
Με τρίωρη στάση εργασίας από τις 9 π.μ. μέχρι
τις 12 μ.  και μαχητική διαμαρτυρία έξω από τη
Βουλή χθες Τρίτη οι υπάλληλοι του ευρύτερου

δημόσιου τομέα καταδίκασαν τη νεοφανή τακτική των πο-
λιτικών κομμάτων και της  κυβέρνησης στη διαχείριση των
εργασιακών πραγμάτων  που συνιστά εκθεμελίωση  θεσμο-
θετημένων  διαδικασιών συζήτησης των θεμάτων αυτών με
τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα πλαίσια  των
συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυθαίρετη  κατάργηση
δικαιωμάτων των  υπαλλήλων του δημοσίου. 

Η πανυπαλληλική κινητοποίηση/διαμαρτυρία αποφασί-
στηκε σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη των Οργανώσεων
των υπαλλήλων του ευρύτερου δυμόσιου τομέα την περα-
σμένη  Τετάρτη ως πρώτο μέτρο αντίδρασης στις  κυοφο-
ρούμενες αντεργατικές διαδικασίες και ως προειδοποίηση

ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν αν συνεχισθεί η ίδια
τακτική συνεργασίας πολιτικών δυνάμεων και κυβέρνησης
που στόχο έχει να επωμισθούν το βάρος της οικονομικής
κρίσης οι εργαζόμενοι με πρώτους τους υπαλλήλους του
δημόσιου τομέα. 

Πριν από την πανσυνδικαλιστική είχαν πραγματοποιηθεί
οι έκτακτες συσκέψεις της Κεντρικής Γραμματείας, της
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου της
Οργάνωσης μας, το οποίο ήταν διευρυμένο με τη συμμε-
τοχή και των αξιωματούχων των Επαγγελματικών Κλάδων
Τα Σώματα της Συντεχνίας ενέκριναν την λήψη συλλογι-
κών μέτρων με το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό Κίνημα. Για τη
χθεσινή απεργία εστάλη σε όλα τα μέλη εγκύκλιος για την
κινητοποίηση την οποία δημοσιεύουμε στη σελίδα 8. 

Στη χθεσινή  πανσυνδικαλιστική ήταν καθολική η συμ-
μετοχή των μελών της  Οργάνωσης μας. Στη συγκέντρωση
έξω από τη Βουλή συμμετείχαν οι συνάδελφοι της Λευκω-
σίας και της Λάρνακας ενώ σε τοπικό επίπεδο οργανώθη-
καν απεργιακές κινητοποιήσεις των Τμημάτων Λεμεσού,

Αμμοχώστου και Πάφου. 
Στους συγκεντρωθέντες έξω από τη Βουλή μίλησαν οι

ηγέτες των Συνδικάτων οι οποίοι διακήρυξαν την αποφα-
σιστικότητα του Συνδικαλιστικού  Κινήματος να περι-
φρουρήσει θεσμούς και δικαιώματα  συλλογικά και μαχη-
τικά. Στη χθεσινή  κινητοποίηση  συμμετείχαν εκτός από
την ΠΑΣΥΔΥ και όλες οι άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώ-
σεις των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκ-
παιδευτικοί και ημικρατικοί).

Από τις ηγεσίες των Οργανώσεων επιδόθηκε στον Πρό-
εδρο της Βουλής ψήφισμα στο οποίο  το Συνδικαλιστικό
Κίνημα διακηρύττει την αποφασιστικότητα του να κατο-
χυρώσει με όλα τα νόμιμα μέσα θεσμούς και ζωτικά δι-
καιώματα που έχουν κατακτηθεί μέσα από αγώνες και θυ-
σίες δεκαετιών και προειδοποιεί ότι η οποιαδήποτε
προσπάθεια  υπόσκαψης του κοινωνικού διαλόγου δεν θα
γίνει ανεκτή. 

Yπάλληλος
δημόσιος
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Συνέχεια στη σελ. 3

Δυναμική αντίδραση
των υπαλλήλων του δημοσίου
Μαχητικό όχι στην  κατάργηση του κοινωνικού διαλόγου

Το κοινό καλείται να ψηφίσει τον καλ-
λιτέχνη που προτιμά ανάμεσα στους 10
νικητές των βραβείων «European Bor-
der Breakers 2012». σελ. 12

Μαχητικό χαιρετισμό προς την πανσυνδι-
καλιστική διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή
απηύθυνε ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ. σελ. 9 

Την πίστη του ότι η Ευρώπη και το
κοινό της νόμισμα θα βγουν ισχυ-
ρότερες από την κρίση επανέλαβε ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.  σελ. 11

Οι καλλιτέχνες της Ευρώπης 
στο προσκήνιο

Σόιμπλε : Οι κρίσεις δυναμώνουν 
την Ένωση

Γλαύκος Χατζηπέτρου: απαιτούμε
αποκατάσταση δικαιωμάτων μας



ΔΩΣTE AIMA!
ΣΩΣTE ZΩEΣ!

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glafkos@cytanet.com.cy
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ.  22844456
e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συ-
νεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην
την ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να πε-

ριορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέ-
ξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 
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δημόσιος
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / KENEΣ ΘEΣEIΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Έλενα Περσιάνη, Λειτουργός Τύπου και
Πληροφοριών (Αγγλικής Γλώσσας), διορί-
ζεται στη θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέ-
σεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, από την
1η Δεκεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη
θέση Τεχνικού (Ηλεκτρονικής 
Μηχανικής), Υπουργείο Άμυνας από τις 15
Νοεμβρίου 2011: Γιώργος Δημητρίου, Χρί-
στος Δημοσθένους, Γεώργιος Ιωσηφίδης.

Ο Σάββας Αντρέα, ο οποίος είχε διοριστεί
από τις 15 Νοεμβρίου 2005 στη θέση Συν-
τηρητή Δασών, και του οποίου ο πιο πάνω
διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από το
Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζεται στην ίδια
θέση αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου
2005.

Η Μάρω Στυλιανού - Χαραλάμπους, Λει-
τουργός Εργασίας Α΄, διορίζεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσω-
μάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες, από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2011.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Συλβάνα Βανέζου, Λειτουργός Ερευνών,
Μελετών και Εκδόσεων Α΄ (Τομέας Εκδό-
σεων), Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγε-
ται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ερευ-
νών, Μελετών και Εκδόσεων από την 1η
Δεκεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Κτηνιατρικοί Λειτουργοί Α΄,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Κτηνιατρι-
κού Λειτουργού, από την 1η Δεκεμβρίου
2011: Χριστάκης Αναστασίου, Ανδρέας Φυ-
λακτού.

Ο Ραμών Παπαδόπουλος, Κτηνιατρικός
Λειτουργός Α΄, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Κτηνιατρικού Λειτουργού, από την
1η Δεκεμβρίου 2011.

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, Κτηνιατρικός
Λειτουργός, προάγεται στη θέση Κτηνια-
τρικού Λειτουργού Α΄, από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2011.

Ο Γιαννάκης Τζιότζιας, Ανώτερος Κτη-
νιατρικός Επιθεωρητής, προάγεται στη
θέση Πρώτου Κτηνιατρικού Λειτουργού,
από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ο Κυριάκος Κύρου, Πρώτος Λειτουργός
Υδάτων, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προ-
άγεται στη θέση Διευθυντή Τμήματος Ανά-
πτυξης Υδάτων, από τις 18 Νοεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Επιθεωρητές,
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, από

την 1η Δεκεμβρίου 2011: Αντώνης Χαν-
νουλλής, Μάριος Παγώνης, Ανδρέας Θεο-
δοσίου.

Ο Γεώργιος Σ. Χριστοδούλου, Ανώτερος
Τεχνικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προ-
άγεται στη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, από
την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ο Φρίξος Γ. Παπουρής,Τεχνικός, Τμήμα
Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Τεχνικού, από την 1η Δεκεμβρίου
2011.

Ο Παναγιώτης Ιωάννου, Βοηθός Αρχιε-
πιστάτης Διατρήσεων, Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, προάγεται στη θέση Αρχιεπι-
στάτη Διατρήσεων, από τις 15 Δεκεμβρίου
2011.

Η Άννα Ευσταθίου, Ασφαλιστικός Λει-
τουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, προάγεται στη θέση Ανώτερου Ασφα-
λιστικού Λειτουργοί, από τις 15 Νοεμβρίου
2011.

Ο Γεώργιος Σ. Ταλιώτης, Ανώτερος Βοη-
θός Στατιστικής, προάγεται στη θέση Πρώ-
του Βοηθού Στατιστικής, από τις 15 Δεκεμ-
βρίου 2011.

Οι πιο κάτω Διοικητικοί Λειτουργοί Α΄,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Διοικητι-
κού Λειτουργού, από την 1η Δεκεμβρίου
2011: Ηλέκτρα Παναγιώτου, Έλενα Παπα-
πέτρου.

Η Μαρία Λ. Χρυσοχού, Διοικητικός Λει-
τουργός Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Διοικητικού Λειτουργού, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2011.

Ο Στάθης Β. Ευσταθίου, Ανώτερος Ελεγ-
κτής Μεταφορών, 2ης Τάξης, Τμήμα Οδι-
κών Μεταφορών, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Ελεγκτή Μεταφορών, 1ης Τάξης, από
την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Προϊστάμενοι Νοση-
λευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, προάγονται στη θέση Προϊστάμε-
νου Νοσηλευτικού Λειτουργού, από τις 15
Νοεμβρίου 2011: Μαρία Γ. Κυριάκου, Γιαν-
νούλλα Κωνσταντινίδου, Μαρία Ζορπίδου.

Η Ελένη Σ. Ευαγγέλου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλά-
δος Ψυχικής Υγείας, προάγεται στη θέση
Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, από
την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Η Αγγελική Σωφρονίου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλά-
δος Ψυχικής Υγείας, προάγεται στη θέση
Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, από
την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Νοσηλευτικοί Λει-
τουργοί, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, προάγονται στη θέση Πρώτου Νο-
σηλευτικού Λειτουργού, από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2011: Ανδρούλλα Α. Αργυρίδου, Νι-
κόλαος Παμπακάς.

Οι πιο κάτω Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης
Τάξης (Αναισθησιολογίας), προάγονται στη
θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήμα-
τος, στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας,
από τις 5 Νοεμβρίου 2011: Ολυμπία Τριμι-
κλινιώτου, Θεοδώρα Ευσταθίου.

Η Μαρία Ποταμάρη-Λέρνη, Εργαστηρια-
κός Λειτουργός Θαλασσαιμίας, προάγεται
στη θέση Εργαστηριακού Λειτουργού Θα-
λασσαιμίας Α΄, από τις 15 Νοεμβρίου 2011.

Η Ξανθούλα Μαυρομμάτη, Ανώτερη Επι-
σκέπτρια Υγείας, προάγεται στη θέση Πρώ-
του Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, από
την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Η Θεοδώρα Σεργίου-Βρυωνίδου, Επισκέ-
πτρια Υγείας, προάγεται στη θέση Ανώτε-
ρης Επισκέπτριας Υγείας, από την 1η Δε-
κεμβρίου 2011.

Η Τασούλα Κ. Μαραγκού, Επιθεωρήτρια
Εργοθεραπεύτρια, προάγεται στη θέση
Ανώτερης Επιθεωρήτριας Εργοθεραπεύ-
τριας, από τις 15 Νοεμβρίου 2011.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο Μιχάλης Τελεβάντος, Ανώτερος Εκτελε-
στικός Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδά-
των, αφυπηρέτησε από τις 21 Νοεμβρίου
2011.

Η Ανδρούλλα Αναστασίου, Λειτουργός
Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄,  αφυπηρέτησε
από τις 7 Νοεμβρίου 2011.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέση Διευθυντή Τμήματος Εργασίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη μόνιμη
θέση Διευθυντή Τμήματος Εργασίας, η
οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.3.2012
λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Ο μισθός της θέσης είναι Α15:
€47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082,
57.001 και Α16: €52.026, 53.945, 55.864,
57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες).

Κενή θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής
Υπηρεσίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής
Υπηρεσίας,  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας. (Η θέση είναι Πρώ-

του Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός
της θέσης είναι Α14(ii): 41.810, 43.611,
45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616,
54.417, 56.218.

Κενή θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής
Υπηρεσίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής
Υπηρεσίας,  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας. (Η θέση είναι Πρώ-
του Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός
της θέσης είναι Α14(ii): 41.810, 43.611,
45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616,
54.417, 56.218.

Κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικό-
τητα της Παθολογικής Ογκολογίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/
Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Παθολογικής Ογκολογίας. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μι-
σθός της θέσης είναι Α15(i): €47.406,
49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001,
58.920.

Κενή θέση Ανώτερου Τεχνικού, Υπουρ-
γείο Εσωτερικών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού, Υπουργείο
Εσωτερικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης
είναι Α9(i): €22.726, 23.351, 24.2426,
25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801,
30.876, 31.951.

Κενή θέση Λειτουργού Εσωτερικού
Ελέγχου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγ-
χου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Ο μισθός της θέσης είναι Α8: €17.946,
18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331,
23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716,
27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514,
28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519,
34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086,
33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091,
39.292. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2011. Λε-
πτομέρειες στην Επίσημη Εφημερίδα της
2ας Δεκεμβρίου 2011. �

Η Γενική Ελέγκτρια για χρόνια τό τονίζει
κι ο φόρος ο ανείσπρακτος το Κράτος ξεζουμίζει,
όλοι έμαθαν να κρύβονται, ο Νόμος δεν τούς βρίσκει,
κι αδίκως η Ελέγκτρια φαιάν ουσίαν αναλίσκει!
Πάντες οι εμπλεκόμενοι για κρίση μάς μιλάνε
κι όλες τις υποδείξεις της Γιωρκάτζη λησμονάνε,
θέλουν, εξ όσων φαίνεται, ενόχους να καλύψουν
και την Ετήσια Έκθεση να μην αποκαλύψουν!
Όμως, τί φταίν’ οι μισθωτοί τη νύμφη να πληρώνουν
και οι ταγοί του Κράτους μας ποτέ τους να ...ιδρώνουν;
Οφείλουν, έστω και αργά, ήγουν τη δωδεκάτη
να πολεμήσουν σθεναρά την υπαρκτή απάτη!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΙΑΝΑ
Πωλούνται καινούρια
πιάνα μάρκας Petrof, Pearl
River και Heilmann κα-
θώς και μεταχειρισμένα σε
πολύ καλή κατάσταση
από €500. Επίσης ενοικιά-
ζονται πιάνα από €25 το
μήνα. 

Πληροφορίες στα τηλ.
22438001, 22760607

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, ισόγειος ανεξάρτητη κατοι-

κία 3  υπνοδωματίων στο Γέρι.
Τηλ.  99 681 792

Ενοικιάζονται στην Πάφο
Ενοικιάζονται επαύλεις 3 υπνοδ. στα χωριά Πολέμι και
Σίμου στην Πάφο. 
Ειδικές τιμές για Σαββατοκυρίακα €70 την ημέρα.

Τηλ. επικοιν. 99 683177

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
2(ΔΥΟ) ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Πωλούνται 2 (δύο) συνε-
χόμενα οικόπεδα στα Λα-
τσιά - Δρόμος προς Λαϊκή
Σπόρτιγκ Κλαπ εμβαδόν
530 τ.μ. το καθένα σε
ζώνη ΚΑ6, Συντελεστής
Δόμησης 90%, Κάλυψη
50%, δύο όροφοι.

Τηλ. 99514714,
99444041



Aπόψεις και σχόλια
Η σωτηρία της ΕΕ προϋποθέτει αλλη-
λεγγύη 

Αν κάτι αποδείχθηκε από τη Διάσκεψη
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι
κάποια στιγμή οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών

χωρών και ιδιαί-
τερα εκείνων
που διαδραμα-
τίζουν, λόγω
της ισχύος τους,
τον ενεργότερο
ρόλο θα πρέπει
να αναλογι-
στούν αν πραγ-
ματικά προ-
σβλέπουν σε μια
ουσιαστική ενο-
ποίηση και συμ-

πόρευση των λαών και όχι στην πυροσβε-
στική αντιμετώπιση των οικονομικών
προβλημάτων που κάθε τόσο παρουσιά-
ζονται.

Αν κάτι αποδείχθηκε από τη Διάσκεψη
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
ότι κάποια στιγμή οι ηγεσίες των ευρω-
παϊκών χωρών και ιδιαίτερα εκείνων που
διαδραματίζουν, λόγω της ισχύος τους,
τον ενεργότερο ρόλο θα πρέπει να ανα-
λογιστούν αν πραγματικά προσβλέπουν
σε μια ουσιαστική ενοποίηση και συμπό-
ρευση των λαών και όχι στην πυροσβε-
στική αντιμετώπιση των οικονομικών
προβλημάτων που κάθε τόσο παρουσιά-
ζονται.

Και ο λόγος είναι απλός. Προχθές στις
Βρυξέλλες διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο
δράσης με το οποίο τελικά διαφώνησε
μόνο η Μεγάλη Βρετανία. Ουσιαστικά,
όμως, επικυρώθηκαν αποφάσεις, τις
οποίες σε μεγάλο βαθμό είχε επιβάλει η
Μέρκελ στον Σαρκοζί και στη συνέχεια η
Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρό-
εδρος τις επέβαλαν από κοινού στους
ηγέτες Σίγουρα, ο τρόπος αυτός δεν είναι
ο καταλληλότερος για τη λήψη αποφά-
σεων που θα καθορίσουν τις ζωές εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε 26
χώρες. Πολύ περισσότερο όταν οι ηγέτες
που επέβαλαν τις προχθεσινές αποφάσεις
είναι ενδεχόμενο να χάσουν ύστερα από
μερικούς μήνες το αξίωμα που κατέχουν
και οι εν δυνάμει διάδοχοί τους έχουν ήδη
διακηρύξει την ανάγκη προώθησης
άλλων πολιτικών.

Αναμφίβολα, η οικονομική διακυβέρ-
νηση είναι απόλυτα αναγκαία για να προ-
χωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ασύγ-
κριτα πιο απαραίτητη, όμως, είναι η
διασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ των
λαών που μετέχουν στην προσπάθεια
αυτή. Και η αλληλεγγύη δεν προωθείται
και δεν εξασφαλίζεται με μονομερείς ή δι-
μερείς αποφάσεις, αλλά με πολιτικές οι
οποίες διαμορφώνουν προϋποθέσεις σύ-
σφιξης των σχέσεων και κλίματος αλλη-
λοϋποστήριξης ανάμεσα στους ευρωπαϊ-
κούς λαούς.

Πόσο αναγκαίες, αλλά και εύθραυστες
είναι αυτές οι σχέσεις το εξέφρασε με τον
αποκαλυπτικότερο τρόπο το έγκυρο πε-
ριοδικό «Spiegel» με ένα άρθρο που απο-
τελεί κραυγή αγωνίας για την αναβίωση
του γερμανικού εθνικισμού και τον κίν-
δυνο να ξαναβρεθεί η Γερμανία απομονω-
μένη μέσα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και
πόσο μεγάλος είναι ο προβληματισμός
και η ανησυχία μέσα στη γερμανική κοι-

νωνία για τους κινδύνους που εγκυμονεί
η λογική της επιβολής των γερμανικών
θέσεων αποκαλύπτεται από την επισή-
μανση του αρθρογράφου πως «ακόμη και
αν η Μέρκελ είχε δίκιο στις επιλογές της,
θα ήταν καλύτερα για τη Γερμανία να δια-
πράξει το λάθος μαζί με τους Ευρωπαίους
εταίρους παρά να επιμείνει πεισματικά
στη δική της ορθή επιλογή».

«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»,
11.12.2011

• Ο γερμανικός «μονόδρομος» δεν βγά-
ζει πουθενά.

• Η επιβολή ασφυκτικής λιτότητας μα-
κράς διαρκείας για τους λαούς της Ευ-
ρώπης αποτελεί συνταγή διαιώνισης
της κρίσης.

�

Το «πόθεν έσχες» των βουλευτών

Εντός των επόμενων ημερών αναμένε-
ται να δοθούν στη δημοσιότητα τα
«πόθεν έσχες» των βουλευτών. Για πρώτη
φορά αυτά θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο
και θα παραμείνουν εκεί για περίπου ένα
μήνα, δηλαδή μέχρι λίγο μετά τις γιορτές,
όπως αναφέρει στην «Κ.Ε.» ο αρμόδιος
για τον οικονομικό έλεγχο αντιπρόεδρος
της Βουλής, Βαγγέλης Αργύρης.

Η δημοσιο-
ποίησή τους
έχει καθυστε-
ρήσει αρκετά,
καθώς είχε
αν ακο ιν ω θ ε ί
ότι θα δίνονταν
πολύ νωρίτερα.
Η εξήγηση
είναι ότι επειδή
θα αναρτηθούν

στο Διαδίκτυο, όπου θα μπορεί ο κάθε
πολίτης να δει την περιουσία που δηλώ-
νουν (γεγονός που δεν χαροποιεί πολ-
λούς βουλευτές) έπρεπε να μη γίνει κα-
νένα λάθος. Έστειλαν λοιπόν, πίσω ξανά
σε ηλεκτρονική μορφή τις δηλώσεις των
«πόθεν έσχες» σε κάθε βουλευτή, προκει-
μένου να ελέγξει για «τυχόν λάθη» και να
μην εκτεθεί. Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές
αφού τις ξαναελέγχουν, τις επιστρέφουν
στη Βουλή, προφανώς με τις απαραίτητες
διορθώσεις, όπου χρειάζεται ώστε να
είναι έτοιμες να αναρτηθούν. 

Εν τω μεταξύ η διαδικασία συγκέντρω-
σης εξουσιοδοτήσεων, για να ζητηθεί από
τις ελβετικές αρχές να ελεγχθούν οι βου-
λευτές για τυχόν κρυφούς λογαριασμούς,
σταμάτησε. Η εξήγηση από τη Βουλή
είναι ότι πρέπει πρώτα να αναζητηθεί μία
επίσημη διαδικασία και η διαμόρφωση
ενός ενιαίου κειμένου για όλους τους
βουλευτές που θα το ζητήσουν. Οι βου-
λευτές που δήλωσαν πρόθυμοι κι έστει-
λαν τις σχετικές επιστολές, πάντως, δεν
ήταν περισσότεροι από 50 και κυρίως από
τα μικρότερα κόμματα. 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,
11.12.2011

• Στη δική μας περίπτωση πόσοι άραγε
από τους βουλευτές θα ήταν πρόθυμοι
να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέρ-
γεια; 

Yπάλληλος
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Το ψήφισμα της Πανυπαλληλικής Εκδήλωσης

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα καλεί την κυ-
βέρνηση και τη Βουλή να υιοθετήσουν πο-
λιτικές για δίκαιο επιμερισμό των βαρών για
έξοδο από την κρίση και να διαφυλάξουν
τους ιστούς της κοινωνικής συνοχής και γε-
νικότερα να αποκαταστήσουν  το αίσθημα
της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Στο ψήφισμα εκφράζεται η έντονη απα-
ρέσκεια γιατί η Κυβέρνηση και τα Πολιτικά
Κόμματα προχώρησαν σε αποφάσεις και
υιοθέτησαν μέτρα που πλήττουν ζωτικούς
όρους απασχόλησης και πρόνοιες των συλ-
λογικών συμβάσεων χωρίς προηγούμενη
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους
Πιο συγκεκριμένα λήφθηκαν επώδυνα
μέτρα για τους εργαζόμενους  ερήμην τους
παρά την ωριμότητα, υπευθυνότητα και συ-
νέπεια που έχει επιδείξει το Συνδικαλιστικό
Κίνημα μέχρι σήμερα. 

Τονίζεται ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί
υπόσκαψη και εκθεμελίωση του κοινωνικού
διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας
που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επικρά-
τηση  εργατικής ειρήνης και  κοινωνικής συ-
ναίνεσης. Σε συνθήκες δύσκολες και αντί-

ξοες για τον τόπο ο κοινωνικός διάλογος
αποτέλεσε διαχρονικά θεμέλιο σταθερής
ανάπτυξης και προόδου και συνέβαλε στην
εξεύρεση συγκλίσεων και στη ρύθμιση προ-
βλημάτων κατά κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. 

Αναφέρει το ψήφισμα των Οργανώσεων
ότι τα μέτρα που συμφωνήθηκαν πρόσφατα
από την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμ-
ματα είναι πρόδηλα ετεροβαρή και άδικά
γιατί στοχοποιούν και πάλι τους εργαζόμε-
νους ενώ οι διακηρύξεις για την άμεση συ-
νεισφορά του συσσωρευμένου πλούτου και
για πάταξη της φοροδιαφυγής / φοροαπο-
φυγής παραμένουν κενά λόγια και επιταγές
χωρίς αντίκρυσμα. 

Οι Οργανώσεις εκφράζουν τη βεβαιότητα
ότι αν διεξαγόταν κοινωνικός διάλογος θα
μπορούσαν να εξευρεθούν δικαιότερες και
πιο  ορθολογικές  λύσεις αφού οι συμφωνη-
θείσες  ρυθμίσεις δημιουργούν ανισότητες
και αδικίες ακόμα και μεταξύ των ιδίων των
εργαζομένων. Ταυτόχρονα τα μέτρα δεν
είναι ισορροπημένα μεταξύ πλούτου και ερ-
γασίας αφού το μερίδιο που  καλούνται να
καταβάλουν  οι μισθωτοί είναι κατά πολύ
μεγαλύτερο από το μερίδιο που θα κληθεί
να καταβάλει ο πλούτος. �

ΗΠΑΣΥΔΥ και τα μέλη του Κλάδου
Υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας και
Πανίδας καταδικάζουν με βδελυγμία

την τρομοκρατική επίθεση κατά του Προ-
έδρου του Κλάδου Γιώργου Ονουφρίου,
Ανώτερου Θηροφύλακα, με μηχανισμό
υψηλής εκρηκτικής ισχύος που τοποθετή-
θηκε στην οικία του το Σάββατο 3 Δεκεμ-
βρίου 2011.  Προς το συνάδελφο και τα
μέλη της οικογένειάς του η Οργάνωσή μας
εκφράζει αμέριστη αλληλεγγύη και συμπα-
ράσταση.

Το γεγονός ότι ο μηχανισμός δεν εξερ-
ράγη δεν υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της
επίθεσης αλλά υπογραμμίζει την επείγουσα
ανάγκη για εγρήγορση από όλους και για
ταχεία διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές
για ανακάλυψη και δίωξη των ενόχων.

Η ΠΑΣΥΔΥ και ο οικείος Κλάδος επιθυ-
μούν να καταστήσουν σαφές ότι οι Θηρο-

φύλακες και το προσωπικό του Ταμείου
Θήρας θα συνεχίσουν να εκτελούν τα κα-
θήκοντά τους με ζήλο και ευσυνειδησία και
δεν πρόκειται να υποκύψουν σε τέτοιου εί-
δους προκλητικές και απαράδεκτες πράξεις
και συμπεριφορές.

Καταλήγοντας η ΠΑΣΥΔΥ καλεί την αρ-
μόδια Αρχή και όλους τους υπευθύνους να
προβούν άμεσα στις δέουσες ενέργειες για
πλήρη διερεύνηση του απαράδεκτου συμ-
βάντος και παραδειγματική τιμωρία όσων
ενέχονται.  Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ ζητά
τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για
πλήρη προστασία των μελών της που δια-
τρέχουν ανάλογους κινδύνους κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Σε αντί-
θετη περίπτωση η ΠΑΣΥΔΥ διαδηλώνει
την αποφασιστικότητά της να ενεργήσει
δυναμικά, ώστε να επιτύχει τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων. �

Συνέχεια από σελ. 1

Καταδίκη επίθεσης κατά Αν. Θηροφύλακα

ΟΥπουργός Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφο-
κλής Αλετράρης είχε προχθές δια-

δοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους του
Συνδέσμου Δασοπόνων Αποφοίτων του
Δασικού Κολλεγίου και εκπροσώπους της
Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων, στην πα-
ρουσία της Γενικής Διευθύντριας Αίγλης
Παντελάκη και υπηρεσιακών παραγόντων.

Οι εκπρόσωποι των Δασοπόνων αναφέρ-
θηκαν σε θέματα που αφορούν τη δομή και
τις δραστηριότητες του Συνδέσμου. Συζη-
τήθηκε ο ρόλος του Δασικού Κολλεγίου και
οι προσπάθειες που καταβάλλονται για έν-
ταξη του γνωστικού του αντικειμένου στο

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης

Δασολόγων έθεσαν στον κ. Υπουργό τις
προσπάθειες που γίνονται για νομική κατο-
χύρωση του επαγγέλματος τους. Ο κ.
Υπουργός εξέφρασε τη στήριξη του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι-
βάλλοντος στις διαδικασίες που γίνονται
προς αυτή την κατεύθυνση και αποφασί-
στηκε ότι, σε συνεργασία με το Τμήμα
Δασών, το πρώτο τρίμηνο του 2012 θα γί-
νουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για επε-
ξεργασία σχετικού νομοσχεδίου που ετοι-
μάζεται για τον σκοπό αυτό. �

Απόφοιτοι Δασ. Κολλεγίου στον Υπουργό

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
ότι η απογραφή πληθυσμού που άρ-
χισε την 1ην Οκτωβρίου 2011 ανα-

μένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο δε-
καπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφτεί περί-
που 400.000 κατοικίες και 790.000 πληθυ-
σμός. Η απογραφή έχει συμπληρωθεί στα
περισσότερα απογραφικά τμήματα, τόσο
στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιο-
χές. Οι εκκρεμότητες που παραμένουν αφο-
ρούν κυρίως την απουσία κάποιων ενοίκων
από τις κατοικίες τους κατά τις ώρες επί-

σκεψης από τους απογραφείς.
Παρόλο ότι η απογραφή δεν επηρεάζεται

από την παράταση του χρόνου συλλογής
των στοιχείων, εφόσον η ημερομηνία ανα-
φοράς των πληροφοριών παραμένει στα-
θερά η 1η Οκτωβρίου 2011, εντούτοις για
σκοπούς αποφυγής περαιτέρω καθυστερή-
σεων καλούνται όσοι δεν έχουν καταγραφεί
να επικοινωνήσουν με τα επαρχιακά γρα-
φεία της απογραφής για διευθέτηση επίσκε-
ψης από απογραφέα της περιοχής τους.
Λευκωσία: 22809621 • Λεμεσός: 25878594  
Λάρνακα: 24815200 • Πάφος: 26804436

Καταγραφή στην Απογραφή Πληθυσμού 2011



EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
Yπάλληλος
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Ανγκελα Μέρκελ
Η «σιδηρά κυρία» της Γερμανίας και της ΕΕ φέρει, στα 57

της, επαξίως τον επίζηλο τίτλο της ισχυρότερης γυναίκας
του κόσμου για το 2011 και για πέμπτη φορά την τελευταία
δεκαετία. Ο τευτονικός της πραγματισμός ταιριάζει γάντι
με τη σχεδόν παντελή απουσία μακιγιάζ, κοσμημάτων. Ηγέ-
τιδα των Χριστιανοδημοκρατών και καγκελάριος από το
2005, πρωταγωνίστησε στις συνθήκες της Λισαβώνας και
του Βερολίνου, ενώ χρημάτισε πρόεδρος του Συμβουλίου
της Ευρώπης και της G8. Προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση
όταν πέρσι ανακοίνωσε την «αποτυχία της πολυπολιτισμι-
κότητας». Εκανε και δύο γάμους αλλά όχι παιδιά. Οι έντο-
νες αμφισβητήσεις που δέχεται τελευταία εντός κι εκτός
Γερμανίας, ειδικά για την οικονομική της πολιτική και την
ανακόλουθη στάση της απέναντι στο «ελληνικό πρόβλημα»
δεν την κάμπτουν – το «τσαγανό» και οι σπουδές της στη...
χημεία εγγυώνται την πολιτική της μακροημέρευση.
Χίλαρι Κλίντον

Λέγεται ότι, δίχως εκείνη στο πλευρό του, ο Μπιλ Κλίν-
τον δύσκολα θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ.  Πετυχημένη
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σήμερα, η 64χρονη πρώην
«Πρώτη Κυρία» από το Αρκάνσας δήλωσε πρόσφατα πως
δεν φιλοδοξεί πλέον να αναρριχηθεί, κάποτε, στον προ-
εδρικό θώκο που έχασε στην κούρσα για το χρίσμα των Δη-
μοκρατικών το 2008. Δική της παλιότερη ιδέα ήταν η κα-
θιέρωση ενός εθνικού συστήματος υγείας, που προβάλλει
ως το μεγαλύτερο ως τώρα επίτευγμα της προεδρίας Ομ-
πάμα. Εχει επισκεφθεί ως τώρα 79 χώρες προασπίζοντας τα
αμερικανικά συμφέροντα αλλά δείχνοντας ενδιαφέρον και
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τα γυναικεία.
Πάνω από 50 βιβλία και πανεπιστημιακές εργασίες έχουν
γραφτεί γι΄αυτήν ως τώρα. Χίπισσα στα νιάτα της, γιαγιά
μάλλον σε λίγο αφού καλοπάντρεψε πέρσι την κόρη της
Τσέλσι, είναι η δημοφιλέστερη γυναίκα στις ΗΠΑ.
Ντίλμα Ρουσέφ

Αριστερή αγωνίστρια κι αντάρτισσα κατά της χούντας
στα νιάτα της (έκανε, μάλιστα, φυλακή και βασανίστηκε με-
ταξύ 1970-72), πολιτικός καριέρας αργότερα, εντάχθηκε
στο Εργατικό Κόμμα τού Λούλα το 2000. Χρημάτισε υπουρ-
γός Ενέργειας μεταξύ 2003-5 οπότε έγινε δημοφιλής με τη
φιλοαγροτική καμπάνια «φως για όλους» - παρότι η προ-
σπάθεια έμεινε ημιτελής - για να εκλεγεί, εντέλει, φέτος τον
Ιανουάριο, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βραζιλίας με πο-
σοστό 56%. Η 64χρονη σήμερα Ντίλμα, Βουλγάρα κατά το
ήμισυ από τον πατέρα της, πρόλαβε να κάνει στο μεταξύ
και δύο γάμους, αποκτώντας μια κόρη από τον πρώτο. Δεν
είναι βέβαια η φανατική μαρξίστρια του παρελθόντος, έχει
βάλει μπόλικο νεοφιλελευθερισμό στο κρασί της, ενώ δέ-
χεται κριτικές για την όψιμη αντίθεσή της στις αμβλώσεις
αλλά και τον γκέι γάμο (προτιμά το σύμφωνο συμβίωσης).
Οι περιπέτειες υγείας που έχει από πρόπερσι (λέμφωμα) και
που την υποχρέωσαν, λόγω της χημειοθεραπείας, να φορά
επί μήνες περούκα, δεν φάνηκε να την πτοούν – αντιθέτως
την έκαναν πιο συμπαθή.
Ιντρα Νούι

«Τρέχει» τη δεύτερη μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρία παγ-
κοσμίως. Από επιφανή οικογένεια τού Τσενάι, πρωτεύου-
σας του ομόσπονδου ινδικού κρατιδίου Ταμίλ Ναντού, η
56χρονη πρόεδρος της Pepsico σπούδασε φυσικές επιστή-
μες και μάνατζμεντ εκεί και στην Καλκούτα. Πρωτοεργά-
στηκε ως μάνατζερ στην ινδική Johnson & Johnson, ολο-
κληρώνοντας την επιχειρηματική της εκπαίδευση με ένα
μάστερ στο Γέιλ (1978). Εγκατεστημένη στο Κονέκτικατ
των ΗΠΑ, πλέον, μαζί με τον σύζυγο και τις δύο κόρες τους,
απασχολήθηκε σε στρατηγικά πόστα εταιριών όπως η Mo-
torola. Το 1994 προσλαμβάνεται από την Pepsico, της
οποίας θα αναλάβει την προεδρία το 2001. Στη διάρκεια της
θητείας της, που της προσπόρισε καθολική αναγνώριση και
πολλές διακρίσεις, τα κέρδη της εταιρίας αυξήθηκαν κατά
72% ετησίως, ενώ τα δικά της ετήσια έσοδα (μισθοί, bonus
κ.λπ.) υπολογίζονταν σε 4.3 εκ. δολάρια το 2008.
Σέριλ Σάντμπεργκ

Πρώην αντιπρόεδρος πωλήσεων της Google, η 42χρονη
σήμερα Σέριλ ανέλαβε το 2008 τα ηνία του Facebook ως
No2 στην ιεραρχία μετά τον ιδρυτή του Μαρκ Ζούκενμ-
περγκ, όντας πλέον η ισχυρότερη γυναίκα στον κυβερνο-
χώρο. Γεννημένη στην Ουάσινγκτον, σπούδασε στο Χάρ-
βαρντ όπου μάλιστα βραβεύτηκε για τις επιδόσεις της στα
οικονομικά. Στη διάρκεια των σπουδών της εκπόνησε προ-
γράμματα υγείας για την Ινδία για λογαριασμό της Παγκό-

σμιας Τράπεζας ως βοηθός του καθηγητή και μέντορά της
Λάρι Σάμερς. Μεταξύ 1996-2001 εργάστηκε στο Εθνικό
Θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ όπου βοήθησε αποτελεσμα-
τικά στον χειρισμό της ασιατικής οικονομικής κρίσης της
εποχής. Η δουλειά της στο Facebook ήδη αποδίδει καρπούς
- η περσινή χρονιά ήταν η καλύτερη οικονομικά για την επι-
χείρηση από την ίδρυσή της. Φέτος συμμετείχε στο Παγ-
κόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Είναι παντρεμένη
από το 2004 αλλά παραμένει άτεκνη – είναι ίσως δύσκολο
να κάνεις τη μαμά όντας golden girl.
Μελίντα Γκέιτς

Σύζυγος του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, του
«Mr. Microsoft» Μπιλ Γκέιτς, είναι συνιδρυτής και αντι-
πρόεδρος του φιλανθρωπικού Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα
Γκέιτς. Γεννήθηκε στο Ντάλας τού Τέξας το 1964. Μπήκε
στις Ουρσουλίνες το 1982 και ακολούθως σπούδασε οικο-
νομία και επιστήμη των υπολογιστών. Στα τέλη της δεκαε-
τίας του ‘80 προσελήφθη στη Microsoft όπου συμμετείχε
στη δημιουργία γνωστών εφαρμογών όπως οι Encarta και
Expedia. Εκεί γνωρίστηκε με τον Μπιλ Γκέιτς, τον οποίο
παντρεύτηκε το 1994. Δυο χρόνια αργότερα τού χάρισε το
πρώτο από τα τρία παιδιά τους, εγκαταλείποντας, στο εξής,
την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην οικογένεια και το
πράγματι εντυπωσιακό φιλανθρωπικό έργο του ζεύγους
(μαθητικές υποτροφίες, προγράμματα πρόληψης και υγείας,
στήριξη ανέργων, ενίσχυση αγροτών του αναπτυσσόμενου
κόσμου, δωρεές σε βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικά ιδρύματα
κ.λπ.), έργο για το οποίο βραβεύτηκε επανειλημμένα αλλά
και επικρίθηκε αρκετά ως «δήθεν».
Σόνια Γκάντι

Είναι πρόεδρος του κόμματος του Εθνικού Κογκρέσου
και «σκιώδης» ηγέτιδα της μεγαλύτερης δημοκρατίας του
κόσμου. Η ιταλικής καταγωγής χήρα του πρώην πρωθυ-
πουργού της Ινδίας Ρατζίβ Γκάντι τον διαδέχθηκε στην προ-
εδρία του κόμματος το 1998, επτά χρόνια μετά τη δολοφο-
νία του και ύστερα από έντονες πιέσεις. Είχαν γνωριστεί το
1964 στο ελληνικό εστιατόριο όπου εκείνη εργαζόταν, όταν
αμφότεροι σπούδαζαν στο Κέμπριτζ. Παντρεύτηκαν το
1968 και μετακόμισαν στο Δελχί, στο σπίτι της πεθεράς της
Ιντιρας. Εκαναν δύο παιδιά, ήθελαν μια ήρεμη οικογενει-
ακή ζωή και δεν είχαν πολιτικές φιλοδοξίες, η δολοφονία
όμως της Ιντιρας Γκάντι (1984) τους υποχρέωσε να απο-
κτήσουν. Η 64χρονη, σήμερα, Σόνια πολιτογραφήθηκε Ινδή
το 1983, όμως οι κατηγορίες των πολιτικών αντιπάλων της
για την «ξένη που θέλει να μας κάνει κουμάντο» δεν έπα-
ψαν μέχρι σήμερα. Ηταν επίσης, λέγεται, ένας βασικός
λόγος που, παρά την εκλογική νίκη του συνασπισμού της
αντιπολίτευσης στον οποίο ηγούνταν το 2004, εκείνη υπέ-
δειξε ως πρωθυπουργό τον Μάνμοχαν Σινγκ. Συνδυάζει
άριστα μεσογειακή φινέτσα κι ανατολίτικη καρτερικότητα.
Μισέλ Ομπάμα

Σύζυγος του Αμερικανού προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, η
Αφροαμερικανίδα πρώτη κυρία των ΗΠΑ εντυπωσίασε
εξαρχής με τον δυναμισμό, το επικοινωνιακό χάρισμα και
τις κομψές στιλιστικές της επιλογές, χαρακτηριστικά που
έκαναν κάποιους να την αποκαλέσουν «μαύρη Τζάκι Κέ-
νεντι». Το ζεύγος γνωρίστηκε στο Σικάγο όπου εκείνη,
έχοντας μόλις αποφοιτήσει από τη Νομική του Χάρβαρντ,
εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο. Ταίριαζαν, εκτός των

άλλων, στις πολιτικές ευαισθησίες - αμφότεροι αγωνίζον-
ταν υπέρ των μη προνομιούχων και κατά των διακρίσεων.
Παντρεύτηκαν το 1994 κι έκαναν δύο κόρες. Εκείνη ήδη ερ-
γαζόταν τότε στο δημαρχείο του Σικάγο κι αργότερα στο
Πανεπιστήμιο της πόλης, όταν όμως ο Μπάρακ αποφάσισε
να κατέβει για πρόεδρος τα εγκατέλειψε όλα για να γίνει η
«μούσα» του – και τα κατάφερε. Μπαίνοντας στον Λευκό
Οίκο, η 60χρονη σήμερα Μισέλ άλλαξε όλη τη διακόσμηση
που ήταν δυνατό να αλλαχθεί.  Δεν παραμελεί, ωστόσο, τις
θεσμικές υποχρεώσεις της, που περιλαμβάνουν κοινωνικές
καμπάνιες όπως η στήριξη στις εργαζόμενες γυναίκες και η
υγιεινή διατροφή.
Κριστίν Λαγκάρντ

Ηταν μόλις 15 ετών όταν κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στη
συγχρονισμένη κολύμβηση στους κολυμβητικούς αγώνες
της Γαλλίας κι από τότε οι διακρίσεις δεν σταμάτησαν: δι-
κηγόρος στην πολυεθνική νομική φίρμα Baker & McKenzie
στο Παρίσι με λαμπρή καριέρα (το 1999 ανέλαβε, μάλιστα,
την προεδρία της), ειδικευμένη – κι όμως! - σε θέματα αν-
τιμονοπωλιακού και εργατικού δικαίου, βραβευμένη με το
Μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής το 2004, επιτυχημένη
υπουργός Οικονομικών (2007-2011), πρόεδρος του Ecofin
(2008), πρώτη γυναίκα γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
(5/7/11), με την ελληνική κρίση να αποτελεί έναν από τους
μεγάλους της «πονοκεφάλους». Γόνος ακαδημαϊκών, με νο-
μικές και πολιτικές σπουδές σε Γαλλία και ΗΠΑ (όπου, μά-
λιστα, εργάστηκε ένα διάστημα στο Καπιτώλιο), ακραιφνής
νεοφιλελεύθερη και τεχνοκράτισσα, συνδυάζει αριστοκρα-
τικό παρουσιαστικό, γαλατική ευγένεια και φυσικά το αν-
τίστοιχο... πείσμα. Στα 65 της σήμερα είναι χωρισμένη, μη-
τέρα δύο αγοριών. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, αθλείται ακόμα
και είναι φανατική χορτοφάγος.
Ιρέν Ρόζενφελντ

Οξυδερκής επιχειρηματίας με μεγάλες διοικητικές ικανό-
τητες, δεν κατάφερε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως
ήταν το παιδικό της όνειρο, είναι ωστόσο από το 2006 πρό-
εδρος της Kraft Food, μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχα-
νίες τροφίμων στον πλανήτη. Αμερικανοεβραία γεννημένη
στο Μπρούκλιν το 1953, σπούδασε μάρκετινγκ, στατιστική
και ψυχολογία στη Νέα Υόρκη προτού ξεκινήσει μια σπου-
δαία καριέρα στον κλάδο της διατροφής σε ΗΠΑ, Καναδά
και Μεξικό η οποία κρατά πάνω από 25 χρόνια (General
Foods, Fritolay/Pepsico, Kraft, GMA). Τα κέρδη της μόνο
για το 2009 υπολογίζονταν σε 26 εκ. δολάρια. Είναι παν-
τρεμένη, έχει δύο κόρες κι όταν δεν κάνει μπίζνες αθλείται
ή παίζει πιάνο. Είναι, επίσης, μέλος του περιώνυμου οικο-
νομικού «κλαμπ του Σικάγο».
Lady Gaga

Η πιο προκλητική, εμπορική και πολυσυζητημένη ποπ
σταρ των τελευταίων χρόνων - «τρελές» πωλήσεις, εξω-
φρενικές φωτογραφήσεις και δημόσιες εμφανίσεις, τολμη-
ρές δηλώσεις... «Μούσα» των απανταχού γκέι που τους λα-
τρεύει και τη λατρεύουν, δηλώνει αμφισεξουαλική και στη-
ρίζει ανοιχτά τα LGBT δικαιώματα, σε σημείο οι «κακές
γλώσσες» να έχουν θέσει, από τη... λύσσα τους, ερωτημα-
τικά για το πραγματικό της φύλο! Είναι ιταλικής καταγωγής
και το πραγματικό της όνομα είναι Στέφανι Τζοάν Αντζε-
λίνα Τζερμανότα – το «Gaga» είναι αναφορά σε τραγούδι
των Queen. Στα 20 της έγραφε κομμάτια για άλλους καλ-
λιτέχνες - ανάμεσά τους η Britney Spears -, γρήγορα όμως
συνειδητοποίησε ότι θα τα κατάφερνε πολύ καλύτερα όντας
η ίδια πάνω στη σκηνή. Μήτε καλλονή είναι μήτε μεγάλη
φωνή διαθέτει, έχει ωστόσο αυτό το «κάτι» που την ξεχω-
ρίζει και που εκτίναξε στην κορυφή των διεθνών charts,
κερδίζοντας 5 βραβεία Γκράμι και 8 τού MTV. �

Και οι έντεκα είναι υπέροχες!
ΟΙ ΕΝΤΕΚΑ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ FORBES ΜΕ ΤΙΣ «100 ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ» ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑ-
ΝΗΤΗ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΣΣΟΥΝ, ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑ-
ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΑ

Φιλανθρωπικό κονσέρτο της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ
Η χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ θα τραγουδίσει σε μεγάλη Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση στη Καθολική Εκκλησία του
Τιμίου Σταυρού την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2001 στις
8.00μ.μ. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν σε τετρα-
πληγικό ζωγράφο που ζωγραφίζει με το στόμα. Διοργα-
νωτές της εκδήλωσης είναι  οι συμμαθητές του τετρα-
πληγικού απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου Ελενείου
του 1991.
Tιμή Εισόδου €5.
Πληροφορίες τηλ.: 22844445
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Τα γεγονότα
Για την πλήρωση της θέσης Λογιστή, στο

Γενικό Λογιστήριο (θέση Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής) η Συμβουλευτική
Επιτροπή αποφάσισε τη διεξαγωγή γρα-
πτής εξέτασης που θα συνίστατο σε τεστ
αριθμητικού συλλογισμού, γλωσσικού συλ-
λογισμού, ικανότητας διοικητικής κρίσης
και ερωτήσεων κρίσεως επί θεμάτων συνα-
φών με τα καθήκοντα της θέσης. Ο αιτητής
εξασφάλισε ψηλότερη βαθμολογία από
τους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένα,
65.17% (3ος στη σειρά αλλά με τον ίδιο
βαθμό με το δεύτερο) ενώ η Μ. Στυλιανί-
δου 62.13% (8η στη σειρά) και ο Ν. Χασά-
πης 61.94% (9ος στη σειρά).

Προστέθηκαν σ’ αυτή τη βαθμολογία μο-
νάδες για ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα
και η συνολική τους βαθμολογία από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή, διαμορφώθηκε
ως ακολούθως: Ο αιτητής 68.60% (2ος στη
σειρά) η Μ. Στυλιανίδου
65.40% (7η στη σειρά)

Κατά το σχέδιο υπηρεσίας
«Διετής τουλάχιστο λογιστική/
ελεγκτική πείρα μετά την από-
κτηση του επαγγελματικού
προσόντος που αναφέρεται
στην παρ. (1) πιο πάνω, θα
αποτελεί πλεονέκτημα». Αυτό
το πλεονέκτημα το είχαν, από
τους τρεις, ο αιτητής και ο Ν.
Χασάπης και σημειώνω πως,
για λόγους που εξηγήθηκαν, η
βαρύτητά του δεν αποτιμή-
θηκε σε μονάδες προκειμένου αυτή να
εκτιμηθεί κατά τις πάγιες αρχές που διέ-
πουν το θέμα. Η παραγνώριση πλεονεκτή-
ματος μπορεί να γίνει με ειδική και πειστική
αιτιολογία.

Ενώ αυτή ήταν η αντικειμενική εικόνα,
χωρίς άλλα στοιχεία κρίσης σε εκείνο το
στάδιο, ο Γενικός Λογιστής, ο οποίος ήταν
ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, σύστησε για διορισμό το Μ. Παρέλλη
που ήταν ο πρώτος στην αναφερθείσα
σειρά κατάταξης και τα ενδιαφερόμενα
μέρη Μ. Στυλιανίδου και Ν. Χασάπη.

Ακολούθως με απόφαση της ΕΔΥ, ημε-
ρομηνίας 16.2.09, οι Μαρίνος Παρέλλης,
Μαρία Στυλιανίδου και Νίκος Χασάπης
διορίστηκαν στη θέση (Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής) Λογιστή, στο Γενικό Λο-
γιστήριο. Ο αιτητής προσέβαλε το διορι-
σμό των ενδιαφερομένων μέρων Μ. Στυ-
λιανίδου και Ν. Χασάπη.

Νομικοί λόγοι
Ο αιτητής ισχυρίστηκε ότι η σύσταση

του Διευθυντή δεν ήταν αιτιολογημένη και
πως υπερείχε των δυο εκ των συστηθέντων
στη συνολική βαθμολογία και, περαιτέρω,
ως προς τη Μ. Στυλιανίδου και κατά το
πλεονέκτημα.  Πρόσθετα ο αιτητής ήγειρε
ζήτημα  ως προς τη βαρύτητα που δόθηκε,
από την ΕΔΥ στις εντυπώσεις της από την
προφορική εξέταση και επίσης στην ερμη-
νεία που δόθηκε σε σχέση με την κατοχή
από τον ενδιαφερόμενο Ν. Χασάπη απαι-
τούμενου προσόντος.

Ο αιτητής είχε αξιολογηθεί ως πολύ
καλός, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ως εξαίρετοι
και αυτή η διαφορά αποτέλεσε τον περαι-
τέρω λόγο για την επιλογή, η οποία επα-
γόταν, ως προς τη Μ. Στυλιανίδου, και πα-
ραγνώριση του πλεονεκτήματος του
αιτητή. Ο αιτητής επικαλέστηκε νομολο-
γία πως οι εντυπώσεις από την προφορική
εξέταση, με τέτοια διαφορά, δεν μπορού-
σαν να θεωρηθούν ως η ειδική και πειστική
αιτιολογία που απαιτείται για να είναι νό-
μιμη η παραγνώριση του πλεονεκτήματος. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α.  Ορθά ο αιτητής παραπέμπει στην

απόφαση της Ολομέλειας στην Αντώνης
Καφά ν. Δημοκρατίας, ΑΕ 130/05, ημερο-
μηνίας 1.2.10, σύμφωνα με την οποία, για

λόγους που εξηγούνται «δεν
επιτρέπεται στον προϊστά-
μενο να χρησιμοποιεί τη συ-
νέντευξη για να αξιολογήσει
τους υποψηφίους και να κα-
ταλήξει στη σύστασή του».

β. Είναι, κατ’ ακολουθίαν,
ορθή η εισήγηση του αιτητή
πως αφού η σύσταση συγ-
κρουόταν προς τα στοιχεία
του φακέλου δεν ήταν εύ-
λογο να είχε βαρύτητα. Η
σύσταση αποτέλεσε στοι-
χείο για την εν τέλει επι-
λογή των ενδιαφερομένων

και στοιχειοθετείται, συναφώς, λόγος ακυ-
ρότητας.

γ.  Δεν παρέχεται δυνατότητα για εκτι-
μήσεις ως προς το ζήτημα της βαρύτητας
της προφορικής εξέτασης. Δεν είναι δυ-
νατό αυτό το ζήτημα να απομονωθεί ως
αυτοτελές. Η τελική επιλογή έγινε με γνώ-
μονα και τη σύσταση και δεν μπορούμε, βε-
βαίως, να γνωρίζουμε ποια θα ήταν η κα-
τάσταση αν η σύσταση προσεγγιζόταν
στην ορθή της διάσταση. Δηλαδή δεν μπο-
ρούμε εδώ να προχωρήσουμε στη βάση
υποθέσεων αναφορικά με το ποιά θα ήταν
η τελική επιλογή αν δεν υπήρχε η σύσταση
υπέρ των ενδιαφερομένων.

δ.   Κατά την παράγραφο 3(1) του σχε-
δίου υπηρεσίας απαιτείτο να είναι ο υπο-
ψήφιος μέλος ενός από σειρά καθοριζομέ-
νων Σωμάτων Επαγγελματιών Λογιστών ή
οποιουδήποτε άλλου Σώματος ήθελε εγ-
κριθεί ως ισότιμο από τον Υπουργό Οικο-

νομικών. Ο αιτητής δήλωσε πως ήταν
μέλος του American Institute of Certified
Public Accountants (A.I.C.P.A.) και είναι
παραδεκτό πως η ιδιότητα του μέλους σ’
αυτό ικανοποιούσε το σχέδιο υπηρεσίας.

Το πρόβλημα, κατά τον αιτητή, αφορά
στο κατά πόσο ήταν πράγματι ο ενδιαφε-
ρόμενος μέλος αυτού του Σώματος κατά
τον ουσιώδη χρόνο και μέχρι τη λήψη της
απόφασης για το διορισμό. Υπήρχε στο φά-
κελο του ενδιαφερομένου πιστοποιητικό
από το A.I.C.P.A. από
31.7.2004 αλλά αυτό δεν μπο-
ρούσε να ήταν αρκετό. Αυτό,
ενόψει των διαμειφθέντων
ενώπιον της Συμβουλευτικής
Επιτροπής στο πλαίσιο διαδι-
κασίας επανεξέτασης, για
άλλη θέση. Όχι γιατί εκείνη η
διαδικασία και η κατάληξη της
δεσμεύει εδώ αλλά γιατί όσα
τότε διαπιστώθηκαν και λέχθηκαν επέβαλ-
λαν τώρα τη διεξαγωγή έρευνας. Συνοψίζω
τα δεδομένα:

Στις 15.10.08, δηλαδή λίγες μέρες πριν
από τη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής σε σχέση με την πλήρωση των επί-
δικων θέσεων, η εκεί Συμβουλευτική Επι-
τροπή διατύπωσε αμφιβολίες αναφορικά
με το κατά πόσο πράγματι ο Ν. Χασάπης
ήταν μέλος του Α.Ι.C.P.A. Ο Ν. Χασάπης
είχε παρουσιάσει επιστολή από το
Α.Ι.C.P.A. σύμφωνα με την οποία είχε εγ-
γραφεί ως μέλος του στις 31.5.03, όμως η
κάρτα μέλους που προσκόμισε δεν ανέφερε
ημερομηνία εγγραφής. Παράλληλα είχε
διαπιστωθεί η παρουσία πιστοποιητικού
εγγραφής μέλους του Α.Ι.C.P.A. με ημερο-
μηνία 31.7.04. Ζήτησε τότε η Συμβουλευ-
τική Επιτροπή διευκρινήσεις από το
Α.Ι.C.P.A. και, λειτουργός εκείνου του Σώ-
ματος πληροφόρησε τηλεφωνικώς ότι αδυ-
νατούσε να δώσει οποιαδήποτε πληροφό-
ρηση «καθ’ ότι ο κ. Χασάπης δεν πλήρωσε
την ετήσια συνδρομή του στο Α.Ι.C.P.A. και
ως εκ τούτου θεωρείται ανενεργό μέλος». Σ’
αυτή τη βάση ο Ν. Χασάπης αποκλείστηκε
από εκείνη τη διαδικασία ως μη προσον-
τούχος.

Ο αιτητής επισήμανε αντίφαση μεταξύ
των εγγράφων που επισυνάφθηκαν στην
αγόρευση και στις δηλώσεις της λειτουρ-
γού πως, το 2008, ο Ν. Χασάπης δεν είχε
πληρώσει τη συνδρομή του. Είναι, όμως, η
βασική του θέση, ορθή ασφαλώς, πως είναι
ανεπίτρεπτη η προσπάθεια θεμελίωσης γε-
γονότων διά μέσου της γραπτής αγόρευ-
σης αλλά και η προσαγωγή εγγράφων
χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου. Το Ανώ-
τατο Δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, δεν
προβαίνει, το ίδιο, σε πρωτογενείς διαπι-
στώσεις. Ούτε ως προς το θέμα της πλη-
ρωμής ούτε ως προς το θέμα των επιπτώ-
σεων από τη μη πληρωμή.

Εξέτασα τα δεδομένα και κρίνω βάσιμη
τη θέση του αιτητή. Η κατάθεση του πι-
στοποιητικού εγγραφής κάτω από άλλες

συνθήκες θα μπορούσε να ήταν αρκετή.
Εδώ όμως υπήρχαν στοιχεία τα οποία,
πράγματι, επέβαλλαν τη διεξαγωγή έρευ-
νας. Αυτά αφορούσαν, έστω το 2008, και η
τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ήταν η 27.12.07. Αλλά, ασφαλώς, η ιδιό-
τητα του μέλους, ως απαιτούμενο προσόν,
θα πρέπει να υπάρχει και κατά το χρόνο
της απόφασης για το διορισμό. Όπως προ-
βλέπει το άρθρο 34(15) του περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμου του 1990 (Ν. 1/90 όπως

τροποποιήθηκε) «κανένας
δεν διορίζεται ή προάγεται
σε θέση Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής εκτός αν»,
μεταξύ άλλων, «κατέχει τα
προσόντα που προβλέπον-
ται στο σχέδιο υπηρεσίας για
τη θέση αυτή κατά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων και κατά το

χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση».
Τα σημειωθέντα από τη Συμβουλευτική

Επιτροπή στις 15.10.08 αφορούσαν σε
χρόνο κατά τον οποίο βρισκόταν σε εξέ-
λιξη η διαδικασία προς πλήρωση των επί-
δικων θέσεων και εγειρόταν από αυτά ζή-
τημα που θα έπρεπε να είχε ερευνηθεί. Οι
καθ’ ων η αίτηση και ο ενδιαφερόμενος λέ-
γουν πως δεν ήταν υποχρεωμένη η διοί-
κηση εδώ να γνωρίζει ή να θυμάται τα αφο-
ρούντα σε άλλη άσχετη διαδικασία ώστε
να αποφασίσει έρευνα εκεί που το πιστο-
ποιητικό που κατατέθηκε ήταν σαφές. Δεν
είναι όμως πάνω σε τέτοια βάση που είναι
ορθό να κρίνονται τέτοια, δημοσίου δι-
καίου, ζητήματα. Ανεξάρτητα από τη χρο-
νική συγκυρία και τη σύμπτωση της ταυ-
τότητας των Μελών της Συμβουλευτικής
Επιτροπής στις δυο περιπτώσεις, παραμέ-
νει πως, εξ αντικειμένου, όπως διαπιστώ-
νεται έστω εκ των υστέρων, δημιουργούν-
ταν εύλογα ερωτήματα. 

Η απόφαση της Ολομέλειας στην Κων-
σταντίνου ν. Συμβ. Αμπελ. Προϊόντων
(1992) 3 ΑΑΔ 228 είναι ευθέως σχετική.
Εκεί ο διορισθείς κατέθεσε το απαιτούμενο
απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας, αλλά,
από μεταγενέστερη αλληλογραφία μεταξύ
του δικηγόρου του αιτητή και του Υπουρ-
γείου Παιδείας, προέκυπτε ότι το όνομα
του διορισθέντος δεν περιλαμβανόταν
στους αποφοίτους της χρονιάς για την
οποία παρουσίασε απολυτήριο. Η πρωτό-
δικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν
υπήρχε λόγος να διεξαχθεί έρευνα επειδή
«κατά το χρόνο λήψης της απόφασης διορι-
σμού δεν είχε προκύψει τέτοιο θέμα», παρα-
μερίστηκε. Όπως εξηγήθηκε «το υλικό που
προσκομίστηκε ήταν τέτοιο που δεν μπο-
ρούσε να αγνοηθεί γιατί ήταν άρρηκτα συ-
νυφασμένο με το πραγματικό καθεστώς
κάτω από το οποίο λήφθηκε η απόφαση».
Αφού η πιθανολόγηση πλάνης αρκούσε, η
Ολομέλεια ακύρωσε το διορισμό, «ώστε να
υπάρχει η ευχέρεια για πλήρη διερεύνηση
του θέματος από το Συμβούλιο». �

Υπόθεση αρ. 532/2009

Νικόλαος Τέγγερης
ν. 

Δημοκρατίας

18 Νοεμβρίου, 2011
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

Είναι ορθή η εισή-
γηση του αιτητή
πως αφού η σύ-
σταση συγκρουό-
ταν προς τα στοι-
χεία του φακέλου
δεν ήταν εύλογο 
να είχε βαρύτητα.

Η πιθανολόγηση
πλάνης αρκεί για
την ακύρωση ενός
διορισμού.
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
προώθησε την ποινική δίωξη εργοδο-

τών και διευθυντή εταιρείας που παρέβηκαν
τις διατάξεις της νομοθεσίας η οποία αφορά
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδί-
κασε μέσα στο 2011 τους πιο κάτω:

Την εταιρεία «Παγκύπριος Εταιρεία αρ-
τοποιών Λτδ», που δραστηριοποιείται στον
τομέα της παραγωγής νωπών ειδών αρτο-
ποιίας και ζαχαροπλαστικής, σε συνολικό
πρόστιμο €3500 για τις πιο κάτω παραβά-
σεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003, που
προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό ερ-
γοδοτούμενου της και έθεσαν σε κίνδυνο
τραυματισμού, άλλα εργοδοτούμενα της

πρόσωπα:
• Παράλειψη διασφάλισης κατάλληλων

διευθετήσεων κατά τη διαδικασία αποσυ-
ναρμολόγησης βαρετού μεταλλικού πλαι-
σίου (εναλλάκτη θερμότητας), που ήταν εγ-
κατεστημένο σε ψυκτικό θάλαμο.

• Παράλειψη φροντίδας για την έγκαιρη
απομάκρυνση νερού που είχε συσσωρευθεί
σε δάπεδο ψυκτικού θαλάμου όπου διεξά-
γονταν εργασίες.

Την εταιρεία «Barracuda Intertrade
Ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα
της επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών,
σε συνολικό πρόστιμο €5000 για τις πιο
κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως
2003, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυ-
ματισμό εργοδοτούμενου της και έθεσαν σε
κίνδυνο τραυματισμού άλλα εργοδοτού-

μενα της πρόσωπα:
• Παράλειψη παροχής ασφαλούς μεθό-

δου εργασίας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
εργασιών συντήρησης σε μηχανή.

• Παράλειψη διατήρησης σε καλή λει-
τουργία των συστημάτων ενδασφάλειας σε
θυρίδες και προφυλακτήρες επικίνδυνων
μερών μηχανής.

Την εταιρεία «Οικοδομικές Εργασίες Σ.
Θεοφάνους Λτδ», που δραστηριοποιείται
στον τομέα των κατασκευών, σε πρόστιμο
€500 για την πιο κάτω παράβαση των περί
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδια-
γραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά-
ξια) Κανονισμών του 2002, που προκάλεσε
τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου
της προσώπου:

• Παράλειψη λήψης μέτρων για την
ασφαλή ανέγερση και επιθεώρηση ικριωμά-

των από αρμόδιο πρόσωπο, ώστε να απο-
φεύγεται η κατάρρευση τους με αποτέλε-
σμα το ικρίωμα να καταρρεύσει.

Τον κ. Θεοφάνη Χριστοδούλου, τεχνικό
διευθυντή της εταιρείας «Οικοδομικές Ερ-
γασίες Σ. Θεοφάνους Λτδ», σε πρόστιμο
€500 για την πιο κάτω παράβαση των περί
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδια-
γραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά-
ξια) Κανονισμών του 2002, που προκάλεσε
τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου
προσώπου της εταιρείας την οποία διηύ-
θυνε:

• Διευκόλυνση από αμέλεια, της παράλει-
ψης λήψης μέτρων για την ασφαλή ανέ-
γερση και στη συνέχεια επιθεώρηση ικριω-
μάτων από αρμόδιο πρόσωπο, ώστε να
αποφεύγεται η κατάρρευση τους. �

Καταδίκες για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία 
στην εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

HΥπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας

και Τουρισμού, έχει ολοκληρώσει τη νέα της
έρευνα για συλλογή στοιχείων αναφορικά
με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης πε-
τρελαιοειδών στις 6/12/2011, σε 237 διαφο-
ρετικά πρατήρια καυσίμων παγκύπρια.

Με βάση τα στοιχεία της παρούσας έρευ-
νας και την επιστημονική ανάλυση των δε-
δομένων, εντοπίζονται διαφορές στις τιμές
των καυσίμων μεταξύ των πρατηρίων πώ-
λησης πετρελαιοειδών. Από την έρευνα

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των πρατηρίων
έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις στις τιμές
καυσίμων για το Πετρέλαιο Κίνησης, Πε-
τρέλαιο Θέρμανσης και Κηροζίνη, οι οποίες
είναι ανάλογες με τις αυξήσεις των χονδρι-
κών τιμών τους. Εντούτοις, παρουσιάζεται
αριθμός πρατηρίων τα οποία διατηρούν
λιανικές τιμές πώλησης σε ψηλότερα επί-
πεδα κυρίως στις επαρχίες της Λεμεσού και
Πάφου.

Προτρέπονται οι καταναλωτές να επιλέ-
γουν τα φθηνότερα πρατήρια και να απο-
φεύγουν τα πρατήρια που διατηρούν ψηλό-

τερες τιμές. Οι καταναλωτές μπορούν να
ενημερωθούν λεπτομερώς για το Παρατη-
ρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Καυσί-
μων ημερομηνίας 6/12/2011 όπως και για τα
φθηνότερα και ακριβότερα πρατήρια ανά
επαρχία, από την ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mcit.gov.cy (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ).

Επιπρόσθετα, μέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Του-
ρισμού www.mcit.gov.cy, παρέχεται η νέα
δυνατότητα προς τους καταναλωτές να εν-

τοπίσουν τα πρατήρια με τις φθηνότερες
τιμές καυσίμων στην επαρχία και περιοχή
που τους ενδιαφέρει. Οι καταναλωτές μπο-
ρούν να ενημερώνονται σχετικά για τα
φθηνότερα πρατήρια και μέσω της δωρεάν
Τηλεφωνικής Γραμμής Καταναλωτή 1429.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επι-
κοινωνούν με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτών στην Τηλε-
φωνική Γραμμή Καταναλωτή 1429. �

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
ότι η εξέλιξη του Εν. ΔΤΚ για τον
μήνα Νοέμβριο 2011, έχει ως εξής:

• Ο ρυθμός πληθωρισμού του Νοεμβρίου
του 2011 αυξήθηκε στο 4,0% σε σύγκριση
με 3,2% τον Οκτώβριο 2011 και 1,7% τον

Νοέμβριο του 2010.
• Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τε-

λευταίους τρεις μήνες όπως και η ποσοστι-
αία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο χρόνο παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί:

«Εναρμονισμένος» δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕΝ. ΔΤΚ)
για τον μήνα Νοέμβριο, 2011
4,0% ο ρυθμός πληθωρισμού της Κύπρου με βάση τον Εν. ΔΤΚ

Επιλέγετε τα φθηνότερα πρατήρια καυσίμων

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. Λεμεσού διοργανώνει
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τα παιδιά των Δημοσίων Υπαλλήλων στο Μέγαρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011  4:00μ.μ. - 6:00μ.μ.

Ελάτε να περάσουμε όμορφα παρέα με Άγιο Βασίλη, clown κ.λ.π.
Θα προσφέρονται αλμυρά και ποτά.

Επιφυλάσσονται εκπλήξεις για τα παιδιά!!!
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ!!!

Για συμμετοχές μέχρι 20.12.2011 στα τηλέφωνα:
(1) 99-434677 και 25-362429

(2) 25-802451
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Στο θεμελιακό ρόλο των νοσηλευ-
τών και των εργατών υγείας γενι-
κότερα στο ζωτικό τομέα της υγείας

αναφέρτηκε σε χαιρετισμό του στο 18ο
Παγκύπριο Συνέδριο ο Υπουργός Υγείας Δρ
Σταύρος Μαλάς. Το Συνέδριο Οργανώθηκε
στις 25 Νοεμβρφίου από τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

Ο Υπουργος συγχάρηκε τους οργανωτές
για τις προσπάθειές τους, τόσο για την επέ-
κταση των γνώσεών σας μέσα από την
διοργάνωση και παρακολούθηση επιστημο-
νικών συνεδρίων όσο και για τον τεράστιο
ζήλο με τον οποίο επιτελούν το επάγγελμά
τους. Θέμα φέτος του Συνεδρίου ήταν «Νο-
σηλευτική και Μαιευτική: Γέφυρα Πρόσβα-
σης στις Υπηρεσίες Υγείας».

Ο τίτλος αυτός είπε ο Υπουργός αντικα-
τοπτρίζει το εύρος δράσης και προσφοράς
των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές παγκο-
σμίως, όπως και οι υπόλοιποι επαγγελμα-
τίες υγείας, διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην επίτευξη της ισότιμης πρόσβα-
σης στις υπηρεσίες υγείας, αποτελούν την
πραγματική γέφυρα και είναι πολύ ζωτικής
σημασίας η ανάπτυξη δυναμικής αντίληψης
για τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ώστε
να μειωθεί η ανισότητα στην υγεία. Οι νο-
σηλευτές πρέπει να κατανοήσουν τη μονα-
δικότητα το ρόλου τους στην παροχή ισό-
τητας και προσβασιμότητας προς τις
υπηρεσίες υγείας.

Η παροχή φροντίδας προς τους πολίτες
διασφαλίζεται από τις κατευθυντήριες
αρχές, οι οποίες βασιζόνται στα ανθρώπινα
δικαιώματα, τα δικαιώματα των ασθενών,

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλλη-
λεγγύη, την ισότητα στην πρόσβαση, αρχές
που κατοχυρώνονται μέσα από τον Νόμο
για την Προστασία των Δικαιωμάτων των
Ασθενών.

Ο Δρ Μαλάς επισήμανε πως οι νοσηλευ-
τές, οι μαίες, είναι πάντοτε στην πρώτη
γραμμή της πρακτικής από την άποψη της
παροχής των πληροφοριών και της εκπαί-
δευσης των ασθενών, της οικοδόμησης σχέ-
σεων με τους ασθενείς, της παροχής της συ-
νοχής στην περίθαλψη, της χρήσης της
τεχνολογίας για την προώθηση της παρο-
χής φροντίδας υγείας και της υποστήριξης
της επιμονής στη μακροπρόθεσμη θερα-
πεία. Οι νοσηλευτές είναι που ηγούνται
πάντοτε των προσπαθειών αυτών και παρέ-
χουν καινοτόμες και παράλληλα δημιουρ-
γικές λύσεις στην πρόκληση της νόσου, δη-
μιουργώντας πραγματική διαφορά στη
καθημερινότητα των ασθενών, των οικογε-
νειών, των κοινοτήτων. Επιπλέον, η ανά-
πτυξη νέων ρόλων για τους νοσηλευτές, τις
μαίες, που σαν Υπουργείο Υγείας στηρί-
ζουμε και επευφημούμε, έχει αποδειχθεί ως
μια σημαντική στρατηγική για την βελ-
τίωση της ίσης πρόσβασης στις προσφερό-
μενες υπηρεσίες υγείας.

Τέλος ο Υπουργός συγχάρηκε τον κάθε
νοσηλευτή/νοσηλεύτρια, τις μαίες, τους
εκλεκτούς συνεργάτες μας, που εκτελούν με
ζήλο τα καθήκοντά τους στον απαιτητικό
τομέα της νοσηλευτικής επιστήμης. Η πα-
ρουσία τους, είπε στο Συνέδριο, είναι ζων-
τανή απόδειξη του προσωπικού τους ενδια-
φέροντος για τις νέες εξελίξεις στον χώρο
της επαγγελματικής τους δράσης. �

Το εύρος δράσης και προσφοράς των νοσηλευτών
υπογράμμισε και επαίνεσε ο Υπουργός Υγείας

Είναι ισχυρή πεποίθηση των Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων ότι η δια-
φθορά  αποτελεί απειλή για τη δημο-

κρατία και τη σταθερότητα, ανακόπτει την
οικονομική ανάπτυξη, διαβρώνει τη διαθε-
σιμότητα και ποιότητα των δημόσιων υπη-
ρεσιών και την εμπιστοσύνη στους λει-
τουργούς και τελικά  στους εργαζόμενους
του δημόσιου τομέα. 

Τονίζονται τα πιο πάνω σε δήλωση της
Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών  Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών Συνδικάτων (EPSU) με την ευκαι-
ρία της διεθνούς μέρας για πάταξη της δια-
φθοράς στις 9 Δεκεμβρίου. Επισημαίνει η
EPSU ότι η διαφθορά εκδηλώνεται με διά-
φορες μορφές και λειτουργεί σε διάφορα
επίπεδα της κοινωνίας τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στο δημόσιο τομέα και σε ορισμένες
χώρες καταγράφει επιδείνωση. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δη-
μόσιου τομέα από μόνες τους δεν μπορούν
να εξαλείψουν τη διαφθορά υπάρχουν όμως
πολλοί τρόποι με τους οποίους τα συνδι-
κάτα μπορούν να συμβάλουν στην πρό-
ληψη και τον περιορισμό της αξιοποιώντας
τις αρχές της πολιτικής της EPSU για:
• Διαφανείς διοικήσεις με ικανοποιητικούς

πόρους και  διαδικασίες  δίκαιων  προσ-
λήψεων στο δημόσιο τομέα

• Αειφόρο κοινωνική προσφορά
• Καλύτερες συνθήκες εργασίας και απολα-

βών βασισμένες στα συνδικαλιστικά δι-
καιώματα περιλαμβανομένων δικαιωμά-
των πληροφόρησης, διαβούλευσης και
διαπραγμάτευσης
Οι συνδικαλιστικές  οργανώσεις διαδρα-

ματίζουν επίσης ρόλο στην αποκήρυξη της
κατάχρησης εξουσίας η οποία απαιτεί και τη
τους νομική προστασία από τους επιτιθέ-
μενους. 

Ο αγώνας κατά της διαφθοράς βασίζεται

επίσης στην καλύτερη εμπλοκή των πολι-
τών στους δημόσιους  προϋπολογισμούς
και στις  αποφάσεις κλειδιά  για τις δημό-
σιες υπηρεσίες και τη δημόσια πολιτική.
Είναι ουσιώδους σημασίας η συμμόρφωση
με το κράτος του νόμου και η εφαρμογή
κυρώσεων παράλληλα με ισχυρούς  κανο-
νισμούς για αποφυγή συγκρούσεων συμφε-
ρόντων μεταξύ  του δημόσιου και του εμ-
πορικού τομέα και για τη  χρηματοδότηση
των πολιτικών   κομμάτων. 

Η ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και
υπηρεσιών και οι χαλαροί κανονισμοί στις
δημόσιες προσφορές δημιουργούν  μείζονα
ανησυχία γιατί συνεχίζουν να αποτελούν
αιτία  πολλών περιπτώσεων διαφθοράς.
Έχει τονισθεί επανειλημμένα ότι η πάταξη
της διαφθοράς σημαίνει  προστασία και
ορθή αξιοποίηση των χρημάτων των φορο-
λογουμένων που θα πρέπει να στοχεύει
στην εξυπηρέτηση  του γενικού συμφέρον-
τος  και όχι του συμφέροντος του ιδιωτικού
τομέα και των ολίγων. Σ΄ αυτό τον τομέα οι
αειφόρες δημόσιες υπηρεσίες χρειάζονται
τώρα περισσότερο από οποτεδήποτε  άλ-
λοτε ένα δικαιότερο φορολογικό καθεστώς
και η πάταξη της φορολογικής απάτης  είναι
κεντρικής  σημασίας για την πάταξη της
διαφθοράς. 

Η EPSU προτρέπει την Ευρωπαϊκή  Επι-
τροπή να διασφαλίσει όπως στην έκθεση
της για τη διαφθορά στα 27 κράτη μέλη και
στις συζητήσεις με τα  υποψήφια για ένταξη
κράτη  θα λαμβάνονται  υπόψη οι θέσεις
των εργαζομένων. Ιδιαίτερα έντονη ανησυ-
χία προκαλούν  οι περικοπές στις δημόσιες
υπηρεσίες οι οποίες θα κάμουν  δυσκολό-
τερη την υιοθέτηση των αναγκαίων  ελέγ-
χων και ισορροπιών για πάταξη της δια-
φθοράς στην Ευρώπη. �

Αυστηρούς κανόνες και στήριξη δημόσιων υπηρεσιών 
ζητά η EPSU για πάταξη της διαφθοράς στην Ευρώπη

ΟΠρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων βουλευτής κ. Αν-

τρέας Φακοντής και το μέλος της επιτροπής
βουλευτής κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά χαι-
ρέτισαν για ακόμα μια φορά την επιτυχη-
μένη λειτουργία του θεσμού αυτού και εξέ-
φρασαν την προθυμία και την ετοιμότητα
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να στηρίξει τα
αιτήματα της Βουλής των Γερόντων και να
συζητήσει ειδικότερα σε προσεχή συνεδρία
της το αίτημα για ασφαλιστική κάλυψη των
ηλικιωμένων άνω των εβδομήντα ετών, για
σκοπούς ασφάλισης μηχανοκινήτων οχη-
μάτων. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια
υπήρξε σημαντική πρόοδος στον τομέα της
στήριξης των εισοδημάτων των ηλικιωμέ-
νων και ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει
να συνεχιστεί. Σε σχέση με το θέμα της έλ-
λειψης ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες σε
προσφυγικούς συνοικισμούς, η κ. Κου-
κουμά δήλωσε ότι και υπό την ιδιότητά της
ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων θα ζητήσει από
το αρμόδιο υπουργείο άμεσα ενημέρωση
για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το όλο
θέμα, καθώς υπήρξαν δεσμεύσεις για τοπο-
θέτησή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή
Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γε-
ρόντων εισηγείται τα ακόλουθα:

1 Την επέκταση των πολυδύναμων κέντρων
εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων και λει-
τουργία προγράμματος για εθελοντική
προσφορά κατ’ οίκον φροντίδας σε μο-
νήρη άτομα

2. την περαιτέρω ενίσχυση των ηλικιωμέ-
νων με χαμηλά εισοδήματα και την εξα-
σφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσής τους

3. την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος
των υψηλών ασφαλίστρων που επιβάλ-
λουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σε άτομα
άνω των εβδομήντα χρόνων για σκοπούς
ασφάλισης μηχανοκινήτων οχημάτων

4. τη δημιουργία υπηρεσίας/προγράμματος
προετοιμασίας των ατόμων της τρίτης
ηλικίας πριν τη συνταξιοδότησή τους

5. την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας
έναντι των ατόμων της τρίτης ηλικίας και
για την καλλιέργεια του σεβασμού προς
αυτούς από την παιδική ηλικία

6. την ανάγκη άμεσης επίλυσης του προ-
βλήματος έλλειψης ανελκυστήρων σε
προσφυγικούς συνοικισμούς

7. τον περαιτέρω εμπλουτισμό, των ωφελη-
μάτων της κοινωνικής κάρτας, για σκο-
πούς επιχορήγησής τους

8. την αυξηση του ποσοστού του δικαιώμα-
τος επιστροφής από την παρακρατηθείσα
έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί των
τόκων

9. την έμπρακτη στήριξη του θεσμού της
Βουλής των Γερόντων, με την εργοδό-
τηση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
του λειτουργού της Βουλής των Γερόν-
των. �

Eισήγηση στη Βουλή των Γερόντων
Εποικοδομητική Αφυπηρέτηση στα Πλαίσια του Εθελοντισμού
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Οικονομικά μέτρα για τα προβλήματα της οικονομίας
Φαλκιδεύσεις κατά των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων
Η εγκύκλιος προς τα μέλη για τη χθεσινή κινητοποίηση
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τα τελευταία δύο χρόνια γινόμαστε κα-
θημερινά μάρτυρες μιας πρωτοφανούς πο-
λεμικής κατά των μισθοδοτικών και συντα-
ξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι κυρίαρ-
χες δυνάμεις του τόπου με  πρόσχημα τη
σωτηρία της χώρας και με ψευτοδιλήμματα
όπως «περικοπές μισθών και συντάξεων ή
χρεοκοπία» έχουν επιτύχει την κατάργηση
ζωτικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων των
εργαζομένων.

Από τις μέχρι τούδε ρυθμίσεις οι εργαζό-
μενοι στο δημόσιο:

Στερήθηκαν τις δικαιούμενες γενικές αυ-
ξήσεις για τα έτη 2010 – 2011.

Με την ψήφιση του περί Έκτακτης Ει-
σφοράς Αξιωματούχων της Κρατικής Υπη-
ρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Νόμου του 2011, για τα επόμενα δύο χρό-
νια, επιβλήθηκε αποκοπή από τις ακαθάρι-
στες  μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων
στο δημόσιο και τους συνταξιούχους του
δημοσίου που κυμαίνεται σε ποσοστό με-
ταξύ 1,5% και 3,5%.

Με την ψήφιση του περί Συνταξιοδοτι-
κών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων  του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα  Νόμου του 2011 (Αρ. 113(1) του
2011), επιβλήθηκε αποκοπή από τις μηνι-
αίες απολαβές κάθε υπαλλήλου που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί του μι-
σθού του  υπαλλήλου. 

Με το άρθρο 5 του Νόμου Αρ. 113(1) του
2011, οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου
καθορίστηκαν σε ποσοστό ίσο με 2% των
εκάστοτε συντάξιμων απολαβών του.  Ειδι-
κότερα το ύψος της συνεισφοράς αυξήθηκε
σε ποσοστό ίσο με   1,25%.

Όσον αφορά τους νεοεισερχομένους:

Με το άρθρο 6 του Νόμου Αρ. 113(1) του
2011,  από 1.10.2011,  καταργήθηκε το
Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης και οι νε-
οεισερχόμενοι στο δημόσιο  εντάσσονται
πλέον στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων. 

Μέσω του προϋπολογισμού του 2012
προωθείται μείωση των κλιμάκων εισδοχής
των νεοεισερχομένων στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα κατά 10% τα πρώτα δύο έτη με
συνακόλουθη καθυστέρηση στην ανέλιξή
τους.

Παρά τις πιο πάνω επαχθείς για τους ερ-
γαζόμενους ρυθμίσεις και παρά τις διαβε-
βαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών ότι με
αυτές  φθάσαμε στο «τέλος του τέλους», με
έκπληξη πληροφορηθήκαμε την εξαγγελία

του για πρόσθετα αντεργατικά μέτρα.  Με
τη δικαιολογία ότι δεν «έβγαιναν οι αριθ-
μοί»  ο Υπουργός Οικονομικών αγνόησε το
Συνδικαλιστικό Κίνημα. Αρκέστηκε στην
εξασφάλιση της υποστήριξης των πολιτι-
κών κομμάτων. Περαιτέρω επικαλούμενος
τη δήθεν απειρία του παραβίασε τη συμφω-
νία που ο ίδιος συνυπέγραψε με τους ΓΓ της
ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ την 14.9.2011  για
το θέμα της ΑΤΑ. Ακολούθησε η γνωστή
σύσκεψη του Προεδρικού με τα πολιτικά
κόμματα στις 2/12/2011 και τα μέτρα αυτά
επισημοποιήθηκαν.  

Τα υπό αναφορά μέτρα έχουν προωθηθεί
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την προ-
σεχή Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 θα εξετα-
στούν από την Ολομέλεια του Σώματος.  Το
πλέον σοβαρό από τα προωθούμενα μέτρα
είναι η παγοποίηση των προσαυξήσεων
και του τιμαριθμικού επιδόματος που κα-
ταβάλλεται σε εργοδοτουμένους και συν-
ταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, για τη διετία 2012 και 2013.  Τα
μέτρα αυτά συνεπάγονται τεράστιες απώ-
λειες για τους επηρεαζόμενους για τη μι-
σθοδοτική και συνταξιοδοτική τους προ-
οπτική και δημιουργούν γενικότερα
συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των
ιδίων των υπαλλήλων.

Συνάδελφοι,
Τα νέα αντεργατικά μέτρα στο δημόσιο

και ιδιωτικό τομέα δεν είναι τα τελευταία.
Το βέβαιο είναι ότι ακολουθούν και άλλα.
Είναι επίσης βέβαιο ότι οι φοροφυγάδες και
οι φοροκλέπτες θα συνεχίσουν να παραμέ-
νουν στο απυρόβλητο. Με αυτά τα δεδο-
μένα θα   πρέπει από όλους ανεξαίρετα να
συνειδητοποιηθεί ότι η προσπάθεια εκθεμε-
λίωσης του κοινωνικού διαλόγου αποσκο-
πεί στην φαλκίδευση και κατάργηση ζωτι-
κών δικαιωμάτων μας που αποκτήθηκαν
μέσα από αγώνες και θυσίες δεκαετιών.  Οι

όροι εργοδότησής μας βρίσκονται σε άμεσο
κίνδυνο.  Η ΑΤΑ, οι προαγωγές, οι συντά-
ξεις και το εφάπαξ και άλλα μισθοδοτικά
μας ωφελήματα βρίσκονται μόνιμα στο
στόχαστρο και αναπόδραστα οι πολέμιοί
μας πολύ σύντομα θα επανέλθουν.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, στις δύσκολες
συνθήκες που καθημερινά διαμορφώνονται
και επιδεινώνουν ολοένα και περισσότερο
τη θέση των εργαζομένων, καλούμαστε
όλοι οι εργαζόμενοι να αντιδράσουμε. Να
υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια μας και
τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος.

Συλλογικά το Συνδικαλιστικό Κίνημα
προγραμμάτισε τις δυναμικές μας κινητο-
ποιήσεις που μπορούν να ανατρέψουν την
αρνητική πορεία για μας και τις οικογένειές

μας.
Όλοι μαζί στη στάση εργα-

σίας που προκηρύχθηκε από
τις Οργανώσεις για την Τρίτη
13 Δεκεμβρίου 2011 στις
9.00π.μ. με 12.00μ. όταν η
Βουλή θα συνέρχεται σε ολο-
μέλεια για να ψηφίσει τα αν-
τεργατικά μέτρα και την κα-
τάργηση των δικαιωμάτων

μας. Όλοι μαζί να προστατεύσουμε το
παρόν και το μέλλον μας.

Στη Λεμεσό οι απεργοί θα συγκεντρωθούν
έξω από το Διοικητήριο.

Στην Πάφο οι απεργοί θα συγκεντρωθούν
έξω από το Δημαρχείο.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, οι
απεργοί θα συγκεντρωθούν έξω από το Δη-
μαρχείο Παραλιμνίου.

Στη Λάρνακα οι απεργοί θα συγκεντρω-
θούν στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ και θα μετα-
φερθούν με λεωφορεία στη Λευκωσία. �

• δεν τηρήθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα
• ο Υπουργός αγνόησε το Συνδικαλιστικό Κίνημα
• αν δεν αντιδράσουμε θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα
• θα εκθεμελιωθεί ο θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος

Τα σώματα της Οργάνωσης μας συνήλθαν σε
έκτακτες συνεδρίες την περασμένη βδομάδα
και αποφάσισαν τη συλλογική αντίδραση του
Συνδικαλιστικού Κινήματος στην αντεργατική
συμπεριφορά της παραγνώρισης του κοινωνι-
κού διαλόγου και την επιβολή ερήμην των 
εργαζομένων σειράς αντεργατικών μέτρων.
Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τη σύ-
σκεψη του Γενικού Συμβουλίου η οποία ήταν
διευρυμένη με αξιωματούχους των Κλάδων.
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Γλαύκος Χατζηπέτρου: απαιτούμε αποκατάσταση
εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

Με φόντο τα συνθήματα των
απεργούντων υπαλλήλων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά

της αυθαιρεσίας κομμάτων και κυβέρνησης
ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου
απηύθυνε μαχητικό χαιρετισμό προς την
πανσυνδικαλιστική διαμαρτυρία έξω από τη
Βουλή. Τόνισε ο Γ.Γ. την τεράστια σημασία
της πανυπαλληλικής κινητοποίησης και εν
συντομία αναφέρτηκε στην αντεργατική
τακτική που ακολουθήθηκε για επιβολή
επώδυνων μέτρων στους υπαλλήλους του
δημοσίου και διακήρυξε ο Γλαύκος Χατζη-
πέτρου ότι ενωμένοι και με μια φωνή οι
υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα
μπαίνουν εμπροσθοφυλακή για την προ-
στασία όλων των εργαζομένων ενάντια
στους προγραμματισμούς των εργοδοτών
και του κόσμου του πλούτου για κατάργηση
θεσμών που για δεκαετίες διατήρησαν την
εργατική ειρήνη και συνέβαλαν στην ανά-
πτυξη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν στην πανυπαλ-
ληλική συγκέντρωση έξω από τη Βουλή και
οι Γ.Γ. της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ.

Ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ είπε:
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Από μέρους της ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζω αυτή
τη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
κατά των  μέτρων της σκληρής και μονό-
πλευρης λιτότητας που πλήττουν τον
κόσμο της εργασίας, τους νέους και τους
συνταξιούχους.

Με τη σημερινή πανσυνδικαλιστική κινη-
τοποίηση στέλλουμε ένα ισχυρό μήνυμα
ενότητας, αγώνα, αλλά και διαμαρτυρίας
για τα προωθούμενα αντεργατικά μέτρα.

Είμαστε εδώ σήμερα για να υπερασπι-
στούμε τα δίκαια και τα δικαιώματα της κοι-
νωνίας των μισθωτών.  Είμαστε εδώ για να
βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί «Κάτω τα
χέρια από τους μισθούς και τις συντάξεις

μας», «Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ».  Είμα-
στε εδώ για να πούμε «Όχι στη φορολό-
γηση των Ταμείων Προνοίας και του Εφά-
παξ».

Με το  πρόσχημα της σωτηρίας του
τόπου  και την επαπειλούμενη  ένταξη στο
Μηχανισμό Στήριξης προχώρησαν στη
λήψη  μονομερών  μέτρων παραγνωρίζον-
τας τον κοινωνικό διάλογο, αλλά  και το
ρόλο του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί υπόσκαψη και
εκθεμελίωση του κοινωνικού διαλόγου και
της τριμερούς συνεργασίας που έχει συμ-
βάλει τα μέγιστα στην επικράτηση εργατι-
κής ειρήνης και κοινωνικής συναίνεσης.

Ο σωστικός ρόλος και η υπευθυνότητα
του Συνδικαλιστικού Κινήματος στην αντι-
μετώπιση προβλημάτων του παλαιότερου
και του πρόσφατου παρελθόντος έχουν ριχ-
θεί στον κάλαθο των αχρήστων και κα-
λούνται οι εργαζόμενοι να αποδεχθούν
μέτρα που αποφασίστηκαν από την πολι-
τική εξουσία ερήμην τους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Χρειάστηκαν πολύχρονοι  αγώνες και θυ-

σίες των εργαζομένων για να στηθεί και να
ανδρωθεί  το οργανωμένο  εργατικό κίνημα
που αποτελεί το  αντίπαλο  δέος και τον
ισότιμο συνομιλητή  του εργοδότη στον κα-
θορισμό των όρων απασχόλησης, ανέλιξης
και ασφάλισης των εργαζομένων.

Όμως ο κόσμος του πλούτου και του ανε-
ξέλεγκτου  κέρδους ουδέποτε αποδέχτηκε
την ισότιμη  συμμετοχή των εκπροσώπων
των εργαζομένων στον καθορισμό των ερ-
γασιακών πραγμάτων.  Μονίμως  αναζητά
ευκαιρίες και αφορμές για επιστροφή στην
περίοδο του  αυθαίρετου καθορισμού των
εργασιακών θεμάτων και η ευκαιρία δόθηκε
με τη διεθνή οικονομική κρίση. 

Ευκαιρίας δοθείσης ο κόσμος της εργα-
σίας δέχεται καταιγισμό επιθέσεων.  Δι-
καιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και

θυσίες και έχουν παγιωθεί αντιμετωπίζον-
ται ως οικονομικά προβλήματα.  Μάλιστα
οι πολέμιοι της εργατικής τάξης τα θεωρούν
και ως την αιτία για την οικονομική κρίση,
αλλά και για τις συνεχείς υποβαθμίσεις της
κυπριακής οικονομίας. 

Όσον αφορά τις υποβαθμίσεις ευθέως
λέμε ότι δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι.
Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί από το
ΔΝΤ και πρόσφατα επιβεβαιωθεί από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα   για τις αλ-
λεπάλληλες υποβαθμίσεις της κυπριακής
οικονομίας ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο
τραπεζικός τομέας και  η ευθύνη βαρύνει τις
εποπτικές αρχές και τα golden boys των
τραπεζών.  Και μιλάμε για ζημιές δισεκα-
τομμυρίων ευρώ.  Τα golden boys  μοιρά-
στηκαν τα κέρδη, ο λαός θα μοιραστεί τις
ζημιές. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με την απειλή ότι θα γίνουμε Ελλάδα ζη-

τούν θυσίες από τους εργαζόμενους.  Με
την απειλή ότι θα έλθουν χειρότερες μέρες
για τους εργαζόμενους μας βομβαρδίζουν
με  ψεύτικα διλήμματα, όπως: 

• περικοπές μισθών και συντάξεων ή χρε-
οκοπία;  

• σκληρή λιτότητα ή Μηχανισμό Στήρι-
ξης;

Ανεπιφύλακτα λέμε ΟΧΙ σ’ αυτά τα ψευ-
τοδιλήμματα που έχουν ως εύκολο στόχο
τους εργαζόμενους, ενώ προκλητικά αφή-
νουν στο απυρόβλητο τις επιχειρήσεις, το
μεγάλο κεφάλαιο και γενικά τους έχοντες
και κατέχοντες.  Σήμερα στέλλουμε το μή-
νυμα ότι θα υπερασπιστούμε τον κοινωνικό
διάλογο, αλλά και το ρόλο του Συνδικαλι-
στικού Κινήματος.  Σήμερα στέλλουμε το
μήνυμα  ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα ενω-

μένο και ισχυρό θα υπερασπιστεί με όλες
του τις δυνάμεις τις κατακτήσεις των εργα-
ζομένων. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Δεν είναι μυστικό ότι γίνονται σκέψεις

για κατάργηση της ΑΤΑ και  για φορολό-
γηση του εφάπαξ και των Ταμείων Προ-
νοίας.  Επειδή εκβιάζουν την υποταγή μας
μπορούμε να  δεχτούμε κάτι τέτοιο;

Για μας το πραγματικό δίλλημα είναι η
συνέχιση ή η ανατροπή αυτής της αδιέξο-
δης πολιτικής που με μαθηματική ακρίβεια
θα οδηγήσει τους εργαζόμενους σε μια ζωή
μίζερη, χωρίς ελπίδα και χωρίς μέλλον.
Εμείς απαντούμε πως  τα δικαιώματα των
εργαζομένων και της Κοινωνίας δεν μπο-
ρούν να γίνουν θυσία στα συμφέροντα των
τραπεζιτών, των κερδοσκόπων και του με-
γάλου κεφαλαίου.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Ενωμένοι και με μια φωνή απαιτούμε:
• Αποκατάσταση των εργασιακών και

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
• Αποκατάσταση του κοινωνικού διαλό-

γου με σεβασμό στην αυτονομία των κοι-
νωνικών εταίρων.

• Να δούμε επιτέλους απτά αποτελέ-
σματα στο θέμα της πάταξης της φοροδια-
φυγής.

• Να δοθούν εξηγήσεις για την μη εί-
σπραξη των τεράστιων οφειλών προς το
δημόσιο.  Να δοθούν στη δημοσιότητα τα
ονόματα των οφειλετών.

• Να αναλάβουν το μερίδιο που τους ανα-
λογεί οι έχοντες και κατέχοντες για να
υπάρξει δίκαιη κατανομή των οικονομικών
βαρών. �

H επικαιρότητα του ΜΑΘ

Μαχητικός χαιρετισμός στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή
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178 εκ. έλαβε η Κύπρος από κονδύλια της ΕΕ

Η Κύπρος έλαβε 178 εκ. ευρώ από κον-
δύλια της ΕΕ το 2010, σύμφωνα με την επί-
σημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
ενώ συνεισέφερε 158 εκ. ευρώ και εισέπραξε
εκ μέρους της ΕΕ 35,2 εκ. ευρώ σε τελωνει-
ακά και γεωργικά τέλη, από τα οποία κατα-
κράτησε ποσοστό 25% ως διοικητικό κό-
στος.

Ποσό ύψους 67 εκ ευρώ (38%) διανεμή-
θηκε σε προγράμματα περιφερειακής πολι-
τικής, δηλαδή κονδύλια που αφορούν τη

συνοχή και τα διαρθρωτικά ταμεία, που ξε-
περνά το μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος είναι
της τάξης του 33%.

Ο τομέας της γεωργίας απέσπασε 73 εκ.
ευρώ, δηλαδή 41% των κονδυλίων. Αναφέ-
ρεται ότι όπως ίσχυσε και σε άλλα ‘νέα’
κράτη μέλη, το ποσοστό των αγροτικών
κονδυλίων που διατέθηκαν για την Κύπρο
ήταν κατώτερο του μέσου όρου της ΕΕ της
τάξης του 50%, κάτι που μερικώς οφείλεται
σε μεταβατικά μέτρα που αποφασιστήκαν
κατά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το
2004.

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης,
τα κονδύλια που διοχετεύτηκαν από την ΕΕ
προς την Κύπρο είναι της τάξης των 24 εκ.
ευρώ (13%), επίδοση που σύμφωνα με την
ιστοσελίδα της ΕΕ ξεπερνά κατά πολύ το
μέσο όρο της ΕΕ που είναι 8%. �

Ζήτημα των «17» η νέα συνθήκη

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, παρά τη μαραθώ-
νια συνομιλία τους στη Σύνοδο Κορυφής
στις Βρυξέλλες, δεν κατάφεραν να φτάσουν
σε ουσιαστικές αποφάσεις που θα αντιμε-
τώπιζαν την κρίση χρέους της ευρωζώνης.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Χέρμαν Βαν Ρομπέι δήλωσε ότι η νέα συν-
θήκη θα περιλαμβάνει τα «17» μέλη της ευ-
ρωζώνης συν άλλες 6 χώρες της Ε.Ε. - όχι
όλα τα 27 κράτη-μέλη. Οι χώρες αυτές, επε-
σήμανε ο κ. Ρομπέι θα χρηματοδοτήσουν με
το ανώτατο ποσό των 200 δισ. ευρώ το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο. 

Tην ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος Νι-
κολά Σαρκοζί δηλώνει νωρίτερα ότι η νέα
συνθήκη των 17 χωρών-μελών της ευρω-
ζώνης θα πρέπει να γραφτεί μέχρι τον Μάρ-
τιο ενώ παράλληλα επέμεινε ότι κάτι τέτοιο
δε σημαίνει μια Ευρώπη «δύο ταχυτήτων».
Ο Σαρκοζί δήλωσε μάλιστα ότι οι όροι που
τέθηκαν από την Μεγάλη Βρετανία για τις
μεταρρυθμίσεις στην ευρωσυνθήκη ήταν
«απαράδεκτοι».

Μετά από δέκα και πλέον ώρες συνομι-
λιών, οι ηγέτες της ΕΕ, κατάφεραν να συμ-
φωνήσoυν στον καθορισμό ενός ανώτατου
ορίου για το μέγεθος του μόνιμου ταμείου
διάσωσης της ευρωζώνης, το ESM, το οποίο
θα περιορίζεται σε 500 δισ. ευρώ. Το ποσό
αυτό θα επανεξεταστεί το Ιούλιο του επό-
μενου έτους, όταν ο ESM αναμένεται να τε-
θεί σε ισχύ. Σύμφωνα με γερμανική πηγή
μάλιστα, η Γερμανία απέρριψε ορισμένα από
τα μέτρα, μεταξύ των οποίων και το να δο-
θεί η δυνατότητα στον ESM να λειτουργεί
ως τράπεζα. �
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Απαισιόδοξος ο Ζακ Ντελόρ

Απαισιόδοξος για το μέλλον των δυτικών
αξιών και επιφυλακτικός για την δυνατό-
τητα του ευρώ να εξέλθει αλώβητο από την
κρίση εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ.

Παράλληλα, ο Ζακ Ντελορ συνηγορεί
υπέρ ενός νέου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
για την Ευρώπη προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που
απειλούν την συνοχή της ευρωζώνης.

Αφού εκφράζει την ενόχλησή του για την
«κακοφωνία» που εκπέμπει η Ευρώπη σε
ό,τι αφορά τον χειρισμό της κρίσης, ο αρχι-
τέκτονας του κοινού ευρωπαϊκού νομίσμα-

τος θεωρεί ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει
να δώσουν ένα σαφές μήνυμα προκειμένου
να καταλαγιάσουν τις ανησυχίες των αγο-
ρών.

Κατά την εκτίμησή του, το ευρώ μπορεί
να εξέλθει ενισχυμένο από την κρίση μόνον
εάν συντρέχουν, σωρευτικά, δύο προϋποθέ-
σεις: καταρχήν να σβήσει το συντομότερο η
πυρκαγιά που απειλεί το ευρωπαϊκό οικο-
δόμημα και κατά δεύτερο λόγο να σχεδια-
στεί μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

«Οι δύο αυτές προϋποθέσεις αποτελούν
εκ των ων ουκ άνευ για την υπέρβαση της
κρίσης και εάν δεν εκπληρωθούν, θα παρα-
μείνει το κλίμα αβεβαιότητας που κυριαρχεί
αυτή τη στιγμή στις αγορές», εξηγεί ο Ντε-
λόρ. «Στο πλαίσιο αυτό», προσθέτει «οι ευ-
ρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται ενώπιον δυο
επιλογών: είτε να αποδεχθούν την εκχώ-
ρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, είτε να υπαχθούν σε ένα
κοινό καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρ-
χίας». �

Ελέγχονται οι αξιολογήσεις των οίκων

Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι οίκοι
αξιολόγησης προχωρούν στις υποβάθμισεις
κρατικών ομολόγων και τους κανονισμούς
λειτουργίας τους διερευνούν οι επιθεωρη-
τές της Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιών και Αγο-
ρών (ESMA), πραγματοποιώντας «επισκέ-
ψεις» στα γραφεία τόσο των τριών
«μεγάλων» S&P, Moody’s και Fitch όσο και
των μικρότερων ανταγωνιστών τους.

Η έρευνα της ESMA παίρνει ιδιαίτερη ση-
μασία μετά την «μαζικό χτύπημα» της S&P
στην Ευρωζώνη, και το πόρισμά της αναμέ-
νεται σε μερικούς μήνες.

Η διερεύνηση έχει ξεκινήσει ήδη από το
Νοέμβριο, και οι ελεγκτές της ESMA θα συ-

νεχίσουν την επιτόπια έρευνα στα γραφεία
των οίκων μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου.
Τα ευρύματα των επιτόπιων επιθεωρήσεων
θα δημοσιοποιηθούν το αργότερο τον προ-
σεχή Απρίλιο.

Οι επιθεωρητές εστιάζουν στο πώς οι οί-
κοι καταλήγουν στις αποφάσεις που αφο-
ρούν την αξιολόγηση κρατών, και ιδιαίτερα
εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά
τη διαδικασία ή εάν οι εσωτερικοί κανονι-
σμοί λειτουργίας είναι αποτελεσματικοί.

Η ESMA σημειώνει ότι έχει την αρμοδιό-
τητα, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, να επι-
βάλει πρόστιμα ή ακόμη και να αποσύρει
την πιστοποίηση των οίκων.

Υπενθυμίζεται πως η έντονη κριτική που
δέχονται οι οίκοι για το μερίδιο της ευθύ-
νης τους στην κλιμάκωση της ταραχής στις
αγορές είχε αναζωπυρωθεί τον τελευταίο
μήνα με την «κατά λάθος υποβάθμιση» της
Γαλλίας από την S&P. Για το θέμα έχει ήδη
ξεκινήσει έρευνα και η αρμόδια γαλλική
Αρχή AMF. �

Βελτίωση του διαδικτύου 
για τα παιδιά μας

28 κορυφαίες εταιρείες συγκεντρώθηκαν
για να σχηματίσουν έναν νέο συνασπισμό
αποβλέποντας σε καλύτερο και ασφαλέ-
στερο διαδίκτυο για τα παιδιά. Με πρωτο-
βουλία της Επιτροπής, στα ιδρυτικά μέλη
του συνασπισμού περιλαμβάνονται οι εται-
ρείες Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deu-
tsche Telekom, Facebook, France Telecom-
Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty
Global, LG Electronics, Mediaset, Micro-
soft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera So-
ftware, Research in Motion, RTL Group,
Samsung, Sulake, Telefonica,
TeliaSonera,Telenor Group, Tuenti, Vivendi,
Vodafone. 

Στις δράσεις προτεραιότητας συγκαταλέ-

γονται η διευκόλυνση της καταγγελίας βλα-
βερού περιεχομένου, η εξασφάλιση ηλι-
κιακά κατάλληλων ρυθμίσεων για την προ-
στασία της ιδιωτικής ζωής και η διεύρυνση
των δυνατοτήτων γονικού ελέγχου, λαμβά-
νοντας υπόψη τις ανάγκες μιας γενιάς που
συνδέεται διαδικτυακά σε ολοένα μικρό-
τερη ηλικία.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Neelie Kroes δήλωσε: «Με το νέο αυτό
συνασπισμό αναμένεται ότι παιδιά και γονείς
θα διαθέτουν διαφανή και συνεκτικά εργα-
λεία προστασίας για καλύτερη αξιοποίηση
του διαδικτυακού κόσμου. Τα ιδρυτικά μέλη
του συνασπισμού είναι ήδη πρωτοπόρα στη
διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών. Χάρη
στη συνεργασία θα χαράξουμε πορεία για
ολόκληρο τον κλάδο και θα αποκτήσουμε
στέρεη βάση για πλήρη αξιοποίηση του δια-
δικτύου από τα παιδιά.» 

Ο συνασπισμός είναι μια συνεργατική
εθελοντική πρωτοβουλία. Η Επιτροπή ανα-
μένει ότι οι λύσεις που θα εκπονήσουν τα
ιδρυτικά μέλη θα υιοθετηθούν από συνεχώς
μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών, ενώ είναι ευ-
πρόσδεκτα και νέα μέλη. �

Εγκατάσταση σκάνερ 
στα αεροδρόμια της Ε.Ε.

Αυτό προβλέπει απόφαση της Κομισιόν με στόχο
τον αποτελεσματικό έλεγχο των επιβατών και την
αποτροπή ενδεχόμενων επιθετικών ενεργειών. 

Μετά από πολλές δοκιμές και αξιολογήσεις η Κο-
μισιόν αποφάσισε να επιτρέψει την εισαγωγή των
νέων συσκευών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πριν το
τέλος του τρέχοντος έτους. Οι νέες συσκευές που κυ-
κλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή, προβλέπουν
την είσοδο του επιβάτη σε μία καμπίνα μεγέθους τη-

λεφωνικού θαλάμου εντός του οποίου ελέγχεται από ένα ρομποτικό βραχίονα. Πρόκειται
βασικά «για μικρά ραντάρ, τα οποία εκπέμπουν ένα σήμα και υποδέχονται στη συνέχεια
την ανάκλασή του»

Το αποτέλεσμα της ανίχνευσης εμφανίζεται σε μία εικόνα, η οποία αναλύεται από τους
υπαλλήλους ασφαλείας του αεροδρομίου. Πλεονέκτημα των νέων συσκευών σε σύγκριση
με τους ανιχνευτές μετάλλων είναι, ότι έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και υγρά, σκόνες,
μαχαίρια με κεραμική επικάλυψη και άλλα πιθανά επικίνδυνα αντικείμενα.

Παρόλα αυτά κάποιες συσκευές τέτοιου τύπου που είχαν χρησιμοποιηθεί ως τώρα προ-
κάλεσαν τις αντιδράσεις πολλών επιβατών, καθώς αποκάλυπταν την εικόνα του γυμνού
σώματος. Τώρα θέτει η Κομισιόν αυστηρότατους όρους: Απαγορεύεται η αποθήκευση των
εικόνων που προέρχονται από το σαρωτή. Επίσης η ανάλυσή τους θα γίνεται σε κλειστό
χώρο από υπαλλήλους που δεν θα έχουν καμία επαφή με τους επιβάτες. Οι τελευταίοι
έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν το νέο τύπο ελέγχου υποβαλλόμενοι όμως στον παρα-
δοσιακό σωματικό έλεγχο.

Η Κομισιόν διαβεβαιώνει, ότι οι νέοι ανιχνευτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των
επιβατών.

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κάλεσε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αρχίσουν να
χρησιμοποιούν τις νέες συσκευές σκάνερ μέχρι το τέλος Απριλίου 2013. �



Yπάλληλος
δημόσιος

Σόιμπλε : Οι κρίσεις δυναμώνουν 
την Ένωση

Την πίστη του ότι η Ευρώπη και το κοινό
της νόμισμα θα βγουν ισχυρότερες από την
κρίση επανέλαβε ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

«Η Ευρώπη έχει πάντα βγει ισχυρότερη
από τις κρίσεις» γράφει ο Σόιμπλε σε άρθρο
του στο γερμανικό περιοδικό Focus, στο
τεύχος που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα,
σύμφωνα με απόσπασμα που δόθηκε στη
δημοσιότητα και επικαλείται το Γαλλικό
Πρακτορείο.

Το ενιαίο νόμισμα είναι «σταθερό», σύμ-
φωνα με τον ίδιο, ο οποίος υπενθυμίζει ότι
μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος,
οι τιμές έχουν αυξηθεί λιγότερο από την
εποχή του γερμανικού μάρκου. 

Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουρ-

γός Οικονομικών, Τζόρτζ Όσμπορν, δήλωσε
ότι οι χώρες της Ευρωζώνης υποστήριξαν
το νόμισμά τους, συμφωνώντας να εκπονή-
σουν μια νέα συνθήκη για την βαθύτερη οι-
κονομική ενοποίηση, αλλά χρειάζεται
ακόμη δουλειά για να την σταθεροποι-
ήσουν.

Ο Όσμπορν επανέλαβε επίσης την άποψη
του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ότι
η Βρετανία είχε δίκιο να επιλέξει να εξαιρε-
θεί από το σχέδιο για μια δημοσιονομική
ένωση, επειδή δεν ήταν προς το συμφέρον
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ερωτηθείς από ραδιοσταθμό του BBC, αν
το Ευρώ είναι ασφαλέστερο από ό,τι πριν
από 48 ώρες, ο Όσμπορν απάντησε: «Νο-
μίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα,
επειδή τώρα θα συντονίσουν τις δημοσιο-
νομικές πολιτικές τους με τον τρόπο που πι-
θανώς ήταν αναγκαίος... αλλά είναι μια
αναγκαία αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση
για να κάνουν το ευρώ να λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά.»

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς
ότι η Βρετανία θα χάσει την επιρροή της
εντός της ΕΕ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση
έχει εξασφαλίσει ότι και οι «27» θα συζη-
τούν θέματα σχετικά με το ρόλο της ΕΕ ως
εμπορικού συνασπισμού. �

Λ. Παπαδήμος:  
Θωρακίζεται η ευρωζώνη 

Ως ένα σημαντικό βήμα για τη θωράκιση
της ευρωζώνης από τις κρίσεις σε βραχυπρό-
θεσμο αλλά και μελλοντικό επίπεδο περιέ-
γραψε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος
τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. Ειδι-
κότερα για την Ελλάδα, σημείωσε ότι θα
υπαχθεί στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που
αποφασίστηκε μετά την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του νέου (τριετούς) προγράμματος δη-
μοσιονομικής εξυγίανσης.

Ο κ. Παπαδήμος κατηγοριοποίησε τα
αποτελέσματα της Συνόδου σε δύο δέσμες:

Η πρώτη, όπως είπε, αφορά στην ενί-
σχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της
ευρωζώνης καθώς προβλέπει μεγαλύτερο
συντονισμό στην οικονομική πολιτική και
ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η δεύτερη αφορά στην αντιμετώπιση της
κρίσης μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας
των μηχανισμών χρηματοπιστωτικής στα-
θερότητας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι για το
δεύτερο πακέτο μέτρων υπάρχουν ανοικτά
ζητήματα που θα συζητηθούν έως τον Μάρ-
τιο και περιέγραψε ως ανοιχτό το ζήτημα
του ευρωομολόγου δεδομένου ότι οι κ.κ.
Μπαρόζο και Γιούνκερ στην έκθεση για την
εμβάθυνση της δημοσιονομικής ολοκλήρω-
σης που πρόκειται να υποβάλουν, θα εξε-
τάζεται και το ενδεχόμενο έκδοσης κοινών
ομολόγων.

Ο κ. Παπαδήμος αναφέρθηκε στον δημο-
σιονομικό κανόνα για ισορροπημένους
προϋπολογισμούς, «επιβεβαίωσε» ότι η
αξιολόγηση των εθνικών προϋπολογισμών
θα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
καθώς και ότι όσα κράτη βρίσκονται στη
διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος
(άνω του 3%) θα υποβάλουν διαρθρωτικά
προγράμματα με πρόσθετα μέτρα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογρά-
φων, ο κ. Παπαδήμος διευκρίνισε ότι η Ελ-
λάδα θα υπαχθεί στους νέους κανόνες που
υιοθετήθηκαν όταν ολοκληρώσει με επιτυ-
χία το οικονομικό της πρόγραμμα και φτά-
σει στο επίπεδο του μηδενισμού των ελ-
λειμμάτων. �

Κρίσιμες διαβουλεύσεις για PSI 
και δανειακή σύμβαση
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Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε 
η νέα κυβέρνηση στο Βέλγιο

Η νέα βελγική κυβέρνηση του γαλλόφωνου σοσιαλιστή
Έλιο ντι Ρούπο, που ανέλαβε καθήκοντά την Τρίτη, εξασφά-
λισε το Σάββατο ψήφο εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία
των βουλευτών στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Έτσι, μπαί-
νει και οριστικά τέλος στην πολιτική κρίση που διήρκεσε για
μια περίοδο-ρεκόρ, 541 ημερών.

Η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν αναμενόμενη μετά τη συμ-
φωνία που επετεύχθη για το κυβερνητικό πρόγραμμα στις 30

Νοεμβρίου ανάμεσα σε έξι κόμματα (Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι και Χριστιανοδημοκρά-
τες, τόσο Φλαμανδοί όσο και γαλλόφωνοι), και για τη διανομή των υπουργικών θέσεων
στις 5 Δεκεμβρίου. 

Από τους 143 παρόντες βουλευτές, οι 89 έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
του Έλιο ντι Ρούπο, ενώ 54 ψήφισαν κατά. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το πρώτο κόμμα του Βελγίου, ο αυτονομιστικός φλαμανδικός
σχηματισμός N-VA, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις για τον σχημα-
τισμό κυβέρνησης τον Ιούλιο, αρνήθηκε να υποστηρίξει τη νέα κυβέρνηση.

Πρώτο έργο της κυβέρνησης -που συγκροτήθηκε υπό την πίεση της κρίσης χρέους στην
Ευρωζώνη, των αγορών και των οίκων αξιολόγησης- θα είναι η ψήφιση μέτρων λιτότητας
ύψους 11,3 δισ. ευρώ με περικοπές δαπανών και αύξηση της φορολογίας.

Το Βέλγιο βρισκόταν σε πολιτικό «κενό» από τον Απρίλιο του 2010, καταρρίπτοντας το
παγκόσμιο ρεκόρ ακυβερνησίας στη σύγχρονη ιστορία. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η
Καμπότζη, η οποία είχε μείνει δίχως κυβέρνηση επί 182 ημέρες. �

Στα 114,6 δισ. οι ανάγκες 
των ευρωπαϊκών τραπεζών

Κεφάλαια ύψους 114,685 δισ. ευρώ χρειάζονται οι ευρω-
παϊκές τράπεζες προκειμένου να ενισχύσουν την κεφαλαιακή
τους επάρκεια και να αποκτήσουν βασικό δείκτη Core Tier 1
στο 9%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του stress test που
έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA). 

Σημειώνεται ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει
ανάγκη 30 δισ. ευρώ, με την ΕΒΑ να ξεκαθαρίζει ότι δεν έδωσε

στη δημοσιότητα στοιχεία για τις ελληνικές τράπεζες, με δεδομένα την «αποχή» τους από
τα stress tests, τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν και την «ένταξη» της Ελ-
λάδας σε καθεστώς μνημονίου. 

Δεύτερη πιο «ευάλωτη» τραπεζικά χώρα εμφανίζεται η Ισπανία, με τα χρηματοπιστωτικά
της ιδρύματα να έχουν ανάγκη συγκέντρωσης 26,170 δισ. ευρώ και τρίτη η Ιταλία με «ανάγ-
κες» 15,366 δισ. ευρώ. Αρκετά «προβληματικό» και το γερμανικό τραπεζικό σύστημα, με
ανάγκες ύψους 13,107 δισ. ευρώ. Εξ αυτού του ποσού η κορυφαία ευρωπαϊκή τράπεζα, De-
utsche Bank, χρειάζεται κεφάλαια ύψους 3,24 δισ. ευρώ. Η τράπεζα που χρειάζεται τα πε-
ρισσότερα κεφάλαια είναι η ισπανική Banco Santander, η οποία έχει «ανάγκη» το ποσό
των 15,302 δισ. ευρώ!

Πάντως, τόσο οι ευρωπαϊκές τράπεζες όσο και τα «προβληματικά» κράτη της ευρωζώ-
νης, πιθανώς να βρουν έναν ακόμη τρόπο να στηριχθούν, εάν επαληθευθεί η είδηση ότι οι
κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών θα μπορέσουν να διοχετεύσουν το ποσό των 150
δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ μέσω διμερών δανείων. �

Καθυστερεί η πορεία της Σερβίας 
προς την ΕΕ 

Χωρίς τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη
χώρας στη Σερβία ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής των
Βρυξελλών, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναβάλουν τις σχε-
τικές αποφάσεις για το Μάρτιο ζητώντας από το Βελιγράδι να
συνεχίσει το διάλογο με την Πρίστινα προς εξομάλυνση των
μεταξύ τους σχέσεων μετά την πρόσφατη έξαρση εθνοτικής

βίας. 
Η Σερβία αναμενόταν ευρέως να λάβει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας μετά

τη σύλληψη και παράδοση του τελευταίου καταζητούμενου της Χάγης για εγκλήματα πο-
λέμου, Ράτκο Μλάντις, ωστόσο τα επεισόδια εθνοτικής βίας που ξέσπασαν στο σερβικό βό-
ρειο Κόσοβο φρενάρουν την πορεία της προς την ΕΕ.

Η Κομισιόν είχε εισηγηθεί τον Οκτώβριο στους «27» τη χορήγηση καθεστώτος υπό έν-
ταξης χώρας στη Σερβία, συνέδεε όμως τον ορισμό ημερομηνίας για την έναρξη διαπραγ-
ματεύσεων με το διάλογο με το Κόσοβο και την καταγραφή προόδου στις σχέσεις Βελι-
γραδίου-Πρίστινας.

Τελικώς, το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας δεν ήλθε στη Σύνοδο Κορυφής
της Παρασκευής και η Σερβία θα πρέπει να αναμείνει τουλάχιστον έως το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο του Μαρτίου.

Στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαινούν μεν το
Βελιγράδι για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αλλά ζητούν μεγαλύτερη πρόοδο στην εξο-
μάλυνση των σχέσεών του με την Πρίστινα.  «Δεν εγκαταλείπουμε. Ανήκουμε στην ΕΕ» δή-
λωσε ο Σέρβος πρόεδρος Μπόρις Τάντιτς σχολιάζοντας την απόφαση των Βρυξελλών.  �

Τη Δευτέρα ξεκίνησαν κρίσιμες διαβουλεύσεις αφ’ ενός
με τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα για τη συμμε-
τοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών
ομολόγων με στόχο τη μείωση του χρέους κατά 100 δισ.
ευρώ.  Αφ’ ετέρου ξεκινούν οι συζητήσεις με την τρόικα
για την οριστικοποίηση της νέας δανειακής σύμβασης και
του νέου προγράμματος προσαρμογής που θα τη συνο-
δεύσει. Οι εν λόγω κρίσιμες διαβουλεύσεις για το δεύτερο

πρόγραμμα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου.
Η προσήλωση που έδειξαν στις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου για την Ελλάδα, οι ηγέ-

τες της ΕΕ στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, δημιουργούν θετικό κλίμα για την έκβαση
αυτών των διαπραγματεύσεων εκτιμά η κυβέρνηση.  

Επιπροσθέτως σε ό,τι αφορά το PSI ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών Ευ. Βε-
νιζέλος εκτίμησε ότι θετικά θα συμβάλλει και η αναφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου,
που επισημαίνει ότι το ελληνικό PSI είναι «μοναδική και εξαιρετική περίπτωση».

Μιλώντας στους βουλευτές κατά τη συζήτηση πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, ο
υπουργός Οικονομικών αναφερθείς στις διαβουλεύσεις για το PSI είπε ότι έχουν στόχο
«να επωφεληθούμε με μείωση 100 δισ. ευρώ, 47 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, συγ-
κλονιστικό μέγεθος για τα ιστορικά δεδομένα της χώρας και να μπορέσουμε να έχουμε
ένα χρέος, που το 2020 θα κινείται σε βατά επίπεδα -υψηλά, αλλά βατά και ελεγχόμενα-
του 120% του τότε ΑΕΠ της χώρας». �



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Yπάλληλος

δημόσιος

Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη 
οι «Μαγεμένες»

Στη Θεσσαλονίκη θα επιστρέψουν οι
«Μαγεμένες», τα μαρμάρινα αγάλματα που
φυγαδεύτηκαν το 1864 στο Παρίσι.

Αντίγραφα της Μαινάδας, του Διόνυσου,
της Αριάδνης, της Λήδας, του Γανυμήδη,
του Διόσκουρου, της Αύρας και της Νίκης
θα κατασκευαστούν από εργαστήρια εκμα-

γείων εθνικών μουσείων της Γαλλίας, και
πρόκειται να εγκατασταθούν στη Θεσσα-
λονίκη εντός του 2012, οπότε η πόλη γιορ-
τάζει τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή
της.

Τα εξαιρετικά μαρμάρινα αγάλματα της
αρχαίας Αγοράς αφαιρέθηκαν το 1864 από
τον Εμάνουελ Μίλερ, με άδεια των οθωμα-
νικών αρχών και φυγαδεύτηκαν στο Παρίσι.
Σήμερα βρίσκονται στο μουσείο του Λού-
βρου.

Πρόκειται για ένα σύνολο που παρέπεμπε
στη λατρεία του Διονύσου: μια νεανική
μορφή του Διονύσου, την Αριάδνη στεφα-
νωμένη με φύλλα κληματαριάς, τη Λήδα σε
σύμπλεγμα με τον κύκνο, τον Γανυμήδη σε
σύμπλεγμα με τον αετό, την Αύρα με αέρινο
χιτώνα, τη μορφή του Διόσκουρου και της
Φρύνης, της Μαινάδας. �

H εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών των
Πανεπιστημίων αντικειμένων για το περιβάλλον
και την αειφόρο ανάπτυξη μελετάται από τα ιδρύ-
ματα, όπως επισήμαναν οι πρυτάνεις τους στην
ημερίδα που οργανώθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. 

Επίσης ανακοινώθηκε ότι τα πανεπιστήμια αρχί-
ζουν δράσεις για ένα «πράσινο πανεπιστήμιο» σε
επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων, αλλά και αξιοποίησης των φυσικών

τους πόρων.
Όπως είπε η αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Τ. Μοροπούλου, «με δράσεις σαν αυτή

υπερασπιζόμαστε σήμερα δημόσιο πανεπιστήμιο γιατί μαζί με την ανάπτυξη απειλείται
και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν μόνο τεχνογνωσία, έχουν και
φωνή. Γι’ αυτό πρέπει να ανοίξει διάλογος με την κοινωνία».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θ. Πελεγρίνης, θύμισε τις κινηματογραφικές
αναφορές στο ανθρώπινο είδος ως ένα ιό που πολλαπλασιάζεται και καταστρέφει τον πλα-
νήτη, ενώ ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γ. Μυλόπουλος,
τόνισε ότι «τα πανεπιστήμια μπορούν να αξιοποιήσουν διεξόδους που προσφέρει η πρά-
σινη ανάπτυξη και να αυτοσυντηρηθούν». �

Κύπρος Αμερική με εισιτήριο το όνειρο

Έπειτα από αρκετά χρόνια ένα αυθεντικό
Ελληνοαμερικανικό θεατρικό έργο ανέβηκε
στην ομογενειακή θεατρική σκηνή και παί-
ζεται με επιτυχία αυτές τις ημέρες στο θέα-
τρο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού,
στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Συγγρα-
φέας, σκηνοθέτης αλλά και πρωταγωνιστής
του έργου «Με περισσότερες από δύο απο-

σκευές», είναι ο Ελληνοκύπριος Αλέξαν-
δρος Μαλαός, που δραστηριοποιείται θεα-
τρικά και κινηματογραφικά στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το πρώτο έργο που γράφει
και σκηνοθετεί και οι παραστάσεις απέσπα-
σαν εγκωμιαστικά σχόλια, τόσο από τον
ομογενειακό όσο και τον τοπικό αμερικα-
νικό τύπο. 

Το έργο «Με περισσότερες από δύο απο-
σκευές» αποδίδει το δίλημμα που πολλοί
από τους πρώτης γενιάς μετανάστες έχουν
αντιμετωπίσει στην Αμερική, να επιλέξουν
μεταξύ της διεκδίκησης του ονείρου τους,
με τις δυσκολίες που προκύπτουν μέσα σ’
ένα ξένο περιβάλλον και μιας ασφάλειας
στο γνώριμο περιβάλλον της γενέτειράς
τους. Πρόκειται για μία αυτογραφική ιστο-
ρία του συγγραφέα, που έφτασε –όπως οι
περισσότεροι μετανάστες– με δύο «βαλί-
τσες» στο «Κένεντι». �

Το ρομπότ-χειρουργός

Έναν πρωτοποριακό ρομποτικό χειρουρ-
γικό βραχίονα, ο οποίος μελλοντικά θα επι-
τρέπει στους νευροχειρούργους να κάνουν
κατά τη διάρκεια των λεπτεπίλεπτων επεμ-
βάσεων τους, δέκα φορές πιο σταθερές κι-
νήσεις, από το ανθρώπινο χέρι, δημιούργη-
σαν Βρετανοί, Γερμανοί, Ιταλοί και

Ισραηλινοί ερευνητές.
Το ρομπότ, το οποίο δημιουργήθηκε στο

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Robocast, που χρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να εκτελέσει,
υπό την καθοδήγηση ενός γιατρού, 13 δια-
φορετικά είδη κινήσεων σε σχέση με μόλις
τέσσερα, που μπορεί να κάνει το χέρι του
γιατρού στη διάρκεια μιας όσο γίνεται λι-
γότερο επεμβατικής χειρουργικής επέμβα-
σης σε ένα κρανίο.

Ένα τέτοιο ρομπότ θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί σε κρίσιμες επεμβάσεις σε διά-
φορες ασθένειες, όπως καρκινικούς όγκους
στο κεφάλι, επιληψία, Πάρκινσον, σύν-
δρομο Τουρέ κ.α. �

Βράβευση Ελληνίδας 
για τον Homo Sapiens

Σημαντική διάκριση έλαβε η διευθύντρια Παλαιοανθρω-
πολογίας στο Ινστιτούτο Προϊστορικής και Μεσαιωνικής
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Τίμπιγκεν, Κατερίνα
Χαρβάτη, που συμμετείχε στη μελέτη η οποία ανέτρεψε τα
δεδομένα για τον χρόνο που οι Homo Sapiens έφτασαν στην
Ευρώπη.

Πρόκειται για την έρευνα που έγινε για να ταυτοποιηθούν
τα δύο νεογιλά δόντια που είχαν βρεθεί στο προϊστορικό

σπήλαιο Grotta del Cavallo της Νότιας Ιταλίας και η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
αυτά ανήκαν σε παιδιά του είδους μας και όχι σε Νεάντερταλ όπως παλιότερα θεωρούν-
ταν. Με αυτό τον τρόπο η έλευση των Homo Sapiens στην Ευρώπη μετατέθηκε χρονικά
παλιότερα και πλέον χρονολογείται πριν από 43.000- 45.000 χρόνια.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών έλαβε το βραβείο ERC Grant του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας, ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω πα-
λαιοανθρωπολογικές έρευνες στην Ελλάδα και τα νότια Βαλκάνια. �

Επιτυχής επικοινωνία 
με ανθρώπους «φυτά»

Βρετανοί, Καναδοί και Βέλγοι επιστήμονες ανέπτυξαν μία
νέα τεχνική επικοινωνίας με ανθρώπους που βρίσκονται σε
κατάσταση «φυτού», λόγω εγκεφαλικής βλάβης. 

Οι ερευνητές κατάφεραν να μετρήσουν την ηλεκτρική
δραστηριότητα στον εγκέφαλο των ασθενών και να ανι-
χνεύσουν ίχνη συνείδησης σε μερικούς από αυτούς, δίνον-
τας κάποιες ελπίδες για τη δυνατότητα μιας αλληλεπίδρα-
σης μαζί τους στο μέλλον. Μέχρι πρόσφατα ήταν

ουσιαστικά αδύνατο να ξέρουν οι γιατροί αν ένας άνθρωπος «φυτό» έχει την παραμικρή
επίγνωση.

Τα πειράματα έγιναν με 16 ασθενείς «φυτά» στο νοσοκομείο Άντενμπρουκ του Κέμπριτζ
και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι ερευνητές ζήτησαν από
τους ασθενείς να φανταστούν ότι κουνάνε τα δάχτυλά τους ή ότι σφίγγουν τη γροθιά τους.
Οι μετρήσεις του εγκεφάλου έδειξαν ότι τρεις από αυτούς, ηλικίας 20 έως 45 ετών, ήσαν σε
θέση να καταλάβουν και να ακολουθήσουν τις εντολές των επιστημόνων. �

Οι καλλιτέχνες της Ευρώπης 
στο προσκήνιο

Το κοινό καλείται να ψηφίσει τον καλλι-
τέχνη που προτιμά ανάμεσα στους 10 νικη-
τές των βραβείων «European Border Brea-
kers 2012».

Τα βραβεία «European Border Breakers»
απονέμονται σε ευρωπαίους τραγουδιστές

και συγκροτήματα που παίζουν ποπ, ροκ,
σόουλ ή ηλεκτρονική μουσική και των
οποίων το πρώτο άλμπουμ γνώρισε επιτυ-
χία έξω από τα σύνορα της πατρίδας τους.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξάγε-
ται ήδη, θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου. Πέρυσι το βραβείο προτίμησης του
κοινού κέρδισε το γερμανικό συγκρότημα
«The Baseballs».

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί
στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του φεστιβάλ
Eurosonic Noorderslag. Το φεστιβάλ αυτό
προβάλλει την ευρωπαϊκή μουσική βιομη-
χανία και φιλοξενεί κάθε χρόνο γύρω στους
300 καλλιτέχνες αλλά και χιλιάδες επαγ-
γελματίες του μουσικού κλάδου.

Τα βραβεία «European Border Breakers»
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Πο-
λιτισμός” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. �

Πλανήτης «δίδυμος» με τη Γη
Έναν πλανήτη που μοιάζει πάρα πολύ με τη Γη

και μπορεί να φιλοξενήσει ζωή, ονόματι Kepler 22-
b, εντόπισε η ομάδα του τηλεσκοπίου Kepler, σε
απόσταση 600 ετών φωτός από εμάς. 

Ο πλανήτης αυτός δεν είναι βέβαιο ότι φιλοξε-
νεί ζωή ωστόσο ο ρυθμός με τον οποίο περιστρέ-
φεται γύρω από το αστέρι του, σημαίνει ότι υπάρ-
χουν οι κατάλληλες συνθήκες, καθώς είναι πιθανό
να έχει νερό και την σωστή θερμοκρασία για την
ανάπτυξη ζωής. Ο Kepler 22b είναι 2,4 φορές με-

γαλύτερος από τη Γη.
Σύμφωνα με την ομάδα της NASA το τηλεσκόπιο έχει εντοπίσει πάνω από 1.000 πλα-

νήτες οι οποίοι μπορεί να μοιάζουν με τη Γη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και γάλλοι επιστήμονες εντόπισαν τον Μάιο τον Gliese 581d, ενώ

σουηδοί συνάδελφοί τους εντόπισαν τον Αύγουστο τον HD 85512 b - δύο πλανήτες που
επίσης είναι “υποψήφιοι” για τη φιλοξενία ζωής. �

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201112

Δράσεις για «πράσινα πανεπιστήμια»



Yπάλληλος
δημόσιος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕYΘΕΡO ΣΑΣ ΧΡOΝΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται 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 τυχαίους 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.

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο συμπλέκτης του αυτοκι-
νήτου.
2. Πελοποννησιακό ακρωτή-
ριο – Αρχικά διοικητικού δι-
καστηρίου της Ελλάδας.
3. Γιος του Ουρανού και της
Γης (καθ.) – Κακοποιός.
4. Εννοώ, καταλαβαίνω – Η
σύνδεση μεταξύ δύο ή περισ-
σοτέρων στοιχείων.
5. Γιγάντιος – Τμήμα του …
κόμματος.
6. Λατίνων «είναι» - Σερ Ρόμ-
περτ … : Άγγλος αρχιτέκτο-
νας, πρωτεργάτης του ελληνι-
κού νεοκλασικισμού.
7. Η αποκατάσταση της
υγείας (πληθ.) – Όμοιο.
8. Ο αριθμός 240 – Μένω.
9. Ελβετός τερματοφύλακας – Παραγωγική κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνει ενέρ-
γεια, πράξη ή κατάληξη.
10. Άτακτο πλήθος πολεμιστών – Ένας από το τρίο Στούτζες – … Κρούζ: ηθοποιός.
11. Παράγγελμα στους κωπηλάτες – Φυσικό προτέρημα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Καλλιτεχνική σχολή στη δυτική Ευρώπη που εμφανίστηκε τη δεύτερη δεκαετία του προ-
ηγούμενου αιώνα.
2. Περιοχή του νομού Αττικής – Τεχνητό πρόχωμα.
3. Δούλοι στην αρχαία Σπάρτη – Παλιό κόμμα της αριστεράς.
4. Νόμισμα των αρχαίων – Απρεπής.
5. Πόλη των ΗΠΑ.
6. Όμοια … υγρά – Φαγωμένη … ρίζα – … Λάγκερλεφ: Σουηδή πεζογράφος.
7. Δε μυρίζει αυτός – Επτανήσιος … κύριος.
8. Γεγονός για συγκεκριμένη στήλη εφημερίδας.
9. Μυθική θεά των Αιγυπτίων (καθ.) – Τοπικό επίρρημα – Μέρος του … κατς.
10. Περίπατος … νηπίου – Διπλό … κρητικό αγριοκάτσικο – Το νόμισμα του Ουζπεκιστάν.
11. Έντονη ζέστη.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Τον Νοέμβριο του 2008 ολοκληρώ-
θηκε η υλοποίηση Σχεδίου μέσα στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου

της Μεταβατικής Διευκόλυνσης "Transition
Facility" από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
Κύπρο με θέμα: "Βελτίωση των Συνθηκών
Εργασίας στους Τομείς των Κατασκευών,
των Εξορυκτικών Βιομηχανιών και των Λι-
μενικών Εργασιών" το οποίο άρχισε τον
Ιούνιο του 2007.

Σκοπός του σχεδίου αυτού ήταν η ενδυ-
νάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας για την αποτελεσματική επιτήρηση της
εφαρμογής της νομοθεσίας στους πιο πάνω
τομείς καθώς και η ενίσχυση και ενδυνά-
μωση του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα στους τομείς αυτούς για την
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τα αποτελέσματα του όλου έργου περι-
λαμβάνουν την ετοιμασία Οδηγών Καλής
Πρακτικής, την εκπαίδευση Λειτουργών και
Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας καθώς και την εκπαίδευση 2000
περίπου προσώπων από τον ευρύτερο δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα στους εν λόγω το-
μείς για τα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία.

Ανάδοχος του έργου για την παροχή υπη-
ρεσιών ήταν ο Συνεταιρισμός τριών Οργα-

νισμών, του ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής
και Ασφάλειας στην Εργασία
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του γερμανικού Οργανι-
σμού Υποχρεωτικής Ασφάλισης και Πρόλη-
ψης Ατυχημάτων «Deutche Gezetzhiche
Unfallversicherung» (DGUV) και του γερ-
μανικού Ινστιτούτου Υποχρεωτικής Ασφά-
λισης και Πρόληψης Ατυχημάτων στον κα-
τασκευαστικό Τομέα «Berufsgenossensch-
aft der Bauwirtschaft» (BG BAU).

Για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποι-
ήθηκαν στο πλαίσιο του έργου διεξήχθη
έρευνα μεταξύ των οργανισμών και επιχει-
ρήσεων των οποίων οι εργοδοτούμενοι πα-
ρακολούθησαν τα προγράμματα αυτά
καθώς και μεταξύ των προσώπων που τα
παρακολούθησαν.

Η έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευ-
νας είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Όλοι οι πιο πάνω Οδηγοί καθώς και το
εκπαιδευτικό υλικό που ετοιμάστηκε για τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύν-
θηκαν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα είναι επίσης δημοσιευμένα στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας. �

Λόγω απρόβλεπτου προβλήματος,
στο πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου κατά
την αποδέσμευση των νέων παρτί-

δων του αντινεοπλασματικού φαρμάκου
Bleomycin από το μοναδικό εργοστάσιο
παρασκευής στην Ιαπωνία, δεν ήταν εφικτή
η έγκαιρη παράδοση εκ μέρους της αντι-
προσώπου εταιρείας της παραγγελθείσας
ποσότητας με αποτέλεσμα την εξάντληση
του διαθέσιμου αποθέματος.

Ωστόσο, το πρόβλημα αναμένεται να επι-
λυθεί μετά από εντατικές προσπάθειες των

Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση
της απαιτούμενης ποσότητας από Αγγλία
και Ελλάδα, η οποία θα είναι διαθέσιμη στα
κρατικά φαρμακεία και το φαρμακείο του
Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύ-
πρου την ερχόμενη Δευτέρα 12/12/2011.
Σύμφωνα με πληροφόρηση από την αντι-
πρόσωπο εταιρεία αναμένεται ότι αποστολή
νέων παρτίδων από την κατασκευάστρια
εταιρεία θα είναι εφικτή μετά τις
15/12/2011. �

Προγράμματα βελτίωσης συνθηκών εργασίας
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 41/2011 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011

ÕÏÏ· ÔÛ¿ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó oÈ Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó:

™E TE™™EPA æHºIA
————

1. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  9441
2. A fi €40 5 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  3577

MÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛ¿ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó oÈ Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó:

™E TPIA æHºIA
————

1. A fi €20 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  385
2. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  239
3. A fi €10 50 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  024

™E ¢YO æHºIA
————

1. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  37
2. A fi €4 500 Ï·¯ÓÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  13

™ H M E I ø ™ H
———————

T· Ï·¯Â›· Ô˘ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÙÈ˜ ÂÚÁ¿ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ Î·È ÒÚÂ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ K˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ °Ú·ÊÂ›ˆÓ.

°È· Ó· ÂÍ·ÚÁ˘ÚˆıÂ› ¤Ó· Ï·¯Â›Ô Ô˘ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ú¤ ÂÈ Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘
KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÂ ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ · fi ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙË˜ ÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘.

ŒÓ· Ï·¯Â›Ô ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿.
™TAYPO™ A. MIXAH§,

¢IEY£YNTH™ §AXEIøN

¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜ ¶ÔÛfi
T˘¯ÂÚfi˜
AÚÈıÌfi˜

§·¯Ófi˜

€

1Ô˜ 200.000 35767

2Ô˜ 1.000 59905

3Ô˜ 400 50424

4Ô˜ 400 10043

5Ô˜ 400 33068

6Ô˜ 200 12135

7Ô˜ 200 13969

8Ô˜ 200 57992

9Ô˜ 200 25841

10Ô˜ 200 13676

11Ô˜ 200 52111

12Ô˜ 200 19262

13Ô˜ 200 57207

14Ô˜ 200 45713

€

15Ô˜ 200 10008

16Ô˜ 100 33345

17Ô˜ 100 41593

18Ô˜ 100 39635

19Ô˜ 100 34853

20fi˜ 100 42673

21Ô˜ 100 38637

22Ô˜ 100 44650

23Ô˜ 100 38409

24Ô˜ 100 59925

25Ô˜ 100 38549

26Ô˜ 100 50973

27Ô˜ 100 38892

Ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
σχετικά με τη διάθεση του φαρμάκου Bleomycin
από τα κρατικά νοσηλευτήρια



Χαιρετισμός του Υπουργού Οικο-
νομικών κ. Κίκη Καζαμία στη συ-
νέντευξη η επίσημη έναρξη 

προγράμματος «Αναδιοργάνωσης και βελ-
τίωσης της διοικητικής ικανότητας των
Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας» ανα-
κοινώθηκε σε διάσκεψη τύπου στις 5 Δε-
κεμβρίου. Το πρόγραμμα είναι συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2.199.905,00,
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά
15%.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κε-
φάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013»
και υλοποιείται στο πλαίσιο του ειδικού
στόχου «Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικα-
νότητας του Δημόσιου Τομέα και των Πα-
ρεχόμενων Υπηρεσιών», του Άξονα Προτε-
ραιότητας 1, «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».

Όπως ανάφερε ο Υπουργός Οικονομικών
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσω-
πικού, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο κυβερνη-
τικό Τμήμα για τη διαμόρφωση και εφαρ-
μογή της ενδεδειγμένης πολιτικής σε
θέματα δημόσιας διοίκησης και διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Κύπρο,
έχει αναλάβει το σχεδιασμό, τη διαχείριση
και την υλοποίηση του υπό αναφορά έργου,
οι δράσεις του οποίου αφορούν τα Τμήματα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Ερ-
γασίας, Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας και τις Επαρ-
χιακές Διοικήσεις όσον αφορά στην έκδοση
άδειας οικοδομής.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Οικονομι-
κών επισήμανε:

Είναι γενικά αποδεκτό ότι σε μια περίοδο
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η δημόσια
διοίκηση έχει αποφασιστικό ρόλο να δια-
δραματίσει. Οφείλει να δημιουργήσει τις
βάσεις για ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο

να μετουσιώνεται σε πράξη η κοινωνική συ-
νοχή και στο οποίο οι ιδιώτες και οι επιχει-
ρήσεις να μπορούν να δραστηριοποιούνται
και να λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερου
και υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και οι πο-
λίτες να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες. Και όλα αυτά, με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος. Ως εκ τούτου, σημαντική
παράμετρο για την επιτάχυνση της ανάπτυ-
ξης και της προσαρμογής της οικονομίας
της Κύπρου στις απαιτήσεις του έντονου
ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος,
αποτελεί ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός
των δημόσιων υπηρεσιών. Η ενδυνάμωση
της διοικητικής τους ικανότητας θα συμβά-
λει στην αύξηση της παραγωγικότητας και
στην αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας,
στην προώθηση της επιχειρηματικότητας,
στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δη-
μιουργία απασχόλησης.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες που τί-
θενται για τη δημιουργία μιας σύγχρονης,
αποτελεσματικής, κατά τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και η
αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνιών, θα επιτρέ-
ψουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή απο-
τελεσματικών και αποδοτικών πολιτικών
και αναπτυξιακών προγραμμάτων, την προ-
σφορά υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρε-
σιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
και την αντιμετώπιση με επιτυχία των προ-
κλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιά-
ζονται στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή
χώρο.

Ως μέρος της γενικότερης στρατηγικής
για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της
δημόσιας διοίκησης, επιδίωξη του παρόντος
έργου είναι, μεταξύ άλλων, η αναδιοργά-
νωση και βελτίωση των διοικητικών δομών,
ο ανασχεδιασμός και η απλοποίηση των
ακολουθούμενων διαδικασιών, ο εκσυγχρο-
νισμός και η κωδικοποίηση του θεσμικού
πλαισίου και η εφαρμογή συστημάτων ποι-
ότητας σε επιλεγέντα Τμήματα του Δημο-
σίου, που να τα καθιστούν αποτελεσματι-
κότερα στη λειτουργία τους, και κατ’

επέκταση να προσφέρουν υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσίες στους πολίτες και στις επι-
χειρήσεις.

Τα αναμενόμενα οφέλη από το έργο αυτό
είναι τα εξής:

• Μείωση του διοικητικού κόστους που
θα επέλθει κυρίως από την αποφυγή περιτ-
τών εργασιών, τη βελτιωμένη ροή διεργα-
σιών κ.ά.

• Επίσπευση των διαδικασιών που αφο-
ρούν στην έκδοση αδειών, εγγραφή ανέρ-
γων κ.ά., αξιοποιώντας καλές πρακτικές
που ακολουθούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

• Αυξημένη οργανωτική επίδοση των
Τμημάτων, κυρίως λόγω της καλύτερης
εσωτερικής τους οργάνωσης, η οποία ενι-
σχύει την ικανότητά τους να αναπτύξουν
και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες πολιτι-
κές στο πεδίο αρμοδιοτήτων τους, προς
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

• Αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήμα-
τος της γραφειοκρατίας και της ανελαστι-
κότητας της κρατικής μηχανής που ταλανί-
ζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά
ακόμη και την ίδια τη δημόσια υπηρεσία.

• Καλλιέργεια της απαραίτητης κουλτού-
ρας και νοοτροπίας η οποία βασίζεται στον
καλύτερο προσανατολισμό στις απαιτήσεις
των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Το έργο αποτελεί ένα ακόμη μέτρο στις
ήδη προωθούμενες, τα τελευταία χρόνια,
σημαντικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού
της δημόσιας διοίκησης, αύξησης της απο-
δοτικότητας, ενίσχυσης της διαφάνειας των
ενεργειών και αποφάσεων της διοίκησης,
αποκέντρωσης υπηρεσιών και μείωσης της
γραφειοκρατίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται: η σύσταση και
λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη, η τροποποίηση στον περί της Δημο-
σίας Υπηρεσίας Νόμο προκειμένου να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης
προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός των Σχε-
δίων Υπηρεσίας, η προώθηση της εισαγω-
γής ενός νέου Συστήματος Αξιολόγησης
της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, η
εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγη-

σης τόσο σε κυβερνητικά Τμήματα και Υπη-
ρεσίες, όσο και Οργανισμούς του ευρύτερου
κρατικού τομέα, η προώθηση της Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, η σταδιακή εφαρ-
μογή του Συστήματος Αυτοματοποίησης
Γραφείου για την ηλεκτρονική αρχειοθέ-
τηση και διαχείριση εγγράφων στη δημόσια
υπηρεσία, η προώθηση της εισαγωγής ενός
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή-
ματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
στη δημόσια υπηρεσία, η βελτίωση του ρυθ-
μιστικού πλαισίου (better regulation), η
προώθηση ενεργειών για τη σύσταση και
λειτουργία Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης
(Call Centre), η υλοποίηση άλλων συγχρη-
ματοδοτούμενων έργων που αφορούν στην
εκπαίδευση για στρατηγική, ηγετική και δι-
ευθυντική ανάπτυξη στην κυπριακή δημό-
σια υπηρεσία και στους οργανισμούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης.

Τέλος ο Υπουργός εξέφρασε τη βεβαι-
ότητα ότι μέσα από τη βελτίωση της εσωτε-
ρικής λειτουργίας των Τμημάτων που εμ-
πλέκονται στο έργο και την ανάπτυξη
μεθοδολογικών εργαλείων, όπως Μεθοδο-
λογίες Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών, Σύγ-
κρισης Επιδόσεων, Καταγραφής και Απλο-
ποίησης Διαδικασιών και Προετοιμασίας
για την εφαρμογή ISO, που θα έχουν στη
συνέχεια οριζόντια εφαρμογή σε άλλα Τμή-
ματα/Υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας,
θα τεθούν τα θεμέλια για την επίτευξη ενός
ουσιαστικού εκσυγχρονισμού του δημόσιου
τομέα στη χώρα μας. Ουσιαστική συνει-
σφορά στην όλη αυτή προσπάθεια θα έχουν
τα Τμήματα στα οποία θα εφαρμοστούν οι
μεθοδολογίες αυτές τα οποία, μαζί με το
Υπουργείο Οικονομικών, θα συμβάλουν
στην καλλιέργεια της απαραίτητης νοοτρο-
πίας και κουλτούρας για συνεχή αλλαγή,
στο πλαίσιο και των δημοσιονομικών συν-
θηκών που επικρατούν, προς όφελος όλων
μας. �

Σημείωση: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους
του κ. Υπουργού ο Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών κ. Χρίστος Πατσαλίδης. 
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρ-
χιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκω-
σίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος

διοργανώνει το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου,
2011 και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Λατσιών, Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
στην οποία θα παρουσιασθεί το παιδικό
έργο του Θ.Ο.Κ. «Το χειμωνιάτικο παρα-
μύθι» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε μετά-

φραση-διασκευή
Σύσσυ Αλατά και
σκηνοθεσία Έλλης
Παπακωνσταντί-
νου. Πριν από την
παρουσίαση του
έργου ταχυδακτυλουργός θα διασκεδάσει
τα παιδιά.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιρά-

σει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα πα-
ρευρεθούν. Επίσης με το εισιτήριο εισόδου
θα κληρωθούν πλούσια δώρα.

Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν
να προμηθευτούν από τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και από τον συν. Μιχάλη
Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσης μας,
στον 3ον όροφο (Αρχείο) τηλέφωνο
22844458 & 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης, 99414162 
Ιωάννης Όθωνος, 95540647
Δέσπω Λεχνού, 99521178, 22305031
Μάκης Πελεκάνος, 99453680
Σωτήρης Δημοσθένους, 99546474
Πηνελόπη Πέτσα, 99459353, 22402808
Ανδρέας Κανάρης, 99547880

Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.

Xριστουγεννιάτικη γιορτή ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας

Αναδιοργάνωση/βελτίωση Τμημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης και Επιθεώρησης Εργασίας



To γαλαζοκίτρινο τρένο που μας έκανε υπερήφανους
στην Ευρώπη με την πρόκριση του στις 16 καλύτερες
ομάδες του Τσάμπιονς Λιγκ, συνέχισε και στο κυ-

πριακό ποδόσφαιρο την ανοδική του πορεία που άρχισε
από το Παραλίμνι και από το -6 που τον χώριζε από την αι-
ώνια αντίπαλό του την Ομόνοια, τώρα είναι στο +1 και
μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 29 βαθ-
μούς. Αυτό έγινε κατορθωτό αφού κέρδισε την Ομόνοια με
3-1 και την αφησε τώρα να μοιράζεται με 28 βαθμούς τη 2η
θέση με μια άλλη ομάδα, και αυτή γαλαζοκίτρινη, που προ-
έρχεται από την Λεμεσό και δεν είναι άλλη από την ΑΕΛ.
Οι Λεμεσιανοί έφεραν ισοπαλία στο Τσίρειο με τον Εθνικό
Άχνας (0-0). Έτσι ο ΑΠΟΕΛ με το πέσιμο της αυλαίας του
α’ γύρου παίρνει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα
σε μια εποχή που έχει βγάλει το Γολγοθά της φάσης των
ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι που ουδείς ανέμενε τον
περασμένο Αύγουστο και προσπέρασαν το βασικότερο αν-
ταγωνιστή τους για τον τίτλο.

Το πρόγραμμα στο β΄
γύρο μοιάζει βολικό για
τους γαλαζοκίτρινους,
καθώς τα ντέρμπι με ΑΕΚ,
ΑΕΛ και Απόλλωνα έρ-
χονται πριν την επιστροφή
στις Ευρωπαϊκές υποχρε-
ώσεις. Μόνο η επίσκεψη
στο ‘Αντώνης Παπαδό-
πουλος’ με την Ανόρθωση
έρχεται μετά το πρώτο
παιχνίδι στη φάση των 16.

Από την άλλη, η Ομό-
νοια με τις δύο πρόσφατες
ισοπαλίες και την πρώτη
ήττα που γνώρισε στο
πρωτάθλημα, κατέβηκε
από το ρετιρέ που κρα-
τούσε για δύο περίπου
μήνες και ο β΄ γύρος
πραγματικά θα είναι
ακόμα πιο δύσκολος, αφού

θα δώσουν μόνο ένα ντέρμπι εντός (Ανόρθωση) και άλλα
τρία εκτός (Απόλλων, ΑΕΛ, ΑΕΚ).

Η ΑΕΛ στο Τσίρειο δεν κατάφερε να δαμάσει τον Εθνικό
Άχνας και να εκμεταλλευτεί την ήττα της Ομόνοιας και να
πάρει την κορυφή μετά από πολύ καιρό, αφού έφερε λευκή
ισοπαλία (0-0).

Η ώρα της Ανόρθωσης είναι τώρα! Κέρδισε τον Απόλ-
λωνα με 2-0 και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να μει-
ώσει τη διαφορά από την κορυφή μόλις στους 4 βαθμούς,
παρόλο που ήταν το πρώτο ντέρμπι που κέρδισε με την
λήξη του α΄ γύρου. Η ‘Μεγάλη Κυρία’ έχει τώρα την ψυχο-
λογική με το μέρος της και είναι ικανή για ακόμα πιο ψηλά
βαθμολογικά. 

Η ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε εκτός έδρας τη νεοφώτιστη
Αναγέννηση Δερύνειας με 0-3 και πέρασε μόνη στην 5η
θέση του βαθμολογικού πίνακα με 23 βαθμούς και κυνηγά
με πολλές ελπίδες την είσοδό της στην 4τράδα.

Εντυπωσιακή η Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε στις νίκες μετά
από αρκετό καιρό. Κέρδισε εκτός έδρας τον Άρη στη Λε-
μεσό με 2-3 και έκανε ενα πολύ σημαντικό βήμα προς τα
ψηλά σκαλοπάτια του βαθμολογικού πίνακα. Συγκεκριμένα
πέρασε για πρώτη φορά στην 6η θέση με 19 βαθμούς, αφή-
νοντας πίσω της τον Απόλλωνα που συνέχισε την κατρα-
κύλα του.

Από τις 22 περασμένου Οκτωβρίου αγνοούσε ο Ολυμ-
πιακός τι θα πει χαρά της νίκης στο πρωτάθλημα. Τα κατά-
φεραν στην 13η αγωνιστική στο στάδιο ‘Αμμόχωστος’ επί
του ουραγού Ερμή με 3-1, σπρώχνοντας τον ακόμη πιο
πολύ προς την Β΄ κατηγορία. Για τον Ολυμπιακό εξακο-
λουθούν να ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Να μην μπορεί να
νικήσει στο ΓΣΠ και να κερδίζει εκτός Λευκωσίας (ήταν η
τρίτη φετινή).

Ο Α΄ γύρος
Με τη λήξη του α΄ γύρου η μάχη τόσο για τον τίτλο όσο

και στον πυθμένα θα είναι ακόμα πιο έντονη, αφού ακόμα
τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ιδιαίτερα για τη μάχη του τίτ-
λου που τώρα έχουν αυξηθεί οι μνηστήρες σε πέντε ομά-
δες, αφού η βαθμολογική διαφορά που τους χωρίζει είναι
θα λέγαμε σε απόσταση αναπνοής.

Συγκεκριμένα, ο ΑΠΟΕΛ που είναι στην κορυφή είναι

μόλις εξι βαθμούς πιο πάνω
από την ΑΕΚ που είναι στην
5η θέση και τέσσερις από την
Ανόρθωση που είναι στην 4η
θέση. Από την 2η και 3η θέση
είναι μόνο ένα βαθμό (Ομό-
νοια - ΑΕΛ) και όλα είναι
ανοικτά και η κάθε αγωνι-
στική θα κρύβει τις δικές της
παγίδες και στραβοπατήματα
και αναμένεται η αγωνία και
το ενδιαφέρον να κορυφωθεί
ιδιαίτερα μετά τη διακοπή
των εορτών των Χριστουγέν-
νων. Προηγουμένως θα διε-
ξαχθεί η 14η αγωνιστική με
αρκετά ντέρμπι που ξεχωρί-
ζουν οι αγώνες του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ, της ΑΕΛ με την
Νέα Σαλαμίνα και της Ανόρθωσης με τον Εθνικό Άχνας. Η
Ομόνοια θα αγωνιστεί εκτός με την Αλκή.

Στον πυθμένα, δύο ομάδες, η Αναγέννηση Δερύνειας και
ο Ερμής Αραδίππου έχασαν πολύτιμο έδαφος, ως επίσης και
ο Άρης Λεμεσού με αποτέλεσμα ο β΄ γύρος να είναι ένα
βουνό... απροσπέραστο που ίσως δεν καταφέρουν να το πε-
ράσουν.

Δύσκολα τα πράγματα και για Ολυμπιακό, Αλκή και
Εθνικό, που δείχνουν όμως βελτίωση και μπορούν να απο-
φύγουν τη διαβάθμιση.

Μετά την ήττα της Ομόνοιας από το ΑΠΟΕΛ δεν υπάρ-
χει αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα. Το ΑΠΟΕΛ είναι η
ομάδα που ολοκλήρωσε τον Α΄ γύρο στην κορυφή και με
την καλύτερη επίθεση με 22 τέρματα, ενώ η ΑΕΛ εξακο-
λουθεί να έχει την καλύτερη άμυνα με μόλις 3 γκολ παθη-
τικό.

Γαλαζοκίτρινο το ντέρμπι
Η παράδοση που θέλει τον ΑΠΟΕΛ να κερδίζει τα

ντέρμπι αιωνίων του Α΄ γύρου επιβεβαιώθηκε για άλλη μια
φορά. Παρά το γεγονός ότι οι γαλαζοκίτρινοι βρέθηκαν
νωρίς (9΄) πίσω στο σκορ, εντούτοις εκμεταλλεύτηκαν την
αριθμητική τους υπεροχή, να θυμίσουμε ότι η Ομόνοια από
το 30 έπαιζε λόγω αποβολής με 2η κίτρινη του Μποουθόν
με 10 παίκτες και αφού ισοφάρισαν στο 41΄ με τον Σολω-
μού, με δύο γκολ του Σολάρι που αποδείχθηκε χρυσή αλ-
λαγή, σε ένα πεντάλεπτο (74΄ - 79΄) έκαναν την ολική ανα-
τροπή και πήραν τη νίκη με 3-1.

Οι πράσινοι, κι ενώ το σκορ ήταν 1-0, έστω και με 10 παί-
κτες, έχασαν δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Φρέντι (37΄,
39΄). Το τέρμα της Ομόνοιας πέτυχε ο Αβραάμ.

Αφλογιστία έπαθε η ΑΕΛ
Η ΑΕΛ έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την ήττα

της Ομόνοιας από τον ΑΠΟΕΛ και να περάσει αυτή μόνη
στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς δεν μπόρεσε να δια-
σπάσει την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη του Εθνικού
μένοντας στο στείρο 0-0.

Συνέχεια έδωσε στην ανοδική της πορεία η ΑΕΚ
Παρέμεινε σε απόσταση βολής από την κορυφαία τε-

τράδα η ΑΕΚ που πέρασε με το εντυπωσιακό 3-0 από το
‘Τάσος Μάρκου’ (τρίτη σερί νίκη και μάλιστα με καθαρό
σκορ), λυγίζοντας την μαχητική Αναγέννηση. Κι ενώ η Σκα-
λιώτικη ομάδα διατηρεί επαφή με τον στοχο της, η ομάδα
της Δερύνειας εξακολουθεί να νοιώθει... ασφυκτικά στον
πάτο της βαθμολογίας. Τα τέρματα πέτυχαν οι Πιντάδο δύο
και ένα ο Γκαρσία.

Δύο σερί νίκες η ‘Κυρία’
Πέτυχε το ζητούμενο η Ανόρθωση στο παιχνίδι κόντρα

στον Απόλλωνα, καθώς κέρδισε με 2-0 χάρη στα γκολ των
Μαρκίνιο και Κωνσταντίνου και εκμεταλλευόμενη την
ήττα της Ομόνοιας, μείωσε την διαφορά από την κορυφή
και αισιοδοξεί για καλύτερες προοπτικές στην πρώτη τε-
τράδα και γιατί όχι και για τίτλο.

Στην 6η θέση οι ερυθρόλευκοι
Την πρώτη της επίσκεψη στο Τσίρειο Στάδιο για την τρέ-

χουσα περιοδο την πέρασε με επιτυχία η Σαλαμίνα. Η
ομάδα της Αμμοχώστου κέρδισε τον Άρη 2-3 για την 13η
αγωνιστική του πρωταθλήματος και έτσι σημείωσε την 5η
της νίκη στον φετινό μαραθώνιο και συνάμα ανέβηκε για
πρώτη φορά στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Ενδιαφέρουν και αυτά...
13η Αγωνιστική - Στατιστική

Με την νίκη επί του Απόλλωνα, η Ανόρθωση κέρδισε το
πρώτο φετινό ντέρμπι και για να το επιτύχει αυτό, έπρεπε
να έρθει η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου.

Πριν από το ντέρμπι, μετρούσε δύο ήττες (από Ομόνοια
και ΑΕΚ) και δύο ισοπαλίες (με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ).

• Ο Απόλλωνας, μετά την ήττα από την Ανόρθωση (0-2),
ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με πέντε ήττες σε ισάριθμα
ντέρμπι (οι άλλες ήττες από την ΑΕΚ, τον ΑΠΟΕΛ, την
Ομόνοια και την ΑΕΛ). Μάλιστα, δεν σκόραρε σε κανένα
από αυτά τα πέντε ματς.

• Η ΑΕΛ σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, αφού
μετά την Ανόρθωση και τον Ερμή, επιβλήθηκε της Αναγέν-
νησης Δερύνειας (0-3). Είναι η πρώτη φορά στο φετεινό
πρωτάθλημα, που η ομάδα της Λάρνακας έφτασε σε τρεις
συνεχείς επιτυχίες. Αντί-
θετα, ο Απόλλωνας συμ-
πλήρωσε τρεις ήττες στη
σειρά (Άρη, ΑΕΛ, Ανόρ-
θωση).

• Ποτέ δεν ήταν εύκολος
αντίπαλος ο Εθνικός Άχνας
για την ΑΕΛ. Άλλωστε τα
αποτελέσματα στις μεταξύ
τους αναμετρήσεις δει-
κνύουν του λόγου το αλη-
θές. Από την περίοδο 2002-
03 μέχρι σήμερα οι δύο
ομάδες αναμετρήθηκαν 21
φορές. Ο Εθνικός υπερτε-
ρεί της ΑΕΛ καθώς μετρά
δέκα νίκες έναντι έξι των
γαλαζοκιτρίνων. Οι δύο
ομάδες μαζί με τον αγώνα
του Σαββάτου 0-0, εξήλθαν
συνολικά πέντε φορές ισό-
παλες.

• Μετά το παιχνίδι με την
Αναγέννηση η ΑΕΚ συμ-
πλήρωσε 405 λεπτά χωρίς
να δεχθεί γκολ σε αγώνα
πρωταθλήματος. Ο τελευ-
ταίος που σημείωσε γκολ
σε βάρος της εστίας της
ήταν ο Γκέλσον του Άρη
στο 45΄ της 10ης αγωνιστικής που διαμόρφωσε το τελικό 1-
1. Έκτοτε η ομάδα της Λάρνακας αγωνίστηκε με ΑΕΛ (0-0),
Ανόρθωση (0-1), Ερμή (2-0) και Αναγέννηση (3-0), χωρίς
να παραβιαστεί η εστία της.

• Η Ανόρθωση έφτασε στην τέταρτη της νίκη υπό την τε-
χνική καθοδήγηση του Ρόνι Λέβι στα οκτώ παιχνίδια που ο
Ισραηλινός κάθισε στον πάγκο της. Η ‘Μεγάλη Κυρία’ κέρ-
δισε τον Απόλλωνα (2-0), τον Ολυμπιακό (2-1), την Ανα-
γέννηση (2-0) και τον Ερμή (1-0), έφερε τρεις ισοπαλίες, με
ΑΠΟΕΛ (0-0), ΑΕΛ (0-0) και Άρη (2-2), ενώ έχασε μόνο
από την ΑΕΚ (0-1). Μάλιστα ήταν η δεύτερη νίκη της
Ανόρθωσης στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ στο πρωτά-
θλημα μετά την επιτυχία επί του Ερμή Αραδίππου. 

• Η Δερύνεια συμπλήρωσε έξι συναπτές ήττες (πέντε στο
πρωτάθλημα και μια στο Κύπελλο, το εκτός έδρας 1-3 από
την Παρεκλησιά). Η Δερύνεια έμεινε αήττητη στις τρεις
πρώτες αγωνιστικές (1-2-0), έκτοτε όμως μετρά οκτώ ήττες
σε 10 αναμετρήσεις (0-3-7). �

Yπάλληλος
δημόσιος

H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Tο ΑΠΟΕΛ πήρε το ντέρμπι με την Ομόνοια και
μαζί τον άτυπο τίτλο του Πρωταθλητή Χειμώνα
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Tο Kρατικό Λαχείο
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής
αποτελούν σημαντικό βήμα για την αν-
τιμετώπιση των κρίσεων.
Λούκας Παπαδήμος,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Με τους νέους αυστηρότερους κανό-
νες για τα ελλείμματα η ΕΕ δημιουργεί
μια νέα βάση εμπιστοσύνης για το
ευρώ.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η ιδέα για τα ευρωομόλογα δεν είναι
νεκρή.
Μάριο Μόντι,
Πρωθυπουργός της Ιταλίας. 

Η Βρετανία δεν θα υπόκειται στο οποι-
οδήποτε διευθυντήριο των Βρυξελλών,
που θα τελεί κάτω από γερμανική επιρ-
ροή.
Ντέιβιντ Κάμερον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα
αναλάβει τη διαχείριση του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  
Νικολά Σαρκοζί,
Πρόεδρος της Γαλλίας.

Οι ΗΠΑ και η παγκόσμια οικονομία
ενδιαφέρονται πολύ σοβαρά για τις
προσπάθειες ενδυνάμωση της Ευρώ-
πης.
Τίμοθι Γκάιτνερ,
Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. 

Αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη είναι
ένας καθρέφτης της Αργεντινής του
2001.
Κριστίνα Κίρσνερ,
Πρόεδρος της Αργεντινής.

Δεν εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες
για ένταξη στην ΕΕ, γιατί ανήκουμε
στην ΕΕ. 
Μπόρις Τάντιτς,
Πρόεδρος της Σερβίας.
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Συνεργασία Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Σωμάτων
για διασφάλιση δικαιωμάτων στην περίοδο της κρίσης 

Με την ευκαιρία των 50άχρονων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη που υιοθετήθηκε από το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης το 1961, το Συμβούλιο της Ευ-

ρώπης, το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμ-
βούλιο της Γαλλίας και η Ευρωπαϊκή  Οικονομική και
Κοινωνική  Επιτροπή (ΕΟΚΕ) μελέτησαν σε κοινή διάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι  το μέλλον του Κοινωνι-
κού Χάρτη. 

Στη  διάσκεψη συμμετείχαν αντιπρόσωποι νομικών και
ακαδημαϊκών κύκλων και  εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και
εργοδοτικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

Στη διάσκεψη ανασκοπήθηκε η πορεία εφαρμογής του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στη διάρκεια της 50ετιας σε
συνδυασμό με τη διαχείριση της επικρατούσας  οικονομικής
κρίσης. . Ειδική έμφαση δόθηκε σε τρόπους αλληλοσυμπλή-
ρωσης της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Κοινωνικού
Χάρτη Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζο-
μένων για τη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Staffan Nilsson τόνισε στην
έναρξη της Διάσκεψης ότι η σημερινή οικονομική κρίση και
η  ύφεση στην Ευρώπη  απαιτούν τολμηρά  μέτρα όχι μόνο σε
όρους Ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης αλλά και πε-
ρισσότερης Ευρωπαϊκής κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι ζω-
τικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή κοινωνική διάσταση,
πρόσθεσε, να παραμείνει ορατή και αξιόπιστη εγγύηση και
σταθεροποιητικός συστατικό  κοινωνικής  δημοκρατίας. Η
κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της.

Οι δυο Κοινωνικοί Χάρτες, του Συμβουλίου της Ευρώπης και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας παραμένουν οριοδείκτες και πί-
νακες μέτρησης της προσήλωσης μας στα κοινωνικά δι-
καιώματα των πολιτών. 

Οι σύνεδροι  αναγνώρισαν ότι ο αναθεωρημένος  Ευρω-
παϊκός Κοινωνικός Χάρτης  του 1996 έχει συμπληρωθεί σε
μεγάλο βαθμό εντούτοις συμφώνησαν ότι θα πρέπει να βελ-
τιωθεί  η παρακολούθηση  της εφαρμογής του στις σημερι-
νές συνθήκες της οικονομικής κρίσης ώστε να αποφευχθεί
μια πραγματική κοινωνική κρίση και να προστατευθούν οι
ευάλωτες  ομάδες. Κατατέθηκαν συστάσεις για χρησιμοποί-
ηση προγράμματος  κοινωνικής δράσης με στόχο να  υπο-
βοηθηθεί  η εφαρμογή των διαφόρων Χαρτών, να επιτευχθεί
καλύτερος συνδυασμός του  κοινωνικού με τον  πολιτικό
διάλογο και η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών ως  μέ-
θοδος κατάθεσης προτάσεων για Κοινοτική νομοθεσία
στους τομείς που καλύπτουν οι Κοινωνικοί Χάρτες. 

Η  διάσκεψη αποτελεί την αρχή συλλογικού  προβληματι-
σμού για τις μεθόδους και τα εργαλεία που απαιτούνται  για
τη δημιουργία κουλτούρας κοινωνικών δικαιωμάτων  στην
Ευρώπη. Κλείνοντας τη διάσκεψη ο Πρόσεδρος  του Γαλλι-
κού Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμ-
βουλίου Jean-Paul Delevoye κατάθεσε πρόταση για  πραγ-
ματοποίηση ετήσιων διασκέψεων των τριών κοινωνικών
σωμάτων για εκτίμηση της προόδου και για προαγωγή της
Ευρώπης προς μια ευρεία  εφαρμογή των βασικών κοινωνι-
κών δικαιωμάτων. �
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