
Αποτελεί αρχή ότι η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της υγείας προϋποθέτει διάλογο με
όλους τους εμπλεκόμενους, κοινωνική συναίνεση και

σοβαρή μελέτη. Εξάλλου η αρχή του κοινωνικού διαλόγου
συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της συγκρότησης της, το οποίο κατοχυρώνεται από τα
άρθρα 154 και 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.  και επί μακρού έχει αντιμετωπισθεί ως
ένας από τους πλέον σημαντικούς μηχανισμούς για το σχε-
διασμό και την εφαρμογή πολιτικών, ιδίως δε των κοινωνι-
κών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση.

Οι θεμελιακές αυτές αρχές εφαρμόζονταν μέχρι την προ-
τρόϊκα εποχή. Για δύο δεκαετίες Κυβέρνηση και οργανω-
μένα σύνολα συνεργάστηκαν για την εφαρμογή ενός σύγ-
χρονου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας που να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κύπριου πο-
λίτη για αξιοπρεπείς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρό-
ληψης, φροντίδας και περίθαλψης.  Για την αναζήτηση του
κατάλληλου συστήματος υγείας έγιναν μελέτες από διάφο-
ρους εξειδικευμένους Οίκους και εμπειρογνώμονες (Wil-
liam Hsiao 2003, McKinsey & Co.  2006 Mercer 2013, Παγ-
κόσμια Τράπεζα κ.α.) με δαπάνη πολλών εκατομμυρίων
ευρώ.  Στη βάση των μελετών αυτών, αλλά και της σχετικής
νομοθεσίας προχωρούσαμε μέχρι και το χρόνο διορισμού
του κ. Φίλιππου Πατσαλή ως Υπουργού Υγείας.

Στην πρώτη συνάντηση μας με τον κ. Πατσαλή πήραμε
διαβεβαιώσεις ότι το θέμα της Αναδιοργάνωσης/Αυτονό-
μησης των κρατικών νοσηλευτηρίων και της προώθησης

του Γενικού Σχεδίου Υγείας θα παραπεμφθεί στη Μικτή Επι-
τροπή Προσωπικού. Το υπό αναφορά θέμα ορίστηκε κατ’
επανάληψη για συζήτηση στην ΜΕΠ, αλλά μέχρι σήμερα
δεν συζητήθηκε, γιατί την τελευταία στιγμή η επίσημη
πλευρά με διάφορες αιτιάσεις ζητούσε αναβολή και ταυτό-
χρονα ανανεωνόταν η διαβεβαίωση για ουσιαστικό διάλογο.

Παρά ταύτα και παρά την προσωπική δέσμευση του
Υπουργού Υγείας για συζήτηση στην ΜΕΠ, ο Υπουργός
Υγείας, ερήμην των κοινωνικών εταίρων αλλά και των ερ-
γαζομένων στο τομέα της υγείας (γιατρών, νοσηλευτών,
φαρμακοποιών, χημικών, ακτινογράφων, τεχνολόγων και
άλλων) προωθεί σημαντικές αλλαγές με τις οποίες αφενός
ανατρέπεται ο βασικός σχεδιασμός του Γενικού Σχεδίου
Υγείας και αφετέρου επηρεάζονται δυσμενώς οι όροι εργο-
δότησης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.  Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη του, εντός των
ολίγων προσεχών ημερών, θα καταθέσει στη Βουλή προς
ψήφιση δύο βασικά νομοσχέδια που διαλαμβάνουν:  το
πρώτο, την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και το
δεύτερο την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Για τα θέματα αυτά και τις βασικές αρχές στις οποίες ανα-
μένεται να βασιστεί η επεξεργασία των προαναφερθέντων
νομοσχεδίων η Οργάνωση μας ενημερώθηκε με σχετικά ση-
μειώματα τα οποία λήφθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά την Αναθεώρηση του Νομοσχεδίου για το
ΓεΣΥ παραθέτουμε κατωτέρω τα προκαταρκτικά μας σχό-
λια:

1. Αλλάζει η φιλοσοφία του ΓεΣΥ με ενδεχόμενο την ει-

σαγωγή πολυασφαλιστικού σχεδίου και σε βάθος χρόνου
ιδιωτικοποίηση της υγείας μέσα από τις προτάσεις για την
αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων.  

2. Οι εισηγήσεις που γίνονται σε σχέση με το νέο ρόλο
αλλά και τη δομή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ), αναπόφευκτα τον καθιστούν διεκπεραιωτικό/δια-
κοσμητικό στοιχείο.  Προκύπτει μάλιστα το ερώτημα κατά
πόσο εξακολουθεί να υπάρχει πραγματικός λόγος ύπαρξης
του ΟΑΥ, αφού για τα πάντα θα αποφασίζει ένα Διοικητικό
Συμβούλιο στο οποίο την πλειοψηφία θα έχει η κυβέρνηση.
Όπως αναφέρεται ανωτέρω ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ δια-
μορφώθηκε με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύ-
ρους στη βάση της λογικής ότι η διαχείριση του ΓεΣΥ πρέ-
πει να είναι ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε πολιτικές ή
άλλες παρεμβάσεις και συμφωνήθηκε με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους.

3. Η μεταφορά του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας από τον
ΟΑΥ στο Υπουργείο Υγείας και η εποπτεία και διαχείριση
του από Διευθυντή του ΓεΣΥ κάτω από το Υπουργείο Υγείας
δεν είναι δεοντολογική.  Δεν είναι θεμιτό ο ένας από τους ει-
σφορείς (η κυβέρνηση) να έχει πλήρη έλεγχο του Ταμείου
στο οποίο συνεισφέρουν άλλοι δύο (εργοδότες και εργοδο-
τούμενοι).  Δεν είναι δεοντολογικά ορθό το Υπουργείο
Υγείας να είναι ταυτόχρονα διαχειριστής, παροχέας και επό-
πτης του ΓεΣΥ.
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
∆είχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο Υπουργός προωθεί εφαρμογή του ΓεΣΥ
αντίθετα προς τις αρχές προόδου και ανάπτυξης

Πώς βλέπει

την εβδομάδα

ο ΜΑΘ

Εργαζόμενοι με υποχρεώσεις, με παιδιά σε
σπουδές, με δάνεια, που από στιγμή σε στιγμή
κινδυνεύουν να βρεθούν στις ουρές των
ανέργων πληρώνουν την κρίση.   σελ. 3

Πληρώνουν πάλι αυτοί που δεν έφταιξαν

Οι τράπεζες αποτελούν «νούμερο 1»
απειλή για την Ευρώπη

Την ανάγκη ανάληψης δράσης κατά της
κλιματικής αλλαγής υπογραμμίζει στη
νέα της έκθεση η Διακυβερνητική Επι-
τροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική 

Αλλαγή. σελ. 12

Ελέγξιμη ακόμη η κλιματική αλλαγή

Tο πρακτορείο Βloomberg προειδοποιεί
πως παρά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας των stress tests, οι τράπεζες συνι-
στούν ακόμη μια σοβαρή απειλή.  σελ. 11
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Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glaos@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 συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457, 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Αρχιδεσμοφύλακας,

προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα, ανα-
δρομικά από τις 15 Αυγούστου 2011.

Ο Ανδρέας Χατζηπάκκος, Διοικητικός Λει-
τουργός Α', προάγεται σε υπεράριθμη βάση,
στη θέση Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού,
αναδρομικά από τις 15 Φεβρουαρίου 2013.

Η Λαμπρινή Γωγάκη, Διοικητικός Λειτουρ-
γός Α', προάγεται στη θέση Ανώτερου Διοι-
κητικού Λειτουργού, αναδρομικά από τις 15
Φεβρουαρίου 2013.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

O Κωνσταντίνος Λυκούργος, Ανώτερος
Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρε-
σία, αφυπηρέτησε από τις 26 Σεπτεμβρίου
2014.

Ο Σολωμός Σολωμού, Επιθεωρητής, Φυ-
λακές, αφυπηρέτησε από τις 7 Οκτωβρίου
2014.

Η Ελένη Θεοδούλου, Ανώτερος Σχεδια-
στής, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας,  από την 1η Οκτωβρίου 2014.

Η Ερμούλα Χριστοδούλου, Λειτουργός
Τύπου και Πληροφοριών Α’, αφυπηρέτησε

από την 1η Οκτωβρίου 2014.
Η Κρυστάλλω Χριστοδουλίδου, Ανώτερος

Τελωνειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Νίκος Μαυρουδής, Τελώνης, αφυπηρέ-
τησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Δώρα Κυριακίδου, Πρώτος Λειτουργός
Στατιστικής, αφυπηρέτησε από την 1η Οκτω-
βρίου 2014.

Η Μαρούλλα Χ. Καραμανίδου, Πρώτος
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 3 Οκτωβρίου 2014.

H Θέκλα Ιωαννίδου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2014.

Ο Κρίνος Ξενοφώντος, Ανώτερος Επιθεω-
ρητής, Τυπογραφείο, αφυπηρέτησε από την
1η Οκτωβρίου 2014.

Ο Παναγιώτης Π. Δημητρίου, Ανώτερος
Επιθεωρητής Λογαριασμών, αφυπηρέτησε
από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η  Ίρις Δημοσθένους, Ανώτερος Επιμελη-
τής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από τις 24 Σεπτεμβρίου 2014.

O Σταύρος Κλεάνθους, Ανώτερος Εκτελε-

στικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2014.

O Ανδρέας Χ. Σπύρου, Ανώτερος Εκτελε-
στικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2014.

Ο Σάββας Πελενδρίτης, Ανώτερος Τεχνι-
κός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε
από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Ολυμπιάδα Περικλέους-Δαμιανού, Τε-
χνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέ-
τησε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Χαραλαμπία Αχιλλέως, Νοσοκόμος, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε
από την 1η Οκτωβρίου 2014.

Η Παρασκευή Χρ. Ιωσήφ, Νοσοκόμος, Γε-
νικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε
από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Χρυσόστομος Ανδρονίκου, Πρώτος Ια-
τρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2014.

Ο Παύλος Ν. Αβρααμίδης, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η
Οκτωβρίου 2014.

Ο Στέλιος Χριστοφίδης, Ανώτερος Ιατρο-
φυσικός, αφυπηρέτησε από τις 30 Σεπτεμ-

βρίου 2014.
Ο Νίκος Α. Νικολάου, Ανώτερος Τεχνικός,

Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε
από τις 18 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Άννα Κυριάκου-Καρσερά, Επιμελητής,
1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, αφυπηρέτησε από τις 26 Σεπτεμβρίου
2014.

Η Αγγελική Παντζοπούλου, Τεχνικός, Τε-
χνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τις 6 Οκτω-
βρίου 2014.

Η Γεωργία Ησαΐα, Ανώτερη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 13 Οκτωβρίου 2014.

Η Σταυρούλλα Παφίτου, Ανώτερη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 18 Σεπτεμ-
βρίου 2014.

Η Μαρούλλα Θεοχάρους, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 12 Οκτωβρίου 2014.

Η Αγάθη Καλλονά, Ανώτερος Φαρμακο-
ποιός, αφυπηρέτησε από τις 13 Οκτωβρίου
2014. n

4. Η όποια αναθεώρηση των ποσοστών ει-
σφοράς πρέπει να γίνεται μετά από σοβαρή
διαπραγμάτευση με όλους τους εμπλεκόμε-
νους και όχι από το Υπουργείο Υγείας με
βάση αποτελέσματα μελέτης από αναλογι-
στή που το ίδιο το Υπουργείο Υγείας διορίζει. 

Όσον αφορά την αυτονόμηση των δημο-
σίων νοσηλευτηρίων προκαταρκτικά παρα-
τηρούμε τα ακόλουθα:

1. Οι εμπειρογνώμονες είχαν εισηγηθεί τη
δημιουργία ενός αυτόνομου Οργανισμού για
τη διαχείριση των δημόσιων νοσηλευτηρίων,
με τη λογική ότι μια τέτοια ρύθμιση θα πα-
ρείχε τη δυνατότητα στον ενιαίο Οργανισμό
να εφαρμόζει παρόμοια ποιοτικά πρότυπα σε
όλα τα δημόσια Νοσηλευτήρια και να προ-
γραμματίζει την ανάπτυξη τους πάνω σε συ-
νολική βάση με ορθολογισμό  στις επενδύ-
σεις και με βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώ-
πινου δυναμικού και των επενδύσεων σε
κτήρια και τεχνολογικό εξοπλισμό.  Τώρα ο
κ. Υπουργός προτείνει τη δημιουργία έξι Ορ-
γανισμών και  διερωτόμαστε σε ποια μελέτη

στηρίχτηκε για τη σημαντική αυτή διαφορο-
ποίηση.

2.  Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις για το
εργασιακό καθεστώς και τα δικαιώματα του
προσωπικού που απασχολείται στις Υπηρε-
σίες Δημόσιας Υγείας.  Ζητήματα που μαζί με
την ουσία του θέματος στη βάση και των
ρητών δεσμεύσεων του αρμόδιου Υπουργού
θα έπρεπε να αχθούν προς συζήτηση στους
θεσμοθετημένους μηχανισμούς της Μικτής
Επιτροπής Προσωπικού. 

3. Η προτεινόμενη σταδιακή κατάργηση
4000 δημοσιοϋπαλληλικών θέσεων και η αν-
τικατάσταση τους με θέσεις, οι κάτοχοι των
οποίων θα υπηρετούν με συμβόλαια, δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση  να γίνει αποδε-
κτή από την Οργάνωση μας.  Είναι για μας
αδιανόητο δημόσιοι Οργανισμοί που ασχο-
λούνται με την παροχή του πιο βασικού αγα-
θού, αυτού της υγείας των πολιτών, να στε-
λεχώνονται με προσωπικό με συμβόλαια κα-
θορισμένης διάρκειας, που πιθανότατα να
συμπίπτουν χρονικά με τη θητεία της εκά-
στοτε κυβέρνησης με αποτέλεσμα τη συνεχή
αλλαγή του προσωπικού ανάλογα με το ποια

κυβέρνηση τυγχάνει να βρίσκεται στην εξου-
σία.  Αναπόφευκτα κάτι τέτοιο θα οδηγήσει
σε καταστροφικά αποτελέσματα σε ότι
αφορά στην ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών.

Τα νοσηλευτήρια είναι ιδιαίτερα δυναμι-
κοί, πολύπλοκοι και πολυσύνθετοι Οργανι-
σμοί με συνεχή ανάγκη αλλαγών και προ-
σαρμογών. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να
υπάρχει συνέχεια της διοίκησης κάτι που
μέσα από την πρόταση του Υπουργείου
Υγείας ουδόλως διασφαλίζεται. 

Ενόψει των όσων αναφέρονται ανωτέρω
είναι πρόδηλο ότι ο αρμόδιος υπουργός με
μόνο οδηγό το δικό του όραμα και τα συμ-
περάσματα που αποκόμισε από περιστασια-
κές συναντήσεις με απλούς ανθρώπους και/ή
σε διάλογο του τύπου «δημόσια διαβού-
λευση» επιχειρεί διαφοροποιήσεις που θέ-
τουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ

και την οικονομία του κράτους.  Πέραν τού-
του τα υπό αναφορά Νομοσχέδια έκδηλα
επηρεάζουν ουσιώδεις όρους εργοδότησης
χιλιάδων  μελών μας που εργάζονται στον
τομέα της υγείας.  Κατά συνέπεια ο αρμόδιος
υπουργός οφείλει να παραπέμψει άμεσα το
όλο θέμα στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού
για συζήτηση και λήψη των ενδεδειγμένων
αποφάσεων.  

Η Οργάνωση μας επανατονίζει ότι ο σε-
βασμός στις αρχές του κοινωνικού διαλόγου
και της τριμερούς συνεργασίας αποτέλεσε
διαχρονικά θεμέλιο σταθερής προόδου και
ανάπτυξης και προειδοποιεί ότι η τυχόν συ-
νέχιση του παραγκωνισμού των θεμελιακών
αυτών αρχών θα αποδειχθεί σε προοπτική
καταστροφική για τα ευρύτερα συμφέροντα
του λαού και του τόπου. n

Τα της Τουρκίας βρώμικα παιχνίδια δεν τελειώνουν
κι οι επαφές του Άιντε δεν τις αναβιώνουν
γιατί εκ πείρας ξέρουμε η Άγκυρα τί θέλει
θέλει τα πάντα, ασφαλώς, και τ’ αερίου οφέλη!
Ο Νορβηγός εκ θέσεως φαίνεται πως πασχίζει
μα τις προσπάθειες αυτού ο... Αλλάχ εξανεμίζει
είναι αυτός που οδηγεί στην αδιαλλαξία
και ούτω πως εξέλιπε η αισιοδοξία!!
Κάνει το παν ο Νορβηγός, θέλει να επιτύχει
ν’ αρχίσει ο διάλογος έστω με λίγη τύχη,
όμως του Τούρκου το αυτί δε φαίνεται να ιδρώνει
όπως ‘του σσιύλλου το νουρίν’ που ουδέποτε ‘ισιώννει’!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Συνέχεια από σελ. 1

Στις 14 Νοεμβρίου η Βουλή των Γερόντων

Η16η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων, η οποία ήταν προγραμματισμένη για
την Παρασκευή 7/11/2014, λόγω της επίσκεψης του πρωθυπουργού της Ελλάδος
κ. Σαμαρά στην Βουλή των Αντιπροσώπων αναβάλλεται για την Παρασκευή 14

Νοεμβρίου 2014 στις 10:00 – 13:00. n
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Πληρώνουν πάλι αυτοί που δεν έφταιξαν
Μας έχει αλλάξει η κρίση και οι συνέπειες

της, ήταν επόμενο, αλλά τόσο πολύ δεν το
περιμέναμε. Σε βαθμό που γινόμαστε άδικοι

με ανθρώπους που δεν
έφταιξαν σε τίποτε. Όχι
όλοι αλλά πολλοί πάντως.
Και προπάντων, άδικοι με
εργαζόμενους που εδώ και
μήνες εργάζονται με μια
δαμόκλειο σπάθη πάνω

από τα κεφάλια τους. 
Εργαζόμενοι με υποχρεώσεις, με παιδιά σε

σπουδές, με δάνεια, που από στιγμή σε
στιγμή κινδυνεύουν να βρεθούν στις ουρές
των ανέργων. Ενδεχομένως, μαζί με άλλα
μέλη της οικογένειας τους που βρίσκονται
ήδη εκεί. Διαβάζοντας τα σχόλια πολιτών,
τώρα που προσφέρεται ο αντικοινωνικός
«διάλογος» του διαδικτύου, για τις Κυπρια-
κές Αερογραμμές, πιάνεται η ψυχή σου. Τόσο
κανίβαλοι έγιναν οι συμπολίτες μου; Να αρ-
κούνται και να αρέσκονται στις μνημονιακές
φιλοσοφίες του υπουργού Οικονομικών και
να κανιβαλίζουν: Κλείστε τες να τελει-
ώνουμε! Πόσα εκατομμύρια να τους δώ-
σουμε; Πετάξτε τους όλους στο δρόμο, γιατί
τόσα χρόνια καλά την είχαν! Και βεβαίως, ο
ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, ως να ήρθε
από άλλον πλανήτη και δεν ξέρει ποιοι πραγ-
ματικά έτρωγαν τόσα χρόνια, να υποθάλπει
αυτή τη συμπεριφορά…………».

Άριστος Μιχαηλίδης,
«Ο Φιλελεύθερος», 1.11.2014

l Το παιχνιδάκι απλό, παλαιό έξυπνο και
πετυχημένο…..  Η κατσίκα του γείτονα
σύμφωνα με το γνωστό ανέκδοτο αποτε-
λεί αντικείμενο φθόνου και κοινωνικού
διαχωρισμού. 

?

Η ευθύνη βρίσκεται στον ηγέτη
Όλοι βιάζονται να γίνουν πρωθυπουργοί

σε αυτήν τη χώρα, λες και δεν μαθαίνουν
από τα παθήματα όσων
επίσης το λαχταρούσαν
πολύ και το... κατάφεραν.
Ο κ. Παπανδρέου φώναζε
κάθε μέρα «εκλογές
τώρα, τώρα εκλογές» και

πήρε την «καυτή πατάτα» που έκαψε τον ίδιο
και τη χώρα. Λέω τώρα εγώ με το φτωχό μου
πολιτικό μυαλό. Αν είχε περιμένει έως τον
Μάρτιο του 2010 και δεν βιαζόταν τόσο
πολύ, τι θα είχε συμβεί; Ο κ. Καραμανλής θα
έπρεπε να διαχειρισθεί την κρίση δανεισμού
και η πορεία των πραγμάτων θα ήταν πολύ
διαφορετική. Και όμως όχι. Αγνόησε την έκ-
κληση για συνεννόηση στο ζήτημα του χρέ-
ους την άνοιξη του 2009 και οδήγησε τη
χώρα σε εκλογές. Ικανοποιήθηκε ο κομματι-
κός εγωισμός, αλλά με τι αποτέλεσμα για τον
τόπο; Και ο κ. Σαμαράς βιαζόταν κάποια
στιγμή να γίνουν εκλογές και πίεσε τη δυ-
σκίνητη κυβέρνηση Παπαδήμου να ασχολη-
θεί μόνο με το PSI. Λίγη υπομονή να είχε και
να είχαν τελειώσει ορισμένες διαρθρωτικές
αλλαγές από εκείνη την κυβέρνηση, το έργο
του μετά θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Τα έδωσε
όμως όλα, ξεπέρασε το σημείο εξάντλησης
και τώρα παλεύει με τα χίλια κύματα. Έχουμε
όμως και τον κ. Τσίπρα, που βιάζεται και
αυτός να γίνει πρωθυπουργός. Έχει πουθενά
κρυμμένο κανένα επιτελείο, το οποίο είναι
έτοιμο να διαχειρισθεί οικονομικά και εξωτε-
ρικά ζητήματα που κυριολεκτικά «καίνε»;
Έχει πραγματικά κανένα σχέδιο που αντέχει
στην τεχνοκρατική βάσανο και δεν επαφίε-
ται μόνο στη στήριξη του λαού και την ορμή
του καινούργιου; Καταλαβαίνει ποιοι είναι οι
κίνδυνοι για τη χώρα και όποιον την κυβερνά
αυτή την περίοδο;

Εντάξει ξέρω, γίνομαι γραφικός. Και εγώ
και άλλοι που έχουμε υβρισθεί από τα κομ-
ματόσκυλα κάθε χρώματος που βιάζονται να
αρπάξουν την εξουσία και βλέπουν σαν
εχθρό όποιον τολμάει να πει «μήπως υπάρχει
και άλλος δρόμος, μήπως η συνεννόηση και
το να βάλουμε για μια στιγμή στην άκρη προ-
σωπικούς και κομματικούς εγωισμούς είναι η
λύση;». Η ευθύνη όμως στο τέλος της ημέρας
δεν πέφτει στον κομματικό στρατό, ούτε
στους αυλοκόλακες που μόλις τα πράγματα
στραβώσουν πάνε να κάνουν «κονέ» με τον
επόμενο... Η ευθύνη βρίσκεται στον ηγέτη.
Εκείνον κρίνει η Ιστορία, δικές του είναι τε-
λικά οι αποφάσεις. Η βιασύνη πληρώνεται
ακριβά, όπως και οι υπερβολές και οι ακρό-
τητες. Βολεύουν δήθεν στην αντιπολίτευση,
αλλά μετά σε κυνηγάνε, σαν εφιάλτης, στη
διακυβέρνηση. Στην εποχή μας η απόσταση
ανάμεσα στον εκλογικό θρίαμβο και την κα-
ταστροφή είναι απειροελάχιστη. Ελπίζω αυτό
τουλάχιστον να το συνειδητοποιούν άπαν-
τες...

Αλέξης Παπαχελάς,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

l Πλάτωνας, Πολιτεία 347 c-d «… Παρά το
ότι η εξουσία προσφέρει και χρήματα και
δόξα, οι αγαθοί δεν την επιθυμούν και δεν
την επιδιώκουν».

?
Έκαναν «μπάχαλο» τη σύνοδο της ΕΕ οι
μεγάλες χώρες 

Συγκρουσιακό ήταν το
κλίμα που επικράτησε στη
σύνοδο κορυφής των ηγε-
τών της ΕΕ την Πέμπτη και
την Παρασκευή στις Βρυ-
ξέλλες. Ο Ματέο Ρέντσι και
Ντέιβιντ Κάμερον, πιεζόμε-

νοι από τις λαϊκές αντιδράσεις στις χώρες

τους, επιτέθηκαν ανοιχτά αυτή τη φορά κατά
της γερμανόπνευστης πολιτικής λιτότητας
που ακολουθεί η ΕΕ. Ο Ολάντ, ο οποίος ακο-
λουθώντας πολιτική λιτότητας είδε το ποσο-
στό της δημοτικότητάς του να καταβαρα-
θρώνεται στην πρωτοφανή για Γάλλο πρό-
εδρο άβυσσο του... 13% (!), προσπάθησε να
αντεπιτεθεί τουλάχιστον φραστικά: «Τίποτα
δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσει
από τον στόχο μας, που είναι να δημιουργή-
σουμε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη», διακή-
ρυξε προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής.

Πολύ πιο θεατρίνος ο Ματέο Ρέντσι λόγω
ταπεραμέντου, τα είχε ήδη κάνει μπάχαλο
πριν καν προσέλθει στη σύνοδο κορυφής,
δημοσιοποιώντας την αυστηρά διαβαθμι-
σμένη ως εμπιστευτική επιστολή που είχε
απευθύνει προς την Ιταλία η Κομισιόν, επι-
κρίνοντας τη Ρώμη για την παραβίαση των
κανόνων δημοσιονομικής σταθερότητας. «Η
εποχή των μυστικών επιστολών έχει τελει-
ώσει», δήλωσε ο Ρέντσι απαντώντας στις δια-
μαρτυρίες του προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο. Προχώρησε δε απειλών-
τας ανοιχτά την Κομισιόν: «Νομίζω πως όχι
μόνο θα δημοσιοποιούμε στοιχεία, αλλά θα
αποκαλύπτουμε και πόσα ξοδεύουν εδώ στα
παλάτια της ΕΕ!  Θα διασκεδάσουμε αρκετά
από εδώ και πέρα!». Είναι να μην αρχίσουν
να μιλάνε οι Ιταλοί. Έτσι όμως και αρχίσουν,
δεν τους σταματάει τίποτα! «Κατάλαβαν ότι
δεν αστειευόμαστε!» δήλωσε υπερήφανα σε
ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι, αμέσως μετά τη
λήξη της συνόδου.

Γιώργος Δελαστίκ, 
«ΕΘΝΟΣ».

l «La Tribune»: Η εμμονή στο μοντέλο των
Γερμανών διαλύει το μέλλον της Ευρώ-
πης. Οδηγεί στην οικονομική ύφεση και
στην καταστροφή της δημοκρατίας στην
Ευρώπη. n

Aπόψεις και σχόλια

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνε-
δρία του την περασμένη Τετάρτη ενέ-
κρινε νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γε-
νικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τρο-
ποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος», το οποίο δια-
σφαλίζει την αναγκαία ευελιξία για αξιολό-
γηση ορισμένων εκ των αιτήσεων για το ΕΕΕ

που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, εφόσον η
καθυστέρηση στην υποβολή των αιτήσεων
κρίνεται δικαιολογημένη για λόγους υγείας
ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

Το νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγ-
χου από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας και θα κατατεθεί προσεχώς στη
Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. n

Το Υπουργικό ενέκρινε
νομοσχέδιο για το ΕΕΕ

Στην περίπτωση που κατά τις τελευ-
ταίες 21 μέρες έχετε ταξιδέψει σε χώρες
που επηρεάζονται από την επιδημία

του ιού Ebola (Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Γουινέα)
και παρουσιάζετε συμπτώματα, όπως πυρετό
(υψηλότερο του 38,6°C), σοβαρό πονοκέ-
φαλο, εμετό, διάρροια, κοιλιακό άλγος, ή
ανεξήγητες αιμορραγίες επικοινωνήστε με το
Κέντρο Ασθενοφόρων στο 22-604000 και
εφαρμόστε τις οδηγίες που θα σας δοθούν. Ο
αιμορραγικός πυρετός από τον ιό Ebola είναι
μια ιογενής λοίμωξη πολύ σοβαρής μορφής.

Ο ιός χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδο-
τικότητα, ιδιαίτερα κατά την οξεία φάση της
νόσου και κυρίως κατά τη διάρκεια αιμορρα-
γικών εκδηλώσεων. Μεταδίδεται από άτομο
σε άτομο μέσω στενής επαφής με αίμα, εκ-
κρίσεις, άλλα σωματικά υγρά ή ιστούς ασθε-
νών ή και νεκρών σωμάτων, είτε άμεσα είτε
έμμεσα. Μεταδίδεται, επίσης, μέσω επαφής
με μολυσμένα ιατρικά εργαλεία και αντικεί-
μενα, με σεξουαλική επαφή, μέχρι και τρεις
μήνες από την ανάρρωση του ασθενούς και
μέσω επαφής με ζώντα ή νεκρά μολυσμένα
ζώα, όπως πίθηκους, χιμπατζήδες, αντιλόπες
και νυκτερίδες. 

Συμπτώματα από τον ιό Ebola παρατη-

ρούνται 2-21 μέρες μετά την έκθεση στον ιό,
με πιο σύνηθες μέσα σε 8-10 μέρες.

Ο ιός δεν μεταδίδεται κατά τη διάρκεια του
σταδίου επώασης της νόσου, όταν δηλαδή ο
ασθενής είναι ακόμα ασυμπτωματικός και
δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ αερογενής μετά-
δοση. 

Η προσβολή εκδηλώνεται με αιφνίδια
έναρξη, πυρετού, μυαλγιών, αδυναμίας, κε-
φαλαλγίας και φαρυγγαλγίας.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εμ-
φάνιση εμετών, διαρροιών, εξανθήματος, νε-
φρικής και ηπατικής ανεπάρκειας και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς παρουσιά-
ζουν μαζική αιμορραγία και σε τελικό στάδιο,
πολυοργανική ανεπάρκεια,

Ο ιός Ebola σκοτώνεται εύκολα με σα-
πούνι, χλωρίνη, το φως του ήλιου ή το στέ-
γνωμα όπως και με πλύσιμο ακάθαρτων ρού-
χων στο πλυντήριο, ιδίως σε θερμοκρασία
70ο C.

Αντίθετα επιβιώνει για πολύ λίγο, σε επι-
φάνειες που εκτίθενται στον ήλιο ή είναι στε-
γνές ενώ επιβιώνει περισσότερο σε ρούχα ή
σε αντικείμενα που έχουν εμποτιστεί με μο-
λυσμένα βιολογικά υγρά, όπως αίμα, εμετό
και διάρροια. n

Οδηγίες αντιμετώπισης 
των συμπτωμάτων του ιού Ebola

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
τροποποιητικό νομοσχέδιο του «Περί
Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών

(Ρύθμισης και Τέλη) Νόμου», ώστε να συμ-
περιληφθούν στους δικαιούχους κάρτας νο-
σηλείας πολιτών οι οποίοι να εξαιρούνται
από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο βα-
σικό Νόμο και έτσι να δικαιούνται τις παρο-
χές που προκύπτουν από τους σχετικούς Κα-
νονισμούς.

Με την έγκριση του νομοσχεδίου θα συμ-
περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, νέες
κατηγορίες πολιτών που θα εξαιρούνται από
την προϋπόθεση των τριών χρόνων εισφο-
ρών σε κοινωνικές ασφαλίσεις. Όλοι όσοι εμ-

πίπτουν στις νέες κατηγορίες εξαιρέσεων θα
πρέπει να διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. 

Οι κατηγορίες αυτές αφορούν άτομα που
πάσχουν με σοβαρές ασθένειες, ανέργους
που αναζητούν εργασία στο Τμήμα Εργασίας,
εγκύους, παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών και μο-
νογονεϊκές οικογένειες. 

Επιπρόσθετα, για σκοπούς επίλυσης οποι-
ωνδήποτε προβλημάτων που αφορούν την
εφαρμογή των πιο πάνω Κανονισμών, ο
Υπουργός Υγείας θα έχει τη διακριτική ευχέ-
ρεια, μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριω-
μένη άποψη, να εγκρίνει πρόσωπα που δεν
εμπίπτουν στις κατηγορίες για έκδοση κάρ-
τας νοσηλείας. n

Νέοι δικαιούχοι κάρτας νοσηλείας
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Σας γνωρίζουμε ότι η 66η Σύνοδος της Γενικής Συνέ-
λευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το από
22-12-2011 Ψήφισμα ομόφωνα ανακήρυξε το 2014

Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας - International Year
of Family Farming

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τρίτη παράγραφος, στην οποία
γίνεται σαφής αναφορά στη Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διά-
σκεψης για την Ασφάλεια Τροφίμων του 2009 και συγκεκρι-
μένα στην προστασία των ιδιαίτερων αναγκών των μικρών
καλλιεργητών, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες. Ο
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ο οποίος απο-
τελεί μέρος του Συστήματος του Ο.Η.Ε.,  ανέλαβε το ρόλο
του συντονιστή για την εφαρμογή του Ψηφίσματος και κλή-
θηκε να συνεργαστεί με Κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανώσεις,
Ενώσεις Αγροτών και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό
την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και την ανάληψη διε-
θνούς δράσης υπέρ της οικογενειακής γεωργίας. 

Το μήνυμα του Διεθνούς Έτους είναι το εξής: Ταϊζουμε τον
Κόσμο, Φροντίζουμε τη Γη - Feeding the World, Caring for
the Earth. Η οικογενειακή γεωργία ασκείται από μέλη της
οικογένειας χωρίς μισθό και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δρα-
στηριοτήτων (αγροτικές εργασίες, δασοπονία, αλιεία, κτη-
νοτροφία και υδατοκαλλιέργεια). Χαρακτηριστικά αναφέ-

ρουμε ότι ο βιοπορισμός περίπου 357 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων βασίζεται απευθείας στην αλιεία μικρής κλίμακας, η
οποία καλύπτει άνω του 90% των ψαράδων παγκοσμίως. 

Ακολουθούν ορισμένα στατιστικά στοιχεία:  
- Το 70% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων προέρχε-

ται από οικογενειακές αγροτικές μονάδες. 
- Το 40% των νοικοκυριών παγκοσμίως εξαρτώνται από

την οικογενειακή γεωργία. Από τα τρία εκατομμύρια γεωρ-
γών στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα δυόμιση εκατομμύρια
ανήκουν σε οικογένειες που ασχολούνται με τη γεωργία μι-
κρής κλίμακας. 

- Οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες τουλάχιστον στο ήμισυ
για την εργατική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η γυναίκα μαγειρεύει και στρώνει
το τραπέζι, πουλάει τα αγροτικά προϊόντα και ασχολείται με
την υγεία της οικογένειας. Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη δα-
σκάλα των παιδιών της. Οι γυναίκες αποτελούν αξιοσέβα-
στο ποσοστό του αγροτικού εργατικού δυναμικού στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Ο FAO υπολογίζει το ποσοστό στο
43%, ενώ ο Οργανισμός UNIFEM έχει δώσει ένα σαφώς
υψηλότερο ποσοστό της τάξης 60-80%.

Κυπριακή εκδήλωση στη Ρώμη
για τη γυναίκα στη γεωργία

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που συνδιοργα-
νώθηκε στη Ρώμη στις 27 Οκτωβρίου από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία με τον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων (FAO)
των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Ο ρόλος της γυναίκας στην
οικογενειακή γεωργία». Η εκδήλωση οργανώθηκε στα πλαί-
σια του Παγκόσμιου Διαλόγου για την Οικογενειακή Γεωρ-
γία.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Γεωρ-
γίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης
ενώ χαιρετισμό απηύθυναν, ο Γενικός Διευθυντής του FAO,
η Γενική Διευθύντρια του World Food Programme (WFP)

των Ηνωμένων Εθνών, ο Γραμματέας του International Fund
for Agricultural Development (IFAD) των Ηνωμένων Εθνών
και ο Πρέσβης/Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας για τους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών στη
Ρώμη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλη-
θώρα Υπουργών, Πρέσβεων, καθώς και Μόνιμων Αντιπρό-
σωπων από διάφορες Χώρες.

Στην ομιλία του ο Νίκος Κουγιάλης, μεταξύ άλλων, ανέ-
φερε ότι, ο ρόλος και η παρουσία των γυναικών στην οικο-
γενειακή γεωργία συμβάλλει στη διατήρηση του κοινωνικού
ιστού και στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών περιο-
χών, στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών, στην αει-
φόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, στην ενίσχυση του οικογε-
νειακού εισοδήματος, καθώς και στη διασφάλιση και ανά-
δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παραδοσιακής
κουλτούρας. Ο Κύπριος Υπουργός, κλείνοντας την ομιλία
του, σημείωσε ότι η γυναίκα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της
αγροτικής οικονομίας.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην Έκθεση Κυπριακών Πα-
ραδοσιακών Προϊόντων και Τροφίμων που διοργάνωσε ο
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Έδρα και
Μόνιμος Αντιπρόσωπος στους Οργανισμούς των Ηνωμένων
Εθνών στη Ρώμη κ. Γ. Πουλίδης.

Τόσο ο Γενικός Διευθυντής του FAO, όσο και η Γενική Δι-
ευθύντρια του WFP συνεχάρησαν την Κυπριακή Δημοκρα-
τία που επέλεξε να αναδείξει αυτό το σημαντικό θέμα, δη-
λαδή, τη γυναίκα στην οικογενειακή γεωργία. n 

2014 Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας
Ο Ρόλος των Γυναικών

Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που αποφασίζουν να μεί-
νουν στο σπίτι και να εγκαταλείψουν την καριέρα
τους για να μεγαλώσουν ‘πιο σωστά’ τα παιδιά τους.

Οι ειδικοί βέβαια θα διαφωνούσαν πώς  το να αφήσουμε τη
δουλειά μας είναι απαραίτητα ο ‘σωστός’ τρόπος για να κά-
νουμε ευτυχισμένα παιδιά. Αντίθετα πιστεύουν ότι οι εργα-
ζόμενες γυναίκες όχι μόνο είναι πιο
ευτυχισμένες αλλά μεγαλώνουν και
πιο χαρούμενα και υγιή παιδιά.

Οι εργαζόμενες γυναίκες είναι
θετικά πρότυπα για τα παιδιά: Τα
παιδιά έχουν ανάγκη να συνειδητο-
ποιήσουν από μικρή ηλικία ότι ο
ρόλος της γυναίκας δεν είναι να με-
γαλώνει παιδιά στο σπίτι αλλά να
κάνει τα όνειρά της πραγματικό-
τητα, ακριβώς όπως και οι μπαμπά-
δες. Οι μαμάδες που δουλεύουν εμπνέουν τα παιδιά τους να
σκεφτούν για τη δική τους καριέρα και να βρουν ισορροπία
στη ζωή τους.

Οι εργαζόμενες μητέρες μεγαλώνουν πιο ανεξάρτητα
παιδιά: Τα παιδιά που δεν έχουν συνέχεια τη μητέρα τους
μαζί τους στο σπίτι μαθαίνουν να είναι πιο ανεξάρτητα, να
αναλαμβάνουν ευθύνες και να μην έχουν ανασφάλεια με τις
καθημερινές τους δραστηριότητες.

Οι μανάδες που δουλεύουν έχουν λιγότερες πιθανότη-
τες να πάθουν κατάθλιψη: Σύμφωνα με τις στατιστικές οι
μαμάδες που κάθονται στο σπίτι έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να πάθουν κατάθλιψη και να επηρεάσουν αρνητικά
τα παιδιά τους.

Οι εργαζόμενες μητέρες νιώθουν λιγότερη πίεση: Μοι-
άζει οξύμωρο, όμως δεν είναι. Μπορεί
η δουλειά να δημιουργεί περισσότερες
ευθύνες, όμως μια γυναίκα που δεν
προγραμματίζει την κάθε της μέρα
λόγω της δουλειάς της, έχει λιγότερη
αυτοπεποίθηση στο να διαχειριστεί τις
καθημερινές απαιτήσεις της μητρότη-
τας.  Οι γυναίκες που λείπουν από το
σπίτι διαχειρίζονται καλύτερα τον
χρόνο τους και περνούν ποιοτικό
χρόνο με τα παιδιά.

Τα παιδιά με εργαζόμενες μητέρες είναι καλύτεροι μα-
θητές: Χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη εξήγηση, οι στατι-
στικές έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά με εργαζόμενες μητέ-
ρες έχουν καλύτερη ακαδημαϊκή πορεία από τα υπόλοιπα.
Μάλιστα, οι ίδιες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγα-
λώνουν με μαμάδες που δεν δουλεύουν έχουν περισσότερες
πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα συμπεριφοράς. n

Πηγή: Καθημερινή

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες
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Τα γεγονότα 
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του

Υπουργείου Εξωτερικών, ως αρμοδία αρχή,
πληροφόρησε την ΕΔΥ με σχετική επιστολή
ημερ. 13.10.2012, ότι εναντίον του αιτητή,
Πληρεξουσίου Υπουργού διαπιστευμένου
Πρέσβη της Δημοκρατίας στο Ομάν, είχε δια-
ταχθεί πειθαρχική έρευνα αναφορικά με την
ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών πειθαρχικών
αδικημάτων.  

Στην πιο πάνω επιστολή έγινε αναφορά σε
δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφο-
ρικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή του αι-
τητή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
μέσω δύο εταιρειών που εδρεύουν στο Ομάν,
στην μια των οποίων φαινόταν να συμμετείχε
ο αιτητής με ποσοστό 42.5%.  Η εταιρεία συ-
στάθηκε δυνάμει συμφωνίας που έφερε την
υπογραφή του αιτητή ως ενός των συμβαλ-
λομένων μερών, υπογραφείσα μία ημέρα πριν
η εταιρεία υπογράψει συμφωνία με δύο χο-
ρηγούς από το Ομάν για δικαίωμα συμμετο-
χής σε επιτόπιους δημόσιους διαγωνισμούς.
Η συμφωνία φέρεται να προέβλεπε για τον
αιτητή προμήθεια 1% για κάθε συμβόλαιο
που η εταιρεία θα υπέγραφε.
Περαιτέρω, ο αιτητής φερόταν
συμμέτοχος σε δύο εταιρείες
που εδρεύουν στο Ομάν μια εκ
των οποίων ασχολείτο με την
προώθηση ξένων εταιρειών για
τη διεκδίκηση δημοσίων διαγω-
νισμών.  

Στη βάση των πιο πάνω, η αρ-
μοδία αρχή διατύπωσε την
άποψη ότι επρόκειτο  για εξαι-
ρετική περίπτωση που θα επέ-
τρεπε στην ΕΔΥ να αποφασίσει
την άμεση διαθεσιμότητα του
αιτητή επειδή ενδεχομένως ο αι-
τητής θα επηρέαζε την πορεία
της έρευνας στη βάση του γεγο-
νότος ότι η Πρεσβεία της Δημο-
κρατίας στο Ομάν στελεχωνό-
ταν μόνο από τον Πρέσβη και
επιτόπιο προσωπικό.   Επίσης
υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να καταστραφεί
ουσιώδες μαρτυρικό υλικό. 

Η ΕΔΥ εξέτασε στις 15.10.2012 τα πιο
πάνω δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τη
σοβαρότητα των υπό διερεύνηση αδικημά-
των, το γεγονός ότι φαινόταν ο αιτητής να
εκμεταλλεύτηκε τη θέση που  κατέχει στο
Υπουργείο Εξωτερικών, το ενδεχόμενο επη-
ρεασμού μαρτύρων και την αλλοίωση ή εξα-
φάνιση μαρτυρικού υλικού και με περαιτέρω

δεδομένο ότι θα λαμβάνονταν καταθέσεις
από τους υφισταμένους του, η ΕΔΥ έκρινε ότι
συνέτρεχαν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
ώστε να τεθεί ο αιτητής σε διαθεσιμότητα.

Αφού εξέτασε περαιτέρω κατά πόσο συνέ-
τρεχαν και εξαιρετικές περιστάσεις δυνάμει
του άρθρου 85(1)(Β)(α) ώστε να τεθεί ο αι-
τητής αμέσως σε διαθεσιμότητα, αποφάσισε
λόγω της θέσης του αιτητή και  της δυνατό-
τητας που του παρείχε η θέση να επηρεάσει
την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή
της έρευνας, η οποία εκ των πραγμάτων θα
διεξαγόταν κυρίως στο Ομάν, αποφάσισε τη
διαθεσιμότητα του αιτητή για περίοδο τριών
μηνών από 15.10.2012.  Έκρινε επίσης όπως ο
αιτητής λαμβάνει το ήμισυ των απολαβών
της θέσης του κατά τη διάρκεια της διαθεσι-
μότητας του.  Η ΕΔΥ αποφάσισε περαιτέρω
όπως ο αιτητής ενημερωθεί σχετικά, δικαιού-
μενος να υποβάλει γραπτή ένσταση ως προς
την ανάγκη να τεθεί ή να παραμείνει σε δια-
θεσιμότητα δίνοντας προθεσμία σ΄ αυτόν
μέχρι τις 18.10.2012 και ώρα 10.00 π.μ. οπότε
και θα επανεξέταζε το όλο θέμα.  

Ο αιτητής απέστειλε εντός του δοθέντος
χρόνου ένσταση, άνευ βλάβης, επί της από-
φασης διαθεσιμότητας του, παραθέτοντας
διεξοδικά τους λόγους που κατά την άποψη
του η ΕΔΥ έσφαλε στην απόφαση της να τον
θέσει σε άμεση διαθεσιμότητα.  Θεώρησε ότι
η ΕΔΥ υιοθέτησε την εισήγηση της αρμοδίας
αρχής χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση των εγ-
γράφων που ήταν ενώπιον της, ή και περαι-
τέρω έρευνα, εφόσον η αρμοδία αρχή παρέ-
λειψε να θέσει υπόψη της ΕΔΥ δύο συναφή

γραπτά σημειώματα του ιδίου
προς τον Γενικό Διευθυντή
και τον Υπουργό Εξωτερικών,
εκ των οποίων το ένα υπο-
βλήθηκε πριν από τα δημοσι-
εύματα. 

Ο αιτητής επίσης παραπο-
νέθηκε για το χρόνο που του
δόθηκε για την υποβολή των
απόψεων του που ήταν λιγό-
τερος των τριών ημερών και
για τη μείωση των αποδοχών
του κατά το ήμισυ την οποία
θεώρησε ιδιαιτέρως αυστηρή
και τιμωρητική.

Η ΕΔΥ επανεξέτασε το όλο
θέμα υπό το φως της επιστο-
λής-ένστασης του αιτητή σε
συνεδρία της στις 18.10.2012.
Σύμφωνα με το τηρηθέν πρα-
κτικό έκρινε ότι δεν συνέτρε-

χαν οποιοιδήποτε λόγοι δημοσίου συμφέ-
ροντος για αναθεώρηση της προηγούμενης
απόφασης της εμμένοντας στη διαθεσιμό-
τητα του αιτητή για τρεις μήνες στη βάση της
αιτιολογίας που δόθηκε στις 15.10.2012, την
οποία υιοθέτησε και επανέλαβε.   Αποφάσισε,
όμως, έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του
αιτητή, όπως   αυτός λαμβάνει τα 2/3 των
απολαβών του από 15.10.2012, αντί του ημί-
σεως που είχε αρχικά αποφασιστεί.

Νομικοί ισχυρισμοί
Με την προσφυγή του ο αιτητής ισχυρί-

στηκε ότι η ΕΔΥ χωρίς δέουσα έρευνα και με
ελλιπή αιτιολογία αποδέχθηκε την εισήγηση
της αρμοδίας αρχής και τον έθεσε σε διαθε-
σιμότητα κατ΄ επίκληση μάλιστα των αυστη-
ρών προϋποθέσεων του άρθρου 85(1)(Β),
χωρίς να προηγηθεί ακρόαση. 

Η αντίθετη άποψη της συνηγόρου της
ΕΔΥ είναι ότι όλα τα δεδομένα είχαν τεθεί
ενώπιον της ΕΔ. η οποία ακολουθώντας τι
πρόνοιες του Νόμου ευλόγως κατέληξε στην
απόφαση για αρχική και μετέπειτα τελική
διαθεσιμότητα του αιτητή χωρίς παραγνώ-
ριση των δικαιωμάτων αυτού στον οποίο δό-
θηκε η ευκαιρία να παραθέσει γραπτώς τις
απόψεις του.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Η προσφυγή δεν μπορεί

να έχει επιτυχή κατάληξη.  Δια-
πιστώνεται αμέσως από την
απλή ανάγνωση του άρθρου
85(1) του Νόμου αρ. 1/90,
όπως τροποποιήθηκε, ότι η
ΕΔΥ, εφόσον έχει διαταχθεί
έρευνα πειθαρχικού παραπτώ-
ματος εναντίον υπαλλήλου,
δύναται «αν το δημόσιο συμφέ-
ρον το απαιτεί» να θέσει τον
υπάλληλο σε διαθεσιμότητα
κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Με την τροποποίηση που επήλθε με το Νόμο
αρ. 137(Ι)/09 στις 18.12.2009, η ΕΔΥ ενεργεί
κατά κανόνα δυνάμει του εδαφίου (1Α) και
σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυνάμει του εδα-
φίου (1Β).  Η διαφορά μεταξύ των δύο εδα-
φίων είναι ότι στο μεν πρώτο, η ΕΔΥ ενεργεί
αφού προηγουμένως ακούσει τον υπάλληλο
αναφορικά με την πρόθεση της να τον θέσει
σε διαθεσιμότητα, την οποία και του γνω-
στοποιεί, ενώ το δεύτερο, έχει τη δυνατότητα
να θέσει αμέσως τον υπάλληλο σε διαθεσι-
μότητα, χωρίς να του δώσει προηγουμένως
το δικαίωμα να υποβάλει γραπτές παραστά-
σεις.  Το δικαίωμα αυτό το παραχωρεί εκ των
υστέρων υπό τύπο υποβολής ενστάσεως
στην απόφαση να θέσει τον υπάλληλο υπό
διαθεσιμότητα.

β. Το άρθρο 85(1Β)(α) καθιστά σαφές ότι
το δικαίωμα της ΕΔΥ για άμεση διαθεσιμό-
τητα και χωρίς να δώσει προηγουμένως δυ-
νατότητα παραστάσεων στον υπάλληλο, πα-
ρακάμπτει τις διατάξεις του άρθρου 43 του
Νόμου αρ. 158(Ι)/99.  Επομένως οι αιτιάσεις
του αιτητή που θέλουν την απόφαση της
ΕΔΥ να είναι παράνομη ή αδικαιολόγητη ή
ως παραβαίνουσα το προηγούμενο δικαίωμα
ακρόασης που κατοχυρώνει το άρθρο 43, ως
γενική βεβαίως και μόνο αρχή, δεν είναι βά-
σιμες.  

γ. Η δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας
αποτελεί νομοθετική ρύθμιση.   Η δυνατό-
τητα επίκλησης του αυστηρότερου άρθρου
85(1Β)(α), δικαιολογείται βεβαίως όταν
υπάρχουν «εξαιρετικές περιστάσεις».   Εδώ

υπεισέρχεται κρίση διακριτικής ευχέρειας από
την ΕΔΥ, η οποία δεν μπορεί με ευκολία να
υποκατασταθεί από το Αναθεωρητικό Δικα-
στήριο, το οποίο βεβαίως δεν ενεργεί ως δι-
οικητικό όργανο, αλλά εξετάζει μόνο τη νο-
μιμότητα της όλης διαδικασίας και της εκδο-
θείσας πράξης. 

δ. Στην υπό κρίση περίπτωση καθίσταται
πρόδηλο από το όλο σκεπτικό της απόφασης
για διαθεσιμότητα ότι θεωρήθηκαν ως «εξαι-
ρετικές περιπτώσεις», (i) η υψηλή δημόσια
θέση του αιτητή και (ii) ότι ως Πρέσβης
«είναι ο απόλυτος άρχοντας στο χώρο της
πρεσβείας και είναι ο διοικητικά προϊστάμε-
νος των υπαλλήλων που εργάζονται στην
πρεσβεία».  Η ΕΔΥ, ορθά κατέγραψε στο σκε-
πτικό της ότι είναι δική της αρμοδιότητα να
κρίνει εάν συντρέχουν ή όχι εξαιρετικές περι-
στάσεις.   Αυτό διαγιγνώσκεται από το σύ-

νολο των στοιχείων που τίθεν-
ται ενώπιον της, καθώς και
από τη φύση των υπό διερεύ-
νηση αδικημάτων, αλλά και
άλλες παραμέτρους που αφο-
ρούν ή σχετίζονται με την υπό-
θεση. Σ΄ αυτές τις παραμέ-
τρους εύλογα αναφέρθηκε η
ΕΔΥ, διαπιστώνοντας, ως έχει
ήδη λεχθεί, ότι τα όλα περι-
στατικά έδειχναν εξαιρετικές
περιστάσεις.  Η αμεσότητα της
διαθεσιμότητας επιβαλλόταν
από το σύνολο των περιστατι-

κών και αυτή ήταν μια εύλογη άσκηση της
ευχέρειας της με αναγωγή στα όλα δεδομένα.

ε. Περαιτέρω, και πάλι εύλογα η ΕΔΥ
έκρινε ότι η διαθεσιμότητα επιβαλλόταν για
το δημόσιο συμφέρον, το οποίο, ως επανα-
ληπτικά έχει τεθεί στη νομολογία, πρέπει να
εξειδικεύεται.  Προς στοιχειοθέτηση του δη-
μοσίου συμφέροντος απαιτείται ο προσδιο-
ρισμός των αδικημάτων και της φύσης τους,
και η αναφορά στα ορθά περιστατικά ώστε
να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχο.  Αυτές
τις προϋποθέσεις ορθά κατέγραψε η ΕΔΥ
στην απόφαση της.  Ως εύλογα ανέφερε, η
διαθεσιμότητα, η οποία με βάση τη νομολο-
γία δεν αποτελεί τιμωρητικό μέτρο, αλλά
αποφασίζεται προληπτικά ως μέτρο για το
συμφέρον της αποτελεσματικότητας της
υπηρεσίας ή τη διευκόλυνση της πειθαρχικής
διαδικασίας, κρίθηκε αναγκαία χάριν του δη-
μοσίου συμφέροντος με βασικό παράμετρο
την εξουδετέρωση της δυνατότητας του
υπαλλήλου να επηρεάσει μάρτυρες ή να
ενεργήσει ώστε να αλλοιωθούν ή απολε-
σθούν έγγραφα και μαρτυρικό υλικό.  Αυτά
τα δεδομένα υπήρχαν στην υπό κρίση υπό-
θεση υπό το φως του γεγονότος ότι ο αιτητής
υπηρετούσε ως Πρέσβης στο Ομάν χωρίς άλ-
λους υπαλλήλους πλην επιτόπιο προσωπικό,
οι οποίοι ενδέχετο να καλούνταν για μαρτυ-
ρία.  Η παραμονή του λοιπόν στη θέση του
Πρέσβη, όπως εύλογα αποφάσισε η ΕΔΥ, πι-
θανόν να επηρέαζε την όλη έρευνα και δεν
θα παρείχε «τα εχέγγυα σωστής και αντικει-
μενικής διερεύνησης της υπόθεσης». n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Με την προσφυγή
του ο αιτητής ισχυ-
ρίστηκε ότι η ΕΔΥ
χωρίς δέουσα
έρευνα και με ελ-
λιπή αιτιολογία 
τον έθεσε σε διαθε-
σιμότητα κατ΄επί-
κληση μάλιστα 
των αυστηρών προ-
ϋποθέσεων του 
άρθρου 85(1)(Β),
χωρίς να προηγη-
θεί ακρόαση.

Εύλογα η ΕΔΥ
έκρινε ότι η διαθε-
σιμότητα επιβαλλό-
ταν για το δημόσιο
συμφέρον, το
οποίο, ως επαναλη-
πτικά έχει τεθεί στη
νομολογία, πρέπει
να εξειδικεύεται. 

Υπόθεση  Αρ. 44/2013

Μιχάλης Ζαχαρίογλου 
ν. 

Δημοκρατίας

14 Οκτωβρίου, 2014
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Δημοσιεύουμε το υπόμνημα της 4ης
Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών
που εγκρίθηκε από τη Σύνοδο που συ-

νήλθε στις 17 Οκτωβρίου 2014  στη Βουλή
των Αντιπροσώπων.

Εισαγωγή 
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την ιδιότητα που
του παρέχει ο νόμος 61(1)/2006 ως Ανώτατο
Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργα-
νώσεων/ΜΚΟ στην Κύπρο, παρακολουθών-
τας τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις
επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στο νησί μας
η οικονομική κρίση στην κοινωνία, έχει προ-
βεί εδώ και αρκετό καιρό σε διάφορες ενέρ-
γειες επισήμανσης και καταγραφής των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εθελοντι-
κές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και
παρέμβασης προς  όλους τους αρμόδιους φο-
ρείς ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραί-
τητα μέτρα.

Η ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας
των Πολιτών, έχει συγκληθεί από το ΠΣΣΕ
για να δώσει φωνή στις εθελοντικές/μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, μέσω της εκπροσώ-
πησης 56 εκπροσώπων των εθελοντικών/μη
κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι με την
ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της
Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία
να προβάλουν τα προβλήματα και τις ανάγ-
κες που προκύπτουν λόγω της οικονομικής
κρίσης ώστε  να διασφαλιστεί η συνέχιση της
λειτουργίας τους στις συνθήκες αυτές και
κατά συνέπεια η κοινωνική συνοχή και ευη-
μερία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
και η γενικότερη βελτίωση των διάφορων το-
μέων της κοινωνίας.   Το θέμα της 4ης Συνό-
δου της Κοινωνίας των Πολιτών δίδει συνέ-
χεια στη συζήτηση των θεμάτων της περσι-
νής Συνόδου, από τα οποία ελάχιστα έχουν
προωθηθεί από τους αρμόδιους φορείς.  Το
φετινό υπόμνημα παραθέτει με πιο μεθοδικό
τρόπο τα διάφορα αιτήματα, μέσα από θεμα-
τικούς άξονες προτεραιότητας. 

Η 4η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικό-
τερες ενέργειες του ΠΣΣΕ μέχρι σήμερα για
εντοπισμό και αντιμετώπιση των προβλημά-
των των εθελοντικών/μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων, όπως καταγράφηκαν στην Εθνική
Διακήρυξη για τον εθελοντισμό του 2011 και
των ψηφισμάτων των προηγούμενων συνό-
δων της Κοινωνίας των Πολιτών, τονίζει ότι,
δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που
έχει εκτιμήσει και καλεί εκ νέου, την Κυβέρ-
νηση, την Εκτελεστική και Νομοθετική εξου-
σία και όλους τους αρμόδιους φορείς να
ενεργήσουν άμεσα για ικανοποίηση των αι-
τημάτων που καταγράφονται στο Υπόμνημα.

Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών/μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων, δεσμεύονται με τη
σειρά τους, ενώπιον της παρούσας Συνόδου,
να συνεχίσουν να εργάζονται με όλες τους τις
δυνάμεις για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου
και της κοινωνίας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 4ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
1. ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΡΑ-

ΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
1.1. Αποφυγή της μείωσης των κονδυλίων

των Σχεδίων των Κρατικών Χορηγιών και
προσπάθεια για την περαιτέρω αύξηση των

κονδυλίων.  
1.2. Επίδοση των χορηγιών τους πρώτους 3

μήνες του έτους ώστε να μπορούν οι οργα-
νώσεις να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπη-
ρεσίες τους.

1.3. Εξορθολογισμός όλων των υφιστάμε-
νων Σχεδίων ώστε να καλύπτουν τις συνολι-
κές ανάγκες των ΜΚΟ.

1.4. Επιχορήγηση δραστηριοτήτων ΜΚΟ
που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα Σχέδια
και εισαγωγή νέων Σχεδίων για κάλυψη των
αναγκών όλου του φάσματος των ΜΚΟ.

1.5. Απλοποίηση των αιτήσεων των Σχε-
δίων Κρατικών Χορηγιών.

1.6. Καθορισμός κριτηρίων σε όλα τα Σχέ-
δια Χορηγιών και διασφάλιση διαφάνειας
στη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής
των χορηγιών στις ΜΚΟ

1.7. Πρόνοια χρηματοδότησης του ποσού
που απαιτείται να καταβάλλουν οργανώσεις
(«ιδίους πόρους») στα πλαίσια υλοποίησης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, νοουμένου ότι
τα προγράμματα είναι πρωτοποριακά και κα-
λύπτουν ανάγκες που δεν καλύπτονται από
άλλα προγράμματα.  

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Όλα τα Υπουργεία)
2. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ
2.1.Οικονομική στήριξη του νέου προτύ-

που πιστοποίησης της αποτελεσματικής λει-
τουργίας των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ
με τίτλο: «Πιστοποίηση αποτελεσματικής
λειτουργίας, βιωσιμότητας, και ανάπτυξης»,
το οποίο αποτελεί ένα νέο εργαλείο που θα
προσφέρει το ΠΣΣΕ στα μέλη του όπου θα
τους δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης,
αξιολόγησης και πιστοποίησης του τρόπου
λειτουργίας τους από εξειδικευμένους εκπαι-
δευτές και συμβούλους με στόχο τη διασφά-
λιση της βιωσιμότητας, βελτίωσης του τρό-
που λειτουργίας τους και συνεχούς αποτελε-
σματικής ανάπτυξης τους.  

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονο-
μικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

2.2. Αξιολόγηση των αναγκών που προκύ-
πτουν από τον τερματισμό κοινωνικών υπη-
ρεσιών και προγραμμάτων.

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού)

2.3. Αξιολόγηση της ποιότητας των προ-
γραμμάτων μετά από τον τερματισμό της
απασχόλησης έμμισθου εξειδικευμένου προ-
σωπικού.

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείο Υγείας)

2.4. Εξέταση του κόστους που θα επωμι-
σθεί το κράτος εάν κληθεί να παρέχει αντί-
στοιχες υπηρεσίες του εθελοντικού τομέα
που έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους ή ο
βαθμός ποιότητας των υπηρεσιών εάν ανα-
ληφθούν από ιδιώτες με σκοπό το κέρδος και
η δυσκολία πρόσβασης ευάλωτων ομάδων σε
ιδιωτικά κοινωνικά προγράμματα. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονο-
μικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

2.5. Παροχή οικονομικών και άλλων κινή-

τρων σε εθελοντές για ενεργοποίηση τους
στη λειτουργία των προγραμμάτων των ορ-
γανώσεων με στόχο τον περιορισμό των εξό-
δων λειτουργίας τους. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Τα σχετικά με το
θέμα Υπουργεία)

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΚΟ

3.1. Πληροφόρηση των οργανώσεων για
τα ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την
συμμετοχή τους σε έργα και την οικονομική
στήριξη των δράσεων τους από χρηματοδο-
τικά ταμεία.

3.2. Να ανατεθεί σε όλα τα τμήματα των
Υπουργείων που χειρίζονται ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και χρηματοδοτήσεις να προσφέ-
ρουν πρακτική καθοδήγηση ώστε να διευκο-
λύνουν την πρόσβαση των εθελοντικών ορ-
γανώσεων/ΜΚΟ σε ευρωπαϊκές
χρηματοδοτήσεις.

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Όλα τα Υπουργεία,
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των, Συντονισμού και Ανάπτυξης) 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
4.1. Καθιέρωση φοροαπαλλαγών και

άλλων ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές/μη
κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εξυπηρε-
τούν ευπαθείς ομάδες και την κοινωνία γενι-
κότερα  (σε τομείς όπως: φορολόγηση των ει-
σπρακτέων τόκων για την ΄Έκτακτη Αμυν-
τική Εισφορά, πληρωμή ΦΠΑ σε
δαπάνες, πληρωμή Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτη-
σίας, δημοτικά τέλη, τέλη για βασικές υπηρε-
σίες όπως τηλεπικοινωνία, ηλεκτρισμός και
νερό, κ.ά.) 

4.2. Προώθηση φορολογικών και άλλων
ωφελημάτων προς τις επιχειρήσεις ή/και
ιδιώτες, για ευρύτερη υιοθέτηση της εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης από τον ιδιωτικό
τομέα, με στόχο την περαιτέρω στήριξη των
ΜΚΟ.

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικο-
νομικών και άλλοι αρμόδιοι φορείς)

5. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΑΝΩΝ
5.1. Πιστή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας

για τους εράνους με στόχο την πάταξη της
εκμετάλλευσης των φιλάνθρωπων αισθημά-
των των πολιτών, την προστασία των πραγ-
ματικών εθελοντών και του έργου των εθε-
λοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων.

(Εμπλεκόμενοι φορείς:  Αστυνομία Κύ-
πρου, οι αρμόδιοι φορείς με βάσει τη νομο-
θεσία)

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΚΟ

6.1. Παρόλο που έχουν καθιερωθεί διάφο-
ρες δημόσιες συναντήσεις διαλόγου και δια-
βούλευσης μεταξύ του κράτους και των
ΜΚΟ, εντούτοις δεν διασφαλίζονται κάποιες
βασικές αρχές για τη διαβούλευση βάσει
καλών πρακτικών από την Ευρώπη, σε στά-
δια διαμόρφωσης πολιτικών μέσα από νομο-
θεσίες, νέα μέτρα, σχέδια, κ.ά.   

6.2. Κάθε νομοθεσία που σχετίζεται με θέ-
ματα που δραστηριοποιούνται οι εθελοντι-
κές οργανώσεις, πρέπει να προνοεί τη συμ-
μετοχή των ΜΚΟ σε σώματα, επιτροπές και
συμβούλια που επιλαμβάνονται των θεμάτων
αυτών. 

6.3. Εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
που καθορίζει στα Υπουργεία το χρόνο που

είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην αλ-
ληλογραφία. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς:   Νομοθετική Εξου-
σία, Όλα τα Υπουργεία)

7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΣΜΟ

7.1. Διασφάλιση ενός ευνοϊκού νομικού πε-
ριβάλλοντος για τον εθελοντισμό, ιδιαίτερα
την άμεση τροποποίηση/ψήφιση του Περί
Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθε-
λοντισμού Νόμου που εκκρεμεί από το 2008.

7.2. Ανάγκη σχεδιασμού ή και παρακολού-
θησης της εφαρμογής των νομοθεσιών και
μέτρων που απορρέουν από εισηγήσεις/οδη-
γίες του ευρωπαϊκού και του διεθνούς πλαι-
σίου και έχουν καταγραφεί στην Εθνική Δια-
κήρυξη για τον Εθελοντισμού από το ΠΣΣΕ
το 2011.

(Εμπλεκόμενοι φορείς:  Νομοθετική Εξου-
σία, Όλα τα Υπουργεία)

7.3. Ανάγκη διαμόρφωσης νέας νομοθε-
σίας για την ασφάλεια των εθελοντών
(ασφάλεια ατυχημάτων και ευθύνης κατά την
άσκηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων,
ασφάλεια εθελοντών που προσφέρουν εθε-
λοντικά σε άλλες χώρες).

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης)

7.4. Διασφάλιση παραχώρησης επιπλέον
άδειας από τους εργοδότες για διευκόλυνση
του έργου των εθελοντών.

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων)

8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

8.1. Επείγει η αναγνώριση και πιστοποίηση
της εθελοντικής προσφοράς ως μορφή μά-
θησης μέσω ενός επίσημου πλαισίου πιστο-
ποίησης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης
των  εθελοντών που να βασίζεται στις κοινές
αρχές  που  υιοθετήθηκαν  από  το Συμβούλιο
Εκπαίδευσης, Νεολαίας  και Πολιτισμού, κ.ά.,
το οποίο να αναγνωρίζεται από το εκπαιδευ-
τικό και επαγγελματικό σύστημα, τον κρα-
τικό και τον ιδιωτικό τομέα. 

8.2. Να τεθούν οι αρχές και οι αξίες του
εθελοντισμού σε βασικό ετήσιο στόχο κάθε
σχολικής χρονιάς.

8.3. Να προωθείται στο σχολικό περιβάλ-
λον ο εθελοντισμός και να αναγνωρίζεται σε
όλες τις σχολικές βαθμίδες η δραστηριοποί-
ηση των μαθητών σε εθελοντική προσφορά.

(Εμπλεκόμενοι φορείς:   Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού)

9. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Επείγει η οικονομική στήριξη της κατάρτι-

σης των εθελοντών, μέσω σχεδίων κατάρτι-
σης και εκπαίδευσης, τα οποία μέχρι σήμερα
καλύπτουν μόνο το έμμισθο ανθρώπινο δυ-
ναμικό.

(Εμπλεκόμενοι φορείς:  Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού)

10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
10.1. Επείγει η συλλογή και ανάλυση οικο-

νομικών δεικτών και στοιχείων για τη διά-
σταση του εθελοντισμού ώστε να διαφανεί  η
συμβολή του στην  εθνική οικονομία και την
κοινωνία, όπως καθορίζεται στις κατευθυν-

Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ 
σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 

Συνέχεια στη σελ. 7
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Ητελευταία μελέτη για το έλλειμμα
ΦΠΑ που δημοσίευσε σήμερα η Επι-
τροπή, έδειξε απώλεια εσόδων ύψους

177 δισ. ευρώ περίπου λόγω μη συμμόρφω-
σης με τους κανόνες ή μη είσπραξης του
φόρου το 2012. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο
16% των συνολικών αναμενόμενων εσόδων
ΦΠΑ 26 κρατών μελών1. Η μελέτη για το έλ-
λειμμα ΦΠΑ περιέχει λεπτομερή στοιχεία για
τη διαφορά ανάμεσα στο οφειλόμενο και το
πραγματικά εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ σε 26
κράτη μέλη το 2012. Περιλαμβάνει επίσης
επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία για
την περίοδο 2009-11, τα οποία δείχνουν τη
βελτίωση της χρησιμοποιούμενης μεθοδολο-
γίας. Επίσης παρουσιάζονται οι κυριότερες
τάσεις του ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και
ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής
συγκυρίας και των αποφάσεων πολιτικής στα
έσοδα ΦΠΑ. 

Ο αρμόδιος για τη φορολογία επίτροπος
Άλγκιρντας Σεμετά δήλωσε σχετικά: «Το έλ-
λειμμα ΦΠΑ είναι στην ουσία ένας δείκτης για
το αν είναι αποτελεσματικά – ή όχι - τα μέτρα
επιβολής και συμμόρφωσης σχετικά με τον
ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα σημερινά
στοιχεία δείχνουν ότι απομένουν ακόμη να γί-
νουν πολλά. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
αντέξουν απώλειες εσόδων αυτής της κλίμα-
κας. Θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές
τους και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για
την ανάκτηση αυτών των δημόσιων εσόδων.

Η Επιτροπή, από την πλευρά της, παραμένει
προσηλωμένη στη ριζική μεταρρύθμιση του
συστήματος ΦΠΑ, ώστε αυτό να καταστεί πιο
ισχυρό, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο ευά-
λωτο στην απάτη.» 

Το έλλειμμα ΦΠΑ είναι η διαφορά ανά-
μεσα στα αναμενόμενα έσοδα ΦΠΑ και τα
ποσά ΦΠΑ που εισπράττουν πραγματικά οι
εθνικές αρχές. Παρόλο που η μη συμμόρ-
φωση με τους κανόνες αποτελεί σίγουρα ση-
μαντική αιτία γι’ αυτή την υστέρηση εσόδων,
το έλλειμμα ΦΠΑ δεν οφείλεται μόνο στην
απάτη. Η μη καταβολή του ΦΠΑ οφείλεται
επίσης, μεταξύ άλλων, σε πτωχεύσεις, αφε-
ρεγγυότητα, στατιστικά σφάλματα, καθυ-
στερημένες πληρωμές και φοροαποφυγή. 

Το 2012, τα χαμηλότερα ελλείμματα ΦΠΑ
καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (5% των
αναμενόμενων εσόδων), στη Φινλανδία (5%)
και στο Λουξεμβούργο (6%). Τα μεγαλύτερα
ελλείμματα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (44%
των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ), στη Σλο-
βακία (39%) και στη Λιθουανία (36%). Το
διάστημα 2011-2012, σε έντεκα κράτη μέλη
το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε, ενώ σε 15 αυξή-
θηκε. Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη
βελτίωση μεταξύ του 2011 (9,1 δισ. ευρώ) και
του 2012 (6,6 δισ. ευρώ), μολονότι εξακο-
λουθεί να είναι ένα από τα κράτη μέλη με το
μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (33%).

Ιστορικό
Η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ χρηματο-

δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο των προσπαθειών της για τη μεταρ-
ρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη
και την πάταξη της φορολογικής απάτης και
της φοροδιαφυγής. Η αντιμετώπιση του ελ-
λείμματος ΦΠΑ απαιτεί μια πολύπλευρη
προσέγγιση.

Πρώτον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η υιο-
θέτηση μιας αυστηρότερης στάσης απέναντι
στη φοροδιαφυγή, καθώς και η αυστηρότερη
επιβολή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο.
Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, που ξεκίνησε τον
Δεκέμβριο του 2011, έχει ήδη παράσχει ση-
μαντικά εργαλεία για την καλύτερη προστα-
σία από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (βλ.
IP/11/1508). Για παράδειγμα, ο Μηχανισμός
Ταχείας Αντίδρασης, ο οποίος εγκρίθηκε τον
Ιούλιο του 2013, επιτρέπει στα κράτη μέλη να
αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα και αποτελε-
σματικά στις αιφνίδιες και μεγάλης κλίμακας
περιπτώσεις απάτης ΦΠΑ (βλ. IP/12/868). 

Δεύτερον, όσο απλούστερο είναι το σύ-
στημα τόσο ευκολότερη είναι η συμμόρφωση
των φορολογουμένων με τους κανόνες. Συ-
νεπώς, η Επιτροπή εστίασε τις προσπάθειές
της στην απλούστευση του συστήματος
ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Για παράδειγμα, το 2013 τέθηκαν σε ισχύ νέα
μέτρα για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης και ειδικές διατάξεις για τις μι-
κρές επιχειρήσεις (βλ. IP/12/1377), ενώ η
προτεινόμενη τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ

(βλ. IP/13/988) θα μειώσει σημαντικά τον δι-
οικητικό φόρτο για τις διασυνοριακές επιχει-
ρήσεις. Την 1η Ιανουαρίου 2015, θα αρχίσει
να λειτουργεί υπηρεσία μιας στάσης για τις
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
τηλεπικοινωνιών. Έτσι, θα απλουστευθούν
σημαντικά οι διαδικασίες απόδοσης ΦΠΑ
γι΄αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπο-
ρούν να υποβάλλουν μια ενιαία δήλωση
ΦΠΑ για το σύνολο των δραστηριοτήτων
τους σε όλη την ΕΕ, γεγονός που θα συμβά-
λει στην τήρηση των κανόνων (βλ. IP/12/17). 

Τρίτον, τα κράτη μέλη πρέπει να εκσυγ-
χρονίσουν τις διοικητικές υπηρεσίες που
είναι αρμόδιες για τον ΦΠΑ προκειμένου να
μειωθεί το έλλειμμα ΦΠΑ. Για παράδειγμα,
πιθανά μέτρα για τη βελτίωση των διαδικα-
σιών εξετάζονται στην έκθεση σχετικά με τις
διαδικασίες είσπραξης και ελέγχου του ΦΠΑ
σε όλα τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των ιδίων
πόρων της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε τον Φε-
βρουάριο 2014 (βλ. EXME 14/12.02). 

Τέλος, τα κράτη μέλη οφείλουν να ανα-
μορφώσουν τα εθνικά φορολογικά τους συ-
στήματα, έτσι ώστε τα τελευταία να διευκο-
λύνουν τη συμμόρφωση, να αποθαρρύνουν
τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, και να
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εί-
σπραξης φόρων. Η Επιτροπή έχει δώσει σα-
φείς οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό στις ει-
δικές ανά χώρα συστάσεις. n

Tο έλλειμμα ΦΠΑ στην ΕΕ ανέρχεται σε δισεκατομμύρια 
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 

τήριες γραμμές της EUROSTAT και άλλων διεθνών οργανι-
σμών. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς:   Υπουργείο Οικονομικών/Στατι-
στική Υπηρεσία)

11. ΓΕΝΙΚΑ
Καλούμε το κράτος να:
11.1. φροντίσει για την περαιτέρω αναγνώριση και ενδυ-

νάμωση του ευρύτατου και πολυδιάστατου ρόλου που δια-
δραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες πολιτικές και της
ουσιαστικής συμβολής του για την προώθηση της κοινωνι-
κής ενσωμάτωσης, της ενεργού γήρανσης, της  ενεργού συμ-
μετοχής του πολίτη, της αντιμετώπισης κρίσεων, της προ-
αγωγής του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος,
κτλ  και να μεριμνήσει για την επέκταση του μέσω ενός ολο-
κληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.

11.2. διασφαλίσει ότι οι πολιτικές του είναι φιλικές προς
τον εθελοντισμό και ότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πο-
λιτών.

Καταληκτικά, η 4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών,
καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα
Σύνοδο τόσο στην Εκτελεστική όσο και στη Νομοθετική
εξουσία, όπου με την υποστήριξη του Προέδρου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν
το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και να διασφαλίσουν
ως κόρη οφθαλμού τον εθελοντισμό ο οποίος αποτελεί ση-
μαντική κληρονομιά του τόπου μας.  Σε αυτή μας την προ-
σπάθεια, για την προώθηση των αιτημάτων της Συνόδου της
Κοινωνίας των Πολιτών, επενδύουμε πολλές ελπίδες στην
αγαστή συνεργασία μας με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και
ΜΚΟ. n

Στρατηγική επιβίωσης
εθελοντικών οργανώσεων

Αλλαγή της σύνθεσης, των όρων εντολής και του τρό-
που λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων ενέκρινε
το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με πρόταση που

κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας και η οποία στοχεύει στην υιο-
θέτηση εκσυγχρονιστικών μέτρων που προσδίδουν στην Επι-
τροπή Φαρμάκων περισσότερη αποτελεσματικότητα, ανε-
ξαρτησία και διαφάνεια. Οι αλλαγές κρίθηκαν  αναγκαίες
μετά τη διαπίστωση ότι η υφιστάμενη σύνθεση και ο τρόπος
λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων είχε καταστεί γραφει-
οκρατικός για πολλούς λόγους, με αποτέλεσμα να παρατη-
ρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των
αποφάσεών της. 

Οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Φαρ-
μάκων περιλαμβάνει αύξηση των μελών της από επτά σε δώ-
δεκα ώστε να εκπροσωπούνται περισσότερες ιατρικές ειδι-
κότητες και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη συλλογή όλων
των απόψεων και επιστημονικών θέσεων. Δημιουργούνται
επίσης Υποεπιτροπές και Ad-hoc επιτροπές που θα λειτουρ-
γούν σε μόνιμη και έκτακτη βάση αντίστοιχα. Ο ρόλος τους
θα είναι επικουρικός προς την Επιτροπή με την παροχή ειση-
γήσεων και απόψεων. Οι Υποεπιτροπές αυτές θα διορίζονται

από την Επιτροπή Φαρμάκων απ’ ευθείας αντί μέσω των Δι-
ευθυντών των Κλινικών και του εκάστοτε Υπουργού Υγείας,
μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία. 

Πρόσθετα, εισάγεται πρόνοια για απαγόρευση του δικαιώ-
ματος συμμετοχής ενός μέλους της Επιτροπής σε περισσότε-
ρες από δύο Υποεπιτροπές για την αποφυγή τυχόν σύγκρου-
σης συμφερόντων. Καταργείται ακόμη, η εφαρμογή της γρα-
πτής διαδικασίας που αποστελλόταν προς τα μέλη της
Επιτροπής και η οποία έτυχε αρνητικών σχολίων από το Γε-
νικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

Δημιουργείται ο θεσμός της Επιτροπής Επειγόντων Περι-
στατικών, ρόλος της οποίας θα είναι η αντιμετώπιση θεμά-
των που χρήζουν άμεσου χειρισμού και θα λειτουργεί με δια-
φανείς διαδικασίες. 

Σημαντικές παράμετροι της νέας διαδικασίας αποτελεί το
γεγονός ότι τα μέλη της Επιτροπής Φαρμάκων θα καλούνται
να υπογράφουν Δηλώσεις Εμπιστευτικότητας και Σύγκρου-
σης Συμφερόντων, ενώ θα υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφω-
σης με τις όποιες αποφάσεις της Επιτροπής, ο οποίος θα απο-
τελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου
Υγείας. n

Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό αλλαγές
στη λειτουργία της Επιτροπής Φαρμάκων

ΗCyta καταγγέλλει προσπάθειες παραπλάνησης πε-
λατών της από επιτήδειους, που παρουσιάζονται σε
σπίτια ή τηλεφωνούν, υποδυόμενοι λειτουργούς της

Cyta, με το επιχείρημα, συνήθως, ότι πρέπει να ελέγξουν μέσα
στο σπίτι αν υπάρχουν συνδέσεις τηλεφωνίας ή διαδικτύου. 

Οι επιδιώξεις των διαφόρων επιτήδειων, παρά το ότι δεν
είναι ξεκάθαρες, είναι πιθανόν να προσβλέπουν και σε «ανί-
χνευση» των σπιτιών για κλοπές, καθιστώντας τις σίγουρα
επικίνδυνες. Γι’ αυτό, καλούνται οι πελάτες της Cyta, αφ’ ενός

να είναι προσεκτικοί και να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία και
διευκρινίσεις, αφ’ ετέρου να προβαίνουν οι ίδιοι αμέσως σε
καταγγελία στην Αστυνομία. 

Η Cyta καθιστά ξεκάθαρο ότι, σύμφωνα με τη συνήθη πρα-
κτική που ακολουθείται, σε περιπτώσεις επισκέψεων λει-
τουργών της σε υποστατικά πελατών της, αυτό γίνεται κα-
τόπιν συνεννόησης, οι δε λειτουργοί της φέρουν υπηρεσιακή
ταυτότητα, ενώ κάνουν χρήση υπηρεσιακού οχήματος. n

Η Cyta συστήνει την προσοχή του κοινού από επιτήδειους

Συνέχεια από σελ. 6



Της Έλενας Ναούμ – Λοϊζίδου
Μέλος ΣΑΥΚ

Από το 2000, οι εκστρατείες «Ασφα-
λείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»
αποτελούν ένα από τα κύρια εργα-

λεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-
OSHA).  Οι εκστρατείες αυτές συμβάλουν
στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητή-
ματα που συνδέονται με την Επαγγελματική
Ασφάλεια και Υγεία (EAY), καθώς και για
την προώθηση της ιδέας ότι η αποτελεσμα-
τική διαχείριση της υγείας και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας είναι επωφελής τόσο
τους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις
αλλά και στην κοινωνία στο σύνολό της. Οι
εκστρατείες είναι πλέον οι μεγαλύτερες στο
είδος τους διεθνώς.

Για την περίοδο 2014-2015 ο EU-OSHA
εγκαινίασε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με
τίτλο «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς
και Υγιείς Χώρους Εργασίας». Ο βασικός
στόχος της εκστρατείας είναι να βοηθήσει
τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους
εκπροσώπους τους στο να αναγνωρίζουν και
να διαχειρίζονται τους ψυχοκοινωνικούς κιν-
δύνους στους χώρους εργασίας. 

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι είναι
τα αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά
και κοινωνικά αποτελέσματα που
προκύπτουν από προβληματικό σχε-
διασμό, οργάνωση και διαχείριση
της εργασίας.

• Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι ενδέχεται να
προκύψουν, για παράδειγμα, από τις παρα-
κάτω συνθήκες εργασίας:

• υπερβολικός φόρτος εργασίας ή χρονι-
κοί περιορισμοί·

• αντικρουόμενες απαιτήσεις·
• ασάφειες όσον αφορά τον ρόλο του ερ-

γαζόμενου·
• αναποτελεσματική επικοινωνία·
• κακή διαχείριση των οργανωτικών αλ-

λαγών.
Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι ενδέχεται επίσης

να προκύψουν από μη υγιές κοινωνικό πλαί-
σιο, το οποίο δημιουργείται, μεταξύ άλλων,
από καταστάσεις στις οποίες υπάρχει:

• έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση ή
τους συναδέλφους·

• κακές διαπροσωπικές σχέσεις·
• παρενόχληση, επιθετικότητα και βία·
• δυσκολίες στον συνδυασμό εργασιακών

και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι δεν πρέπει να

συγχέονται με ένα υγιές, απαιτητικό αλλά
υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, το
οποίο παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους
και τους ενθαρρύνει να αποδώσουν το μέγι-
στο των ικανοτήτων τους.

Μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις ενός
προβληματικού ψυχοκοινωνικού περιβάλ-
λοντος εργασίας είναι το εργασιακό άγχος.

Το εργασιακό άγχος αποτελεί το δεύτερο
σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που συνδέ-
εται με την εργασία και το οποίο αναφέρεται
συχνότερα από τους εργαζόμενους στην Ευ-

ρώπη, ενώ μαζί με άλλους ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους θεωρείται ότι ευθύνεται για πε-
ρισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των
χαμένων εργατοημερών (50–60%). 

Το εργασιακό άγχος είναι οργανω-
τικό ζήτημα και όχι προσωπική
αδυναμία. Εμφανίζεται όταν οι
απαιτήσεις στην εργασία υπερβαί-
νουν την ικανότητα του εργαζόμε-
νου να αντεπεξέλθει σε αυτές.

Οι εργαζόμενοι που πάσχουν από εργα-
σιακό άγχος κινδυνεύουν να εμφανίσουν σο-
βαρά ψυχικά και σωματικά προβλήματα
υγείας. Αυτό με τη σειρά του έχει αντίκτυπο
στον οργανισμό ή την επιχείρηση και στην
κοινωνία στο σύνολό της.

Για τον εργαζόμενο, οι αρνητικές συνέ-
πειες μπορεί να περιλαμβάνουν:

• εργασιακή εξουθένωση και κατάθλιψη·
• δυσκολία συγκέντρωσης·
• οικογενειακά προβλήματα·
• κατάχρηση αλκοόλ και άλλων εξαρτη-

σιογόνων ουσιών· 
• κακή σωματική υγεία, ιδίως καρδιαγγει-

ακές παθήσεις και μυοσκελετικά προβλή-
ματα.

Στο επίπεδο του οργανισμού ή της επι-
χείρησης, οι αρνητικές συνέπειες μπορεί να
περιλαμβάνουν:

• κακή συνολική επιχειρηματική απόδοση·
• αυξημένο ποσοστό απουσίας από την ερ-

γασία·
• τυπική παρουσία στην εργασία (περι-

πτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται
στην εργασία τους ενώ είναι άρρωστοι και
δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελε-
σματικά)·

• αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και
τραυματισμών.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να
εμφανιστούν σε κάθε χώρο εργασίας, μπο-
ρούν ωστόσο να αξιολογηθούν και να αντι-
μετωπιστούν αποτελεσματικά, ακόμη και με
τη διάθεση περιορισμένων πόρων, με τον
ίδιο συστηματικό τρόπο όπως και οι λοιποί
κίνδυνοι ΕΑΥ.

Το πρότυπο μοντέλο εκτίμησης κινδύνων
και μια συμμετοχική προσέγγιση αποτελούν
τον ιδανικό τρόπο αναγνώρισης των κινδύ-
νων και αντιμετώπισής τους.

Το κλειδί είναι η συμμετοχή όλων —
εργοδοτών, διευθυντικών στελεχών
και εργαζομένων — και η συνεργα-
σία για τη διαμόρφωση ενός καλού
ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος ερ-
γασίας.

Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να επι-
τρέπουν στους εργαζόμενους να θίγουν ζη-
τήματα και να τους ενθαρρύνουν να βρί-
σκουν λύσεις για τη μείωση ή ελαχιστοποί-
ηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον
χώρο εργασίας. Ένας καλός διευθυντής εμ-
πνέει και παρακινεί τους εργαζόμενους, κα-
τανοεί τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους,

τους ενθαρρύνει να συνεργάζονται για την
επίτευξη κοινών στόχων και καλλιεργεί
υψηλό ηθικό. Η κατανόηση των προβλημά-
των των εργαζομένων εκτός της εργασίας
συμβάλλει επίσης στη δημιουργία υποστη-
ρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι, με
την ανταλλαγή των γνώσεών τους για τον
χώρο εργασίας με τους εργοδότες και τα δι-
ευθυντικά στελέχη, βοηθούν στον εντοπι-
σμό προβλημάτων και στην εύρεση και
εφαρμογή λύσεων. Η εμπλοκή των εργαζο-
μένων είναι βασικός παράγοντας για την
επιτυχή διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κιν-
δύνων. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυ-
χοκοινωνικών κινδύνων δημιουργεί ένα
υγιές περιβάλλον εργασίας στο οποίο οι ερ-
γαζόμενοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν,
ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη
μιας θετικής ατμόσφαιρας στον χώρο εργα-
σίας, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται και οι
επιδόσεις της επιχείρησης.

Οι εκστρατείες για τους Ασφαλείς και Υγι-
είς Χώρους Εργασίας είναι ανοιχτές σε όλους
τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους οργα-
νισμούς και ο EU-OSHA ενθαρρύνει όλους
να συμμετάσχουν με όποιον τρόπο μπορούν,
όπως για παράδειγμα:

• διαδίδοντας και προβάλλοντας το υλικό
της εκστρατείας·

• διοργανώνοντας εκδηλώσεις και δρα-
στηριότητες, όπως σεμινάρια και εργαστή-
ρια·

• χρησιμοποιώντας και προωθώντας τα
πρακτικά εργαλεία που διατίθενται για την

αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους και
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων·

• συμμετέχοντας στον διαγωνισμό για τα
Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής·

• συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία·

• με την ιδιότητα του επίσημου εταίρου
της εκστρατείας·

• με την ιδιότητα του εταίρου από τα μέσα
ενημέρωσης.

Η ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (που
διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο και το 2014
θα υλοποιηθεί από τις 20 έως τις 25 Οκτω-
βρίου 2014) αποτελεί την κορύφωση των
εκδηλώσεων αυτών και περιλαμβάνει εκπαι-
δευτικές συνεδρίες, συνέδρια και εργαστή-
ρια, διαγωνισμούς αφίσας, κινηματογράφου
και φωτογραφίας, κουίζ, διαφημιστικές εκ-
στρατείες και συνεντεύξεις τύπου.

Ο EU-OSHA συνεργάζεται με ένα ευρύ δί-
κτυο συνεργατών ώστε να διοχετεύσει τα
μηνύματα της εκστρατείας στους χώρους ερ-
γασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί τον Εθνικό
Εστιακό Πόλο για την Κύπρο για την εν
λόγω εκστρατεία. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
https://www.healthy-workplaces.eu/el. n

Από το περιοδικό «Ασφάλεια και Υγεία», εκ-
φραστικό όργανο του Συνδέσμου Ασφάλειας
και Υγείας Κύπρου.

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015
«Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»
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Σε τρεις Κυπριακές εικόνες που επα-
ναπατρίστηκαν το Νοέμβριο του 2013
από το Μόναχο μετά από πολύχρο-

νους δικαστικούς αγώνες είναι αφιερωμένα
τα αναμνηστικά γραμματόσημα για τα φε-
τινά Χριστούγεννα που θα κυκλοφορήσουν
στις 24 Νοεμβρίου ταυτόχρονα με τη σειρά
από το παιδικό παραμύθι «Το Βασιλόπουλ-
λον της Βενεδιάς». 

Μαζί με τις τρεις εικόνες επέστρεψαν στην
Κύπρο άλλοι 169 εκκλησιαστικοί θησαυροί
ι και όλα αυτά τα κειμήλια εκτίθενται στο
Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου του Γ.

Στο γραμματόσημο των 0.41 ευρώ απεικο-
νίζεται Γέννηση του Χριστού στην οποία ο
καλλιτέχνης δίδει ιδιαίτερη σημασία στο

σπήλαιο το οποίο απεικονίζεται με μορφή
βραχώδους λόφου μεγάλων διαστάσεων .
Στο εσωτερικό του σπηλαίου γονυπετείς η
Παναγία και ο Ιωσήφ με τα χέρια σταυρωτά
προσκυνούν το Θείο Βρέφος που βρίσκεται
ανάμεσα τους. Στην είσοδο του σπηλαίου
στο πρώτο επίπεδο προσέρχονται οι ποιμέ-
νες με τα πρόβατα τους. Η εικόνα ακολου-
θεί τη μεταβυζαντινή τεχνοτροπία του τέ-

λους του 17ου αιώνα. 
Στο γραμματόσημο των

0.64 ευρώ απεικονίζεται η
Παναγία στον τύπο της
Γλυκοφιλούσας .(16ος αι-
ώνας). Η εικόνα προέρχε-
ται από την εκκλησία της
Αγίας Ζώνης στο Βαρώσι.
Πρόκειται για εικόνα εξαι-
ρετικής τέχνης που ανήκει
στην καλλιτεχνική νοο-

τροπία της Κύπρο-αναγεννησιακής ζωγρα-
φικής. Η εικόνα φέρει ρωγμές σε διάφορα
σημεία, Λείπει η ζωγραφική επιφάνεια και οι
φθορές αυτές προκλήθηκαν είτε κατά τη λε-
ηλασία και την παράνομη εξαγωγή της εικό-
νας είτε λόγω των κακών συνθηκών αποθή-
κευσης της. 

Στο τρίτο γραμματόσημο με αξία 0.75

ευρώ απεικονίζεται πάλι η Γέννηση του
Χριστού (17ος αιώνας). Ακολουθείται σ’
αυτή την εικόνα ο βυζαντινός εικονογρα-
φικός τύπος της Γέννησης, όπως αποκρυ-
σταλλώθηκε κατά τον 15ο αιώνα αλλά με
σκληρή πτυχολογία των ενδυμάτων και
σχηματοποίηση του σπηλαίου. Στη σύν-
θεση η Παναγία απ[εικονίζεται ξαπλωμένη
διαγωνίως, δίπλα στο μικρό Ιησού, ενώ
γύρω της διαδραματίζονται τρία επεισόδια
ο Πειρασμός του Ιωσήφ,, το Λουτρό του
Θειου Βρέφους και ο Ευαγγελισμός των
ποιμένων από τον Άγγελο. 

Η παιδική σειρά «Το Βασιλόπουλλον της
Βενεδιάς» αποτελεί συνέχεια της έκδοσης
«Ο Σπανός τζιαι οι Σαράντα Δράτζιοι» με
την έννοια ότι έχει και αυτή ως θέμα ένα
λαϊκό παραμύθι εικονογραφημένο και πάλι
από τον Κοντεάτη χαράκτη Χαμπή Τσαγ-
γάρη. Η σειρά περιλαμβάνει πέντε γραμ-
ματόσημα των 0.41 ευρώ., που αποτελούν
εικαστική επεξεργασία αποσπασμάτων από
το εικονογραφημένο λαϊκό παραμύθι που
δεν αλλοιώνει το ύφος του καλλιτέχνη, 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επιχειρούν για
δεύτερη φορά να φέρουν το παιδικό κοινό σε
επαφή με τη μαγεία ενός παραμυθιού το
οποίο φυγαδεύει τις ρίζες της παράδοσης και

κατακλύζεται από μορφές, αξίες και συναι-
σθήματα άχρονα αλλά συνάμα και διαχρο-
νικά. n

Εικόνες που επαναπατρίστηκαν και λαϊκό παραμύθι
τα αναμνηστικά γραμματόσημα για τα Χριστούγεννα 2014

Υπηρεσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών 
από επιλεγμένα Ταχυδρομικά Γραφεία

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με
το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), θα παρέχει από
τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία, Λευκωσίας, Λε-

μεσού, Λάρνακας και Πάφου τις ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας οχημάτων
2. Ακινητοποιήσεις οχημάτων
3. Έκδοση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων
4. Έκδοση/επανέκδοση/αντικατάσταση άδειας οδήγησης
Η απόφαση για παροχή των υπό αναφορά υπηρεσιών λή-

φθηκε στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου του Τμήματος
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για επέκταση των δραστηριοτή-
των του, σε συνάρτηση και με τη γενικότερη κυβερνητική πο-
λιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών
που προσφέρονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Ως εκ
τούτου, προστίθεται η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πο-
λιτών σε νέα σημεία εξυπηρέτησης, πέραν των Κέντρων Εξυ-
πηρέτησης του Πολίτη και του ΤΟΜ, όπου θα συνεχίσουν να
παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες.

Η παροχή υπηρεσιών ΤΟΜ στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά
Γραφεία, που αναφέρονται πιο κάτω, άρχισε από προχθές:

(α) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας, Προδρό-
μου 100, 2063 Στρόβολος

(β) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού, 16ης Ιου-
νίου 1943 3, 3022 Λεμεσός

(γ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας, Πλατεία
Βασιλέως Παύλου, 6023 Λάρνακα

(δ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου, Αριστοτέλη
Σάββα 23, 8025 Πάφος

Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού είναι συνεχόμενο, από τις
8 π.μ. - 3 μ.μ., Δευτέρα με Παρασκευή. Πληροφορίες τις ίδιες
ώρες και μέρες από τον παγκύπριο αριθμό του Τηλεφωνικού
Κέντρου του Τμήματος Οδικών Μεταφορών 22807000
καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μετα-
φορών http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf και του Τμή-
ματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών www.cypruspost.gov.cy.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριά-
δης επισκέφθηκε (φωτ.) τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με την ευκαιρία της έναρξης πα-
ροχής υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τα
Κυπριακά Ταχυδρομεία και εξέφρασε την ικανοποίηση του
για το γεγονός ότι οι νέες υπηρεσίες παρέχονται απρόσκο-
πτα και χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Τόνισε δε ότι η επέ-
κταση των προσφερόμενων υπηρεσιών από το Τμήμα Ταχυ-
δρομικών Υπηρεσιών καταδεικνύει ότι τα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία μετατρέπονται άμεσα σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και
ανταγωνιστικό οργανισμό, ικανό να διαδραματίσει πολλούς
και διαφορετικούς ρόλους που να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της αγοράς. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Δάνεια 182 εκατ. ευρώ σε περισσότερους
από 20,000 επιχειρηματίες

Τα Συμπεράσματα των συνόδων 
κορυφής και πώς  γίνονται νόμος

Πόσο εύκολο είναι να μετατραπεί μια διακυβερνητική συμ-
φωνία σε νόμο της Ένωσης; Το σχέδιο της ευρωπαϊκής νομο-
θεσίας που έχει ετοιμάσει η ερευνητική υπηρεσία του ΕΚ εξε-
τάζει την πορεία της νομοθεσίας, από την αρχική πρωτοβου-
λία των ηγετών των κρατών μελών μέχρι την έγκριση από τις
κυβερνήσεις και το ίδιο το ΕΚ. Η ταχύτητα με την οποία προ-
χωρεί αυτή η διαδικασία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

αλλά το βέβαιο είναι ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων των συνόδων κορυφής δεν είναι ποτέ
απλή υπόθεση. 

Βασική αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να «παρέχει την αναγκαία ώθηση
για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι ηγέτες των κρατών μελών συγκεντρώνον-
ται, συνήθως στις Βρυξέλλες συζητούν τα θέματα που απασχολούν την Ένωση και το τι πρέ-
πει να γίνει για την αντιμετώπισή τους. Από την κρίση μέχρι τις σχέσεις με τις άλλες μεγά-
λες δυνάμεις και κάθε τι άλλο που αφορά την Ένωση, η σύνοδος κορυφής θέτει την ατζέντα
της ΕΕ την οποία στη συνέχεια εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις τους με βάσει τους κοινούς κα-
νόνες.

Τα νομικά κείμενα με τα οποία υλοποιούνται οι αποφάσεις αυτές των ηγετών κατατίθεν-
ται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητηθούν, να τροποποιηθούν και, εν τέλει, να
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ίδιες τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο
υπουργών της Ένωσης.

Ωστόσο, μεταξύ «ώθησης» και νομοθεσίας πολλά μπορούν να συμβούν ¨κι όταν οι κυ-
βερνήσεις δεν συμφωνούν μεταξύ τους για τη μία ή άλλη πτυχή της νομοθεσίας που εκείνες
οι ίδιες έχουν ζητήσει να υπάρξει, η νομοθετική διαδικασία παγώνει και μερικές φορές μένει
παγωμένη για χρόνια ή και δεκαετίες.

Η ερευνητική υπηρεσία του ΕΚ από την πλευρά της χαρτογραφεί τη νομοθετική διαδικα-
σία για κάθε μια πρόταση που έχει ενταχθεί σε κείμενο συμπερασμάτων συνόδου κορυφής.

Αναλύοντας τα δεδομένα ανά τομέα πολιτικής, γίνεται προφανής η βασική προτεραιότητα
των ευρωπαϊκών ηγεσιών τα τελευταία χρόνια : οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές και κοι-
νωνικές πολιτικές που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κρίση έχουν κατά πολύ τον υψηλό-
τερο βαθμό ολοκλήρωσης, ενώ το περιβάλλον και η εξωτερική πολιτική έχουν μείνει πολύ
πίσω. n

Πάνω από 20 000 επιχειρηματίες έχουν ήδη επωφεληθεί από
δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους 182 εκατ. ευρώ στο
πλαίσιο του Eυρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτή-
σεων Progress.

Έκθεση της Κομισιόν διαπιστώνει ότι οι μικροχρηματοδο-
τήσεις Progress έχουν συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία

απασχόλησης, παρέχοντας σε άνεργα ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δυσκολεύονται να
δανειστούν χρήματα τη δυνατότητα να δανειοδοτηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα. Το νέο χρηματοδοτικό μέσο μικροχρηματοδότησης, που αναμένεται να ξεκινήσει στο
πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), θα βα-
σιστεί στην εμπειρία αυτή.

Οι δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ένα από τα κυριότερα εμπόδια για
τους επίδοξους επιχειρηματίες. Η έκθεση δείχνει ότι το 60% των τελικών χρηστών ήταν άνερ-
γοι ή οικονομικά μη ενεργοί κατά την υποβολή της αίτησης, το 36% των δικαιούχων ήταν γυ-
ναίκες και το 5,9% ήταν άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress έχει σκοπό να βοηθά τα
άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξασφάλισης παραδοσιακών τραπεζικών δανείων να
αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε μικροπιστώσεις για να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή
να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Ο μηχανισμός, μέσω δανείων ανώτατου ύψους 25 000
ευρώ, χρηματοδοτεί ανέργους, άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους και
άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, για παράδειγμα νέους, ηλικιωμένους ή μετα-
νάστες. 

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων και λειτουργεί μέσω παρόχων μικροπιστώσεων σε εθνικό, περιφερει-
ακό ή τοπικό επίπεδο. Το 2013 υπήρχαν 40 πάροχοι μικροπιστώσεων σε 18 κράτη μέλη: το
Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιτα-
λία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογα-
λία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο μηχανισμός μι-
κροχρηματοδοτήσεων Progress θα εξακολουθήσει να λειτουργεί μέχρι το 2016. Μετά τη
λήξη του μηχανισμού, το υπόλοιπο που οφείλεται στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μι-
κροχρηματοδοτήσεις και υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του «EaSI». n

Δήλωση Χρήστου Στυλιανίδη 
για την Αντιμετώπιση του Έμπολα 

Η ΕΕ στοχεύει σε μεγαλύτερες μειώσεις
των εκπομπών αερίων 

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Περιβάλλοντος, δημοσιεύει την ετήσια έκθεση στην
οποία αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά
τη δράση για το κλίμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις,
το 2013 οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με
το 2012 και άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990. Συ-

νεπώς, η ΕΕ όχι μόνον βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του 2020, αλλά
είναι σε θέση ακόμα και να τον υπερβεί.

Η κ. Connie Hedegaard, Επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε τα εξής:
«Η επίτευξη των στόχων του 2020 για το κλίμα δείχνει ότι η Ευρώπη είναι ήδη έτοιμη να ενι-
σχύσει τη δράση της. Και ακόμα καλύτερα: δείχνει ότι η ΕΕ πραγματοποιεί σημαντικές μειώσεις
εκπομπών. Οι πολιτικές αποδίδουν καρπούς. Συνεπώς, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να συ-
νεχίσουν τη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια και να φθάσουν στο 40% τουλάχιστον έως το 2030. Τα
κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος από τα τρέχοντα
έσοδά τους από το ΣΕΔΕ για να επενδύσουν στο κλίμα και την ενέργεια και να συνεχίσουν τη
μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Τα έσοδα αυτά συμπληρώνουν τα κονδύλια από το πρόγραμμα NER300 της ΕΕ, το οποίο
παρέχει 2,1 δισ. ευρώ για την υποστήριξη 39 έργων επίδειξης μεγάλης κλίμακας για τεχνο-
λογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο της Ευρώπης.

Η έκθεση προόδου του Κιότο και της στρατηγικής ΕΕ 2020 αποτελεί ετήσια έκθεση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Βασίζεται στα στοιχεία που
δηλώνουν τα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού για τον μηχανισμό παρακολούθησης. Η εν
λόγω έκθεση παρέχει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που συντελείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη της για την επίτευξη των στόχων τους όσον αφορά τις εκπομπές
των αερίων του θερμοκηπίου. Η μείωση των εκπομπών κατά 1,8 % το 2013 σε σύγκριση με
το 2012 σημαίνει ότι οι συνολικές εκπομπές της ΕΕ είναι κατά 19% χαμηλότερες από ό,τι το
1990.

Από το 2013 οι πλειστηριασμοί αποτελούν τη συνήθη μέθοδο για την κατανομή των δι-
καιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Τα έσοδα των πλειστηριασμών περιέρχονται στα
κράτη μέλη. Η οδηγία της ΕΕ για το ΣΕΔΕ ορίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων από
τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες

Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τις επενδύσεις αυτές σε τομείς όπως η ενεργειακή
απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οι βιώσιμες μεταφορές. Τα δηλωθέντα ποσά αν-
τιπροσωπεύουν μέρος μόνο του συνόλου των δαπανών στους προϋπολογισμούς των κρα-
τών μελών οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια. n

Μετά το διορισμό του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως
Συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση
του Έμπολα και με πρωτοβουλία του Εκλεγμένου Προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο
Χρήστος Στυλιανίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Μου έχει ανατεθεί ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Η επι-
δημία του ιού Έμπολα, η οποία καταστρέφει τις ζωές και
μαστίζει τις κοινωνίες της Δυτικής Αφρικής, έχει βάλει το

σύνολο της διεθνούς κοινότητας σε δοκιμή. Πρέπει να δράσουμε με αποφασιστικότητα,
άμεσα και με συντονισμένο τρόπο για να σώσουμε ζωές και να αναστρέψουμε την κατά-
σταση στη μάχη κατά του ιού Έμπολα.

Στην Ευρώπη είμαστε καλά εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια πρό-
κληση. Έχουμε τη γνώση και τους πόρους για να κάνουμε τη διαφορά. Τα κράτη-μέλη έχουν
κάνει εξαιρετική δουλειά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να λειτουργήσουμε ως
συλλογική οντότητα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διά-
θεσή μας με ένα συντονισμένο τρόπο: να συνδυάσουμε αυτά που η ΕΕ έχει να προσφέρει
και αυτά που τα κράτη-μέλη μπορούν να φέρουν στο τραπέζι.

Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κινητοποιήσει μέχρι σήμερα πάνω από 600 εκατομμύρια
ευρώ για την καταπολέμηση της επιδημίας. Έχουμε στείλει ιατρική βοήθεια και ανθρωπι-
στικό προσωπικό στις πληγείσες χώρες και έχουμε αναπτύξει κινητά εργαστήρια. Με τη βοή-
θειά μας αποστέλλονται στην περιοχή προμήθειες ζωτικής σημασίας. Υποστηρίζουμε τις το-
πικές αρχές και ενισχύουμε τις εθνικές υποδομές για την υγεία. Έχουμε οικοδομήσει ένα σύ-
στημα για την εκκένωση του ιατρικού προσωπικού από την περιοχή. 

Ενεργούμε, επίσης, για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών σε στενή συνεργασία με
τις υγειονομικές υπηρεσίες των κρατών-μελών. Θα πρέπει τώρα να αλλάξουμε και να ανα-
πτύξουμε ταχύτητα έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να λειτουργήσουν ως η κοινή ευρωπαϊκή
απάντηση.

Ως συντονιστής της ΕΕ, θα αξιοποιήσω το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κέντρο θα λειτουργεί ως γραφείο συντο-
νισμού για τις μεταφορές, τον εξοπλισμό και το ιατρικό προσωπικό και θα φέρει κοντά όλους
εκείνους στην Ευρώπη - τα κράτη-μέλη και τα όργανα της ΕΕ - που εργάζονται για την κα-
ταπολέμηση του ιού Έμπολα. 

Προτίθεμαι να επισκεφθώ τις πληγείσες περιοχές. Αυτό θα μου επιτρέψει να αξιολογήσω
καλύτερα τις ανάγκες και τα κενά στις προσπάθειές μας και θα βοηθήσει να αποφασίσουμε
τα επόμενα βήματα. Θα συνεργαστώ στενά με τα κράτη-μέλη, με τους συναδέλφους μου
στην Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και θα διασφαλίσω ότι
στην ανταπόκρισή μας συμμετέχουν οι διεθνείς εταίροι μας και τα Ηνωμένα Έθνη». n



τΕτΑΡτη 5 νΟΕμΒΡιΟυ 2014 11

AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

«Πράσινο φως» της Κομισιόν στους
προϋπολογισμούς Γαλλίας και Ιταλίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τους τροποποιημέ-
νους προϋπολογισμούς της Γαλλίας και της Ιταλίας για
το 2015 ύστερα από την απόφαση των δύο χωρών να πε-
ριορίσουν περαιτέρω τα ελλείμματά τους, τερματίζοντας
έτσι μία διαμάχη μεταξύ των Βρυξελλών και των κεντρο-
αριστερών κυβερνήσεων Παρισιού και Ρώμης. Η μεν Γαλ-
λία προχώρησε σε νέο προϋπολογισμό που θα της επι-

τρέψει να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα της κατά 3,6 δις. ευρώ για  το 2015, ενώ Η Ιταλία ανα-
κοίνωσε πρόσθετα μέτρα που θα εξοικονομήσουν 4,5 δις. ευρώ για το 2015.

Σε ανακοίνωσή του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούρκι Κατάινεν αναφέ-
ρει ότι δεν εντόπισε καμία περίπτωση «ιδιαίτερα σοβαρής μη συμμόρφωσης» και ως εκ τού-
του δεν θα εκδώσει αρνητικές γνώμες.

Οι χώρες της ευρωζώνης είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο χρόνο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του
τρέχοντος έτους.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η Κομισιόν βρισκόταν σε διαβουλεύσεις με Γαλλία και Ιτα-
λία, οι οποίες ανακοίνωσαν τελικά επιπρόσθετα μέτρα για την μείωση του ελλείμματός τους.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, όπως μετέδωσε το Ρόιτερς, είχε χαρακτηρίσει τις επιστολές
που έστειλαν Γαλλία και Ιταλία για τις τροποποιήσεις στα σχέδια προϋπολογισμού του 2015
«χρήσιμες και εποικοδομητικές» συνεισφορές σε μια διαδικασία που διασφαλίζει ότι οι προ-
ϋπολογισμοί ανταποκρίνονται στους στόχους της ΕΕ. n

Βερολίνο: Όλα τα μέλη της ΕΕ πρέπει 
να πληρώνουν τη συνεισφορά τους

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κάθε χώρα
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταβά-
λει τη συνεισφορά της στον ευρωπαϊκό προϋπολογι-
σμό, αναφερόμενη στην άρνηση του βρετανού πρω-
θυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον να πληρώσει το επι-
πλέον ποσό των 2,1 δισεκ. ευρώ που της ζητήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η θέση της γερμανικής κυβέρνησης είναι ότι οι χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται προς
τους κανόνες, δήλωσε μια εκπρόσωπος του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε κληθείσα να σχολιάσει τη διαμάχη της Βρετανίας με την Επιτροπή.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει κατά καιρούς τις οικονομικές συνεισφορές κάθε χώρας
μέλους με βάση Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)... με κάποιες χώρες να λαμβάνουν επι-
στροφές χρημάτων και άλλες να πρέπει να πληρώσουν περισσότερα», σημείωσε η εκπρό-
σωπος.

«Κατά τη γνώμη μας, αυτή είναι η τυπική διαδικασία», κατέληξε.
Στο μεταξύ η Επιτροπή προειδοποίησε τη Βρετανία ότι κινδυνεύει να της επιβληθούν πρό-

στιμα, αν αρνηθεί να καταβάλει το επιπλέον ποσό των 2,1 δισεκ. μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.
Παράλληλα ο ευρωπαίος επίτροπος Προϋπολογισμού Γιάτσεκ Ντομινίκ, όταν ρωτήθηκε

για το ενδεχόμενο ο Κάμερον να ζητήσει να ξεκινήσει συζήτηση για τους ίδιους τους πό-
ρους του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προειδοποίησε ότι «αυτό θα ανοίξει το Κουτί της
Πανδώρας και κινδυνεύει να εγείρει θέμα για τις εκπτώσεις που λαμβάνει η Βρετανία. n

Καταργούν το τραπεζικό απόρρητο 
51 κράτη του ΟΟΣΑ

Παρελθόν θα αποτελεί σε περίπου τρία χρόνια το τραπε-
ζικό απόρρητο για εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες 51
χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης, καθώς στα πλαίσια του Παγκόσμιου Φόρουμ του
Οργανισμού υπεγράφη συμφωνία για την αυτόματη αν-
ταλλαγή τραπεζικών πληροφοριών πολιτών με σκοπό την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

H συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2017 για τις 51 χώρες που
υπέγραψαν και μέσα στα επόμενα χρόνια άλλες 30 χώρες που υπέγραψαν ξεχωριστό κεί-
μενο θα συνεργάζονται σταδιακά

Στόχος της συμφωνίας είναι να δημιουργηθούν σε κάθε χώρα θεσμοί που θα συλλέγουν
και θα μεταβιβάζουν τις τραπεζικές πληροφορίες των πολιτών που έχουν καταθέσεις σε
άλλες χώρες, ούτως ώστε να γίνει δυσκολότερη η φοροδιαφυγή.

Στο πρώτο γκρουπ χωρών που θα ξεκινήσουν να ανταλλάσσουν τραπεζικές πληροφορίες
είναι χώρες όπως το Λιχτενστάιν, τα Νησιά Κεϊμάν και οι βρετανικές Παρθένες Νήσοι που
μέχρι πρότινος θεωρούνταν φορολογικοί παράδεισοι εξαιτίας της σκληρής πολιτικής που
είχαν υιοθετήσει σε σχέση με το τραπεζικό απόρρητο.

Στο δεύτερο γκρουπ θα είναι η Αυστρία, οι Μπαχάμες και τα Αραβικά Εμιράτα καθώς και
άλλες χώρες που αποτελούν ισχυρά χρηματοοικονομικά κέντρα παγκοσμίως. n

Οι τράπεζες αποτελούν «νούμερο 1»
απειλή για την Ευρώπη

Tο πρακτορείο Βloomberg προειδοποιεί πως παρά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας των stress tests, οι τράπεζες συ-
νιστούν ακόμη μια σοβαρή απειλή. Όπως σημειώνει χαρα-
κτηριστικά, τα τελευταία stress tests σίγουρα ήταν πιο αυ-
στηρά από τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών, ωστόσο
και αυτά με τη σειρά τους κρίνονται ανεπαρκή.  Οι λόγοι ανα-
λύονται ως εξής:

Το πρώτο μέρος της αξιολόγησης της κατάστασης των ευρωπαϊκών τραπεζών αφορούσε
τη διεξοδική εξέταση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων. Όπως προέκυψε από τα αποτε-
λέσματα, οι περισσότερες από τις 130 τράπεζες που συμμετείχαν στη διαδικασία, εμφανί-
στηκαν με υπερτιμημένα assets, κατά 47,5 δισ. ευρώ περίπου.

Το δεύτερο μέρος της αξιολόγησης της κατάστασης των ευρωπαϊκών τραπεζών αφορούσε
την κεφαλαιακή τους επάρκεια και επί της ουσίας, την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν σε
μια νέα ύφεση και ένα νέο, ενδεχόμενο σοκ στις αγορές. Όπως προέκυψε από τα αποτελέ-
σματα, εντοπίστηκαν κεφαλαιακά κενά στην καρδιά του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήμα-
τος.

Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα; Σύμφωνα με το Bloomberg, τελικώς τα νέα stress tests
της ΕΚΤ αποδείχθηκαν αρκετά ήπια και όχι τόσο αυστηρά όσο θα απαιτούσε η τρέχουσα
οικονομική συγκυρία. n

Το επενδυτικό ταμείο της Κίνας αγόρασε
το 2% της ιταλικής Mediobanca

Το επενδυτικό ταμείο της Κίνας, που διαχειρίζεται τα συ-
ναλλαγματικά διαθέσιμα ύψους 4 τρισ. δολαρίων της
χώρας, αγόρασε το 2,001% των μετοχών της μεγαλύτερης
ιταλικής επενδυτικής τράπεζας Mediobanca, αναδεικνύον-
τας την επιθυμία της Κίνας για μακροχρόνιες επενδύσεις
στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, αναφέρει δημοσίευμα της
εφημερίδας «Financial Times».

To κινεζικό ταμείο έχει καταβάλει περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ για την αγορά πακέτων
μετοχών, περίπου 2% το καθένα, σε πέντε από τις μεγαλύτερες ιταλικές εταιρείες: τη FIAT
Chrysler Automobiles, την Telecom Italia, την Prysmian και τους κρατικά ελεγχόμενους
ενεργειακούς ομίλους Eni και Enel. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο ημιαυτόνομος επενδυτικός
βραχίονας της κινεζικής κεντρικής τράπεζας αποκλίνει από την παραδοσιακά συντηρητική
στρατηγική του, καθώς οι αποδόσεις για στοιχεία ενεργητικού σταθερού εισοδήματος μει-
ώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η ιταλική κυβέρνηση υποστηρίζει με ενθουσιασμό τις κινεζικές επενδύσεις στην οικονομία
της χώρας, ενώ είναι λίγες οι ενδείξεις αρνητικών πολιτικών αντιδράσεων για τα κεφάλαια που
ρέουν από το Πεκίνο. «Πρέπει να φέρουμε περισσότερη Κίνα στην Ιταλία και να πάμε περισ-
σότερη Ιταλία στην Κίνα», δήλωσε ο ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι την περασμένη
εβδομάδα κατά τη συνάντησή του στη Ρώμη με τον κινέζο ομόλογό του Λι Κεκιάνγκ και την
υπογραφή εμπορικών συμφωνιών αξίας 8 δισ. ευρώ μεταξύ των δύο χωρών. n

Η Fed τερματίζει τις «ενέσεις ρευστότητας»
στην αμερικανική οικονομία

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε ότι
θέτει τέλος στο έκτακτο πρόγραμμα υποστήριξης της αμερι-
κανικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα άφησε αμετάβλητα τα
επιτόκια, που παραμένουν πολύ χαμηλά, κοντά στο μηδέν.

Επικαλούμενη την ενίσχυση της οικονομίας και τη βελ-
τίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, η Fed θα σταμα-
τήσει, όπως ήταν αναμενόμενο, τις μηνιαίες «ενέσεις ρευστό-

τητας». Υποσχέθηκε επίσης ότι θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για «αξιοσημείωτη χρονική
περίοδο», όμως πρόσθεσε ότι εάν παρατηρηθεί γρηγορότερη πρόοδος στον τομέα του πλη-
θωρισμού και της απασχόλησης μια πρώτη αύξηση των επιτοκίων μπορεί να σημειωθεί «νω-
ρίτερα από το αναμενόμενο».

Μετά την ανακοίνωση αυτή το ευρώ υποχώρησε έναντι του δολαρίου και η ισοτιμία του
διαμορφώθηκε στα 1,2660 δολάρια, από 1,2743 δολάρια που ήταν νωρίτερα σήμερα.

Άμεση ήταν και η αντίδραση της Γουόλ Στριτ. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στις 20:09
(ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε κατά 62,04 μονάδες (-0,36%) και ο δείκτης Nasdaq των εται-
ρειών υψηλής τεχνολογίας έχανε 35 μονάδες (-0,77%).

«Η ανακοίνωση της Fed είναι ακριβώς αυτό που ανέμεναν όλοι. Η Fed διαπιστώνει αρκετή
βελτίωση στην οικονομική δραστηριότητα ώστε να σταματήσει το πρόγραμμά της, όμως ταυ-
τόχρονα διατηρεί χαμηλά τα επιτόκια επειδή δεν παρατηρεί ακόμη αυτό που επιθυμεί όσον
αφορά τον πληθωρισμό», ανέφερε ο Γουέιν Κάουφμαν, ένας αναλυτής αγορών της Phoenix
Financial Services. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Δια-
τροφής, με αφορμή την πρόσφατη συμπερί-
ληψη της Κύπρου στον Κατάλογο Άυλης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ανά-
μεσα στις χώρες όπου εφαρμόζεται η
Μεσογειακή Διατροφή, ανακοινώνει τη διεξα-

γωγή του 1ου Παγκύπριου Συνεδρίου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, με τίτλο: «Κυ-
πρίων Γεύσεις: Η κυπριακή παραδοσιακή διατροφή στις τοπικές παραλλαγές της». Το Συ-
νέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου (Καλλιπόλεως 75). 

Προβάλλοντας το σύνθημα «Κυπριακή διατροφή - Η γευστική μας ταυτότητα», το Συνέ-
δριο φέρνει για πρώτη φορά κοντά μελετητές και επαγγελματίες της κυπριακής γαστρονο-
μίας και των τοπικών τροφίμων, με στόχο να γνωστοποιήσει και να προβάλει το έργο τους στο
ευρύ κοινό, να προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργία συνεργασιών και να δώσει βήμα για συ-
ζήτηση καινοτόμων τρόπων αξιοποίησης των κυπριακών τροφίμων προς όφελος της τοπικής
οικονομίας. 22 ομιλητές θα παρουσιάσουν θέματα που εντάσσονται σε ένα μεγάλο αριθμό
ενοτήτων: Παραδοσιακά Τρόφιμα και Εθιμική ζωή, Κυπριακή Παραδοσιακή Διατροφή: Πα-
ρελθόν, Παρόν και Μέλλον, Γαστρονομικές Ιδιαιτερότητες Περιοχών της Κύπρου, Παραδο-
σιακή Διατροφή και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, Χαρακτηρισμοί, Σήματα Ποιότητας και Νο-
μική Κατοχύρωση Παραδοσιακών Προϊόντων.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πλαισιωθεί και εμπλουτιστεί με ποικίλες παράλληλες δρα-
στηριότητες. Εκθέσεις φωτογραφίας, βιβλίων κυπριακής μαγειρικής και παραδοσιακών προ-
ϊόντων θα δώσουν την ευκαιρία στους συνέδρους να προσεγγίσουν και να βιώσουν προσω-
πικά την κυπριακή παραδοσιακή διατροφή. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Europeana Food and Drink, θα λειτουργήσει γραφείο συλλογής υλικού για όσους ενδιαφέ-
ρονται να συνεισφέρουν και οι ίδιοι στην καταγραφή στοιχείων για την κυπριακή κουζίνα. n

Κυπρίων Γεύσεις
Το Ακαδημαϊκό Μουσικό Θέατρο της Μόσχας Sta-

nislavsky και Nemirovich-Danchenko, ένα από τα κο-
ρυφαία μουσικά θέατρα της Ρωσίας, παρουσιάζει την
κλασική συναυλία όπερας «Η Μαγεία της Όπερας»
στις 21 Νοεμβρίου 2014 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λε-
μεσό.

Οι χρυσές φωνές του θεάτρου, Natalia Petrozhitskaya
(Σοπράνο) και Dmitry Zuev (Βαρύτονος), έχουν συμ-
μετάσχει σε πολλά σημαντικά διεθνή φεστιβάλ και δια-
γωνισμούς. Ακόμη και το πιο απαιτητικό κοινό θα μεί-
νει ευχαριστημένο από το πρόγραμμα της συναυλίας:

• Ροσίνι «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» (Άρια του Φίγ-
καρο)

• Μπελίνι «Νόρμα» (Casta Diva)
• Μότσαρτ «Don Giovanni» (Ντουέτο Don Giovanni

και Zerlina)
• Πουτσίνι «Gianni Schicchi» (Lauretta’s Aria “O mio

babbino caro”, Aria Gianni Schicchi)
• Leoncavallo, «I Pagliacci» (Ντουέτο Silvio και Nedda)
• Ραχμάνινοφ (Prelude)
• Τσαϊκόφσκι, «Η Βασίλισσα των μπαστουνιών» (Liza’s Aria «Where from these tears»,

Aria of Prince Yeletsky)
• Τσαϊκόφσκι «Ευγένιος Ονιέγκιν» (Η τελική σκηνή)
Συνοδεία πιάνου από την Antonina Kadobnova (Κρατικό Ωδείο Τσαϊκόφσκι Μόσχας).

Διάρκεια συναυλίας: 2 ώρες με διάλειμμα. Προτινόμενη ηλικία: 12+. Τιμή εισιτηρίων: €20. n

Η Μαγεία της Όπερας

Την ανάγκη ανάληψης δράσης
κατά της κλιματικής αλλαγής
υπογραμμίζει στη νέα της έκθεση
η Διακυβερνητική Επιτροπή του
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.
Υπάρχουν ακόμη περιθώρια, εκτι-
μούν ειδικοί. 

Στη νέα της έκθεση η IPCC το-
νίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν
άμεσα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής η
οποία, όπως εκτιμούν, μπορεί

ακόμη να περιοριστεί. «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε δραστική μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα», υπογράμμισε ο επικεφαλής της Διακυβερνητικής Επιτρο-
πής για την Κλιματική Αλλαγή Ραχέντρα Πασόρι, κατά την παρουσίαση της έκθεσης την
περασμενη Κυριακή στην Κοπεγχάγη. «Η επιστημονική κοινότητα μίλησε», όπως είπε,
«τώρα παραδίδουμε τη σκυτάλη στην πολιτική».

«Εάν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία τότε θα απολέσουμε μέσα στις επόμενες δεκαετίες τις
δυνατότητες περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας», προειδοποίησε ο γγ. του ΟΗΕ
Μπαν Κι Μουν. n

Ελέγξιμη ακόμη η κλιματική αλλαγή
σύμφωνα με Επιτροπή του ΟΗΕ

Από τον αργαλειό και τη βελόνα στο πινέλο και
στο καβαλέτο: η ελληνική φορεσιά στη ζωγρα-
φική του 19ου και 20ού αιώνα.

Η κυρία Εβίτα Αράπογλου, Επιμελήτρια της Ελ-
ληνική Συλλο,γής της Λεβεντείου Πινακοθήκης,
στο πλαίσιο της Διάλεξης της Τετάρτης, θα ανα-
λύσει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 19:30, την
ιστορία της απεικόνισης της ελληνικής ενδυμασίας
μέσα από τους Έλληνες καλλιτέχνες του 19ου και
20ού αιώνα. Λεπτομερείς απεικονίσεις των καλλι-

τεχνών σχεδιάστηκαν για να αφηγηθούν ιστορικές σκηνές, πανέμορφα σχέδια και κεντή-
ματα στόλισαν επίσημα πορτραίτα, πολύχρωμα υφάσματα ζωντάνεψαν σκηνές της καθημε-
ρινής ζωής και της υπαίθρου. Η ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής θα ξεδιπλωθεί μέσα από
τις πτυχώσεις των ελληνικών φορεσιών, των ανθρώπων που τις φόρεσαν και των καλλιτε-
χνών που τις ζωγράφισαν.

Η θεματολογία της διάλεξης εντάσσεται στο πλαίσιο της παράλληλης περιοδικής έκθεσης
του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, με τίτλο «Αχνάρια Μεγαλοπρέπειας: Μια
νέα ματιά στην παράδοση της ελληνικής γυναικείας φορεσιάς», που πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και διαρκεί από τις 30 Οκτωβρίου
2014 μέχρι τις 19 Απριλίου 2015. n

Η ελληνική φορεσιά στη ζωγραφική 
του 19ου & 20ού αιώνα

Ολοκληρώθηκαν για φέτος οι ανασκαφές
στην περιοχή του αρχαίου Ιδαλίου από το
Lycoming College, υπό τη διεύθυνση της
Δρος. Pamela Gaber. Οι φετινές έρευνες, οι
οποίες επικεντρώθηκαν στην περιοχή δυτικά

της ακρόπολης Αμπιλλερή, στην οποία βρι-
σκόταν το κεντρικό ιερό της πόλης του αρ-
χαίου Ιδαλίου, έδειξαν ότι, κατά τη Ρωμαϊκή
περίοδο, το ιερό είχε επεκταθεί. Ένας στόχος
των ερευνών ήταν η διερεύνηση της Ρωμαϊ-
κής αυτής φάσης.

Στην περιοχή όπου είχε ανευρεθεί παλαι-
ότερα μια Ρωμαϊκή λεκάνη, οι έρευνες έδει-
ξαν ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε μέχρι και
τον 7ο αι μ.Χ. και πιθανόν να εξυπηρετούσε
Χριστιανικές λατρευτικές τελετές, όπως δεί-
χνει ένας εγχάρακτος σταυρός και άλλα Βυ-
ζαντινά κινητά ευρήματα. 

Δυτικότερα, των αρχαίων καταλοίπων που
σχετίζονται με την παροχή νερού, εντοπί-
στηκε περιοχή όπου φαίνεται να διεξάγον-

ταν δραστηριότητες σχετικές με την κατα-
νάλωση τροφής. Βρέθηκε εστία και ένα τρι-
βείο αλλά και τρία αινιγματικά στοιχεία που
ομοιάζουν με τράπεζες προσφορών. Πάνω
στο ένα από τα στοιχεία αυτά βρέθηκε ένα
κογχύλι, στο άλλο ένα οστό και στο τρίτο
κεραμικά θραύσματα. Τα στοιχεία αυτά ομοι-
άζουν με εγκατάσταση κτισμένη πάνω στο
φυσικό βράχο στο Ιερό του Άδωνη που ανα-
σκάφηκε το 2012. 

Ένας ακόμη στόχος των ανασκαφών του
2014 ήταν η διερεύνηση του βάθους των Ελ-
ληνιστικών οικοδομημάτων που βρίσκονται
στα βόρεια και το πώς αυτά σχετίζονται με
τα Αρχαϊκά κτίσματα που είναι σε πολύ ψη-
λότερο επίπεδο, 30 μέτρα νοτιότερα. Οι ανα-

σκαφές έδειξαν ότι η κλίση του λόφου κατά
την αρχαιότητα ήταν πολύ πιο απότομη από
ότι σήμερα και σίγουρα υπάρχουν αρχαι-
ότερα κατάλοιπα κάτω από αυτά της Ελλη-
νιστικής περιόδου στα βορειότερα. Ανάμεσα
στα υστερότερα αυτά στοιχεία βρέθηκαν πο-
σότητες σκουριάς, πράγμα που πιθανόν να
υποδηλώνει δραστηριότητες που σχετίζον-
ται με την παραγωγή ή/και την επεξεργασία
του χαλκού στον ιερό αυτό χώρο. Τέτοια ερ-
γαστήρια συναντώνται συχνά στα ιερά της
αρχαίας Κύπρου.

Οι έρευνες την επόμενη ανασκαφική πε-
ρίοδο θα στοχεύσουν στην ενοποίηση του
ανασκαφικού χώρου ούτως να αποκαλυφθεί
ολοκληρωμένη η κάτοψη του ιερού. n

Νέα ευρήματα στις ανασκαφές
στο Αρχαίο Ιδάλιο για το 2014



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 πε-
ριέχουν 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.
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πρόσωπο με σημαντική μόρφωση και
πνευματική δραστηριότητα – Απαραίτητη
στα νέα κτήρια.
2. Κάτοικος ευρωπαϊκής χώρας - … Γκορ:
υπήρξε Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
3. Χωνευτήριο για το λιώσιμο μετάλλων –
Μίκαελ …: μουσικοσυνθέτης.
4. Περιοχή μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας –
Λατίνων «αγαπώ».
5. Θεός των Αιγυπτίων – Υπάρχει στο …
μύθο.
6.  Μέρος της …….νοστιμάδας – Το οφει-
λόμενο σε κάποια αίτια.
7. Ξενική κατάφαση – Οι υπάλληλοι του Οργανισμού αυτού ανήκουν στην ΠΑΣΥΔΥ – Γαλ-
λική πόλη.
8. Κάτοικος μεγάλου νησιού κοντά στην Αυστραλία – Ξενική διάζευξη.
9. Οριστικό άρθρο – Συνεχόμενα στο αλφάβητο – Χο … Μινχ: διετέλεσε πρόεδρος της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.
10. Πόλη της βόρειας Ιταλίας – Σειρά ρομποτικών οχημάτων.
11. Μεγάλος Έλληνας τερματοφύλακας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κρατίδιο της Κεντρικής Ευρώπης.
2. Περιοριστικές διατάξεις – Κοσμοπολίτικο θέρετρο της Σαντορίνης – Μουσική νότα.
3. «Ο … »: θεατρικό έργο του Τσέχοφ – Το απόθεμα διαθέσιμων προϊόντων.
4. Μυθικός διπρόσωπος θεός των Ρωμαίων – Λείο, επίπεδο.
5. Μέρη που δεν τα βλέπει ο ήλιος – Συντομογραφία του Αρείου Πάγου.
6.  … Φαλάτσι: Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας.
7.  … Ουέσλι: φανταστικός χαρακτήρας της σειράς βιβλίων Χάρι Πότερ – Λειψή … ήττα – Έχει
το σχήμα του αβγού.
8. Η έλλειψη σταθερότητας (γεν.) – Το όνομα του Προέδρου της Ν. Κορέας.
9. Μόριο που επιτείνει την εναντίωση – Σύνδεσμος – Η ερευνητική μέθοδος που είναι γνω-
στή ως «Τυποποιημένη Ελεγχόμενη Δοκιμή». 
10. Αντώνης … : Έλληνας δημοσιογράφος.
11. Επιφώνημα – Πολεμικό τραγούδι.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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   Θέλουν να συζητούν τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν στην καθημερι-
νότητά τους με τον γιατρό τους,

αλλά κάτι τους κάνει να διστάζουν.
Ο λόγος, για τους πάσχοντες από σκλή-

ρυνση κατά πλάκας, οι οποίοι δυσκολεύον-
ται στην πλειοψηφία τους να συζητήσουν με
τον γιατρό τους προβλήματα που συνδέον-
ται με τη νόσο. Μεγαλύτερο δισταγμό έχουν
στη συζήτηση ζητημάτων που θεωρούνται
πιο προσωπικά και ευαίσθητα, όπως οι σε-
ξουαλικές σχέσεις και τα προβλήματα στην
ούρηση ή στην αφόδευση. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν
στο συνέδριο ACTRIMS-ECTRIMS που
πραγματοποιήθηκε στη Βοστώνη. Στόχος
των ερευνητών ήταν να κατανοήσουν τις εμ-
πειρίες των ατόμων που ζουν με σκλήρυνση
κατά πλάκας και λαμβάνουν θεραπεία για τη
νόσο, καθώς και να αξιολογήσουν την επι-
κοινωνία μεταξύ των ασθενών και των για-
τρών τους. 

«Η δυσφορία που νιώθουν οι ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας φαίνεται ότι αποτε-
λεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια εποικοδο-
μητική συζήτηση με τον γιατρό τους ως προς
το σύνολο των συμπτωμάτων της νόσου» δή-

λωσε η Maggie Alexander, διευθύνουσα
σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας
για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (EMSP). 

Τα συμπτώματα για τα οποία οι ασθενείς
διστάζουν περισσότερο να συζητήσουν είναι
οι σεξουαλικές δυσκολίες (54%), προβλή-
ματα της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου
(28%), εναλλαγές της διάθεσης (26%) και
γνωστικές δυσκολίες ή προβλήματα μνήμης
(21%). 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε νέα θερα-
πεία πρώτης γραμμής, που χορηγείται από το
στόμα, η οποία όπως αποδείχθηκε έπειτα

από πενταετή μελέτη προ-
σφέρει ισχυρή και μακρο-
χρόνια αποτελεσματικότητα
σε μεγάλο εύρος ασθενών με
πολλαπλή σκλήρυνση. Πρό-
κειται για τη θεραπεία με
φουμαρικό διμεθυλεστέρα, η
οποία έχει θετικά αποτελέ-
σματα σε νεοδιαγνωσθέντες
ασθενείς. Μελέτες έδειξαν
ότι η χορήγηση του φουμα-
ρικού διμεθυλεστέρα σε νε-
οδιαγνωσθέντες ασθενείς με
πολλαπλή σκλήρυνση έχει
αποτελεσματικότητα σε

βάθος χρόνου στη συχνότητα εμφάνισης
υποτροπών, την εξέλιξη της αναπηρίας και
τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας. 

Περισσότεροι από 100.000 ασθενείς έχουν
λάβει θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα
μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινι-
κών μελετών αλλά και από την κυκλοφορία
του σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Το φάρμακο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ από
τον Μάρτιο του 2013, αλλά και στον Κα-
ναδά, την Αυστραλία, την Ελβετία και αρκε-
τές χώρες της ΕΕ με πρώτη τη Γερμανία, ενώ
αναμένεται να κυκλοφορήσει και στη χώρα
μας το προσεχές διάστημα. n

Σκλήρυνση κατά πλάκας: 
Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία

Με την ευκαιρία της έναρξης της
κυνηγετικής περιόδου την περα-
σμένη Κυριακή το Τμήμα Δασών

απηύθυνε θερμή έκκληση στους κυνηγούς να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εξορμήσεις
τους, να συνεργάζονται στενά με το προσω-
πικό του Τμήματος και να παρέχουν κάθε δυ-
νατή βοήθεια, τόσο στην πρόληψη όσο και
στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Τονίζεται ότι το άναμμα φωτιάς χωρίς
άδεια εντός των κρατικών δασών ή σε από-
σταση δύο χιλιομέτρων από τις παρυφές
τους, συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με
τον περί Δασών Νόμο του 2012, τιμωρείται
με φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια ή με πρόστιμο
μέχρι € 25.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Το Τμήμα καλεί τους κυνηγού κατά τις
εξορμήσεις τους να ακολουθούν πιστά τις πιο
κάτω οδηγίες:

• Να θυμάστε ότι το άναμμα φωτιάς στα
δάση απαγορεύεται παντού, εκτός από τις
ψησταριές των εκδρομικών χώρων. 

• Μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα ή κα-
λύτερα μην πετάτε καθόλου αποτσίγαρα
μέσα ή κοντά στο δάσος. 

• Αν δείτε άτομο που προβαίνει σε ενέργεια
που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά προ-
σπαθήστε να το μεταπείσετε ή τηλεφωνήστε
μας αμέσως.

• Σβήστε σχολαστικά τα κάρβουνα που θα
ανάψετε πριν την αναχώρησή σας από το
δάσος ή την ύπαιθρο. 

• Αν δείτε φωτιά ή καπνό τηλεφωνήστε
αμέσως στο 1407 ή στο 112. Αφού τηλεφω-
νήσετε, προσπαθήστε με ασφάλεια να σβή-
σετε ή να περιορίσετε τη φωτιά.

Επειδή παρατηρούνται κρούσματα παρά-
νομης υλοτομίας δέντρων στα δάση και στην
ύπαιθρο γενικότερα, προτρέπονται οι κυνη-
γοί και γενικά το κοινό όπως καταγγέλλουν
στον πλησιέστερο δασικό ή αστυνομικό
σταθμό περιστατικά υλοτομίας δέντρων, για
τα οποία υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διενερ-
γούνται χωρίς άδεια. n

Έκκληση στους κυνηγούς
για προστασία των δασών

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
δραστηριοποιείται και στον τομέα των
πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Η Υπηρεσίας αυτή, θα προσφερθεί στους
καταναλωτές, μέσω συνεργάτη, ο οποίος θα
παρέχει την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και
τη σχετική αδειοδότηση για την υλοποίηση

της πρόθεσης του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες μπορούν

να προμηθευτούν το Έγγραφο Πρόσκλησης
Υποβολής Προτάσεων Συνεργασίας για την
Παροχή της Υπηρεσίας Πληρωμών μέσω Κι-
νητής Τηλεφωνίας από την ιστοσελίδα του
Τμήματος, www.cypruspost.gov.cy. n

Πληρωμές μέσω κινητών στα Ταχυδρομεία
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του

διαγωνισμού για τα Κρατικά Βραβεία Λογο-
τεχνίας για εκδόσεις του έτους 2013:
1. ΠΟΙΗΣΗ:

Το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για εκδόσεις
2013, μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση
της Κριτικής Επιτροπής, απονέμεται στην
Ελένη Κεφάλα για το έργο Χρονορραφία
(εκδόσεις Νεφέλη).

Σκεπτικό βράβευσης: H ποιητική συλλογή
της Ελένης Κεφάλα Χρονορραφία συγκεν-
τρώνει τις αρετές ενός τολμηρού πειράμα-
τος. Η ποιήτρια μοιάζει να διερευνά τα όρια
της ποιητικής έκφρασης, αντικαθιστώντας
τη φωνή του λυρικού υποκειμένου από την
πολυφωνία, μέσα σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα σύνθεση στην οποία συμπλέκονται οι
φωνές, οι εποχές, οι πολιτισμοί, οι ιστορικές
στιγμές. Την αρχιτεκτονική της Χρονορρα-
φίας χαρακτηρίζει ο αναστοχασμός και η
διακειμενικότητα. Ένας ανώνυμος και σχε-
δόν αγράμματος Κύπριος συναντά τον Κο-
λόμβο και τους συντρόφους του, τους ιθα-
γενείς της Καραϊβικής, τον Τζον Νοξ και
τους Σκωτσέζους μεταρρυθμιστές, τον Θερ-
βάντες και τον Ρέμπραντ και πολλούς άλ-
λους. Η ποιητική σύνθεση της Ελένης Κε-
φάλα δημιουργεί ένα πολυπρισματικό κάτο-
πτρο της μοίρας των απανταχού αφανών,
ενώ παράλληλα κεντρίζει τη φαντασία του
αναγνώστη δημιουργικά και τον καθιστά
συμμέτοχο σε ταξίδια της φαντασίας μέσα
στον χρόνο. Η εξαιρετικά επιμελημένη έκ-
δοση, που κάνει χρήση ιδεογραμμάτων και
μιας πρωτότυπης διάταξης των κειμένων,
δίνει πρόσθετα ερεθίσματα στον αναγνώ-
στη.
2. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ:

Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για
εκδόσεις 2013, μετά από κατά πλειοψηφία
απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, απονέμε-
ται στον Ανδρέα Καραγιάν για το έργο Σκο-
τεινές ιστορίες (εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της
Εστίας).

Σκεπτικό βράβευσης: Το μυθιστόρημα του
Ανδρέα Καραγιάν Σκοτεινές ιστορίες ανήκει
στην παράδοση των μυθιστορημάτων ενηλι-
κίωσης και καλλιτεχνικής διαμόρφωσης, ένα
είδος που σπανίζει στην ελληνική γλώσσα.
Στις Σκοτεινές ιστορίες ο πρωταγωνιστής,
φανταστικό πρόσωπο με αυτοβιογραφικά
στοιχεία που έχουμε συναντήσει και σε άλλα

βιβλία του Ανδρέα Καραγιάν, είναι ένας ζω-
γράφος ευαίσθητος και ριψοκίνδυνος, που
αναζητά την αλήθεια της τέχνης και της
ίδιας της ζωής ταξιδεύοντας. Τα ταξίδια του
τον φέρνουν στο Βερολίνο της πτώσης του
τείχους, στην Αθήνα της μεταπολίτευσης και
στην μετεπαναστατική Αλεξάνδρεια. Το μυ-
θιστόρημα, βαθιά φιλοσοφικό και πολιτικό,
αντιστρατεύεται τους μηχανισμούς της βιοε-
ξουσίας που επιχειρούν να ελέγξουν την
ερωτική επιθυμία και τη σεξουαλικότητα και
προσπαθεί να γκρεμίσει τα κοινωνικά στε-
ρεότυπα για να αναδείξει τον σεβασμό στο
Διαφορετικό.
3. ΔΙΗΓΗΜΑ/ΝΟΥΒΕΛΑ:

Το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος/Νουβέ-
λας για εκδόσεις 2013, μετά από κατά πλει-
οψηφία απόφαση της Κριτικής Επιτροπής,
απονέμεται στον Λεύκιο Ζαφειρίου για το
έργο Μ’ ευλάβεια και με λύπη (εκδόσεις Γα-
βριηλίδης).

Σκεπτικό βράβευσης: Το βιβλίο του Λεύ-
κιου Ζαφειρίου Μ’ ευλάβεια και με λύπη πε-
ριλαμβάνει διηγήματα που αναφέρονται στις
τραγικές στιγμές της ιστορίας της Κύπρου,
μέσα από μια προσέγγιση στοχαστική,
στραμμένη στο τραύμα, τη μνήμη και το
πένθος. Οι πρωταγωνιστές των διηγημάτων
είναι απλοί άνθρωποι, που η ματιά του αφη-
γητή ανάγει σε πρωταγωνιστές και θύματα
των μηχανισμών της εξουσίας, σε μια πα-
τρίδα ακρωτηριασμένη: είναι οι αδικαίωτοι
εγκλωβισμένοι στο Ριζοκάρπασο, τα χαμένα
παλικάρια της ΕΛΔΥΚ και οι γονείς τους
που συναντώνται στον τύμβο της Μακεδο-
νίτισσας, οι εθελοντές φοιτητές που ανέβη-
καν σαν άλλοι αργοναύτες το καλοκαίρι του
1974 στο «Επιβατικό Ρέθυμνο» σε μια απο-
τυχημένη εκστρατεία που δεν έφτασε ποτέ
στον προορισμό της, είναι όμως και τα παι-
διά που στα πρόσωπά τους διασώζεται η ελ-
πίδα. 
4. ΔΟΚΙΜΙΟ / ΜΕΛΕΤΗ:

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Κριτι-
κής Επιτροπής, το Κρατικό Βραβείο Δοκι-
μίου/Μελέτης δεν απονέμεται.
5. ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ:

Το Κρατικό Βραβείο Νέου Λογοτέχνη για
εκδόσεις 2013, μετά από κατά πλειοψηφία
απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, απονέμε-
ται στον Αλέξανδρο Αδαμίδη για το έργο Η
πληρότητα και η αυτάρκεια (εκδόσεις Αφή).

Σκεπτικό βράβευσης: Στο μυθιστόρημα
του Αλέξανδρου Αδαμίδη Η πληρότητα και

η αυτάρκεια ο νεαρός πρωταγωνιστής είναι
ένας αντιήρωας που ψάχνει να βρει το
στίγμα του στον σύγχρονο κόσμο της κρί-
σης, κάτω από συνθήκες αντίξοες. Ταξιδεύει
στην Ευρώπη σε αναζήτηση εργασίας αλλά
και νοήματος, δοκιμάζεται, αγωνίζεται να
βρει έναν δρόμο και συχνά τον βρίσκει στα
όνειρα και τις φαντασιώσεις και σε περιπέ-
τειες που θυμίζουν αστυνομική ταινία. Ο νε-
οεμφανιζόμενος συγγραφέας από τη Λεμεσό
στο μυθιστόρημά του αποδίδει με τέχνη την
αγωνία των νέων ανθρώπων στις σύγχρονες
κοινωνίες της αλλοτρίωσης και της ανέχειας
και τους απεγνωσμένους αγώνες σε αναζή-
τηση ταυτότητας.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλ-
φαβητικά) στην Κατηγορία Βραβείο Νέου
Λογοτέχνη: 

1. Αλέξανδρου Αδαμίδη, Η πληρότητα και
η αυτάρκεια (εκδόσεις Αφή)

2. Στέλλας Βοσκαρίδου Οικονόμου, Ανα-
γέλαστα: Των γεναικών τζαι των σκαλα-
πουντάρων (εκδόσεις Τεχνοδρόμιον)

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων
Λογοτεχνίας αποτέλεσαν οι ακόλουθοι:
Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου (Πρόεδρος),
Παντελής Βουτουρής, Κυριάκος Δημητρίου,
Γιώργος Καλοζώης και Κυριάκος Χαραλαμ-
πίδης.
6. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για
Μικρά Παιδιά, μετά από ομόφωνη απόφαση
της Κριτικής Επιτροπής, απονέμεται στον
Φάνη Χατζηαναστασίου για το έργο Το δελ-
τίο καιρού της Βιολέτας (εκδόσεις A book-
worm publication).

Σκεπτικό βράβευσης: Ευφάνταστη και
τρυφερή μικρή εικονογραφημένη ιστορία
που παρουσιάζει με συγκρατημένη ρομαν-
τική διάθεση την ανάγκη του μικρού παιδιού
για αισιοδοξία. Η αντιθετική θέαση της
πραγματικότητας από τους ενήλικους γονείς
και από την εννιάχρονη κόρη τους αποτελεί
τον βασικό άξονα του κειμένου. Η διάσταση
πραγματικότητας και φαντασίας, η σύγ-
κρουση της μυθοπλαστικής ηρωίδας με τους
μεγάλους στον τομέα της επιθυμίας και της
πειθαρχίας βρίσκουν διέξοδο στη φαντασία. 

Ο υφολογικός χαρακτήρας του κειμένου,
με τον εμποτισμό του λόγου από την εικόνα
και τις οπτικές αφηγήσεις, η επιμελημένη
γλώσσα, η πρωτοτυπία στη σύλληψη σε συν-
δυασμό με μια επιτυχή εικονογράφηση συν-
τελούν στη δημιουργία ενός πολύ καλού
παιδικού βιβλίου.

7. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΕΦΗΒΟΥΣ

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Κριτι-
κής Επιτροπής, το Κρατικό Βραβείο Λογοτε-
χνίας για μεγάλα παιδιά και εφήβους δεν
απονέμεται.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλ-
φαβητικά) στην Κατηγορία Λογοτεχνία για
Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους:

1. Τάσου Αριστοτέλους, Τον καιρό των
αμαξιών (εκδόσεις Α. Αριστοτέλους)

2. Φίλιππου Ζαννέττου, Δώρας Ευαγγελί-
δου, Στη Ρευμανία του 3013 (εκδόσεις A bo-
okworm publication)

3. Μαρίας Ολυμπίου, Τρίχα, ψείρα και φα-
γούρα (εκδόσεις Νέο Κύμα)

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων
Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους απο-
τέλεσαν οι ακόλουθοι: Αναστασία Κατσίκη-
Γκίβαλου (Πρόεδρος), Κατερίνα Καρατάσου,
Έλενα Περικλέους, Κίκα Πουλχερίου,
Φλώρα Τιμοθέου.
8. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕ-
ΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗ-
ΒΟΥΣ

Μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση της
Κριτικής Επιτροπής, το Κρατικό Βραβείο Ει-
κονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου για
Παιδιά και Εφήβους απονέμεται στον Γιώργο
Γαβριήλ για την εικονογράφηση του έργου
Ο αρλεκίνος της Φεγγαρόπολης (συγγρα-
φέας: Κ. Χρυσός, εκδόσεις Εν Τύποις).

Σκεπτικό βράβευσης: Καλοφτιαγμένη
κλασική εικονογράφηση που συνοδεύει και
υποστηρίζει επιτυχημένα το κείμενο. Έχει τη
γοητεία του χειροποίητου και χαρακτηρίζε-
ται από το προσωπικό στυλ του εικονογρά-
φου. Οι φιγούρες διαγράφονται με σαφήνεια
και απλότητα, δίνοντας την εντύπωση ότι
βρίσκονται σε έναν διάλογο μεταξύ τους. Γε-
νικά πρόκειται για μια ποιοτική έκδοση, παρ'
όλο που σε αυτή παρατηρούνται κάποια ση-
μεία στον σχεδιασμό που επιδέχονται βελ-
τίωσης, τα οποία αδικούν σε κάποιο βαθμό
την εικονογράφηση.

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων
Εικονογράφησης αποτέλεσαν οι πιο κάτω:
Γενεθλής Γενεθλίου (Πρόεδρος), Κωνσταν-
τίνος Γεωργίου, Κώστας Μάντζαλος, Ευ-
κλείδης Παπαδόπουλος, Γιώργος Τσαγγά-
ρης.

Τα βραβεία θα επιδοθούν σε ειδική τελετή,
η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί σε
μεταγενέστερο στάδιο. n

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2013
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Αγωνιστική των φιλοξενουμένων ήταν η 8η, αφού από
τα έξι παιχνίδια που διεξήχθησαν τα πέντε τους βρή-
καν νικητές, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικές

ανακατατάξεις στον βαθμολογικό πίνακα, εκτός από κορυφή,
αφού ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας πέτυχαν νέες νίκες, επί του
Εθνικού Άχνας (4-0) και Δόξας Κατωκοπιάς (3-1) αντίστοιχα.
Έτσι στην κορυφή εξακολουθεί να είναι ο ΑΠΟΕΛ με 22 βαθ-
μούς και ακολουθεί ο Απόλλωνας με 18 βαθμούς.

Στα υπόγεια ήταν η θέα για τους νεοφώτιστους. Η μικρή
Αγία Νάπα όρθωσε ανάστημα στο ΓΣΠ, πέτυχε την ολική
ανατροπή και νίκησε την Ομόνοια με 1-2, αφού οι πράσινοι
προηγήθηκαν στο σκορ. Ο πρωτάρης Οθέλλος ζόρισε μέχρι

συμβιβασμού την ΑΕΚ (1-1), ενώ
ο Ερμής γκρέμισε τη διαφορά
εκτοπίσματος, επικρατώντας επί
της ΑΕΛ στο Τσίρειο με 2-3.

Αξίζει να θυμηθούμε πως οι ομά-
δες της Αθηένου και της Αγίας
Νάπας έχουν δυσκολέψει και άλ-
λους ανώτερους αντιπάλους.

Η δε Ομόνοια είχε προηγουμέ-
νως παλέψει με νύχια και δόντια
για να πάρει κάποιες νίκες. Να θυ-
μηθούμε τη νίκη επί του Οθέλλου
(1-0) στο 86΄ και επίσης το 1-0 επί
της Δόξας με τον Γιωργαλλίδη να
αποκρούει πέναλτι στο 94΄. Η
ΑΕΚ εξακολουθεί να μην εξαργυ-
ρώνει με βαθμούς το αξιοπρόσε-
κτο στυλ ανάπτυξης και δημιουρ-
γίας φάσεων. Ο ανταγωνισμός βέ-
βαια εκπέμπει υγεία και θα
μπορούσε να είναι μεγαλύτερος
εάν η διαιτησία ανέβαζε επίπεδο
και αντιμετώπιζε ισομερώς όλες
τις ομάδες της κατηγορίας. Δεν
υπάρχει ομοιομορφία στα πέναλτι,
στις αποβολές και στα οφ-σάιτ
που βγάζουν… μάτια.

Πρώτη εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Ανόρθωση στο Βαρω-
σιώτικο ντέρμπι αφού δάμασε μέσα στο ‘Αμμόχωστος’ την
Νέα Σαλαμίνα με 3-2 και βελτίωσε την βαθμολογική της
θέση. Αυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττα για τους ‘Ερυ-
θρόλευκους’, αφού έχασαν και από την ΑΕΛ.
Το βιολί του ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας

Ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας πέτυχαν νέες νίκες στο πρω-
τάθλημα και συνέχισαν την ανοδική τους πορεία προς τον
τίτλο. Οι γαλαζοκίτιρνοι, πιο εύκολα απ’ ότι ίσως περίμεναν,
πέρασαν από το Δασάκι, κερδίζοντας τον τοπικό Εθνικό με 4-
0 και εξακολουθούν να κρατούν την κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα με 22 βαθμούς και διατηρώντας την διαφορά από
τον 2ον Απόλλωνα στους τέσσερις βαθμούς.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που
είναι αήττητη με μια μοναδική ισοπαλία (ΑΕΛ) και ταξιδεύει
για το Παρίσι να αντιμετωπίσει την Παρί με την καλύτερη
ψυχολογία.

Ο Εθνικός ήταν το νέο ‘θήραμα’, που ήταν αδύνατο να ξε-
φύγει του ‘κυνηγού’. Εκτός του ότι δεν μπορεί να ανταγωνι-
στεί σε ποιότητα και ρόστερ τον ΑΠΟΕΛ, ήταν  καθ΄όλη τη
διάρκεια του αγώνα και απογοητευτικός. Οι γαλαζοκίτρινοι
κέρδισαν σε ρυθμό… ρελαντί, διατηρώντας τη μακρόχρονη
προϊστορία που τους θέλει να κερδίζουν μέσα στο Δασάκι. Ο
Σιέρινταν σκόραρε δύο φορές (7΄, 55΄). Ο Αλεξάντρου πέ-
τυχε το πρώτο του φετινό τέρμα (70΄) και ο Μαντούκα το
έκτο (85΄).

Την πρώτη του νίκη μακριά από το Τσίρειο, μετά ακριβώς
δύο μήνες πέτυχε ο Απόλλωνας στο Μακάρειο Στάδιο. Με
μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκαστόν Σανγκόι, η ομάδα της
Λεμεσού πέρασε με άνετο τρόπο από τη Λευκωσία επικρα-
τώντας 3-1 της Δόξας Κατωκοπιάς.

Ο Αργεντινός πέτυχε δύο γκολ στα πρώτα 18 λεπτά του
αγώνα, (το δεύτερο με πέναλτι) και στο ξεκίνημα του β΄ ημι-

χρόνου ο Λόπεζ πέτυχε το 0-3.
Η προσφυγική ομάδα αντέδρασε, μείωσε με τον Εμμα-

νουέλ, χωρίς όμως στη συνέχεια να καταφέρει να αποφύγει
την 5η ήττα στο πρωτάθλημα και την τέταρτη εντός έδρας.
Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος για τον
Ιοάν Αντόνε, που τώρα πάνε με την καλύτερη ψυχολογία στο
νέο Ευρωπαϊκό τους ραντεβού την Πέμπτη με την  Γκλάν-
τμπαχ. Στόχος το θετικό αποτέλεσμα, για να συνεχίσουν να
έχουν ελπίδες για διάκριση και φυσικά στον επόμενο γύρο
του Γιουρόπα Λιγκ.
Η σούπερ έκπληξη

Αυτό και αν ήταν σούπερ έκπληξη. Η Αγία Νάπα όχι μόνο
δεν φοβήθηκε τη μεγάλη αντίπαλο, όχι μόνο δεν πτοήθηκε
που βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά σ΄ένα δίλεπτο ‘φωτιά’ με-
τέτρεψε το 1-0 σε 1-2 και έφυγε από το ΓΣΠ με μια σπουδαία
νίκη, που της επιτρέπει να κάνει όνειρα για παραμονή στην
Α΄ Κατηγορία. Ταυτόχρονα είναι και η πρώτη της νίκη στο
φετινό πρωτάθλημα, αφού μετρούσε δύο ισοπαλίες και πέντε
ήττες.

Η ομάδα του Κώστα Καϊάφα ήταν γενικά απογοητευτική
και  η νέα κακή εμφάνιση ήταν (όπως φάνηκε) η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι που στο τέλος του αγώνα αποδοκιμά-
στηκε από τους φίλους της.

Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 60΄ με τον Ποτέ, αλλά στη
συνέχεια μέσα σε δύο λεπτά (67΄, 68΄) δέχθηκε δύο τέρματα
από τους Παναγιότοφ και Κολοκούδια που την ανάγκασαν
στο τέλος να δεχθεί μια οδυνηρή ήττα.
Συμβιβασμός Οθέλλου – ΑΕΚ

Ο Οθέλλος απέσπασε ισοπαλία
(1-1) από την ΑΕΚ στο ‘Αντώνης
Παπαδόπουλος’, αν και αγωνί-
στηκε από το 65΄ με αριθμητικό
μειονέκτημα και έτσι ανέβηκε
στην 10η θέση με πέντε βαθμούς.

Οι παίκτες του Κώστα Σακκά
κατέθεσαν ψυχή μέσα στον αγω-
νιστικό χώρο, αναπροσάρμοσαν
με σωστό τρόπο το παιχνίδι τους
όταν έμειναν με αριθμητικό μει-
ονέκτημα και κατάφεραν στο
τέλος να πάρουν βαθμολογικό
όφελος, που θα τους βοηθήσει
στη συνέχεια, τόσο αγωνιστικό
όσο και ψυχολογικά να ανεβούν
ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώ-
τερη των περιστάσεων και δεν κα-
τάφερε να εκμεταλλευτεί το ιδα-
νικό ξεκίνημα που είχε στον
αγώνα, αφού σκόραρε με τον Μυ-
τίδη μόλις στο 3΄ λεπτό. Ο Οθέλ-
λος ισοφάρισε στο 45΄ με τον
Κχμαλάντζε.
Έδωσε ‘απάντηση’ ο Ερμής

Σπουδαία νίκη ο Ερμής μέσα
στο Τσίρειο, επικρατώντας της
ΑΕΛ με 3-2 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Ονίλο, ο οποίος πέ-
τυχε δύο τέρματα και ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρη-
σης.

Ο Ερμής με το διπλό που πήρε μέσα στη Λεμεσό έφτασε
στους 11 βαθμούς και στην 7η θέση, όσους έχει και η Νέα Σα-
λαμίνα. Η ΑΕΛ, που από το 56΄ έμεινε με 10 παίκτες μετά την
αποβολή του Ανδρέα Κυριάκου, έχασε κι άλλο πολύτιμο έδα-
φος στην προσπάθεια που κάνει να πλησιάσει την κορυφή.
Για τους νικητές σκόραρε δύο φορές ο Ονίλο και μια ο Ιμ-
πραΐμ, ενώ για τους ηττημένους άνοιξε το σκορ ο Ντανιελζί-
νιο, με τον Μπεμπέ να ισοφαρίζει 2-2 με πέναλτι.
Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την ‘Κυρία’

Στο ‘Αμμόχωστος’ η ‘Κυρία’ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιούργησε και έφυγε με το
διπλό επί της Νέα Σαλαμίνας. Την κέρδισε με 2-3, κάνοντας
την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα και φυσικά

άλμα βαθμολογικό. Αντίθετα τα
αισθήματα για τη Νέα Σαλαμίνα
που έχασε την ευκαιρία να εκμε-
ταλλευτεί τα στραβοπατήματα,
της Ομόνοιας, ΑΕΛ και ΑΕΚ να
τους ξεπεράσει βαθμολογικά και
να διεκδικήσει στη συνέχεια την
είσοδό της στην εξάδα. Αυτή η
ήττα την άφησε τώρα στην 8η
θέση, αφού η συμπολίτισσά της,
την ξεπέρασε και είναι  στην 6η
θέση με 12 βαθμούς, έναντι 11.

Το 0-1 το πέτυχε ο Λούκου στο
29΄ με σέντρα-σουτ και ο Μακρής
στο 56΄ πέτυχε το 0-2. Οι γηπε-
δούχοι μείωσαν με τον Τσιντί σε 1-
2, ο Γιακοβένκο το 1-3 στο 87΄ και
η Νέα Σαλαμίνα στο 92΄ το τελικό
2-3 με τον Λεόν.
Μικρές Κατηγορίες
Β΄ Κατηγορία

Το αήττητο σερί που είχε δημιουργήσει η Καρμιώτισσα στις
πέντε πρώτες αγωνιστικές έλαβε τέλος και μάλιστα στο Κοι-
νοτικό Στάδιο Πολεμιδιών. Ο Άρης υποχρέωσε τους Ερυ-
θρόλευκους στις πρώτες τους φετινές απώλειες και μάλιστα
με ήττα (2-1). Έτσι ο Άρης ανέβηκε στην 2η θέση με 12 βαθ-
μούς όσους έχει και η Πάφος που εκμεταλλεύτηκε το στρα-
βοπάτημα του πρωτοπόρου, αφού κέρδισε τον Ολυμπιακό με
2-0.

Τώρα το πρωτάθλημα πήρε ‘φωτιά’ και έδωσε νέο μεγάλο
ενδιαφέρον με το να αυξηθούν οι μνηστήρες του τίτλου.
Απώλεια βαθμών είχε και η Ένωση Παραλιμνίου που έφερε
λευκή ισοπαλία με την ΕΝΑΔ (0-0) μέσα στο ‘Τάσος Μάρ-
κου΄. Για τρία χρόνια (σεζόν 2010-13) η ΑΕΖ τα έβρισκε
σκούρα απέναντι στο Ν&Σ Ερήμης (1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 3
ήττες), όμως με μια πολύ καλή εμφάνιση τον συνέτριψε με 3-
0 και πήρε το… αίμα της πίσω. Σπουδαία νίκη πέτυχε εντός
έδρας και η Ομόνοια Αραδίππου που κέρδισε την ΑΠΕΠ Πι-
τσιλιάς με 3-1, ως επίσης και η Παρεκκλησιά που συνεχίζει
να εκπλήσσει ευχάριστα στο φετινό πρωτάθλημα. Κέρδισε
τον Διγενή Ορόκλινης με 3-0 και ανέβηκε στην 6η θέση της
βαθμολογίας.

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το γειτονικό ντέρμπι μεταξύ
της Ελπίδας Ξυλοφάγου και της Αναγέννησης Δερύνειας, το
οποίο παρακολούθησαν περίπου 700 φίλαθλοι των δύο ομά-
δων.
Γ΄ Κατηγορία

Ποιος είδε τους φιλοξενούμενους και δεν τους φοβήθηκε
στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας, που
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Και στις έξι αναμετρή-
σεις του Σαββάτου οι ομάδες που αγωνίζονταν μακριά από
την έδρα τους πήραν σημαντικές νίκες και επέστρεψαν στη
βάση τους με τρεις πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι τους.
Στα αξιοσημείωτα καταγράφεται η ήττα του ΕΝΥ Διγενή
Ύψωνα, ο οποίος μετά από περίπου δύο χρόνια και ενάμιση
μήνα (22 Σεπτεμβρίου 2012), έφυγε από το γήπεδο του, το
‘Στέλιος Χαρή’ με  σκυμμένο το κεφάλι. Έχασαν από τον
ΑΣΙΛ (2-1) και έπεσαν από την κορυφή της βαθμολογίας,
εκεί που ανέβηκε η ομάδα της Λύσης.
Δ΄ Κατηγορία

Ο Ηρακλής δέχτηκε νέα ήττα, τη δεύτερη συνεχόμενη,
αυτή τη φορά από τον Λένα και στην κορυφή της βαθμολο-
γίας ανέβηκε τη ΑΕΝ που κέρδισε εκτός έδρας το Φρέναρος.

Στην 2η θέση πέρασε η Ξυλοτύμπου που κέρδισε εκτός
έδρας τον Κούρρης, ενώ εντυπωσιακό άλμα προς τα ψηλά
του βαθμολογικού πίνακα έκαναν η Ολυμπιάδα Λυμπιών που
συνέτριψε τον Σπάρτακο με 4-0 και η Αλκή Ορόκλινης την
Ελπίδα Αστρομερίτη με 3-1.

Πρώτη στην βαθμολογία πέρασε η ΑΕΝ με 14 βαθμούς και
ακολουθεί η Ξυλοτύμπου με 13β., την 3η και 4η θέση μοιρά-
ζονται ο Ηρακλής και η Ολυμπιάδα με 12β. Στην 5η θέση είναι
η Αλκή Ορόκλινης με 10 βαθμούς. n

Κούρσα για δύο… άλογα! ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ
Η Αγία Νάπα έκανε την έκπληξη, κέρδισε στο ΓΣΠ την Ομόνοια
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η κρίση δεν θα μας νικήσει. Θα την ξεπερά-

σουμε ενωμένοι.

Κάρολος�Παπούλιας,

Πρόεδρος�της�Ελληνικής�Δημοκρατίας.

Χωρίς την άρση των παράνομων ενεργειών
της Τουρκίας, δεν υπάρχει προοπτική επα-
νέναρξης των συνομιλιών. 
Νίκος�Αναστασιάδης,
Πρόεδρος�της�Δημοκρατίας.

Όταν η Γαλλία και Γερμανία συνεργάζονται,

επωφελείται ολόκληρη η Ευρώπη.

Μισέλ�Σαπέν,

Υπουργός�Οικονομικών�της�Γαλλίας.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το Κράτος της
Παλαιστίνης. Είναι ένα σημαντικό βήμα που
επιβεβαιώνει το δικαίωμα των Παλαιστινίων
στην αυτοδιάθεση.
Μάργκοτ�Βάλστρεμ,
ΥΠΕΞ�της�Σουηδίας.

Η απόφαση της Σουηδικής κυβέρνησης
είναι θαρραλέα και ιστορική. Αναμένω και
άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμα της Σουηδίας.
Μαχμούντ�Αμπάς,
Πρόεδρος�της�Παλαιστινιακής�Αρχής.

Η απόφαση της Σουηδίας ενισχύει τις μη ρε-
αλιστικές αξιώσεις των Παλαιστινίων και
απομακρύνει την επίτευξη μιας συμφωνίας.
Άβιγκντορ�Λίμπερμαν,
ΥΠΕΞ�του�Ισραήλ.

Στόχος της Άγκυρας είναι ο Άσαντ και μόνο
σε μία χερσαία επιχείρηση που θα έχει ως
στόχο την ανατροπή του θα υπάρξει τουρ-
κική συμμετοχή.
Αχμέτ�Νταβούτογλου,
Πρωθυπουργός�της�Τουρκίας.

Η Ρωσία θα αναγνωρίσει τις εκλογές των

αυτονομιστών στην Ουκρανία.

Σεργκέι�Λαβρόφ,

ΥΠΕΞ�της�Ρωσίας.

μοιράζει�εκατομμύρια
βοηθά�τον�τόπο�μας

Tο�Kρατικό�Λαχείο

ΕΔΑΔ: Παραβιάζει τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
η απαγόρευση του συνδικαλίζεσθαι στο Γαλλικό στρατό

Με ομόφωνη νομολογία του το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γνωμάτευσε ότι
η ολική απαγόρευση του δικαιώματος του συνδι-

καλίζεσθαι στην περίπτωση του Γαλλικού στρατού παρα-
βιάζει το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων η οποία κατοχυρώνει την ελευθερία του συνε-
ταιρίζεσθαι η οποία περιλαμβάνει και το δικαίωμα για ίδρυση
συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Επιβεβαιώνεται με τη νομολογία του ΕΔΑΔ ότι παρόλο
που μερικοί περιορισμοί είναι δυνατό να ισχύουν για το
στρατιωτικό προσωπικό σε ότι αφορά το δικαίωμα ελεύθε-
ρης έκφρασης και ανάληψης δράσης, η ολική απαγόρευση
στη συμμετοχή των μελών του στρατού σε συντεχνία παρα-
βιάζει το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα τους για ελευθε-
ρία του συνεταιρίζεσθαι. 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συν-
δικαλιστικών Οργανώσεων EPSU χαιρέτισε την απόφαση
του ΕΔΑΔ ως μια πολύ σημαντική νομολογία που για πρώτη
φορά εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οποία εξισώ-
νει τους στρατιωτικούς με όλους τους άλλους πολίτες θέση
η οποία είναι και πάγια θέση της συνδικαλιστικής πλευράς
Το Δικαστήριο ουσιαστικά γνωμάτευσε ότι οι στρατιωτικοί

πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες 
Η ΕPSU τόνισε ότι η απόφαση του ΕΔΑΔ δεν ευνοεί μόνο

τους Γάλλους στρατιωτικούς και άλλους ένστολους, αλλά
και τους συναδέλφους τους άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για
τους οποίους το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι εξακολουθεί
να αποτελεί άπιαστο όνειρο. Ταυτόχρονα η απόφαση των
Ευρωπαίων δικαστών επαναβεβαιώνει και για όσους έχουν
αυτό το δικαίωμα ότι αυτό αποτελεί Πανευρωπαϊκή δικα-

στικό κανονισμό ή γνώμη. 
Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι οι ειδικές διαδικασίες

και τα ειδικά σώματα που έχουν εφαρμοσθεί
και δημιουργηθεί στο Γαλλικό στρατό για να
εξετάζουν ανησυχίες του στρατιωτικού προ-
σωπικού δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το
δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι
το οποίο περιλαμβάνει και το δικαίωμα για
ίδρυση και συμμετοχή σε συνδικαλιστική ορ-
γάνωση. 

Μετά την έκδοση της απόφασης του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου η Γαλλική Κυβέρνηση

έχει περιθώριο τριών μηνών για να εφεσιβάλει την απόφαση.
Μετά την παρέλευση των τριών μηνών το Παρίσι οφείλει να
προχωρήσει σε συμμόρφωση προς την απόφαση. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η Κυβέρνηση
Ολάντ μελετά την απόφαση του ΕΔΑΔ όπως και τρόπους
εκσυγχρονισμού του θεσμού της διαβούλευσης στις ένοπλες
δυνάμεις.

Η απόφαση του ΕΔΑΔ ακολούθησε ειδήσεις για σεξουα-
λική παρενόχληση και βιασμούς στο Γαλλικό στρατό και γι΄
αυτό μπορεί να αποτελέσει υπόμνηση ότι το δικαίωμα για
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση αποτελεί προσφέ-
ρεται και ως μέσο επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την
πάταξη και πρόληψη σεξουαλικών εγκλημάτων στο χώρο ερ-
γασίας. n

Τις καταστροφικές συνέπειες για το κοινωνικό σύ-
νολο από τη λιτότητα στις δημόσιες υπηρεσίες επισή-
μανε Πανευρωπαϊκή συνδικαλιστική σύσκεψη πυρο-

σβεστών που πραγματοποιήθηκε στη Γλασκώβη στη Σκω-
τία την Τρίτη 28 Οκτωβρίου από την τοπική Οργάνωση των
Πυροσβεστών και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU. Η συν-
δικαλιστική κινητοποίηση έστειλε το σαφές μήνυμα ότι τις
συνέπειες της λιτότητας δεν πληρώνουν μόνο οι εργαζόμε-
νοι στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

H σύσκεψη συζήτησε ειδικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις
της λιτότητας στις υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης διε-
θνώς και έστειλε προειδοποίηση επερχόμενου κινδύνου για
τις καταστροφικές συνέπειες από την πολιτική της λιτότη-
τας όχι μόνο για το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρε-
σιών αλλά για όλους τους πολίτες, γιατί τα μέτρα λιτότητας
με τις περικοπές σε προσωπικό και εξοπλισμό απειλή την
ποιότητα της εργασίας που αναλαμβάνουν οι πυροσβέστες
όπως και την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται σε μείονος
έκτασης καταστροφές. 

Τονίστηκε στη συνδικαλιστική σύσκεψη ότι σε περίοδο
που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πιθανότητα τρομοκρατικών
επιθέσεων όπως και τους κινδύνους από ακραίες καιρικές
συνθήκες ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής επιβάλλον-
ται περικοπές δαπανών για τους πυροβέστες και τους πυρο-
σβεστικούς σταθμούς τόσο σε στελέχωση όσο και σε εξο-
πλισμό ενώ προωθείται η μεταβίβαση των καθηκόντων
αυτών στον ιδιωτικό τομέα του οποίου μοναδικός στόχος
είναι η αποκόμιση κέρδους. 

Από πλευράς της EPSU τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι πυρο-
σβέστες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε περιπτώσεις κα-
ταστροφών στις πόλεις και γενικά στις κοινότητες για την

εξυπηρέτηση του κοινού σε περιόδους απειλών από διεθνείς
κρίσεις και απαιτούνται επενδύσεις στις υπηρεσίες και όχι
περικοπές δαπανών. Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών απο-
τελεί κάθοδο προς το βυθό που εκθέτει σε τεράστιο κίνδυνο
τη δημόσια ασφάλεια. Δημιουργείται η πεποίθηση ότι προ-
σφέρονται στον ιδιωτικό τομέα συνθήκες και ευκαιρίες για
αποκόμιση κέρδους σε περιόδους κρίσεων και καταστροφών. 

Η Σκωτική Συντεχνία Πυροσβεστών κάλεσε όλους τους
πυροσβέστες να κινητοποιηθούν ενωμένοι για να σταματή-
σουν την αποτυχημένη πρακτική της λιτότητας που εφαρ-
μόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα στις υπηρε-
σίες πυρόσβεσης και διάσωσης σε ολόκληρη την στην Ευ-
ρώπη. 

Στη Βρετανία καταργήθηκαν 5000 θέσεις πυροσβεστών τα
τελευταία τρία χρόνια, έκλεισαν 39 πυροσβεστικοί σταθμοί
και ο χρόνος ανταπόκριση σε περιπτώσεις κλήσεων σε πυρ-
καγιές η άλλες ζημιές αυξήθηκε δραματικά. Και όλα αυτά
λόγω των μέτρων λιτότητας. 

Ο εκπρόσωπος της Συντεχνίας τόνισε πως οι πυροσβέστες
σώζουν ζωές και είναι οι πρώτοι που θα βρεθούν σε χώρους
μεγάλων καταστροφών, πως θα μπορέσουν όμως να εκτελέ-
σουν τα καθήκοντα τους όταν έχουν συρρικνωθεί δραματικά
οι θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες τους, έχουν κλείσει οι
σταθμοί πυρόσβεσης και δεν έχουν εφοδιασθεί με τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό. Είναι εμφανέστατο ότι το αποτέλεσμα
πλήττει ι το κοινωνικό σύνολο. 

Είναι καθήκον όλων μας πυροσβεστών και κοινωνικού συ-
νόλου να αγωνιστούμε για τη διατήρηση αποτελεσματικών
υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη και διεθνώς και το θέμα που εγείρεται είναι σαφέστατα
θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος. n

Η λιτότητα πλήττει το κοινωνικό σύνολο
όχι μόνο τους υπαλλήλους του δημοσίου


