
Με απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας της Ορ-
γάνωσης ο Γ.Γ. συν. Γλαύκος Χατζηπέτρου, με επι-
στολή ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2014, κάλεσε

τον Υπουργό Υγείας σε καλόπιστο και ουσιαστικό διάλογο
για τα θέματα του ΓεΣΥ, με στόχο την εξεύρεση εκείνων των
λύσεων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των Κρατι-
κών Νοσηλευτηρίων και την εξυπηρέτηση του Κύπριου πο-
λίτη.  Παρατίθεται κατωτέρω ολόκληρο το κείμενο:
«Κύριε Υπουργέ,
Νομοσχέδιο για την Αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευ-
τηρίων – Εφαρμογή ΓεΣΥ

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα σε συνέχεια και της
πρόσφατης τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σε σχέση με τα
δύο νομοσχέδια που προτίθεσθε να καταθέσετε στη Βουλή
προς ψήφιση και τα οποία διαλαμβάνουν:  το πρώτο την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και το δεύτερο την
Αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.

Σχετικά επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι τα όσα
περιέχονται στα σημειώματα που μας έχετε αποστείλει με
τηλεομοιότυπο στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, στα οποία σύμ-
φωνα και με την καλυπτική επιστολή σας περιλαμβάνονται
οι βασικές αρχές στις οποίες αναμένεται να βασιστεί η επε-
ξεργασία των πιο πάνω νομοσχεδίων συζητήθηκαν σε Έκτα-
κτη Συνεδρία της Κεντρικής Γραμματείας και η ομόφωνη
απόφαση του Σώματος είναι όπως το όλο θέμα τύχει άμε-
σης και ενδελεχούς διαβούλευσης στους μηχανισμούς της
Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).  Θυμίζουμε ότι τα
εγειρόμενα ζητήματα που αφορούν ζωτικά εργασιακά δι-
καιώματα δεν έχουν συζητηθεί στη ΜΕΠ, λόγω των αναβο-

λών που κατ’ επανάληψη έχετε ζητήσει.
Όπως γνωρίζετε, Κύριε Υπουργέ, για την αναζήτηση του

κατάλληλου συστήματος υγείας έγιναν μελέτες από διάφο-
ρους εξειδικευμένους Οίκους και εμπειρογνώμονες (Wil-
liam Hsiao, McKinsey & Co., Mercer, Παγκόσμια Τράπεζα
και άλλους), με δαπάνη πολλών εκατομμυρίων ευρώ.  Στη
βάση των μελετών αυτών Κυβέρνηση, ΠΑΣΥΔΥ και άλλα
οργανωμένα σύνολα συνεργάστηκαν για την εφαρμογή
ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας
που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Κύ-
πριου πολίτη για αξιοπρεπείς και υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες πρόληψης, φροντίδας και περίθαλψης.  Αυτή ήταν και
αυτή είναι η έγνοια της Οργάνωσής μας.

Δεκατρία χρόνια μετά τη ψήφιση της σχετικής νομοθε-
σίας για το ΓεΣΥ, είναι άκρως επικίνδυνο, Κύριε Υπουργέ,
να προωθείτε μονομερώς αλλαγές με τις οποίες αφενός ανα-
τρέπεται ο βασικός σχεδιασμός και το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο και αφετέρου επηρεάζονται δυσμενώς οι όροι ερ-
γοδότησης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας (για-
τροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, χημικοί, ακτινογράφοι, τε-
χνολόγοι και άλλοι).

Αποτελεί βασική αρχή, Κύριε Υπουργέ, ότι η υιοθέτηση
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας προϋποθέτει διά-
λογο με όλους τους εμπλεκόμενους, κοινωνική συναίνεση
και σοβαρή μελέτη.  Δυστυχώς και παρά την προσωπική σας
δέσμευση διάλογος δεν έγινε, κοινωνική συναίνεση δεν
υπάρχει (τα πλείστα πολιτικά κόμματα έχουν σοβαρές εν-
στάσεις), όπως δεν έγινε και οποιαδήποτε σοβαρή μελέτη
που να δικαιολογεί τις προωθούμενες αλλαγές, για τις
οποίες ως Οργάνωση έχουμε σοβαρότατες αντιρρήσεις, εν-
στάσεις και προβληματισμούς.  Ενδεικτικά, επισημαίνουμε
τα ακόλουθα:

Διαφωνούμε με τις εισηγήσεις σας σε σχέση με το νέο
ρόλο, αλλά και τη δομή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ).

Δε συμφωνούμε με τις εισηγήσεις σας για μεταφορά του
Ταμείου Ασφάλισης Υγείας από τον ΟΑΥ στο Υπουργείο
Υγείας.  Δεν είναι θεμιτό ο ένας από τους εισφορείς (Κυβέρ-
νηση) να έχει πλήρη έλεγχο του Ταμείου στο οποίο συνει-
σφέρουν τόσο οι εργοδότες, όσο και οι εργοδοτούμενοι.
Δεν είναι δεοντολογικά ορθό το Υπουργείο Υγείας να είναι
ταυτόχρονα διαχειριστής, παροχέας και επόπτης του ΓεΣΥ.

Οι εμπειρογνώμονες με τεκμηριωμένη πρόταση είχαν ει-
σηγηθεί τη δημιουργία ενός αυτόνομου Οργανισμού για τη
διαχείριση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  Τώρα, εισηγείσθε
τη δημιουργία έξι Οργανισμών και διερωτόμαστε σε ποια
μελέτη έχετε στηριχτεί για τη σημαντική αυτή διαφοροποί-
ηση.

Δεν υπάρχουν καθαρές θέσεις για το εργασιακό καθεστώς
και τα δικαιώματα του μόνιμου προσωπικού που απασχο-
λείται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Η προτεινόμενη σταδιακή κατάργηση 4000 δημοσιοϋ-
παλληλικών θέσεων και η αντικατάστασή τους με θέσεις, οι
κάτοχοι των οποίων θα υπηρετούν με συμβόλαια, δεν μπο-
ρεί σε καμιά περίπτωση να γίνει αποδεκτή από την Οργά-
νωσή μας.  Είναι για μας αδιανόητο δημόσιοι Οργανισμοί
που ασχολούνται με την παροχή του πιο βασικού αγαθού,
αυτού της υγείας των πολιτών, να στελεχώνονται με προ-
σωπικό με συμβόλαια καθορισμένης διάρκειας.

Κλείνοντας, Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας διαβεβαι-
ώσουμε ότι δεν επιθυμούμε την αντιπαράθεση, αλλά τη συ-
νεργασία για την εξεύρεση εκείνων των λύσεων που θα εξυ-
πηρετούν αφενός το σύνολο των πολιτών και αφετέρου δεν
θα απαλλοτριώνουν τη θεμελιακή ευθύνη του κράτους να
προσφέρει στο λαό υπηρεσίες δημόσιας Υγείας.  Επιζητούμε
τη συνεργασία σας ώστε τα κρατικά νοσοκομεία να παρα-
μείνουν οι βασικοί πυλώνες προσφοράς δημόσιας υγείας,
ώστε να διαφυλαχθεί ο ρόλος του Κράτους και να απο-
φευχθεί η εμπορευματοποίηση του πρωταρχικού αγαθού της
υγείας.» n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας

Πώς βλέπει

την εβδομάδα

ο ΜΑΘ

Καταστροφική για την ευρωπαϊκή οικονομία
θεωρεί τη συνταγή της λιτότητας και τη γερ-
μανική προσήλωση στη δημοσιονομική πει-
θαρχία ο νέος σταρ της παγκόσμιας οικονο-
μίας Τομά Πικετί.   σελ. 3

Πικετί: «Καταστροφική η συνταγή λιτότητας» 

Το Μεγάλο Δουκάτο της Φοροδιαφυγής

Ο πολιτιστικός φορέας ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ
διοργανώνει την 7η Ετήσια Έκθεση για
νέους Κύπριους δημιουργούς στις 14
Νοέμβριου 2014, στον εκθεσιακό χώρο
Ακαμαντίς, στη Λευκωσία.  σελ. 12

Έκθεσης για νέους Κύπριους δημιουργούς

Με βασικό τίτλο «οι κρυφές φορολογικές
συμφωνίες του Λουξεμβούργου στοιχί-
ζουν δισεκατομμύρια ευρώ στο Βέλγιο» η
βελγική εφημερίδα «L' Echo» αναφέρεται

στην έρευνα που διεξάγει η ICIJ, σύμφωνα με την οποία απο-
καλύπτονται 548 φορολογικές συμφωνίες, οι οποίες εμπλέ-
κουν 343 μεγάλες επιχειρήσεις.   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 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Ο Κυριάκος Χατζηοδυσσέως, ο οποίος είχε

προαχθεί από την 1η Νοεμβρίου 2011, στη
θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού και του
οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυ-
ρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προ-
άγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την
1η Νοεμβρίου 2011.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Γεωργία Βασιλειάδου, Τελωνειακός Λει-
τουργός Α', Τελωνεία, αφυπηρέτησε από τις
20 Οκτωβρίου 2014.

Η Δέσποινα Σακκά, Τελωνειακός Λει-

τουργός, αφυπηρέτησε από τις 20 Οκτω-
βρίου 2014.

H Μαρία Θεοδούλου, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 16 Οκτω-
βρίου 2014.

Η Μαρίτσα Ροτσίδου, Βοηθός Προϊστά-
μενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νο-
σηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις
22 Οκτωβρίου 2014.

Η Φάνη Ανδρέου, Ανώτερη Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από τις 23 Οκτωβρίου 2014. n

Εβδομάδα Εθελοντισμού

Το  Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού προσκαλεί όλα τα
οργανωμένα σύνολα, φορείς και θε-

σμούς να οργανώσουν τη δική τους εθελον-
τική δραστηριότητα, στα πλαίσια της φετι-
νής Εβδομάδας Εθελοντισμού, η οποία κάθε
χρόνο πραγματοποιείται μεταξύ 1–8 Δεκεμ-
βρίου και συντονίζεται από το ΠΣΣΕ.
Τι μπορούν να κάμουν τα οργανωμένα
σύνολα και οι φορείς;

• κοινωνική προσφορά σε εθελοντικές ορ-
γανώσεις/ΜΚΟ, ή κρατικές
υπηρεσίες που εξυπηρετούν
ευάλωτες/κοινωνικές ομάδες

• να οργανώσετε ένα εθε-
λοντικό έργο κοινοτικής
ανάπτυξης 

• να βοηθήσετε περιπτώ-
σεις ευάλωτων προσώπων,
ομάδων ή οικογενειών που
κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό και χρειάζονται
τη βοήθεια μας

• να αναλάβετε τη συντήρηση κάποιου
ιστορικού, εθνικού, εκκλησιαστικού χώρου,
ή να προάγετε τη θρησκευτική και πολιτι-
στική παράδοση

• να αναλάβετε δραστηριότητα δεντροφύ-
τευσης, δημιουργίας/βελτίωσης πάρκων, ένα
περιβαλλοντικό έργο στην κοινότητα, κα-
θαριότητα κάποιου χώρου, ή δραστηριότητα
προστασίας και φροντίδας των ζώων, ανα-

κύκλωση, κ.ά..
• να οργανώσετε εθελοντική αθλητική

δραστηριότητα για ενίσχυση κάποιου κοι-
νωνικού σκοπού

• να παρέχετε επαγγελματικές υπηρεσίες
δωρεάν σε κάποια οργάνωση, ομάδα ή οικο-
γένεια 

• να οργανώσετε εκδήλωση αναγνώρισης
και επιδοκιμασίας των εθελοντών σας ή της
ομάδας του φορέα σας για το κοινωνικό
τους έργο.

Τα οργανωμένα σύνολα
και οι φορείς που επιθυμούν
να προβάλουν την εθελον-
τική τους δραστηριότητα στο
Πρόγραμμα Δραστηριοτή-
των της Εβδομάδας Εθελον-
τισμού πρέπει να συμπληρώ-
σουν και να υποβάλουν το
σχετικό έντυπο στο σημείο
‘Δραστηριότητες Εβδομάδας
Εθελοντισμού’, μέσω της

ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ www.volunteerism-
cc.org.cy το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμ-
βρίου 2014.  Το έντυπο έχει αναρτηθεί  σε
κεντρικό σημείο της ιστοσελίδας μας.  

Παρακαλούμε όλους να υποστηρίξουν την
Εβδομάδα Εθελοντισμού και να της δώσουν
την αναγνώριση που της αξίζει.  Ας μην 
ξεχνούμε ότι ο εθελοντισμός είναι βασικό
στοιχείο του πολιτισμού και της παράδοσης
μας. n

«ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ»
Ανοίγει την αυλαία του ΕΠΟΚ Ελλάδος

Ημπαλάντα «Το καράβι της Κερύ-
νειας» θα ανοίξει την αυλαία στην
μεγάλη Εκδήλωση Απονομής των

Λογοτεχνικών Βραβείων ΕΠΟΚ Ελλάδος,
που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου, στις 6.00μ.μ.
στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Οι δη-
μιουργοί της μπαλάντας είναι όλοι Κύπριοι:
Η ποιήτρια Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου (στί-
χοι), ο συνθέτης και πιανίστας Χριστόδου-
λος Βασιλειάδης (μουσική), και ο μουσικός
Άκης Παύλου που έκανε τη διασκευή για
πιάνο και τετράφωνη χορωδία. Την μπα-
λάντα θα ερμηνεύσει η Χορωδία Εστίας Ν.
Σμύρνης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και
πιανίστα κ. Γεώργιου Θάνα. Προσκαλούνται
όλοι οι συμπατριώτες μας που θα βρίσκον-
ται στην Αθήνα κατά την προαναφερθείσα
ημερομηνία να τιμήσουν με την παρουσία
τους την εκδήλωση.  Σημειώνουμε ότι ο
ΕΠΟΚ Ελλάδος, βραβεύει φέτος με Αριστείο
τη συλλογή διηγημάτων της Ρούλας Ιωαννί-
δου Σταύρου ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ η οποία
αναφέρεται στη συμβολή της μαθητιώσας
νεολαίας στον απελευθερωτικό Αγώνα των
Κυπρίων 1955-59. Ο διαγωνισμός ήταν διε-
θνής στην ελληνική γλώσσα και προκηρύχ-
θηκε μέσω διαδικτύου. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι «Το καράβι της
Κερύνειας» παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέ-
λεση για τετράφωνη χορωδία στην ετήσια
συναυλία 2013 που διοργάνωσε η Εστία
Νέας Σμύρνης, ένα από τα σημαντικότερα

Πνευματικά Ιδρύματα της Ελλάδας, και προ-
κάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση, πατριωτική πε-
ρηφάνια και ενθουσιασμό στο ακροατήριο. 

Παραθέτουμε πιο κάτω τους στίχους της
Ρούλας Ιωαννίδου Σταύρου.

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Καράβι που ξεκίνησες
απ’ των καιρών τα βάθη
και στο σκαρί σου φόρτωσες
της Κύπρου τ’ άγια πάθη,
πάρε και τις ελπίδες μας 
στα πέλαγα σεργιάνι
ταξίδεψε τις μνήμες μας
στης γης κάθε λιμάνι.

Από το Μικρολίμανο
άπλωσε την καρδιά σου
να φτάσουν ως την πόλη μας
τα ολόλευκα πανιά σου.
Μαζί θα ταξιδέψουμε,
μαζί θα πορευτούμε
για της Κερύνειας την ακτή
τ’ αδέρφι σου να βρούμε.

Με το μεγάλο μάτι σου
τους πόθους μας κοιτάζεις
κι η Ιστορία ξαγρυπνά
στο κάστρο αναγαλλιάζει.
Σμίγουν αιώνες και καιροί
σφιχτά στο πέρασμά σου
και γράφουν με τη Λευτεριά
το καλωσόρισμά σου. n

Στην Τράπεζα την Κεντρική αναζητείται λύση
λύση που νάναι μόνιμη, το πρόβλημα να σβήσει,
γιατί ως έχει σήμερα κι αν αφεθεί στην τύχη
με σιγουριά προβλέπεται ότι θα αποτύχει!
Άραγε ποιοί ευθύνονται εδώ πούχουμε φτάσει
και όλους τους αρμόδιους το θέμα έχει διχάσει;
Άραγε η διαπλοκή απ’ τους εμπλεκομένους
ή κάποια σκοπιμότητα απ’ τους συμβαλλομένους;
Από τα τεκταινόμενα τώρα στην Κεντρική μας
που παίζουν, αναμφίβολα, ρόλο εις τη ζωή μας,
για να λυθεί το πρόβλημα προς όφελος του τόπου
χρειάζετ’ ο αγιασμός του Αρχιεπισκόπου!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμος Αρ. 118(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε.

2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμος Αρ. 4/1978 όπως τροποποι-
ήθηκε.

3. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος Αρ.
117(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε.

4. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών
Κερδών Νόμος Αρ. 52/1980 όπως τροποποι-
ήθηκε.

5. Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτη-
σίας Νόμος Αρ. 24/1980 όπως τροποποι-
ήθηκε.

6. Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Νόμος
Αρ. 78(Ι)/2000.

Οι Τμηματικές Εξετάσεις για τις πρόνοιες
και εφαρμογή των πιο πάνω θα γίνουν στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων των Κεντρικών Γρα-
φείων του Τμήματος (Υπουργείο Οικονομι-
κών) στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 26 Νοεμ-
βρίου 2014 και ώρα 10.00π.μ.

Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η ελλη-
νική εκτός από μία ερώτηση που θα είναι και
θα απαντηθεί υποχρεωτικά στα Αγγλικά.

Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέ-
ρονται πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο
Φορολογίας του Τμήματος Φορολογίας. n

Τμήμα Φορολογίας

Τμηματικές εξετάσεις στις Διατάξεις 
των πιο κάτω Νόμων

Εθελοντική Αιμοδοσία
στο Ανώτατο Δικαστήριο

ΗΔικαστική Υπηρε-
σία και οι Δικηγορι-
κοί Σύλλογοι Λευ-

κωσίας & Κερύνειας  σε συ-
νεργασία με το Κέντρο
Αίματος του Υπουργείου
Υγείας, διοργανώνουν Αιμο-
δοσία την Τρίτη, 18 Νοεμ-
βρίου, από τις 9.00π.μ.
μέχρι τις 2.00μ.μ., στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο, στην Αί-
θουσα Διαλέξεων.

Κέντρο Αίματος: Ηλιάνα
Παπαγεωργίου 22603393 /
22603353. 

Συντονίστρια Αιμοδοσίας:
Μαίρη Βασιλείου 22865745 /
22865766. n
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Ποιος κυβερνά στην Ευρώπη;

Πόσο ζυγίζει μια τράπεζα; Πόσο ζυγίζει
ένα κράτος; Στη ζυγαριά του Ζαν-Κλοντ

Τρισέ, τέως προ-
έδρου της ΕΚΤ, τα
συμφέροντα των
τραπεζών βάραι-
ναν αποφασιστικά
περισσότερο από
τα συμφέροντα
των κρατών και

των πολιτών τους. Και με αυτή τη λογική
ενήργησε στον χειρισμό της κρίσης σε Ελ-
λάδα και Ιρλανδία, όπως αποκαλύπτουν οι
εκβιαστικές επιστολές του προς τις κυβερ-
νήσεις των χωρών, τη διετία 2010-11. Οι επι-
στολές επιβεβαιώνουν όσα έχουν υποστηρί-
ξει αναλυτές και πολιτικοί ηγέτες: η Ελλάδα
και η Ιρλανδία θυσιάστηκαν για να μην πλη-
γούν οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανι-
σμοί που είχαν επενδυτικές θέσεις στο ελλη-
νικό κρατικό χρέος και στις ιρλανδικές τρά-
πεζες.

Οι τέτοιες παρεμβάσεις ενός κεντρικού
τραπεζίτη, πρακτικά μη ελεγχόμενου πολι-
τικά και εκτός λογοδοσίας, πρέπει να εξετα-
στούν πολλαπλώς: Πρώτον, δείχνουν ένα δι-
ευρωπαϊκό οργανισμό, την ΕΚΤ, τυπικά αρ-
μόδιο για το κοινό νόμισμα και τη
λειτουργία των τραπεζών, να επιβάλλει εξω-
θεσμικά δημοσιονομική πολιτική και κατ’
επέκτασιν να επηρεάζει αποφασιστικά την
ιστορική πορεία των κρατών-μελών του Ευ-
ρωσυστήματος.

Δεύτερον, εκ του αποτελέσματος: οι κινή-
σεις της ΕΚΤ, δειλές ή καθυστερημένες, δεν
απέτρεψαν την κρίση· μετακύλισαν το κό-
στος στα κράτη και έσπρωξαν την Ευρωζώνη
σε καθοδική πορεία ύφεσης και αρνητικού
πληθωρισμού.

Τρίτον, παρατηρείται μια κρίσιμη μετατό-
πιση ισχύος στην Ευρώπη: οι χρηματοπι-
στωτικοί οργανισμοί επιβάλλουν τη θέλησή
τους σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνή-
σεις. Αυτή η τελευταία παρατήρηση ενι-
σχύεται θλιβερά από τις χθεσινές αποκαλύ-
ψεις των LuxLeaks για τις μυστικές συμφω-
νίες του Λουξεμβούργου με 343 πολυεθνικές
για φοροαποφυγή στις χώρες καταγωγής
τους. Υπεύθυνος του φορολογικού παραδεί-
σου στην καρδιά της Ευρώπης, ο νυν πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-
Κλοντ Γιουνκέρ, ταγμένος, κατά τα άλλα, να
πολεμάει τη φοροδιαφυγή και να προστα-
τεύει τον υγιή ανταγωνισμό στα κυρίαρχα
κράτη-μέλη της Ένωσης.

Νίκος Ξυδάκης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

l Η κρίση στην Ευρώπη εξελίσσεται ρα-
γδαία σε πολιτική και ηθική, εκτός από
οικονομική.

?

Πικετί: «Η συνταγή λιτότητας είναι κατα-
στροφική» 

Καταστροφική για την ευρωπαϊκή οικονο-
μία θεωρεί τη συνταγή της λιτότητας και τη

γερμανική προ-
σήλωση στη δη-
μοσιονομική πει-
θαρχία ο νέος
σταρ της παγκό-
σμιας οικονο-
μίας Τομά Πι-
κετί. Αντίθετα, εκτιμά ότι η λύση στην ευ-
ρωπαϊκή κρίση χρέους βρίσκεται στην
πολιτική και δημοσιονομική ένωση των
χωρών της ευρωζώνης, τις οποίες καλεί να
προχωρήσουν σε αναθεώρηση των αυστη-
ρών κανόνων του Μάαστριχτ.

«Ένα κοινό νόμισμα με 18 διαφορετικά δη-
μόσια χρέη και διαφορετικά επιτόκια, 18 δια-
φορετικά κοινωνικά και δημοσιονομικά συ-
στήματα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν
μπορεί να λειτουργήσει και δεν θα λειτουρ-
γήσει ποτέ. Δημιουργήσαμε ένα τέρας» τό-
νισε κατηγορηματικά, απαντώντας σε ερω-
τήσεις ολλανδών βουλευτών.

«Η Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν το
2011-2012 ότι δεν επιθυμούσαν πλέον να
μοιράζονται τα χαμηλά επιτόκια με τη Νότια
Ευρώπη. Αν όμως οι μεγάλες διαφορές στα
επιτόκια συνεχιστούν τα επόμενα δέκα χρό-
νια τότε οι αγορές θα περιμένουν ότι κάποια
χώρα θα εγκαταλείψει την ευρωζώνη». Στο
πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας του μπεστ σέλερ
«Το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» αναφέρθηκε
στην απόφαση της ΕΚΤ το 2009 να σταμα-
τήσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα. «Δώ-
σαμε περισσότερη δύναμη στις αγορές να
καταστρέψουν την ευρωζώνη».

Απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» ο
γάλλος οικονομολόγος δήλωσε κατηγορη-
ματικά: «Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευ-
ρώπη προχώρησε σε λανθασμένες επιλογές
λιτότητας με αποτέλεσμα χαμηλή ανάπτυξη
και μηδενικό πληθωρισμό. Αυτό που χρει-
αζόμαστε είναι μια πιο ισχυρή πολιτική και
δημοσιονομική ένωση της ευρωζώνης, με
ένα κοινό ταμείο δημοσίου χρέους ώστε να
επωφεληθούμε όλοι από τα ίδια χαμηλά επι-
τόκια, έναν κοινό φόρο στις επιχειρήσεις
ώστε οι μεγάλες πολυεθνικές να πληρώνουν
περισσότερο από ό,τι οι μικρομεσαίες. Αυτή,
όμως, η προοπτική απαιτεί μια βαθιά αλλαγή
των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών». Κατά
τον Πικετί το Κοινοβούλιο της ευρωζώνης
θα πρέπει να αποφασίζει ποιο είναι το κα-
τάλληλο επίπεδο του ελλείμματος, ενώ θεω-
ρεί απαραίτητη μια προοδευτική φορολό-
γηση στον πλούτο, καθώς και αυτόματη αν-
ταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ
των κρατών. «Ζητάμε από την Ελλάδα να
βελτιώσει το φορολογικό της σύστημα, ενώ
την ίδια ώρα οι Έλληνες μεταφέρουν τα χρή-
ματά τους σε γερμανικές και γαλλικές τρά-
πεζες».

«ΤΑ ΝΕΑ»,
06.11.2014

l Δυστυχώς, οι ηγέτες της Ευρώπης και ει-
δικότερα η Γερμανία δεν φαίνεται να
αναγνωρίζουν ότι η λιτότητα είναι ένας
από τους λόγους που η Ευρώπη τα πη-
γαίνει τόσο άσχημα. n

Aπόψεις και σχόλια

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης δέχθηκε προχθές
Δευτέρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τα

μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(ΕΔΥ), οι οποίοι του επέδωσαν την Ετήσια
Έκθεση της Επιτροπής για το 2013. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ Παύλος Παπαγεωρ-
γίου ανάφερε ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2013
συνεχίζονταν κανονικά οι εργασίες της Επι-
τροπής, όπως προσλήψεις, διορισμοί, προ-
αγωγές και όλες οι αρμοδιότητες της. Με
την ψήφιση του Νόμου περί απαγόρευσης
πλήρωσης θέσεων και προαγωγών έχει αφαι-
ρεθεί ένα σημαντικό μέρος της εργασίας της
Επιτροπής που αφορούσε τους διορισμούς
και τις προαγωγές, λόγω των παγοποι-
ήσεων». 

Σε άλλους τομείς αυξήθηκαν οι εργασίες
της Επιτροπής και συγκεκριμένα αναφορικά
με τους αναπληρωματικούς διορισμούς και
τις αποσπάσεις που κρίθηκαν αναγκαία,
λόγω του αριθμού πρόωρων αφυπηρετή-

σεων». 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ σημείωσε ότι «και οι

αποσπάσεις και οι αναπληρωματικοί διορι-
σμοί βοηθούν την εναλλαξιμότητα που είναι
στόχος της Κυβέρνησης για την αναδιοργά-
νωση της Δημόσιας Υπηρεσίας». 

Το 2013 είχαν αφυπηρετήσει πρόωρα χίλια
άτομα και το 2012, 890 άτομα. Για το 2014,
μέχρι τώρα, έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα
350 άτομα. 

Για το θέμα των αποπαγοποιήσεων θέσεων
είπε ότι η Βουλή ενέκρινε αποπαγοποίηση 62
θέσεων, κυρίως για διευθυντικές θέσεις και
θέσεις Γενικών Διευθυντών. Μέχρι στιγμής,
έχουν πληρωθεί 24 θέσεις, 14 εκ των οποίων
αφορούν Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας,
ενώ οι υπόλοιπες διευθυντικά στελέχη. Πρό-
σθεσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολο-
κληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων
Διευθυντών Τμημάτων και των Γενικών Δι-
ευθυντών στα μέσα Ιανουαρίου. n

Στον Πρόεδρο η Έκθεση της ΕΔΥ

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2014 αυξήθηκε κατά 0,61 μονάδες ή
0,52% και έφτασε στις 118,10 μονάδες σε σύγκριση με 117,49 τον Σεπτέμβριο 2014.
Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης,

των αεροπορικών ναύλων, ορισμένων φρέσκων λαχανικών και των πατατών. Μειώσεις ση-
μειώθηκαν στις τιμές των πετρελαιοειδών, του ηλεκτρικού ρεύματος και των διδάκτρων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2014 μειώθηκε με ρυθμό -0,5% σε σύγκριση με -0,9% το Σε-
πτέμβριο 2014 και -1,6% τον Οκτώβριο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014,

ο Δείκτης σημείωσε
μείωση -1,5% σε
σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο
του 2013.

Η διακύμανση
του Δείκτη κατά
τους τελευταίους
δύο μήνες όπως και
η ποσοστιαία μετα-
βολή σε σύγκριση
με τον προηγού-
μενο χρόνο φαί-
νονται στον πί-
νακα.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
για τον μήνα Οκτώβριο, 2014 
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Ηδιαδικτυακή τηλεόραση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου EuroparlTV
έχει ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον βίντεο

σχετικά με τον αγώνα 30 χρόνων για τα ίσα
δικαιώματα των γυναικών στο ΕΚ
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.a
spx?pid=9eadefd8-5071-480e-85da-
a3d500f119b1

Σύνοψη:
- 30 χρόνια αγώνα για τα ίσα δικαιώματα

των γυναικών στο ΕΚ
- Γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις: παρα-

μένει πρόκληση για την ίδια την Ευρω-
παϊκή Ένωση

- Οι ποσοστώσεις δεν επαρκούν για την
ενδυνάμωση των γυναικών: το ΕΚ πρέπει
να αγωνιστεί για συμπληρωματικά μέτρα 

Το 1984 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκα-

θίδρυσε την Επιτροπή για τα Δικαιώματα
των Γυναικών. Μέχρι εκείνη την περίοδο, οι
γυναίκες έπρεπε να ζητούν άδεια από τα
αφεντικά τους αν ήθελαν να φορούν παντε-
λόνι στη δουλειά τους. Μια δεκαετία μετά,
το 1995, η Simone Veil, πρώτη γυναίκα πρό-
εδρος του ΕΚ, κάλεσε για εντονότερη γυ-
ναικεία παρουσία στις εθνικές κυβερνήσεις.
Ωστόσο μόλις το 2013 το ΕΚ πέτυχε την επι-
βολή ποσοστώσεων που προβλέπει τη συμ-
μετοχή κατά τουλάχιστον 40% των γυναι-
κών σε συμβούλια εταιριών εισηγμένων στο
χρηματιστήριο.

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έγιναν
μεγάλα βήματα στον τομέα των δικαιωμά-
των των γυναικών. Η Επιτροπή για τα Δι-
καιώματα των Γυναικών εργάστηκε για
πρώτη φορά στα χρονικά για την προώθηση

της ιδέας ότι απαιτούνται νέοι νόμοι για την
πραγματική ενδυνάμωση των γυναικών
στην Ευρώπη. 

Με την ευκαιρία της 30ετούς επετείου της
Επιτροπής, το παρόν ρεπορτάζ της Euro-
parlTV εξερευνά τον αγώνα όσον αφορά την
εξασφάλιση ίσων μισθών, την άδεια μητρό-
τητας και τη βία κατά των γυναικών.

Όμως, η προσπάθεια δεν έχει τελειώσει
για τις Ευρωπαίες γυναίκες, που αποτελούν
το 52% του συνολικού πληθυσμού της 
Ένωσης. Η παρουσία γυναικών σε συμβού-
λια φτάνει σήμερα μόνο το 13%. Όπως δη-
λώνουν ορισμένα μέλη του ΕΚ, οι ποσοστώ-
σεις πρέπει να συνοδεύονται από προπαί-
δευση, ευέλικτα ωράρια εργασίας και
κοινωνική αποδοχή για να είναι πραγματικά
αποτελεσματικές. Όπως υπενθυμίζουν κά-

ποιοι φορείς, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μετρά μόνο εννέα γυναίκες στις συνολικά 28
θέσεις επιτρόπων, και η Επιτροπή Γυναικών
οφείλει να ωθήσει την παρουσία της εντός
του ΕΚ. 

Υπό τη νέα ηγεσία της, με επικεφαλής την
Iratxe García (S&D, ES), η Επιτροπή θα πρέ-
πει να αγωνιστεί για την υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων των γυναικών στην εργασία και
την υγεία, τα οποία δεν είναι εγγυημένα σε
όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η επικεφαλής
της Επιτροπής θα βασιστεί σε μια ομάδα
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απο-
τελούμενη από αρκετές γυναίκες και μερι-
κούς άνδρες, η οποία είναι δεσμευμένη να
συνεχίσει να πιέζει για περισσότερη ισότητα
και κοινωνική δικαιοσύνη. n 

30 χρόνια αγώνα για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών στο ΕΚ

Το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου οργα-
νώνει την ερχόμενη Τετάρτη 19 Νοεμ-
βρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιερού

Ναού Αγίου Λαζάρου, στη Λάρνακα και την Τε-
τάρτη 26 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Πολιτιστικό
Κέντρο ‘Πάνος Σολομωνίδης’, στη Λεμεσό την
5η Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα «Ακτινοθε-
ραπεία: μια πολύπλοκη ιατρική πράξη». Η διορ-
γάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη των
Συνδέσμων Ασθενών Europa Donna Κύπρου,
Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς
παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή», Αντικαρκινικός Σύνδεσμος
Κύπρου και Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και
Φίλων τις μνήμη της Χριστίνας Α. Αποστόλου.

Το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου είναι ένα φιλανθρω-
πικό Ίδρυμα με πέραν των 2100 εγγεγραμμένων μελών που
στόχο έχει την οικονομική βοήθεια παιδιών και νέων με χρό-
νιες παθήσεις και την οικονομικής στήριξη τους στη προ-
σπάθειά τους να προσφέρουν στον εαυτό τους ένα καλύτερο
μέλλον καθώς επίσης και άλλες αγαθοεργίες.

Το Ίδρυμα είναι στην μνήμη της Χριστίνας Α. Αποστόλου
που απεβίωσε, σε ηλικία 44 χρόνων την 01/01/2006 μετά από
μια μακρόχρονη και άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Το Ίδρυμα από την ίδρυση του έχει να επιδείξει αξιόλογο

έργο προσφοράς προς τους πάσχοντες συναν-
θρώπους μας.

Έχει βοηθήσει δεκάδες παιδιά για θεραπεία
στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό, ολοκλήρωσε
διάφορα έργα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα σε όλη
την Κύπρο και δημιούργησε αρκετά έργα ευποι-
ίας με άμεσο στόχο το παιδί.

Ίδρυσε την ‘Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Ιδρύ-
ματος Χριστίνα Α. Αποστόλου’ και την ‘Τράπεζα
Αίματος Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου’. 

Μετά από όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας το Ίδρυμα
Χριστίνα Α. Αποστόλου δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο.
Έτσι ανάλαβε αμέσως την πρωτοβουλία και στα πλαίσια των
οικονομικών του δυνατοτήτων προσφέρει βοήθεια σε άπο-
ρους μαθητές σχολείων σε όλη την Κύπρο. Τα έσοδα του
Ιδρύματος είναι αποτέλεσμα εκδηλώσεων, εράνων και δω-
ρεών.

Για την καλύτερη οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος
αλλά και για εισφορές – δωρεές από όσους θα το επιθυμούν
έχουν ανοιχτεί οι πιο κάτω τραπεζικοί λογαριασμοί:
- Τράπεζα Κύπρου 0556 – 01 - 020199
- Άλφα Τράπεζα 430 – 101 – 001662 – 5
- Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου-Λάρνακας 

03430 – 4011272 – 0. n 

«Ακτινοθεραπεία: μια πολύπλοκη ιατρική πράξη»

Στο 16,2% ανέρχεται το χάσμα αμοι-
βών ανδρών- γυναικών στην Κύπρο,
με βάση τα τελευταία επίσημα στοι-

χεία της Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
η Κύπρος κατατάσσεται στα 10 κράτη μέλη
της ΕΕ με το υψηλότερο χάσμα αμοιβών. 

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν, μεταξύ άλλων,
κατά την διάρκεια Διάσκεψης Τύπου του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στα πλαίσια του Έργου «Δρά-
σεις για τη μείωση του Χάσματος Αμοιβών
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο ξενοδο-
χείο Hilton Park, Λευκωσία. 

Όπως αναφέρθηκε, το χάσμα αμοιβών
είναι ένα αποτέλεσμα του έμφυλου διαχωρι-
σμού των επαγγελμάτων. 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου,

κατά την διάρκεια του χαιρετισμού της, ανέ-
φερε: «Στόχος του Υπουργείου μας είναι η
άμβλυνση του προβλήματος του χάσματος
των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Ήταν και είναι μια προσπάθεια μας να ενη-
μερώσουμε για τα προβλήματα που υπάρ-

χουν στα θέματα ισότητας».
Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών

Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέας
Μυλωνάς, στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε
ότι σκοπός της διάσκεψης είναι η ενημέρωση

σε σχέση με το χάσμα αμοιβών αλλά και σχε-
τικά με τις δράσεις του συγχρηματοδοτού-
μενου Έργου που υλοποιεί το Τμήμα Εργα-
σιακών Σχέσεων που στοχεύουν στη μείωση
του χάσματος και την καταπολέμηση του
επαγγελματικού διαχωρισμού.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Επίκουρος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
παρουσίασε μελέτη σχετικά με τη καταπο-
λέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού
με βάση το φύλο. Όπως ανέφερε ο κ. Αντω-
ναράς: «Η Κύπρος παρουσιάζει ψηλά επί-
πεδα επαγγελματικού διαχωρισμού σε σχέση
με άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς οι γυναίκες
συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα που είναι
παραδοσιακά χαμηλόμισθα, ενώ οι άντρες
εκπροσωπούνται με μεγαλύτερα ποσοστά σε
επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη διοί-
κηση επιχειρήσεων, τη μηχανική και την τε-
χνολογία». n 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Έργου «Δράσεις για τη μείωση 
του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών»
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων. 3 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Hilton Park

Αυτό είναι το μυστικό για να σιδερώνετε 
τα ρούχα στο πι και φι

Το σιδέρωμα των ρούχων είναι ίσως η πιο δύσκολη
δουλειά για μια νοικοκυρά.

Ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια και τα παιδιά είναι
μικρά τα ρούχα που μαζεύονται για σίδερο είναι πάρα
πολλά κι εσείς είστε σε έναν μόνιμο πανικό.

Εμείς όμως που δεν θέλουμε να ταλαιπωρείστε σας
έχουμε ένα μυστικό που το σίδερο θα μοιάζει παιχνιδάκι!
Κι όχι μόνο αυτό. Θα σιδερώσετε πολλά ρούχα σε χρόνο
ρεκόρ. Πώς θα γίνει αυτό;

Βάλτε κάτω από το κάλυμμα της σιδερώστρας ένα
αλουμινόχαρτο! Ναι, σωστά διαβάσατε, δεν σας γελούν
τα μάτια σας. Το σίδερο θα γλιστράει, θα καίει περισσό-
τερο και θα γλιτώσετε με αυτόν τον τρόπο άφθονο χρόνο.

Δοκιμάστε το την επόμενη φορά και θα μας θυμηθείτε.
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Τα γεγονότα 
Η ΕΔΥ στη συνεδρία της ημερ. 24.01.2012,

αποφάσισε την προαγωγή του ενδιαφερομέ-
νου μέρους Κυριάκου Χατζηγεωργίου (ΕΜ),
στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πο-
λιτικής Άμυνας, από 01.03.2012, απόφαση
που ο αιτητής προσέβαλε με την παρούσα
προσφυγή.

Κατά την πιο πάνω συνεδρία, παρέστη και
η Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, η οποία σύ-
στησε το ΕΜ ως το πλέον κατάλληλο για
προαγωγή.

Κατόπιν τούτου η ΕΔΥ, λαμβάνοντας
υπόψη τα τρία καθιερωμένα κριτήρια - αξία,
προσόντα, αρχαιότητα - και συνεκτιμώντας
τα, καθώς και τη σύσταση υπέρ του ΕΜ, κα-
τέληξε ότι το ΕΜ υπερείχε των άλλων υπο-
ψηφίων επιλέγοντας τον ως τον πλέον κα-
τάλληλο για προαγωγή από 1.3.2012.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής ισχυρίστηκε ότι πάσχει η σύ-

σταση της Διοικητού Πολιτικής Άμυνας ως
αναιτιολόγητη, κατά παρά-
βαση του άρθρου 35(4) του
περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου Ν.1/90.   Πρόσθετα
ισχυρίστηκε ότι η ΕΔΥ προχώ-
ρησε σε απλή αναφορά στα
τρία καθιερωμένα κριτήρια
(αξία, προσόντα, αρχαιότητα),
τα οποία ούτως ή άλλως είναι
στοιχεία των φακέλων που
ήταν ενώπιον της, και απλώς
φαίνεται η προτίμηση της προς
το ΕΜ, χωρίς να συγκεκριμε-
νοποιούνται οι λόγοι για την
επιλογή του ΕΜ ως καταλλη-
λότερου για προαγωγή, έτσι
ώστε να υπάρχει δυνατότητα δικαστικού
ελέγχου.  

Ο αιτητής ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η
πείρα του, υπερέχει καταφανώς του ΕM, κα-
τέχει επιπρόσθετα σχετικά με τη θέση προ-
σόντα και οι εξαίρετες αξιολογήσεις του δεν
λήφθηκαν υπόψη κατά την τελική αξιολό-
γηση.   Για επτά συνεχή χρόνια (από το
Μάρτη του 2005), όπως ανέγερε, εκτελούσε
αποκλειστικά χρέη της επίδικης θέσης, ένεκα
της αφυπηρέτησης του τοπικού προϊσταμέ-
νου και λόγω της καθυστέρησης της πλήρω-
σης της θέσης.  Πρόσθετα, πριν το διορισμό
του στη θέση λειτουργού Πολιτικής Άμυνας,
υπηρέτησε στην Πυροσβεστική για δέκα
χρόνια, όπου προάχθηκε σε λοχία (Κλ. Α8),

ασκώντας καθήκοντα παρεμφερή με την
υπηρεσία του στην Πολιτική Άμυνα.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Καταλήγω με βάση την ίδια τη σύσταση

ότι αυτή είναι αιτιολογημένη, έγκυρη και νό-
μιμη: βασίστηκε στην αρχαιότητα του ΕΜ,
έστω και αν αυτή ήταν οριακή.  Συγκεκρι-
μένα, οι δύο διάδικοι προήχθησαν στην τε-
λευταία θέση - λειτουργού Πολιτικής Άμυ-
νας Α στις 15.11.2007 και στην προηγούμενη
θέση λειτουργού Πολιτικής Άμυνας στις
2.5.2002.   Το ΕΜ υπερέχει σε ηλικία κατά
οκτώ έτη: γεννήθηκε στις 17.12.1959, ενώ ο
αιτητής στις 2.12.1967.  Αυτή η υπεροχή του
ΕΜ αν και οριακή, έχει αποφασιστική σημα-
σία αν τα άλλα κριτήρια (αξία, προσόντα)
είναι ίσα, όπως κατ΄ επανάληψη έχει νομο-
λογηθεί (βλ. Δημοκρατία κ.α. ν. Μιχαηλίδη
κ.α. (1999) 3 Α.Α.Δ. 756, 763).

Με δεδομένο ότι στις υπηρεσιακές εκθέ-
σεις και στα προσόντα οι δύο διάδικοι ισο-
βαθμούσαν, η σύσταση της Διοικητού μπο-
ρούσε να βασιστεί στην αρχαιότητα. 

β. Από την ίδια τη σύσταση φαίνεται ότι η
Διοικητής έλαβε υπόψη τα επιπρόσθετα
προσόντα των υποψηφίων, τα σχετικά με τα
καθήκοντα της θέσης ως ισοδύναμα, τα
οποία αν και δεν απαιτούνται από το σχέδιο
υπηρεσίας, ούτε αποτελούν πλεονέκτημα ή
πρόσθετο προσόν, εν τούτοις τους απέδωσε
τη δέουσα βαρύτητα.   Έδωσε μάλιστα έμ-

φαση στον μεταπτυχιακό
τίτλο του ΕΜ στη Μηχανολο-
γική Μηχανική, θέμα σχετικό
με τα καθήκοντα της θέσης,
κάτι το οποίο δεν είναι μεμ-
πτό.   Ο μεν αιτητής διαθέτει
δίπλωμα in Business/ Manage-
ment Administration του In-
tercollege το 1994 (Κύπρος),
Bachelor of Art, Brescia Col-
lege, ΗΠΑ (1996) και Master
of Science in Risk Crisis Disa-
ster Management, Leicester
University, Μεγάλη Βρετανία
(1/2011).   Το δε ΕΜ κατέχει:
δίπλωμα ναυτομηχανικής ΑΤΙ

(1981), Bachelor of Science (Marine Engine-
ering) Texas A and M University (1984) και
Master of Science (Mechanical Engineering)
Texas A and M University (1989).

γ. Όπως έχει νομολογηθεί πρόσθετα προ-
σόντα μη απαιτούμενα από το σχέδιο υπη-
ρεσίας της θέσης, τα οποία είναι κατώτερα
μη απαιτούμενου μεταπτυχιακού προσόντος,
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται.  Από-
φαση Ολομέλειας Ανωτάτου Δικαστηρίου
στην Αντωνίου ως διαχειριστής της περιου-
σίας του αποβ. Μ. Αντωνίου ν. Δημοκρατίας
(2011) 3 Α.Α.Δ. 411, 419.

Στην υπό κρίση περίπτωση τυγχάνουν
πλήρους εφαρμογής τα όσα λέχθηκαν στη
Θεοδώρου ν. Δημοκρατίας (2004) 3 Α.Α.Δ.

613, 617:  
«Δεν είναι αυτή περίπτωση που η σύσταση

μπορεί να κριθεί ως πάσχουσα με βάση τις
αρχές της νομολογίας. Εδώ η σύσταση βασί-
στηκε πρωτίστως και ευθέως στο ότι ο κ. Βα-
σιλειάδης, ο οποίος δεν υστερούσε οποιου-
δήποτε άλλου υποψηφίου σε βαθμολογη-
μένη αξία, υπερείχε σε αρχαιότητα. Τα όσα
ελέχθησαν στη συνέχεια σκοπό και αποτέ-
λεσμα δεν είχαν να αναπλά-
σουν την υπηρεσιακή εικόνα
του κ. Βασιλειάδη προσδί-
δοντας του υπεροχή σε αξία
ή να εισηγηθούν ότι για άλ-
λους ισοδύναμους υποψήφι-
ους, όπως ο Εφεσείων, δεν
θα μπορούσαν να είχαν λεχ-
θεί τα ίδια. Μπορεί, όπως
παρατήρησε και ο αδελφός
μας Δικαστής, τα εν λόγω
λεχθέντα να συνιστούσαν
επανάληψη, και αχρείαστη
βεβαίως, των στοιχείων των
φακέλων. Αλλά ούτε ανά-
πλαση τους υπήρχε ούτε, και
εδώ διαφέρουμε από τον αδελφό μας Δικα-
στή, αντανακλούσαν στην άποψη του Διευ-
θυντή ότι ο κ. Βασιλειάδης ήταν, ένεκα τού-
των, καταλληλότερος. Τα αντικειμενικά
στοιχεία της σύστασης είχαν ήδη τεθεί και
ήσαν ότι ο κ. Βασιλειάδης, όντας ισοδύνα-
μος ή και υπέρτερος σε αξία, αναλόγως της
περίπτωσης, των άλλων υποψηφίων, υπε-
ρείχε όλων σε αρχαιότητα. Ως προς μια δευ-
τερεύουσα εισήγηση που γίνεται ότι ο Διευ-
θυντής δεν ανεφέρθη καθόλου στα πρό-
σθετα προσόντα, ως προς τα οποία ο
Εφεσείων υπερείχε του κ. Βασιλειάδη, αρκεί
να λεχθεί ότι ο διευθυντής είχε και έλαβε υπ’
όψη του αυτά σε συνεκτίμηση με όλα τα
άλλα στοιχεία.»

δ. Απορριπτέα είναι και η θέση του αιτητή
ότι η Διοικητής παράνομα δεν προέβη σε
σύγκριση μεταξύ των δύο διαδίκων προτού
καταλήξει στην σύσταση της.  Όπως έχει νο-
μολογηθεί, ο Διευθυντής του Τμήματος δεν
έχει υποχρέωση να κάμει ειδική αναφορά
στις συστάσεις του σε όλους τους υποψηφί-
ους.  Είναι αρκετή η αναφορά στα ονόματα
των υποψηφίων που συστήνει.   Στην υπό-
θεση Χατζηχάννας ν. Δημοκρατίας (Αρ.2)
(2009) 3 Α.Α.Δ. 655, 663, λέχθηκαν τα ακό-
λουθα:

«Το παράπονο δε του εφεσείοντα ως προς
την μη αναφορά του ονόματος του στα πρα-
κτικά της διαδικασίας και ιδιαίτερα από το
Γενικό Διευθυντή, επίσης δεν ευσταθεί εφό-
σον με βάση διαχρονική νομολογία δεν είναι
ανάγκη να γίνεται ονομαστική αναφορά σε
κάθε ένα από τους υποψηφίους, ούτε προ-
κύπτει από τη μη καταγραφή του ονόματος
ενός υποψηφίου, ότι αυτός δεν κρίθηκε από
το αρμόδιο όργανο.  (δέστε Λοΐζου Παπαδά-
μου ν. Δημοκρατίας (1998) 4 Α.Α.Δ. 291 και
Μάριου Παπαδόπουλου ν. Οργανισμού Χρη-

ματοδοτήσεως Στέγης (1999) 4 Α.Α.Δ.
1110).»

ε. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία,
για να είναι αποφασιστικής σημασίας η
πείρα, όπως την προωθεί ο αιτητής, πρέπει
να αποκτήθηκε στην τελευταία θέση που
προηγείται της επίδικης, και, πείρα, λόγω
υπηρεσίας σε κατώτερες θέσεις δεν μπορεί
να έχει αποφασιστική βαρύτητα. Στην υπό-

θεση  Μεστάνας ν. Δημοκρατίας
(2001) 3 Α.Α.Δ. 213, 218 λέχθη-
καν τα ακόλουθα:

«Είναι νομολογημένη αρχή
πως για να είναι αποφασιστικής
σημασίας πείρα πρέπει να έχει
αποκτηθεί κατά την εκτέλεση
καθηκόντων σε θέση που προ-
ηγείται της επίδικης και πείρα
λόγω υπηρεσίας σε κατώτερες
θέσεις δεν μπορεί να έχει απο-
φασιστική βαρύτητα. (Βλέπε Μι-
χαηλίδου ν. Κυπριακή Δημοκρα-
τία, Α.Ε. 1861 ημερ. 16.2.98).»

Συνεπώς, η προηγούμενη
πείρα που ισχυρίζεται ότι κατέ-

χει ο αιτητής για υπηρεσία στην Πυροσβε-
στική, προτού καν διοριστεί στη δημόσια
υπηρεσία, δεν έχει αποφασιστική σημασία.
Οι διάδικοι προάχθηκαν στην τελευταία
τους θέση - λειτουργού Πολιτικής Άμυνας Α
- την ίδια ημερομηνία 15.11.2007.  Η πείρα
τους για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
προαγωγής, αρχίζει να μετρά από τις
15.11.2007.

στ. Ο αιτητής υπερτονίζει ότι από το 2005
εκτελούσε τα καθήκοντα της επίδικης θέσης,
μετά την αφυπηρέτηση του τοπικού προ-
ϊσταμένου.  Όμως και το ΕΜ εκτελούσε τα
καθήκοντα της επίδικης θέσης και μάλιστα
από το 2003, σύμφωνα με επιστολή του δι-
οικητή Πολιτικής Άμυνας ημερ. 31.7.2009,
όπου του ανατίθετο η εκτέλεση καθηκόντων
υπεύθυνου Περιφερειακής Διεύθυνσης Πο-
λιτικής Άμυνας Αμμοχώστου.

ζ. Καταλήγω ότι το σύνολο των ανωτέρω
στοιχείων συνηγορεί στο αιτιολογημένο της
σύστασης της Διοικητού, που   επ΄ ουδενί
συγκρούεται με τα στοιχεία των φακέλων
των διαδίκων.  Εν όψει τούτου και της σύ-
στασης υπέρ του ΕΜ, που αποτελεί ξεχωρι-
στό στοιχείο κρίσης, όπως επίσης και της
υπεροχής του στην αρχαιότητα, καταλήγω
ότι η επίδικη απόφαση και αιτιολογημένη
είναι και δεν πάσχει από έλλειψη δέουσας
έρευνας επί όλων των στοιχείων που συνα-
ποτελούσαν την υποψηφιότητα των διαδί-
κων.

η. Εν όψει τούτου και της σύστασης υπέρ
του ΕΜ, που αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο
κρίσης, όπως επίσης και της υπεροχής του
στην αρχαιότητα, καταλήγω ότι η επίδικη
απόφαση και αιτιολογημένη είναι και δεν
πάσχει από έλλειψη δέουσας έρευνας επί
όλων των στοιχείων που συναποτελούσαν
την υποψηφιότητα των διαδίκων. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Είναι νομολογη-
μένη αρχή πως για
να είναι αποφασι-
στικής σημασίας
πείρα πρέπει να
έχει αποκτηθεί
κατά την εκτέλεση
καθηκόντων σε
θέση που προηγεί-
ται της επίδικης.

Με δεδομένο ότι
στις υπηρεσιακές
εκθέσεις και στα
προσόντα οι δύο
διάδικοι ισοβαθ-
μούσαν, η σύστα-
ση της Διοικητού
μπορούσε να βασι-
στεί στην αρχαι-
ότητα.

Υπόθεση αρ. 1051/2012

Χρυσήλιος Χρυσήλιου 
v.  

Δημοκρατίας
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Εκδόθηκε την περασμένη βδομάδα η
Φθινοπωρινή Έκθεση του Δημοσιονο-
μικού Συμβουλίου που  συστάθηκε με

βάση το Νόμο Περί   Δημοσιονομικής ΄Εκ-
θεσης και Δημοσιονομικού Συμβουλίου
(Ν.20(Ι)2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το
Φεβρουάριο  2014. Σύμφωνα με τις πρόνοιες
του νόμου  μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε
χρόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πρέπει
να προβαίνει σε δημοσίευση ης Φθινοπωρι-
νής ΄Εκθεσης η οποία περιλαμβάνει:

• αξιολόγηση των μακροοικονομικών και
δημοσιοοικονομικών  προβλέψεων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις τους νόμου, 

• αξιολόγηση δυνάμει των διατάξεων του
Νόμου, αναφορικά με την πρόοδο σε σχέση
με την περίοδο προσαρμογής προς τη δια-
σφάλιση της τήρησης των δημοσιονομικών
κανόνων, στα πλαίσια  της λειτουργίας του
αυτόματου  μηχανισμού διόρθωσης, 

• αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτι-
κής της Κυβέρνησης  περιλαμβανομένων και
των δημοσιονομικών μέτρων.

Αναδημοσιεύουμε από την ΄Εκθεση του
Δημοσιονομικού Συμβουλίου τη Σύνοψη της
Έκθεσης και το καταληκτικό της σχόλιο. Ση-
μαντικό κεφάλαιο   στην Έκθεση είναι το
αναφερόμενο στο συνταξιοδοτικό. Θα το
δημοσιεύσουμε στην επόμενη  μας έκδοση.
ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός της παρούσας έκθεσης, η οποία
καταρτίζεται για πρώτη φορά από το νεοσυ-
σταθέν Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είναι να
παρουσιάσει την αξιολόγηση της πορείας
των δημόσιων οικονομικών στην βάση προ-
βλέψεων που αφορούν τόσο την βραχυπρό-
θεσμη όσο και την μέσο-μακροπρόθεσμη 
εικόνα της κυπριακής οικονομίας. Ταυτό-
χρονα, επιχειρείται η επισήμανση σημαντι-
κών δημοσιονομικών και μακροοικονομικών
κινδύνων, οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν
την οικονομική σταθερότητα.

Με βάση την κατάρτιση του Κρατικού
Προϋπολογισμού για το έτος 2015, για ψή-
φιση του σε Νόμο από τη Βουλή των Αντι-
προσώπων, διαφαίνεται ότι η Κύπρος έχει
καταγράψει σημαντική πρόοδο στην εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων της όπως αυτές
προκύπτουν από το Πρόγραμμα Οικονομι-
κής Προσαρμογής (ΠΟΠ). Τα μέτρα που
έχουν ληφθεί στη βάση του ΠΟΠ για δημο-
σιονομική εξυγίανση και διόρθωση των
στρεβλώσεων στην οικονομία, με εξαίρεση
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
για την αφερεγγυότητα, τις κατασχέσεις και
τις αναγκαστικές πωλήσεις των υποθηκευ-
μένων ακινήτων, φαίνεται, να αντιμετωπί-
ζουν βραχυπρόθεσμα το δημοσιονομικό κίν-
δυνο. Εντούτοις, παραμένουν αρκετοί ση-
μαντικοί παράγοντες / κίνδυνοι οι οποίοι
δυνατόν να απειλήσουν τη βιωσιμότητα των
δημόσιων οικονομικών.
Πρώτο, η πρόωρη επαναφορά από την Κυ-
βέρνηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολι-
τικής.

Η επίτευξη βελτιωμένων δημοσιονομικών
αποτελεσμάτων σε σχέση με τα αναμενό-
μενα, καθώς επίσης και η μικρότερη σε
σχέση με την προβλεπόμενη ύφεση στην οι-
κονομία, δυνατόν να δημιουργήσουν πολιτι-
κές πιέσεις για εφαρμογή εντονότερης επε-
κτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία
θα επιφέρει αύξηση των κρατικών δαπανών.

Αναφέρεται ότι ακαδημαϊκές μελέτες και επι-
στημονικές έρευνες, υποστηρίζουν ότι βρα-
χυπρόθεσμα αυτή η πολιτική μπορεί να
δώσει ώθηση στην οικονομία υπό προϋπο-
θέσεις, όμως επισημαίνουν, ότι αυτό δεν
μπορεί να αποτελεί πρόφαση για τερματισμό
της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυ-
γίανση, η οποία είναι αναγκαία για σταθε-
ρότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι παράγον-
τες και οι συνθήκες που πρέπει να ισχύουν
ούτως ώστε να έχει θετικό αποτέλεσμα η
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, όπως
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Επεκτατική
Δημοσιονομική Πολιτική, φαίνεται να μην
ισχύουν σε μεγάλο βαθμό στην περίπτωση
της Κύπρου.
Δεύτερο, η μη τήρηση των συμφωνηθέντων
στο ΠΟΠ.

Με βάση τις προηγούμενες θετικές αξιο-
λογήσεις της Τρόικα, η Κύπρος φαίνεται να
έχει εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις υπο-
χρεώσεις που πηγάζουν από την εφαρμογή
του ΠΟΠ. Παρατηρείται όμως, αμφιβολία
και καθυστέρηση στην εκπλήρωση δύο προ-
απαιτούμενων ενεργειών, prior actions, που
καταγράφονται στο ΠΟΠ για την καταβολή
της επόμενης δόσης χρηματοοικονομικής
στήριξης. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο
προσχέδιο του ΠΟΠ: α) Πριν από τη χορή-
γηση της έκτης εκταμίευσης της οικονομικής
βοήθειας, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατόπιν
ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας, θα θεσπίσει ένα συνολικό πλαίσιο
μεταρρύθμισης, για τη θέσπιση κατάλληλων
εταιρικών και ατομικών διαδικασιών αφερεγ-
γυότητας και β) το νομικό πλαίσιο σε σχέση
με τις κατασχέσεις και τις αναγκαστικές πω-
λήσεις των υποθηκευμένων ακινήτων θα πρέ-
πει να τροποποιηθεί σε συνεννόηση με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο και κατόπιν ενημέρωσης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, και να
εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
πριν από τη χορήγηση της έκτης εκταμίευσης
της χρηματοδοτικής βοήθειας. Το ενδεχό-
μενο μη εκπλήρωσης των πιο πάνω προ-
απαιτούμενων ενεργειών από μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας δε θα έχει μόνο
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια
οικονομικά, αλλά θα αυξήσει σημαντικά την
πιθανότητα πραγματοποίησης άλλων δημο-
σιονομικών κινδύνων όπως αυτοί καταγρά-
φονται και αναλύονται στο Κεφάλαιο Έκ-
θεση Δημοσιονομικών Κινδύνων.
Τρίτο, το συνταξιοδοτικό σύστημα και ειδι-
κότερα η γήρανση πληθυσμού.

Η επάρκεια και η βιωσιμότητα των σχε-
δίων συντάξεων αποτελεί μια από τις μεγα-
λύτερες προκλήσεις στις πλείστες αναπτυγ-
μένες χώρες του κόσμου. Με βάση τα στατι-
στικά δεδομένα στην Κύπρο, η ηλικιακή
πυραμίδα δεν έχει ακόμα ωριμάσει, με απο-
τέλεσμα να κινδυνεύει να αντιμετωπίσει
μελλοντικά εντονότερα προβλήματα σε
σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Έχοντας υπόψη τις μέχρι τώρα μεταρρυθμί-
σεις σε σχέδια συντάξεων στην Κύπρο, το
Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μέσα από την
ανάλυση που παρατίθεται στο Κεφάλαιο

Συνταξιοδοτικό Σύστημα στην Κύπρο,
εκτιμά ότι αυτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν
μόνο την άμεση απειλή του συνταξιοδοτικού
συστήματος στα δημόσια οικονομικά, όχι
όμως και την επάρκεια των συντάξεων που
θα παρέχουν και κατ’ επέκταση σε μεσο- μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα την πιθανή απειλή
στα δημόσια οικονομικά.
Τέταρτο, το σύστημα υγείας.

Το τρέχον σύστημα υγείας στην Κύπρο,
όπως έχει αναγνωριστεί από την Πολιτεία,
δε θα είναι επαρκές ως προς τις μελλοντικές
ανάγκες που θα προκύψουν, έτσι ώστε να
παρέχει στους πολίτες ένα ελάχιστο ικανο-
ποιητικό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης. Στο παρόν στάδιο γίνονται διάφο-
ρες μελέτες και εισηγήσεις για την μορφή
που θα λάβει το σύστημα υγείας στην
Κύπρο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτή η
βιωσιμότητα και η επάρκεια του. Θα ήταν
σωστό να ληφθούν υπόψη, για σκοπούς
ορθής πρακτικής, οι εμπειρίες άλλων χωρών
που έχουν εφαρμόσει παρόμοια συστήματα
υγείας και τα οποία έχουν αναδείξει κινδύ-
νους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα
ενός συστήματος υγείας και ειδικότερα τις
οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προ-
κύψουν.
Πέμπτο, ο Δημοσιονομικός Σχεδιασμός.

Ο δημοσιονομικός σχεδιασμός που αντι-
κατοπτριζόταν κατά τα προηγούμενα χρόνια
στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό, οδή-
γησε σε αποκλίσεις στα δημοσιονομικά με-
γέθη και στους στόχους που καθορίζονταν,
και οι οποίοι αποσκοπούσαν στη διασφάλιση
της οικονομικής σταθερότητας και ειδικό-
τερα στη διατήρηση του δημόσιου χρέους σε
βιώσιμα επίπεδα. Με την εφαρμογή του περί
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημο-
σιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014),
το Φεβρουάριο του 2014, έχουν καταγραφεί
με σαφήνεια οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες
του κάθε θεσμού στην διαδικασία σχεδια-
σμού, ετοιμασίας, έγκρισης, εφαρμογής και
ελέγχου των κρατικών προϋπολογισμών, με-
ταφέροντας σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες
οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) στην κυπριακή νομοθεσία. Η
νέα διαδικασία ετοιμασίας και ελέγχου προ-
ϋπολογισμών γίνεται σε δοκιμαστική βάση
για το 2015 σε πέντε Υπουργεία και δύο Υπη-
ρεσίες, (Υπ. Οικονομικών, Υπ. Γεωργίας Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπ. Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού, Υπ. Συγκοινω-
νιών και Έργων, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανά-
πτυξης και Γενικό Λογιστήριο), και αναμέ-
νεται ότι θα εφαρμοστεί ολοκληρωτικά κατά
την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού για το 2016. Επιπλέον, μεταξύ άλλων
το νέο θεσμικό πλαίσιο, πέραν της σύστασης
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, προνοεί
και την υποχρέωση για την ετοιμασία σε ετή-
σια βάση, της «Έκθεσης Δημοσιονομικών
Κινδύνων» από το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία κατάρτι-
σης του Κρατικού Προϋπολογισμού σε συν-
δυασμό με την ετοιμασία της «Έκθεσης Δη-
μοσιονομικών Κινδύνων», αποτελούν ένα
σημαντικό βήμα στη χρηστή διαχείριση των
δημόσιων οικονομικών και την αναγνώριση
των πιθανών μελλοντικών κινδύνων που θα

επιτρέπει τον σχεδιασμό για αντιμετώπιση ή
και περιορισμού των επιπτώσεων τους σε πε-
ρίπτωση πραγματοποίησης κάποιων από
αυτών. Η προσπάθεια για βελτίωση του
πλαισίου αυτού θα πρέπει να ενισχύεται και
να βελτιώνεται διαχρονικά. Ειδικότερα, όσον
αφορά στην «Έκθεση Δημοσιονομικών Κιν-
δύνων», το Δημοσιονομικό Συμβούλιο κρί-
νει αναγκαίο, όπως όπου είναι δυνατό και
στον καλύτερο δυνατό βαθμό, να συμπερι-
λαμβάνει ένδειξη για την πιθανότητα πραγ-
ματοποίησης των δημοσιονομικών κινδύνων
που έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί.
Πέραν των πιο πάνω, το Δημοσιονομικό
Συμβούλιο, στο Κεφάλαιο Δημοσιονομικοί
Κίνδυνοι, περιλαμβάνει εκτίμηση και ανά-
λυση των κίνδυνων για τα δημόσια οικονο-
μικά που πιθανόν να έπρεπε να συμπεριλη-
φθούν σε αυτή.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η τρέχουσα κρίση έχει αναδείξει τη σημα-
σία της έγκαιρης και αποτελεσματικής πα-
ρέμβασης τόσο για τα δημόσια οικονομικά
όσο και για τη λήψη αναγκαίων και αντικυ-
κλικών μακρό-προληπτικών πολιτικών.
Παρά τις διαφωνίες για τα αίτια της κρίσης
και τη συνέχιση της στην Ευρωζώνη, (α) τα
λάθη του παρελθόντος, (β) οι πολιτικές που
εφαρμόστηκαν για αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων ή (γ) ένας συνδυασμός των δύο,
οι περισσότεροι τείνουν να συμφωνούν στα
μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την απο-
φυγή της ή τουλάχιστον για το μετριασμό
των επιπτώσεων της.

Η πηγή των σοβαρών προβλημάτων σε
ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, περιγρά-
φεται σε μια πιο πρόσφατη μελέτη από τους
Martin και Philippon (2014), στην οποία
εξηγούν ότι «οι χώρες της Ευρωζώνης, όπου
οι δαπάνες για τις τρέχουσες μεταβιβάσεις και
τις κυβερνητικές δαπάνες σημείωσαν τη με-
γαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο 2003-
2008, είναι εκείνες που αντιμετώπισαν έντονη
ύφεση σε μεταγενέστερο στάδιο», και «που
δείχνει ότι σε δεύτερο στάδιο η δημοσιονομική
πολιτική που προηγήθηκε, λόγω της επίδρα-
σής της στο συσσωρευμένο χρέος, είχε αντί-
κτυπο στην οικονομία μέσω των spreads (αυ-
ξημένου κόστους χρηματοδότησης) και πε-
ριόρισε τη δημοσιονομική πολιτική μετά το
2010».

Οι συγγραφείς προσπαθούν να απαντή-
σουν σε δύο βασικά ερωτήματα που τυχαίνει
να είναι αρκετά σχετικά και για την Κύπρο:

• Πρώτο, ρωτούν «πώς θα εξελισσόταν η
κατάσταση αν οι χώρες της περιφέρειας,
είχαν ακολουθήσει μια πιο συντηρητική δη-
μοσιονομική πολιτική κατά τη διάρκεια της
οικονομικής άνθησης απ΄ ό,τι πραγματικά
είχαν ακολουθήσει» και κατέληξαν στο ότι
«οι πολιτικές αυτές θα μείωναν τα spreads
(κόστος χρηματοδότησης) και τα μέτρα δη-
μοσιονομικής λιτότητας κατά την εκδήλωση
της κρίσης» και «πως οι χώρες περιφέρειας
τότε θα είχαν σταθεροποιήσει τις θέσεις ερ-
γασίας».

• Δεύτερο, οι συγγραφείς ρωτούν «πώς θα
εξελισσόταν η κατάσταση στις χώρες εάν
αυτές είχαν εφαρμόσει μια επιτυχή μακρό-
προληπτική πολιτική για τον περιορισμό του

Ευνοϊκές προβλέψεις  αλλά και κινδύνους 
καταγράφει το Δημοσιονομικό  Συμβούλιο 

Συνέχεια στη σελ. 7
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ιδιωτικού δανεισμού κατά τη διάρκεια της οικονομικής άν-
θισης (boom)» και κατέληξαν στο ότι «αυτό θα είχε σταθε-
ροποιήσει τις θέσεις εργασίας, ιδίως στην Ιρλανδία, κυρίως
επειδή θα συνεπαγόταν χαμηλότερα ποσά για την ανακεφα-
λαιοποίηση (του χρηματοπιστωτικού συστήματος) κατά την
εκδήλωση της κρίσης», και «θα είχε μειώσει τα spreads (κό-
στος χρηματοδότησης) και θα έδινε την δυνατότητα για μια
πιο αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική». «Ωστόσο», συ-
νάγουν ότι «μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, αν και χρή-
σιμη, δεν μπορεί από μόνη της να αποτρέψει τις συνέπειες
μιας έκρηξης στον ιδιωτικό δανεισμό, όπως και το αντί-
στροφο». Το μάθημα, για τους ίδιους μέσα από αυτή την
άσκηση, είναι ότι« η δημοσιονομική και μακρό-προληπτική
πολιτική είναι συμπληρωματικά όχι υποκατάστατα, προκει-
μένου να επιτευχθεί η σταθερότητα στην οικονομία». Θέση
την οποία υιοθετεί και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Κατά την άποψή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τα πιο
πάνω αναδεικνύουν ένα βασικό και κεντρικό σημείο για τους
στόχους του θεσμού, δηλαδή, για να υπάρχει η δυνατότητα
υιοθέτησης αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής σε περιό-
δους ύφεσης, θα πρέπει πρώτα να στοχεύουμε σε μια επίσης
αντικυκλική πολιτική κατά τους καλούς χρόνους που προ-
ηγούνται αυτής. n

Εκτιμήσεις στην Έκθεση
του Δημοσιον. Συμβουλίου
Συνέχεια από σελ. 6

Το τέλος της παγκόσμιας φοροδιαφυ-
γής μέσω μυστικών τραπεζικών συ-
ναλλαγών πανηγύρισε από το Βερο-

λίνο ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μετά την υπο-
γραφή από τους υπουργούς Οικονομικών 51
χωρών συμφωνίας που προβλέπει την αυτό-
ματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφο-
ριών. «Ας κάνουμε μια κοινή συνεισφορά 
διαφάνειας και δικαιοσύνης στον παγκοσμιο-
ποιημένο 21o αιώνα μας» τόνισε ως οικοδε-
σπότης της διεθνούς διάσκεψης που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Βερολίνο υπό την αιγίδα
του Οργανισμού για την Οικονομική Συνερ-
γασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Βιάστηκε, άραγε, να πανηγυ-
ρίσει ο γερμανός υπουργός, δε-
δομένου ότι το κείμενο της
συμφωνίας δεν φέρει ούτε την
υπογραφή εκπροσώπου της
διάσημης για το τραπεζικό της
απόρρητο Ελβετίας, αλλά ούτε
και των εξίσου διασήμων ως
κοιτίδων του σύγχρονου χρη-
ματιστηριακού καπιταλισμού
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
ρικής; 

Είναι ίσως πρόωρο να ισχυρι-
στεί κανείς κάτι τέτοιο. Oχι
επειδή υπέγραψαν εκπρόσωποι
διασήμων (από κάθε άποψη και
δη από φορολογική) παραδεί-
σιων νησιών (Νησιά Καϊμάν, Βέρτζιν, Νήσος
του Μαν, Βερμούδα, Τζέρσεϊ, Αρούμπα, Ανγ-
κουίλα, Φερόε, Γκέρνζι, Μόντσερατ, Τερκς
εντ Κέικος, Μαουρίσιους και επίσης Κύπρος
και Μάλτα και Ιρλανδία), χερσονήσων (Γι-
βραλτάρ), αλλά και εκπρόσωποι στεριανών
φορολογικών παραδείσων, όπως είναι το Λι-
χτενστάιν, το Λουξεμβούργο, αλλά εν πολ-
λοίς και το Βέλγιο και η Αυστρία. 
Μεταρρυθμιστικά βήματα

Oχι επειδή υπέγραψε ακόμη και η Βρετα-

νία, η οποία τόσο ανησυχεί μήπως με τους
σχεδιαζόμενους περιορισμούς στο απόλυτο
laissez faire απολέσει το Σίτι το status του
«διεθνούς χρηματοοικονομικού κόμβου»
που απολαμβάνει. 

Ίσως να μην ήταν υπερφίαλοι και υπερβο-
λικοί οι πανηγυρισμοί του Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε. Και αυτό επειδή η προσπάθεια για
συντονισμό των εθνικών κυβερνήσεων στον
αγώνα υπέρ της οικονομικής και φορολογι-
κής διαφάνειας και κατά της φοροδιαφυγής
και του ξεπλύματος χρήματος προϋποθέτει
πολλά μικρά μεταρρυθμιστικά βήματα. Δεν
γίνεται με άλματα και με ανατροπές, επειδή

απλούστατα πρέπει να απορ-
ροφηθούν οι κραδασμοί ή και
τα σοκ που συνεπάγεται η αλ-
λαγή μιας παγκόσμιας «φορο-
λογικής τάξης» που έχει δια-
μορφωθεί και παγιωθεί με
διεργασίες πολλών δεκαετιών.
Η τάξη αυτή όμως δεν μπορεί
να διαιωνιστεί. Η (σταδιακή)
κατάργησή της μοιάζει επιβε-
βλημένη για έναν σύνθετο
λόγο τον οποίο υπερτόνισε ο
Σόιμπλε τόσο προφορικώς
στους ομολόγους του στο Βε-
ρολίνο όσο και γραπτώς με
την αρθρογραφία του των τε-
λευταίων ημερών στον διεθνή

Τύπο: λόγω της παγκοσμιοποιημένης ψη-
φιακής επανάστασης!
Οι πηγές εισοδήματος

«Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο οι εται-
ρείες μπορούν να εξυπηρετούν αγορές δίχως
να έχουν φυσική παρουσία σε αυτές. Την ίδια
στιγμή, οι πηγές εισοδήματος έχουν αλλάξει:
συγκεντρώνεται μεγαλύτερη προσοχή σε
άυλα περιουσιακά στοιχεία και σε εισοδήματα
από κινητές επενδύσεις που μπορούν εύκολα
να "βελτιστοποιούνται" από φορολογικής

άποψης και να μεταφερθούν στο εξωτερικό»
υπογραμμίζει σε άρθρο του που δημοσίευσε
μέσω Project Syndicate ο Σόιμπλε. 

Υπό το πρίσμα αυτό η 7η Συνεδρίαση του
Παγκόσμιου Φόρουμ Διαφάνειας και Αν-
ταλλαγής Πληροφοριών για Φορολογικούς
Λόγους, που πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη εβδομάδα στο Βερολίνο, ήταν απολύ-
τως επιτυχημένη. Τα 51 κράτη (την Ελλάδα
εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομικών Γκί-
κας Χαρδούβελης) συμφώνησαν στην αυτό-
ματη ανταλλαγή πληροφοριών που αφο-
ρούν τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών
προσώπων για την καταπολέμηση της φο-
ροδιαφυγής. Επόμενο βήμα είναι η φορολό-
γηση των επιχειρηματικών κερδών - με
αφορμή τις πρακτικές ιντερνετικών κολοσ-
σών όπως της Google και της Apple στην Ευ-
ρώπη, έγινε ευρύτατα γνωστή η λογιστική
μεταφορά (ή μετεγγραφή ακριβέστερα) κερ-
δών από μια χώρα με υψηλή φορολογία σε
μια άλλη με χαμηλότερη. 
Δικαιοσύνη

Το ζήτημα έχει να κάνει με τη φορολογική
δικαιοσύνη. Εχει να κάνει όμως και με την
άσκηση των όποιων δυνατοτήτων αναδια-
νομής τού εντός εθνικής επικράτειας παρα-

γόμενου πλούτου έχουν απομείνει στις εθνι-
κές κυβερνήσεις. Η δημιουργία ενός ενοποι-
ημένου διεθνούς συστήματος φορολόγησης
παραμένει μια καραμπινάτη ουτοπία, αλλά
«ο διεθνής διάλογος για τη δημιουργία παγ-
κόσμιων φορολογικών προτύπων πρέπει να
συνεχιστεί» όπως είπε ο Σόιμπλε που έχει ιδι-
αίτερη ευαισθησία για τον περίφημο «γερ-
μανό φορολογούμενο» - για ηθικοπολιτι-
κούς λόγους και όχι επειδή ο πατέρας του
ήταν φοροτεχνικός. Ο υπουργός Οικονομι-
κών της Βρετανίας Τζορτζ Οσμπορν δή-
λωσε, άλλωστε, ότι «η φοροδιαφυγή είναι όχι
μόνο παράνομη, αλλά και ανήθικη». Οσο για
τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ανχέλ
Γκουρία διαβεβαίωσε όσους θεωρούν όλα
αυτά μάταια όσο απουσιάζει η υπερδύναμη
ότι «οι ΗΠΑ διεξάγουν τη δική τους εσωτε-
ρική συζήτηση για τους φόρους, αλλά εν-
στερνίζονται θερμά όλα όσα κάνουμε εμείς
εδώ». Και εν προκειμένω πρόσθεσε ότι «η
υπογραφείσα συμφωνία θα βοηθήσει ώστε ο
κόσμος να ανακτήσει τη χαμένη κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης εμπιστοσύνη
του για το διεθνές οικονομικό σύστημα». n

Από «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Στα προ κρίσης επίπεδα έφθασε η επιρροή της σκιώ-
δους τραπεζικής στην παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα
με στοιχεία της εδρεύουσας στη Βασιλεία της Ελβε-

τίας Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ενερ-
γητικό των σκιωδών τραπεζών έφθασε το 2013 στις 20 με-
γαλύτερες οικονομίες του πλανήτη συν τις
χώρες της ευρωζώνης τα 75 τρισ. δολάρια.
Ο αστρονομικός αυτός αριθμός αντιστοι-
χεί στο 120% του ΑΕΠ των χωρών αυτών,
ποσοστό που πλησιάζει στο ποσοστό-
ρεκόρ 123,4% που είχε καταγραφεί από την
Επιτροπή το έτος 2007, το τελευταίο δη-
λαδή προτού ξεσπάσει η παγκόσμια χρη-
ματοοικονομική κρίση.

Η μεγαλύτερη αύξηση των παρατραπε-
ζικών πρακτικών καταγράφεται στην Κίνα,
η οποία έχει αναρριχηθεί στην τρίτη θέση
(μετά τις ΗΠΑ και τη Βρετανία) της παγ-
κόσμιας κατάταξης των χωρών με μεγάλη
δραστηριότητα σκιώδους τραπεζικής.
Αυτό ερμηνεύεται από την αναρρίχηση του Χονγκ Κονγκ και
της Σανγκάης σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα του
πλανήτη (μαζί με τη Wall Street, το City του Λονδίνου και
τη Σιγκαπούρη). 
Ο ορισμός

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε στη σκιώδη τραπεζική
ο πρώην πρόεδρος της Fed Μπεν Μπερνάνκι, πρόκειται για

ένα «σύστημα μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών διαμεσο-
λαβητών το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που ομοιάζουν με εκεί-
νες των παραδοσιακών τραπεζών αλλά δεν συνδέονται ή συν-
δέονται έμμεσα και οριακά με τους θεσμικούς παράγοντες του
κλάδου». Σημαντικοί συστατικοί παράγοντες της σκιώδους

τραπεζικής είναι, κατά τον Μπερνάνκι,
«οι διεκπεραιωτές μετοχοποιήσεων, επεν-
δυτικές εταιρείες που στηρίζονται σε εται-
ρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια στις
αγορές συναλλάγματος, οι αγορές δι-
καιωμάτων επαναγοράς (repos), επενδυ-
τικές τράπεζες και εταιρείες χορήγησης
στεγαστικών δανείων». Τη χρονιά που
πέρασε μέσω των προαναφερθέντων
«συστατικών παραγόντων» διακινήθηκε
το 24,5% του συνόλου των χρηματοοι-
κονομικών κεφαλαίων που διακινήθη-
καν παγκοσμίως. 

Οπως προσφάτως έχει αποφανθεί το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική
Σταθερότητα, «η σκιώδης τραπεζική τείνει να αναπτύσσεται
όταν τίθενται σε εφαρμογή αυστηρότεροι κανόνες ρύθμισης
και λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος». Τότε, σύμφωνα
με το ΔΝΤ, «δημιουργείται η ανάγκη παράκαμψης των ρυθ-
μιστικών κανόνων». n

Από «ΤΟ ΒΗΜΑ»

51 χώρες λένε «όχι» στην παγκόσμια φοροδιαφυγή

Στα $75 τρισ. το ενεργητικό της σκιώδους τραπεζικής

Συμφώνησαν να
ανταλλάσσουν 
αυτόματα πληρο-
φορίες για τραπε-
ζικούς λογαρια-
σμούς στον αγώνα
υπέρ της οικονομι-
κής διαφάνειας και
κατά του ξεπλύμα-
τος χρήματος.



Οι πρόσφατες αλλαγές τόσο στα
επίπεδα επικράτησης, όσο και στα
πρότυπα της χρήσης παράνομων ου-

σιών, έχουν φέρει παράλληλα, εξελίξεις στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πα-
ροχή παρεμβάσεων.

Το Διαδίκτυο έχει πλέον αναγνωριστεί ως
ένα πολύ χρήσιμο μέσο όσον αφορά στην πα-
ροχή ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση πα-
ράνομων ουσιών εξάρτησης και αλκοόλ,
καθώς και σε σχέση με την εφαρμογή προ-
γραμμάτων πρόληψης και θεραπείας. Αυτός ο
τρόπος παροχής θεραπευτικής παρέμβασης
στον τομέα των ουσιών εξάρτησης, έχει επε-
κταθεί ταχύτατα στην Ευρώπη κατά την τε-
λευταία δεκαετία και μπορεί να προσφέρει
αρκετά οφέλη νοουμένου ότι δίνει τη δυνα-
τότητα ως ένας μηχανισμός που παρέχει: Α)
υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας, Β) πρό-
σβαση από ομάδες χρηστών που δεν καλύ-
πτονται σήμερα από εξειδικευμένες υπηρε-
σίες για τα ναρκωτικά και Γ) ένταξη στη θε-
ραπεία, από την «άνεση» των σπιτιών των
συμμετεχόντων.

Τι είναι η θεραπεία μέσω Διαδικτύου…
Στο Διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα ιστοσελί-

δων οι οποίες παρέχουν βοήθεια σε άτομα
που χρησιμοποιούν παράνομες ή και νόμιμες
ουσίες. Υπάρχουν ιστοσελίδες που παρέχουν
καθαρά πληροφοριακό υλικό και άλλες που
παρέχουν πλήρως ανεπτυγμένα προγράμ-
ματα θεραπείας. Η θεραπεία της εξάρτησης
μέσω Διαδικτύου, γνωστή ως IBDT (‘Inter-
net Based Drug Treatment’), μπορεί να ορι-
στεί ως ειδικά προσαρμοσμένη, δομημένη θε-
ραπευτική παρέμβαση, που προσφέρεται
μέσω Διαδικτύου, ενδεχομένως με τη συμμε-
τοχή θεραπευτή. Είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί ότι αυτές οι θεραπείες έχουν συνήθως
ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και χρο-
νικό πλαίσιο, κατά συνέπεια, ιστοσελίδες που
προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες
για μεμονωμένες συνομιλίες με κάποιο σύμ-
βουλο και εφαρμογές αυτο-αξιολόγησης δεν
αποτελούν IBDΤ (ΕΚΠΝΤ, 2009).

Με βάση το επίπεδο μηχανογραφικού αυ-
τοματισμού που χρησιμοποιεί το κάθε IBDT,
μπορούν να προσδιοριστούν τρεις κύριοι
τύποι προγραμμάτων θεραπείας μέσω Διαδι-
κτύου:

α) Προγράμματα αυτοβοήθειας, β) Προ-
γράμματα με καθοδήγηση συμβούλου και γ)
Συμπληρωματικά προγράμματα θεραπείας.

Α) Προγράμματα αυτοβοήθειας
Αυτού του είδους τα προγράμματα, είναι

πλήρως αυτοματοποιημένα σε απευθείας
σύνδεση (online), συνήθως είναι δωρεάν και
δεν περιέχουν καμία αυτόματη επαφή με
σύμβουλο. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέ-
χοντες περνούν από μια διαδικασία εγγρα-
φής, καταχωρώντας κάποια στοιχεία σχετικά

με τη χρήση ουσιών, αν ο στόχος του συμμε-
τέχοντα είναι να σταματήσει ή να μειώσει τη
χρήση, και πώς σκοπεύει να επιτύχει αυτό το
στόχο. Από τη στιγμή που έχουν καταχωρη-
θεί τα απαιτούμενα στοιχεία, οι συμμετέχον-
τες εργάζονται με εικονικά εργαλεία και μπο-
ρούν να πλοηγηθούν στο πρόγραμμα από
μόνοι τους. Το κύριο εργαλείο που χρησιμο-
ποιείται είναι ένα ημερολόγιο στο οποίο ο
χρήστης καταγράφει την καθημερινή δρα-
στηριότητα του που συνδέεται με τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών (ΕΚΠΝΤ,2014).

Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα στο-
χεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
να αποκτήσουν μια εικόνα για τη συμπερι-
φορά της χρήσης ουσιών, καθώς και να ανα-
γνωρίσουν και να αναλύσουν επικίνδυνες ή
δύσκολες καταστάσεις προσδιορίζοντας στη
συνέχεια τις επιτυχείς στρατηγικές για την
πρόληψη της χρήσης και της υποτροπής. Με-
ρικές φορές είναι διαθέσιμα και διάφορα φό-
ρουμ που επιτρέπουν στους χρήστες να αλ-
ληλεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργώντας
έτσι μια εικονική ομάδα αυτοβοήθειας. Τα
προγράμματα αυτά διαρκούν συνήθως τέσ-
σερις έως έξι εβδομάδες (ΕΚΠΝΤ,2014).

Β) Προγράμματα με καθοδήγηση συμ-
βούλου

Αυτό το πρόγραμμα αφορά προγραμματι-
σμένη απευθείας επικοινωνία (online) με κά-
ποιο σύμβουλο, σε συνδυασμό με ένα αυτο-
ματοποιημένο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες
σε αυτά τα προγράμματα έχουν τακτικές συ-
νεδρίες συμβουλευτικής μέσω Διαδικτύου ή
μέσω τηλεφώνου. Η συχνότητα των επαφών
μεταξύ του συμβούλου και του συμμετέχοντα
μπορεί να ποικίλει, όπως και η διάρκεια των
παρεμβάσεων αυτών. Τα προγράμματα με κα-
θοδήγηση συμβούλου συχνά χρησιμοποιούν
παρόμοια εργαλεία με αυτά που χρησιμοποι-
ούνται στα προγράμματα αυτοβοήθειας,
όπως είναι το προσωπικό ημερολόγιο.
Ωστόσο, σε αντίθεση με τις παρεμβάσεις αυ-
τοβοήθειας, τα περισσότερα προγράμματα
καθοδήγησης απαιτούν την καταβολή ενός
τέλους. Προγράμματα καθοδήγησης είναι
σήμερα διαθέσιμα, για παράδειγμα, στην Ολ-
λανδία και τη Γερμανία (ΕΚΠΝΤ,2014).

γ) Συμπληρωματικά προγράμματα θερα-
πείας

Μια τρίτη κατηγορία IBDT (που έχει ει-
σαχθεί πρόσφατα στην Ολλανδία) ενσωμα-
τώνει τόσο αυτοματοποιημένη (online) επι-
κοινωνία, όσο και «πρόσωπο με πρόσωπο»
συνεδρίες με σύμβουλο. Η θεραπεία είναι
εξατομικευμένη και χρησιμοποιεί διαφορετι-
κές ενότητες οι οποίες επικεντρώνονται για
παράδειγμα, στη μείωση ή διακοπή της κα-
τανάλωσης αλκοόλ, της χρήσης κάνναβης ή
κοκαΐνης. Οι ενότητες περιέχουν διάφορες
πληροφορίες, εργασίες και ασκήσεις με
στόχο την ανάπτυξη αυτο-ελέγχου, αντιμε-
τώπιση της επιθυμίας για χρήση καθώς και
πρόληψης της υποτροπής (ΕΚΠΝΤ,2014).

Συμπερασματικά, και οι τρεις τύποι προ-

γραμμάτων IBDT βασίζονται σε μια σειρά
από ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι οποίες
προσανατολίζονται στην αλλαγή της συμπε-
ριφοράς των συμμετεχόντων σε σχέση με τη
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Αυτές οι

μορφές θεραπείας, επικεντρώνονται κυρίως
στη δημιουργία κινήτρων, σε τρόπους διαχεί-
ρισης της επιθυμίας για χρήση, στην ανά-
πτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων, στρατη-
γικών αντιμετώπισης και γενικότερα, ενθαρ-
ρύνουν τα άτομα για αλλαγές στον
καθημερινό τρόπο ζωής τους.

Είναι αποτελεσματική η θεραπεία μέσω
Διαδικτύου;

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των δημο-
σιευμένων μελετών σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας μέσω Διαδι-
κτύου, έχει αυξηθεί σημαντικά, παρόλο που
η πλειοψηφία των στοιχείων όσον αφορά τη
θεραπεία των εξαρτήσεων, σχετίζεται με το
αλκοόλ και τον καπνό. Επιπρόσθετα, υπάρ-
χουν περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία σχε-
τικά με τις παρεμβάσεις μέσω διαδικτύου για
την αντιμετώπιση της χρήσης άλλων παρά-

νομων ουσιών, εκτός της κάνναβης.
Σύμφωνα με τους Gainsbury και

Blaszczynski (2011), μια πρόσφατη ανασκό-
πηση της αποτελεσματικότητας της θερα-
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Συνέχεια στη σελ. 9

Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα Διαδικτυακής συνεδρίας μεταξύ συμβούλου και συμ-
μετέχοντα στο Γερμανικό Πρόγραμμα θεραπείας‘Quit the Shit’, για τη χρήση κάνναβης:



πείας μέσω Διαδικτύου, οδηγήθηκε στο συμ-
πέρασμα ότι αν και απαιτείται περισσότερη
έρευνα για να καθοριστεί η συγκριτική απο-
τελεσματικότητα των διάφορων θεραπειών
που βασίζονται στο Διαδίκτυο, εντούτοις,
αυτός ο τρόπος είναι αποτελεσματικός στην
επίτευξη θετικών αλλαγών στη συμπεριφορά
των συμμετεχόντων (ΕΚΠΝΤ,2014).

Μια μετα-ανάλυση 92 δημοσιευμένων με-
λετών για τη θεραπεία που βασίζεται στο
Διαδίκτυο ανέφεραν επίσης ότι η μέθοδος
αυτή, κατά μέσο όρο, είναι εξίσου αποτελε-

σματική ή σχεδόν το ίδιο αποτελεσματική
όσο η “πρόσωπο-με-πρόσωπο” θεραπεία
(Barak et al., 2008).

Τα αποτελέσματα από μια αυστραλιανή με-
λέτη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα
ενός πλήρους αυτοματοποιημένου προγράμ-
ματος θεραπείας για χρήση κάνναβης, έδειξε
ότι κατά την έκτη εβδομάδα του προγράμ-
ματος η ομάδα στόχου ανέφερε σημαντικά
λιγότερες ημέρες χρήσης κάνναβης κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου μήνα, σημαντικά
λιγότερη ποσότητα κάνναβης που χρησιμο-
ποίησαν και σημαντικά λιγότερα συμπτώ-
ματα της κατάχρησης κάνναβης. Ωστόσο, τα
συμπτώματα εξάρτησης της κάνναβης και η
αποχή κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
μήνα δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των
ομάδων (Rooke et al.,2013).

Παρόλο που διάφορες μελέτες δείχνουν
ότι τέτοιου είδους θεραπείες μέσω Διαδι-
κτύου μπορεί να είναι αποτελεσματικές, εν-
τούτοις, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί
και μειονεκτήματα που πρέπει να αναφερ-
θούν, με μεγαλύτερο πρόβλημα, το θέμα της
συννοσηρότητας των συμμετεχόντων. Συγ-

κεκριμένα, η θεραπεία άλλων εξαρτήσεων ή
άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πέραν
του πεδίου εφαρμογής μιας συγκεκριμένης
και στενής παρέμβασης μέσω Διαδικτύου.
Ένας άλλος περιορισμός αφορά στη θεραπεία
υποκατάστασης για οπιοειδή, η οποία δεν
μπορεί να είναι εφικτή μέσω Διαδικτύου, πα-
ρόλο που η πρόσθετη στήριξη μέσω Διαδι-
κτύου είναι ενδεχομένως εφικτή. Ο ίδιος πε-
ριορισμός μπορεί να ισχύει και για τους μα-
κροπρόθεσμους χρήστες ουσιών (ΕΚΠΝΤ,
2009).

Επιπρόσθετα, το γεγονός πως για κάποια
προγράμματα θεραπείας μέσω Διαδικτύου
υπάρχει κάποια χρέωση, μπορεί να αποθαρ-
ρύνει τους χρήστες (ειδικά τους νέους) να τα
προσεγγίσουν. Όπως επίσης και το όριο ηλι-
κίας των συμμετεχόντων στα προγράμματα
τα οποία καταβάλλεται ένα ποσό χρέωσης
(πρέπει να είναι 18+). Λαμβάνοντας υπόψη
πως η πληρωμή γίνεται με πιστωτικές κάρτες
συνήθως των γονέων, δεν μπορεί να υπάρξει
ανωνυμία των στοιχείων. Το γεγονός ότι δεν
υπάρχει διασφάλιση της πλήρης ανωνυμίας
και των προσωπικών δεδομένων των συμμε-
τεχόντων, μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό
παράγοντα για πρόσβαση σε κάποιο πρό-
γραμμα θεραπείας μέσω Διαδικτύου.

Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
τους συμβούλους να γνωρίζουν τους περιο-
ρισμούς του προγράμματος και να παραπέμ-
πουν τους συμμετέχοντες σε κέντρα θερα-
πείας ή θεραπευτές, όπου μπορούν να λά-
βουν την κατάλληλη θεραπεία. Οι
περιορισμοί αυτοί πρέπει επίσης να γίνονται
σαφείς στους συμμετέχοντες στις σχετικές
ιστοσελίδες (ΕΚΠΝΤ,2009).

Παρόλο που κάποια στοιχεία δείχνουν ότι
οι θεραπείες που βασίζονται στο Διαδίκτυο
μπορεί να είναι αποτελεσματικές, όσον
αφορά συγκεκριμένα στη μείωση της χρήσης
κάνναβης σε σύντομο χρονικό διάστημα, το
γεγονός ότι τα περισσότερα προγράμματα
θεραπείας στο Διαδίκτυο τείνουν να εστιά-
ζονται σε νέους με προβλήματα κάνναβης και
σε μικρότερο βαθμό σε άλλες ουσίες, δημι-
ουργεί περιορισμούς όσον αφορά στις υπάρ-

χουσες μελέτες αξιολόγησης τέτοιων προ-
γραμμάτων θεραπείας. Αυτό με τη σειρά του,
περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων
σε άλλους πληθυσμούς ή σε άλλες ουσίες.
Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν μικρά
μεγέθη δείγματος, υψηλά ποσοστά εγκατά-
λειψης (drop-outs), έλλειψη συγκρισιμότη-
τας μεταξύ των μελετών, λόγω μη τυποποι-
ημένων μεθόδων που χρησιμοποιούνται
καθώς και απουσία άμεσων μέτρων (π.χ. εξε-
τάσεις ούρων) τα οποία θα βοηθούσαν στην
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τέτοιων πα-
ρεμβάσεων (ΕΚΠΝΤ, 2014).

Για την αντιμετώπιση αυτών των μεθοδο-
λογικών αδυναμιών, έχουν δημοσιευθεί κα-
τευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό
ερευνών σχετικά με την αξιολόγηση των
προγραμμάτων θεραπείας που βασίζονται
στο Διαδίκτυο, προκειμένου τα αποτελέ-
σματα όλων των ερευνών να μπορούν να
αναπαραχθούν, να επεκταθούν και να αντι-
παραβάλλονται με μεγαλύτερη ευκολία και
σαφήνεια (ΕΚΠΝΤ, 2014).
Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης e-Health
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2012-20, τα προ-

γράμματα θεραπείας της ουσιοεξάρτησης
μέσω Διαδικτύου, είναι πιθανό να αναπτυχ-
θούν όλο και περισσότερο ως «συμπλήρωμα»
στις παραδοσιακές μορφές θεραπείας, προ-
σφέροντας ένα νέο τρόπο παροχής βοήθειας
σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα εξαρτήσεων. Η θεραπεία μέσω Διαδι-
κτύου, χρησιμοποιώντας μια σειρά από δοκι-
μασμένες ψυχοκοινωνικές τεχνικές, παρέχει
βοήθεια στους χρήστες ναρκωτικών και τους
εντάσσει σε μια σειρά νέων μηχανισμών θε-
ραπείας.

Αυτές οι παρεμβάσεις μέσω Διαδικτύου,
παρέχουν νέες ευκαιρίες εντοπισμού και προ-
σέγγισης αυτών των πληθυσμών και ταυτό-
χρονα διεύρυνσης της πρόσβασης σε επαγ-
γελματική βοήθεια με οικονομικά αποδοτικό
τρόπο. Από την άλλη, όπως ήδη αναφέρθηκε,
η ανωνυμία και η προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση
ναρκωτικών και τα οποία διαβιβάζονται
μέσω Διαδικτύου, παραμένουν πραγματικές
ανησυχίες. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν πλήρως στα πλαίσια οποι-
ασδήποτε περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των
θεραπευτικών παρεμβάσεων στην Ευρώπη. n

Συνέχεια από σελ. 8 Παράδειγμα ιστοσελίδας που αφορά στο αλκοόλ, στην Ολλανδία:
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Το 1ο Βραβείο εξασφάλισε η Cyta στον
Εθνικό Διαγωνισμό Βραβείων Καλής
Πρακτικής 2014 για την Ασφάλεια και

Υγεία στην Εργασία, που διοργανώθηκε από
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Τα βραβεία Καλής Πρακτικής 2014 απονε-
μήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2014 από τον Γε-
νικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αν-
δρέα Ασσιώτη, στο πλαίσιο της τελετής
έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (20 – 24 Οκτωβρίου).
Το βραβείο για τη Cyta παρέλαβε η Προ-
ϊστάμενη του Τμήματος Υγείας, Κοινωνικής
Πρόνοιας και Ασφάλειας Λουΐζα Φωτίου
Βαρνάβα.

Ο φετινός εθνικός διαγωνισμός διοργανώ-

θηκε παράλληλα με τον αντίστοιχο Ευρω-
παϊκό Διαγωνισμό Βραβείων Καλής Πρακτι-
κής.

Η Cyta, ως υπεύθυνος εργοδότης και υλο-
ποιώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δεσμεύ-
τηκε με γραπτή πολιτική για την εφαρμογή
καλών πρακτικών για την ασφάλεια και υγεία
στην εργασία. Αναλυτική παρουσίαση των
σχετικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται
στη Cyta έγινε από το Λειτουργό Ασφάλειας
και Υγείας της Cyta Θεόδουλο Μ. Μακρυ-
γιάννη, στο πλαίσιο της πιο πάνω εκδήλω-
σης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της
Cyta στο διαγωνισμό θα προωθηθεί και ως
εθνική συμμετοχή για περαιτέρω αξιολόγηση
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία. n

1ο Βραβείο στη Cyta για Καλή Πρακτική 
για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η Επιτροπή Juncker ανέλαβε καθήκοντα

Η πολιτική ηγεσία της Ε.Ε.
Η Επιτροπή αποτελείται από το σώμα των Επι-

τρόπων το οποίο περιλαμβάνει 28 μέλη, συμπερι-
λαμβανομένου του Προέδρου και των Αντιπρο-
έδρων. Οι Επίτροποι (ένας από κάθε χώρα της ΕΕ)
αποτελούν την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η θητεία τους διαρκεί 5 χρόνια. Κάθε

Επίτροπος αναλαμβάνει την ευθύνη για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής με σχετική εντολή
του Προέδρου της Επιτροπής.

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της συλλογικής ευθύνης. Οι αποφάσεις λαμ-
βάνονται από κοινού από το σώμα των επιτρόπων, το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο ενώ-
πιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι οι επίτροποι συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και είναι εξίσου υπόλογοι γι΄αυτές τις αποφάσεις.

Οι επίτροποι δεν έχουν  ατομική εξουσία λήψης αποφάσεων, εκτός αν εξουσιοδοτούνται
από την Επιτροπή να λάβουν εξ ονόματός της μέτρα στους τομείς της δικαιοδοσίας τους (η
λεγόμενη «διαδικασία εξουσιοδότησης»). Στην περίπτωση αυτή, αναλαμβάνουν την πολιτική
και νομική ευθύνη εξ ονόματος της Επιτροπής. 

Ο πρόεδρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο: βάσει των Συνθηκών της ΕΕ, χαράσσει τις πο-
λιτικές κατευθύνσεις, αναθέτει σε κάθε επίτροπο ένα χαρτοφυλάκιο (π.χ. εσωτερική αγορά,
περιφερειακή πολιτική, μεταφορές, περιβάλλον, γεωργία, εμπόριο, κ.λπ.) και μπορεί ανά πάσα
στιγμή να αλλάξει την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Το σώμα των επιτρόπων καθορίζει τους
στρατηγικούς στόχους και, σε αυτή τη βάση, διαμορφώνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Οι αντιπρόεδροι ενεργούν εξ ονόματος του προέδρου, αναπληρώνοντάς τον. Καθοδηγούν
και συντονίζουν τις δραστηριότητες στον τομέα αρμοδιότητάς τους, στις οποίες συμμετέ-
χουν διάφοροι επίτροποι. Στους αντιπροέδρους ανατίθενται επακριβώς καθορισμένα έργα
προτεραιότητας, που μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτε-
ραιότητες που ανακύπτουν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι επίτροποι συνεργάζον-
ται στενά μεταξύ τους και με ευέλικτο τρόπο.

Οι επίτροποι βοηθούν τους αντιπροέδρους κατά την υποβολή προτάσεων στο σώμα, το
οποίο κατά κανόνα αποφασίζει με συναίνεση. Το σώμα μπορεί επίσης να προβεί σε ψηφοφο-
ρία. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Κάθε επίτροπος
έχει μία ψήφο.

Η συλλογική ευθύνη εγγυάται υψηλή ποιότητα των αποφάσεων, εφόσον όλοι οι επίτροποι
πρέπει να εκφέρουν γνώμη για κάθε πρόταση, ανεξαρτησία του θεσμικού οργάνου, με απο-
φάσεις του εγκρίνονται χωρίς κανενός είδους πιέσεις και κοινή πολιτική ευθύνη όλων των
επιτρόπων. n

Στις 3 Οκτωβρίου άρχισε η επίσημη θητεία της Επιτροπής
Juncker, που θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019. 

Με αυτή την ευκαιρία, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Χάρη στη δημοκρατική
υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών, του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, η νέα Επι-
τροπή αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά της. Είναι καιρός

να στρωθούμε στη δουλειά. Οι ευρωπαϊκές προκλήσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Από σή-
μερα, η ομάδα μου και εγώ θα εργαστούμε σκληρά για να κάνει η Ευρώπη τη νέα αρχή που
υποσχεθήκαμε. Μαζί με μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα, ανυπομονώ να επιτύχουμε αποτελέ-
σματα για την Ευρώπη κατά την επόμενη πενταετία.» 

«Οι ευρωπαϊκές προκλήσεις δεν μπορούν να περιμένουν» — αυτό είναι το σύνθημα της
ημέρας: Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της εγ-
καίρως από την εποχή που καθιερώθηκαν οι ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1994,
στο πλαίσιο της Επιτροπής Jacques Delors.

Η έναρξη της θητείας της Επιτροπής Juncker σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς διαδικα-
σίας που οδήγησε στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την πρώτη πανευρωπαϊκή προεκλο-
γική εκστρατεία, στις 27 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο τον Jean-Claude Juncker ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Κατά
την πρότασή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως απαιτείται από το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια, στις 15 Ιουλίου ο Juncker εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχυρή
πλειοψηφία 422 ψήφων (η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 376 ψήφοι), με βάση τις πολιτικές
κατευθύνσεις που παρουσίασε στο Κοινοβούλιο.

Μετά την εκλογή του και τη διαδικασία συνέντευξης των υποψήφιων Επιτρόπων, ο εκλεγ-
μένος Πρόεδρος επέλεξε τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, ο τελικός κατάλογος των
προτεινόμενων Επιτρόπων συμφωνήθηκε μεταξύ του εκλεγμένου Προέδρου και του Συμ-
βουλίου στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Juncker παρουσίασε την ομάδα του
και την κατανομή των χαρτοφυλακίων στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολούθησαν οι ατομικές
ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Σε αυτή τη βάση, και μετά τις προσαρμογές που επέφερε στην ομάδα του ο Juncker για να
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που επισημάνθηκαν κατά τις ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του για ολόκληρο το Σώμα
των Επιτρόπων, με 426 ψήφους υπέρ (επί 699 ψήφων). Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο διόρισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη σύνοδο κορυφής της 23ης Οκτωβρίου. n

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

«Χαστούκι» στη Μέρκελ - 
νόμιμη η απεργία στο σιδηρόδρομο

Το διαιτητικό δικαστήριο της Γερμανίας στη Φρανκφούρτη
με απόφαση του έκρινε ότι η γενική απεργία των μηχανοδηγών
που έχει παραλύσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας ήταν
καθόλα νόμιμη και μπορούσε να συνεχιστεί, απορρίπτοντας το
αίτημα της διεύθυνσης της Deutsche Bahn. 

Η εταιρεία διαχείρισης των γερμανικών σιδηροδρόμων κατέ-
φυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας μια δικαστική απόφαση με την οποία θα υποχρεωνόταν το
συνδικάτο που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς να σταματήσει την απεργιακή κινητοποίηση. 

Η τετραήμερη απεργία από το σιδηροδρομικό συνδικάτο GDL (Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivfurher)  είχε προκαλέσει σχεδόν ολική ακινητοποίηση των τρένων στη Γερμανία
προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών. 

Τα αιτήματα του συνδικάτου GDL αφορούν αύξηση των μισθών, μείωση του ωραρίου απα-
σχόλησης και το δικαίωμα του συνδικάτου να διαπραγματεύεται με την Deutsche Bahn και
εξ ονόματος άλλων κατηγοριών εργαζομένων και όχι μόνον των μηχανοδηγών

Η Ντόιτσε Μπαν μεταφέρει 5,5 εκατ. επιβάτες ημερησίως σε όλη τη χώρα. Περίπου το ένα
πέμπτο των εμπορευμάτων που διακινούνται στη Γερμανία μεταφέρεται επίσης με εμπορευ-
ματικούς συρμούς.

Παρά ταύτα το συνδικάτο των μηχανοδηγών ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή
της απεργίας από τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, ώστε να πραγματοποιηθούν τα δρομολό-
για που σχεδίαζαν να πάρουν όσοι ήθελαν να μεταβούν στο Βερολίνο, ενόψει των εορτασμών
για την 25η επέτειο από την πτώση του Τείχους, οι οποίοι θα κορυφώνονταν την Κυριακή.

Τα αιτήματα του συνδικάτου GDL αφορούν αύξηση των μισθών, μείωση του ωραρίου απα-
σχόλησης και το δικαίωμα του συνδικάτου να διαπραγματεύεται με την Deutsche Bahn και
εξ ονόματος άλλων κατηγοριών εργαζομένων και όχι μόνον των μηχανοδηγών. n

Λουξεμβούργο: Το Μεγάλο Δουκάτο 
της Φοροδιαφυγής

Με βασικό τίτλο «οι κρυφές φορολογικές συμ-
φωνίες του Λουξεμβούργου στοιχίζουν δισεκα-
τομμύρια ευρώ στο Βέλγιο» η βελγική εφημερίδα
«L’ Echo» αναφέρεται στην έρευνα που διεξάγει
το διεθνές συγκρότημα ερευνητικής δημοσιο-
γραφίας (International Consortium of Investi-
gative Journalism, ICIJ) σύμφωνα με την οποία
αποκαλύπτονται 548 φορολογικές συμφωνίες, οι
οποίες εμπλέκουν 343 μεγάλες επιχειρήσεις. 

Στην παγκόσμια έρευνα που διήρκεσε έξι μήνες έλαβαν μέρος οι εφημερίδες «The Guar-
dian» στη Βρετανία, «Süddeutsche Zeitung» στη Γερμανία, «Le Monde» στη Γαλλία, «Poli-
tiken» στη Δανία, «Folha de Sao Paulo» στη Βραζιλία, «Asahi Shimbun» στην Ιαπωνία, οι ρα-
διοτηλεοπτικοί σταθμοί CBC στον Καναδά και NDR στη Γερμανία και πολλοί ακόμα ειδη-
σεογραφικοί οργανισμοί. Τα ντοκουμέντα αναλύθηκαν από 78 δημοσιογράφους, που
εργάζονται σε 26 διαφορετικές χώρες.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που αναζήτησαν, σύμφωνα με τα έγγραφα, φορολογικές συμ-
φωνίες με το Λουξεμβούργο περιλαμβάνονται ονόματα όπως αυτά των Pepsi, ΙΚΕΑ, FedEx,
Accenture, Abbott Laboratories, American International Group (AIG), Amazon, Blackstone,
Deutsche Bank, Fed Ex, HJ Heinz, JP Morgan Chase, Burberry, Procter & Gamble, Carlyle
Group και η Επενδυτική Αρχή του Αμπου Ντάμπι (Abu Dhabi Investment Authority). 

Η υπόθεση «Luxembourg Leaks», όπως εκτιμά το άρθρο, βάζει τον Γιούνκερ σε μία πολύ
άβολη θέση, αφού οι περισσότερες φορολογικές συμφωνίες εγκρίθηκαν στην περίοδο που
ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. n

Οι Βέλγοι αντιδρούν 
στις πολιτικές λιτότητας

Καταγγέλλοντας ότι υπονομεύουν το κοινωνικό
κράτος περισσότεροι από 130.000 πολίτες κατέβηκαν
στους δρόμους των Βρυξελλών, σε μία από τις δυναμι-
κότερες μεταπολεμικές εργατικές διαδηλώσεις στο
Βέλγιο και είπαν «όχι» στα μέτρα λιτότητας της νέας
συντηρητικής κυβέρνησης συνασπισμού του Σαρλ
Μισέλ.

Διαδηλωτές και αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά στα επεισόδια που ξέσπασαν στο
περιθώριο των κινητοποιήσεων, όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν με πέτρες στις δυνάμεις ασφα-
λείας, οι οποίες χρησιμοποίησαν αντλίες νερού. 

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ντυμένοι με κόκκινα, πράσινα και μπλε πανωφόρια, στα χρώ-
ματα των τριών μεγαλύτερων βελγικών συνδικάτων, διαδήλωσαν στις λεωφόρους του κέν-
τρου των Βρυξελλών υπό τον ήχο σφυριχτρών και κροτίδων. 

«Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες, είναι προφανές, όμως τα μέτρα που προτείνει η κυβέρ-
νηση είναι ιδιαίτερα άδικα. Στην πραγματικότητα οι μεγάλες επιχειρήσεις και το κεφάλαιο
δεν συμμετέχουν. Αντίθετα, μειώνουν τους μισθούς, μειώνουν τις συντάξεις και πλήττουν το
κοινωνικό κράτος», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών.

Οι Βέλγοι αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το 2015 ρύθμιση που
ίσχυε μέχρι σήμερα και εξασφάλιζε ότι οι μισθοί και τα κοινωνικά επιδόματα ακολουθούν αυ-
τομάτως την αύξηση του κόστους ζωής. Κάθετα αντίθετοι είναι επίσης και στην αύξηση της
ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη. n

Πανιταλική διαδήλωση 
δημοσίων υπαλλήλων

Πανιταλική διαδήλωση των δημοσίων υπαλλήλων που είναι
εγγεγραμμένοι στα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας,
Cgil,  Cisl και Uil πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Ρώμη.

Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον
50.000 άτομα, οργανώθηκε για να γίνει και πάλι σαφής η αν-
τίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Ρέντσι, η
οποία αποφάσισε το «πάγωμα» των μισθών των δημοσίων

υπαλλήλων για 5η συνεχή χρονιά.
«Η διαδήλωση αυτή στέλνει το μήνυμα ότι αν η κυβέρνηση δεν λάβει σαφείς δεσμεύσεις τις

επόμενες ημέρες, πρόκειται να ακολουθήσει πανεθνική απεργία», δήλωσε η γραμματέας του
κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Σουζάννα Καμούσσο.

«Σήμερα ελπίζουμε να καταφέρουμε να ξεβουλώσουμε τα αυτιά της κυβέρνησης και να ει-
σακούσει τα αιτήματα των εργαζομένων» πρόσθεσε η επικεφαλής της συνδικαλιστικής ορ-
γάνωσης Cisl, Άννα Μαρία Φουρλάν.

Υπενθυμίζεται ότι τα ιταλικά συνδικάτα απορρίπτουν και τη μεταρρύθμιση του εργασιακού
την οποία προωθεί η κυβέρνηση Ρέντσι, βάσει της οποίας οι εργαζόμενοι θα μπορούν να απο-
λύονται και χωρίς βάσιμη αιτία, με μόνη υποχρέωση, για τις επιχειρήσεις, να καταβάλουν χρη-
ματική αποζημίωση.

Ο ιταλός πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι «η εργασία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να μετατραπεί σε πεδίο μάχης». Συγχρόνως, όμως, επανέλαβε ότι η μεταρρύθμιση του εργα-
σιακού θα εγκριθεί ως έχει. n

Μ. Γκορμπατσόφ: Βρισκόμαστε 
στα πρόθυρα ενός νέου Ψυχρού Πολέμου

Ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα ενός νέου Ψυχρού Πολέ-
μου, δήλωσε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος παρέστη σε εκ-
δήλωση για τα 25 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βε-
ρολίνου. 

Ο πρώην ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης επέκρινε τις χώρες
της Δύσης για την πολιτική τους μετά την πτώση του Τείχους
του Βερολίνου. Τόνισε ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο διάλο-

γος της Δύσης με τη Ρωσία, ενώ υποστήριξε ότι η Δύση «έχει υποκύψει στην θριαμβολογία».
Ο 83χρονος Γκορμπατσόφ έκρουσε, επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου για τις συγκρούσεις

σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. «Η αιματοχυσία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή εγείρει τερά-
στια ανησυχία. Ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα ενός νέου Ψυχρού Πολέμου. Μερικοί, μά-
λιστα, λένε ότι έχει ήδη ξεκινήσει» είπε.

«Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών αποτελούν συνέπειες μυωπικών πολιτικών οι οποίες
αψηφούν τα συμφέροντα των εταίρων» σημείωσε ο ίδιος. «Η εμπιστοσύνη έχει υπονομευ-
τεί», πρόσθεσε.

Ο πρώην ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κάλεσε τη Δύση να άρει τις κυρώσεις σε Ρώσους
αξιωματούχους και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μέσω του διαλόγου με το Κρεμλίνο. n

Μογκερίνι: Η Ε.Ε. υποστηρίζει 
την ύπαρξη ενός Παλαιστινιακού κράτους

H επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα
Μογκερίνι τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου
παλαιστινιακού Κράτους, κατά τη διάρκεια της πρώτης της
επίσκεψης στη Γάζα, όπου η ίδια επισήμανε ότι ο κόσμος «δεν
μπορεί να αντέξει» ένα νέο πόλεμο έπειτα από εκείνον που
συγκλόνισε την περιοχή το καλοκαίρι. 

«Χρειάζεται ένα παλαιστινιακό Κράτος, αυτός είναι ο στό-
χος και αυτήν την θέση συμμεριζόμαστε όλα τα κράτη μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε η Μογκερίνι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στη
Γάζα, ενώ υποστήριξε ότι «ο κόσμος δεν θα αντέξει έναν τέταρτο πόλεμο» έπειτα από τις
τρεις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ τα τελευταία έξι χρόνια.

Η επίσκεψη της κ. Μογκερίνι στη Γάζα πραγματοποιείται σε μία περίοδο κλιμακούμενης
έντασης στην ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου κατά τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται σχε-
δόν καθημερινές συμπλοκές σε συνοικίες που θεωρούνται θερμά σημεία.

«Αν δεν προχωρήσουμε στο πολιτικό μέτωπο, κινδυνεύουμε να βυθιστούμε εκ νέου στη
βία» δήλωσε η Μογκερίνι, ενώ επέκρινε και τη συνέχιση της ισραηλινής εποικιστικής δρα-
στηριότητας στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μετά τη Ρωσία και
την Ιταλία, συνεχίζει το ταξίδι της Μουσικής Οδύσσειας
κι αυτή τη φορά ο μουσικός σταθμός είναι η Ελλάδα.

Η σειρά συναυλιών με τίτλο «Με τον ήχο των τυμπά-
νων» παρουσιάζεται στις 12 Νοεμβρίου στην Πάφο, στις
13 στη Λεμεσό και στις 14 στη Λευκωσία. Διοργανώνεται
σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο,
θα διευθύνει η Ελληνίδα μαέστρος Φαίδρα Γιαννέλου και

σολίστ στα τύμπανα θα είναι ο Μάριος Νικολάου. Η Φαίδρα Γιαννέλου πήρε τη δεύτερη θέση
στο Διεθνή Διαγωνισμό για νέους διευθυντές ορχήστρας «Σόλωνας Μιχαηλίδης» που διορ-
γανώθηκε από το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου τον Οκτώβριο του 2013.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις γεμάτες χρώματα Τέσσερις Ορχηστρικές Μινιατούρες από
την ανερχόμενη Κύπρια συνθέτη Άρτεμις Αϊφωτίτη, τη μοναδική Παρτίτα για 6 τύμπανα του
Τσέχου συνθέτη Γκέοργκ Ντρουσέτσκι την οποία συνέθεσε υπό την ιδιότητά του ως μουσι-
κός μπάντας και τυμπανίστας. Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη γεμάτη κλασική κομψότητα
5η Συμφωνία του Σούμπερτ στην οποία αντικατοπτρίζεται ο θαυμασμός του Σούμπερτ για τη
μουσική του Μότσαρτ. Θα γίνεται σύντομη παρουσίαση των έργων του προγράμματος από
τον κλαρινετίστα και μουσικολόγο Άγγελο Αγγελίδη. 

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 26 932571, 20:30. Πέμπτη 13 Νοεμ-
βρίου, Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 20:30, 77777745. Παρασκευή 14 Νοεμβρίου Λευκωσία, Θέ-
ατρο Παλλάς, 20:3022 410181. n

«Με τον ήχο των τυμπάνων» 
η Συμφωνική Ορχήστρα

Το Παιδοχειρουργικό Τμήμα του
Μακάριου Νοσοκομείου Λευκω-
σίας διοργανώνει ομαδική έκθεση
φωτογραφίας με τίτλο «Με
αγάπη», που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις
7.30μ.μ. στην Πύλη Αμμοχώστου.

Την έκθεση θα προλογίσει ο Δρ
Ανδρέας Νεοφύτου, Ειδικός Χει-
ρουργός Παίδων Μακάριου Νοσο-
κομείου Λευκωσίας.

Συνοδεία Πιάνου: Σάββας
Σάββα.

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα
δοθούν στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου Λευκωσίας και την Ορ-
γάνωση Εθελοντές Γιατροί - Κύπρος.

Στην έκθεση θα υπάρχουν κουπόνια εισφορών για τα παιδιά που νοσηλεύονται με βαριές
εγχειρήσεις (από όγκους κ.τ.λ.) & την οργάνωση εθελοντές Κύπρου. 

Συμμετέχουν: Φωτογραφικός Όμιλος «ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ», Λούκας Σωκράτους, Ιωάννης Ρά-
σπας, Δρ. Μάριος Θεοδώρου, Κώστας Κωνσταντίνου, Frederick University, Alexander Col-
lege, Εθελοντές Γιατροί-Κύπρος. n

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας
«Με αγάπη»

Ο πολιτιστικός φορέας ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ ανακοινώνει
την διοργάνωση της Έβδομης Ετήσιας Έκθεσης για
νέους Κύπριους δημιουργούς. Φέτος θα δωρίσει όλα τα
καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις των έργων και τις χο-
ρηγίες που τυχόν λάβει για φιλανθρωπικό σκοπό στο
Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Λουκάς - Κοινότητα ΠΑΝΣΟΦ –
Πολυδύναμος χώρος αγάπης για άτομα με ειδικές ανάγ-
κες.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο Πρέσβης της Ελ-
λάδος Βασίλης Παπαϊωάννου, σε μια ειδική τελετή που
θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοέμβριου 2014, ημέρα Πα-
ρασκευή, στις 20:00 το βράδυ στον εκθεσιακό χώρο
Ακαμαντίς, Αιγύπτου 10 Λευκωσία.

Οι 50 καλλιτέχνες που επιλέχτηκαν για να συμμετά-
σχουν καλέστηκαν να ανταποκριθούν στα εξής δύο θέ-
ματα «Ο Από Μηχανής Θεός» και «Η Κοκκινοσκουφί-
τσα Παλεύει με τον Ίσκιο» που καθορίστηκαν από την

επιμελήτρια της έκθεσης ζωγράφο Κα. Ελένη Νικοδήμου η οποία επιφορτίστηκε αφιλοκερ-
δώς τη γενική επιμέλεια της έκθεσης. 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την στήριξη του Επιμελητήριου Καλών Τεχνών (E.KA.TE)
και του Σωματείου Εικαστικών Καλλιτεχνών (Κύπρου) (ΕΙ.ΚΑ).

Χορηγοί: Ελληνική Τράπεζα & Δικηγορικό Γραφείο KINANIS LLC. Διάρκεια έκθεσης:
14/11/2014 – 29/11/2014. Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα –Παρασκευή 5:00 - 8:00μ.μ. & Σάβ-
βατο 10:00π.μ. - 1:00μ.μ. n

Έβδομη Ετήσια Έκθεση
για νέους Κύπριους δημιουργούς

Μια μοναδική συλλογή εκπληκτικών σοκο-
λατοδημιουργιών και νέων λαχταριστών εκ-
πλήξεων, επιφυλάσσει και φέτος η «Εβδομάδα
Σοκολάτας», που διοργανώνει για δέκατη συ-
νεχή χρονιά το Colors Café του Ξενοδοχείου
Four Seasons, από τις 14 μέχρι τις 23 Νοεμ-
βρίου 2014.

Οι λάτρεις της σοκολάτας, θα έχουν την ευ-
καιρία να δοκιμάσουν αρμονικούς γευστικούς
συνδυασμούς και πρωτότυπους σοκολατένιους

πειρασμούς, που ο Pastry Chef του Colors Café και η ομάδα του ετοιμάζουν ειδικά για την
«Εβδομάδα Σοκολάτας».

Φέτος επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τη σοκολάτα Boa Sentenca, ένα μοναδικό βραζιλιά-
νικο μείγμα σοκολάτας, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Chocolate Ambassadors
Club, του οποίου το Ξενοδοχείο Four Seasons είναι υπερήφανο μέλος.

Η σοκολάτα Boa Sentenca, με δυνατή γεύση κακάο και πλούσιες αρωματικές νότες εσπε-
ριδοειδών, δημιουργεί μια ακαταμάχητη ελκυστική υπεροχή, που σίγουρα θα ικανοποιήσει
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Η παραγωγή της συγκεκριμένης εξαιρετικής στο είδος της σοκολάτας, είναι περιορισμένη
και το Four Seasons είναι το μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο, που έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιεί την Boa Sentenca στην παρασκευή γλυκών.

Η «Εβδομάδα Σοκολάτας» πλησιάζει… γι’ αυτό ετοιμαστείτε για το πιο απολαυστικό τα-
ξίδι στο γλυκό κόσμο της σοκολάτας, στο Colors Café.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 25858000. n

Η Εβδομάδα Σοκολάτας
για δέκατη χρονιά στη Λεμεσό

Οι πασίγνωστοι κόκκινοι τηλεφωνικοί θά-
λαμοι στο Λονδίνο, γίνονται σταδιακά πρά-
σινοι και αυτό δεν αφορά μόνο το χρώμα
τους. Μεταμορφώνονται ουσιαστικά σε
σταθμούς φόρτισης κινητών τηλεφώνων με

τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Πρόκει-
ται για παροχή που είναι δωρεάν, παρόλο
που οι χρήστες της θα παρακολουθούν δια-
φημίσεις, όσο το κινητό τους φορτίζει.

Η ιδέα ονομάζεται Solarbox και ανήκει σε
δύο αποφοίτους του London School of Eco-
nomics. Στην υλοποίησή της βρήκαν αρω-
γούς εταιρίες αλλά και οργανισμούς που
ήθελαν να χρηματοδοτήσουν το πρότζεκτ. 

«Η ιδέα του Solarbox προέκυψε, χάρις σε
τρεις λόγους: Ο πρώτος είναι ότι οι τηλεφω-
νικοί θάλαμοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον
και έχουν γίνει χώροι, που εκδηλώνονται
μόνο αντικοινωνικές συμπεριφορές. Ο δεύ-
τερος λόγος είναι ότι η σύγχρονη ζωή δεν
συμβαδίζει με τη διάρκεια ζωής μιας μπατα-
ρίας. Όλοι μένουν με κινητά αφόρτιστα. Και

η τρίτη αιτία είναι ότι δεν υπάρχουν καθό-
λου μέρη, που θα μπορούσες να φορτίσεις τα
κινητά σου, σε δημόσιο χώρο. Κάναμε λοι-
πόν λίγη έρευνα, χρησιμοποιήσαμε κάποια
ειδικά κοινά για να δούμε τις αντιδράσεις
τους. Τα μαζέψαμε όλα αυτά για να φτιά-
ξουμε το τελικό προϊόν» τόνισε η Κίρστι
Κένεϊ, μία από τους εφευρέτες του Sorlarbox. 

Το Solarbox δίνει λοιπόν μια νέα ώθηση
στους διάσημους τηλεφωνικούς θαλάμους
του Λονδίνου, οι οποίοι έχουν βαφτεί πράσι-
νοι και έχουν εφοδιαστεί με ένα ηλιακό συλ-
λέκτη στη στέγη τους, μεγέθους 86 εκατο-
στών. Παρόλο που η βρετανική πρωτεύουσα
δεν φημίζεται για την ηλιοφάνειά της, ελά-
χιστες ώρες ήλιου φτάνουν για να υπάρχει
ενέργεια για τη φόρτιση των κινητών.

«Θέλουμε τρεις ώρες ηλιοφάνειας την
ημέρα, για να έχουμε ενέργεια για όλη τη
χρονιά. Ο λόγος που θέλουμε τόσο λίγο
ήλιο, είναι γιατί διαθέτουμε μια ενσωματω-
μένη μπαταρία. Έτσι, χάρις στους καλοκαι-
ρινούς μήνες ή τις ηλιόλουστες μέρες, η μπα-
ταρία συσσωρεύει όλη την απαιτούμενη
ενέργεια που χρειάζεται για το υπόλοιπο
έτος» εξηγεί η Κίρστι Κένεϊ. 

Το solarbox μπορεί να φορτίσει έως και
100 κινητά την ημέρα, προσφέροντας 20%
φόρτιση της μπαταρίας, μέσα σε 10 μόλις
λεπτά. Μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 6
άτομα την ώρα.

Οι πρώτοι έξι θάλαμοι είναι πλέον πραγ-
ματικότητα. Το 2015 αναμένονται ακόμη πε-
ρισσότεροι. n

Οι κόκκινοι τηλεφωνικοί θάλαμοι στο Λονδίνο θα φορτίζουν κινητά



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. Κουίν …: ηθοποιός – Νησίδα απέναντι
από την πόλη του Ηρακλείου.
2. Η θεώρηση ζητήματος από συγκεκριμένη
γωνία – Κοσμοπολίτικο θέρετρο της Σαντο-
ρίνης.
3. Αιτιολογικός σύνδεσμος (αρχ.) - … Ζε-
βλάκοφ: πρώην ποδοσφαιριστής του
ΑΠΟΕΛ.
4. Άτομο μειωμένης αντίληψης – Ο αριθμός
25 με γράμματα.
5. Δεν κάνουν τον παπά – Αυτοί που κινούν-
ται γρήγορα.
6. Συνεχόμενα στο αλφάβητο - … φάκτορ:
συνώνυμο με τη γυναικεία ομορφιά – Θεο-
βάδιστο Όρος.
7. Ξένο χαϊδευτικό αντρικό όνομα – Επίρρημα – … Κιουμπ: Αφροααμερικανός ηθοποιός.
8. Η σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Διάσημος Ιρλανδός ροκ τραγουδιστής.
9. Περιοχή της Κάτω Μεσοποταμίας.
10. Σχεδόν … άτυπα – Ομέρ …: Τούρκος καλαθοσφαιριστής – Πρόθεση.
11. Κωμόπολη της Ν.Δ. Πελοποννήσου – … Σαρίφ: Αιγύπτιος ηθοποιός.
12. Θεά της αιγυπτιακής μυθολογίας – Ποταμός της Μόσχας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Λουί ντε …: Γάλλος μαθηματικός – … Καουρισιμάκι:  Φιλανδός σεναριογράφος και σκη-
νοθέτης.
2. Δεν προσφέρεται για διάρρηξη.
3. Φερνάντο …: Ισπανός διεθνής ποδοσφαιριστής – Μαρία …: σε συνεργασία με τον άντρα
της ανακάλυψε το ράδιο.
4. Γράμματα από τη … Λειψία – «Το Ταμ …»: Δίσκος της Μαρινέλλας – Άκρη … ρύγχους –
Αναφορική αντωνυμία (αρχ.).
5. Ισχυρίζομαι (αρχ.) – Συντομογραφία ελληνικού διαστηρίου - … Ρεπό: θερινό ανάκτορο.
6. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από τη Μίλητο.
7. Προϋποθέσεις – …. Γουίνφρεϊ: πασίγνωστη Αφροααμερικανή δημοσιογράφος.
8.  Κώστας …: στιχουργός – Αλκοολούχο ποτό.
9. … Κεμπάπ: πικάντικο φαγητό – Γυναικείο όνομα – Συντομογραφία μονάδας μέτρησης.
10. Μικρασιάτικη πόλη – Ρενέ …: Γάλλος ποιητής.
11. Μυθικός ήρωας του Τρωικού πολέμου – «… στο δεξί»: τίτλος δραματικής τηλεοπτικής σει-
ράς. 
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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    Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 22

Οκτωβρίου, αποφάσισε ότι η Κυβέρ-
νηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα

προτείνει τον κ. Ανδρέα Ι. Χρυσοστόμου για
τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση η Κύ-
προς υπήρξε ανέκαθεν ένθερμος υποστηρι-
κτής του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο
του ΔΝΟ και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία
στον σημαντικό και κεντρικό ρόλο του Ορ-
γανισμού στην προώθηση της διεθνούς συ-
νεργασίας, μια απαραίτητη προϋπόθεση για
την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκλη-
ρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη ναυ-
τιλία. 

Η Κύπρος πιστεύει ακράδαντα ότι το
άτομο που εκλέγεται στη θέση του Γενικού
Γραμματέα του ΔΝΟ, θα πρέπει να διαθέτει
τα υψηλότερα πρότυπα σε ό,τι αφορά την
αποδοτικότητα, ικανότητα και ακεραιότητα,
και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να προτεί-
νει τον Ανδρέα Ι. Χρυσοστόμου για την τι-
μητική αυτή θέση.

Η επίσημη ανακοίνωση χαρακτηρίζει τον
Ανδρέα Ι. Χρυσοστόμου ως μια εξέχουσα
προσωπικότητα στον χώρο της παγκόσμιας
ναυτιλίας όπου χαίρει εκτίμησης διεθνώς,
μέσω της μακρόχρονης και επιτυχημένης
του καριέρας στη ναυτιλία. Συμμετέχει στις
εργασίες του ΔΝΟ από το 1994 και έχει συ-
νεισφέρει στο έργο που επιτελείται στο πλαί-
σιο του Οργανισμού από διάφορες θέσεις,
πέρα από τη θέση του εθνικού αντιπροσώ-
που της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της πο-
λυετούς του ανάμειξης με τον ΔΝΟ, έχει
δραστηριοποιηθεί ενεργά και έχει συνεισφέ-
ρει εποικοδομητικά σε όλα τα θέματα και
επίπεδα εργασίας του Οργανισμού, όπως θέ-
ματα ναυτικής και ναυτιλιακής ασφάλειας,
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
καθώς και θέματα νομικής και διοικητικής
φύσεως. Έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος της

Υποεπιτροπής «Design and Equipment» του
ΔΝΟ, ενώ κατά την δεκαετία 2003-2013 δια-
τέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής για την
Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
(Marine Environment Protection Commit-
tee -MEPC), μια από τις κύριες Επιτροπές
του ΔΝΟ.

Ο Ανδρέας Χρυσοστόμου υπηρετεί τη Δη-
μόσια Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
από το 1993 και επί του παρόντος κατέχει τη
θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμή-
ματος Εμπορικής Ναυτιλίας (Κυπριακή Ναυ-
τιλιακή Διοίκηση). Επίσης, έχει τον τιμητικό
τίτλο του Immediate Past President του Ιν-
στιτούτου IMAREST (Institute of Marine
Engineering, Science & Technology).

Συνέπεια των ικανοτήτων, της ακεραιότη-
τας και της συνεισφοράς του στην παγκό-
σμια ναυτιλία, ο Ανδρέας Χρυσοστόμου
έτυχε σημαντικών διεθνών τιμητικών δια-
κρίσεων. Το 2011 του απονεμήθηκε η διά-
κριση – «Award for Outstanding Contribu-
tion to Sustainable Shipping», ενώ τον ίδιο
χρόνο η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ του απέ-
νειμε το Βραβείο «Distinguished Public
Service Award by the United States Depart-
ment of Homeland Security, United States
Coast Guard, για την ανεκτίμητη προσφορά
του στη Διεθνή Ναυτιλία. Σημαντική ανα-
γνώριση έτυχε το 2013 λαμβάνοντας το
«Βραβείο Ηγετικής Ναυτιλιακής Προσωπι-
κότητας της Δεκαετίας 2003-2013» (GST -
Award – Leading Shipping Personality of the
Decade 2003-2013). 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, εκτιμά ότι τα
εξαιρετικά επαγγελματικά προσόντα του Αν-
δρέα Χρυσοστόμου και οι διαπροσωπικές
του ικανότητες, θα αποτελέσουν τον κατα-
λύτη για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπι-
στοσύνης των κρατών μελών στο έργο που
επιτελείται από τον Οργανισμό, ενώ επιπρό-
σθετα θα υποβοηθήσουν στην ορθολογική
οργάνωση των εργασιών του ΔΝΟ. n

Ο Ανδρέας Χρυσοστόμου υποψήφιος
για τη θέση Γ.Γ. του Δ.Ν.Ο.

Η8η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η
Παγκόσμια Μέρα Πολεοδομίας. Στα
πλαίσια των εκδηλώσεων που διορ-

γανώνονται για να τιμήσουν την «Πολεοδο-
μία», ως επιστημονικό πεδίο, φορέα κοινωνι-
κής, οικονομικής, περιβαλλοντικής πολιτικής
και δράσης και για να ανα-
δείξουν την συνεισφορά
και ρόλο που διαδραματί-
ζει στην κοινωνία, προ-
γραμματίζονται ποικίλες
δραστηριότητες γύρω από
επιλεγμένη θεματική ενό-
τητα κάθε έτος.

Τη φετινή  χρονιά στο
επίκεντρο βρίσκεται η «Ισότητα στην Πόλη:
Διαμορφώνοντας τις Πόλεις Κοινωνικά Συ-
νεκτικές» (“Equality in the City: Making the
Cities Socially Cohesive”).

Η Πολεοδομία και ειδικότερα ο Πολεοδο-
μικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, ως
βραχίονας και εργαλείο, πέραν της χωρικής
ανάπτυξης, και κοινωνικής πολιτικής, στο-
χεύει και μεριμνά, πρέπει να μεριμνά, για την
παροχή ίσων ευκαιριών άνετης διαβίωσης,
επαγγελματικής δραστηριοποίησης, αναψυ-
χής, συμμετοχής του κοινού σε κάθε λογής
εκδηλώσεις, στα πολιτιστικά δρώμενα, στη
συναναστροφή και επαφή μεταξύ των πολι-

τών, σε κατάλληλους και από κάθε άποψη
ποιοτικούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
και περιβάλλον.

Ο τόπος μας έχει ανάγκη από μηχανισμούς
διασφάλισης και ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής, ιδιαίτερα στις Πόλεις, όπου συχνά η

έλλειψη κατάλληλων θε-
σμών, υποδομών ή και
προτεραιοτήτων της αστι-
κής διακυβέρνησης, οδη-
γεί στην περιθωριοποίηση
και απομόνωση πολιτών
και κοινωνικών ομάδων.

Οι Πολεοδόμοι και στην
πατρίδα μας ο Σύνδεσμος

Πολεοδόμων Κύπρου (ΣΥ.ΠΟ.Κ.) που εκ-
προσωπεί τους επαγγελματίες πολεοδόμους
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τόπο μας,
συναισθάνονται την ευθύνη που τους ανα-
λογεί και είναι ταγμένοι να υπηρετούν τον
πιο πάνω σκοπό, από κάθε θέση και τομέα
όπου βρίσκονται. Αυτό είναι απαραίτητο,
ώστε σε μια κοινή προσπάθεια, να ανεβά-
σουμε την ποιότητα και το επίπεδο ζωής ψη-
λότερα, για όλους τους πολίτες, χωρίς δια-
κρίσεις και εξαιρέσεις. n

Ανακοίνωση Συνδέσμου Πολεοδόμων Κύπρου
(ΣΥ.ΠΟ.Κ.) 

8η Νοεμβρίου
Παγκόσμια Μέρα Πολεοδομίας
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.)
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμό-
δια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τα-
χείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίν-
δυνα Προϊόντα ανακοίνωσε τα πιο κάτω
προϊόντα που αφορούν την ίδια Υπηρεσία
καθώς και τους οι αντίστοιχους συνεπαγό-
μενους κινδύνους.

Σημειώνεται ότι ένα από τα δεκατρία προ-
ϊόντα (με αύξωντα αριθμό 1), έχει εντοπιστεί
αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της
Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντο-
πιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχει κοι-
νοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.

1. Παιδικό φούτερ, μάρκας Champion,
μοντέλο 402568, με γραμμοκώδικα

8055357193518 και
χώρα κατασκευής την
Καμπότζη. Κίνδυνος
στραγγαλισμού και
τραυματισμού από
την παρουσία κορδο-
νιών περίσφιξης στην
περιοχή της κουκού-

λας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορ-
δόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα IN-
TERSPORT και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
παιδιών.

2. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε
μορφή τάρανδου, μάρκας Spen, μοντέλο

9167/J03-2, με γραμ-
μ ο κ ώ δ ι κ α
6426600091677 και
χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή

κατάποση μικρών κομματιών που αποσπών-
ται εύκολα από το παιχνίδι. 

3. Μαλακά ελα-
στικά παπάκια με
προεξοχές που εκπέμ-
πουν φώς, μάρκας
KIG, μοντέλο No
330/0700/ 10187, με

γραμμοκώδικα 4250052672335 και χώρα κα-
τασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση της φωτιζόμενης μπαλί-
τσας που αποσπάται εύκολα από το παιχνίδι.                    

4. Διακοσμητική εστία αιθανόλης, μάρκας
Mastermark, μοντέλο
T27582A4X/ WY840B-
20, με γραμμοκώδικα
6430023003681 και
χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πυρκα-
γιάς και εγκαυμάτων
λόγω ελαττωματικής
κατασκευής της εστίας. 

5. Παιδικό φούτερ, μάρκας H.Plenty, μον-
τέλα ZF8792 και  ZF8793, με άγνωστη χώρα

κατασκευής. Κίνδυ-
νος στραγγαλισμού
από την παρουσία
κορδονιών περίσφι-
ξης στην περιοχή της
κουκούλας του εν-
δύματος. Σημειώνε-
ται ότι η παρουσία

κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την περιοχή
για ενδύματα που προορίζονται για παιδιά
κάτω των 7 ετών απαγορεύεται.

6. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Bupper,  μον-
τέλο K-806, με γραμμοκώδικα

3637454000064 και
χώρα κατασκευής
την Τουρκία. Κίνδυ-
νος τραυματισμού
από την παρουσία
κορδονιών στην πε-

ριοχή της μέσης του ενδύματος. Σημειώνε-
ται ότι τα κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή
της μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14
εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή
διάταξη.

7. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Vestito, με
χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος

τραυματισμού από
την παρουσία ρού-
χινης ζώνης στην
περιοχή της μέσης,
η οποία δένει στο
πίσω μέρος του εν-

δύματος. Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι
ρούχινες ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος
στη περιοχή της μέσης του ενδύματος που

όταν είναι λυτές έχουν μήκος μεγαλύτερο
των 36 εκατοστών μετρούμενες από το ση-
μείο δεσίματός τους ή κρέμονται πέραν του
κατώτερου σημείου του ενδύματος. 

8. Παιδικό ολόσωμο, μάρκας ÖYKÜM, με
χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος
στραγγαλισμού από την παρουσία λειτουρ-

γικών κορδονιών
στην περιοχή του λαι-
μού του ενδύματος.
Σημειώνεται ότι τα
λειτουργικά κορδό-
νια με  ελεύθερες

άκρες, που συγκρατούν το ένδυμα και περ-
νούν από το σβέρκο των παιδιών απαγο-
ρεύονται. 

9. Παιδική πλεκτή ζακέτα, μάρκας CITIR,
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος
τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών

στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος.
Σημειώνεται ότι τα
κορδόνια περίσφιξης
στην περιοχή της
μέσης δεν πρέπει να

υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

10. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας ROZA-
LINDA, με χώρα κατασκευής την Τουρκία.

Κίνδυνος στραγγαλι-
σμού από την παρου-
σία λειτουργικών
κορδονιών στην πε-
ριοχή του λαιμού του
ενδύματος. Σημει-
ώνεται ότι η παρου-
σία  λειτουργικών
κορδονιών σε αυτήν

την περιοχή απαγορεύεται. 
11. Παιδικό φόρεμα, μάρκας YAKKONIS,

με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος
τραυματισμού από την παρουσία ρούχινης

ζώνης στην περιοχή
της μέσης, η οποία
δένει στο πίσω μέρος
του ενδύματος. Ση-
μειώνεται ότι απαγο-
ρεύονται οι ρούχινες

ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη πε-
ριοχή της μέσης του ενδύματος που όταν
είναι λυτές έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36

εκατοστών μετρούμενες από το σημείο δεσί-
ματός τους, ή κρέμονται πέραν του κατώτε-
ρου σημείου του ενδύματος. 

12. Παιδική αναδιπλούμενη καρέκλα, μάρ-
κας JOHN, μοντέλο no 73111-96830, με κω-

δικό 608504, με
γ ρ α μ μ ο κ ώ δ ι κ α
4006149090205 και
χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή
κατάποση μικρών

κομματιών που αποσπώνται εύκολα από την
καρέκλα. Κίνδυνος τραυματισμού από πι-
θανή παγίδευση των δακτύλων του παιδιού
στο μηχανισμό αναδίπλωσης της καρέκλας.                     

13. Ποδήλατα, μάρκας BIKE SPORT, μον-
τέλο 13H-DS4013-21
Runner Tout Suspendu
Garçon CH 327 E EN
24’, με γραμμοκώδικα
3700585504852 και
χώρα κατασκευής τη
Βουλγαρία. Κίνδυνος
τραυματισμού από πι-
θανή πτώση του χρή-

στη λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής του
ποδήλατου.           
Συστάσεις – Προειδοποιήσεις 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι
πιθανόν να βρίσκονται στην αγορά της Κύ-
πρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και
ασφάλεια των καταναλωτών και     κυρίως
των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει
εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν
εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση
που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προ-
χωρήσει η διαδικασία   δέσμευσης και από-
συρσής τους.   

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υπο-
βολή καταγγελίας οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμή 
Καταναλωτή 1429, τα Κεντρικά Γραφεία
Λευκωσίας 22867309, 22867377 και
22867130, το  Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150 και 25819151, το Επαρχιακό Γρα-
φείο Πάφου 26804610 και 26804618και το
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου
24816160. n

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Gras-Rapex



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15

ΟΑΠΟΕΛ στραβοπάτησε στην 9η αγωνιστική, το εκ-
μεταλλεύτηκε ο Απόλλωνας και η διαφορά μεταξύ
τους  μειώθηκε στους 2 βαθμούς.

Ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ μέσα στο ΓΣΠ έφερε οδυνηρή
λευκή ισοπαλία (0-0) με την προσφυγική ομάδα Δόξα Κατω-
κοπιάς και έδωσε την ευκαιρία στον Απόλλωνα που κέρδισε
στο Τσίρειο την Ομόνοια με 3-0 να δώσει νέο ενδιαφέρον στο
πρωτάθλημα, αφού η διαφορά πήγε τώρα στους δύο βαθ-
μούς.

Ο ΑΠΟΕΛ εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με 23 βαθ-
μούς και τους ακολουθούν οι Λεμεσιανοί με 21 β. Την επό-
μενη αγωνιστική θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες στο Τσί-
ρειο. Στην 3η θέση πέρασε για πρώτη φορά η ΑΕΚ με 15 β.,
αφού κέρδισε την Νέα Σαλαμίνα με 2-0. Μόνος στην 4η θέση
είναι ο Ερμής Αραδίππου που νίκησε δύσκολα τον Οθέλλο
με 1-0 και έχει 14 β. Στη συνέχεια έχουμε τρεις ομάδες να μοι-
ράζονται την 5η, 6η και 7η θέση με 13 βαθμούς. Είναι η ΑΕΛ
που έφερε ισοπαλία 1-1 εκτός με την Αγία Νάπα, η Ομόνοια
που έχασε από τον Απόλλωνα με 3-0 και η Ανόρθωση που
έφερε λευκή ισοπαλία (0-0) με τον Εθνικό Άχνας. Στην 8η
θέση είναι η Νέα Σαλαμίνα με 11 β., στην 9η ο Εθνικός με 9β.,
στην 10η και 11η θέση είναι η Δόξα και η Αγία Νάπα με 6 β.
και στην 12η ο Οθέλλος με 5 βαθμούς.
Έδειξε υπεροψία και την πλήρωσε ο ΑΠΟΕΛ

Ανέλπιστος βαθμός για τη Δόξα και απρόσμενες απώλειες
για το ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, με τις δύο ομάδες να μένουν στη

λευκή ισοπαλία και τους γαλα-
ζοκίτρινους να χάνουν την ευ-
καιρία να διατηρήσουν την
απόσταση από την ομάδα που
την ακολουθεί.

Το συγκρότημα του Γιώργου
Δώνη δεν έκανε αυτά που
έπρεπε στο γήπεδο, έδειξε και
υπεροψία και απέναντι σε μια
ομάδα που λειτουργούσε πολύ
σωστά υποχρεώθηκε σε απώ-
λειες για δεύτερη φορά στη φε-
τινή χρονιά. Ούτε από το ση-
μείο του πέναλτι δεν μπόρεσαν
να σκοράρουν οι γαλαζοκίτρι-
νοι με τον τερματοφύλακα της
Δόξας Γιάννη Σιδεράκη να ανα-

δεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα καθώς απέ-
κρουσε την εκτέλεση του Μαντούκα από την άσπρη βούλα
στο 88΄ και κράτησε όρθια την ομάδα του.
Σαν τρελό φορτηγό…

Ότι ο Απόλλωνας διαθέτει παίκτες εκτελεστές και ότι βγά-
ζει ‘φωτιές’ στην επίθεση δεν είναι νέο. Στο Τσίρειο το επιβε-
βαιώσαμε για πολλοστή φορά. Τέσσερις ευκαιρίες, τρία γκολ
απέναντι σε μια αναποτελεσματική Ομόνοια, οι παίκτες της
οποίας έβλεπαν τα γκολμπόστ του Βάλε σαν σπιρτόκουτο.
Έχασαν πέναλτι και μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και
μοιραία έμειναν 10 βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Παπουλής ο οποίος πέτυχε δύο
πολύ ωραία γκολ, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Στο-
γιάνοβιτς. Αυτή ήταν η 3η συνεχόμενη νίκη του Απόλλωνα με
τον Ιοάν Αντόνε στον πάγκο.
Έχασε το τραίνο… νωρίς η ΑΕΛ

Ο αγωνιστικός κατήφορος της ΑΕΛ συνεχίστηκε και στο
‘Τάσος Μάρκου’. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού εξήλθαν ισό-
παλοι 1-1 με τη μαχητική Αγία Νάπα, ένα αποτέλεσμα που
δεν αφήνει ικανοποιημένο κανένα στην ομάδα, αφού η δια-
φορά από την κορυφή δεν λέει να μειωθεί, αντίθετα συνεχώς
αυξάνεται…

Η ΑΕΛ έφτασε στο σημείο να φεύγει από το γήπεδο... ανα-
κουφισμένη με το ισόπαλο αποτέλεσμα (-1), μιας και η ισο-
φάριση ήρθε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης και μά-
λιστα στο 94΄ με το γκολ του Ιονίτα. Μόλις μια νίκη σε έξι
παιχνίδια μετρά πλεόν η ΑΕΛ.

Απ’ την άλλη, στο στρατόπεδο της Αγίας Νάπας, παρά το
γεγονός ότι έχασαν στο τέλος δύο πολύτιμους βαθμούς

υπάρχει ικανοποίηση για την
εντυπωσιακά βελτιωμένη ει-
κόνα της ομάδας το τελευταίο
διάστημα και τα συνεχόμενα
θετικά αποτελέσματα που
έχουν αποσπάσει με τον Γιώργο
Κοσμά και βλέπουν αισιόδοξα
τη συνέχεια του πρωταθλήμα-
τος. Επόμενος αντίπαλος της
Αγίας Νάπας είναι ο Οθέλλος
και της ΑΕΛ η Ομόνοια στο
ΓΣΠ.
Πιο… ψηλά η ΑΕΚ

Από τις 18 Μαΐου περίμεναν
οι φίλοι της ΑΕΚ για να πανη-
γυρίζουν εντός έδρας νίκη στο
πρωτάθλημα. Τότε είχε κερδίσει
6-1 την Δόξα στην τελευταία
αγωνιστική της περσινής πε-
ριόδου. Η ΑΕΚ καλύτερη, πιο
ουσιαστική και διαβασμένη και στο τέλος πανηγύρισε μια δί-
καιη νίκη με 2-0 επί της Νέας Σαλαμίνας, με σκόρερ τους Μυ-
τίδη και Τομάς, ανεβαίνοντας πιο ψηλά βαθμολογικά. Επό-
μενος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι ο Εθνικός στο Δασάκι. 

Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα δεν απέδωσε σύμφωνα με
τις δυνατότητές της, επιθετικά δεν είχε λύσεις και με την ήττα
της παρέμεινε στην 8η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.
Αυτή ήταν η 2η συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Βαρω-
σιού.

Πλέον ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος και οι
‘Ερυθρόλευκοι’ θα ανασυνταχθούν κάνοντας αρχή στην 10η
αγωνιστική με το εντός έδρας αγώνα με τον Ερμή και στη συ-
νέχεια εκτός με την Αγία Νάπα, που θέλει τις επιτυχίες για να
ανέλθει στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.
Η ‘Κύρια’ αήττητη εντός έδρας

Στο παιχνίδι με τον Εθνικό, η Ανόρθωση έχασε δύο βαθ-
μούς στην έδρα της (0-0), σ’ ένα αγώνα που υπερτερούσε σε
όλα τα σημεία αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα. Η ομάδα
της Αμμοχώστου είχε την κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα
μέχρι το τέλος, αλλά η κατοχή και οι ευκαιρίες δεν δίνουν
βαθμούς. Προερχόμενη από δύο νίκες κόντρα σε Οθέλλο και
Νέα Σαλαμίνα, έχασε από μια ομάδα που δεν ήταν καλύτερη
της και δεν κινδύνεψε σχεδόν καθόλου. Έχασε την ευκαιρία η
‘Κυρία’ να πετύχει τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα που θα
την σταθεροποιούσε στα ψηλά σκαλοπάτια. Σταμάτησε επί-
σης το σερί νικών στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’, εκεί όπου
παραμένει αήττητη, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε με τον
Εθνικό. Στην δέκατη αγωνιστική η ομάδα της Αμμοχώστου
θα παίξει εκτός έδρας με τη Δόξα και στην τελευταία αγωνι-
στική του πρώτου γύρου θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα,.

Μετά τις βαριές ήττες που δέχθηκε από τον Απόλλωνα στο
Τσίρειο στάδιο και το ΑΠΟΕΛ στο Δασάκι, ο Εθνικός είχε
ανάγκη να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και τα κα-
τάφερε. Επόμενος αντίπαλος η ΑΕΚ σε αγώνα που θα γίνει
στο Δασάκι.
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη ο Ερμής

Ικανοποίηση επικρατεί στον Ερμή για τη δεύτερη συνεχό-
μενη νίκη στο πρωτάθλημα και το βαθμολογικό άλμα. Η
ομάδα της Αραδίππου μπορεί να δυσκολεύτηκε κόντρα στον
Οθέλλο, όμως το σημαντικό είναι ότι κατάφερε να πάρει τους
τρεις βαθμούς της νίκης και να ‘κολλήσει’, δεύτερη συνεχό-
μενη επιτυχία. Το γκολ πέτυχε ο Ονίλο που έφτασε τα πέντε
φετινά τέρματα, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή
κατάσταση, αλλά και ότι αποτελεί το βασικό όπλο στην επι-
θετική γραμμή της ομάδας.

Επόμενος αντίπαλος για τον Ερμή, η Νέα Σαλαμίνα στις
23 Νοεμβρίου στο ‘Αμμόχωστος’. Σε ακόμη ένα παιχνίδι κόν-
τρα σε ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις, ο Οθέλλος, είχε
αξιοπρεπή εμφάνιση.

Καθοριστική ήταν η φάση του 58΄ όπου ο Βασιλείου δεν
νίκησε τον τερματοφύλακα του Ερμή από το σημείο του πέ-
ναλτι. Ο Οθέλλος εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη βαθ-

μολογική θέση, με τον αγώνα του μεθεπόμενου Σαββάτου
κόντρα στην Αγία Νάπα να είναι πολύ σημαντικός.
Μικρές κατηγορίες
Προελαύνει η Καρμιώτισσα

Επανήλθε στις επιτυχίες της η Καρμιώτισσα που επικρά-
τησε εκτός έδρας τον Ν&Σ Ερήμης με 1-0 και παραμένει μόνη
πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του πρωτα-
θλήματος Β΄ Κατηγορίας με 18 βαθμούς.

Την 2η θέση μοιράζονται η Πάφος και ο Άρης με 15 που πέ-
τυχαν δύσκολες νίκες και τους ανέβασαν βαθμολογικά. Η
Πάφος εκτός έδρας δάμασε την Αναγέννηση Δερύνειας με 
1-0, συνεχίζοντας το πολύ καλό σερί που έχει δημιουργήσει,
αφού αυτή είναι η τέταρτη διαδοχική της νίκη.

Μία νέα σημαντική νίκη πέτυχε ο Άρης, που νίκησε μέσα
στο Τσίρειο Στάδιο την Ένωση Παραλιμνίου με 1-0, παραμέ-
νοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας και αναμένει
στραβοπάτημα της Καρμιώτισσας.

Νικηφόρα πέρασε από την Κυπερούντα η ΑΕΖ που επι-
κράτησε της Ουραγού ΑΠΕΠ με 2-0 και ανέβηκε στην 4η
θέση με 14 βαθμούς, όσους έχει και η Ελπίδα Ξυλοφάγου που
νίκησε εκτός έδρας την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς με 2-1.

Η αφαίρεση βαθμών από την ΟΥΕΦΑ φαίνεται πως πεί-
σμωσε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που πήραν μια
σπουδαία εντός έδρας νίκη με 4-2 απέναντι στην Ομόνοια
Αραδίππου.

Η Ένωση Νέων Πραλιμνίου έμεινε στο ισόπαλο 1-1 κόν-
τρα στον Διγενή Ορόκλινης εκτός έδρας.
Συνέχεια στις επιτυχίες έδωσε ο ΑΣΙΛ

Αναλλοίωτο παρέμεινε το σκηνικό στην κορυφή της βαθ-
μολογίας του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας μετά την ολο-
κλήρωση των αναμετρήσεων της 7ης αγωνιστικής. Ο ΑΣΙΛ
έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες του και παρέμεινε μόνος στο
ρετιρέ με δύο βαθμούς διαφορά από την δεύτερη θέση. Συγ-
κεκριμένα η ομάδα της Λύσης συνέτριψε την Ορμήδεια με 
3-0 και έχει στο ενεργητικό της 16 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας μετά το
συναρπαστικό 4-3 επί της Αμαθούντας, το οποίο διαμορφώ-
θηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, χάρη στο γκολ που πέ-
τυχε στο 90΄ ο Αριστείδου που χάρισε τη νίκη στην προσφυ-
γική ομάδα. 

Με 14 βαθμούς, όσους έχει και η ΠΑΕΕΚ είναι η ενοποι-
ημένη ομάδα του ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα που κέρδισε με 1-0
εκτός έδρας τον Διγενή Μόρφου. Στο Δάλι ο Χαλκάνορας
γνώρισε την ήττα από τον Διγενή Ακρίτα Χλώρακας με 2-1
και έχασε πολύτιμο έδαφος από την κορυφή, αφού τώρα
έπεσε στην 5η θέση με 11 βαθμούς. Δύσκολη νίκη πέτυχε το
ΘΟΪ Λακατάμιας που νίκησε εντός έδρας τον Εθνικό Άσσιας
με 3-2, ενώ την έκπληξη έκανε η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου που νί-
κησε εκτός έδρας τον Αχυρώνα Λιοπετρίου με 1-0 και βελ-
τίωσε την βαθμολογική του θέση. Στην 6η θέση ανέβηκε ο
Εθνικός Λατσιών που νίκησε δύσκολα τον ουραγό Φοίνικα με
1-0.
Ανεβαίνει η Αλκή Ορόκλινης

Η Αλκή Ορόκλινης νίκησε στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστι-
κής την ΑΕΝ (3-1) και έδωσε την ευκαιρία στην Ξυλοφάγου
να ανεβεί στην κορυφή. Συγκεκριμένα η Αλκή πέρασε για
πρώτη φορά στην 4η θέση, ενώ η Ξυλοτύμπου που κέρδισε
την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 2-1, είναι στην κορυφή με 16
βαθμούς. Στην 2η θέση είναι ο Ηρακλής Γερολάκκου που νί-
κησε την Πύλα με 1-3.
Ενδιαφέρουν και αυτά…
Έδειξε χαρακτήρα ο ΑΠΟΕΛ στην καλαθόσφαιρα

Τη δεύτερη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια… ντέρμπι και
τα δύο μετράει ο ΑΠΟΕΛ. Στο μεγάλο ντέρμπι για την 
2η αγωνιστική στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος
καλαθόσφαιρας, οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν της ΑΕΚ με
82-75.

Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Κεραυνό Στρο-
βόλου που νίκησε εντός έδρας τον Απόλλωνα με 81-76.

Πρώτη νίκη και για την Ένωση Παραλιμνίου, η οποία στην
επιστροφή της στην Α΄ Κατηγορία μετά από 14 χρόνια κέρ-
δισε την ΕΘΑ Έγκωμης με 64-55 στο Αυγόρου. n

Στραβοπάτησε ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας 
τώρα είναι σε απόσταση… αναπνοής!



ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201416

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η επίσκεψη του κ. Σαμαρά ερμηνεύεται ως
επαναβεβαίωση του αδιάλειπτου ενδιαφέ-
ροντος και της αγάπης του για την Κύπρο.
Νίκος�Αναστασιάδης,
Πρόεδρος�της�Δημοκρατίας.

Η Κύπρος αποτελεί το προπύργιο της Ευ-
ρώπης και το κλειδί για τη σταθερότητα
ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής
Μεσογείου.
Αντώνης�Σαμαράς,
Πρωθυπουργός�της�Ελλάδας.

Όσο είμαι πρωθυπουργός, κανείς δεν θα

διασπάσει την ενότητα της Ισπανίας.

Μαριάνο�Ραχόι,

Πρωθυπουργός�της�Ισπανίας.

Μια διαμεσολάβηση των ΗΠΑ στην επί-
λυση της Ουκρανικής κρίσης θα ήταν ένα
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σεργκέι�Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ�της�Ρωσίας.

H χώρα μου και η Ρωσία συμφώνησαν να
ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κατά-
σταση στα σύνορα Ουκρανίας και Ρωσίας.
Τζον�Κέρι,
ΥΠΕΞ�των�ΗΠΑ.

Η Γερμανία δεν θα κάνει κανένα συμβιβα-
σμό ως προς τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθε-
ρης μετακίνησης στο εσωτερικό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
Άνγκελα�Μέρκελ,
Καγκελάριος�της�Γερμανίας.

Το τραπεζικό απόρρητο με τη μορφή που

είχε έως τώρα έκανε το κύκλο του.

Βόλφγκανγκ�Σόιμπλε,

Υπουργός�Οικονομικών�της�Γερμανίας.

Οι χώρες που βρίσκονται σε καλή θέση από
δημοσιονομικής άποψης πρέπει να κάνουν
περισσότερα για να τονώσουν την ανά-
πτυξη.
Κριστίν�Λαγκάρντ,
Επικεφαλής�του�ΔΝT.

μοιράζει�εκατομμύρια
βοηθά�τον�τόπο�μας

Tο�Kρατικό�Λαχείο

Πανευρωπαϊκή Κινητοποίηση για το FTT

Με την ευκαιρία της συνόδου των Υπουργών Οικο-
νομικών της ΕΕ γνωστής ως ECOFIN την περα-
σμένη βδομάδα η Κοινωνία Ευρωπαίων Πολιτών

και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις από 11 Ευρωπαϊκές χώρες
που εκπροσωπούν 50 και πλέον εκατομμύρια Ευρωπαίους
πολίτες με  ανακοίνωση τους διακήρυξαν και πάλι την έν-
τονη διαμαρτυρία τους για την απουσία προόδου εκ. μέρους
των 11 κρατών μελών της ΕΕ για την οριστική ολοκλήρωση
και εφαρμογή της νομοθεσίας για επιβολή Φόρου Οικονο-
μικών Συναλλαγών (Financial Transactions Tax FTT) γνω-
στού και ως Φόρου Ρόμπιν Χουντ... 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι είναι απαράδεκτη η στάση
των Υπουργών Οικονομικών της Γαλλίας, της Ιταλίας, και
της Ισπανίας οι οποίοι παραγνωρίζοντας την
κοινή γνώμη προτίθενται να μελετήσουν με-
τριασμό των προνοιών του φόρου και στην
ουσία να τον καταστήσουν αναποτελεσματικό,
ενδίδοντας σε πιέσεις των οικονομικών κολοσ-
σών.

Αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι Οργα-
νώσεις: 

Καλούμε τους Υπουργούς Σαπέν, Παντοάν
και ντε Γκουίντος  να συμπεριλάβουν στο Φόρο
Οικονομικών Συναλλαγών την ευρύτερη δυ-
νατή τάξη παραγώγων και δραστηριοτήτων εμ-
πορίας ψηλής συχνότητας ώστε ι να καλύπτον-
ται συναλλαγές υψηλής κερδοσκοπίας. Δεν τί-
θεται θέμα τεχνικής εφαρμογής, απλώς πρόκειται για θέμα
πολιτικό. 

Επισημαίνεται με έμφαση από τις Οργανώσεις:
Σε μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι πολίτες υποβάλλονται

σε θυσίες και σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνονται οι ανισότη-
τες καμιά από τις `11 χώρες που έχουν αποδεχθεί το νέο
φόρο μπορεί να αγνοεί φορολογικά έσοδα που θα εισπράτ-
τονται από αυτό το φόρο και συμποσούνται σε περισσότερα
από 30 δισεκατομμύρια ευρώ και να μην εκμεταλλευθεί την
ευκαιρία να επιλύσει τα δημοσιονομικά της προβλήματα. Οι
οικονομικές δραστηριότητες  υποφορολογούνται ενώ είναι
σε θέση να καταβάλλουν περισσότερους φόρους ώστε να
καλυφθούν απώλειες του δημοσίου από κουρέματα και
άλλες συνέπειες της οικονομικής κρίσης όπως και τις συνε-
χιζόμενες δαπάνες που προκύπτουν από την ύφεση.

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και οι Οργανώσεις της
Κοινωνίας των πολιτών καλούν τα 11 κράτη μέλη που έχουν
αποδεχθεί9 ι το φόρο οικονομικών συναλλαγών να προχω-
ρήσουν σε συμφωνία για την εφαρμογή του στα πλαίσια τις

Διαδικασίας Ενισχυμένης Συνεργασίας και να ολοκληρώ-
σουν ένα φιλόδοξο φόρο προώθησης της εθνικής και διε-
θνούς αλληλεγγύης. 

Οι Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  που υπο-
γράφουν την ανακοίνωση περιλαμβάνουν τη Συνομοσπον-
δία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (που εκπροσωπεί 88 εθνικές
ομοσπονδίες με 60 και πλέον εκατομμύρια μέλη), την Ομο-
σπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων που εκπροσωπεί 265 Ευρωπαϊκές Συνδι-
καλιστικές Οργανώσεις με 8 εκατομμύρια μέλη, από τη Γαλ-
λία τη Γαλλική Δημοκρατική Εργατική Συνομοσπονδία και
την Εθνική ΄Ένωση Αυτόνομων Συνδικάτων, από την Ιταλία
τις Συνομοσπονδίες  CISL και GCIL και την Ιταλική Εργα-

τική Ένωση UIL, από την Ισπανία η Συνδικα-
λιστική ΄Ενωση Ομπρέρα και η Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία Ομπρέρας, από την Αυστρία
τις Ομοσπονδίες AK Eurοpa και OGB και από
τη Σλοβενία την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών,
Επιστήμης και Πολιτισμού ESTUS. 

Οι Συμμαχίες Ρομπιν Χούντ που συνυπο-
γράφουν την ανακοίνωση περιλαμβάνουν συμ-
μαχία 150 οργανώσεων της κοινωνίας των πο-
λιτών από την Αυστρία, συμμαχία 150 οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολιτών από το
Βέλγιο, συμμαχία 14 οργανώσεων Ρομπιν
Χουντ της κοινωνίας των πολιτών από τη
Δανία, πλατφόρμα 318 ΜΚΟ από τη Φινλαν-

δία, ΜΚΟ οργανώσεις και πολίτες του κινήματος Ρόμπιν
Χουντ από τη Γαλλία, 98 Οργανώσεις της Κοινωνίας των
Πολιτών από τη Γερμανία, συμμαχία 57 Ιταλικών οργανώ-
σεων ΟΟ5, συμμαχία 25 οργανώσεων της κοινωνίας των πο-
λιτών από την Ιρλανδία, πλατφόρμα 65 ΜΚΟ ανάπτυξης
από την Πορτογαλία, πλατφόρμα 25 οργανώσεων Ρόμπιν
Χουντ από την Ισπανία και συμμαχία 115 οργανώσεων της
εκστρατείας Ρόμπιν Χουντ από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Συνυπογράφουν επίσης την ανακοίνωση δίκτυα οργανώ-
σεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν κινή-
ματα για την παγκόσμια υγεία, οργανώσεις προσφοράς διε-
θνούς βοήθειας από 45 χώρες, 150 οργανώσεις του δικτύου
γι9α την κλιματική αλλαγή, 17 Ευρωπαϊκών και Βορειοαμε-
ρικανικές Καθολικές Οργανώσεις,  31 δίκτυα εθελοντικών
οργανώσεων κατά της φτώχιας, 30 εθνικές οργανώσει8ς
φίλων της γης, 1000 οργανώσεις για παγκόσμια κινητοποί-
ηση κατά της φτώχιας καΙ δίκτυο 40 ανεξάρτητων οργανώ-
σεων για τα θύματα του AIDS. n

25 χρόνια από τη πτώση του τείχους 

Συμπληρώθηκαν
την περασμένη Κυ-
ριακή 25 χρόνια

από  τη πτώση του τεί-
χους του Βερολίνου που
για περισσότερες από
τέσσερις δεκαετίες συμ-
βόλιζε τη μοιρασμένη
Γερμανία που κρατούσε
αποκομμένους τους Γερ-
μανούς των δύο τομέων
που προέκυψαν στη
χώρα τους ως συνέπεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. 

Οι Γερμανοί δεν ήταν
ποτέ ιδιαίτερα εκδηλωτι-
κοί και η κουλτούρα των
δυναμικών πανηγυριών
των μεσογειακών λαών
δεν ήταν χαρακτηριστική
της Γερμανίας. ́ Όμως για
μια νύκτα στις 9 Νοεμβρίου 1989 οι Γερμανοί του Βερολίνου πανηγύρισαν μαζικά πάνω στα απομεινάρια του τείχους που
χώριζε την πόλη και που έπεσε πανηγυρικά εκείνη τη μέρα. Γιορτασμοί επαναλήφθηκαν και φέτος. n

Έσοδα €30 δις 
από το νέο φόρο
να διατεθούν για
ανακούφιση των
Ευρωπαίων πολι-
τών θυμάτων της
κρίσης και της
ύφεσης.


