
Το αστρονομικό ποσό του ενός τρις ευρώ χάνεται
κάθε χρόνο στην ΕΕ λόγω της φοροδιαφυγής και της
φοροαποφυγής, γεγονός που αποτελεί απειλή κατά

της φορολογικής δικαιοσύνης. 
Και όπως δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φο-

ρολογίας, Α. Σεμέτα, «σε μια ενιαία αγορά, σε μια παγκο-
σμιοποιημένη οικονομία, οι εθνικές αναντιστοιχίες και τα
«παραθυράκια» αποτελούν παιχνίδια στα χέρια εκείνων

που επιδιώκουν να διαφεύγουν από τη φορολόγηση.
Ως ένα πρώτο άμεσο μέτρο, η Επιτροπή ενέκρινε πρό-

σφατα δύο συστάσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει τα
κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση και συντονισμένη δράση
όσον αφορά συγκεκριμένα επείγοντα προβλήματα στη φο-
ρολογία.

Η πρώτη σύσταση προβλέπει μια ισχυρή στάση της ΕΕ
έναντι των φορολογικών παραδείσων, η οποία υπερβαίνει
τα ισχύοντα διεθνή μέτρα. Με τη χρήση κοινών κριτηρίων,
τα κράτη μέλη καλούνται να προσδιορίσουν τους φορο-
λογικούς παράδεισους και να τους θέσουν σε εθνικές μαύ-
ρες λίστες. Προβλέπονται επίσης ειδικά μέτρα, σκοπός των
οποίων είναι να πεισθούν οι εν λόγω χώρες μη μέλη της ΕΕ
να εφαρμόζουν τα πρότυπα διακυβέρνησης της Ευρώπης. 

Η δεύτερη σύσταση αφορά τον επιθετικό φορολογικό
σχεδιασμό. Προτείνει τρόπους για την αντιμετώπιση των
νομικών τεχνικών λεπτομερειών και των «παραθύρων»
που ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύονται για να αποφύ-
γουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τις συμ-
βάσεις τους περί διπλής φορολογίας, ώστε να αποφεύγεται
η απουσία φορολόγησης. Είναι επίσης σκόπιμο να υιοθε-
τήσουν έναν κοινό γενικό κανόνα απαγόρευσης καταχρή-
σεων, που θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τυχόν τε-

χνάσματα με σκοπό τη φοροδιαφυγή, να αγνοούν τα επί-
πλαστα στοιχεία και να φορολογούν βάσει της πραγματι-
κής οικονομικής υπόστασης. 

Άλλες πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο σχέδιο δρά-
σης περιλαμβάνουν την εκπόνηση κώδικα φορολογουμέ-
νων, την καθιέρωση αριθμού φορολογικού μητρώου ΕΕ,
την επανεξέταση των διατάξεων βασικών οδηγιών της ΕΕ
κατά των καταχρήσεων και τη θέσπιση κοινών κατευθυν-
τηρίων γραμμών για τον εντοπισμό των χρηματικών ροών.

«Παραθυράκια» για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
υπάρχουν τόσο στις εθνικές νομοθεσίες, όσο και σε δια-
κρατικές συμφωνίες.  Ακόμη και σ’ αυτή τη Γερμανία η φο-
ροδιαφυγή είναι σε έξαρση και εκδηλώνεται έντονος προ-
βληματισμός για την αποτελεσματική καταπολέμηση της.
Σύμφωνα με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς τα
«μαύρα» χρήματα που έχουν «παρκάρει» οι γερμανοί φο-
ροφυγάδες στην Ελβετία προσεγγίζουν τα 200 δις ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση του καταστρο-
φικού για τα δημόσια οικονομικά αυτού φαινομένου, το
Σεπτέμβριο του 2011 Βέρνη και  Βερολίνο συνομολόγησαν
σύμφωνο  φορολόγησης, το οποίο γιορτάστηκε κατ’ αρχάς
ως κορυφαία πράξη αποκατάστασης της φορολογικής δι-
καιοσύνης. 

Όμως η ευφορία δεν κράτησε πολύ. Τα μέσα ενημέρω-
σης ανακάλυψαν σύντομα ότι το σύμφωνο δίνει υπέρμε-
τρη άφεση αμαρτιών - έναντι σχετικά μικρών προστίμων -
ενώ συγχρόνως ανοίγει παράθυρα σε πολλούς να
αποφύγουν κάθε νομική και οικονομική δίωξη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μη κυβερνητική οργάνωση «Tax Justice
Network» χαρακτήρισε την υπό αναφορά διμερή συμφω-
νία, ως«Σύμφωνο-φάρσα».  Σημειώνεται περαιτέρω ότι η
συμφωνία αυτή, την οποία η κυβέρνηση της καγκελαρίου
Άνγκελας Μέρκελ είχε διαπραγματευτεί με την Ελβετία και
η οποία αναμενόταν να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του
2013, απορρίφθηκε από τη γερμανική Άνω Βουλή, (Bun-
desrat) την οποία ελέγχει η αντιπολίτευση. 
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Το αστρονομικό ποσό του ενός
τρισ. ευρώ χάνεται κάθε χρόνο
στην ΕΕ λόγω της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής, γεγονός
που αποτελεί απειλή κατά της φο-

ρολογικής δικαιοσύνης.    σελ. 11

Περί το ένα τέταρτο του πληθυσμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 120 εκα-
τομμύρια άνθρωποι, τελούσαν υπό
την απειλή της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού το 2011,
σύμφωνα με έκθεση της Eurostat

που δόθηκε στη δημοσιότητα.   σελ. 10

Η Microsoft Corp πραγματοποί-
ησε το ετήσιο παγκόσμιο της φό-
ρουμ «Partners in Learning» 
(Συνεργάτες στη Μάθηση) επανα-
βεβαιώνοντας τη δέσμευσή της
στην εκπαίδευση με την ανανέωση

του προγράμματος για ακόμη πέντε χρόνια. σελ. 12

Βράβευση Κύπριας εκπαιδευτικού
από τη Microsoft

Το 1/4 του πληθυσμού της ΕΕ 
απειλείται με φτώχεια

Ένα τρισ. ευρώ χάνονται στην ΕΕ 
λόγω φοροδιαφυγής 

Η επικαιρότητα του ΜΑΘ
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Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟΔΕΙΞΗ...
Δείχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ



Τιμήθηκε την περα-
σμένη Δευτέρα  η
εξηκοστή τέταρτη

επέτειός της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, η οποία
υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμ-
βρίου 1948 από τη Γενική
Συνέλευση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. Παρόλο
που η Διακήρυξη δεν είναι
νομικά δεσμευτικό έγ-
γραφο, σταδιακά υιοθετή-

θηκε ως εθιμικό διεθνές δί-
καιο και αποτέλεσε τη βάση
για την υπογραφή διεθνών
συμφωνιών και συμβάσεων
για την προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως το Διεθνές Σύμφωνο
για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα και το Διεθνές
Σύμφωνο για τα Οικονο-
μικά, Κοινωνικά και Πολιτι-
στικά Δικαιώματα. Η Δια-
κήρυξη έχει επίσης ασκήσει

σημαντική επίδραση σε
εθνικά συντάγματα, σε
εθνικούς νόμους και σε με-
ρικές περιπτώσεις σε δικα-
στικές αποφάσεις.

Με την ευκαιρία της
Μέρας Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων οι δήμαρχοι 10
μεγαλουπόλεων από 7 Ευ-
ρωπαϊκές χώρες απηύθυναν
έκκληση στους δημότες
τους να στηρίξουν την
πρώτη Πρωτοβουλία Ευρω-
παίων Πολιτών με αίτημα η
προμήθεια νερού και υγιει-
νής να αποτελεί κατοχυρω-
μένο ανθρώπινο δικαίωμα
με  ενσωμάτωση του στην
Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Η Πρωτοβουλία Ευρω-
παίων Πολιτών υιοθετή-
θηκε με τη Συνθήκη της
Λισσαβόνας ως μέτρο δη-
μοκρατίας με άμεση εμ-
πλοκή των πολιτών.  Προ-
ϋπόθεση για εφαρμογή του
μέτρου είναι η συλλογή
υπογραφών από ένα εκα-

τομμύριο πολιτών από πε-
ρισσότερες από επτά χώρες
μέλη της ΕΕ. 

Η Πρωτοβουλία με αί-
τημα το Νερό προωθείται
από κοινού από τα  Ευρω-
παϊκά Δημοσιοϋπαλληλικά
Συνδικάτα σε συνεργασία
με οργανώσεις ακτιβιστών
κατά της φτώχειας, περι-
βαλλοντικές οργανώσεις,
συνδέσμους δημόσιας
υγείας, οργανώσεις γυναι-
κών  και εταιρείες υδατο-
προμήθειας. Κοινός τους
στόχος είναι η κατοχύρωση
της υδατοπρομήθειας  σε
ολόκληρη την Ευρώπη με

ανεμπόδιστη πρόσβαση
όλων  των πολιτών στο
νερό και τις υγιεινές συνθή-
κες και η παραμονή του
ελέγχου του νερού στο δη-
μόσιο.  Σήμερα  στην Ευ-
ρώπη περισσότεροι από
οκτώ εκατομμύρια πολίτες
δεν έχουν πρόσβαση σε υγι-
εινές συνθήκες και περισσό-
τεροι από ένα εκατομμύριο
δεν έχουν πρόσβαση στο
νερό. 

Οι δήμαρχοι που απηύθυ-
ναν την έκκληση για το
νερό εκπροσωπούν περισ-
σότερους από 10 εκατομμύ-
ρια  δημότες στο Άμστερν-

ταμ, τις Βρυξέλλες,  την Κο-
πεγχάγη, τη Γένουα, το
Γκέντ, το Λέστερ, τη Νάντη,
τη Νάπολη , το Παρίσι και
τη Βιέννη. �

Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαίωμα των πολιτών στο νερό 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Κυριάκος Κουρτελλάρης, ο οποίος

αφυπηρέτησε την 1η Απριλίου 2009, και κα-
τείχε τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού
Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου,
αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου 2005
μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Η Μαρία Μαυρονικόλα-Γεωργίου, Λει-
τουργός Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Ελέγχου
Α΄, από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Ο Αντώνης Αντωνίου, Λειτουργός Τεχνι-
κού Ελέγχου Α΄, Ελεγκτική Υπηρεσία, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Τε-
χνικού Ελέγχου, από την 1η Δεκεμβρίου
2012.

Η Μαρίνα Μιχαηλίδου, Λειτουργός Γε-
ωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλον-
τος Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Πε-
ριβάλλοντος, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Οι πιο κάτω Γεωργικοί Επιθεωρητές, 1ης
Τάξης, προάγονται στη θέση Ανώτερου Γε-
ωργικού Επιθεωρητή, από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2012: Αναστάσιος Ηρακλέους, Ξένια
Παντελίδου, Ελένη Σπ. Ιάσωνος.

Η Πηνελόπη Παπασάββα-Στυλιανού,
Κτηνιατρικός Λειτουργός Α΄, προάγεται
στη θέση Ανώτερου Κτηνιατρικού Λειτουρ-
γού, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Χριστόδουλος Χ. Πίπης, Κτηνιατρικός
Λειτουργός Α΄, προάγεται στη θέση Ανώ-
τερου Κτηνιατρικού Λειτουργού, από τις 15
Δεκεμβρίου 2012.

Ο Αντώνιος Καφάς, ο οποίος αφυπηρέ-
τησε από 1η Δεκεμβρίου 2007, και κατείχε
τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Παρα-
γωγικότητας, προάγεται στη θέση Διευ-
θυντή, Κέντρο Παραγωγικότητας, αναδρο-
μικά από τις 15 Απριλίου 2004 μέχρι την
αφυπηρέτησή του.

Ο Σάββας Λ. Μάππουρας, Εκπαιδευτής,

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή,
από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Η Φρόσω Δημητρίου, η οποία αφυπηρέ-
τησε από τη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η
Οκτωβρίου 2011 και η οποία είχε προαχθεί
από τις 15 Ιουνίου 2010 στη θέση Λειτουρ-
γού Τύπου και Πληροφοριών Α΄, και της
οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
τις 15 Ιουνίου 2010 μέχρι την αφυπηρέτησή
της.

Η Ευπραξία Ρούσου, Λειτουργός Εσωτε-
ρικών Προσόδων Α΄, προάγεται στη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών Προσό-
δων, από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Οι πιο κάτω Φοροθέτες (Φόρου Εισοδή-
ματος), προάγονται στη θέση Ανώτερου
Φοροθέτη Β΄, από την 1η Δεκεμβρίου 2012:
Μαρία-Χρυστάλλα Αναστασιάδου, Ελένη
Καραβιώτου.

Η Ευαγγελία Ευσταθίου, Βοηθός Στατι-
στικής, προάγεται στη θέση Βοηθού Στατι-
στικής, 1ης Τάξης, από τις 15 Δεκεμβρίου
2012.

Ο Χαράλαμπος Βοριάς, Επιθεωρητής, Τυ-
πογραφείο, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Επιθεωρητή, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Η Μαρία Ξυδά, Λειτουργός Πληροφορι-
κής Α΄, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Πληροφορικής, από τις 15 Δεκεμ-
βρίου 2012.

Η Μαρία Ελευθερίου, Λειτουργός Πλη-
ροφορικής, προάγεται στη θέση Λειτουρ-
γού Πληροφορικής Α΄, από τις 15 Δεκεμ-
βρίου 2012.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Τεχνικοί, Τμήμα
Δημοσίων Έργων, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Τεχνικού, αναδρομικά από την
1η Ιουλίου 2005: Αννούλα Ακκίδου (Βλά-
σιου), Μάριος Μικελλίδης.

Ο Κυριάκος Ν. Παπαδημητρίου, Τεχνικός

Επιθεωρητής, Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού
Επιθεωρητή, από τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Η Χριστίνα Α. Παλάζη, Ανώτερος Φυ-
σιοθεραπευτής, προάγεται στη θέση Επιθε-
ωρητή Φυσιοθεραπευτή, από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Αντιγόνη Λαμάρη-Χούρη, Ακτινογρά-
φος (Ακτινοδιαγνωστικής), προάγεται στη
θέση Ανώτερης Ακτινογράφου (Ακτινοδια-
γνωστικής), από τις 15 Νοεμβρίου 2012.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Γεώργιος Μιχαήλ, Επιθεωρητής, Τυπο-
γραφείο, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Χρύσω Αναστασίου, Τυπογράφος, 1ης
Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου
2012.

Η Ανδρούλα Γεωργίου, Ανώτερος Επιθε-
ωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο,
αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Παντελής Γιωργαλλίδης, Τεχνικός Επι-
θεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυ-
πηρέτησε από τις 30 Οκτωβρίου 2012.

Η Μαρία Ζορπίδου, Προϊστάμενη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτι-
κός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέ-
τησε από τις 8 Νοεμβρίου 2012.

Η Χαρίκλεια Μιχαήλ, Βοηθός Προϊστά-
μενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, αφυπηρέ-
τησε από τις 7 Νοεμβρίου 2012.

Η Στέλλα Αγαπίου, Πρώτη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 9 Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Ξανθίππη Κωνσταντίνου, Νοσοκόμος,
αφυπηρέτησε από τις 8 Νοεμβρίου 2012.

Η Άρτεμις Έλληνα, Ανώτερος Ιατρικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 15 Νο-
εμβρίου 2012.

Η Χρυστάλλα Κωμοδρόμου, Ανώτερος
Βοηθός Οδοντιατρείου, αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2012.

Η Ερμιόνη Χρ. Χρυσοστόμου, Ανώτερος

Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυ-
ξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τις 31 Οκτω-
βρίου 2012.

Η Πολυξένη Γεωργίου, Πρώτος Τεχνικός
Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων,
αφυπηρέτησε από τις 19 Νοεμβρίου 2012. 

Ο Φίλιππος Σ. Άρνος, Επιθεωρητής, Φυ-
λακές, αφυπηρέτησε από τις 15 Νοεμβρίου
2012.

Η Κάτια Χριστοδουλίδου, Κτηματολογι-
κός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Χαρτογρα-
φίας/Φωτολιθογραφίας), αφυπηρέτησε από
την 1η Νοεμβρίου 2012.

Η Θεοδώρα Παντελή, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου),
αφυπηρέτησε από τις 19 Νοεμβρίου 2012.

Η Κατερίνα Τακούσιη, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φω-
τολιθογραφίας), αφυπηρέτησε από τις 31
Οκτωβρίου 2012.

Η Έλενα Ιωσηφίδου, Πρώτος Διοικητικός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 22 Νο-
εμβρίου 2012.

Η Μαρία Παυλίδου-Λύμπουρα, Ανώτε-
ρος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 5 Οκτωβρίου 2012.

Η Ιωάννα Α. Πετεβίνου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 16 Νο-
εμβρίου 2012.

Η Παναγιώτα Παλάοντα, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 19 Νο-
εμβρίου 2012.

Ο Ανδρέας Στ. Ευσταθίου, Τυπογράφος,
1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 16 Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Μυροφόρα Κωνσταντίνου, Ανώτερος
Επιμελητής, Υπουργείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού, αφυπηρέτησε από τις 16 Νοεμ-
βρίου 2012.

Η Αναστασία Ρωσσίδου, Τεχνικός Επιθε-
ωρητής, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από
τις 19 Νοεμβρίου 2012. �
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Άραγε πού βαδίζουμε ενόψει μνημονίου
κι έλλειψης στα βαλάντια αρκούντως αργυρίου;
Πολλοί απ’ τους ειδήμονες για την οικονομία
μάς λεν, ανερυθρίαστα, για τ’ αδειανά ταμεία
πως δεν έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον εφέτος
τούτο θα τό βιώσουμε από το νέο έτος!
Είναι κι οι υποψήφιοι διά την προεδρία
που άδουσι μελωδικά σε κάθε ευκαιρία
ό,τι ετούτος ο λαός ουδέποτε θα σκύψει
αλλά θα βγει αλώβητος σε ό,τι τού προκύψει!!
Όμως, εγώ ο δύστυχος χωρίς Ευρώ στην τσέπη
πάντοτε καλυπτόμενος απ’ του Θεού τη σκέπη
προβλέπω μετά του λοιπού και αδαούς κοσμάκη
πως από τώρα το ψωμί θα... λέγουμε ψωμάκι!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

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 

Yπάλληλος
δημόσιος

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
OIΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικόπεδο στους
Αγίους Τριμιθιάς, εμβ. 525
τ.μ. με συντελεστή δομη-
σης 90%. Δεχτή και αν-
ταλλαγή. 

Πληροφορίες στο 
τηλ. 99669990



Aπόψεις και σχόλια
Τεράστιες οι ευθύνες Ορφανίδη

Απαντώντας στον Α. Ορφανίδη, ο πρώην
διοικητής Χριστόδουλος Χριστοδούλου,
τον καλεί «να ομολογήσει δημοσίως τις
δικές του τεράστιες ευθύνες που επέτρεψε
την αγορά από τις δύο μεγάλες κυπριακές
τράπεζες ομολόγων του ελληνικού Δημο-
σίου, και μάλιστα και από τη δευτερογενή
αγορά, με ζημιά την οποία επιφορτίζεται το
κυπριακό κράτος και η οποία υπερβαίνει τα
4 δις ευρώ».

Ο κ. Χριστοδούλου προσθέτει ότι τη
Μαρφίν Λαϊκή
στην Κύπρο δεν
την έφερε ο ίδιος
αλλά οι Γενικές
Συνελεύσεις των
μετόχων των
δύο τραπεζών,
που νομότυπα
αποφάσισαν για

τη συγχώνευσή τους.
«Παρόλο που ο κ. Ορφανίδης διετέλεσε

Διοικητής για μια πενταετία, εντούτοις δεν
φαίνεται να έχει ενημερωθεί πλήρως σχε-
τικά με τα σοβαρά γεγονότα στα οποία
αναφέρεται». Το σημαντικό γεγονός έγκει-
ται στις ασήκωτες ευθύνες του κ. Ορφα-
νίδη, ο οποίος δεν μετήλθε όλα τα  προ-
σφερόμενα νόμιμα μέσα για την αποτροπή
της μετατροπής της Μαρφίν Εγνατίας από
θυγατρική στην Ελλάδα σε συγχωνευθείσα
κυπριακή, με υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Παρακολούθησε απλώς ως απαθής θεατής
τις εξελίξεις».  Αντί να αιτιάται άλλους, ο κ.
Ορφανίδης οφείλει να ομολογήσει δημο-
σίως τις δικές του τεράστιες ευθύνες που
επέτρεψε την αγορά από τις δύο μεγάλες
κυπριακές τράπεζες ομολόγων του ελληνι-
κού δημοσίου, και μάλιστα και από τη δευ-
τερογενή αγορά, με ζημιά την οποία επι-
φορτίζεται το κυπριακό κράτος και η οποία
υπερβαίνει τα 4 δις ευρώ. Επί τούτου ο κ.
Ορφανίδης τηρεί περίεργη σιγή».

Όπως αναφέρει, επί εποχής του ιδίου το
τραπεζικό σύστημα ήταν κερδοφόρο επειδή
ήταν αυστηρά εποπτευόμενο. Με τη λήξη
της θητείας του κ. Ορφανίδη, τούτο για να
είναι ικανό να λειτουργεί με επάρκεια χρει-
άζεται 10 δις ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση.
Μήπως ευθύνεται και γι’αυτό ο κ. Χριστο-
δούλου;, καταλήγει. 

«η σημερινή»,
7.12.2012

• Res ipsa loquitur!

�

Μόνο η πάταξη της φοροδιαφυγής θα
ανακουφίσει τους συνεπείς πολίτες 

Το έχουμε ξανακούσει ότι από το ξεκί-
νημα της συνεργασίας μας η τρόικα δεν είχε

δεχτεί να συνυπολογίζει στα έσοδα κονδύ-
λια που προβλεπόταν ότι θα προέλθουν από
την πάταξη της φοροδιαφυγής. Θεωρούσε
ότι η είσπραξή τους ήταν αμφίβολη και προ-
τιμούσε τις πε-
ρικοπές σε μι-
σθούς και συν-
τάξεις, καθώς
και την υπερ-
φ ο ρ ο λ όγ η σ η
των κατηγοριών εκείνων που αντικειμενικά
δεν είναι σε θέση να φοροδιαφύγουν.

Αλλά από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Κι
ένα από αυτά είναι η αδιαμφισβήτητη πια
αδυναμία των διαχρονικών υποζυγίων του
φορολογικού μας συστήματος να αντέξουν
τα βάρη που κάθε τόσο φορτώνονται στους
ώμους τους. Για το 2013 προβλέπεται να
είναι άλλα 2,5 δισ. Αλλά ποιος και για ποιο
λόγο εγγυάται ότι θα εισπραχθούν;

Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς το Δη-
μόσιο θα είναι φέτος 11,5 δισ. Κι από αυτά
υπολογίζεται ότι τα προερχόμενα από την
άμεση φορολογία ανεξόφλητα χρέη θα είναι
4 δισ. Άρα, για να αποδώσει ο προγραμμα-
τισμός που προβλέπει η συμφωνία με την
τρόικα, θα πρέπει μέσα στο 2013 να ει-
σπραχθούν από την άμεση φορολογία 6,5
δισ. περισσότερα από όσα εισπράχθηκαν
φέτος.

Είναι προφανές ότι αποκλείεται να συμ-
βεί. Μόλις πρόσφατα τα «υποζύγια» επιβα-
ρύνθηκαν και με τις περικοπές αρκετών
άλλων δισ. από μισθούς και συντάξεις.
Αλλά η τρόικα επιμένει σε τέτοιου είδους
έσοδα, αν και το 2009 και μέχρι σήμερα έχει
τρέξει αρκετό νερό στο αυλάκι της δίωξης
της φοροδιαφυγής.

Όχι ότι υπάρχει καμιά ιδανική κατάσταση,
αλλά πλέον έχουν διαμορφωθεί συνθήκες
τις οποίες κανένας δεν δικαιούται να
αγνοεί. Παράδειγμα η έρευνα για τους
54.0000 πολίτες που έβγαλαν χρήματα στο
εξωτερικό μετά το 2009. Οι 15.000 δεν μπό-
ρεσαν να δικαιολογήσουν την προέλευση
των χρημάτων τους και καλούνται πλέον να
πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί με
συντελεστή 45%.

Τέτοιες περιπτώσεις φοροδιαφυγής γιατί
δεν μπορούν να υπαχθούν στα ισοδύναμα
που ζητάει η τρόικα; Αφορούν συγκεκρι-
μένα άτομα με συγκεκριμένες καταθέσεις
και συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.
Ποιος και με ποια λογική θεωρεί την εί-
σπραξή τους περισσότερο επισφαλή από
φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες εύλογα
πλέον υπακούν στη λογική του «ουκ αν λά-
βοις παρά του μη έχοντος»;

«ΕΘΝΟΣ»,
9.12.2012

• Δύσκολο να το δούμε!! �
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε

χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:45 πμ. και η δεύτερη η ώρα 12:00 πμ. στην Κεντρική Σκηνή
Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Οικογένεια Νώε» των Ξένια Καλογε-
ροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου. Πριν από την παρουσίαση του έργου ταχυδακτυ-
λουργός θα διασκεδάσει τα παιδιά. Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια
δώρα στα παιδιά που θα παρευρεθούν. Επίσης με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλού-
σια δώρα. Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνω-
σης μας, στον 3ον όροφο (Αρχείο) τηλέφωνο 22844458 & 22844300.
1. Τάκης Χαμπουρίδης, 99414162 2. Ιωάννης Όθωνος, 95540647
3. Δέσπω Λεχνού, 99521178, 22305031 4. Μάκης Πελεκάνος, 99453680
5. Σωτήρης Δημοσθένους, 99546474 6. Πηνελόπη Πέτσα, 99459353, 22402808
7. Ανδρέας Κανάρης, 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.

Στο χαιρετισμό του στο Πληροφο-
ριακό Δελτίο της Ευρωπαϊκής  Οι-
κονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-

πής ο Πρόεδρος της Staffan Nilsson
καλεί την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση να απο-
στασιοποιηθεί  από την προσκόλληση  σε
μέτρα λιτότητας και αποκοπές απολαβών
και δικαιωμάτων και να εργασθεί για την
προώθηση στρατηγικής δημιουργίας θέ-
σεων εργασίας και κοινωνικής συνοχής. . 

Αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ ότι η
στρατηγική Ευρώπη 2020 αποτελεί την
απάντηση της ΕΕ στην οικονομική κρίση με
την προώθηση μοντέλου  ολοκληρωμένης
και δυναμικής  Ευρωπαϊκής ανάπτυξης το
οποίο θα προσελκύει την εμπιστοσύνη των
παραγωγών, των επενδυτών, των εργαζομέ-
νων και των καταναλωτών. 

Στο συνέδριο της ΕΟΚΕ τον περασμένο

Σεπτέμβρη κάτω από τον τίτλο  «Προωθή-
στε μια Ισχυρότερη Ευρώπη» εγκρίθηκαν
38 πρακτικές εισηγήσεις και  συστάσεις για
να οδηγηθεί η Ευρώπη σε πορεία  ανάκαμ-
ψης και σε μια νέα συμφωνία με τους πολί-
τες. 

Μεταξύ άλλων η ΕΟΚΕ ζητά προώθηση
της κοινωνικής ένωσης, σεβασμό για τα θε-
μελιώδη δικαιώματα και αναβαθμισμένα
επίπεδα δημοκρατίας, ευθύνης και απολο-
γισμού .στα πλαίσια του στόχου για «πε-
ρισσότερη Ευρώπη»

Η ΕΟΚΕ εκφράζει έντονη ανησυχία για

τα επίπεδα της ανεργίας ιδιαίτερα μεταξύ
των νέων,  η οποία  βρίσκεται στο 23% κατά
μέσο όρο στη Ευρώπη και πάνω από το 30%
σε ορισμένα κράτη μέλη (στην Ελλάδα
58%). Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η ανεργία
των νέων αποτελεί τραγική σπατάλη που
συνεπάγεται  κινδύνους για το μέλλον. Η
ΕΕ και τα μέλη της οφείλουν να δραστη-
ριοποιηθούν τόσο οικονομικά όσο και πο-
λιτικά για ανάπτυξη ειδικοτήτων και για

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι νέοι
χρειάζονται διασφάλιση των δικαιωμάτων
τους για εργασία και ...ομαλές συνθήκες
απασχόλησης και οι νέες θα πρέπει να εν-
θαρρύνονται να μπαίνουν στην αγορά ερ-
γασίας αλλά και να παραμένουν  σ’ αυτή. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ ζητά επίσης προ-
ώθηση νέας βιομηχανικής επανάστασης με
εφαρμογή μέτρων  που ενθαρρύνουν την
διατηρήσιμη πράσινη ανάπτυξη, την καινο-
τομία, τις επενδύσεις και τον οικονομικό εκ-
συγχρονισμό. �

ΕΟΚΕ: Στρατηγική για δημιουργία θέσεων εργασίας 
και όχι μέτρα λιτότητας και αποκοπές απολαβών 

Από συνεδρία της ΕΟΚΕ που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Κυπριακής Προ-
εδρίας της ΕΕ.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Γκουστάβ Χορν,
διευθυντής του Οικονομικού Ινστιτούτου
μακροοικονομίας στο Ντύσελντορφ, αφού
χαρακτήρισε ορθή την ανατροπή του συμ-
φώνου Γερμανίας-Ελβετίας, παρότρυνε
τους συμπατριώτες να αφήσουν στην άκρη
τη  συμφωνία με την Ελβετία και να προ-
χωρήσουν με την αγορά CD.  Πρόκειται
για ηλεκτρονικούς δίσκους, που εμπεριέ-
χουν τα κλεμμένα προσωπικά δεδομένα
φοροφυγάδων, τα οποία από το 2006 προ-
σφέρονται  προς πώληση στα Υπουργεία
Οικονομικών των γερμανικών κρατιδίων.
Ήδη έγιναν αγορές τέτοιων CD και οι ει-
σπράξεις από τους «μεταμελημένους» φο-
ροφυγάδες ξεπερνούν τα 10 δις. ευρώ.  
Σημειωτέο ότι το Ομοσπονδιακό Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο της Καρλσρούη απο-
φάνθηκε ότι η αξιοποίηση των CD συνάδει
πλήρως προς το Σύνταγμα και τους νό-
μους.

Αυτά γίνονται σε μια χώρα που δεν αντι-
μετωπίζει οποιαδήποτε οικονομικά προ-
βλήματα.  Αναζητούν τρόπους για πάταξη
της φοροδιαφυγής και κυνηγούν τους φο-
ροφυγάδες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του πλανήτη.

Ανάλογες ενέργειες έγιναν και από 

πολλές άλλες χώρες. Είναι γνωστή η περί-
πτωση του πρώην υπαλλήλου της ελβετι-
κής τράπεζας UBS Μπράντλεϊ Μπίρκεν-
φελντ, ο οποίος έναντι πλουσιοπάροχης
αμοιβής κατέδωσε στις αμερικανικές αρχές
πάταξης οικονομικού εγκλήματος 19.000
πελάτες της USB, οι οποίοι είχαν καταθέ-
σει περί τα 20 δισ. ελβετικά φράγκα (13,5
δισ. ευρώ) στην τράπεζα. Σύμφωνα με την
αμερικανική νομοθεσία, όποιος βοηθάει
στην εξάρθρωση της φοροδιαφυγής απο-
ζημιώνεται για την καταγγελία του με ποσό
που αναλογεί έως το 30% των επανακτη-
θέντων ποσών από την εφορία.

Με τον ίδιο τρόπο η Γαλλία εξασφάλισε
τα στοιχεία 3.000 πολιτών της που είχαν
καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες και για
τους οποίους υπήρχαν υπόνοιες για φορο-
διαφυγή. 

Αντίθετα με τα πιο πάνω στην Κύπρο
που αφενός αντιμετωπίζει μύρια προβλή-
ματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης  και
αφετέρου καλπάζει η φοροδιαφυγή, κυνη-
γούμε τους μισθωτούς και ψηφίζουμε ευερ-
γετικές νομοθεσίες για τους φοροφυγάδες.
Πρόσθετα γίνεται επίκληση του Συντάγ-
ματος και των νόμων για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων για να δι-
καιολογείται η απραξία για πάταξη της φο-
ροδιαφυγής.  Φτάνει πια! �

Συνέχεια από σελ. 1

Φτάνει πια………………



Ερεθισμένα μάτια: Aν νιώθετε τα μάτια
σας ερεθισμένα και ξηρά από την έκθεση

στον ήλιο, μπο-
ρείτε να τα δρο-
σίσετε κάνο-
ντας πλύσεις με
αφέψημα μα-
ρ ο υ λ ι ο ύ .
Bράστε ένα βιο-
λογικό κατά
προτίμηση μα-
ρούλι σε 1/2
λίτρο νερό και
μόλις γίνει

χλιαρό, κάντε με αυτό πλύσεις στα μάτια. H
ανακούφιση θα είναι άμεση! Αν νιώθετε τα
μάτια σας ερεθισμένα και ξηρά από την έκ-
θεση στον ήλιο, τη σκόνη και τον αέρα,
φτιάξτε ένα φλιτζάνι τσάι και αφήστε το να
κρυώσει. Κάντε κομπρέσες με το τσάι για 5-
10 λεπτά και θα νιώσετε αμέσως καλύτερα.
Οι τανίνες που περιέχουν όλα τα είδη τσα-
γιού (πράσινο, μαύρο) θα προκαλέσουν
αποσυμφόρηση, ενώ παράλληλα θα ενυδα-
τώσουν, θα συσφίγξουν και θα τονώσουν τα
κουρασμένα σας βλέφαρα.

Ευαίσθητα νύχια: Οι λόγοι που κάνουν
τα νύχια μας να σπάνε και να ξεφλουδίζουν
είναι πολλοί. Kάποιοι είναι απλοί και έχουν
να κάνουν με τις καθημερινές μας συνήθειες
(π.χ. πλύσιμο πιάτων και στο χέρι) και κά-
ποιοι άλλοι είναι σοβαρότεροι, όπως π.χ.
μυκητιάσεις και απαιτούν γνωμάτευση για-
τρού. Αν υποφέρετε από αυτό το σύμπτωμα,
επειδή απλώς «κακομεταχειρίζεστε» τα
χέρια σας, δοκιμάστε μια πρακτική συν-
ταγή: Kάθε πρωί και βράδυ επί ένα 15θή-
μερο πρέπει να βουτάτε τις άκρες των δα-

χτύλων σας σε ένα μπολ, στο όποιο έχετε
ρίξει το χυμό ενός φρεσκοστυμμένου λεμο-
νιού και να αφήνετε τα νύχια σας να στε-
γνώσουν στον αέρα.

Εφίδρωση: Στις παλάμες και σταπέλματα
υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ιδρω-
τοποιών αδένων από οποιοδήποτε άλλο
σημείο του σώματος. Aν τα άκρα σας έχουν
την τάση να ιδρώνουν υπερβολικά από υπε-
ρένταση, άγχος κλπ., μπορείτε να λύσετε το
πρόβλημα με ένα απλό γιατροσόφι. Λιώστε
μια φρέσκια ντομάτα στο μπλέντερ, ανα-
μείξτε το χυμό
με ένα κουτα-
λάκι γλυκερίνη
και απλώστε το
μείγμα στα
χέρια και στα
πόδια σας. Oι
αντιιδρωτικές
ιδιότητες της
ντομάτας θα εξαφανίσουν το δυσάρεστο
σύμπτωμα, ενώ η γλυκερίνη με τη μαλα-
κτική και ενυδατική της δράση θα κάνει τα
άκρα σας απαλά.

Ημικρανίες: Γρήγορη ανακούφιση από
μια κρίση ημικρανίας μπορεί να σας δώσει
μια κομπρέσα με ξίδι, που θα ακουμπήσετε
στο μέτωπό σας και θα ασφαλίσετε με ένα
μαντίλι δεμένο γύρω από το κεφάλι. Tο ξίδι
περιέχει, ως προϊόν της ζύμωσης που έχει
υποστεί, οξικό οξύ, μια ουσία που δρα απο-
συμφορητικά στα αιμοφόρα αγγεία, απαλ-
λάσσοντάς σας από την υπεραιμία και τον
πόνο.

Θαμπά μαλλιά: O ήλιος και η θάλασσα
ταλαιπώρησαν τα μαλλιά σας και αυτά
έχουν χάσει την ελαστικότητα και τη λάμψη

τους; Φτιάχνοντας ένα τονωτικό μείγμα
από τρία υλικά που βρίσκονται στην κου-
ζίνα σας, θα δείτε αμέσως την κατάσταση
των μαλλιών σας να βελτιώνεται. Xτυπήστε
τον κρόκο ενός αυγού με μία κουταλιά της
σούπας ελαιόλαδο και μία κουταλιά άσπρο
οινόπνευμα 70 ή 80 βαθμών, ώσπου να δη-
μιουργηθεί ένα ομογενοποιημένο μείγμα.
Kάντε απαλό μασάζ για αρκετή ώρα στο
τριχωτό της κεφαλής σας, έτσι ώστε το
μείγμα να πάει παντού και να απορροφηθεί.
Στη συνέχεια ξεβγάλτε τα μαλλιά σας με
άφθονο νερό.

Ιγμορίτιδα: Για γρήγορη ανακούφιση θα
χρειαστούμε καρότα και λεμόνια. Με αυτά
τα δύο τρόφιμα, που συνήθως βρίσκονται
σε κάθε κουζίνα, μπορείτε να ακολουθήσετε
για λίγες μέρες μια εύκολη θεραπεία που θα
καθαρίσει τα ιγμόρειά σας. Kάθε πρωί βάλτε
1 σταγόνα χυμό καρότου σε κάθε ρουθούνι
και κάθε βράδυ επαναλάβετε τη θεραπεία
αντικαθιστώντας το χυμό καρότου με 1
σταγόνα χυμό λεμονιού. Tο καρότο, πλού-
σιο σε βιταμίνη C και καροτένιο, έχει ανα-
γνωρισμένη αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ

το λεμόνι είναι
πολύ αποτελε-
σματικό μι-
κροβιοκτόνο.

Mπορεί να
μην τη θερα-
πεύει, αλλά
αποτελεί έναν
ε υ χ ά ρ ι σ τ ο

τρόπο αντιμετώπισης που προσφέρει πα-
ράλληλα σημαντική ανακούφιση από τα δυ-
σάρεστα συμπτώματα που συνοδεύουν μια
κρίση ιγμορίτιδας. Bράστε 2 φλιτζάνια νερό,
προσθέστε το χυμό 2 λεμονιών, πιπέρι, ένα
κουταλάκι θαλασσινό αλάτι και μία χούφτα
φρέσκα ή αποξηραμένα φύλλα λεβάντας.
Στη συνέχεια, πριν κρυώσει το μείγμα,
σκύψτε πάνω από τη γαβάθα, σκεπάστε το
κεφάλι σας με μια πετσέτα και κάντε για αρ-
κετή ώρα εισπνοές. Tο συστατικά του μείγ-
ματος και ιδιαίτερα η λεβάντα παίζουν απο-
λυμαντικό και αποσυμφορητικό ρόλο. �

(Συνεχίζεται)

Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου Αγλαντζιάς - Φιλανθρωπική Εκδήλωση

Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών και Ζωγραφικής
Προσκαλούνται όλοι οι μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
(Ελληνόφωνων και αλλόγλωσσων) που εδρεύουν στην επαρχία Λευκωσίας να λάβουν

μέρος, επί εθελοντικής βάσης, στους διαγωνισμούς Έκθεσης Ιδεών και Ζωγραφικής 
που λήγουν την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013.

Οι όροι συμμετοχής και τα θέματα των διαγωνισμών βρίσκονται στις ιστοσελίδες.
http://www.aglantzia.org και http://www.gp-cec.com

EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
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Δρ Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

Ηνομοθεσία που ελέγχει τα χημικά
προϊόντα στηρίζεται κυρίως στις
αξιολογήσεις επικινδυνότητας που

διενεργούνται για μεμονωμένες χημικές ου-
σίες. Με βάση τις αξιολογήσεις αυτές, πολ-
λές χημικές ουσίες έχουν ταξινομηθεί ως
επιβλαβείς με χαρακτηριστική, ειδικού
τύπου επικινδυνότητα. Όμως τι συμβαίνει
όταν μια επικίνδυνη χημική ουσία συνδυα-
στεί με ένα αριθμό άλλων επικίνδυνων χη-
μικών ουσιών δημιουργώντας ένα κοκτέϊλ
επικίνδυνων παραγόντων;  Θα είναι η επι-
κινδυνότητα αυτού του μείγματος απλά το
αριθμητικό άθροισμα αυτής των επιμέρους
ουσιών ή ισχύει άλλο σενάριο βάσει του
οποίου ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται; 

Στο πραγματικό κόσμο, έξω από το εργα-
στηριακό χώρο στον οποίο οι χημικές ου-
σίες αξιολογούνται μόνο με βάση τις ιδιαί-
τερες δράσεις και τη δόση τους, τα πράγ-
ματα είναι τελείως διαφορετικά.  Πλέον οι
κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι, πιο περί-
πλοκοι και ένα σύνολο παραγόντων επιδρά
με αλληλοεμπλεκόμενο τρόπο στην πρό-
κληση της τελικής βλαπτικής δράσης. Στην
περίπτωση των μειγμάτων, αυτό που ανα-
μένεται να εφαρμοσθεί για προσδιορισμό
του κινδύνου, δεν είναι η απλή άθροιση ή
απαρίθμηση των βλαπτικών παραγόντων
αλλά μια άλλη πρακτική που θα βασίζεται
στην παραδοχή της αλληλεπίδρασης των
βλαπτικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν
τις συνιστώσες χημικές ουσίες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη
σημασία του θέματος προτίθενται σύντομα
να προχωρήσει στη δημιουργία Ευρωπαϊ-
κών διαδικασιών με τις οποίες θα προσδιο-
ρίζονται οι κίνδυνοι από μείγματα επικίνδυ-
νων χημικών ουσιών και θα αναγνωρίζον-
ται οι βασικοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασής
τους.  Αυτή η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα

δύσκολη αφού ακόμη και η επικινδυνότητα
κάθε μιας χημικής ουσίας μπορεί να μην έχει
ακόμη πλήρως αναγνωρισθεί. Αυτό είναι
είναι ένα βασικό πρόβλημα που καλείται να
λύσει η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για χημι-
κές ουσίες, η οποία θέτει προ των ευθυνών
του κάθε παραγωγό, εισαγωγέα ή διακινητή
χημικής ουσίας.  

Μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση
μείγματος χημικών ουσιών που συχνά πε-
ριέχουν επικίνδυνα  συστατικά σε μικρές
συγκεντρώσεις, τα οποία δεν περιορίζουν
νομοθετικά τη χρήση του προϊόντος, είναι
τα αρωματικά χώρου.

Τα αρωματικά χώρου αποτελούν για πολ-
λούς από εμάς εύκολη λύση στην προσπά-
θεια για κάλυψη δυσάρεστων οσμών και για
δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος σε
χώρους που μπορεί να υπάρχουν αναθυμιά-
σεις.  Η επιλογή της λύσης αυτής είναι εύ-
κολη, όχι όμως ασφαλής.  Κι αυτό γιατί η
χρήση τους απλά δημιουργεί την ψευδαί-
σθηση του καθαρού περιβάλλοντος καλύ-
πτοντας τις διάφορες οσμές χωρίς να απαλ-
λάσσει το μικροκλίμα του χώρου από τους
ρύπους που έχουν προκαλέσει τη δυσάρε-
στη οσμή.  

Στην πραγματικότητα η χρήση των αρω-
ματικών χώρου όχι μόνο δεν απομακρύνει
ρύπους αλλά αντίθετα έρχεται να προσθέ-
σει σε αυτούς και άλλες χημικές ουσίες
άγνωστης επικινδυνότητας που προέρχον-
ται από το αρωματικό προϊόν. Ένα ερώτημα
που εύλογα πλέον τίθεται σχετίζεται με τη
φύση των χημικών ουσιών που περιέχονται
στο αρωματικό χώρου, την επικινδυνότητά
τους αλλά και τις αλληλεπιδράσεις που
μπορεί να έχουν μεταξύ τους και με άλλες
χημικές ουσίες που υπάρχουν στον περι-
βάλλοντα χώρο.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάλυσης των
κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη
χρήση των αρωματικών χώρου αλλά και

γιατί συχνά ακούγονται παράπονα για αρ-
νητικές επιπτώσεις στην υγεία και γίνονται
καταγγελίες για δυσφορία από τη χρήση
τους σε εργασιακούς και δημόσιους χώ-
ρους, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
προχώρησε σε εκστρατεία αξιολόγησης και
ελέγχου των προϊόντων αυτών.  Στόχος της
εκστρατείας ήταν η συλλογή δειγμάτων από
τα διαφορετικά είδη αρωματικών χώρου
που κυκλοφορούν στην αγορά και η ανά-
λυσή τους σε σχέση με την πιθανότητα
ύπαρξης σε αυτά 14 επικίνδυνων χημικών
ουσιών.  Οι χημικές αυτές ουσίες αποτελού-
σαν, με βάση πληροφορίες της βιβλιογρα-
φίας, επικίνδυνα συστατικά που στο παρελ-
θόν είχαν  εντοπισθεί σε αρωματικά χώρου.
Επιδίωξη ήταν να αναλυθούν τα δείγματα
για όσο το δυνατόν περισσότερα επικίνδυνα
συστατικά και με βάση τα αποτελέσματα να
γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις προς τις
επηρεαζόμενες ομάδες.  

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας συλλέ-
γηκαν δείγματα από αρωματικά χώρου που
κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία στη
συνέχεια αναλύθηκαν από διαπιστευμένο
εργαστήριο για δεκατέσσερεις επικίνδυνες
χημικές ουσίες, μερικές από τις οποίες χα-
ρακτηρίζονται ως Καρκινογόνες, Μεταλ-
λαξιογόνες και Επικίνδυνες στην Αναπαρα-
γωγή.  

Οι αναλύσεις των προϊόντων έδειξαν ότι
όλα περιείχαν περισσότερες από μια επικίν-
δυνες χημικές ουσίες αλλά σε συγκέντρωση
μικρότερη από το περιοριστικό όριο συγ-
κέντρωσης του 0,1% κατά βάρος που προ-
βλέπει η νομοθεσία.  Κατά συνέπεια μπο-
ρούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην
αγορά αφού δεν παραβαίνουν τη νομοθε-
σία.  

Εντούτοις  όμως, η παρουσία πέραν της
μιας επικίνδυνης ουσίας σε αυτά αποτελεί
πηγή ανησυχίας, αφού η έκθεση σε πολλές
επικίνδυνες χημικές ουσίες ταυτόχρονα

μπορεί να οδηγήσει σε συνεργιστική
(αθροιστική) δράση των επιμέρους συστα-
τικών. Όπως ήδη αναφέρθηκε η συνέργεια
χημικών ουσιών αποτελεί θέμα ιδιαίτερης
συζήτησης αφού υπάρχει μεγάλο κενό γνώ-
σης και το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρί-
ζεται ως «θέμα προτεραιότητας» για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Παρόλο που επί του παρόντος η «συνέρ-
γεια χημικών ουσιών» δεν ρυθμίζεται νομο-
θετικά, αφού δεν υπάρχει θεσμοθετημένη
διαδικασία και μέθοδοι αξιολόγησης της
συνεργιστικής δράσης των χημικών ουσιών
στις οποίες οι καταναλωτές/εργαζόμενοι
μπορεί να εκτίθενται, εντούτοις επιδημιο-
λογικές μελέτες έχουν αναδείξει τη σημα-
σία της.  Ενδεικτικά αναφέρω ότι πρόσφατη
μελέτη της αρμόδιας για τα χημικά αρχής
της Δανίας έδειξε σημαντικές αρνητικές
αθροιστικές επιπτώσεις αρκετών χημικών
ουσιών σε παιδιά δύο ετών.  Το τελικό συμ-
πέρασμα ήταν ότι το θέμα θα πρέπει να
τύχει άμεσα χειρισμού με στόχο τη νομοθε-
τική ρύθμισή του.   

Μέχρι το θέμα να τεθεί στην ορθή του
διάσταση και να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα
προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές
και χρήστες χημικών προϊόντων, αυτοί
οφείλουν να χρησιμοποιούν τα διάφορα
μείγματα χημικών ουσιών που διατίθενται
στην αγορά με τη μορφή καταναλωτικών
προϊόντων, όπως είναι για παράδειγμα τα
αρωματικά χώρου, με μέτρο και πάντοτε
εκτιμώντας τους πιθανούς κινδύνους που
μπορεί να προκύπτουν από τη χρήση τους.
Ειδικά για τα αρωματικά χώρου, λαμβάνον-
τας υπόψην ότι σε κλειστούς χώρους μπορεί
να υπάρξει σημαντική συσσώρευση επικίν-
δυνων συστατικών, θα πρέπει να γίνονται
τέτοιες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν τον
καλό αερισμό του χώρου και την αποφυγή
της συνέργειας των επικίνδυνων συστατι-
κών. �

Κοκτέϊλς χημικών ουσιών στην καθημερινότητά μας

Τα ματζούνια της γιαγιάς: ένα αφιέρωμα στα γιατροσόφια 
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Τα γεγονότα
Με τις πιο πάνω προσφυγές οι αιτητές Α.

Χατζηράφτη (αρ. 1924/2008) και Κ. Τσολά-
κης (138/2009) αξίωσαν την ακύρωση της
προαγωγής του ενδιαφερόμενου μέρους
στη μόνιμη θέση Πρώτου Κτηματολογικού
Λειτουργού, Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας.

Ύστερα από τη δημοσίευση της θέσης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας, υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις. Η Συμ-
βουλευτική Επιτροπή που συνεστήθη, υπέ-
βαλε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
(στο εξής «η Επιτροπή»), την έκθεσή της
στις 22.4.2008. Συστήνονταν για επιλογή
τέσσερις από τους πέντε υποψήφιους.
Μέσα στους συστηνόμενους ήταν και ο αι-
τητής στην υπόθεση υπ΄ αρ. 138/09. Η ΕΔΥ
όμως, αφού εξέτασε και έλαβε υπόψη την
επιστολή του υποψήφιου που δεν συστη-
νόταν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή,
αποφάσισε όπως όλοι οι
υποψήφιοι κληθούν για συ-
νέντευξη.

Η προφορική εξέταση
ενώπιον της ΕΔΥ πραγμα-
τοποιήθηκε στις 27.10.2008
και στη συνέχεια ο Διευ-
θυντής, αφού αξιολόγησε
την απόδοση των υποψη-
φίων, σύστησε για προ-
αγωγή το ενδιαφερόμενο
μέρος και αποχώρησε από
τη συνεδρία.

Στη συνεδρία της ημερο-
μηνίας 29.10.2008, η ΕΔΥ
κατέληξε κατά πλειοψηφία,
ότι το ενδιαφερόμενο μέρος
υπερείχε των άλλων υποψηφίων και απο-
φάσισε να του προσφέρει προαγωγή στη
θέση.

Νομικοί ισχυρισμοί
Στις δύο προσφυγές, πλην του λόγου

ακύρωσης λόγω μη κατοχής από το ενδια-
φερόμενο μέρος του προσόντος της πολύ
καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εγεί-
ρονται διαφορετικοί λόγοι ακύρωσης σε
κάθε προσφυγή. 

Ειδικότερα ο αιτητής στην Προσφυγή αρ.
1924/2009 ισχυρίστηκε ότι:

(i)  η κρίση της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής αναφορικά με την απόδοση των υπο-
ψηφίων κατά τις προφορικές συνεντεύξεις
είναι αναιτιολόγητη, ενώ λήφθηκαν υπόψη
στοιχεία της βαθμολογίας των υποψηφίων
στις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις,

(ii)  ότι η τελική αξιολόγηση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής είναι αναιτιολό-
γητη και αντίθετη με τα στοιχεία των φα-
κέλων. Ισχυρίζεται ότι σε αξία είναι ισάξιος
με το ενδιαφερόμενο μέρος, ενώ υπερέχει

έκδηλα σε προσόντα και πείρα,
(iii)  η σύσταση του Διευθυντή είναι αν-

τίθετη με τα στοιχεία των φακέλων και
αναιτιολόγητη και

(iv) η απόφαση της Επιτροπής είναι αν-
τίθετη με τα στοιχεία των φακέλων και ότι
αποφασιστικό κριτήριο επιλογής υπήρξε η
προφορική συνέντευξη στην οποία μάλι-
στα εμφιλοχώρησε και πλάνη ως προς τη
διαφορά της απόδοσης των υποψηφίων.

Ο αιτητής στην Προσφυγή αρ. 138/2009
ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι το ενδιαφερό-
μενο μέρος δεν κατέχει τα απαιτούμενα
προσόντα της παραγράφου 3(1) του σχε-
δίου υπηρεσίας, δηλαδή πανεπιστημιακό
δίπλωμα  ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη δια-
χείριση ακινήτων, στις Εκτιμήσεις, στα Νο-
μικά (περιλαμβανομένου του Barrister at
law), στη χωρομετρία, στη χαρτογραφία ή
σε άλλο θέμα σε συναφείς τομείς, ούτε
είναι πλήρες μέλος (Fellow ή Professional
Associate) του Royal Institution of Charte-
red Surveyors (General Practice ή Land
Surveying Division) ή  άλλου ισότιμου σχε-
τικού επαγγελματικού σώματος, μετά από
επιτυχή συμπλήρωση τριετούς τουλάχι-
στον ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο αποδέχτηκε την προ-

σφυγή με αρ. 138/2009 και ακύρωσε την
επίδικη διοικητική πράξη.  Αντίθετα η  προ-
σφυγή με αρ. 1924/2008 απερρίφθη. Ειδι-
κότερα το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι:

α. Η ΕΔΥ θεμελίωσε τη θέση ότι το εν-
διαφερόμενο μέρος κατέχει το
προσόν της πολύ καλής γνώ-
σης της Αγγλικής, στο ότι κα-
τείχε ήδη τη θέση του Ανώτε-
ρου Κτηματολογικού
Λειτουργού, της οποίας βασικό
προσόν ήταν η πολύ καλή
γνώση της Αγγλικής.

Στην υπόθεση Δημοκρατία
ν. Πογιατζή (1992) 3 Α.Α.Δ.
422, αποφασίστηκε ότι η κοινή
λογική αναντίλεκτα επιβάλλει
η Επιτροπή να κρίνει ως πραγ-
ματικό γεγονός ότι ο προαχ-
θείς διέθετε το επίμαχο προ-
σόν, που ήταν, και στην
περίπτωση εκείνη, η πολύ καλή

γνώση της Αγγλικής, αφού το συγκεκρι-
μένο προσόν απαιτείτο και για τη θέση την
οποία ήδη κατείχε. Η θέση αυτή παγιώνε-
ται, σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω από-
φαση, από την αρχή του διοικητικού δι-
καίου περί της νομιμότητας του διορισμού
του ενδιαφερόμενου προσώπου στην προ-
ηγούμενη θέση, η οποία ουδέποτε προσε-
βλήθη. Οποιαδήποτε νέα έρευνα από την
Επιτροπή για το επίμαχο προσόν θα απέ-
ληγε στην πράξη σε αναψηλάφιση του διο-
ρισμού του προαχθέντος που είχε γίνει στη
θέση που κατέχει, κάτι νομικά ανεπίτρεπτο
(βλέπε ακόμα Δημοκρατία ν. Αντωνίου
(2002) 3 Α.Α.Δ. 468, Κούλη ν. Δημοκρα-
τίας, Υπόθεση Αρ. 1038/2000, ημερ.
22.1.2002).

Eισήγηση του αιτητή όσον αφορά τη σύ-
σταση στερείται νομικού ερείσματος. Μπο-
ρεί η σύσταση να μην επεξηγεί τους λόγους
στους οποίους βασίζεται, έχει όμως πλήρες
αντίκρισμα στα στοιχεία των φακέλων και
δη την υπεροχή του ΕΜ σε βαθμολογημένη

αξία και ουδόλως καθίσταται πεπλανημένη
ή αναιτιολόγητη ως εκ του ότι δεν προτι-
μήθηκε η αρχαιότητα του αιτητή.

β. Ως προς το θέμα της σύγκρισης του αι-
τητή στην προσφυγή αρ. 1924/2008  και
του ενδιαφερόμενου μέ-
ρους αρκεί να παρατηρήσω
ότι όσον αφορά το κριτήριο
της αξίας, πράγματι ο αιτη-
τής και το ενδιαφερόμενο
μέρος είναι όντως ισάξιοι,
όπως προκύπτει από τις τε-
λευταίες πέντε υπηρεσιακές
εκθέσεις κατά τη διάρκεια
των ετών 2002-2006, ενώ
το ενδιαφερόμενο μέρος
υπερέχει σε αρχαιότητα
λόγω μισθολογικής κλίμα-
κας, υπεροχή η οποία βέ-
βαια δεν είναι αποφασιστι-
κής σημασίας.

Ως προς τα προσόντα θα
πρέπει να σημειώσω ότι
πλην των απαιτουμένων
προσόντων ο αιτητής στην
προσφυγή αρ. 1924/2008
διαθέτει πρόσθετα μη απαιτούμενα προ-
σόντα, τα οποία, όμως, σύμφωνα με τη νο-
μολογία (Σιακάς ν. Δημοκρατίας (1999) 3
Α.Α.Δ. 468) περιθωριακή μόνο σημασία
έχουν. Τα πρόσθετα μη προβλεπόμενα από
το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα λαμβάνον-
ται υπόψη εφόσον είναι συναφή προς τα
καθήκοντα της θέσης και απόκειται στην
αρμόδια αρχή να τα αξιολογήσει και να
σταθμίσει την κατά περίπτωση σημασία
τους αποφεύγοντας αφενός να μην είναι η
βαρύτητα υπερβολική ώστε να φτάνει στο
σημείο απόδοσης έκδηλης υπεροχής και
αφετέρου να μην είναι εντελώς οριακή,
όπως θα ήταν, αν τα πρόσθετα προσόντα
δεν είχαν σχέση με τα καθήκοντα της
θέσης. Μέσα στα όρια αυτά το Δικαστήριο
δεν επεμβαίνει σε ότι αφορά την αξιολό-
γηση και στάθμιση στοιχείων και παραγόν-
των (Πούρος ν. Δημοκρατίας κ.α., Α.Ε.
2847 κ.α., ημερ. 30.4.2000).

Ως προς την κατ΄ ισχυρισμό για υπεροχή
του υπό αναφορά αιτητή σε πείρα, θα πρέ-
πει να λεχθεί ότι σύμφωνα με τη νομολο-
γία, η πείρα δεν συνιστά ξεχωριστό παρά-
γοντα τον οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να
λάβει υπόψη (βλέπε Μιχαηλίδου ν. Δημο-
κρατίας (1998) 3 Α.Α.Δ. 112, 118).

Είναι περαιτέρω σαφές ότι κατά την ενώ-
πιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής συ-
νέντευξη, το ενδιαφερόμενο μέρος δημι-
ούργησε πολύ καλύτερη εντύπωση από τον
εν λόγω αιτητή, αφού κρίθηκε ότι έδωσε
σχεδόν εξαίρετες απαντήσεις σε όλες τις
ερωτήσεις και παρουσίασε ιδιαίτερη ωρι-
μότητα σκέψης και ευελιξία στις προσεγγί-
σεις του, ενώ οι απαντήσεις του αιτητή κρί-
θηκαν απλώς ως πάρα πολύ καλές. Ο εν
λόγω αιτητής αξιολογήθηκε ως πάρα πολύ
καλός, ενώ το ενδιαφερόμενο μέρος ως
σχεδόν εξαίρετος.

γ. Η επίδικη θέση είναι θέση πρώτου διο-
ρισμού και προαγωγής και συνεπώς, σύμ-
φωνα με το άρθρο 34(9) του Νόμου που
τυγχάνει εφαρμογής, οι συστάσεις του
προϊσταμένου δεν απαιτείται να είναι αι-
τιολογημένες. Η σύσταση στην οποία προ-
έβη τελικά ο προϊστάμενος αντικατοπτρί-

ζει την προσωπική του επιλογή ως προς
τον καταλληλότερο υποψήφιο και συνεπώς
ο ισχυρισμός για έλλειψη αιτιολογίας θα
πρέπει να απορριφθεί.

δ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θεώρησε
ότι τα προσόντα του ενδιαφε-
ρόμενου μέρους καλύπτουν το
σχέδιο υπηρεσίας. Ωστόσο, η
ΕΔΥ επισήμανε ότι το προσόν
που κατείχε το ενδιαφερόμενο
μέρος δεν φαίνεται εξόφθαλμα
να ανήκει σε κάποιο από τα θέ-
ματα που καλύπτονται από την
παράγραφο (1) των απαιτού-
μενων προσόντων του σχεδίου
υπηρεσίας και κατέληξε ότι:
«Παρόλο που στην ΄Εκθεση της
η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν
κάνει οιανδήποτε ιδιαίτερη
αναφορά διαφαίνεται ότι έκρινε
πως το προσόν αυτό εμπίπτει σε
«θέμα σε συναφείς τομείς» σύμ-
φωνα με την σχετική πρόνοια
της παραγράφου (1)».

ε. Είναι ορθό ότι η εφαρμογή
των σχεδίων υπηρεσίας και ο

καθορισμός των κριτηρίων της εκάστοτε
υπό πλήρωση θέσης, εμπίπτει στη διακρι-
τική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου και το
δικαστήριο δεν επεμβαίνει, εκτός εάν η δο-
θείσα ερμηνεία δεν είναι εύλογα επιτρεπτή.

στ. Στην παρούσα υπόθεση η ΕΔΥ επι-
σήμανε το γεγονός ότι το πτυχίο το οποίο
κατείχε το ενδιαφερόμενο μέρος «δεν φαί-
νεται εξόφθαλμα να ανήκει σε κάποιο από
τα θέματα που καλύπτονται από την παρά-
γραφο (1) των απαιτούμενων προσόντων
του Σχεδίου Υπηρεσίας», αλλά αντί να προ-
χωρήσει σε έρευνα για να διαπιστώσει αν
το ενδιαφερόμενο μέρος κατείχε ή όχι το
συγκεκριμένο προσόν, επέλεξε να πει ότι η
Συμβουλευτική Επιτροπή «διαφαίνεται ότι
έκρινε πως το προσόν αυτό εμπίπτει σε
θέμα σε συναφείς τομείς σύμφωνα με την
σχετική πρόνοια της παραγράφου (1)».

ζ. Θεωρώ, σε συμφωνία με τον ευπαί-
δευτο συνήγορο του αιτητή στην υπόθεση
αρ. 138/2009, ότι η ερμηνεία που έδωσε η
Επιτροπή αποφασίζοντας ότι διαφαίνεται
ότι το προσόν του εμπίπτει σε θέματα σε
συναφείς τομείς, δεν ήταν εύλογα επιτρε-
πτή και υπήρξε υπέρβαση των ακραίων
ορίων της διακριτικής της ευχέρειας. Η Επι-
τροπή, αφού είχε οποιεσδήποτε αμφιβολίες
για την κατοχή ή μη του συγκεκριμένου
προσόντος, θα έπρεπε να προβεί σε δική
της έρευνα και όχι να υποθέσει ποια ήταν η
κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
΄Ετσι λοιπόν, η προσφυγή υπ΄ αρ. 138/2009
θα πρέπει να επιτύχει και η προσβαλλό-
μενη πράξη να ακυρωθεί.

η. Εν όψει της πιο πάνω κατάληξης, δεν
είναι απαραίτητο να εξετάσω τους υπόλοι-
πους λόγους ακύρωσης που εγείρονται
στην προσφυγή.

Η προσφυγή υπ΄ αρ. 138/2009 επιτυγχά-
νει και η προσβαλλόμενη πράξη ακυρώνε-
ται, με έξοδα εναντίον των καθ΄ ων η αί-
τηση, όπως θα υπολογιστούν από τον
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δι-
καστήριο, πλέον Φ.Π.Α., αν υπάρχει. Η
προσφυγή υπ΄ αρ. 1924/2008, απορρίπτε-
ται, με έξοδα. �

Υποθέσεις αρ. 19242008
και 138/2009

Α. Χατζηράφτη και Κ. Τσολάκης
ν. 

Δημοκρατίας

3 Δεκεμβρίου, 2012
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

H εφαρμογή των
σχεδίων υπηρεσίας
και ο καθορισμός
των κριτηρίων της
εκάστοτε υπό πλή-
ρωση θέσης, εμπί-
πτει στη διακριτική
ευχέρεια του αρμο-
δίου οργάνου.

Η Επιτροπή, αφού
είχε αμφιβολίες 
για την κατοχή ή 
μη του συγκεκρι-
μένου προσόντος,
θα έπρεπε να προ-
βεί σε δική της 
έρευνα και όχι να
υποθέσει ποια ήταν
η κρίση της Συμ-
βουλευτικής Επι-
τροπής.



Yπάλληλος
δημόσιοςΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20126

Σύμφωνα με τη νομολογία υπάλλη-
λος που δεν κατέχει τα προσόντα που
προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας

της θέσης προαγωγής δεν έχει άμεσο έννο-
μο συμφέρον να προσβάλλει την προαγωγή
άλλου προσώπου που προήχθη.

Συναφώς, στην απόφαση της Ολομέλει-
ας Άριστος Αριστείδης ν. Δημοκρα-
τίας (1991) 3 Α.Α.Δ. 588 αναφέρθηκαν τα
πιο κάτω:

«Υποψήφιος για θέση προαγωγής πρέπει
να κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται
στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση κατά το
χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται από την
Επιτροπή η πρόταση της αρμόδιας Αρχής
για την πλήρωση της θέσης….

Είναι καλά εμπεδωμένο στην Κυπριακή
έννομη τάξη ότι υπάλληλος, που δεν κατέ-
χει τα προσόντα που προβλέπονται στο
σχέδιο υπηρεσίας, δεν έχει ιδιαίτερο άμεσο
έννομο συμφέρο - (βλ., μεταξύ άλλων, Ana-
stasios Philippou and The Republic (Public
Service Commission), 4 R.S.C.C. 139,
140Χ Constantinos N. Panayides v. The Re-
public (Public Service Commission) (1972) 3
C.L.R. 135, 141Χ Sofoclis Sofocleous (No.2)
v. Republic (Public Service Commis-
sion (1972) 3 C.L.R. 537, 539Χ Paraskevopo-
ulou v. Republic (1980) 3 C.L.R. 647,
661Χ Komodromou v. Republic (1985) 3
C.L.R. 2250, 2258-2259Χ Nicolaou and Oth-
ers v. Republic (1985) 3 C.L.R. 2471, 2476,

2477 Χριστόδουλος Ηλία ν. Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Αναθεωρητική Εφεση Αρ. 590,
(Απόφαση δόθηκε στις 14 Μαρτίου, 1989)
Κυπριακή Δημοκρατία ν. Ανδρέα Γιαλλουρί-
δη και Αλλων (ανωτέρω))».

Επίσης, στην Ιωάννου κ.α. ν. Δημοκρα-
τίας (1993) 3 Α.Α.Δ. 390, 408 λέχθηκαν τα
εξής:

«Ένας υπάλληλος για να έχει έννομο συμ-
φέρον να προσβάλει το διορισμό ή την προ-
αγωγή ενός συναδέλφου του στη Δημόσια
Υπηρεσία, θα πρέπει ο ίδιος να κατέχει τα
απαιτούμενα προσόντα για κατάληψη της
θέσης. (Βλ. Paraskevopoulou v. R. (1980) 3
CLR 647, Meletis & Others ν. CPA (1986) 3
CLR 418 και Ιωάννης Ιωνά κ.α. ν. ΕΔΥ, Υπ.
Αρ. 29/87 και 59/87, ημερ. 26.7.89, που δεν
έχει ακόμη δημοσιευτεί επίσημα)».

Ομοίως, στη Μιχαλάκης Ραφτόπουλος ν.
Δημοκρατίας (1997) 3 ΑΑΔ 310 επισημάν-
θηκε καταληκτικά ότι:

«Εχει επανειλημμένα λεχθεί ότι υπάλλη-
λος που δεν κατέχει τα προσόντα που προ-
βλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας δεν έχει
άμεσο έννομο συμφέρον (βλ. μεταξύ άλ-
λων ΄Αριστος Αριστείδης ν. Δημοκρα-
τίας (1991) 3 Α.Α.Δ. 588)».

Επιπρόσθετα, στην Αντώνης Τήλλυρος ν.
Δημοκρατίας (2008) 3 Α.Α.Δ.108 υπομι-
μνήστηκε ότι: 

«Είναι πάγια νομολογημέν ο - (Δημοκρα-
τία κ.ά. ν. Ιερωνυμίδη κ .ά. (1996) 3 Α.Α.Δ.
286) - ότι υποψήφιος, ο οποίος δεν κατέχει
τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας
προσόντα μιας θέσης, δε νομιμοποιείται να
ασκήσει προσφυγή και να αμφισβητήσει τη
νομιμότητα απόφασης σχετικά με τη θέση

αυτή».
Επίσης, σχετικές και οι αποφάσεις της

Ολομέλειας στις υποθέσεις Φαίδρα Ιωαν-
νίδου ν. Δημοκρατίας (2009) 3 ΑΑΔ 404,
Μαρία Θεοδώρου ν. Δημοκρατίας (2005)
3 Α.Α.Δ. 186, Βραχίμης Χατζηχάννας ν.
Δημοκρατίας (2005) 3 Α.Α.Δ.5, Πανίκκος
Ευθυμίου Τσαγγάρη ν. Δημοκρα-
τίας (1998) 3 Α.Α.Δ. 434, κ.α.

Συνακόλουθα, στην Ελλαδική νομολογία
κρίθηκε ότι για την άσκηση του ενδίκου μέ-
σου της αίτησης ακυρώσεως δεν αρκεί το
γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την τή-
ρηση των νόμων και η σύννομη άσκηση της
διοικητικής εξουσίας, αλλά απαιτείται να
υπάρχει ιδιαίτερο, άμεσο και ενεστώς έννο-
μο συμφέρον. Ειδικότερα, για την προσβο-
λή διορισμού τρίτου προσώπου σε δημόσια
θέση κατά παράλειψη του ασκούντος την
αίτηση ακυρώσεως δεν αρκεί η απλή εκδή-
λωση ενδιαφέροντος από τον τελευταίο για
την κατάληψη της θέσης αυτής ή η απλή
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, αλλά
απαιτείται επιπλέον αυτός που προσβάλλει

το διορισμό του τρίτου προσώπου και τη
δική του παράλειψη, να προβάλλει και απο-
δεικνύει ή να προκύπτει από τα στοιχεία
του φακέλλου, ότι πληροί όλες τις τυπικές
προϋποθέσεις, θετικές ή αρνητικές, του νό-
μου για το διορισμό του ώστε, αν δεν διορι-
στεί ο τρίτος ή ακυρωθεί ο διορισμός του,
να είναι, κατ’ αρχήν, δυνατή σύμφωνα με το
νόμο ή κατ’ ουσία εξέταση της υποψηφιό-
τητάς του και η επιλογή του για διορισμό
στη διεκδικούμενη θέση. Αντίθετα, η έλλει-
ψη ορισμένου τυπικού προσόντος ή η συν-
δρομή στο πρόσωπό του ορισμένου κωλύ-
ματος, που καθιστά αδύνατη την κατάληψη
της επίδικης θέσης από αυτόν, στερεί τον αι-
τούντα από το έννομο συμφέρον να επι-
διώξει την ακύρωση του διορισμού τρίτου
προσώπου, ανεξάρτητα από τους προβαλ-
λόμενους λόγους ακυρώσεως και τη βασι-
μότητά τους (ΣτΕ 2855-6/1985 Ολομ., ΣτΕ
2989-90/2002, 2679/2002, 1542/2005,
1544/2005, 1153/1992, 19, 86/1988,
4744/1986 κ.α). �

Στη συνεδρία της στις 5 Δεκεμβρίου
στις Βρυξέλλες η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Συνομοσπονδίας Ευρω-

παϊκών Συνδικάτων ETUC καταδίκασε έν-
τονα τις επιθέσεις κατά του Εθνικού Συνδι-
καλιστικού Κέντρου της Τυνησίας UGTT
και των στελεχών της και ζήτησε από την
Τυνησιακή Κυβέρνηση πλήρη συμμόρφωση
με τις υποχρεώσεις της για κατοχύρωση της
ασφάλειας όλων των εταίρων στην κοινω-
νία των πολιτών και την κάλεσε να θέσει
τέρμα στις δράσεις των οπισθοδρομικών
και αντιδραστικών δυνάμεων που αναζη-
τούν την αποσταθεροποίηση της χώρας και
την αναστολή της πορείας της Τυνησίας
προς τη δημοκρατία. Η Εκτελεστική της
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ζήτησε επί-
σης από την ΕΕ να αναβαθμίσει και να εν-
τατικοποιήσει τις σχέσεις της με τους κοι-
νωνικούς εταίρους της Τυνησίας με ανα-
γνώριση του κοινωνικού τους διαλόγου ως
βασικής προϋπόθεσης για το μέλλον της
Τυνησίας. 

Στις 3 Δεκεμβρίου άντρες της Τυνησιακής
εθνοφυλακής που συνδέεται με το κυβερ-
νών ισλαμικό κόμμα Ενάντα επιτέθηκαν
κατά των κεντρικών γραφείων του UGTT
με πέτρες, σπαθιά, και βόμβες δακρυγόνα
με σύνθημα «Διάλυση και εξυγίανση της
UGTT”.  

Η επιδρομή έγινε κατά την επέτειο που τα
Τυνησιακά συνδικάτα τιμούσαν τη μνήμη
του ιστορικού τους ηγέτη Φερχάτ Χασιέτ

που δολοφονήθηκε από ισλαμιστές. Στελέ-
χη της UGTT που περιλάμβαναν μέλη του
Εκτελεστικού Γραφείου τραυματίστηκαν
κατά την επιδρομή και μετακομίστηκαν σε
νοσοκομεία. Ισλαμιστές εξτρεμιστές και
υποστηρικτές του ανατραπέντος δικτάτορα
Μπεν Άλι επιτίθενται συχνά κατά των Συν-
δικαλιστών. 

Τα Κεντρικά Γραφεία της Τυνησιακής Ορ-
γάνωσης βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο
της πρωτεύουσας Τύνιδας. Από τα γραφεία
αυτά ξεκινούσαν οι μαχητικές διαδηλώσεις
που οδήγησαν στην ανατροπή του καθε-
στώτος του Μπεν Άλι και στη συνέχεια στις
εξελίξεις που χαρακτηρίστηκαν Αραβική
Άνοιξη. Τα συνδικάτα διαδραμάτισαν κεν-
τρικό ρόλο στην Τυνησιακή επανάσταση
και συνεχίζουν να προωθούν τη μετάβαση
στη δημοκρατία. Γι’ αυτό οι εξτρεμιστές επι-
τίθενται συχνά κατά της συνδικαλιστικής
οργάνωσης τόσο στην Τύνιδα όσο και σε
αγροτικές περιοχές. 

Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικά-
των με συνέπεια υποστήριζε τις δραστηριό-
τητες των Τυνησιακών συνδικάτων κατά
την προ της επανάστασης εποχή όπως και
κατά τη διάρκεια της αλλά και τώρα στη με-
ταβατική περίοδο και εκφράζει την αλλη-
λεγγύη της στον αγώνα τους για κατοχύ-
ρωση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στην Τυνησία περιλαμβανομένης και
ισότητας των φύλων.  �

Tου Δημοσθένη Στεφανίδη
Δικηγόρου

Προσβολή προαγωγής από υπάλληλο που δεν κατέχει 
τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας

ETUC: Οι επιθέσεις κατά Τυνήσιων συνδικαλιστών
θέτουν σε κίνδυνο τη μετάβαση στη δημοκρατία

Οινοποιείο

Κτήμα Χριστούδια

Τυχικός Οίνος Κύπρου 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Οινοποιείο Κτήμα Χριστούδια Λτδ
στο Κάτω Δρυ σας προσφέρει την ευκαιρία να γιορτάσετε τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά με τους φίλους, συνεργάτες και την εται-
ρεία σας σε ένα πανέμορφο και ζεστό χώρο εντός του Οινοποιείου.

Ο χώρος προσφέρεται και για πάρτι αφυπηρετήσεων συναδέλφων σας
καθώς και για βαφτίσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Φιλική εξυπηρέτηση, λογικότατες τιμές, ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον
με άφθονο Τυχικό Οίνο!!!

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για όλο τον μήνα Δεκέμβριο στο χώρο
του Οινοποιείου θα λειτουργεί παζαράκι με Οινοδημιουργίες και πρω-
τότυπες ιδέες για δώρα. Κοπιάστε να σας κεράσουμε με αυθεντικά γνή-
σια προϊόντα.!!

Δωρεάν ξενάγηση και γευστολόγηση οίνων στις εγκαταστάσεις του Οι-
νοποιείου.

Πληροφορίες και κρατήσεις 

στα τηλέφωνα  99813075, 99034828

Ηλεκ. Ταχυδρ. ktima.christoudia@hotmail.com

Διεύθυνση:

Δρόμος Κάτω Δρυ – Μονής Αγίου Μηνά

Τ.Θ. 6

7714 Κάτω Δρυς, Λάρνακα



ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτεί-
νει μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη
μέλη να αντιμετωπίσουν τα απαρά-

δεκτα επίπεδα ανεργίας των νέων και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντας στους
νέους θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και κα-
τάρτιση.

«Η υψηλή ανεργία των νέων έχει δραμα-
τικές συνέπειες για τις οικονομίες μας, τις
κοινωνίες μας και κυρίως για όλους τους
νέους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει να επενδύσουμε στους νέους της Ευ-
ρώπης σήμερα» δήλωσε ο αρμόδιος Επί-
τροπος για την απασχόληση, τις κοινωνι-
κές υποθέσεις και την ένταξη, κ.László
Andor. «Η εν λόγω δέσμη μέτρων θα βοη-
θήσει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την
επιτυχή μετάβαση των νέων στην εργασία.
Το κόστος εάν δεν το κάνουν, θα είναι κα-
ταστροφικό».

Όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
δέσμη μέτρων της Επιτροπής, για την απα-
σχόληση των νέων περιλαμβάνει την πρό-
ταση σύστασης προς τα κράτη μέλη σχε-
τικά με την καθιέρωση της «Εγγύησης για
τη νεολαία» για να εξασφαλιστεί ότι σε
όλους τους νέους έως την ηλικία των 25
ετών θα προσφέρεται μια ποιοτική θέση ερ-
γασίας, δυνατότητα συνέχισης της εκπαί-
δευσης, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός
τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση του
επίσημου προγράμματος σπουδών ή από
την απώλεια θέσης εργασίας.

Η προτεινόμενη σύσταση καλεί τα κράτη
μέλη να καθιερώσουν ισχυρές εταιρικές
σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς,
να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παρέμβαση
των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων
εταίρων για τη στήριξη των νέων, να λά-
βουν υποστηρικτικά μέτρα για να καταστεί
δυνατή η ένταξη στον κόσμο της εργασίας,
να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και άλλων διαρθρωτι-
κών ταμείων για το σκοπό αυτό, να αξιο-
λογούν και να βελτιώνουν διαρκώς τα προ-
γράμματα της «Εγγύησης για τη νεολαία»
και να εφαρμόζουν τα προγράμματα με
ταχύ ρυθμό.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη
μέλη μέσω της χρηματοδότησης της ΕΕ, με
την προώθηση των ανταλλαγών ορθών
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, την

παρακολούθηση της υλοποίησης της «Εγ-
γύησης για τη νεολαία», στο πλαίσιο της
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και
την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Για να διευκολύνει την μετάβαση από την
εκπαίδευση στον κόσμο της εργασίας, η
δέσμη αυτή επίσης δρομολογεί διαβού-
λευση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις πε-
ριόδους πρακτικής άσκησης, ώστε να δοθεί
η δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν
επαγγελματική εμπειρία υψηλής ποιότητας
υπό ασφαλείς συνθήκες. Επιπλέον, η Επι-
τροπή εξαγγέλλει την θέσπιση μιας Ευρω-
παϊκής Συμμαχίας για θέσεις μαθητείας
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η προ-
σφορά προγραμμάτων μαθητείας που θα
είναι διαθέσιμα μέσω της διάδοσης επιτυ-
χών προγραμμάτων μαθητείας, ανά τα
κράτη μέλη και προτείνει τρόπους για τη
μείωση των εμποδίων στην κινητικότητα
των νέων.

Περίπου 5,5 εκατομμύρια νέοι στην
αγορά εργασίας (πάνω από 1 στους 5) δεν
μπορούν να βρουν εργασία, και 7,5 εκα-
τομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών είναι
ΕΑΕΚ - εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης. Το οικονομικό κόστος της μη
ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργα-
σίας έχει εκτιμηθεί από την Eurofound σε
περισσότερα από 150 δις ευρώ ετησίως,
ήτοι 1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ορισμένες
χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελ-
λάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η
Λετονία και η Πολωνία, καταβάλλουν το
2% ή και περισσότερο του ΑΕγχΠ τους. Η
αποφυγή τώρα και στο μέλλον των εν
λόγω δαπανών, θα αντισταθμίσει κατά
πολύ το δημοσιονομικό κόστος της προ-
τεινόμενης «Εγγύησης για τη νεολαία».
Ιστορικό του φακέλου

Το ποσοστό ανεργίας των νέων έχει
υπερβεί το 25% σε 13 κράτη μέλη, με την

Ελλάδα και την Ισπανία να εμφανίζουν πο-
σοστά άνω του 55% και την Ιταλία, την
Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία,
την Κύπρο, τη Λετονία, την Ουγγαρία και
τη Σλοβακία, ποσοστά περίπου ή άνω του
30%. Περισσότερο από το 30% των ανέρ-
γων νέων κάτω των 25 ήταν άνεργοι για
περισσότερους από 12 μήνες – 1,6 εκατ. το
2011, έναντι 0,9 εκατ. το 2008.

Συνολικά το ποσοστό απασχόλησης των
νέων μειώθηκε κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες
μονάδες κατά τα τελευταία τέσσερα έτη —
τριπλάσιο από εκείνο των ενηλίκων. Οι πι-
θανότητες για ένα νέο άνεργο άτομο να
βρεί θέση εργασίας είναι χαμηλές: Μόνο το
29,7% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που
ήταν άνεργοι το 2010 βρήκε δουλειά το
2011, τουτέστιν μείωση κατά σχεδόν 10%
σε τρία χρόνια.

Οι νέοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά εργασίας και, όλο και πε-
ρισσότερο, κινδυνεύουν να περιθωριοποι-
ηθούν. Αυτό το γεγονός έχει άμεσες συνέ-
πειες, αλλά επίσης μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η επιδείνωση
της κρίσης της αγοράς εργασίας μπορεί να
σημαδέψει μεγάλο μέρος μιας ολόκληρης
νέας γενιάς, έχει επιζήμιες συνέπειες για
την απασχόληση, την παραγωγικότητα και
την κοινωνική συνοχή, τόσο σήμερα όσο
και στο μέλλον.

Τα μέτρα που προτείνονται στη Δέσμη
μέτρων για την απασχόληση των νέων βα-
σίζονται στις δράσεις της «Πρωτοβουλίας
Ευκαιριών για τη Νεολαία,» που ξεκίνησε
τον Δεκέμβριο του 2011 (βλ. IP/11/1568
και MEMO/11/928). Με τη βοήθεια των
ομάδων δράσης της Επιτροπής, τα οκτώ
κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας των νέων ανακατανέμουν τα κον-
δύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ
για την ώθηση της απασχόλησης των νέων,
την ανάπτυξη σχεσίων για θέσεις εργασίας
των νέων και την επιτάχυνση προγραμμά-
των εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί επίσης άλλα
μέσα πολιτικής για την αντιμετώπιση της
ανεργίας των νέων, όπως οι συστάσεις ανά
χώρα (ΣΑΧ). Τον Ιούλιο του 2012, όλα σχε-
δόν τα κράτη μέλη της ΕΕ δέχθηκαν Συ-
στάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της
κατάστασης των νέων. Οι συστάσεις ανά
χώρα (ΣΑΧ), που εγκρίθηκαν από το Συμ-

βούλιο Υπουργών της ΕΕ με βάση τις προ-
τάσεις της Επιτροπής, είναι ένα εργαλείο
συντονισμού πολιτικής για την ενίσχυση
της διακυβέρνησης και την ενδυνάμωση
του συντονισμού των οικονομικών πολιτι-
κών σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής «Ευρώπη 2020».

Η Ετήσια επισκόπηση της Ανάπτυξης
(ΕΕΑ) για το 2013, που δρομολογεί το Ευ-
ρωπαϊκό εξάμηνο για το 2013, τονίζει ότι
τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσό-
τερα για την καταπολέμηση της ανεργίας,
τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και
τη στήριξη της πρόσβασης σε θέσεις εργα-
σίας ή της επιστροφής στον κόσμο της ερ-
γασίας για τους νέους.

Για περισσότερες πληροφορίες…
MEMO/12/938
Θέμα επικαιρότητας στον ιστοχώρο της

ΓΔ Απασχόλησης :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?lan-

gId=en&catId=89&newsId=933&further-
News=yes

Σελίδα για την απασχόληση της Νεο-
λαίας: http://ec.europa.eu/socialyouthem-
ployment. 

Στοιχεία για την Κύπρο 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΄Εκθεσης της

Κομισιόν  τον περασμένο Σεπτέμβρη η
ανεργία των νέων στην Κύπρο  βρισκόταν
στο 29.3% σε σύγκριση με 22.4% τον προ-
ηγούμενο Σεπτέμβρη ενώ στην ίδια πε-
ρίοδο καταγράφονται  και αλλαγές στο πο-
σοστό των νέων που εγκαταλείπουν την
εκπαίδευση. Στην ΄Εκθεση αναγράφονται
τα σχέδια που ανακοινώθηκαν για την κα-
ταπολέμηση και πρόληψη της ανεργίας των
νέων ιδιαίτερα των μακροπρόθεσμα ανέρ-
γων   με παροχή κινήτρων, λειτουργία Ιν-
στιτούτων  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης για αποφοίτους μέσης εκ-
παίδευσης και με εισαγωγή νέων συστημά-
των μαθητείας. Τα σχέδια διαχειρίζεται η
Αρχή Αναπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Στα πλαίσια του πρώτου σχεδίου τοπο-
θετήθηκαν για περίοδο 12 μηνών σε εται-
ρείες  2432 απόφοιτοι την περίοδο 2009-
2011 και για το 2012 ο στόχος είναι 670. Το
σχέδιο συμβάλλει στην εξεύρεση απασχό-
λησης για τους νέους και ταυτόχρονα
βοηθά τις εταιρείες να επωφελούνται από
τις γνώσεις των νέων. � 

Με την σειρά μου ήθελα να εκ-
φράσω τα θερμά μου συγχαρητή-
ρια προς τον Πρόεδρο και τα

μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου, όπως και στην Επιτροπή
Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυ-
πρίων Εθελοντών, αλλά ιδιαίτερα στον Κα-
θηγητή κ. Πέτρο Παπαπολυβίου για τις πο-
λυετείς έρευνες του για την συμπλήρωση
του Μητρώου που αναμενόταν από καιρό
και υπήρξε το όνειρο του Συνδέσμου Βετε-
ράνων από της ίδρυσης του το 1964.

Στο Μητρώο δίδονται επίσημα στοιχεία
για τον αριθμό των Κυπρίων Εθελοντών
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν κα-
ταταγεί στο Κυπριακό Σύνταγμα, τον
αριθμό εγγραφής τους και τον τόπο γέν-
νησης τους. Ο ολικός αριθμός των Κυ-
πρίων εθελοντών που είχαν καταταγεί
ανήρχετο σε 19.829

Κυπριακό Σύνταγμα 12.158
Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη 4.390
Αριθμός καταταγέντων 
απο Αίγυπτο 590

Γυναικεία Σώματα 778
Κατάταξη μετά το τέλος του 
πολέμου 1.913

19.829

Υπολογίζεται πως άλλοι 10.000 Κύπριοι
μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού είχαν κατατα-
γεί εθελοντικά. Αυτοί οι αριθμοί είναι πολύ
εντυπωσιακοί όταν λάβει κανείς υπόψη
πως ο πληθυσμός της Κύπρου κατά την
απογραφή του 1931 αριθμούσε 347.959 κα-
τοίκους. Δίκαια η Κύπρος θεωρείται μια
από τις πρώτες χώρες σε εθελοντική συ-
νεισφορά. Το τίμημα του αγώνα :

500. αιχμαλωτίστηκαν
600. νεκροί που κείνται σε 56 κοιμητήρια

17 χωρών
Σε αναγνώριση αυτών των θυσιών η 8η

Μαϊου έχει καθιερωθεί σαν μέρα μνήμης
και τιμής.

Οι επιζώντες βετεράνοι είναι σήμερα σε

προχωρημένη ηλικία και η Κυβέρνηση ανα-
γνωρίζοντας αυτή τους την πολύτιμη συ-
νεισφορά ενάντια στις δυνάμεις της βαρ-
βαρότητας, τους παρεχώρησε το 2007 ενά
μικρό κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα.

Τρέφω απεριόριστη εκτίμηση στον Πρό-
ερο του Συνδέσμου κ. Λοΐζο Δημητρίου (ο
ίδιος άνω των 90 ετών) και τους συνεργά-
τες του, που παρόλο που οι ίδιοι είναι υπέρ-
γηροι και φέρουν φανερά τα σημάδια του
γήρατος δίδουν το παρόν τους στο Γραφείο
του Συνδέσμου Βετεράνων καθημερινά και
αγωνίζονται για την προώθηση των πολ-
λαπλών προβλημάτων των βετεράνων, συ-
νεχίζοντας και σήμερα να βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή του καθήκοντος.

Εύχομαι σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου
και στην ηγεσία του ακόμα πολλά χρόνια
με υγεία για να συνεχίσουν να υπερασπί-
ζονται την ειρήνη και τον αγώνα τους
ενάντια στην φρίκη του πολέμου. Το ίδιο
εύχομαι βεβαίως προς την Επιτροπή Κα-
ταρτισμού Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών
όπως και στον καθηγητή κ. Πέτρο Παπα-
πολυβίου. �

Yπάλληλος
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Απασχόληση των νέων: Η Κομισιόν προτείνει δέσμη μέτρων

Μητρώο Κυπρίων Εθελοντών Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Απονομή Κρατικών
Βραβείων Λογοτεχνίας
για το 2011

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού σας προσκαλούν στην τελετή

απονομής των Κρατικών Βραβείων Λογο-
τεχνίας για εκδόσεις του έτους 2011, την
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7:30 μ.μ.
στην Αίθουσα Καστελλιώτισσα.

Τα βραβεία θα επιδώσει ο Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού Γιώργος Δημοσθέ-
νους, ο οποίος θα εκφωνήσει και την κύρια
ομιλία.

Θα ακολουθήσει ανάγνωση σκεπτικών
βράβευσης από τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη,
Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών
Βραβείων Λογοτεχνίας, από τον Γιώργο
Παπαντωνάκη, Πρόεδρο της Κριτικής Επι-
τροπής Κρατικών Βραβείων Παιδικής / Νε-
ανικής Λογοτεχνίας και από το Γενεθλή Γε-
νεθλίου, Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής
Κρατικών Βραβείων Εικονογράφησης και
αντιφωνήσεις από τους βραβευθέντες. �



Ηπολιτική των περικοπών στην απα-
σχόληση στο δημόσιο που επιβάλλει
η Τρόϊκα στα πλαίσια των μέτρων λι-

τότητας για έξοδο από την οικονομική
κρίση όχι μόνο δεν προωθεί το στόχο της
ΕΕ αλλά οδηγεί σε μείωση των δημόσιων
εσόδων και ιδιαίτερα σε έξαρση αντί σε πά-
ταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυ-
γής. . 

Τονίστηκαν τα πιο πάνω στην κοινή συ-
νεδρία EPSU-ΠΑΣΥΔΥ που πραγματοποι-
ήθηκε σήμερα στη Λευκωσία. Στη συνεδρία
συζητήθηκε η έρευνα που διενεργήθηκε
από το Τμήμα Εργασιακών Ερευνών της
EPSU σε ολόκληρη την Ευρώπη και η οποία
κατέγραψε τις αρνητικές συνέπειες στα
κρατικά έσοδα από τη συρρίκνωση των δη-
μόσιων υπηρεσιών και ειδικότερα των
φορο-εισπρακτικών. 

Η έρευνα κατέδειξε ότι η ενίσχυση των

αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών θα οδηγή-
σει σε πάταξη της φοροδιαφυγής η οποία
εκτιμάται ότι στερεί τα Ευρωπαϊκά κράτη
συνολικά από έσοδα ενός τρισεκατομμυ-
ρίου ευρώ το χρόνο. Οι ενισχυμένες δημό-
σιες υπηρεσίες θα καλύψουν κενά που επι-
τρέπουν τη φοροαποφυγή και θα οδηγή-
σουν σε αύξηση των κρατικών εσόδων με τη
φορολόγηση της παραοικονομίας και την
πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυ-
γής.  

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τις οδη-
γίες της τρόϊκας αντί να ενισχύουν τις αρ-
μόδιες δημόσιες υπηρεσίες τις συρρικνώ-
νουν και περιορίζουν την αποτελεσματικό-
τητα τους. 

Η έρευνα της EPSU απέδειξε ότι στις πε-
ρισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η φοροαπο-
φυγή καταγράφει ανοδική πορεία μεταξύ
των αυτο-εργοδοτουμένων.  Είναι χαρα-
κτηριστική η περίπτωση της Ιταλίας – η
οποία αντιμετωπίζει τεράστιο οικονομικό
πρόβλημα και για την οποία η έρευνα της
EPSU καταγράφει ποσοστά φοροαποφυγής
38.5% από τους δικηγόρους, 34.6% από
τους αρχιτέκτονες, 32.4% από τους διαιτο-
λόγους, 31.4% από τους οδοντιάτρους και
31.2% από τους ψυχολόγους. 

Τεράστια είναι η φοροαποφυγή από διε-
θνείς εταιρείες οι οποίες μεταβιβάζουν

κέρδη από δραστηριότητες τους σε άλλα
κράτη μέλη και φοροαποφεύγουν στις
χώρες της κύριας δραστηριότητας τους.
Αναφέρεται το παράδειγμα της Facebook,
της  και Starbucks και της Google για τις
οποίες κινητοποιήθηκαν ήδη οι Βρετανικές
αρχές. Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση στα
καταγραφόμενα για τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί η φο-
ροδιαφυγή την κατατάσσει μεταξύ των
πρωτοπόρων στην Ευρώπη. 

΄Όπως έδειξε η ΄Ερευνα της EPSU εκεί
όπου ενισχύθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες
σημειώθηκε αύξηση των κρατικών εσόδων.
Στην Ιταλία για κάθε ευρώ που διατέθηκε
στις υπηρεσίες εισπράχθηκαν 3.6 ευρώ.
Στην Ισπανία αυξήθηκαν οι κατ’ άτομο ει-
σπράξεις οφειλών από 116.712 ευρώ το
2005 σε 250.888 το 2010. Στη Νορβηγία
κάθε νέος φοροθέτης φέρει στο κράτος

έσοδα ενός εκατομμυρίου,
στη Βρετανία κάθε φοροθέ-
της εισπράττει 650 000 το
χρόνο και στη Φιλανδία 627
000. 

Η εκστρατεία των Ευρω-
παϊκών Δημοσιοϋπαλληλι-
κών Ενώσεων στοχεύει στην
πάταξη της φορολογικής
απάτης και της φοροαποφυ-
γής ώστε να εισπράττει το

κράτος τους οφειλόμενους φόρους και να
μην αναγκάζεται να καταφεύγει σε άδικες
αλλά και παράνομες διαδικασίες αμνηστίας
για να εισπράττει από φοροφυγαδες μικρό
μόνο μέρος των οφειλόμενων φόρων. 

Για να εξέλθει η Ευρώπη από τη σημερινή
κρίση και να εδραιωθεί κοινωνικό μοντέλο
θα πρέπει οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν
δίκαιη φορολογία και  το βάρος της κρίσης
να μην επιφορτίζεται μόνο στους ώμους
των εργαζομένων, των φοιτητών και των
συνταξιούχων και  όχι εκείνων που έχουν
προκαλέσει την κρίση. 

Η EPSU με την εκστρατεία για δίκαιη φο-
ρολογία και πάταξη της φορολογικής απά-
της οδηγεί τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε
επίγνωση του γεγονότος ότι με τα μέτρα
που επιβάλλουν αυξάνουν τα βάρη για τους
εργαζόμενους ενώ απαλλάσσουν τους
φορο-αποφεύγοντες και τις κερδοφόρες
διεθνείς εταιρείες. 

Υπό το φως των πρόσφατων σκανδάλων
στα οποία εμπλέκονται μεγαλο-εταιρείες
όπως η Starbucks, η Google και η Amazon
οι οποίες αξιοποιούν φορολογικούς παρα-
δείσους και λογιστικούς κανονισμούς για
να αποφεύγουν την καταβολή του αναλο-
γούντος μεριδίου τους σε δίκαιη η Συνδικα-
λιστική πλευρά επισημαίνει τις αρνητικές
επιπτώσεις από τις αποκοπές θέσεων στο

δημόσιο για την πάταξη της απάτης και της
φοροδιαφυγής. 

Η Γενική Γραμματέας της EPSU Carola
Fischbach-Pyttel δήλωσε χαρακτηριστικά
ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές κρίσεις
όχι όμως και κρίση ρευστότητας γιατί υπάρ-
χουν πολλά λεφτά τα οποία οι κυβερνήσεις
θα πρέπει να εισπράξουν επειγόντως για τη
χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών
και για να αποκαταστήσουν την ανάπτυξη
και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ιδι-
αίερα για τους νέους. 

Το ένα τρισεκατομμύριο που χάνουν τα
κράτη από τη φοροδιαφυγή και τη φορολο-
γική απάτη είναι διπλάσιο του συνολικού
δημόσιου χρέους των κρατών μελών και 19
φορές μεγαλύτερο από το ποσό που διατί-
θεται για την ανάπτυξη ενώ είναι ίσο και με
το σύνολο των δαπανών για φροντίδα

υγείας. Αντί όμως οι κυβερνήσεις να εφαρ-
μόζουν αυστηρή πολιτική για τους φορο-
διαφεύγοντες και να ενισχύουν τις φοροει-
σπρακτικές υπηρεσίες αποκόπτουν θέσεις
στο δημόσιο και προβαίνουν και περικοπές
στο δημόσιο μέχρι και 20%. 

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησε με τις δη-
λώσεις της ΓΓ της EPSU και πρόσθεσε ότι η
Κυπριακή Κυβέρνηση αντί να επενδύει στην
υπηρεσία και να ενισχύσει τις δημόσιες
υπηρεσίες επιλέγει μέτρα λιτότητας και
συρρίκνωσης των υπηρεσιών και προβαίνει
σε αμνήστευση κεφαλαίων που αποβαίνει
προς όφελος των ευπόρων τάξεων. Η ΠΑ-
ΣΥΔΥ στηρίζει ενεργά την εκστρατεία της
EPSU. Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι η
πιο αποτελεσματική υπαλλακτική επιλογή
στις αποκοπές και στη συμμόρφωση προς
τις απαιτήσεις της Τρόϊκας. �

Yπάλληλος
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Η πάταξη της φοροδιαφυγής η καταλληλότερη επιλογή
στις καταστροφικές επιταγές της Τρόϊκας τονίζουν EPSU - ΠΑΣΥΔΥ

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

για τα παιδιά των Δημοσίων Υπαλλήλων στο Μέγαρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012, 15:00 μ.μ – 17:00 μ.μ.

Ελάτε να περάσουμε όμορφα παρέα με Άγιο Βασίλη!  

Θα προσφέρονται αλμυρά και ποτά.

Επιφυλάσσονται εκπλήξεις για τα παιδιά !!!

Είσοδος:  ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!!

Για συμμετοχές μέχρι 19/12/2012

Γιώργος Σοφοκλέους

99434677
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δε θα προχωρήσει σε περαι-
τέρω μείωση του βασικού επιτοκίου της αφού η υπόσχεσή της
να αγοράσει κρατικά ομόλογα των χωρών που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα χρέους μείωσε το κόστος δανεισμού και ενίσχυσε την
εμπιστοσύνη στην άποψη ότι η Ευρωζώνη μπορεί να βγει από
την ύφεση.

Οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αναμένεται να αποφασίσουν τη διατήρηση του βα-
σικού επιτοκίου στο 0,75% για το 2013 (ίσως και για το 2014).

Μετά την ανακοίνωση τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι για την πρόθεση της ΕΚΤ να αγοράσει ομόλογα των υπερχρεωμένων χωρών-
γνωστό και ως Πρόγραμμα Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών, καμία ενέργεια δεν έγινε
για την ενεργοποίηση του. 

Η αναμονή φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για όσο χώρες, όπως η Ισπανία, συνεχίζουν να αν-
τιστέκονται σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης, που αποτελεί προϋπόθεση ώστε να αγο-
ράσει η ΕΚΤ τα ομόλογά τους. 

Επιπλέον, οι φόβοι της Γερμανίας για αύξηση του πληθωρισμού θα λειτουργήσουν μάλ-
λον αρνητικά στο ενδεχόμενο της μείωσης του βασικού επιτοκίου. 

Ο κ. Ντράγκι παρουσίασε και τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της τράπεζας για
το 2013, συμπεριλαμβανομένης μιας πρώτης προβολής για το 2014. 

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι θα μειώσει τις προοπτικές ανάπτυξής της, που το Σε-
πτέμβριο έδειχναν αύξηση 0,5%, καθώς η κρίση της ευρωζώνης έχει πλήξει πλέον και την
καρδιά της, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Σημειωτέον, ότι η ανάπτυξη στην πε-
ριοχή του ευρώ κατέγραψε πτώση 0,1% κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Παρόλα αυτά, η οικονομική εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξήθηκε απροσ-
δόκητα τον Νοέμβριο μετά την απόφαση του Eurogroup να βοηθήσει την Ελλάδα να δια-
τηρήσει τη θέση της στη ζώνη του ευρώ. Γι’ αυτό και πολλοί αναλυτές προβλέπουν έξοδο
από την κρίση το 2014. �

ΝEΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH EΝΩΣΗ
Yπάλληλος

δημόσιος
Έρευνα / Eπιμέλεια:

Kυριάκος Aνδρέου, Mόνιμος Γραμματέας A΄
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Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη
ισοδυναμεί με 1.2% του ΑΕΠ της ΕΕ

Τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ θα εξασφαλίσουν την
προσφορά θέσεων εργασίας και την περαιτέρω επιμόρ-
φωση ή κατάρτιση για τους νέους.

Γύρω στα 7,5 εκατομμύρια άτομα ηλικίας από 15 έως
24 ετών δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν ούτε ακολου-
θούν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Η οικονομική κρίση
δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εύρεση εργασίας.
Πάνω από ένας στους 5 νέους δεν εργάζεται. Στην Ελ-
λάδα και την Ισπανία η αναλογία αυτή είναι μεγαλύτερη,

καθώς 1 στους 2 νέους είναι άνεργος.
Για να βοηθήσει τους νέους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει μια δέσμη μέτρων, μεταξύ των

οποίων σύσταση προς τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα εγγύησης της
απασχόλησης και της κατάρτισης για τα άτομα κάτω των 25 ετών.

Με τη βοήθεια τέτοιων προγραμμάτων, οι χώρες της ΕΕ θα διασφαλίσουν ότι θα προ-
σφέρονται σε όλους τους νέους θέσεις εργασίας, συνεχής επιμόρφωση, θέσεις μαθητείας
ή κατάρτισης εντός 4 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή την απώλεια της
εργασίας τους.

Η Επιτροπή θα στηρίξει τα εθνικά προγράμματα χρηματοδοτώντας τα και δημιουργών-
τας δίκτυα ανταλλαγής ιδεών για τους καλύτερους τρόπους εξασφάλισης της απασχόλη-
σης, της κατάρτισης ή της μαθητείας των νέων.

Η Φινλανδία και η Αυστρία εφαρμόζουν ήδη παρόμοια προγράμματα τα οποία κοστίζουν
μεν χρήματα στους φορολογουμένους –περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ–, πολύ λιγότερα
όμως από το κόστος των επιδομάτων που θα έπρεπε διαφορετικά να καταβάλλονται στους
νέους.

Εκτός από τις σοβαρές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι οικογένειές τους,
το κόστος της ανεργίας των νέων ισοδυναμεί περίπου με το 1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ, ή με 150
δισ. ευρώ το έτος (που αντιστοιχούν στις καταβαλλόμενες παροχές στις οποίες προστί-
θενται απωλεσθέντα έσοδα από αμοιβές και φόρους).

Είναι επίσης σημαντικό να προσφέρουμε βοήθεια τώρα παρά να περιμένουμε την ανά-
καμψη της οικονομίας. Όσο πιο πολύ παραμένουν άνεργοι οι νέοι, χωρίς επαγγελματική
πείρα, τόσο πιο πολύ κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της αγοράς εργασίας όταν αρχίσει να
κινείται και πάλι η οικονομία. �

Το 1/4 του πληθυσμού της ΕΕ 
απειλείται με φτώχεια

Περί το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 120 εκατομμύρια άνθρωποι, τελούσαν υπό την
απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το
2011, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat που δόθηκε στη
δημοσιότητα. 

Το 24,2% του πληθυσμού των 27 χωρών της ΕΕ, 119,6
εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν αντιμέτωποι με την απειλή

αυτή τον περασμένο χρόνο ( έναντι 23,4% το 2010) εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την απειλή της φτώχειας τοπο-

θετούνται στη Βουλγαρία, 49%, την Ρουμανία και τη Λετονία, 40%, καθώς και στην Ελ-
λάδα, 31% (έναντι 27,7% το 2010). Τα μικρότερα ποσοστά κατεγράφησαν στην Τσεχική
Δημοκρατία, 15%, στη Σουηδία και την Ολλανδία, 16%, καθώς και στην Αυστρία και το
Λουξεμβούργο , 17%. 

Τα ποσοστά παραμένουν σταθερά για το 2010 και το 2011 για τη Γερμανία και τη Γαλ-
λία, στο 19,9% και το 19,3% αντίστοιχα.

Το 2011 το 14,5% των Κυπρίων ζούσε στα όρια της φτώχειας, ενώ σχεδόν ένας στους τέσ-
σερις Κύπριους πληρούσε τουλάχιστον ένα από τα τρία κοινοτικά κριτήρια που χαρακτη-
ρίζουν τη φτώχεια.

Οι άνθρωποι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία από
τις τρεις μορφές αποκλεισμού: κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές εισφορές, σοβαρή
έλλειψη υλικών αγαθών (αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, θέρμανσης, κατανάλωσης
πρωτεϊνών), πολύ χαμηλή απασχόληση ( νοικοκυριά όπου οι ενήλικες χρησιμοποίησαν λι-
γότερο από το 20% του δυναμικού τους για εργασία). 

Στο σύνολο της ΕΕ, το 17% του πληθυσμού απειλείται με υποβιβασμό του επιπέδου ζωής
του κάτω από το όριο της φτώχειας, το 9% βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υλικής ένδειας
και το 10% ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. 

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία δημοσιεύονται τη στιγμή που διάσταση απόψεων επικρα-
τεί μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για τις δαπάνες της ευρωπαϊκής επισιτιστικής βοήθειας
που προβλέπονται στον προϋπολογισμό 2014-2020 της ΕΕ. Το πρόγραμμα αυτό αμφι-
σβητείται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Βρετανία, που
θεωρούν ότι η βοήθεια σε τρόφιμα για τα φτωχότερα στρώματα πρέπει να παραμείνει υπό
την ευθύνη του κάθε κράτους. �

Διατηρεί το επιτόκιο, αναπροσαρμόζει
τις προβλέψεις η ΕΚΤ

Επέκταση διαδικτυακής 
υπηρεσίας EURES 

Η διαδικτυακή υπηρεσία της ΕΕ για την απασχόληση θα επεκταθεί
για να συμπεριλάβει περισσότερες κενές θέσεις εργασίας και να ικανο-
ποιεί τις ανάγκες ακόμη περισσότερων ανέργων.

Με τον αριθμό των ανέργων να έχει φθάσει τα 25 εκατομμύρια, η δη-
μιουργία απασχόλησης αποτελεί σήμερα προτεραιότητα για την ΕΕ. Για
πολλούς, μια λύση είναι η αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ
όπου υπάρχουν κενές θέσεις που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους

προσόντα. Και, όμως, θέσεις εργασίας υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη: ο αριθμός των θέσεων
εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν αυξάνεται συνεχώς από τα μέσα του 2009, ιδίως
σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως οι ΤΠ, οι τηλεπικοινωνίες και η πράσινη οικονομία.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, η Επιτροπή αποφάσισε να αναπροσαρμόσει
την πανευρωπαϊκή υπηρεσία προσφοράς απασχόλησης – EURES – έτσι ώστε να ικανοποι-
ηθούν καλύτερα οι ανάγκες τόσο των ανέργων όσο και των εργοδοτών. Το δίκτυο αυτό δη-
μόσιων υπηρεσιών απασχόλησης καλύπτει σήμερα έως και το 40% των διαθέσιμων θέσεων
εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες και φιλοξενεί μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με 750.000
βιογραφικά. 

Στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής το EURES θα επεκταθεί για να προσφέρει ακόμη πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας με τη συμπερίληψη στο δίκτυο ιδιωτικών γραφείων εύρεσης
εργασίας. Την πιστοποίηση και εποπτεία αυτών των γραφείων θα αναλάβουν εθνικές υπη-
ρεσίες που θα δημιουργηθούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.  Με τη νέα αυτή στρατηγική,
το EURES θα βοηθά κυρίως τους νέους ανέργους να βρουν δουλειά ή να ενταχθούν σε κά-
ποιο πρόγραμμα μαθητείας ή επιμόρφωσης. 

Ο ιστότοπος προσφοράς εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν και παρέχει πλη-
ροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, σε 25
γλώσσες. Στο EURES συμμετέχουν οι 27 χώρες της ΕΕ, και η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λι-
χτενστάιν και η Ελβετία.

Οι μεταρρυθμίσεις του EURES προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013. �

Περισσότερες από 100 προσωπικό-
τητες της Ευρώπης από τους τομείς
της εκπαίδευσης, της τέχνης, της λο-
γοτεχνίας, των οικονομικών, της φι-
λοσοφίας και του αθλητισμού απέ-
στειλαν ανοικτή επιστολή προς τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων
της ΕΕ εκφράζοντας την υποστήριξή

τους στο απειλούμενο πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδα-
στών Erasmus. 

Οι προσωπικότητες που υπογράφουν την επιστολή προ-
έρχονται από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται ο ισπανός σκηνοθέτης κ. Pedro Almo-
dovar, ο Πρόεδρος του ποδοσφαιρικού συλλόγου Μπαρ-
τσελόνα κ. Sandro Rosell, ο βραβευμένος με το βραβείο
Nόμπελ καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης και διάφοροι

Ολυμπιονίκες.
Αντιδρούν στις ανησυχίες για την ενδεχόμενη δραστική

μείωση τόσο του αριθμού των φοιτητών όσο και των υπο-
τροφιών, λόγω των έντονων αντιπαραθέσεων σχετικά με
τους προϋπολογισμούς της ΕΕ για το 2012 και το 2013. Το
πρόγραμμα καταγράφει ήδη έλλειμμα ύψους 90 εκατ. ευρώ
φέτος και εκφράζονται φόβοι ότι η κατάσταση θα επιδει-
νωθεί το 2013. 

Την τελευταία 25ετία, το Erasmus έδωσε τη δυνατότητα
σε σχεδόν τρία εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να σπου-
δάσουν στο εξωτερικό. Πιο πρόσφατα, υποστήριξε επίσης
προσλήψεις σε εταιρείες του εξωτερικού. Μια ολόκληρη γε-
νιά έμαθε τι σημαίνει να ζει κανείς και να εργάζεται μαζί με
άτομα από άλλο πολιτισμό και να αναπτύσσει τις δεξιότη-
τες και την προσαρμοστικότητα που έχουν ζωτική σημασία
στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Η επιστολή προειδοποιεί ότι, αν οι προϋπολογισμοί της
ΕΕ για το 2012 και το 2013 δεν επαρκούν για την εκπλή-
ρωση των υποσχέσεων που έχουν δοθεί στους φοιτητές με
βάση προειλημμένες δεσμεύσεις, «χιλιάδες θα μπορούσαν
να χάσουν μια εμπειρία ικανή να τους αλλάξει τη ζωή».

Η απειλή κατά του προγράμματος δεν θα μπορούσε να
έρθει σε χειρότερη χρονική στιγμή για τους νέους της Ευ-
ρώπης. Η ανεργία των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών αυξή-
θηκε κατά 50% από την έναρξη της κρίσης και, σήμερα,
ένας στους πέντε νέους Ευρωπαίους – πάνω από 5 εκατομ-
μύρια – είναι χωρίς εργασία.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος για θέ-
ματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας,
εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δημοσιοποίηση της
επιστολής. �

Ευρωπαϊκές προσωπικότητες υποστηρίζουν το Erasmus



Yπάλληλος
δημόσιος

Έως το 2020 επεκτείνεται η ισχύς 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Σχεδόν 200 κράτη επέκτειναν το Σάββατο
την ισχύ του Πρωτοκόλλου του Κιότο για
την καταπολέμηση των κλιματικών αλλα-
γών ως το 2020, αποτρέποντας μια νέα απο-
τυχία στις προσπάθειες που καταβάλλει ο
ΟΗΕ να σταματήσει η αύξηση των παγκό-
σμιων εκπομπών των αερίων που προκα-
λούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η οκταετής επέκταση πέραν του 2012
του αποδυναμωμένου αυτού σχεδίου του
ΟΗΕ για την καταπολέμηση της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη το διατηρεί ζωντανό
ως το μόνο νομικά δεσμευτικό σχέδιο για
την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. 

Ωστόσο, η απόφαση αυτή υπονομεύτηκε
από την αποχώρηση της Ρωσίας, της Ιαπω-
νίας και του Καναδά. 

Αυτοί που το συνυπογράφουν αναλογούν
τώρα στο 15% των παγκοσμίων εκπομπών
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

Για πρώτη φορά αποφασίστηκε ότι τα
πλούσια κράτη θα πρέπει να κινηθούν προς
την αποζημίωση φτωχότερων κρατών που
υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής.

«Σας ευχαριστώ όλους για την καλή θέ-
ληση και την σκληρή εργασία για να προ-
χωρήσει η διαδικασία» δήλωσε ο προ-
εδρεύων της διάσκεψης του ΟΗΕ, αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης του Κατάρ

Αμπντάλα μπιν Χαμάντ αλ Ατίγια στο
τέλος των μαραθώνιων συνομιλιών στην
Ντόχα.

Ο εκπρόσωπος της Μόσχας δήλωσε ότι η
Ρωσία, μαζί με την Λευκορωσία και την Ου-
κρανία, αντιτίθενται στην απόφαση για την
επέκταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο
πέραν του 2012. 

Η Ρωσία ήθελε λιγότερο αυστηρά όρια
όσον αφορά τη χρήση του «θερμού αέρα»,
όπως είναι γνωστό το πλεόνασμα που
υπάρχει βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο
στις ποσοστώσεις των εκπομπών των αε-
ρίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, το οποίο για τον CO2 αντιστοιχεί
σε 13 δισεκατομμύρια τόνους.

Πολλές χώρες ανησυχούν για τη χρήση
αυτών των πιστώσεων «θερμού αέρα», επι-
χειρηματολογώντας ότι θα επιτρέψουν τη
μείωση των αερίων που προκαλούν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου μόνον στα χαρτιά.

Ένα σύνολο αποφάσεων που ελήφθησαν
στη διάσκεψη στην Ντόχα αναβάλει ως το
2013 την συζήτηση για τα αιτήματα των
αναπτυσσόμενων χωρών για περισσότερα
χρήματα ώστε να μπορέσουν να αντιμετω-
πίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Όλες οι πλευρές δηλώνουν ότι οι αποφά-
σεις της Ντόχα υπολείπονται κατά πολύ
από τους στόχους που είχαν θέσει οι επι-
στήμονες για αποφασιστικότερη δράση που
θα βοηθούσε να αποτραπούν περισσότεροι
καύσωνες, αμμοθύελλες, πλημμύρες, ξηρα-
σίες και μεγαλύτερη άνοδος της στάθμης
της θάλασσας.

Φέτος οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα αναμένεται να αυξηθούν κατά
2,6% και είναι περισσότερο από 50% υψη-
λότερες από ό,τι ήταν το 1990. Η πρόσφατη
αύξηση προέρχεται κυρίως από τις αναδυό-
μενες οικονομίες, των οποίων ηγούνται η
Κίνα και η Ινδία. �

Ανησυχία στις αγορές φαίνεται 
να προκαλεί η παραίτηση Μόντι 

Εκπλήσσοντας τους αναλυτές με
μια «μάλλον απροσδόκητη» κίνηση, ο
τεχνοκράτης πρωθυπουργός της Ιτα-
λίας, Μάριο Μόντι, ανακοίνωσε το
Σάββατο στο πλαίσιο δίωρης συνάν-
τησης που είχε με τον πρόεδρο της
χώρας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, την
«αμετάκλητη» απόφασή του να πα-
ραιτηθεί αμέσως μετά την επικείμενη
έγκριση του προϋπολογισμού του
2013, κοινώς περίπου τρεις μήνες πριν
από το προγραμματισμένο.

Σημειώνεται πως ο επίμαχος προϋπολογισμός αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Δε-
κέμβριο, ενώ κανονικά η θητεία Μόντι θα έληγε τον ερχόμενο Απρίλιο. Δεδομένων των πα-
ραπάνω, η απόφαση του τεχνοκράτη να φύγει «πριν την ώρα του», επισπεύδει τις πολιτι-
κές εξελίξεις στην Ιταλία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών
εκλογών, ενδεχομένως ακόμη και στις αρχές του Φεβρουαρίου (η ημερομηνία μένει να
αποφασιστεί από τον πρόεδρο Ναπολιτάνο), ενώ ταυτόχρονα ρίχνει λάδι στη φωτιά της
ευρωπαϊκής ανησυχίας, καθώς η Ευρωζώνη το μόνο που δεν θα ήθελε να δει στην παρούσα
φάση είναι την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της να επιστρέφει σε τροχιά αποσταθεροποί-
ησης.

Ενδεικτική της διεθνούς αναστάτωσης είναι και η άμεση παρέμβαση του προέδρου της
Κομισιόν, κ. Μπαρόζο, ο οποίος ζήτησε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις Μόντι, καθότι
η κρίση εξακολουθεί να... παραμονεύει. Πάντως, προκειμένου να δικαιολογήσει την από-
φασή του, ο 69χρονος Μόντι επικαλέστηκε ως βασική αιτία την πρόσφατη κίνηση της ιτα-
λικής Κεντροδεξιάς, εν προκειμένω του μπερλουσκονικού Λαού της Ελευθερίας (PDL),
να αποσύρει τη στήριξή της προς την κυβέρνηση Μόντι, μια κίνηση η οποία για τον ίδιο
ισοδυναμεί με «πρόταση μομφής».

Στο άκουσμα της απόφασης του Μόντι περί πρόωρης παραίτησης, κάποιοι στο στρατό-
πεδο της μπερλουσκονικής Δεξιάς πανηγύρισαν. Αντιθέτως, το Κεντροαριστερό Δημο-
κρατικό Κόμμα (PD) του Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι εξέφρασε τον σεβασμό του στον Μόντι
(τον οποίο χαρακτήρισε «αξιοπρεπή») κι έστρεψε τα πυρά του στον «ανεύθυνο» Μπερ-
λουσκόνι, τονίζοντας ωστόσο παράλληλα πως αυτό είναι έτοιμο να εγκρίνει τον προϋπο-
λογισμό «το ταχύτερο δυνατόν», προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τις πρόωρες εκλο-
γές.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Μόντι δεν παρέλειψε κι αυτός να αφήσει αιχμές εναντίον
του Μπερλουσκόνι υποστηρίζοντας από τις Κάνες, όπου βρέθηκε για να πάρει μέρος σε πο-
λιτικοοικονομικό φόρουμ, πως η Ιταλία δεν πρέπει να επιστρέψει στο παρελθόν ούτε στον
λαϊκισμό. «Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να τονωθεί η ανάπτυξη. Είμαι πεπεισμένος
ότι όποιο και αν είναι το χρώμα της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί μετά τη δική μου, θα
υπερισχύσει η σωφροσύνη των ανδρών και των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην
ιταλική πολιτική», σημείωσε ο Μόντι. �
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Ένα τρισ. ευρώ χάνονται στην ΕΕ 
λόγω φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής

Το σύμφωνο φορολόγησης με 
την Ελβετία εξοργίζει τους Γερμανούς 

Στις στατιστικές βελτιώνεται συνεχώς. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Διαφά-
νειας, η Γερμανία ήταν εφέτος η 13η λιγότερο
«διεφθαρμένη» χώρα στον κόσμο - πέρυσι
ήταν 14η , πρόπερσι ακόμη πιο πίσω. Όμως η
φοροδιαφυγή έχει γίνει «λαϊκό» σπορ. Τα
«μαύρα» χρήματα που έχουν «παρκάρει» οι
γερμανοί φοροφυγάδες στην Ελβετία προ-

σεγγίζουν, σύμφωνα με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς, τα 200 δισ. ευρώ. Γι' αυτό και
το σύμφωνο φορολόγησης, που συνομολόγησαν τον Σεπτέμβριο του 2011 η Βέρνη και το
Βερολίνο, γιορτάστηκε κατ' αρχάς ως κορυφαία πράξη αποκατάστασης της φορολογικής
δικαιοσύνης. 

Όμως η ευφορία δεν κράτησε πολύ. Τα μέσα ενημέρωσης ανακάλυψαν σύντομα ότι το
σύμφωνο δίνει υπέρμετρη άφεση αμαρτιών - έναντι σχετικά μικρών προστίμων - και ότι
συγχρόνως ανοίγει παράθυρα σε πολλούς από αυτούς να αποφύγουν κάθε νομική και οι-
κονομική δίωξη. 

Το σύμφωνο, εν συντομία, προβλέπει την επιβολή ενός κατώτατου συντελεστή φορο-
λόγησης 21% και ενός ανώτατου 41% στις παράνομες καταθέσεις γερμανών πολιτών σε ελ-
βετικές τράπεζες. Αυτό ισχύει αναδρομικά για μία δεκαετία - με αρχή το 2012. Σε περί-
πτωση που ο φοροφυγάς προβεί σε αυτοκαταγγελία, αποφεύγει την ποινικοποίηση.  «Σύμ-
φωνο-φάρσα» λέει σχετικά η μη κυβερνητική οργάνωση «Tax Justice Network». Οι
αδυναμίες του είναι η δυνατότητα παράκαμψης του συμφώνου μέσω της παρεμβολής ελ-
βετικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν φορολογούνται από τη Γερμανία και η εξαίρεση του
περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων από τη φορολόγηση.

Ανεξάρτητα από αν το παρόν σύμφωνο είναι καλό ή κακό, η έλλειψή του στο παρελθόν
ήταν η αιτία για την εμφάνιση ενός νέου επόμενου «φρούτου»: των λεγόμενων «φορολο-
γικών CD», που πήρε σύντομα βιομηχανική μορφή. 

Τέτοιοι ηλεκτρονικοί δίσκοι, που εμπεριέχουν τα κλεμμένα προσωπικά δεδομένα εκα-
τοντάδων φοροφυγάδων, προσφέρονται ήδη από το 2006 προς πώληση στα υπουργεία
Οικονομικών των γερμανικών κρατιδίων.  Οι εισπράξεις από τους «μεταμελημένους» φο-
ροφυγάδες ξεπερνούν ήδη τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γερμανία δεν υπάρχει νομική
αμφισβήτηση γι' αυτό. Το ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο της Καρλσρούης απο-
φάνθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 ότι η αξιοποίηση των CD συνάδει πλήρως προς το Σύν-
ταγμα και τους νόμους. �

Το αστρονομικό ποσό του ενός τρισ.
ευρώ χάνεται κάθε χρόνο στην ΕΕ λόγω της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, γε-
γονός που αποτελεί απειλή κατά της φορο-
λογικής δικαιοσύνης. 

Και όπως δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος
για θέματα φορολογίας, Α. Σεμέτα, «σε μια
ενιαία αγορά, σε μια παγκοσμιοποιημένη
οικονομία, οι εθνικές αναντιστοιχίες και τα
‘παραθυράκια’ αποτελούν παιχνίδια στα
χέρια εκείνων που επιδιώκουν να διαφεύ-
γουν από τη φορολόγηση. Μια ισχυρή και
συνεκτική θέση της ΕΕ κατά των φοροφυ-
γάδων, και εκείνων που τους διευκολύνουν,
είναι επομένως ουσιαστικής σημασίας». 

Υπό το πρίσμα αυτό, η Κομισιόν παρου-
σίασε σχέδιο δράσης για την αποτελεσμα-
τικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής στην ΕΕ. Το σχέδιο
παρουσιάζει μια συνολική δέσμη μέτρων,
για το παρόν και το μέλλον, και αποσκοπεί
να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν
τις φορολογικές βάσεις τους και να ανα-
κτήσουν δισεκατομμύρια ευρώ που τους

οφείλονται νομίμως.
Ως ένα πρώτο άμεσο μέτρο, η Επιτροπή

ενέκρινε δύο συστάσεις. Η πρώτη προβλέ-
πει μια ισχυρή στάση της Ευρώπης έναντι
των φορολογικών παραδείσων. Με τη
χρήση κοινών κριτηρίων, τα κράτη μέλη κα-
λούνται να προσδιορίσουν τους φορολογι-
κούς παραδείσους και να τους θέσουν σε
εθνικές μαύρες λίστες.

Η δεύτερη προτείνει τρόπους για την αν-
τιμετώπιση των νομικών τεχνικών λεπτο-
μερειών και των “παραθύρων”, που ορισμέ-
νες εταιρείες εκμεταλλεύονται για να απο-
φύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Τα κράτη- μέλη ενθαρρύνονται να βελτιώ-
σουν τις συμβάσεις τους περί διπλής φορο-
λογίας, ώστε να αποφεύγεται η απουσία
φορολόγησης.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας
κατά της φοροδιαφυγής την Παρασκευή
πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία των Ευ-
ρωπαϊκών Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρε-
σιών (EPSU) και της ΠΑΣΥΔΥ.  Μετά το
πέρας της συνεδρίας n Nadja Salson, Ανώ-
τερη Λειτουργός της EPSU, μιλώντας στα
ΜΜΕ τόνισε πως στην Ευρώπη, τα ελλείμ-
ματα και η χρηματοπιστωτική κρίση αποτε-
λούν στην ουσία κρίση φοροδιαφυγής.

Αναφορικά με την εκτίμηση για το ένα
τρις που χάνονται λόγω φοροδιαφυγής, είπε
πως πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό , το
οποίο αν μπορούσαν οι Κυβερνήσεις να το
εισπράξουν, το πρόβλημα των ελλειμμάτων
θα λυνόταν μέσα σε λίγα χρόνια. �
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Τετραπλή βράβευση του Μίκαελ Χάνεκε
«Μια γιορτή για τον αυστριακό κινηματογράφο», τονίζουν

οι κριτικοί, αποτελεί ο νέος «θρίαμβος» του μεγάλου Αυ-
στριακού δημιουργού Μίκαελ Χάνεκε, με την τετραπλή βρά-
βευσή του στην 25η διοργάνωση των Βραβείων Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου στη Μάλτα.

Η ταινία «Αγάπη» του διακεκριμένου σκηνοθέτη απέσπασε
και τις τέσσερις κυριότερες διακρίσεις του ευρωπαϊκού φε-
στιβάλ, δηλαδή, το βραβείο καλύτερης ταινίας, το βραβείο

καλύτερης σκηνοθεσίας, το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου (Ζαν Λουί Τρεντινιάν) και
το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου (Εμανουέλ Ριβά).

Με τη νέα βράβευση της «Αγάπης», ως καλύτερης ταινίας από τα Βραβεία Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου (τον Μάιο είχε κατακτήσει τον «Χρυσό φοίνικα» στο Φεστιβάλ των Καν-
νών), ο 70χρονος Χάνεκε είναι ο μόνος Ευρωπαίος σκηνοθέτης στην ιστορία του θεσμού,
που τιμάται για τρίτη φορά με τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία αποκαλείται «ευρωπαϊκό
Όσκαρ».

Είχαν προηγηθεί, το 2005, η βράβευσή του με συνολικά πέντε βραβεία για την ταινία
«Cache», στην οποία πραγματευόταν το δράμα της διαχείρισης στη Γαλλία του πολέμου
της Αλγερίας και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2009, η βράβευση με τρία βραβεία της ται-
νίας του «Η άσπρη κορδέλα». 

Μετά την προχθεσινή απονομή των βραβείων στη Μάλτα, ο πολυβραβευμένος Αυ-
στριακός σκηνοθέτης διακήρυξε εκ νέου την «αγάπη» του για τον Ευρωπαϊκό Κινηματο-
γράφο, επειδή «πρόκειται για κινηματογράφο των συγγραφέων», όπως δήλωσε χαρακτη-
ριστικά. �

Το βραβείο Γκονκούρ Ποίησης 
στον Ζαν-Κλοντ Πιρότ

Το βραβείο Γκονκούρ Ποίησης 2012, το οποίο ονομάστηκε
Ρομπέρ Σαμπατιέ προς τιμήν του συγγραφέα και ποιητή που απε-
βίωσε τον περασμένο Ιούνιο, κέρδισε  ο Βέλγος συγγραφέας Ζαν-
Κλοντ Πιρότ για το σύνολο του έργου του, ανακοίνωσε η Ακα-
δημία Γκονκούρ.

Συγγραφέας και ζωγράφος, μεγάλος ταξιδευτής στα νιάτα του,
ο Ζαν-Κλοντ Πιρότ γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1939 στη

Ναμίρ του Βελγίου.  
Μυθιστοριογράφος, χρονογράφος, εκδότης και ποιητής, έχει εκδώσει περίπου 50 βιβλία,

άρθρα, ποιήματα και προλόγους. Ως ζωγράφος, είναι επίσης δημιουργός πολλών πινάκων.
Μεταξύ των τελευταίων βιβλίων του είναι τα «Ένα ταξίδι το φθινόπωρο», «Απών από τη

Βαγδάτη», «Πέρασμα σκιών», «Ο μαγικός περίπατος και άλλα ποιήματα» και «Νυκτερινή
αποστολή γύρω από τη σπηλιά μου».

Ο Ζαν-Κλοντ Πιρότ τιμήθηκε το 2012 με το Μεγάλο Βραβείο Ποίησης της Γαλλικής Ακα-
δημίας, ενώ το 2011 είχε τιμηθεί με το Βραβείο Απολλιναίρ.  Έχει τιμηθεί στο παρελθόν με
το βραβείο Μορίς Καρέμ και το βραβείο Κοβάλσκι το 2008, καθώς και με το βραβείο του Ντε
Μαγκό το 2006, το βραβείο Μαργκερίτ Ντιράς και το βραβείοΒαλερί Λαρμπό το 2002. �

Βράβευση Κύπριας εκπαιδευτικού 
από τη Microsoft

Η Microsoft Corp πραγματοποίησε το ετήσιο παγκόσμιο
της φόρουμ «Partners in Learning» (Συνεργάτες στη Μά-
θηση) επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην εκπαίδευση
με την ανανέωση του προγράμματος για ακόμη πέντε χρόνια.

Κυριότεροι στόχοι της Microsoft με αυτή την ανανέωση της
δέσμευσής της είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του προγράμ-
ματος «Συνεργάτες στη Μάθηση» με την αύξηση του αριθμού
των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών στα 20 εκατομμύρια, από

το σύνολο των 75 εκατομμυρίων που υπάρχουν σε παγκόσμια κλίμακα, μέχρι και το 2018.
Σημαντική ήταν η συμμετοχή της Κύπριας εκπαιδευτικού Μαρίας Λοίζου Ραουνά η οποία

ανάμεσα σε 500 συνέδρους επιλέγηκε σε συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» με 15 άλλους
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Συνεργάτες στη Μάθηση». 

Στο τέλος της διαδικασίας, η κ. Ραουνά βραβεύτηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό για την
εφαρμογή «Ένας Μαθητής – Ένας Υπολογιστής» που έχει να κάνει με την αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιλογή της εφαρμογής της κ. Ρα-
ουνά έγινε από ανάμεσα 250 χιλιάδες εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει φέτος παγ-
κοσμίως. �

Απονεμήθηκαν τα βραβεία Κένεντι 2012
Το θρυλικό συγκρότημα Led Zeppelin βραβεύτηκε, μαζί

με άλλους καλλιτέχνες και ηθοποιούς, για τη συμβολή
τους στις τέχνες και την προσφορά τους στον αμερικα-
νικό πολιτισμό, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Κέντρο Κένεντι. 

Η τελετή απονομής των βραβείων έγινε σε ειδική δε-
ξίωση στο Λευκό Οίκο, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο των
ΗΠΑ, Barack Obama, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί στην

αμερικανική τηλεόραση στις 26 Δεκεμβρίου στο CBS. 
Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που βραβεύτηκαν για επιτεύγματα ζωής ήταν ο ηθο-

ποιός Dustin Hoffman, ο παρουσιαστής David Letterman, ο θρυλικός κιθαρίστας των
Blues Buddy Guy, η μπαλαρίνα Natalia Makarova και τα εν ζωή μέλη του συγκροτήματος
Led Zeppelin, John Paul Jones, Jimmy Page και Robert Plant. 

«Προσπάθησα, με τους συνεργάτες μου, να γράψουμε έναν λόγο που να συνδυάζει το
μπαλέτο με τους Led Zepellin, αλλά μια τέτοια ομαλή μετάβαση ήταν αδύνατη», δήλωσε ο
πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγο πριν παρουσιάσει τις τιμώμενες προσωπικότητες. 

«Ο Dustin Hoffman είναι μεγάλος μπελάς», είπε αστειευόμενος ο Robert De Niro πα-
ρουσιάζοντας τον αξιόλογο ηθοποιό. «Με ενέπνευσε να γίνω και εγώ μεγάλος μπελάς» συ-
νέχισε γελώντας. 

Η Hillary Clinton, κατά τη διάρκεια δείπνου που οργανώθηκε για τους νικητές των βρα-
βείων, τόνισε ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες πρέπει να κατέχουν και την τέχνη της δι-
πλωματίας, καθώς έκανε πρόποση προς τιμήν της Makarova, τη θρυλική μπαλαρίνα στη
Σοβιετική Ένωση, η οποία αποστάτησε το 1970. �
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Έκκληση για πρόσβαση στον πολιτισμό
από προσωπικότητες

Δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες των γραμμάτων και των
τεχνών, ανάμεσά τους τέσσερις νομπελίστες, απευθύνουν έκ-
κληση, ώστε «η ανάγνωση, η γραφή και η πρόσβαση στην
πληροφορία να αποτελέσουν μέρος των προτεραιοτήτων της
έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Όταν επέρχεται ανθρωπιστική καταστροφή, οι πρώτες
βοήθειες δίδονται στους τραυματίες που πρέπει να σωθούν,

στη μέριμνα για τα τρόφιμα, τους άστεγους και την ένδυση», αλλά μετά την καταστροφή
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για ανάγνωση, γραφή, επικοινωνία, τονίζουν οι υπογρά-
φοντες την έκκληση, μεταξύ τους οι νομπελίστες Λογοτεχνίας Τόνι Μόρισον (ΗΠΑ), Τζον
Μάξγουελ Κούτσι (Νότια Αφρική), Ντόρις Λέσινγκ (Βρετανία) και ο νομπελίστας Ειρήνης
Φρέντερικ Βίλεμ ντε Κλερκ (Νότια Αφρική).

«Η θεραπεία και η αποκατάσταση προϋποθέτει επίσης τη δυνατότητα ανάγνωσης και
επικοινωνίας», γράφουν στην έκκλησή τους, κάνοντας λόγο για «την επιτακτική ανάγκη
για ανάγνωση».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της γαλλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Bibliotheques
sans frontieres (BSB/Βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα). �

Βιέννη:  Η πρωτεύουσα με 
την καλύτερη ποιότητα ζωής 

Η αυστριακή πρωτεύουσα προσφέρει στους κατοίκους της
την καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με όλες τις άλλες πό-
λεις στον υπόλοιπο κόσμο και η Βαγδάτη τη χειρότερη, ενώ
στην Ευρώπη η Αθήνα έχει αρνητική πρωτιά εξαιτίας της κρί-
σης χρέους, σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έρευνα της
εταιρείας συμβούλων Mercer.

Η Βιέννη με τους 1,7 εκατομμύρια κατοίκους βρίσκεται για
τέταρτο συναπτό έτος στην κορυφή του καταλόγου καθώς

διαθέτει μία έντονη πολιτιστική ζωή σε συνδυασμό με αποτελεσματική υγειονομική περί-
θαλψη και λογικές τιμές ενοικίων. 

Η πολυτελής αρχιτεκτονική της από την εποχή της αυτοκρατορίας των Αψβούργων την
καθιστούν πόλο έλξης των τουριστών. Το αξιόπιστο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς
κοστίζει μόλις ένα ευρώ την ημέρα για την ετήσια κάρτα μετακινήσεων στην πόλη. 

Η Mercer βασίζεται σε 39 κριτήρια αξιολόγησης των πόλεων, όπως η πολιτική σταθερό-
τητα, η υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία, η εγκληματικότητα, η ψυχαγωγία και το δίκτυο
μαζικής μεταφοράς. Παρά την κρίση χρέους, η Ευρώπη συμμετέχει στη λίστα του 2012 σε
15 από τις 25 πρώτες θέσεις της. �

Μια ώρα επιπλέον ύπνου τη μέρα 
«ρίχνει» την πίεση

Μια ώρα επιπλέον ύπνου την ημέρα την υπέρταση φαίνεται
πως κάνει πέρα, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη των
ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ.

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ειδικοί εξέτασαν τις περι-
πτώσεις 22 μεσήλικων ανδρών και γυναικών, των οποίων ο
νυχτερινός ύπνος δεν ξεπερνούσε σε διάρκεια τις επτά ώρες

και είχαν ξεκινήσει να εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια υπέρτασης.
Η έλλειψη ύπνου και η στρεσογόνος καθημερινότητα έχουν συνδεθεί με τον αυξημένο

κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την ικα-
νότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τα επίπεδα των ορμονών που σχετίζονται με το στρες
και μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Τα νέα ευρήματα των αμερικανών επιστημόνων έρχονται για πρώτη φορά να υποδείξουν
ότι η αρτηριακή πίεση μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο αυξάνοντας απλώς την διάρκεια του νυ-
χτερινού ύπνου. �

Η κατανάλωσή ντοματών περιορίζει 
τη μελαγχολία 

Την τιμητική τους φαίνεται ότι έχουν οι ταπεινές ντοματούλες,
καθώς, σύμφωνα με ευρήματα κινέζων και ιαπώνων επιστημόνων, η
κατανάλωσή τους μερικές φορές την εβδομάδα μειώνει κατά 50%
την πιθανότητα κατάθλιψης.

Οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα που σχετίζονταν με τη νοη-
τική υγεία και τις διατροφικές συνήθειες σχεδόν 1.000 ανδρών και
γυναικών ηλικίας 70 ετών και άνω.

Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης τους, που παρουσιάζονται στο επιστημονικό έν-
τυπο «Journal of Affective Disorders», όσοι από τους συμμετέχοντες έτρωγαν τομάτες 2-6
φορές την εβδομάδα είχαν κατά 46% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη συγ-
κριτικά με όσους τις κατανάλωναν λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα. Η καθημερινή
κατανάλωση τομάτας έδειξε να «ρίχνει» τον κίνδυνο κατά 52%. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανάλωση άλλων φρούτων και λαχανικών δεν συνο-
δευόταν από παρόμοια οφέλη ως προς την ψυχική ισορροπία. � 
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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. … επόκ: Τότε κυριαρχούσε η
ανέμελη ζωή – Σύρος πολιτικός.
2. Μυθική της … Περσεφόνης –
Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
3. Βίλχελμ … : Γερμανός λογοτέ-
χνης – Υιοθετημένα.
4. Χάμω (επίρ.) – Διπλό … χο-
ρεύεται.
5. Δεν είναι αρρωστιάρης – Συ-
νήθως δηλώνει τοπικό προσδιο-
ρισμό.
6. Είδος πλέξης με σχέδια – Συγ-
κεκριμένη θέση στο μπάσκετ.
7. Στρατιωτικό παράγγελμα –
Μονάδα μέτρησης μήκους.
8. Η βάση των … κεφτέδων –
Διεθνής Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών.
9. Υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια – Έλλη … : Ελληνίδα δημοσιογράφος.
10. Μόλις – Η ανώτατη αθλητική αρχή της Δημοκρατίας – Σάλτσα.
11. Αρνητικό μόριο - … Βενγκέρ: προπονητής της Άρσεναλ – Δικά σου (αρχ.)
ΚΑΘΕΤΑ
1. «Κάτω απ’ τη …»: Σύνθεση του Γιάννη Σπανού – Ο θείος… : περιπαικτική αναφορά για
τις … ΗΠΑ.
2. Καθόλου εκνευρισμένα – Διαθέτει σωματική δύναμη.
3. Δεν αφήνει … επιλογή.
4. Όποιος έχει πολύ πιπέρι βάζει και στα … : λαϊκή παροιμία – Πρόθεση.
5. Γρήγορα – Συνεχόμενα στο … ακρωτήρι.
6. Απρεπής – Εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε το Δαρείο.
7. Τα εξανεμίζει η … ακρίβεια – Σημαντική Υπηρεσία της Αστυνομίας.
8. Σύνολο ομοειδών πραγμάτων – Αραβική Δημοκρατία.
9. Διαστημικό όπλο για καταστροφή δορυφόρων – Είναι … άσχετος.
10. Αρχικά πολιτικού κόμματος της Ελλάδας – Χουάν Μανουέλ … :Ισπανός τραγουδι-
στής – Αναφορική αντωνυμία (αρχ.).
11. Λίμνη της Νέας Ζηλανδίας – Αλ … : τέμενος που βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς
Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

KY¶PIAKH ¢HMOKPATIA
————

KPATIKO §AXEIO
A�ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÏ‹ÚˆÛË˜ ·Ú. 41/2012 ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘

�Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

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  5252

2. A�fi �40 5 Ï·¯ÓÔ› �Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  7954

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  856

2. A�fi �10 50 Ï·¯ÓÔ› �Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  422

3. A�fi �10 50 Ï·¯ÓÔ› �Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  493

™E ¢YO æHºIA
————

1. A�fi �4 500 Ï·¯ÓÔ› �Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  85

2. A�fi �4 500 Ï·¯ÓÔ› �Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ  80
*  TZAK¶OT:

E¶EI¢H TO §AXEIO ME API£MO 35876 ¶EPI§AMBANETAI META•Y TøN A¢IA£ETøN §AXEIøN, TO ¶O™O TøN �50.000 ª���º�ƒ�-

���  ™��¡  �¶�ª�¡�  �μ¢�ª�¢���� 	§�ƒø™� ª� �ƒ. 1/13 ¶�À £� °�¡�� ™��™ 23 ��¡�À�ƒ��À 2013, O¶OY O ¶PøTO™ TYXEPO™

£A KEP¢I™EI �100.000.

™ 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˜ 50.000 35876

�
�	¶��*

2Ô˜ 1.000 55036

3Ô˜ 400 29864

4Ô˜ 400 15572

5Ô˜ 400 25025

6Ô˜ 200 12787

7Ô˜ 200 32043

8Ô˜ 200 55823

9Ô˜ 200 17943

10Ô˜ 200 56407

11Ô˜ 200 43308

12Ô˜ 200 50001

13Ô˜ 200 13426

�

14Ô˜ 200 48775

15Ô˜ 200 25542

16Ô˜ 100 58525

17Ô˜ 100 44576

18Ô˜ 100 46744

19Ô˜ 100 38816

20fi˜ 100 27209

21Ô˜ 100 59491

22Ô˜ 100 29260

23Ô˜ 100 29436

24Ô˜ 100 34936

25Ô˜ 100 21980

26Ô˜ 100 25580

27Ô˜ 100 54503

Σύμφωνα με πληροφορίες που κατα-
χωρίσθηκαν στο Σύστημα Ταχείας
Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης έχει κυκλοφορήσει στην κοι-
νοτική αγορά σετ εξοπλισμού αναρρίχησης
το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νο-
μοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτή-
σεις ασφάλειας και υγείας των μέσων ατο-
μικής προστασίας. Το προϊόν είναι βρετα-
νικής προέλευσης με εμπορική επωνυμία
“Wild Country”, ονομασία “Via Ferrata”,
τύπο/αριθμό 14VFSET και σειριακό αριθμό
5033286040335 και εντοπίστηκε στη Βρε-
τανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού
καθότι μετά από συνεχή χρήση η ανθεκτι-
κότητα των ελαστικών μερών μειώνεται

σημαντικά με ενδεχόμενη αστοχία του
προϊόντος και πτώση του χρήστη.

Το προϊόν έχει εθελούσια αποσυρθεί από
την αγορά και από τους τελικούς χρήστες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο
πάνω προϊόν βρίσκονται καταχωρισμένες
με κωδικό 1734/12 (47η εβδομάδα) στην
ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rap
ex/rapex_archives_en.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί
το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που
εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυ-
πριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους
αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα
τηλέφωνα 22405604 ή 22405618. �

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή

για την επιτήρηση της αγοράς σε θέματα
ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενερ-
γεί ελέγχους σχετικά με τα χριστουγεννιά-
τικα διακοσμητικά φωτιστικά  τύπου αλυ-
σίδας. Παράλληλα το Τμήμα θεωρεί χρή-
σιμο να παράσχει βασικές συμβουλές
στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά
και την ασφαλή χρήση των φωτιστικών:

1. Αγοράζετε τα φωτιστικά από αξιόπι-
στους εμπόρους επειδή αναμένεται ότι
τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας. 

2. Πριν από την αγορά των φωτιστικών,
βεβαιώνεστε ότι αυτά:

• Φέρουν τη σήμανση CE.
• Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τε-

χνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα
χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η
τάση λειτουργίας και ο βαθμός προστασίας
από σκόνη και υγρασία (IP).

• Φέρουν το όνομα ή το εμπορικό ή το
βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή.

• Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο της συ-
σκευής.

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφα-
νείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην
αφαιρούνται εύκολα.

• Συνοδεύονται με οδηγίες ασφάλειας,
χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική

γλώσσα. 
• Συνοδεύονται από σχετική πληροφό-

ρηση, στην περίπτωση που είναι κατάλ-
ληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
μόνο.

• Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας
230V, ή συνοδεύονται από κατάλληλο με-
τασχηματιστή.

• Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή
συνοδεύονται από κατάλληλο ασφαλή με-
τατροπέα.

3. Για την ασφαλή χρήση των φωτιστι-
κών, βεβαιώνεστε ότι αυτά:

• Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές/ηλε-
κτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

• Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προ-
ηγούμενης χρήσης.

• Έχουν ενσωματωμένους όλους τους
λαμπτήρες στην αλυσίδα. Σε περίπτωση
αντικατάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει
να αντικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου
τύπου.

• Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων
είναι αξιόπιστα.

• Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις
ώρες απουσίας από το σπίτι καθώς και
κατά τις ώρες του ύπνου.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρι-
νίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα
τηλέφωνα 22800522 και 22800421. �

Επικίνδυνος εξοπλισμός αναρρίχησης

Ασφάλεια Χριστουγεννιάτικων 
Διακοσμητικών Φωτιστικών Τύπου Αλυσίδας
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΟΛουκάς Κακουλλής, ένας πολυγραφότατος συγ-
γραφέας, που έχει ήδη στο ενεργητικό του μια
πλούσια συγκομιδή βιβλίων τα οποία αναφέρονται

στη σύγχρονη κοινωνικο-πολιτική ζωή της Κύπρου και του
κόσμου, ασχολείται τελευταία συστηματικά με την κατα-
γραφή και την ανάδειξη της λαϊκής ποίησης της γενέτει-
ράς του Ξυλοφάγου, αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων
της περιοχής των Κοκκινοχωριών. Μέσα από επίμονη και
επίπονη ερευνητική προσπάθεια, συγκεντρώνει το υλικό
του, που αναφέρεται σε 65 λαϊκούς ποιητές και ποιητάρη-
δες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν βρίσκονται πια
στη ζωή, αντλώντας πληροφορίες κυρίως μέσα από συ-
νεντεύξεις με συγγενικά πρόσωπα των ποιητών, αλλά και
μέσα από διάφορες άλλες πηγές. Πρόκειται για μια συνο-
πτική –συγκεντρωτική αναφορά σε σημαντικές μορφές της
κυπριακής λαϊκής ποιητικής και ποιητάρικης δημιουργίας
των Κοκκινοχωριών, που περιλαμβάνει βιογραφικά στοι-
χεία των δημιουργών και ενδεικτικά αποσπάσματα από το
έργο τους, αρκετά από τα οποία βλέπουν το φως της δη-
μοσιότητας για πρώτη φορά. 

Στο βιβλίο Κοκκινοχωρίτικα διαλεκτά διαβάζουμε εκτε-
νείς αναφορές σε σημαντικές φυσιογνωμίες της κυπριακής
λαϊκής ποίησης, όπως είναι οι αείμνηστοι Χριστόφορος

Παλαίσης, Κυριάκος
Καρνέρας, Ξενής Πά-
τσαλος, Γεώργιος Κα-
τσαντώνης, Χαμπής
Κολοκάσης, Νικόλας
Κούβαρος, Κυριάκος
Κακκής, Δημήτρης
Ττάκκας, Μηνάς Σε-
φταλής και άλλοι, ενώ
γίνεται αναφορά και
σε νεότερους αλλά
καταξιωμένους και
αξιόλογους λαϊκούς
ποιητές της περιοχής.
Ιδιαίτερα συγκινητική
και ενδιαφέρουσα,
όσον αφορά τη διε-
ρεύνηση και την ανά-
δειξη της σύγχρονης
κυπριακής λαϊκής
ποιητικής δημιουρ-
γίας, αλλά και της
ιστορίας του τόπου μας, είναι η αναφορά που γίνεται στο
βιβλίο για τον ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της

ΕΟΚΑ 1955-59 Ανδρέα Κάρυο, o οποίος έπεσε πολεμών-
τας για τη λευτεριά της πατρίδας μας, στη μάχη του Αχυ-
ρώνα του Λιοπετρίου, στις 2 Σεπτεμβρίου 1958. Ο συγ-
γραφέας παραθέτει ένα σύντομο αφιέρωμα στον ήρωα του
Αυγόρου και της Κύπρου Ανδρέα Κάρυο, δίνοντάς μας
δείγματα του ποιητικού του ταλέντου, γραμμένα στην ελ-
ληνική δημοτική γλώσσα, αλλά και στην κυπριακή διάλε-
κτο. Στο αφιέρωμα αυτό για τον Ανδρέα Κάρυο, που απο-
τελεί και το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, ο Λουκάς Κα-
κουλλής έχει περιλάβει και τρία ποιήματα του Κάρυου, τα
οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά, και αποτελούν
μέρος του πολύτιμου αρχείου του ήρωα, που κατέχει ο γιος
του Παναγιώτης Κάρυος. 

Αξίζουν, πράγματι, θερμά συγχαρητήρια στον συγγρα-
φέα, μελετητή και ερευνητή Λουκά Κακουλλή, ο οποίος
εγκύπτει με αγάπη και σεβασμό στο έργο των λαϊκών ποι-
ητών και ποιητάρηδων των Κοκκινοχωριών, δίνοντας την
ευκαιρία στον αναγνώστη, μέσα από τις σελίδες του βι-
βλίου του  Κοκκινοχωρίτικα διαλεκτά, να γνωρίσει και-
νούριες πτυχές μιας πλούσιας ποιητικής δημιουργίας, την
οποία καταξίωσαν με την προσφορά τους οι 65 λαϊκοί ποι-
ητές στους οποίους γίνεται αναφορά. �

Νέο βιβλίο του Λουκά Κακουλλή για την Κοκκινοχωριάτικη κουλτούρα
Προλόγισμα από τον Κώστα Κατσώνη, Φιλόλογο-συγγραφέα

§Ô˘Î¿ ∫·ÎÔ˘ÏÏ‹

§·˚ÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÔÈËÙ¿ÚË‰Â˜

KÔÎÎÈÓÔ¯ˆÚ›ÙÈÎ·
‰È·ÏÂÎÙ¿

To εξώφυλλο φιλοτέχνησε 
η Άννα Λουκά.

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Νοέμβριο 2012 μειώθηκε κατά 0,25
μονάδες ή 0,21% και έφτασε στις

120,36 μονάδες σε σύγκριση με 120,61 τον
Οκτώβριο 2012. Αυτό οφείλεται κυρίως σε
μειώσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών και
ορισμένων φρέσκων φρούτων και λαχανι-
κών. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορι-
σμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και των
πατατών.

Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄
επέκταση του πληθωρισμού, τον Νοέμβριο

2012 έπεσε στο 1,2% σε σύγκριση με πλη-
θωρισμό 1,7% τον Οκτώβριο 2012 και 3,8%
τον Νοέμβριο 2011.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2012 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 2,5% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2011.

Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τε-
λευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστι-
αία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
για το μήνα Νοέμβριο, 2012

ΗΠροσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
του Συνδέσμου Επαγγελματιών
Υγείας και Αποκατάστασης Ρευμα-

τολογικών και Μυοσκελετικών Παθήσεων
– Κύπρου (COSMOS – RHEUMA +) καλεί
όλους τους επαγγελματίες υγείας, νοση-
λευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,
ποδίατρους, ψυχολόγους και διατροφολό-
γους, οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον
στην ρευματολογία ή θα ήθελαν να συμμε-
τέχουν στην πρωτοβουλία σύστασης του
πιο πάνω συνδέσμου, στην ιδρυτική συνέ-
λευση του, που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:30
– 13:00 στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέν-
τρο (πρώην νοσηλευτική σχολή), στην Λευ-
κωσία. 

Η ίδρυση του εν λόγω συνδέσμου και η
συμμετοχή σε αυτόν των επαγγελματιών
υγείας, θα προωθήσει την συνεχή εκπαί-
δευση, την πρόληψη, μελέτη, αποκατά-
σταση και έρευνα στον τομέα των ρευματι-
κών και μυοσκελτικών παθήσεων, την ενη-
μέρωση και εκπαίδευση του κοινού και των
ατόμων με ρευματικές και μυοσκελτικές πα-
θήσεις και την συνεργασία με τους ρευμα-

τολόγους και άλλες ιατρικές ειδικότητες,
και την συνεργασία των επαγγελματιών
υγείας που σχετίζονται με την αποκατά-
σταση ρευματολογικών και μυοσκελετικών
παθήσεων και να αναπτύξει στρατηγικές
και πολιτικές για την αποτελεσματική δια-
χείριση των ρευματικών και μυοσκελετικών
παθήσεων.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία συμβα-
δίζει με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά δεδομένα
και πρακτικές και αποτελεί σημαντική προ-
σπάθεια που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει
στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των
ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων
και θα συμβάλει στις προσπάθειες για βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των Κυπρίων
ρευματοπαθών Ως εκ τούτου θα έχουμε την
τιμή να φιλοξενούμε στην Κύπρο τον Αντι-
πρόεδρο της Eular (www.eular.org) Mr Kare
Hagen, Νορβηγία, ο οποίος εκπροσωπεί τις
Ευρωπαϊκές οργανώσεις επαγγελματιών
υγείας στην ρευματολογία και θα μιλήσει
στην συνέλευση.

Για δηλώσεις συμμετοχής ή για περισσό-
τερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινω-
νήστε με το τηλ.  22428285.  �

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Υγείας και Αποκατάστασης
Ρευματολογικών και Μυοσκελετικών Παθήσεων - Κύπρου

Ιδρυτική Συνέλευση Συνδέσμου Επαγγελματιών
Υγείας στην Ρευματολογία
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H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Η‘Μεγάλη Κυρία’ πέρασε αλώβητη και από το ΓΣΠ
παρασύροντας στο πέρασμα της και τον ΑΠΟΕΛ
που τον κέρδισε με 1-0, αυξάνοντας την μεταξύ τους

διαφορά στους τέσσερις βαθμούς.
Η Ανόρθωση, μετά την επιτυχία που είχε με το ΑΠΟΕΛ

μάζεψε 35 βαθμούς, έχοντας έντεκα νίκες και δύο ισοπα-
λίες και είναι και η μοναδική ομάδα μέχρι τώρα αήττητη
στο πρωτάθλημα.

Έτσι η Βαρωσιώτικη προσφυγική ομάδα, με την λήξη του
Α΄ γύρου παίρνει και τον ανεπίσημο τίτλο της Πρωταθλή-
τριας χειμώνα και είναι μόλις η δεύτερη φορά στην τελευ-

ταία δεκαετία που βρίσκεται στην
κορυφή, στη λήξη του Α΄ γύρου.
Στην προηγούμενη (2007-08), που
ήταν και πάλι αήττητη, πανηγύ-
ρισε την κατάκτηση του τίτλου. Το
πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι,
στις τρεις περιπτώσεις όπου
ομάδα είχε τερματίσει στην πρώτη
θέση στην 13η αγωνιστική με δια-
φορά τουλάχιστον τεσσάρων βαθ-

μών από τον δεύτερο, στο τέλος της σεζόν έκαμε γύρο
θριάμβου (ΑΠΟΕΛ 2007, Ανόρθωση 2008, ΑΠΟΕΛ 2011).

Οι γαλαζοκίτρινοι γενικά δεν ικανοποίησαν με την συ-
νολική τους απόδοση, όπως δήλωσε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
που παραδέχθηκε με το τέλος του αγώνα πως ο ΑΠΟΕΛ
έχασε από μια καλύτερη ομάδα.

Δήλωση, που αντικατοπτρίζει την εικόνα του ντέρμπι και
παράλληλα στέλνει τα δικά της μηνύματα στους πρω-
τευουσιάνους οι οποίοι σε ακόμα ένα παιχνίδι με υψηλό
βαθμό δυσκολίας δεν στάθηκαν στο ύψος των απαιτήσεων.

Ήττα σοκ για την ΑΕΚ που έχασε μέσα στην έδρα της
από την προσφυγική ομάδα της Δόξας Κατωκοπιάς με 1-2
και συνάμα την ευκαιρία να περάσει μόνη στην 2η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Τώρα έμεινε στην 3η θέση με 28 βαθ-
μούς, θέση που απειλείται από τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ και
Ομόνοια που μείωσαν την μεταξύ τους διαφορά.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ μέσα στο ΓΣΖ δέχτηκε τρεις
ήττες. Η πρώτη από την ΑΕΛ με 2-1, η δεύτερη από την
Ανόρθωση 2-1 και η 3η από την Δόξα 2-1. Δικαιολογημένα
οι φίλοι της ομάδας της Λάρνακας απογοητεύονται αφού η
ομάδα τους αξιοποιούσε ιδανικά την έδρα της, τότε θα ήταν
σε πολύ καλύτερη θέση σε ότι αφορά τον στόχο για να διεκ-
δικήσει τον τίτλο.

Η ομάδα του Λούκα Χατζηλούκα, ο οποίος σε έξι ματς
που είναι στο πάγκο είναι αήττητος (τέσσερις νίκες, δυο
ισοπαλίες) πέρασε στην 7η θέση με 17 βαθμούς.

Στον Απόλλωνα το γκολ του Φώτη Παπουλή ήταν αρ-
κετό για να του χαρίσει τους τρεις βαθμούς και με τους 26

που έχει μαζέψει βρί-
σκεται στην τέταρτη
θέση και δικαιούται να
κάνει όνειρα πως ο δεύ-
τερος γύρος θα επιφυ-
λάξει ακόμη μεγαλύτε-
ρες συγκινήσεις. Είχαν
απέναντί τους την Αγία
Νάπα, ένα σθεναρό και
αποφασιστικό αντί-
παλο (προερχόταν από
νίκη) γι’ αυτό και η νίκη
τους αποκτά μεγαλύ-
τερη αξία.

Πρώτη εκτός έδρας
νίκη και η Τρίτη συνε-
χόμενη για την Ομό-
νοια, που μέσα στο ‘Αμ-
μόχωστος’ κέρδισε με
1-0 την Νέα Σαλαμίνα
και έβαλε πλώρη για

την τετράδα. Οι πράσινοι είναι στην 6η θέση με 22 βαθμούς.
Η πρώτη παρουσία του Νεόφυτου Λάρκου στον πάγκο

της Αλκής συνοδεύτηκε με σημαντική εκτός έδρας νίκη για
την ομάδα της Λάρνακας, επί του Εθνικού με 2-0. Η ομάδα
της Άχνας στο ντεμπούτο του Στιβ Κωνσταντινίδη στο
πάγκο, δέχθηκε άλλη μία ήττα και παρέμεινε στη ζώνη του
υποβιβασμού, μάλιστα είναι και η μοναδική ομάδα του δεν
έχει γνωρίσει την νίκη με την λήξη του Α΄ γύρου.

Βαθμολογικές ανάσες πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη
με 3-1 που πέτυχε στο ΓΣΠ σε βάρος της ΑΕΠ. Με τη νίκη
τους αυτή (4η φετινή) οι μαυροπράσινοι ανέβηκαν στους

13 βαθμούς, ενώ άφη-
σαν την ομάδα της
Πάφου στην τελευταία
θέση του πίνακα με
μόλις 2 βαθμούς και
πολύ περιορισμένες πι-
θανότητες παραμονής
στην Κατηγορία. Να
υπενθυμήσουμε ότι
από την Πάφο αφαιρέ-
θηκαν 9 βαθμοί και
από τον Ολυμπιακό 3.

ΑΕΛ και Ένωση
έμειναν στην ισοπαλία
1-1 στο παιχνίδι με το
οποίο έπεσε η αυλαία
του Α΄ γύρου. Η Λεμε-
σιανή ομάδα ήταν κα-
λύτερη στο μεγαλύ-
τερο διάστημα του
αγώνα, δημιούργησε
αρκετές ευκαιρίες και
προηγήθηκε στο σκορ
στο 56΄ με τον Βοού,
όμως πλήρωσε μια
στιγμή ολιγωρίας της
άμυνας της λίγο πριν
το φινάλε και έμεινε
στην 5η θέση, με 11
βαθμούς πίσω από την
κορυφή. Οι φιλοξενού-
μενοι ανήλθαν στην 8η

θέση με 14 βαθμούς.
Κυρίαρχη των... αιθέρων

Κυρίαρχη των αιθέρων παραμένει εμφαντικά η Ανόρ-
θωση που πέρασε νικηφόρα και από το ΓΣΠ κερδίζοντας
στο ντέρμπι κορυφής το ΑΠΟΕΛ 0-1, από γκολ του Γιαν
Ρέζεκ (9΄) αυξάνοντας την μεταξύ τους διαφορά στους τέσ-
σερις βαθμούς. Η αήττητη πορεία, η συγκομιδή των 35 βαθ-
μών από ...ένδεκα νίκες και δύο ισοπαλίες δικαίως βρίσκουν
τους Ανορθωσιάτες στο ρετιρέ της βαθμολογίας, παρέα με
τον άτυπο τίτλο της ‘Πρωταθλήτριας Χειμώνα’ 2012 και
οδηγεί σαν τρελό φορτηγό στην κούρσα του πρωταθλήμα-
τος.
Δοξασμένη εμφάνιση

Σοκ για την ΑΕΚ στο ΓΣΖ. Μια πολύ καλή Δόξα πέτυχε
τη μεγάλη έκπληξη, πανηγυρίζοντας μέσα στην Λάρνακα
μια σπουδαία νίκη (1-2), η οποία ήταν δίκαιη. Ήταν η χει-
ρότερη φετινή ΑΕΚ, η οποία παρουσιάστηκε νωθρή και
ασύνδετη, σ’ αντίθεση με την ομάδα της Κατωκοπιάς που
είχε έξυπνη τακτική και κτύπησε στην κόντρα επίθεση.
Ήταν η τρίτη ήττα της ΑΕΚ μέσα στην έδρα της, ενώ η
Δόξα συνέχισε το αήττητο σερί της με τον Λούκα Χατζη-
λούκα στον πάγκο. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο σκορ στο 27΄
με τον Μάτσι και απάντησε η Δόξα με τους Φερνάντες 64΄
και Φορφανά στο 88΄.
Ένα γκολ και τι γκολ!

Ευτυχώς για την Ομόνοια ο Μάρκο Σοάρες είχε έμ-
πνευση στο 79΄ έπιασε από 30 μέτρα ένα σουτ – φωτοβο-
λίδα και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του εμβρόντητου
Κόβατς. Ήταν όντως ένα εκπληκτικό γκολ, που έκρινε ένα
μέτριο ματς. Έτσι η Ομόνοια κατάφερε να δραπετεύσει με
το πρώτο της ‘διπλό’ στο πρωτάυλημα μέσα στο ‘Αμμόχω-
στος’ επί της Νέας Σαλαμίνας.
Ο Απόλλωνας πήρε την 8η νίκη του στο πρωτάθλημα

Νικηφόρα πέρασε από το ‘Τάσος Μάρκου’ ο Απόλλωνας
που νίκησε 1-0 την Αγία Νάπα και κυνηγά με αξιώσεις την
τέταρτη θέση στη βαθμολογία. Η ομάδα του Νικόδημου
Παπαβασιλείου έμεινε για όγδοο αγώνα αήττητη και
έφθασε στους 26 βαθμούς. Ο Απόλλωνας αγχώθηκε αφού
το γκολ ήρθε στο 67΄ με κεφαλιά του Παπουλή, όμως στο
τέλος πήρε το πολύτιμο τρίποντο, απέναντι στη μαχητική
Αγία Νάπα.
Χάρηκε μόνο ο Λάρκου

Ντεμπούτο στους πάγκους του Εθνικού και της Αλκής
έκαναν οι Στιβ Κωνσταντινίδης και Νεόφυτος Λάρκου,
αλλά μόνο ο δεύτερος χάρηκε.

Η Αλκή πανηγύρισε σπουδαίο διπλό επί των Αχνιωτών
με 2-0 και πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα. Σημείωσε
νίκη μετά από δύο μήνες (6η αγωνιστική με Δόξα) σε αντί-
θεση με τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν κατάφεραν σε ένα

ολόκληρο γύρο να σημειώσουν νίκη και η προσπάθεια και
για παραμονή γίνεται δύσκολη. Ο Κόντε στο 22΄ και ο
Καφού στο 90΄ οι σκόρερ της ‘Αθάνατης’.
Άνθισε το χαμόγελο στον Ολυμπιακό

Την πιο γλυκιά νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Ολυμπια-
κός επί της Πάφου με 3-1 και ξαναγύρισαν τα... χαμόγελα.
Δίκαιη νίκη, αφού ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο με-
γαλύτερο μέρος του αγώνα και με τέρματα τους Μέρσιο,
Παναγιώτου και Ενρίκε πήρε το τρίποντο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ... ΑΥΤΑ
Έξι νίκες και μια ισοπαλία στο ΓΣΠ

Αήττητος είναι ο Ρόνι Λέβι στο ΓΣΠ, ως τεχνικός της
Ανόρθωσης. Με τον Ισραηλινό στον πάγκο της η ‘Κυρία’
πέτυχε έξι νίκες και έφερε μια ισοπαλία. Αήττητος έφυγε
από το στάδιο της Λευκωσίας και ως προπονητής της Στε-
άουα μετά το ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΚ στο περσινό Λίγκ.
Αήττητη φέτος στα εκτός έδρας

Από τις 5 Μαΐου έχει να γνωρίσει την ήττα εκτός έδρας
η ομάδα της Αμμοχώστου. Φέτος μετρά μόνο νίκες, καθώς
δεν έχασε ούτε ένα παιγνίδι σε Ευρώπη και Κύπρο. Μάλι-
στα πέτυχε μόνο νίκες Η τελευταία της ήττα ήταν στο Τσί-
ρειο από την ΑΕΛ, στο περσινό πρωτάθλημα.
Παίρνει ... ‘αέρα’

Τον ‘αέρα’ του ΑΠΟΕΛ άρχισε να παίρνει στις τελευταίες
του αναμετρήσεις στο ΓΣΠ, η Ανόρθωση. Έχει να χάσει από
τις 19/9/2010 (2-1) στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος 2010-2011. Έκτοτε η Κυρία κέρδισε τρεις
φορές, ενώ είχαμε και μια ισοπαλία. Την ίδια σεζόν, η Ανόρ-
θωση με γκολ του Σεμέδο είχε κερδίσει 0-1 στην 4η αγωνι-
στική των πλει-οφ. Πέρσι, στην 8η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος 2011-2012 είχαμε λευκή ισοπαλία (0-0), ενώ στα
πλέι-οφ η Ανόρθωση νίκησε με 1-2.

Συνολικά με γηπεδούχο το ΑΠΟΕΛ έγιναν 70 παιχνίδια.
Η ομάδα της Λευκωσίας κέρδισε 34, η Βαρωριώτες τα 35
ενώ είχαμε και 11 ισοπαλίες.
Ρέζεκ ο πιο συνεπής

Δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα αλλά ο πιο συνεπής!
Ο λόγος για τον Ρέζεκ (Ανόρθωσης). Το γκολ που χάρισε
τη νίκη στην ομάδα του στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής,
ήταν το 10ο του και το τέταρτο συνεχόμενο του. Ο Τσέχος
επιθετικός έχει ακόμα ένα εντυπωσιακό σερί. Είχε σκοράρει
πέντε συνεχόμενες φορές και στα πρώτα στάδια του πρω-
ταθλήματος. Τα 10 του γκολ σημειώθηκαν σε 10 διαφορε-
τικά παιχνίδια! 

Πρώτος σκόρερ στο πρωγτάθλημα είναι ο Αντόρνο του
ΑΠΟΕΛ με 11 τέρματα. �

Πρωταθλήτρια χειμώνα η ‘Κυρία’
Η Ανόρθωση πέρασε αλώβητη και από το ΓΣΠ

Με τη σημαντικότατη νίκη της, η Ανόρθωση ‘άνοιξε’
ψαλίδα τεσσάρων βαθμών από τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Γιαν Ρέζεκ
πέτυχε το δέ-
κατό του φε-
τινό τέρμα στο
πρωτάθλημα
(το πρώτο με
κεφαλιά, αφού
τα εννέα προ-
ηγούμενα ήταν
με σουτ) και
σκόραρε για
τέταρτη σερί
αγωνιστική.
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μοιράζει εκατομμύρια

βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ άσκησε

τα καθήκοντά της  με εξαιρετικό τρόπο.

Αντόνιο Ταγιάνι, 

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Στην Ελλάδα έχουμε 58% ανεργία
στους νέους ανθρώπους και αυτό απει-
λεί την κοινωνική συνοχή.
Αντώνης Σαμαράς,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα έχει
κατανοήσει ότι θα υπερασπιστούμε το
ευρώ.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Οι Ευρωπαίοι έχουν αφήσει πίσω τους

την οικονομική  κρίση.

Φρανσουά Ολάντ,

Πρόεδρος της Γαλλίας.

Για να διατηρηθεί η ηγεσία των ΗΠΑ
στον κόσμο, η αβεβαιότητα πρέπει να
αρθεί γιατί τροφοδοτεί αμφιβολίες για
την ηγετική αυτή ισχύ.
Κριστίν Λαγκάρντ,
Επικεφαλής του ΔΝT

O Μόντι και η κυβέρνησή του έδωσαν
πίσω στην Ιταλία τη λάμψη και την
τιμή της.
Λοράν Φαμπιούς,
ΥΠΕΞ της Γαλλίας.

Η Ισπανία θα υποστεί αρνητικές συνέ-
πειες από τη μετάδοση της κρίσης στην
Ιταλία.
Λουίς ντε Κίντος,
Υπουργός Οικονομικών 
της Ισπανίας.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και
η δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι ο
στόχος της Ρωσίας από τη θέση της ως
προέδρου της G20.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.
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Σε σεμνή τελετή η
οποία πραγματοποι-
ήθηκε στις 6 Δεκεμ-

βρίου 2012 στα γραφεία της
Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου, η κα Πόπη Ηλιά-
δου, Πρόεδρος της Λέσχης
Ladies Circle 1 Λευκωσίας
παρέδωσε στον Αντιπρό-
εδρο της Παγκύπριας Ορ-
γάνωσης Νεφροπαθών, κ.
Ανδρέα Μιχαήλ, ποσό
ύψους έξι χιλιάδων ευρώ
(€6000) στην παρουσία του
Εφόρου Εσωτερικού Ελέγ-
χου, κ. Ανδρέα Μ. Λαμπρια-
νού και της κας Άννας Χα-
τζηγεωργίου, Γραμματέα
της Οργάνωσης.

Το ποσό αυτό μαζεύτηκε
ώστε να καταστεί δυνατή η
αγορά του μηχανήματος
Body Composition Monitor για τις ανάγκες των νεφρο-
παθών μέσα στα πλαίσια του Παγκύπριου Τουρνουά Μίνι
Ποδοσφαίρου (Futsal) που διοργάνωσαν από κοινού η
Λέσχη Ladies Circle 1 Λευκωσίας και η Υπηρεσία Εσωτε-
ρικού Ελέγχου της Δημοκρατίας με το σύνθημα «Αθλούμαι
και Προσφέρω» στις 6 Οκτωβρίου 2012.

Με την ευκαιρία αυτή, οι διοργανωτές θα ήθελαν και δη-

μόσια να απευθύνουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλες
τις ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στην πιο
πάνω εκδήλωση καθώς και σε όλους τους χορηγούς οι
οποίοι αγκάλιασαν με ζεστασιά την πρωτοβουλία αυτή και
τη στήριξαν με την εισφορά τους, ενισχύοντας έτσι τους
νεφροπαθείς συνανθρώπους μας. �

Κοινωνική προσφορά Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
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