωση της φοίτησης από την Ακαδημία άμεσα τοποθε-

τούνται στην Κλ. Α5.
(β) Από την Κλ. Α5 θα αναβαθμίζονται στην Κλ. Α7 μετά από υπηρεσία 12 ετών από την

ημερομηνία πρόσληψης τους. 
(γ) Πρόσθετα η αναβάθμιση των συναδέλφων από την Κλ. Α7 στην Κλ. Α8 θα διενερ-

γείται μετά από υπηρεσία 4 ετών. Δηλαδή η αναβάθμιση των συναδέλφων από την κλί-
μακα Α5 στην Κλ. Α8 θα γίνεται μετά από υπηρεσία 16 ετών.

Με τη σημαντική αυτή συμφωνία γίνεται κατανοητό ότι οι συνάδελφοι πέραν της αύξη-
σης στις απολαβές τους, στα επιδόματα και τις υπερωρίες τους που θα υπολογίζονται με
βάση τους νέους συντελεστές (rate) των κλιμάκων τους θα επωφελούνται και με τις ανά-
λογες αυξήσεις που θα επέλθουν και στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα (σύνταξη και
εφάπαξ). 

ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ αισθάνονται την ανάγκη να διακηρύξουν ότι με την ολο-
κλήρωση της ιστορικής αυτής συμφωνίας, για τα δικαιώματα των αστυνομικών και των
πυροσβεστών δίδεται αποστομωτική απάντηση και στις «νεοφανείς κασσάνδρες», που
χωρίς να έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα ενσπείρουν εργολαβικά και ανεύθυνα
το φόβο και την αμφιβολία στις χιλιάδες των συναδέλφων μας. Και τούτο σε μια απέλπιδα
προσπάθεια να υποβαθμίσουν και να υπονομεύσουν τα όσα μεγάλα και σημαντικά με αί-
σθημα ευθύνης και επίπονες προσπάθειες έχουμε κατορθώσει. Και είναι γι΄αυτό ακριβώς
που οι μικρόψυχες και σπασμωδικές ενέργειες τους και οι ανυπόστατες συκοφαντίες τους
δεν μας αγγίζουν.

ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ, αισθανόμαστε για άλλη μια φορά πλήρως δικαιωμένοι. Και
καλούμε όλους τους συναδέλφους σε ενότητα και συσπείρωση ενισχύοντας τις γραμμές
των Συνδέσμων μας. Είναι πλέον καιρός να απομονώσουμε τους αυτόκλητους Μεσσίες,
που χωρίς να έχουν οτιδήποτε στο ενεργητικό τους, έχουν ως μόνο στόχο και επιδίωξη την
εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων και φιλοδοξιών. Ο καθένας πιστεύουμε
κρίνεται από τα έργα του και όχι από τις όποιες ανέξοδες και μηδενιστικές προσεγγίσεις. 

Και είμαστε βέβαιοι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων διαθέτει και γνώση
και κρίση.

ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ



Ειδική συζήτηση για το θέμα της ΑΤΑ και στόχος συμφωνίας μέχρι τέλος 2022

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη συνεδρία του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος υπό την

προεδρία του Υπουργού Εργασίας και η συ-
ζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης που απέστειλε ο
Υπουργός μετά από εισηγήσεις των κοινω-
νικών εταίρων.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Κούσιος με το
πέρας της συνεδρίασης του ΕΣΣ ευχαρί-
στησε τους κοινωνικούς εταίρους για την
παρουσία τους και ιδιαίτερα για τη σοβα-
ρότητα και την υπευθυνότητα που επιδει-
κνύουν στη συζήτηση σοβαρότατων εργα-
σιακών θεμάτων, καθώς και για τη
συνδρομή τους τόσο στην επίτευξη αποτε-
λεσμάτων όσο και της εργασιακής ειρήνης.

Ο κ. Κούσιος ανέφερε ότι η ημερήσια διά-
ταξη του ΕΣΣ περιελάμβανε μεγάλο αριθμό
σοβαρών θεμάτων, οι κοινωνικοί εταίροι
ενημερώθηκαν για τις σχετικές με τα θέ-
ματα ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας
και για την πολιτική την οποία το ΥΕΚΑ
προτίθεται να υιοθετήσει στο πλαίσιο δια-
χείρισης του κάθε θέματος. Έχουν προτε-
ραιοποιηθεί θέματα τα οποία θα απασχολή-
σουν το ΕΣΣ σε επόμενη συνεδρία, το
επόμενο δεκαπενθήμερο.

Για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στο οποίο οι Συν-
δικαλιστές Οργανώσεις αποδίδουν ιδιαί-
τερη προτεραιότητα έχει καθοριστεί ειδική
ημερομηνία κατά την οποία τούτο θα συζη-
τηθεί, καθώς η  συζήτηση αυτή δεν αφορά
στο ΕΣΣ, αλλά, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Κού-
σιος, αφορά στα μέλη τα οποία έχουν υπο-
γράψει το σχετικό μνημόνιο το οποίο έληξε
τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα θέματα που
δεν περιλήφθηκαν στις προτεραιότητες της
επόμενης συνεδρίασης του ΕΣΣ, πρόσθεσε
ο κ. Υπουργός, θα αναληφθούν από τεχνι-
κές επιτροπές οι οποίες θα αρχίσουν από
την ερχόμενη εβδομάδα για να επιταχυνθεί
η συζήτηση των θεμάτων. Παράλληλα, ση-
μείωσε ο κ. Κούσιος, έχει ζητηθεί από τους
κοινωνικούς εταίρους να αποστείλουν τις
θέσεις τους γραπτώς, εάν επιθυμούν, ή να
προετοιμαστούν κατάλληλα για λεπτομερή

συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν ιε-
ραρχηθεί.

Μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι ο εκ-
συγχρονισμός της στρατηγικής για την
απασχόληση εργατικού δυναμικού από τρί-
τες χώρες, θέματα που αφορούν στο ωρά-
ριο, στις αργίες, στους όρους εργασίας.
«Αναμένω, είπε ο κ. Υπουργός,  ότι η ιεράρ-
χηση αυτή θα βοηθήσει ούτως ώστε να
μπορέσουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα να έχουμε κάποια κατάληξη». Ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχα-
ριστώντας ξανά τους  κοινωνικούς εταί-
ρους, αλλά ταυτόχρονα και τους
λειτουργούς του Υπουργείου του για την
προετοιμασία αυτής της συνάντησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχουν
τεθεί οποιαδήποτε χρονοδιαγράμματα για
την ολοκλήρωση της συζήτησης και τη
λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων, ο
Υπουργός απάντησε ότι χρονοδιαγράμματα
έχουν τεθεί για ορισμένα θέματα, όπως για
τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής για
την απασχόληση εργατικού δυναμικού από
τρίτες χώρες.  «Ευελπιστώ, δήλωσε, ότι πριν
από το τέλος του χρόνου θα έχουμε αποτε-
λέσματα και θα μπορώ να εισηγηθώ προς
υιοθέτηση τη νέα πολιτική στο Υπουργικό
Συμβούλιο».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι για τον ανα-
σχεδιασμό του Συστήματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, έχει ήδη υπογραφεί η συμφω-
νία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας
(ILO) και αναμένεται η αναλογιστική με-
λέτη, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να γίνεται κάθε τρία χρόνια μέχρι το τέλος
Νοεμβρίου. Ανέφερε, επίσης, ότι θα υπάρ-
ξουν προκαταρκτικές συστάσεις και ειση-
γήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας
για το θέμα των καλών πρακτικών και πο-
λιτικών που θα πρέπει να εφαρμοστούν για
τον ανασχεδιασμό του συνταξιοδοτικού. Ο
κ. Κούσιος δήλωσε ότι υπολογίζεται να
τεθεί ενώπιον του ΕΣΣ σε περίπου 15 μέρες
ώστε να γίνουν εισηγήσεις και να απευθυν-
θεί στη συνέχεια με νέες οδηγίες προς τον
Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για το πού θα
κατευθυνθεί η πολιτική για το νέο συντα-

ξιοδοτικό.
Απαντώντας σε δεύτερη ερώτηση για το

αν θα υπάρξει συμφωνία για την ΑΤΑ μέχρι
το τέλος του χρόνου, ο κ. Κούσιος ανέφερε
ότι η προσπάθεια είναι να υπάρξει μια 
συμφωνημένη κατάληξη και σε αυτό το
θέμα πριν από το τέλος του χρόνου. «Η
θέση ότι έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες 
τοποθετήσεις είναι και σωστή και γνωστή»,
απάντησε ο Υπουργός σε άλλη σχετική 
με το θέμα ερώτηση και έκλεισε τη συζή-
τηση τονίζοντας ότι «Με τον ίδιο τρόπο
που σε κρίσιμες στιγμές κατέληξαν οι κοι-
νωνικοί εταίροι θα μπορούν να καταλήξουν
και πάλι. Αυτή είναι η προσπάθεια του
Υπουργείου Εργασίας. Έχω πει για την
υπευθυνότητα των κοινωνικών εταίρων,

την οποία διαπιστώνω προσωπικά. Νιώθω
πραγματικά χαρούμενος και περήφανος για
την υπευθυνότητα αυτή. Υπάρχουν επιχει-
ρήματα και αντεπιχειρήματα. Υπάρχει το
επιχείρημα από πλευράς εργοδοτικών 
οργανώσεων για την αύξηση των τιμών της
ενέργειας, του κόστους, το θέμα του αντα-
γωνισμού. Υπάρχουν επιχειρήματα από τη
συνδικαλιστική πλευρά για την αύξηση 
του κόστους ζωής, την αδυναμία των νοι-
κοκυριών να ανταποκριθούν. Αυτά είναι
γνωστά και αυτά ακριβώς καλούμαστε να
διαχειριστούμε σωστά για να έχουμε τις 
καλύτερες λύσεις για το κοινό καλό και για
το καλό της οικονομίας. Αυτό ακριβώς θα
κάνουμε». n
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Συνδικαλισμός και Απεργίες

Πρόσφατα, όλοι έχουμε γίνει μάρτυ-
ρες της πολυήμερης στάσης εργα-
σίας από τους Δεσμοφύλακες, μέλη

της Συντεχνίας «Ισότητα» και της έντονης
αντιπαράθεσής τους με την Εργοδοτική
Πλευρά.  Έγιναν σκληρές δηλώσεις εκατέ-
ρωθεν οι οποίες αύξησαν την ένταση και ως
ήταν αναμενόμενο, δεν εξυπηρέτησαν το
καλώς νοούμενο συμφέρον του συνόλου
των υπηρετούντων Δεσμοφυλάκων, της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας εν γένει, αλλά ούτε και
της Εργοδοτικής Πλευράς. Όπως έχουμε
ήδη ανακοινώσει, η ΠΑΣΥΔΥ εργάστηκε
για τα δίκαια αιτήματα των Δεσμοφυλάκων
με μεθοδικότητα, αποφεύγοντας την αντι-
παράθεση και δίνοντας τον αναγκαίο χρόνο
για ειλικρινή διάλογο με την κυβέρνηση. Ως
αποτέλεσμα, προέκυψε θετική εξέλιξη, αφού
η Εργοδοτική Πλευρά ικανοποίησε σε ση-
μαντικό βαθμό τα αιτήματα των Δεσμοφυ-
λάκων. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύχθηκαν

τα απεργιακά μέτρα από τους Δεσμοφύλα-
κες, μέλη του Κλάδου Φυλακών της 
ΠΑΣΥΔΥ και επανήλθε η εργατική ειρήνη
στον ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα των
Φυλακών. 

Στην ιστορία του Συνδικαλισμού συναν-
τάμε άπειρα παραδείγματα περιπτώσεων με
λανθασμένες στις επιλογές δράσεων, οι
οποίες πλήγωσαν ανεπανόρθωτα του εργα-
ζόμενους που όφειλαν, ως εκ της θέσης
τους, να προστατεύσουν και να διασφαλί-
σουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα
εσφαλμένου συνδικαλισμού αποτελεί ο Ro-
bert Poli, πρόεδρος της Συντεχνίας των
Επαγγελματιών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλο-
φορίας στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας
του 1980.  Το 1981, μέσω λανθασμένων χει-
ρισμών σχετικά με τα δίκαια και τεκμηριω-
μένα διαχρονικά αιτήματα των μελών του
προς την εργοδοτική πλευρά, οδήγησε πε-
ρισσότερους από έντεκα χιλιάδες Ελεγκτές
στην ανεργία, το καλοκαίρι εκείνης της χρο-
νιάς. 

Ο κ. Poli, αδυνατώντας να αντιληφθεί τις
σκληρές θέσεις και τις αντιλήψεις του τότε
προσφάτως εκλελεγμένου ρεπουμπλικανού

προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρήγκαν για
τους Δημόσιους Υπαλλήλους, και ειδικό-
τερα για τους Ελεγκτές, και αφού απέτυχε
να ενημερώσει ορθά τα μέλη της συντεχνίας
του, τα οδήγησε σε απεργία, την οποία η ερ-
γοδοτική πλευρά κήρυξε παράνομη.   Άξιο
αναφοράς το γεγονός ότι, ως  υποψήφιος
πρόεδρος την αμέσως προηγούμενη χρονιά,
ο Ρόναλτς Ρήγκαν είχε κατ’ αρχήν τοποθε-
τηθεί θετικά στα διαχρονικά αιτήματα των
Ελεγκτών. Ακολούθως, μέσω μιας απαράδε-
κτης για τα εργασιακά θέσμια μονομερούς
ενέργειας, αφού πρώτα ο πρόεδρος Ρήγκαν
απείλησε τους απεργούντες Ελεγκτές ότι
παραβίασαν τον «όρκο» τους για μη συμμε-
τοχή σε απεργίες, προχώρησε στην  από-
λυση όλων όσων δεν ανέστειλαν τα απερ-
γιακά μέτρα και δεν επέστρεψαν στην
εργασία τους, οι οποίοι αποτελούσαν και
την πλειοψηφία των μελών της συντεχνίας. 

Η ζημιά που ακολούθησε έμελλε να μείνει
στην ιστορία των εργασιακών σχέσεων στις
ΗΠΑ.  Πέραν από την ανεργία στην οποία
κατέληξαν οι χιλιάδες Ελεγκτές, προκλή-
θηκε σοβαρή αναστάτωση και καθυστερή-
σεις στον τομέα των αερομεταφορών, με με-
γάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό.  Το

τεράστιο κόστος που επωμίσθηκε η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση για πρόσληψη και εκ-
παίδευση χιλιάδων νέων Ελεγκτών απο-
δείχθηκε ότι ο όλος χειρισμός από την
εργοδοτική πλευρά ήταν μία πύρρειος νίκη,
όχι μόνον για το Κράτος, αλλά για όλους
τους εργαζόμενους στον τομέα των αερομε-
ταφορών καθώς και για τους επιβάτες.

Σήμερα, και στον τόπο μας γινόμαστε
μάρτυρες συνδικαλιστικών δράσεων όπως ο
Robert Poli,  επιμένοντας  στη στήριξη θέ-
σεων και απόψεων που εκτροχιάζουν από
τον θεσμοθετημένο διάλογο και που δημι-
ουργούν ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητα
για κάθε Δημόσιο Υπάλληλο για χάρη αλ-
λότριων συμφερόντων.

Αντίθετα, ακολουθώντας την μόνιμα επι-
ζητούμενη πολιτική με υπευθυνότητα και
καταλυτικό και αποφασιστικό τρόπο, η Ορ-
γάνωσή μας ενήργησε για την επίλυση των
αιτημάτων που αφορούν τους Δεσμοφύλα-
κες, και θα συνεχίσει να ενεργεί ενωμένη,
τηρώντας τα συνδικαλιστικά θέσμια και κά-
νοντας σωστή χρήση των αναγκαίων μέ-
τρων για το κοινό κάλο του συνόλου των
εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα του
τόπου μας. n

Του Γιάννου Κουδουνάρη
Προέδρου Κλάδου
Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας
Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων
Υπαλλήλων
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Ύστερα από μακρά συζήτηση με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2021

η συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων
για τα νομοσχέδια που αφορούσαν την με-
ταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία.

Τα νομοσχέδια ψηφίστηκαν σε Νόμους
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δη-
μοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 21.01.2022. Πρόκειται για
τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποι-
ητικό) Νόμο του 2022, τον περί Αξιολόγη-
σης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμημα-
τική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και
Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο
του 2022 και τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας
(Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του
2022.

Οι κυριότερες αλλαγές που προβλέπονται
με τις νέες ρυθμίσεις σ’ ό,τι αφορά την πλή-
ρωση ανελικτικών θέσεων περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Εισάγεται νέα κατηγορία θέσεων «Δια-
τμηματικής Προαγωγής», που, με ελάχιστες
εξαιρέσεις, περιλαμβάνει όλες τις θέσεις της
δημόσιας υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13(ii)
του κυβερνητικού μισθολογίου.

• Προβλέπονται προκαθορισμένα μετρή-
σιμα κριτήρια με προκαθορισμένες βαρύτη-
τες, αναλόγως του επιπέδου κάθε θέσης (πε-
ριλαμβανομένων και των θέσεων
Προαγωγής).

• Οι αιτητές στις θέσεις Διατμηματικής
Προαγωγής (Κλ. Α13 (ii)) και Πρώτου Διο-
ρισμού και Προαγωγής (Κλ. Α14(ii) και
άνω) παραπέμπονται σε Εξεταστικό Κέν-
τρο, το οποίο οργανώνει ή επιλέγει, με τη
διαδικασία των προσφορών, η Επιτροπή Δη-
μόσιας Υπηρεσίας.

• Το Εξεταστικό Κέντρο αξιολογεί τους
υποψηφίους με σύγχρονες μεθόδους ή/και
ασκήσεις (γραπτές εξετάσεις ή/και εξετάσεις
ικανοτήτων / δεξιοτήτων, ασκήσεις ρόλων,
παρουσιάσεις, μελέτες περίπτωσης κ.λ.π.) .

• Για προφορική εξέταση ενώπιον της Επι-
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, παραπέμπεται
αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος του αριθμού
των υπό πλήρωση θέσεων, με βάση την κα-
τάταξή τους στο Εξεταστικό Κέντρο.

• Ενώπιον της ΕΔΥ, οι υποψήφιοι υπο-
βάλλονται σε δομημένη προφορική εξέ-
ταση.

• Η αρχαιότητα, ως κριτήριο, στις θέσεις
που προβλεπόταν, αντικαθίσταται, με το

κριτήριο της πείρας, ακόμα και στις Θέσεις
Προαγωγής.

• Η βαθμολογία των υποψηφίων στις
Υπηρεσιακές τους Εκθέσεις (Σύστημα Αξιο-
λόγησης) είναι κριτήριο, το οποίο λαμβάνε-
ται υπόψη και μοριοδοτείται μόνο στις 
Θέσεις Προαγωγής και στις Θέσεις Διατμη-
ματικής Προαγωγής.

• Θεσμοθετείται νέο Σύστημα Αξιολόγη-
σης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλή-
λων.

• Ανατίθεται στην ΕΔΥ η εποπτεία της
ορθής εφαρμογής του νέου Συστήματος
Αξιολόγησης.

Οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν σύγχρονα
εργαλεία και μηχανισμούς, που αναμένεται
να συμβάλουν τα μέγιστα στην ενδυνάμωση
της Επιτροπής στην επιλογή των καταλλη-
λότερων υποψηφίων, ειδικά όσον αφορά τις
μεσοδιευθυντικές και τις διευθυντικές 
θέσεις. Σημαντική βελτίωση αναμένεται 
και στις θέσεις Προαγωγής, όπου το φαινό-
μενο της εκ των πραγμάτων επιλογής 
με βάση την αρχαιότητα αναμένεται να
εκλείψει ή τουλάχιστον να περιοριστεί στο
ελάχιστο.

Σημαντικό ρόλο στις νέες διαδικασίες που
καθορίζονται διαδραματίζουν τα Εξετα-
στικά Κέντρα στα οποία θα παραπέμπονται
οι υποψήφιοι. Η βαθμολογία των υποψη-
φίων από το Εξεταστικό Κέντρο έχει καθο-
ριστική σημασία στην κατάταξή τους, με

βάση την οποία θα παραπέμπονται οι τρεις
πρώτοι για κάθε θέση σε προφορική εξέ-
ταση ενώπιον της Επιτροπής, ενώ επίσης η
βαθμολογία των υποψηφίων που συνεχί-
ζουν ενώπιον της Επιτροπής έχει τη μεγα-
λύτερη βαρύτητα από τα κριτήρια που η
Επιτροπή χρησιμοποιεί για την τελική της
απόφαση.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της
αποστολής των Εξεταστικών Κέντρων και
των δοκιμασιών στις οποίες θα υποβάλλον-
ται οι υποψήφιοι (για τις θέσεις από την
Κλίμακα Α13(ii)) και άνω), είναι προφανές
ότι στην Κύπρο επιχειρείται πλέον η μετά-
βαση σε μια νέα εποχή όσον αφορά την
πρόσληψη και ανέλιξη στη δημόσια υπηρε-
σία. Η καταλληλότητα των υποψηφίων,
κατά κύριο λόγο, κρίνεται πλέον όχι με το τι
αυτοί γνωρίζουν ή ακόμα και με τις ακαδη-
μαϊκές τους επιδόσεις και την εμπειρία τους,
αλλά με το κατά πόσο διαθέτουν και σε ποιο
βαθμό τις ικανότητες και τις δεξιότητες να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης
που διεκδικούν.

Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα που
πρέπει να κερδηθεί. Για να ανταποκριθούμε
με επιτυχία σε αυτή την μεγάλη πρόκληση,
που έχουμε μπροστά μας, υπάρχουν δύο
προϋποθέσεις:

Πρώτον, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής
ανάλυση των θέσεων της δημόσιας υπηρε-
σίας, για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής
οι νέες διαδικασίες, προκειμένου να διαπι-
στωθούν και να διατυπωθούν σαφώς οι 
δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να
διαθέτει κάποιος, για να μπορεί να ανταπο-
κριθεί αποτελεσματικά στην άσκηση των
καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης που
διεκδικεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο το επί-
πεδο της θέσης, αλλά και το περιεχόμενό
της. Γιατί διαφορετικές δεξιότητες και ικα-
νότητες πρέπει να έχει ο κάτοχος μιας Διευ-
θυντικής θέσης από τον κάτοχο μιας μεσο-
διευθυντικής θέσης, αλλά επίσης
διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες
πρέπει να έχει, για παράδειγμα, ο Διευθυν-
τής των Υπηρεσιών Ευημερίας ή ο Πρέσβης.
Είναι αυτονόητο ότι η νέα τάξη πραγμάτων
απαιτεί όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες εγκύ-
ψουν με προσοχή και προχωρήσουν σε ανα-
θεώρηση ή και έγκριση νέων Σχεδίων Υπη-
ρεσίας. Τα υφιστάμενα και εν πολλοίς
αναχρονιστικά και προβληματικά Σχέδια
Υπηρεσίας, με τις γενικότητες, τις αοριστίες
και τις ασάφειες που τα χαρακτηρίζουν, δεν
μπορούν πλέον να έχουν θέση στο νέο, σύγ-
χρονο περιβάλλον.

Η δεύτερη εξίσου σημαντική, αν όχι πιο
σημαντική προϋπόθεση, είναι η ικανότητα
των Εξεταστικών Κέντρων και των εξετα-
στών να ετοιμάζουν έγκυρα εξεταστικά δο-
κίμια και δοκιμασίες, που πραγματικά να
οδηγούν σε δίκαιη και αντικειμενική κρίση,
ως προς τον βαθμό κατοχής από τους υπο-
ψηφίους των απαιτούμενων ικανοτήτων και
δεξιοτήτων. Όπως τονίστηκε πιο πάνω, η
βαθμολογία των υποψηφίων από το Εξετα-
στικό Κέντρο είναι καθοριστική ως προς το
ποιοι από τους υποψηφίους θα προχωρή-
σουν σε προφορική εξέταση ενώπιον της
Επιτροπής. Πέραν τούτου, η βαθμολογία
αυτή, την οποία οι υποψήφιοι φέρνουν μαζί
τους στη συνέχεια της διαδικασίας, έχει τη
μεγαλύτερη βαρύτητα ανάμεσα στα κριτή-
ρια που καθορίζει ο Νόμος, με βάση τα
οποία η Επιτροπή θα προβαίνει στην τελική
της επιλογή.

Όσον αφορά τους νέους Κανονισμούς
Αξιολόγησης, είναι προφανές ότι στοχεύουν
στη δημιουργία συνθηκών που να αίρουν το
ισοπεδωτικό φαινόμενο που βιώνουμε σή-
μερα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι και κατά
το 2021 ποσοστό 95% των δημόσιων υπαλ-
λήλων αξιολογήθηκαν ως «Εξαίρετοι» και
στα οκτώ στοιχεία αξιολόγησης, ενώ μόλις
9 από τους 12.005 υπαλλήλους, αξιολογή-
θηκαν με χαρακτηρισμό «Μη ικανοποι-
ητικά», και αυτοί μόνο σε μερικά στοιχεία
της αξιολόγησής τους. Επιπλέον, το νέο Σύ-
στημα Αξιολόγησης στοχεύει και στο ανα-
πτυξιακό μέρος των αξιολογούμενων, κάτι
το οποίο με το υφιστάμενο σύστημα είχε ευ-
τελώς παραμεληθεί. Τέλος, εισάγεται και
αξιολόγηση των Προϊσταμένων από τους
υφισταμένους, η χρησιμότητα και αποτελε-
σματικότητα της οποίας θα κριθεί στην πο-
ρεία.

Με βάση τη σχετική τροποποίηση του
Νόμου στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
έχει ανατεθεί η εποπτεία της ορθής εφαρμο-
γής του νέου Συστήματος. Θα θέλαμε όμως
να επισημάνουμε ότι η ορθή εφαρμογή του,
προϋποθέτει έγκαιρη και συστηματική εκ-
παίδευση και επιμόρφωση αξιολογητών και
αξιολογουμένων, η οποία δεδομένης της
κουλτούρας που έχει αναπτυχθεί για τόσα
χρόνια, να περιλαμβάνει και εκπαίδευση σ’
ό,τι αφορά τη διαχείριση της αλλαγής.

Οι νέες ρυθμίσεις, με εξαίρεση το νέο Σύ-
στημα Αξιολόγησης η εφαρμογή του οποίου
αρχίζει από 1.1.23, τίθενται σε εφαρμογή
από την 1.1.24. Σαφώς, η πρόκληση που
έχουμε μπροστά μας μέχρι το 2024 είναι τε-
ράστια. Η Επιτροπή, έχοντας πλήρη συναί-
σθηση της σοβαρότητας και της σημασίας
της μεταρρύθμισης και του ρόλου που η ίδια
καλείται να διαδραματίσει για την επιτυχή
υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού, έχει κα-
ταρτίσει πλήρες πρόγραμμα διαρκούς επι-
μόρφωσης και ενημέρωσης τόσο των
Μελών όσο και του προσωπικού του Γρα-
φείου της αναφορικά με τις σύγχρονες με-
θόδους αξιολόγησης υποψηφίων και εργά-
ζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησής
του. Στην προσπάθειά μας αυτή αρωγός
είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αίτημά μας για παροχή τεχνικής υποστή-
ριξης έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
(DG REFORM) και οι σχετικές δράσεις
αναμένεται να αρχίσουν να τρέχουν το Φθι-
νόπωρο του 2022. n

Από την  Έκθεση της ΕΔΥ για το 2021
Πρόνοιες στην μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας
και οι προκλήσεις και οι προοπτικές για την ΕΔΥ
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Στις 19 Οκτωβρίου 2022, ο Χορευτι-
κός Όμιλος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού,
επέστρεψε  στην αίθουσα «Αμμόχω-

στος», στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, για να
αποδώσει φόρο τιμής στις χαμένες ψυχές
της Μικράς Ασίας, και ευγνωμοσύνη στους
χιλιάδες ανώνυμους Μικρασιάτες. 

Αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασια-
τική Καταστροφή, 1922-2022, και τον βίαιο
και αναγκαστικό ξεριζωμό των Ελλήνων της
ευρύτερης περιοχής της Μικράς Ασίας και
της Ανατολικής Θράκης.

Η εκδήλωση βρισκόταν υπό την αιγίδα
του Επαρχιακού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
Λεμεσού, με επίτιμη προσκεκλημένη την κα
Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, Πρόεδρο του
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου και εκλε-
κτούς προσκεκλημένους συνάδελφους από
την Κεντρική Γραμματεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.,
τους κυρίους Γ.Γ. Στράτη Ματθαίου, Ακρίτα
Ασπρή, Σωφρόνη Τσιάρτα και Τάκη Καρο-
λίδη καθώς και ο Μόνιμος Γραμματέας Α΄
κος. Πέτρος Σαββίδης.

Οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλήθηκαν από
τον κόσμο, που ένιωθε την ανάγκη να ταξι-
δέψει με τους χορευτές του Ομίλου μας σε
ένα ζωντανό αφηγηματικό, μουσικοχορευ-
τικό ταξίδι, που περιλάμβανε: Αφηγήσεις,
Προβολές, Μουσική και Χορό, από την
Παλιά Μικρασία του 1922, στην Ελλάδα
του 2022, με σκοπό τον ιστορικό αναστοχα-

σμό. 
Ο άξονας της εκδήλωσης μας είχε τρεις

θεματικές ενότητες: 1) Άνθηση της Μικράς
Ασίας, 2) Μικρασιατική Καταστροφή, 
3) Ένταξη των Μικρασιατών στην Ελλάδα.
Η όλη πλοκή γινόταν με τρόπο φυσικό μέσα
από μαρτυρίες προσώπων (αποσπάσματα),
μέσα από ζωντανή ερμηνεία τραγουδοποιών
που αντιπροσωπεύουν το μικρασιατικό ή
θρακιώτικο τραγούδι και μέσα από την 
περιγραφή που απλωνόταν στο χαρτί από
την πένα Μικρασιατών λογοτεχνών/ποι-
ητών. 

Ιδέα και εκτέλεση βγαλμένη μέσα από τον
Χορευτικό Όμιλο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού αφού
η συνάδελφος Αίγλη Κοκκινόφτα Χρίστου
φρόντισε με το ταλέντο και το μεράκι της
να ετοιμάσει και να  επιμεληθεί τις αφηγή-
σεις, τις προβολές, καθώς και τις ενδυμα-
σίες/φορεσιές.

Η ερασιτεχνική προσέγγιση στέφθηκε με
επιτυχία εξαιτίας της υπομονετικής επιμέ-
λειας του χοροδιδασκάλου μας κ. Κούλλη
Βασιλείου που την ανήγαγε σε μια συνάν-
τηση σεμνή και λιτή ως απαιτούσε η θεμα-
τολογία της.

Η χορευτική συνύπαρξη του  Xορευτικού
μας Ομίλου, με τον Πολιτιστικό Όμιλο
Ακρωτηρίου και ομάδα μουσικών/ οργανο-
παικτών έδωσε ένα άρτιο αποτέλεσμα 
αποδεικνύοντας πως το τραγούδι, η μου-

σική και ο χορός αποτελούν πάντοτε την
πολύτιμη παρακαταθήκη της συλλογικής
μνήμης, την παρηγοριά και την κινητήρια
δύναμη.

Την Γενική Επιμέλεια της όλης εκδήλωσης
είχαν οι Κούλλης Βασιλείου και Αίγλη Κοκ-
κινόφτα Χρίστου, που απέδειξαν πως ιδέες

για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των πολιτι-
στικών δρώμενων του τόπου μας, και κατ΄
επέκταση στη διατήρηση της παράδοσης
και της ιστορικής μνήμης, καθώς και της
προαγωγής του πολιτισμού μας. n

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ…» 100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης
από το Χορευτικό  Όμιλο ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Προσευχόμαστε 
για τον Μακαριώτατο

Ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσαν
χθες οι τέσσερις θεράποντες ιατροί
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου

αναφέρει ότι «η κατάσταση της υγείας
του Μακαριωτάτου παραμένει κρίσιμη,  
ο  προκαθήμενος της Εκκλησίας της 
Κύπρου νοσηλεύεται στην Αρχιεπισκοπή
και ακολουθεί την ενδεδειγμένη φαρμα-
κευτική αγωγή.»

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ότι
αφορά την υγεία του Μακαριωτάτου και
με ολόκληρο το πλήρωμα της Κυπριακής
Εκκλησίας και τον Κυπριακό λαό ευχό-
μαστε και προσευχόμαστε ό,τι το καλύ-
τερο για την εξέλιξη της. n



Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση 2022
ενέκρινε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη
δέσμη μέτρων της του 2022 για τη διεύ-
ρυνση, η οποία παρέχει λεπτομερή αξιο-
λόγηση της τρέχουσας κατάστασης και
της προόδου που έχουν σημειώσει τα
Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία όσον
αφορά την αντίστοιχη πορεία τους προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στην εφαρμογή θεμελιωδών με-
ταρρυθμίσεων, καθώς και σαφή καθοδή-

γηση όσον αφορά τις μελλοντικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες.
Η Επιτροπή συνιστά να χορηγηθεί στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη καθεστώς υποψήφιας

χώρας από το Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για την ενί-
σχυση της δημοκρατίας, της λειτουργικότητας των κρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου,
της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, για τη διασφάλιση
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της διαχείρισης της μετανάστευσης στη χώρα. 

Όσον αφορά το Μαυροβούνιο, προϋπόθεση για την περαιτέρω συνολική πρόοδο στις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένει η εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων αξιολό-
γησης για το κράτος δικαίου όπως ορίζονται στα κεφάλαια 23 και 24. Για την επίτευξη
αυτού του ορόσημου, το Μαυροβούνιο πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του για την αν-
τιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων, μεταξύ άλλων στους κρίσιμους τομείς της ελευθερίας
της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της καταπολέμησης της δια-
φθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης.

Η Σερβία θα πρέπει να συστήσει, κατά προτεραιότητα, κυβέρνηση σταθερά προσηλω-
μένη στη στρατηγική κατεύθυνση και τη μεταρρυθμιστική πορεία της ΕΕ.

Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν μια νέα φάση στις σχέσεις τους με την  ΕΕ
μετά τις πρώτες διακυβερνητικές διασκέψεις για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στις 19
Ιουλίου 2022. Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να εντείνουν περαιτέρω τις προ-
σπάθειές τους σε βασικούς τομείς του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης τόσο της
διαφθοράς όσο και του οργανωμένου εγκλήματος. 

Το Κόσοβο πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της
δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου, καθώς και για την καταπολέμηση της δια-
φθοράς.

Στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
η Τουρκία πρέπει, κατά προτεραιότητα, να αντιστρέψει την αρνητική τάση, και να αντιμε-
τωπίσει την αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και των ισορροπιών
στο πολιτικό σύστημα. n

Φον ντερ Λάιεν: Ασπίδα απέναντι 
στα απολυταρχικά καθεστώτα

Την ανάγκη οι δημοκρατίες της Ευρώπης να
παραμείνουν ενωμένες απέναντι στα απολυ-
ταρχικά καθεστώτα και να υπερασπιστούν τις
αξίες μας, τονίζει σε άρθρο της, η Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, στο άρθρο μιλά
για την ανάγκη να συναλλασσόμαστε πλέον με
εταίρους που να μπορούμε να εμπιστευτούμε
και όχι με όσους χρησιμοποιούν την εμπιστο-

σύνη μας ως όπλο εναντίον μας. «Ενώ οι απολυταρχίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν σφαί-
ρες επιρροής, να εντείνουν αντί να μειώσουν τις ανθυγιεινές εξαρτήσεις, εμείς θέλουμε να
οικοδομήσουμε εταιρικές σχέσεις που θα βασίζονται σε κοινές αξίες και οράματα για το
μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, σε αυτό το σκεπτικό βασίζεται η πρωτο-
βουλία Global Gateway, μια δέσμη επενδυτικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους
300 δισ. ευρώ, προς τους γείτονες και εταίρους της για την αποκατάσταση της βασισμένης
σε κανόνες διεθνούς και οικονομικής τάξης.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η πανδημία του κορωνοϊού και οι επιθέσεις
κατά υποδομών ζωτικής σημασίας, είτε πρόκειται για συμβατικές επιθέσεις είτε για κυβερ-
νοεπιθέσεις, αποκάλυψαν πόσο εύθραυστη είναι η παγκόσμια οικονομία, σημειώνει στο
άρθρο της και τονίζει: «Πρέπει να συναλλασσόμαστε με εταίρους που να μπορούμε να εμ-
πιστευτούμε και όχι με εκείνους που χρησιμοποιούν την εμπιστοσύνη μας ως όπλο εναν-
τίον μας. Και πρέπει οι δημοκρατίες μας, ενωμένες απέναντι στην απολυταρχία, να υπερα-
σπιστούν τις αξίες μας και να διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας».

Και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας που θέλουν να συμπορευθούν
μαζί μας για την οικοδόμηση ενός ελεύθερου, ευημερούντος και βιώσιμου μέλλοντος» ανα-
φέρει σε άλλο σημείο και σημειώνει ότι σ’ αυτή την πορεία, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
μια επιλογή: Είμαστε ή δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το τίμημα που στοιχίζει
η εμπιστοσύνη; Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές: η εμπιστοσύνη μπορεί να κοστίζει,
αλλά το κόστος αυτό αξίζει να το πληρώσουμε. Η ελευθερία είναι ανεκτίμητη».

«Η σημερινή κρίση αποκάλυψε την εσωτερική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενερ-
γήσαμε με ενότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας
πλήττουν την πολεμική οικονομία της, ενώ η Ουκρανία επανακτά εδάφη στο πεδίο της
μάχης» τονίζει σε άλλο σημείο εξηγώντας ωστόσο ότι ο πόλεμος συνεχίζεται». 

«Η πρωτοβουλία Global Gateway είναι η υπόσχεση της Ευρώπης να προσφέρει στους
γείτονές μας και στους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο συνεργασίες θετικές και βασισμέ-
νες σε αξίες». n

Στον λαό της Ουκρανίας
το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022

Το Κοινοβούλιο απονέμει το βραβείο για την
ελευθερία της σκέψης στον γενναίο λαό της Ου-
κρανίας, ο οποίος εκπροσωπείται από τον πρό-
εδρο, τους αιρετούς ηγέτες και την κοινωνία των
πολιτών. 

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Roberta Metsola ανακοίνωσε στην αίθουσα ολο-
μέλειας του Στρασβούργου την απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων του Κοινοβουλίου
(δηλ. της Προέδρου και των επικεφαλής των πο-

λιτικών ομάδων).
«Το βραβείο αυτό είναι για τους Ουκρανούς που αγωνίζονται στο πεδίο της μάχης. Για

όσους αναγκάστηκαν να διαφύγουν. Για όσους έχασαν συγγενείς και φίλους. Για όλους
όσοι υπερασπίζονται και αγωνίζονται για αυτά που πιστεύουν. Γνωρίζω ότι ο γενναίος λαός
της Ουκρανίας δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα, και το ίδιο θα κάνουμε και εμείς.»

Η απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεπάγεται τεράστιο κόστος
για τον ουκρανικό λαό. Οι Ουκρανοί δεν αγωνίζονται μόνο για να προστατεύσουν τα σπί-
τια τους, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική τους ακεραιότητα, αλλά υπερα-
σπίζονται επίσης την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις ευρωπαϊκές αξίες
στα πεδία μάχης «αντιμέτωποι με ένα βάναυσο καθεστώς που επιδιώκει να υπονομεύσει τη
δημοκρατία μας, να αποδυναμώσει και να διχάσει την Ένωσή μας», δηλώνουν οι ευρω-
βουλευτές.

Η βράβευση αυτή αναδεικνύει τον αγώνα του προέδρου της Ουκρανίας Volodymyr Ze-
lenskyy και όλων των Ουκρανών, των εκπροσώπων των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των
πολιτών και των κρατικών και δημόσιων οργανισμών - συμπεριλαμβανομένων των κρατι-
κών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, της Yulia Pajevska (ιδρύτριας της ιατρικής μονάδας εκ-
κένωσης «Άγγελοι της Τάιρα»), της Oleksandra Matviychuk (δικηγόρου για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και προέδρου της οργάνωσης «Center for Civil Liberties»), του κινήματος «Yel-
low Ribbon Civil Resistance Movement», και του Ivan Fedorov (δημάρχου της Μελιτόπο-
λης, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή).

Το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονέμεται σε ετήσια βάση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το βραβείο θεσπίστηκε το 1988 προς τιμήν των ατόμων και ορ-
γανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Πήρε το όνομά του από το Σοβιετικό φυσικό επιστήμονα και πολιτικό αντιφρονούντα Αν-
τρέι Ζαχάρωφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. n

Η Επιτροπή εξήγγειλε 
το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Μετά την εξαγγελία της προέδρου κ. Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένω-
σης το 2022, η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της για
την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτή-
των.

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση δημιουργούν νέες
ευκαιρίες για τους πολίτες και την οικονομία της ΕΕ. Όταν οι άνθρωποι διαθέτουν τις σχε-
τικές δεξιότητες μπορούν να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας και να
δραστηριοποιούνται πλήρως στην κοινωνία και τη δημοκρατία. Με τον τρόπο αυτό θα δια-
σφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω και ότι η οικονομική ανάκαμψη, καθώς και η
πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, θα είναι κοινωνικά δίκαιες και πρόσφορες. Αν το εργα-
τικό δυναμικό διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινο-
τομία κερδίζουν έδαφος, και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων βελτιώνεται.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, σήμερα πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών στην ΕΕ αναφέ-
ρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση εργαζομένων με τις απα-
ραίτητες δεξιότητες, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat μόνο το 37 % των
ενηλίκων παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης σε τακτική βάση.

Για να προωθήσουν τη διά βίου μάθηση, τα κράτη μέλη ενστερνίστηκαν τους κοινωνικούς
στόχους της ΕΕ για το 2030, σύμφωνα με τους οποίους τουλάχιστον το 60 % των ενηλίκων
θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο, και παρουσίασαν ήδη την εθνική τους
συμβολή για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλη-
σης, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, καθώς και τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί νέα
ώθηση στη διά βίου μάθηση

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Επιτροπή θα προωθήσει ευκαιρίες αναβάθμισης
των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, για παράδειγμα με την ανάδειξη σχετικών πρωτοβου-
λιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ενωσιακής χρηματοδότησης, για
τη στήριξη της υιοθέτησης και της υλοποίησης τους στην πράξη. Θα διοργανωθούν επίσης
εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ για την υποστήριξη
της αμοιβαίας μάθησης των εταίρων όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την
επανειδίκευση. Το προτεινόμενο Έτος έχει επίσης ως στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη εργαλείων συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες και να προωθήσει εργαλεία
και μέσα για περισσότερη διαφάνεια και πιο εύκολη αναγνώριση των επαγγελματικών προ-
σόντων, ακόμη και εκείνων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες. n
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Μέσος όρος μηνιαίων απολαβών €2.067 των υπαλλήλων κατά το 2021

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απο-
λαβές των υπαλλήλων για το 2021
ήταν €2.067. Σε ονομαστικούς

όρους, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απο-
λαβές έχουν αυξηθεί κατά 3,2% σε σχέση με
το προηγούμενο έτος. Σε πραγματικούς
όρους (αποπληθωρίζοντας με το Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή) η αύξηση είναι 0,7%.
Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολα-
βές των υπαλλήλων ήταν €1.614.

Στο γράφημα που ακολουθεί, δίνεται η
χρονοσειρά για τις μέσες και διάμεσες ακα-
θάριστες μηνιαίες απολαβές από το 2010 .

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας,
όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, κυ-
μαίνονται μεταξύ €913 στον τομέα της Γε-
ωργίας, Θήρας και Δασοκομίας και €3,697
στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και
Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.
Ορισμοί

Οι Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμ-
βάνουν 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.

Oι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμέ-

νων του ιδιωτικού τομέα (2012-2016) και
των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων
της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (1/9/2011-31/12/2016) και
οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματού-
χων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπη-
ρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(από 01/12/2012), δεν επηρεάζουν τον ακα-
θάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα
των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατο-
πτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.

Ο Μέσος όρος των μηνιαίων απολαβών
υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των
ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρε-
θούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υπο-
χρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που
έλαβαν τις απολαβές αυτές. Πηγή των στοι-
χείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Τα αποτελέσματα
δημοσιεύονται σε ετήσια βάση.

Καλύπτονται όλοι οι υπάλληλοι που είναι
καταγεγραμμένοι στο Αρχείο των Υπηρε-
σιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εξαιρούν-
ται άτομα με απολαβές λιγότερες από το
κατώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο όρισε η
Στατιστική Υπηρεσία ως ένδειξη για τα
άτομα που δεν είχαν κανονική απασχόληση

κατά την περίοδο αναφοράς (π.χ. άτομα
που έλαβαν μόνο κάποια αναδρομική πλη-
ρωμή, άτομα που εργάστηκαν πολύ λίγες
ώρες, κτλ.). Το κατώτατο επιτρεπτό όριο

απολαβών, αναθεωρείται κάθε έτος, ανά-
λογα με το επίπεδο του κατώτατου μισθού
σύμφωνα με το Περί Κατώτατων Μισθών
Διάταγμα. n

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 11Υπάλληλος
δημόσιος

Συνεχής η μείωση των μονίμων και αύξηση εκτάκτων στο δημόσιο
Συνολική Απασχόληση: 52.601

Ηαπασχόληση στην Κυβέρνηση τον
Σεπτέμβριο του 2022 αυξήθηκε
κατά 193 άτομα (0,4%) σε σύγκριση

με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε
τα 52.601 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό
παρατηρείται μείωση κατά 782 άτομα 
(-3,0%), από 26.392 σε 25.610 άτομα. Στο
έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση

κατά 925 άτομα (5,3%) φθάνοντας τα
18.518 σε σχέση με 17.593 άτομα τον Σε-
πτέμβριο του 2021.

Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατη-
γορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσω-
πικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση 
-2,1%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζε-
ται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (2,5%) και οφείλεται σε αύξηση
του έκτακτου προσωπικού (13,1%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022,
παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγο-
ρίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσω-

πικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το
οποίο παρουσιάζει αύξηση 1,5% και οφεί-
λεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού
(8,5%). n

Οι Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στις 19/11 και στις 13/12

ΗΥπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυν-
σης Ανώτερης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού

και Νεολαίας η οποία  έχει αναλάβει τη
διοργάνωση των Γραπτών Εξετάσεων για
Πρόσληψη στο Δημόσιο  υπενθυμίζει ότι η

πρώτη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση 
θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν
υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητι-
κού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται
ως βασικό προσόν Απολυτήριο Σχολής
Μέσης Εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών) θα διε-

ξαχθεί το Σάββατο 19.11.2022. 
Η δεύτερη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση

θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερ-
νητικού μισθολογίου, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστη-
μιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν-επιστη-

μονικές θέσεις) θα διεξαχθεί το Σάββατο
3.12.2022.

Οι πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις θα διε-
ξαχθούν σε χώρους δημόσιων σχολείων της
Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας,
της Αμμοχώστου και της Πάφου. n



Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις

Οι πιο κάτω Γραμματειακοί Λειτουργοί, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, από την 1η
Οκτωβρίου 2022: ΕΛΕΝΗ ΡΩΣΣΙΔΟΥ,  ΑΝΝΑ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ, ΑΝΝΑ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΥΦΡΟ-
ΣΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΣΙΕΚΚΕΡΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΛΑΝΙΩΤΟΥ, ΚΙΚΗΣ ΣΕ-
ΝΕΚΚΗΣ, ΕΛΛΗ ΜΑΚΡΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ, ΠΗ-
ΝΕΛΟΠΗ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Οι πιο κάτω  Γραμματειακοί Λειτουργοί, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, πάνω σε υπε-
ράριθμη βάση, από την 1η Οκτωβρίου 2022: ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΠΙΣΣΑΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΤΟΦΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑ-
ΚΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΟΞΙΝΟΥ.

Η Ελευθερία Ιωσηφίδου, Πρώτη Στενογράφος, Γενικό
Γραμματειακό Προσωπικό, προάγεται στη θέση Ανώτερης
Πρώτης Στενογράφου, από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Άντρη Πρωτοπαπά-Χαραλάμπους, Τεχνικός Επιθεω-
ρητής, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνι-
κού Επιθεωρητή, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Λένα Γεωργίου, Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών
Α΄, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2022.

Ο Σταύρος Μιχαήλ, Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμ-
βούλιο, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

H Μαρία Χατζηγεωργίου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας
Α΄, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τις 7 Οκτωβρίου
2022.

Ο Χρίστος Γ. Χρίστου, Πρώτος Δασικός Λειτουργός,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Ο Αναστάσιος Γιαννάκη, Διευθυντής Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2022.

Ο Χρυσόστομος Παπαβαρνάβα, Πρώτος Τεχνικός Μη-
χανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αφυπηρέτησε
από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Ιωάννα Ζαρή, Ανώτερος Λειτουργός Εσωτερικών Προ-
σόδων, Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2022.

Η Μαρούλλα Ιωάννου-Χρίστου, Ανώτερος Διοικητικός
Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, αφυπηρέτησε

από την 1η Οκτωβρίου 2022.
Η Ευδοκία Χρυσοστόμου, Πρώτος Γραμματειακός Λει-

τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.
Η Τασούλλα Χριστοδούλου-Φιλίππου, Πρώτος Γραμμα-

τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2022.

Η Φροσούλα Νικολαΐδου, Γραμματειακός Λειτουργός,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Καλομοίρα Σ. Μανέντζου, Βοηθός Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Ο Θωμάς Λοΐζου, Βοηθός Γραφείου, Γενικό Βοηθητικό
Προσωπικό, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Ο Γιαννάκης Μαραθεύτης, Ανώτερος Τεχνικός Επιθεω-
ρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2022.

Ο Μιχαήλ Κοντός, Ανώτερος Επιθεωρητής Αερολιμένα,
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2022.

Η Σωτήρα Καραγιάννη, Προϊστάμενος Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Φωστήρα Πατσαλίδου, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2022.

Η Κυριακή Παντελή, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός
Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 3 Οκτωβρίου
2022.

Η Σταυρούλλα Μίκαλλου, Νοσηλευτικός Λειτουργός,
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2022.

Η Αντρούλα Γερολέμου, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 3
Οκτωβρίου 2022.

Η Ανδριανή Νικολαΐδου, Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Ελένη Κωνσταντίνου-Χριστοφόρου, Διευθυντής Κλι-
νικής/Τμήματος (Αναισθησιολογίας), αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2022.

Η Ειρηνούλλα Βάσου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Ο Στέλιος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Γενικού Χημείου
του Κράτους, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2022.

O Αλέξης Χριστοδουλίδης, Βοηθός Τουριστικός Λει-
τουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού, αφυπηρέτησε από τις 11
Οκτωβρίου 2022. n

Η Παγκόσμια ΄Εκθεση  Ευτυχίας των Πολιτών,  η
οποία εκδίδεται από το Δίκτυο του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη  (e

United Nations Sustainable Development Solutions Net-
work) κατατάσσει την πατρίδα μας στην 41η θέση (χαμη-
λότερα από τον προηγούμενο χρόνο) ενώ η Ελλάδα βρί-
σκεται στην 58η θέση (προτελευταία στην Ευρώπη με
τελευταία τη Βουλγαρία που βρίσκεται στην 85η διεθνή
θέση). Η Τουρκία βρίσκεται στην 112η θέση 8 θέσεις χαμη-
λότερα από  πέρυσι. 

Η ετήσια έκθεση βασίζεται στα στοιχεία των προηγούμε-
νων  τριών χρόνων. Η ΄Εκθεση για το 2022 βασίστηκε στα
στοιχεία 2019 – 2021. 

Η ικανοποίηση των πολιτών ως στοιχείο ευτυχίας τους
δεν βασίζεται μόνο στο κατά κεφαλήν εθνικό προϊόν ή το
κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά κρίνεται  ως αποτέλεσμα ολι-
στικής προσέγγισης της ποιότητας ζωής των πολιτών η
οποία στηρίζεται από το επίπεδο κοινωνικής στήριξης των
πολιτών, το προσδόκιμο ζωής τους, το περιβάλλον διαβίω-
σης, την ελευθερία των πολιτών να καθορίζουν τις επιλογές
τους στην προσωπική τους ζωή, στην επικρατούσα αξιο-
κρατία και στην  αντιμετώπιση και διαχείριση της διαφθο-
ράς . 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ  πιο ευτυχισμένοι πο-
λίτες το 2022 είναι οι Φιλανδοί, θέση την οποία καταγρά-
φουν για 5η συνεχή χρονιά. Ακολουθούν οι Δανοί, οι Ισ-
λανδοί, οι Ελβετοί, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβούργιοι, οι
Σουηδοί, οι Νορβηγοί, οι Ισραηλινοί και οι Νεοζηλανδοί. 

Οι Φιλανδοί κατέχουν την πρώτη θέση στην Ευρώπη,
στη Βόρεια Αμερική  στην πρώτη  θέση βρίσκονται οι   Πο-
λίτες ΗΠΑ και οι Καναδοί,  στη Νότια  Αμερική οι Ουρου-
γουανοί, στη Μέση Ανατολή και Ασία οι Ισραηλινοί, στην
Ανατολική Ασία – Ωκεανία οι Νεοζηλανδοί και στην
Αφρική οι πολίτες Μαυρικίου. 

Οι λιγότερο ευτυχισμένοι πολίτες στην Ευρώπη είναι οι
Ουκρανοί, στη Βόρεια Αμερική οι πολίτες της Δομινικανής
Δημοκρατίας,   στη Νότια Αμερική  οι Πολίτες της Βενε-
ζουέλας, στη Μέση  Ανατολή και Κεντρική  Ασία οι Ινδοί
και στην Αφρική οι πολίτες Ζιμπάμπουε.  

Στην ΄Εκθεση του ΟΗΕ επισημαίνονται και τα πιθανό-
τερα αίτια για την χειροτέρευση της κατάστασης στις  διά-

φορες χώρες.  Η πανδημία covid αναφέρεται μεταξύ των αι-
τίων τα οποία οδήγησαν  σε χειροτέρευση της κατάστασης
σε διάφορες χώρες ιδιαίτερα σε χώρες που οι αρμόδιες
αρχές επέδειξαν αδυναμία για λήψη διορθωτικών μέτρων
διαχείρισης της πανδημίας με  άμεσο αποτέλεσμα της παν-
δημίας και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν τη
δημιουργία προβλημάτων  στην απασχόληση και τα εισο-
δήματα των πολιτών. Επισημαίνονται επίσης και αρνητικές
επιπτώσεις από ήδη υφιστάμενα  αρνητικά δεδομένα χωρών
τα οποία συνέβαλαν σε χειροτέρευση της κατάστασης με
την κρίση της πανδημίας όπως στην περίπτωση της Βενε-
ζουέλας στην οποία  η αξιολόγηση κατέδειξε τις αρνητικές
επιρροές από την απουσία μέτρων για το κλίμα, τις  στρα-
τιωτικές επιλογές της χώρας  και τη συνεχιζόμενη απουσία
προόδου για βιοποικιλότητα.  

Στα αρνητικά αποτελέσματα για την καταγραφή ευτυχίας
των πολιτών αναφέρεται επίσης και η αρνητική επίπτωση
από την επιδείνωση των προβλημάτων στην απασχόληση
όπως στην περίπτωση της Ινδίας.n
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Έκθεση του ΟΗΕ καταδεικνύει τα αίτια 
για μειωμένη ευτυχία των πολιτών διεθνώς  

Στην ενδοτμηματική εξέταση στις νομοθεσίες που εφαρ-
μόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ΄ Απολαβών, Τερμα-
τισμού Απασχολήσεως, Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Κοινωνικών Εισφορών, Κοινωνικής Σύνταξης και Προστα-
σίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση
Αφερεγγυότητας του Εργοδότη και οι διαδικασίες εφαρ-
μογής τους, καθώς επίσης και οι πρόνοιες του Κανονισμού
της Ε.Ε. 883/04 για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης) που πραγματοποιήθηκαν στις
21.06.2022 έχουν επιτύχει οι υποψήφιοι των οποίων ο αριθ-
μός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Συνέχεια από σελ. 12



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώ-
νονται με αριθμούς από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια
γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα
πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1
έως το 9. 
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυ-
χαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις μπορούν να καταστρέψουν
το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!

Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση
που μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα
στοιχεία, εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.

ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
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Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής
2022-2023

Με την ευκαιρία
του εορτασμού
της 7ης Ευρωπαϊ-

κής Ημέρας Στατιστικής,
στις 20 Οκτωβρίου προκη-
ρύσσεται η έναρξη του φε-
τινού Ευρωπαϊκού Διαγωνι-
σμού Στατιστικής στην
Κύπρο.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνι-
σμός Στατιστικής διεξάγε-
ται φέτος για έκτη συνεχό-
μενη χρονιά, από το Ευρω-
παϊκό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΣΣ), που αποτελείται από τις Στατιστικές
Υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Στατι-
στική Υπηρεσία (Eurostat). Στην Κύπρο ο
διαγωνισμός, ο οποίος καθιερώθηκε ως
ετήσιος θεσμός, διοργανώνεται από τη Στα-
τιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας, το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου και την Κυπριακή Στατιστική
Εταιρεία.

Ο διαγωνισμός έχει επίκεντρο τη στατι-
στική επιστήμη και τις επίσημες στατιστι-
κές. Στόχος του διαγωνισμού είναι να προ-
ωθήσει τη στατιστική παιδεία, να κεντρίσει
την περιέργεια και το ενδιαφέρον των 
μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και των εκπαιδευτικών για τα επίσημα
στατιστικά στοιχεία, να αναδείξει το ρόλο
των στατιστικών σε διάφορες πτυχές της
κοινωνίας και να προωθήσει την ομαδικό-
τητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθη-
τών/τριών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ο διαγωνισμός είναι δομημένος σε δύο
μέρη, τον εθνικό διαγωνισμό που διοργα-
νώνεται από τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές
και τον ευρωπαϊκό τελικό που διοργανώνε-
ται από τη Eurostat, και στον οποίο 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθη-
τές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοι-
τούν σε οποιοδήποτε επίσημα αναγνωρι-
σμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου. 
Οι νικητές της εθνικής φάσης του διαγωνι-
σμού λαμβάνουν μέρος στον ευρωπαϊκό τε-

λικό, ο οποίος διεξάγεται στην αγγλική
γλώσσα.

Η εθνική φάση του διαγωνισμού θα διε-
ξαχθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2022 –
Μαρτίου 2023. Οι ομάδες που θα συμμετά-
σχουν στην εθνική φάση του διαγωνισμού
θα αξιολογηθούν σε δύο εργασίες. Η πρώτη
εργασία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας και θα αποτελείται από τρία μέρη
με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Όλες οι ομά-
δες θα κληθούν να απαντήσουν τις ερωτή-
σεις την ίδια μέρα και ώρα. Οι δέκα ομάδες
με την υψηλότερη βαθμολογία στην πρώτη
εργασία, στον γυμνασιακό και λυκειακό
κύκλο αντίστοιχα, θα συμμετάσχουν στη
δεύτερη εργασία, όπου θα πρέπει να ετοι-
μάσουν μια έκθεση στατιστικού περιεχομέ-
νου ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας ενός
συνόλου δεδομένων.

Ο ευρωπαϊκός τελικός θα διεξαχθεί με-
ταξύ Απριλίου και Μαΐου 2023. Θα αφορά
στη δημιουργία ενός βίντεο, που να περι-
λαμβάνει την παρουσίαση επίσημων στατι-
στικών στοιχείων, για την υποστήριξη του
μηνύματος που θα επιλέξει κάθε ομάδα σχε-
τικά με ένα προκαθορισμένο θέμα.

Για εγγραφή στον διαγωνισμό και 
για πληροφορίες σχετικά με τους κανονι-
σμούς, τις ημερομηνίες, τα βραβεία και τις
συμμετοχές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφθούν τον ιστότοπο του διαγωνι-
σμού στη διεύθυνση: http://esc2023-
cyprus.cystat.gov.cy. n

1. Σε αυτό το σώμα ανήκει και ο πρέ-
σβης - Κοινωνία Των Εθνών.
2. 'Ένα από τα αρχαία ελληνικά φύλα -
Ρούχο κληρικού - Πόλη της Σαρδηνίας.
3. Είδος μαστιγίου από δερμάτινες λω-
ρίδες - Ποώδες φυτό με φαρμακευτικές
ιδιότητες.
4· Ελάχιστα (αρχ.) - «Τα ... του Έρωτα»:
ταινία του Βιμ Βέντερς. 
5. Μενεξέδες, βιολέτες (καθ.) - Γρή-
γορα, γοργά (αρχ.) - Τα βραχέα φωνή-
εντα - Υπνηλία, νύστα.
6. Φρούτο που ωριμάζει αργότερα από
το κανονικό - Περιοδεία καλλιτεχνικού
συγκροτήματος - Άυλο το φάντασμα.
7. Απλά, απέριττα - Πιο μέσα.
8. Δεικτική αντωvυμία (άρχ.) - Ακρο-
γιαλιά, ακτή - ... Καλέ: η Ακροναυπλία.
9. Βυζαντινή νότα - Καθόλου, διόλου -
Γαλλικός εκδοτικός οίκος. 
10. Kαπέλα - Μέρη, κομμάτια.
11. Το όνομα του Σεφερλή - Λαϊκή τρα-
γουδίστρια - Κατάληξη αρσενικών ονομάτων.
12. Φημίζονται οι καλαματιανές - Όμοια φωνή-
εντα - Κέβιν ...: Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής.
13. Λέξη... νανουρίσματος - Βάλτος τέλμα - Νταρ
ες ...: πρώην πρωτεύουσα της Τανζανίας.
14. Αυτά στήν ... πόλη - «Οι Δυο ...»: δραματική
ταινία του βωβού κινηματογράφου του Ντ. Γκρί-
φιθ - Τορκουάτο ...: ο, δημιουργός του έπους
«Απελευθερωμένη Ιερουσαλήμ».
15. Θεραπεύσιμες - Ο τελευταίος βασιλιάς της
Λυδίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Έχουν δικαιoλoγία και άρα συγχωρούνται.
2. ... οΧίος: τραγικός ποιητής, ιστορικός και φι-
λόσοφος - ... του Θριάμβου: αξιοθέατο στο Πα-
ρίσι - Βουβά, αμίλητα.
3. Αναπνοή, ανάσα - Παραίνεση αρχαίου παιάνα
- Πρωτύτερα, προτού.
4. Το ασπράδι του αβγού -  Γνώριμοι και φιλικοί.
5. ... κύμα: δημιουργείται από έκρηξη- Κωμόπολη
του νομού Μεσσηνίας - Ηχητικά... ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα.
6. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας - Μεγά-

λος ιταλικός ποταμός - Εντυπωσιακό σκηνοθε-
τικό στοιχείο (ξεν.).
7. Αρχής ... αρχή - Φύλα μογγολικής και τουρκι-
κής προέλευσης που εγκαταστάθηκαν πέριξ του
Βόλγα και των νοτίων Ουραλίων - Γιος του Θει-
οδάμαντα, φίλος του Ηρακλή.
8. Φαινομενικά, δήθεν - Πόλη του Καζακστάν -
«Μαζεύεται» σε πληγές.
9. Διπλό... αντιλέγει - Άτομα που παρασύρονται
εύκολα Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.
10. Κοινωνική προσαρμογή - Αντίστροφα στο
αλφάβητο.
11. Οικοδομικό Τετράγωνο - ... Ορλεάνη: πόλη
και λιμάνι των ΗΠΑ - Καρφί (καθ.).
12. Αμέριμνο, αδιάφόρο - Ενέχυρο.
13. Η γενιά - Ποιητική ονομασία της Μοίρας
στον Όμηρο - Ξακουστός γυμναστής της αρχαι-
ότητας.
14. Χρήσιμο σε μανάβη -  Σχοινάκη: ηθοποιός -
Παλιός σταφιδικός οργανισμός (αρχικά).
15. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτoύτο - Πασχαλι-
νός, λαμπριάτικος.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Τα πρόσθετα τροφίμων είναι ου-
σίες που προστίθενται στα τρό-
φιμα, ώστε να διατηρηθεί ή να

βελτιωθεί η ασφάλεια, η φρεσκάδα, η
γεύση, η υφή ή η εμφάνισή τους. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα
πρόσθετα, από τις γλυκαντικές ουσίες
έως τις χρωστικές ουσίες, αξιολο-
γούνται για την ασφάλεια τους προ-
τού επιτραπεί η χρήση τους στα τρό-
φιμα.

Διαφορετικοί τύποι πρόσθετων τρο-
φίμων έχουν αναπτυχθεί με την πά-
ροδο του χρόνου, καθώς η παρασκευή
τροφίμων σε μεγάλες ποσότητες είναι πολύ διαφορετική
από την παρασκευή τους σε μικρές ποσότητες στο σπίτι. Τα
πρόσθετα απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι τα επεξερ-
γασμένα τρόφιμα παραμένουν ασφαλή και σε καλή κατά-
σταση κατά την πορεία τους μέσω της διατροφικής αλυσί-
δας από τα εργοστάσια ή τις βιομηχανικές κουζίνες, στις
αποθήκες και τα καταστήματα τροφίμων και, τέλος, στα
πιάτα μας.

Ορισμένα συστατικά των τροφίμων χρησιμοποιούνται
εδώ και αιώνες για συντήρηση των τροφίμων – όπως το
αλάτι (σε κρέας όπως το μπέικον ή τα παστά ψάρια), η ζά-
χαρη (σε μαρμελάδα) ή το διοξείδιο του θείου (στο κρασί).
Επίσης   ορισμένα πρόσθετα χρησιμοποιούνται για να βελ-
τιώσουν την εμφάνιση των τροφίμων, όπως το χρώμα των
τροφίμων.

«Όλα τα πρόσθετα τροφίμων αξιολογούνται για να δια-
σφαλιστεί ότι είναι ασφαλή για κατανάλωση. Εξετάζουμε

πώς αλληλεπιδρούν οι χημικές ουσίες
με τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται,
πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν το
σώμα μας όταν καταναλωθούν και
πόσο μπορούμε να καταναλώνουμε με
ασφάλεια καθημερινά μέσω της δια-
τροφής μας. Μόλις η χρήση τους επι-
τραπεί, όταν χρησιμοποιηθούν σε προ-
ϊόντα διατροφής, τα πρόσθετα τροφί-
μων πρέπει να αναφέρονται στην
σήμανση τους. Έτσι οι καταναλωτές
γνωρίζουν τι καταναλώνουν και μπο-
ρούν να το εμπιστεύονται ότι είναι
ασφαλές», λέει η Camilla Smeraldi,

Τοξικολόγος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων
(EFSA).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα πρόσθετα τροφίμων χα-
ρακτηρίζονται με έναν αριθμό Ε. Η EFSA προτού εγκριθεί
η χρήση τους στην ΕΕ αξιολογεί την ασφάλεια των νέων
προσθέτων τροφίμων ή των προτεινόμενων νέων χρήσεων
των υπαρχόντων προσθέτων τροφίμων. Επαναξιολογεί επί-
σης τα πρόσθετα τροφίμων, η χρήση των οποίων έχει επι-
τραπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίσει
ότι εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για χρήση.

Τα πρόσθετα τροφίμων περιλαμβάνονται πάντοτε στον
κατάλογο των συστατικών των τροφίμων στα οποία χρη-
σιμοποιούνται. Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να αναφέ-
ρουν τόσο τη λειτουργία του πρόσθετου στα έτοιμα τρό-
φιμα (π.χ. χρωστική ή συντηρητικό) όσο και τη συγκεκρι-
μένη ουσία που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, είτε
αναφέροντας τον αντίστοιχο αριθμό Ε είτε την ονομασία

της (π.χ. Ε 415 ή κόμμι ξανθάνης).
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Additives | European Food Safety Authority (europa.eu)
Αρμοδιότητες Εργαστηρίου Πρόσθετων και Ειδικών

Αναλύσεων Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
της Κύπρου

https://www.moh.gov.cy/Moh/SGL/sgl.nsf/All/220F3D5C
D5BD6AC5C22583850044306E?OpenDocument

h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1333&qid=1652
868092046

h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1169&qid=1652
868137218

https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EUR-
LEX&text=231%2F2012&lang=en&type=quick&qid=16528
68208583

Πορίσματα των εργασιών του Γενικού Χημείου του Κράτους
Πρέπει να ανησυχούμε για τα πρόσθετα τροφίμων;

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ

Πωλείται λευκό upright  πιάνο, σε άριστη κατάσταση.
Είναι κινέζικο γερμανικών προδιαγραφών, μάρκας
Fridolin Schimmel, με μηχανισμό silencer και stool.
Αγοράστηκε καινούργιο το Γενάρη του 2019 για €6.400
και έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα. Είναι ιδανικό για λά-
τρεις του πιάνου.

Τιμή πώλησης €5.000. 
Για επικοινωνία τηλ.: 99723847 ή 99446727.

Θέματα θεματικής προτεραιότητας για ενημέρωση
των καταναλωτών, στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέ-
ρωσης, #EUChooseSafeFood, στην οποία συμμετέχει
και η Κύπρος μαζί με την “Ευρωπαϊκή Αρχή για την
ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)” για να βοηθήσει τους
καταναλωτές να μάθουν περισσότερα για την ασφάλεια
των τροφίμων.

Η εκστρατεία αυτή άρχισε από τον Ιούνιο και θα διαρ-
κέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2022, και τον συντονι-
στικό ρόλο έχει το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Έρευνα για τη Φορολογική Συμπεριφορά 
για τρίτη φορά από το Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε
ότι μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή
των Ερευνών για τη Φορολογική

Συμπεριφορά και την Ικανοποίηση των Φο-
ρολογουμένων 2018 και 2020, προχωρά
πλέον στη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας
για 3η φορά, όπως προβλέπεται από τον
Στρατηγικό Σχεδιασμό του Τμήματος.

Το Τμήμα Φορολογίας, ακολουθώντας
τις διεθνείς πρακτικές καθώς επίσης και τις
γνώσεις εξειδικευμένου προσωπικού και

επαγγελματιών συνεργατών, έχει καταρτί-
σει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλη-
ρώνεται και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρο-
νικά (online).

Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στη
φορολογική συμμόρφωση ως προς την
υποβολή δηλώσεων και πληρωμή διάφορων
ειδών φόρων τους οποίους επιβάλλει και ει-
σπράττει το Τμήμα Φορολογίας, στην
άποψη των φορολογουμένων για τις υπη-
ρεσίες που προσφέρονται από το Τμήμα

καθώς και της συμπεριφοράς του προσωπι-
κού του Τμήματος. Επίσης ζητούνται από-
ψεις για το φορολογικό σύστημα της Κύ-
πρου και τη φορολογική συμπεριφορά γε-
νικότερα, ενώ συλλέγονται δημογραφικά
στοιχεία για σκοπούς ακριβέστερης στατι-
στικής ανάλυσης.

Επισημαίνοντας ότι οι απαντήσεις είναι
ανώνυμες το Τμήμα Φορολογίας καλεί
όλους τους φορολογούμενους, που θα πα-
ραλάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-

mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (e-mail address) που έχουν δηλώ-
σει στο Τμήμα Φορολογίας, όπως ανταπο-
κριθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η συμμετοχή όλων των επιλεχθέντων
φορολογουμένων στην έρευνα, είναι ιδιαί-
τερα σημαντική για την επιτυχία της και την
επίτευξη του στόχου της. n

ΗΔιευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, ανακοίνωσε ότι το ΤΔΔΠ διοργανώ-
νει, σε 

συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο, σεμινάριο με θέμα την
Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και
στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γε-
νικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών, η Τε-
τάρτη 30 Νοεμβρίου, 2022.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, στην
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως που βρίσκεται στο ισόγειο
του κτηρίου του Υπουργείου Οικονομικών, σε δύο διαφο-
ρετικές ημερομηνίες, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00, ως ακο-

λούθως:
i. 26 Οκτωβρίου 2022, Τετάρτη, για υποψηφίους τους

οποίους το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα «Α» μέχρι
«Μ», και

ii. 2 Νοεμβρίου 2022, Τετάρτη, για υποψηφίους τους οποί-
ους το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα «Ν» μέχρι «Ω».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως τηρήσουν αυ-
στηρά τις πιο πάνω οδηγίες λόγω περιορισμένης χωρητικό-
τητας της αίθουσας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα
γίνει εκτενής αναφορά στην ύλη της Εξέτασης, ώστε οι
υπάλληλοι που θα παρακαθήσουν σ’ αυτήν να προετοιμα-
στούν όσο το δυνατό καλύτερα, για να αυξήσουν τις πιθα-

νότητες επιτυχίας τους.
Επισημαίνεται σχετικά, ότι για σκοπούς προετοιμασίας,

οι υποψήφιοι οι οποίοι θα παρακαθήσουν στην πιο πάνω
εξέταση, μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την εξεταστέα ύλη
και τις σχετικές Νομοθεσίες, όσο και γραπτά προηγούμε-
νων εξετάσεων και παρουσιάσεις, από την ιστοσελίδα του
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Οι υπεύθυνοι Τμημάτων και Υπηρεσιών κλήθηκαν να ενη-
μερώσουν τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους αναφορικά
με το σεμινάριο και να τους επιτρέψουν να το παρακολου-
θήσουν. n

Σεμινάριο στο Υπουργείο Οικονομικών για τις υπηρεσιακές εξετάσεις



Φέρτε το Πρωτάθλημα στην Πάφο… Φωνή λαού…

Το σύνθημα ‘είναι τρελός, είναι τρελός ο Νορβη-
γός…’ που ακούστηκε πάμπολες φορές από τους
οπαδούς της Ομόνοιας, δονούσε αυτή τη φορά στο

‘Στέλιος Κυριακίδης’ και από τους οπαδούς της Πάφου. Ο
Μπεργκ οδηγεί σε πορεία πρωταθλητισμού την Πάφο και
ήδη κέρδισε την εκτίμηση των οπαδών της ομάδας.

Και πώς να μην την εκτιμηθεί, αφού μία τριάρα διαδέχε-
ται την άλλη…. Στην 6η αγωνιστική πέτυχε το 3-0 στην
έδρα της επί της Ένωσης Παραλιμνίου, στην 7η αγωνιστική
εκτός έδρας ‘δάμασε’ την Δόξα Κατωκοπιάς (0-3), σειρά
πήρε η πρώην ομάδα του, η Ομόνοια, που τη φιλοδώρησε
με τρία γκολ και έφθασε τους 20 βαθμούς.

Έτσι παρέμεινε μόνη στην κορυφή με νέα τριάρα και όχι
μόνο, αφού αύξησαν και τη διαφορά που τους χωρίζει από
τους άλλους διεκδικητές του τίτλου, Απόλλων και ΑΕΚ που
έχασαν βαθμούς και έπεσαν βαθμολογικά.

Έτσι η Πάφος συνεχίζει την εκπληκτική της πορεία μέχρι
στιγμής στο πρωτάθλημα και παραμένει η μοναδική αήτ-
τητη ομάδα. Οι κυανόλευκοι μοιάζουν με τρένο με σπα-
σμένα φρένα και έδωσαν για άλλη μια φορά το στίγμα ότι
είναι ικανοί να κατακτήσουν τον τίτλο.

Ο Νορβηγός, έχοντας εμπειρία στο πώς να δημιουργήσει
μία ομάδα που θα στεφθεί πρωταθλήτρια, προσέδωσε στους
κυανόλευκους νοοτροπία νικητή, ωριμότητα και πειθαρχία,
ένα άλλο χαρακτήρα, στοιχεία που τους έλειπαν σε σημαν-
τικό βαθμό τα προηγούμενα χρόνια.

Οι κυανόλευκοι φιγουράρουν στην πρώτη θέση με 20
βαθμούς και μετά από οκτώ αγωνιστικές έχουν τον εκπλη-
κτικό απολογισμό τερμάτων 20-2. Ειδικά η αμυντική λει-
τουργία ολόκληρης της ομάδας είναι εντυπωσιακή. Ο
Μπεργκ δίνει βαρύτητα στην άμυνα της ομάδας του. Δεν
είναι άλλωστε τυχαίο ότι τη σεζόν 2020-21, όταν στέφθηκε
πρωταθλητής με την Ομόνοια, οι πράσινοι δέχτηκαν 17
γκολ σε 36 αγώνες:

Τα πανηγύρια έλαβαν τέλος και η ομάδα επικεντρώθηκε
στην επόμενη αναμέτρηση, με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα
το ερχόμενο Σάββατο στη Λάρνακα. Αξίζει να σημειώσουμε
την παρουσία των φίλων της Παφιακής ομάδας, αφού για
πρώτη φορά βρέθηκαν τόσοι πολλοί στην κεντρική εξέδρα
του ‘Στέλιος Κυριακίδης’.
Λαχτάρησε, μα στο τέλος τα κατάφερε ο Άρης…

Λαχτάρησε, μα στο τέλος τα κατάφερε. Ο Άρης, συνεχί-
ζοντας από κει που έμεινε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα
την προηγούμενη αγωνιστική (3-0 στο Τσίρειο). Απέναντι
στην Ένωση και ως  φαβορί, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει
χαμένη.

Δύσκολη αλλά πολύ σημαντική νίκη, με 2-1 με ανατροπή,
επί της Ένωσης Παραλιμνίου στο ‘Αντώνης Παπαδόπου-
λος’, ‘σπάζοντας’ επιτέλους το… ρόδι από τότε που δίνει τα
εντός έδρας της παιχνίδια στη Λάρνακα.

Η ομάδα της Λεμεσού παρέμεινε στην 2η θέση με 18 βαθ-
μούς. Αντίστοιχα, η Ένωση παρέμεινε στην 12η θέση με 7
βαθμούς. Τώρα, σκέφτονται τον επόμενο αγώνα με αντί-
παλο τη Δόξα που θα διεξαχθεί στην Περιστερώνα.

Αντίθετα τα αισθήματα για την Ένωση που σε οκτώ αγώ-
νες, πήρε εφτά βαθμούς και τώρα προετοιμάζεται για τον
εντός έδρας της αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Ανεβαίνει με σφραγίδα Μιλόγεβιτς

Σημαντική από κάθε άποψη ήταν η νίκη του ΑΠΟΕΛ στο
ντέρμπι με την ΑΕΚ (1-0) και η πρώτη νίκη (ως γηπεδού-
χος) στο ΓΣΠ. Οι γαλαζοκίτρινοι έκαναν το 3/3 με τον
Βλάνταν Μιλόγεβιτς στον πάγκο (δύο νίκες στο πρωτά-
θλημα και μία στο κύπελλο) και πιστοποίησαν την αγωνι-
στική τους άνοδο, έστω κι αν το τρίποντο δεν ήρθε με σπου-
δαία εμφάνιση.

Άλλη μια νίκη που τονώνει περαιτέρω την ψυχολογία των
παικτών και την ίδια ώρα δίνει το δικαίωμα στην ομάδα να
αισιοδοξεί για ακόμη καλύτερα και πιο ψηλά βαθμολογικά.

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε για πρώτη φορά στην 3η θέση με 15
βαθμούς και τώρα είναι πανέτοιμος για την κυριακάτικη
αναμέτρηση στο Τσίρειο με τον Απόλλωνα. Ένα νέο δύ-
σκολο παιχνίδι, στο οποίο ο ΑΠΟΕΛ θα στοχεύσει την 3η

σερί νίκη στο πρωτάθλημα.
Η ήττα από το ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, η Τρίτη στο πρωτά-

θλημα, ήταν λογικό να επιφέρει απογοήτευση στην ΑΕΚ.
Η ομάδα της Λάρνακας έχασε χωρίς να είναι χειρότερη από
τον αντίπαλό της, αλλά συνάμα δεν έφτασε σε ιδιαίτερα
ψηλά επίπεδα απόδοσης. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ πρέπει
να γυρίσει σελίδα και να δει μπροστά.

Την Πέμπτη (27/10) έχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στο
πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων στο Γιουρόπα Λιγκ.
Θα υποδεχθεί την Ντιναμό Κιέβου στην Αρένα και ξέρουν

άπαντες πάρα πολύ καλά ότι
αν δεν χάσουν το Ευρωπαϊκό
ταξίδι θα συνεχιστεί και το
2023, αφού θα εξασφαλίσει
την τρίτη θέση στον όμιλο.
Αρκεί μόνο μία ισοπαλία
ώστε η ΑΕΚ το Φεβρουάριο
να είναι στο Κόνφερενς Λιγκ. Εκτός από το πρεστίζ του Σω-
ματείου, ενδεχόμενη πρόκριση θα επιφέρει επιπρόσθετα οι-
κονομικά οφέλη.

Στο πρωτάθλημα η ομάδα της Λάρνακας θα φιλοξενήσει
την Καρμιώτισσα.
Ανασύνταξη τώρα

Στον Απόλλωνα άφησαν πίσω τους τον αγώνα της 8ης

αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και την
απρόσμενη ισοπαλία (1-1), έτσι όπως εξελίχθηκε το παι-
χνίδι και επικεντρώθηκαν στον τελικό της Πέμπτης.

Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού χαρακτηρίζουν τον αγώνα
με τους Ουγκρανούς στο Κόσιτσε ως ‘τελικό’. Με νίκη θα
κάνουν τεράστιο βήμα για την κατάκτηση της 2ης θέσης
στον όμιλο που θα τους επιστρέψει να έχουν όνειρα για τη
συνέχεια (θα αγωνιστούν στα μπαράζ με ομάδα που θα τερ-
ματίσει Τρίτη στον όμιλο της, στο Γιουρόπα Λιγκ). Με δε-
δομένο ότι ηττήθηκαν εντός έδρας με 1-3, το ιδανικό σε-
νάριο θα ήταν να εξασφαλίσουν μια… καλύτερη νίκη.

Ο Απόλλωνας όμως για να καταφέρει να φύγει από την
Σλοβακία με τους τρεις βαθμούς, θα πρέπει να παρουσια-
στεί βελτιωμένος σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα, που
είχε σαν αντίπαλό τους τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι
ήδη ο Απόλλωνας έχει δώσει πολλά παιχνίδια μέχρι στιγμής
και το στοιχείο της κούρασης είναι πολύ σημαντικό.
Πρώτη εντός έδρας νίκη για την ‘Κυρία’

Η νίκη της Ανόρθωσης επί της Δόξας (3-0) ήρθε στο κα-
λύτερο χρονικό σημείο, επαναφέροντας την ηρεμία στις τά-
ξεις της ομάδας. Η ‘Κυρία’ ήταν βελτιωμένη για ακόμα ένα
παιχνίδι και πλέον επικεντρώνεται στο ντέρμπι της ερχό-
μενης Δευτέρας απέναντι στην Ομόνοια.  Το παιχνίδι θα
διεξαχθεί στο ΓΣΠ και η Ανόρθωση θα προσπαθήσει να πε-
τύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκης το πρωτάθλημα.

Ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη και η πρώτη του Τσίκο
Μουνιόθ στον πάγκο της ομάδας της Αμμοχώστου, μετά
από ένα και πλέον  μήνα και τέσσερα ανεπιτυχή αποτελέ-
σματα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο οι κυανόλευκοι θεωρούν
ως ‘ξυπνητήρι’ και εφαλτήριο για την συνέχεια.

Αντίθετα τα αισθήματα για τη Δόξα που αγνοεί τη χαρά
της νίκης στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές. Σε αυτά τα
παιχνίδια δέχθηκε ισάριθμες ήττες καιν αυτό είναι κάτι που
προβληματίζει την τεχνική ηγεσία. Οι επτά βαθμοί σε οκτώ
αγωνιστικές δεν αποτελούν καταστροφή για την προσφυ-
γική ομάδα, ωστόσο αν δεν έρθουν άμεσα και άλλοι βαθμοί,
τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Επόμε-
νος αντίπαλος της Δόξα είναι ο Άρης στην Περιστερώνα.
Με οδηγό… των Σελάγια

Η Καρμιώτισσα τρίτωσε τις νίκες της, ανέβηκε βαθμο-
λογικά και βάζει γερές βάσεις για την υλοποίηση των στό-
χων της στην τρέχουσα περίοδο. Νικώντας τον ουραγό
Ακρίτα Χλώρακας με 1-0 έφτασε στους 10 βαθμούς κι όλοι
στο στρατόπεδο της έχουν κάθε λόγο να ατενίζουν το μέλ-
λον με αισιοδοξία. Το γκολ πέτυχε από την άσπρη βούλα, με
εύστοχη εκτέλεση του Εμίλιο Σελάγια στο 45΄.  Ο Αργεν-
τίνος έχει σκοράρει δύο φορές φέτος. Και τις δύο από το
σημείο του πέναλτι και τις δύο στις καθυστερήσεις του
πρώτου ημιχρόνου και τις δύο η ομάδα του νίκησε με 1-0.
Η πρώτη φορά ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό, αρχές
Οκτωβρίου. Την ερχόμενη Κυριακή η Καρμιώτισσα θα παί-
ξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Η νεοφώτιστη ομάδα του Ακρίτα Χλώρακας, έμεινε μόνη
στον πυθμένα με 4 βαθμούς (μία νίκη και ισοπαλία). Την
ερχόμενη Κυριακή στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’, θα φιλοξενήσει
τη φορμαρισμένη ΑΕΛ, που ανέβηκε βαθμολογικά με τρεις
συνεχόμενες νίκες.
Σε ελεύθερη πτώση η Ομόνοια

Η Ομόνοια βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και κανείς δεν
μπορεί αν πει με βεβαιότητα αν μπορεί να διορθωθεί η κα-

τάσταση. Οι ‘πράσινοι’ μετρούν τρεις διαδοχικές ήττες στο
πρωτάθλημα και πέντε στο σύνολο σε όλες τις διοργανώ-
σεις. Το ‘τριφύλλι’ παραπαίει και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα
θα βρει γιατρειά. Άπαντες ευελπιστούν ότι ο νέος προπο-
νητής, Γιανίκ Φαρέρα, θα καταφέρει να επαναφέρει την
ομάδα στο σωστό δρόμο. Η Ομόνοια έχασε ήδη αρκετό
έδαφος από την κορυφή, αλλά και τις ομάδες που βρίσκον-
ται τουλάχιστον στις πρώτες τέσσερις θέσεις και θα χρει-
αστεί από δω και πέρα – αν αυτό είναι εφικτό – να πατήσει
γκάζι και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και παίκτες πρέπει να
αναλάβει ο κάθε ένας τις ευθύνες που του αναλογούν και
την ίδια ώρα να δουλέψουν σκληρά, ώστε η Ομόνοια να
βγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.

Ένδεκα βαθμούς πίσω από την κορυφή, Οκτώβριο μήνα,
ακούγεται  αρκετά βαρετό για το ‘τριφύλλι’. Οι πράσινοι θε-
ωρούν με την αλλαγή προπονητή και την κάθοδο του Φε-
ρέρα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Χρόνος πάν-
τως δεν υπάρχει, καθώς την Πέμπτη (27/10) το ‘τριφύλλι’
αντιμετωπίζει την Ρεάλ Σοσιεδάδ στο ΓΣΠ για το Γιουρόπα
Λιγκ και έπειτα ακολουθεί ο αγώνας με την Ανόρθωση επί-
σης εντός έδρας. Παιχνίδι, το οποίο θα πρέπει να κερδηθεί
με κάθε τρόπο, γιατί αλλιώς…
Ανεβαίνει η ΑΕΛ μετά την τρίτη σερί νίκη

Η ΑΕΛ επικράτησε με 1-0 της Νέας Σαλαμίνας στο Τσί-
ρειο. Χρυσός σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Σάντος στο
82ο λεπτό, χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του, η οποία συ-
νέχισε την αντεπίθεση της, έφτασε τις τρεις συνεχόμενες
νίκες και πλησίασε την εξάδα. Με τον Τσέντομιρ Γιανέφσκι
στον πάγκο η Λεμεσιανή ομάδα είναι αήττητη σε πέντε
ματς και κατάφερε να κάνει άλμα τριών θέσεων, αφού με 11
βαθμούς βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Στον αντίποδα η Νέα Σαλαμίνα, που έχασε πέναλτι.
Ήταν η πρώτη ήττα μετά από δύο σερί νίκες στο πρωτά-
θλημα επί Δόξας και Ομόνοιας.

Για την 9η αγωνιστική η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Παρα-
σκευή (28/10) τον Ακρίτα στο ‘Στέλιος Κυριακίδης’, ενώ η
Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται το Σάββατο (29/10) την πρωτο-
πόρο και αήττητη Πάφο.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στην κορυφή η ΜΕΑΠ

Η ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της
Β΄ Κατηγορίας έφερε την ΜΕΑΠ Π. Χωριού μόνη πρώτη
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς,
αφού κέρδισε την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας με 1-0 και με το νέο
τρίποντο απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Και αυτό γιατί η Ομόνοια Αραδίππου δεν κατάφερε να
κερδίσει την ουραγό Αλκή Ορόκλινης, μένοντας στην έδρα
της στο 0-0, αποτέλεσμα που άφησε την ομάδα της Αρα-
δίππου στην 2η θέση με 14 βαθμούς. Να σημειώσουμε ότι η
Ομόνοια Αραδίππου εξακολουθεί να είναι η μοναδική αήτ-
τητη ομάδα στο πρωτάθλημα.

Στην 3η θέση με 12 βαθμούς είναι η Αγία Νάπα που έμεινε
και αυτή στην ισοπαλία 1-0 με την Ολυμπιάς Λυμπιών.

Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Ερμής, που κέρδισε εκτός έδρας
τον Εθνικό Άχνας με 2-1 και βελτίωσε τη βαθμολογική του
θέση, αφού πέρασε στην 7η θέση με 9 βαθμούς, ενώ ο Εθνι-
κός έμεινε στους 10 β. και στην 4η θέση. Στην ίδια θέση είναι
και η Ομόνοαι 29ηΜ. που έφερε λευκή εκτός έδρας ισοπα-
λία.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρώτη ήττα για ΑΕΠ

Η ΑΕΠ Πολεμιδιών γνώρισε την πρώτη της φετινή ήττα
στο πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας και ‘έπεσε’ από την κο-
ρυφή (9 β.) στην οποία πέρασε πλέον η ΕΝΑΔ με 10 βαθ-
μούς. Στο Μακάρειο Στάδιο η ΑΕΠ ηττήθηκε με 2-1 από
τον Ηρακλή Γερολάκκου και η ΕΝΑΔ στην έδρα της κέρ-
δισε 1-0 τον Κούρη Ερήμης.

Στην 3η θέση με 8 βαθμούς είναι η προσφυγική ομάδα του
ΑΣΙΛ Λύσης που έφερε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με  την
Εληά Λυθροδόντας.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
Στην κορυφή ο Σπάρτακος

Για την 5η αγωνιστική ο Σπάρτακος Κιτίου κέρδισε εντός
έδρας την ΑΕΚ Κοράκου με 3-1 και συνεχίζει την αήττητη
πορεία του προς τον τίτλο με 13 βαθμούς. Στην 2η θέση με
10 β. είναι η Ομόνοια Ψευδά που κέρδισε με 1-0 τον Ορφέα.
Στην 3η θέση βλέπουμε τέσσερις ομάδες με 9 βαθμούς. Η
Γεροσκήπου που κέρδισε την ΑΕΝ με 5-1, ο ΑΤΛΑΣ Αγλαν-
τζιάς την Αναγέννηση Λυθροδόντα με 1-0, ο Κέδρος Κορ-
μακίτης που έχασε από τον Κόρνο με 1-0 και ο Ορφέας. n

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης



Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Κύπρος αποτελεί ένα μαργαριτάρι μεγά-

λης αξίας στην καρδιά της Μεσογείου.

Πάπας Φραγκίσκος

Οι λέξεις ‘Αρετή και Αξία’ που αναγράφον-
ται στο κέντρο αυτού του διακεκριμένου
παρασήμου του Περιδέραιου του Τάγματος
του Πάπα Πίου Θ’ (9ου) είναι πράγματι οι
καθοδηγητικές αρχές για όλους εμάς που
έχουμε ευθύνη να ηγηθούμε των χωρών και
των λαών μας.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο δρόμος για την πραγματική ισότητα των
φύλων περνάει αναντίλεκτα μέσα από την
εκπαίδευση. Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον
αποδεσμευμένο από στερεότυπα αποτελεί
θεμέλιο για να οικοδομήσουμε την ισότιμη
και δίκαιη κοινωνία που θέλουμε.
Αννίτα Δημητρίου,
Πρόεδρος της Βουλής.

Ας μην αφήσουμε σήμερα την ειρήνη
όμηρο κατά κάποιον τρόπο της ρωσικής
εξουσίας (…) Μία ειρήνη είναι δυνατή,
μόνο όταν ο ουκρανικός λαός θα είναι σε
θέση να την επιλέξει, υπό τους όρους που
θα έχει εκείνος αποφασίσει.
Εμανουέλ Μακρόν,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Από το Κίεβο μεταφέραμε ένα μήνυμα που
είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Οι πρακτικές
εναντίον της Ουκρανίας, εάν δεν τεθεί
φραγμός, βρίσκουν και άλλους μιμητές.
Νίκος Δένδιας,
ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να σκέφτεται τις
κυρώσεις και τα ανώτατα όρια τιμών, θα
πρέπει να ανακαλύψει πώς μπορούμε να
υποστηρίξουμε την πολύ γρήγορη έναρξη
της εκμετάλλευσης αυτών των κοιτασμά-
των φυσικού αερίου και πώς μπορούμε να
υποστηρίξουμε την κατασκευή νέων αγωγών και νέων δια-
δρομών διανομής για να διασφαλίσουμε ότι το αέριο που
έχει βρεθεί  στη ζώνη της Κύπρου μπορεί να είναι διαθέσιμο
για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα βοηθούσε.
Péter Szijjártó,
Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας.

Η Ελλάδα παράγει τους καλύτερους ια-
τρούς, στην παγκόσμια κοινότητα. Θέ-
λουμε να μένουν οι γιατροί στην πατρίδα
μας και από χώρα εξαγωγής επιστημονικού
προσωπικού να γίνει η χώρα της υγείας που
θα θεραπεύει τον παγκόσμιο ασθενή.
Γεώργιος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος του ΙΣΑ και 
του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών

Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε
και να ενσωματώσουμε στην καθημερινό-
τητά μας τον τακτικό προληπτικό έλεγχο
για τον καρκίνο του μαστού που μπορεί να
μας σώσει τη ζωή.
Μαίρη Περδίου,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Europa Donna.
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Κοινή Διακήρυξη ΠΑΣΥΔΥ – ΚΤΑΜΣ

Με την ευκαιρία της συνάντησης των ηγεσιών των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και
ΚΤΑΜΣ στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ την Πέμπτη

6 Οκτωβρίου 2022 οι δύο Οργανώσεις επαναβεβαιούν τα
ακόλουθα:

Εκφράζουν την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους για την ευ-
χέρεια που προσφέρεται για επανάληψη των συναντήσεων
από την αναστολή των περιορισμών διακίνησης λόγω της
πανδημίας και αποφασίζουν να καθορίζουν τακτικές συ-
ναντήσεις και διαβουλεύσεις για υλοποίηση των κοινών
τους στόχων.

Διακηρύττουν την κοινή απόφαση τους να εργαστούν
τόσο στο διμερές τους επίπεδο όσο και από κοινού με το
σύνολο του Κυπριακού Συνδικαλιστικού Κινήματος και με
την κοινωνία των πολιτών της κοινής πατρίδας για την επί-

τευξη των κοινών στόχων προς όφελος του συνόλου του
Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Επαναβεβαιούν ότι πάγιος στόχος ΠΑΣΥΔΥ και
ΚΤΑΜΣ είναι η εφαρμογή στην κοινή πατρίδα συνθηκών
μόνιμης ειρήνης, σταθερής προόδου, ανάπτυξης και ευδαι-
μονίας για ολόκληρο τον Κυπριακό λαό.

Δεσμεύονται να εργαστούν για την ετοιμασία προγράμ-
ματος κοινής δράσης με ολόκληρο το Κυπριακό Συνδικαλι-
στικό Κίνημα και την κοινωνία των κυπρίων πολιτών, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για την χωρίς άλλη κα-
θυστέρηση επίτευξη των κοινών πάγιων στόχων.

Με πίστη στην αποτελεσματικότητα της αλληλεγγύης
και στήριξης του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Συνδικαλιστι-
κού Κινήματος οι δύο Οργανώσεις θα απευθυνθούν και
προς αυτή την κατεύθυνση για αποτελεσματική αξιοποίηση
συμπαράστασης τους στον αγώνα τους για τους κύπριους
εργαζομένους και το σύνολο του Κυπριακού λαού με την
πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή και Διεθνής συμπαράσταση  θα
είναι άμεση και συνεχώς αναβαθμιζόμενη.

Οι δύο Οργανώσεις ΚΤΑΜΣ και ΠΑΣΥΔΥ απευθύνουν
κοινό χαιρετισμό στα μέλη τους και στο σύνολο των κυ-
πρίων εργαζομένων και ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, Ελ-
ληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους και εύχονται ταχεία επί-
λυση των προβλημάτων μας και αποκατάσταση μόνιμων
συνθηκών ειρήνης και προόδου σε μια ενωμένη ομόσπονδη
Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οικογένειας. n

Μας εμπνέει και μας καθοδηγεί 
ο ηρωϊκός αγώνας του 40

Μεθαύριο Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου, τιμούμε
με δοξολογίες, παρελάσεις και άλλες παλλαϊ-
κές εκδηλώσεις τους ήρωες του αγώνα του

1940 που με το ΟΧΙ στην ιταμή απαίτηση του φασιστι-
κού ηγέτη της Ιταλίας Μουσολίνι πρόταξαν στα χιονο-
σκέπαστα κακοτράχαλα βουνά της μεθορίου με την
Αλβανία την αδάμαστη άρνηση του συνόλου του Ελ-
ληνικού λαού καταθέτοντας ταυτόχρονα για όλους
τους λαούς  άσβεστο δίδαγμα συμπεριφοράς σε εθνι-
κούς αγώνες. 

Αντλούμε από τους  ήρωες του 40 έμπνευση και κα-
θοδήγηση και για τη δική μας συμπεριφορά σε παρό-
μοιες απειλές φασιστών δικτατόρων. Παραμένει και για
μας ως  μοναδική ανταπόκριση σ’ αυτές  το ΟΧΙ στις
απειλές και απόλυτα αδικαιολόγητες απαιτήσεις του
επιγόνου του Μουσολίνι Τούρκου δικτάτορα Ερντογάν. 

Οι εθνικές επέτειοι ηρωϊκών αγώνων του Ελληνισμού κα-
θορίζουν τη μακρά αγωνιστική μας πορεία και προσφέρουν

παραδείγματα περιόδων αέναης μνήμης του έθνους που με
την καθεχρονική τους υπόμνηση μας ενισχύουν στη  δική
μας πορεία αγώνα για τα αναφαίρετα δίκαια μας. n

Βραδιά οινογνωσίας με δοκιμή κρασιών και χορούς στην ΠΑΣΥΔΥ


