
Με απόφαση – σταθμό η Πλειοψηφία της Πλήρους
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αποφάν-
θηκε ότι οι πρόνοιες του άρθρου 3(β) του περί

Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου
του 2011 (Νόμος 88(Ι)/2011, είναι αντισυνταγματικές και
επομένως άκυρες. 

Το πλέον σημαντικό εύρημα της Πλειοψηφίας της Πλή-
ρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση
Μαρία Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.α.  v.  Δημοκρατίας είναι
ότι η σύνταξη αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα το οποίο
χρήζει σεβασμού και προστασίας σύμφωνα με το άρθρο
23  του Συντάγματος,   το δε δικαίωμα συνταξιοδότησης και
οι όροι του αποτελούν  ιδιοκτησία των δημοσίων υπαλλή-
λων.  

Σύμφωνα με την πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου
το δικαίωμα δημιουργείται από το διορισμό του υπαλλήλου
και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας σε
συντάξιμη θέση.  Τονίστηκε περαιτέρω ότι το γεγονός ότι

παραχωρείται σύνταξη στη
σύζυγο και τα εξαρτώμενα
τέκνα του υπαλλήλου συνη-
γορεί υπέρ της άποψης ότι τα
συνταξιοδοτικά ωφελήματα
θεωρούνται «περιουσία» η
οποία μπορεί να μεταβιβα-
στεί.

Εξίσου σημαντικό είναι και
το εύρημα ότι το άρθρο 3(β)
του Νόμου καταστρατηγεί το
Άρθρο 23 του Συντάγματος
και επομένως είναι αντισυν-
ταγματικό, επειδή με αυτό τίθεται ανεπίτρεπτος (δηλαδή μη
προβλεπόμενος) περιορισμός σε περιουσιακό ή ιδιοκτη-
σιακό δικαίωμα των αιτητών και συγκεκριμένα το συμβα-
τικό, κεκτημένο και αποκρυσταλλωμένο δικαίωμα τους στη
σύνταξη, το οποίο πηγάζει από συμπλήρωση υπηρεσίας σε
συντάξιμη θέση.

Ύστερα από γραπτό διάβημα της Γενικής Λογίστριας για
οδηγίες όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με το αποτέλεσμα
της εν λόγω απόφασης, η Νομική Υπηρεσία γνωμάτευσε ότι
«η κήρυξη του άρθρου 3(β) του Νόμου 88(Ι)/2011από την
Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως αντισυν-
ταγματικού έχει ως συνεπακόλουθο, η αρμόδια αρχή να
οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τα κριθέντα και αποφα-

σισθέντα και να απέχει από την εφαρμογή του εν λόγω άρ-
θρου.  Άρα, η αναστολή της καταβολής των συντάξεων
στους κρατικούς αξιωματούχους είτε αυτοί έχουν προσφύγει
είτε όχι, θα πρέπει να αρθεί από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου».

Στην ίδια γνωμάτευση τονίζεται ότι «μια ακυρωτική από-
φαση περιέχει εγγενώς το στοιχείο της αναδρομικότητας,
δηλαδή εξαφανίζει την ακυρωθείσα πράξη εξαρχής. Αυτό
σημαίνει ότι τα πράγματα επανέρχονται στη θέση που θα
βρίσκονταν πριν από την έκδοση της ακυρωθείσας πράξης».
Παρά την πιο πάνω ξεκάθαρη νομική θέση όσον αφορά την
αναδρομικότητα της ακυρωτικής απόφασης, η τελική θέσης
της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα αυτό είναι ότι «δεν επε-
νεργεί αναδρομικά».

Αναμφίβολα εδώ υπάρχει σοβαρή αντίφαση.  Πως είναι
δυνατό να περιορίζεται χρονικά η εφαρμογή μιας πράξης
που σύμφωνα με την απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου «εξαφανίζεται εξ υπαρχής», δη-
λαδή δεν υπήρξε ποτέ. Επίσης πως «τα πράγματα επανέρ-
χονται στη θέση που θα βρίσκονταν πριν από την έκδοση
της ακυρωθείσας πράξης», από τη στιγμή που το Κράτος
παράνομα κατακρατεί χρήματα που με βάση την απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν του ανήκουν.  Τέλος πως
όλα αυτά συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και
του Κράτους δικαίου. n
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Η ακυρωτική απόφαση περιέχει εγγενώς
το στοιχείο της αναδρομικότητας

Πώς βλέπει

την εβδομάδα

ο ΜΑΘ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης έχει εξετάσει
από το 1999, 427 περιπτώσεις «δω-
ροδοκιών» ξένων επιχειρήσεων.
Στην Ευρώπη, η Γερμανία φαίνεται
να έχει υποστεί το μεγαλύτερο

πλήγμα από τις «μίζες».   σελ. 10

Η Γερμανία «πρωταθλήτρια στις μίζες»

Μανιφέστο για πολιτική ένωση 
της Ευρωζώνης

Πραγματοποιήθηκε από την
Εταιρεία Κυπριακών Σπου-
δών, η επιστημονική Ημερίδα
για τον Επαναπατρισμό Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς.
σελ. 12

Ημερίδα Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

Την επιτάχυνση της πολιτικής ένω-
σης της Ευρωζώνης προτάσσουν ως
αναγκαία 20 γνωστοί Έλληνες επι-
στήμονες και διανοούμενοι, συνυπο-
γράφοντας διακήρυξη με σκοπό να

συνεισφέρουν στον διάλογο που έχουν ξεκινήσει Γάλλοι και
Γερμανοί συνάδελφοί τους με τρία «Μανιφέστα για την πο-
λιτική ένωση της Ευρωζώνης». σελ. 11



Της Δρ. Πόπης Κανάρη,
Διευθύντριας Γενικού Χημείου του Κράτους

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ),
σε συνεργασία με το Ερευνητικό και
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του

Παιδιού (ΕΕΙΥΠ), με ανάθεση από το
Υπουργείο Υγείας, υλοποιούν το έργο Εθνική
Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της
Κύπρου (National Dietary Survey Lot 1 &
Lot 2). Κατ’ αυτή θα καταγραφούν τα στοι-
χεία κατανάλωσης τροφίμων από τους Κυ-
πρίους πολίτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
Τροφίμων (EFSA), ώστε να είναι δυνατή η
εκτίμηση της έκθεσης του Κυπριακού πλη-
θυσμού σε χημικούς και άλλους κινδύνους
μέσω της τροφής, Πρόκειται για την πρώτη
επίσημη εθνική παγκύπρια έρευνα για τη
διατροφή των Κυπρίων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της EFSA και θα καλύψει όλες τις
ηλικίες από βρεφική ηλικία έως 74 ετών συμ-
περιλαμβανομένων και εγκύων. Σκοπός της
έρευνας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο
του έργου “EU MENU” της EFSA, είναι η
εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων κατανά-
λωσης τροφίμων στα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το όλο έργο θα
αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2014 και θα τε-

λειώσει τον Φεβρουάριο του 2018.
Για τους συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή

θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη αφού τα απο-
τελέσματα θα δοθούν στον κάθε συμμετέ-
χοντα μαζί με συμβουλές για βελτίωση του
επιπέδου υγείας του. Ειδικότερα από τις κα-
ταγραφές στα ερωτηματολόγια θα φανεί η
ποιότητα του διαιτολογίου κάθε συμμετέ-
χοντα και από τις σωματομετρικές μετρήσεις
θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη
φυσική κατάσταση του, όπως η σύσταση σώ-
ματος (ποσοστό λίπους στο σώμα), το βάρος
(σύμφωνα με τον Δείκτη Μάζα Σώματος) και
τα επίπεδα τιμών αρτηριακής πίεσης.

Σημειώνεται ότι: α) Η συμμετοχή στην
έρευνα είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ και η επιλογή
των συμμετεχόντων είναι τυχαία μέσω των
ταχυδρομικών κωδικών, ώστε στατιστικά να
καλυφθεί αντιπροσωπευτικά όλος ο πληθυ-
σμός της Κύπρου, β) Όλα τα στοιχεία που θα
ληφθούν θα είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, οι δε
υποψήφιοι συμμετέχοντες θα υποβληθούν
σε προσωπικές συνεντεύξεις από εξειδικευ-
μένους επαγγελματίες υγείας πχ. διαιτολό-
γους, γ) Η πρώτη συνέντευξη θα πραγματο-
ποιηθεί στο σπίτι του κάθε υποψήφιου και οι
υπόλοιπες δύο τηλεφωνικώς και δ) Μέσω
της συνέντευξης θα καταγράφεται σε ειδικά
ερωτηματολόγια η κατανάλωση τροφίμων

κατά το προηγούμενο
24ωρο και θα γίνεται μέ-
τρηση σωματομετρικών χα-
ρακτηριστικών. Συγκεκρι-
μένα θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα δεδομένα:

• Καταγραφή του διαιτο-
λογίου των συμμετεχόντων
για δύο μη συνεχόμενα
24ωρα (τουλάχιστον).

• Μέτρηση του βάρους και
του ύψους τους.

• Συμπλήρωση ερωτημα-
τολογίων που αφορούν στις
διατροφικές συνήθειες και
συνήθειες άσκησης των συμ-
μετεχόντων (από 10-74 χρο-
νών).

• Καταγραφή από τον
γονιό ή κηδεμόνα σε σχετικά
έντυπα τα στοιχεία για την
διατροφή των παιδιών μέχρι
εννέα χρονών.

Για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας
των δεδομένων το ερευνητικό αυτό έργο έχει
εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
Κύπρου. Τα παραπάνω δεδομένα θα αποθη-
κεύονται κωδικοποιημένα και τα αποτελέ-
σματα θα αναφέρονται σε πληθυσμιακές
ομάδες και όχι άτομα, όλα δε τα αρχεία δε-
δομένων θα διαφυλάσσονται με κάθε εμπι-
στευτικότητα, σύμφωνα πάντοτε με τον
«Περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα Νόμο του 2001».

Η Εθνική Έρευνα διατροφής αποτελεί την
πλέον σημαντική έρευνα για την διατροφή
των Κυπρίων μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Τα στοιχεία της
έρευνας θα διαβιβαστούν στην EFSA, τα δε
συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα διαβιβα-
στούν στο Υπουργείο Υγείας, στο Συμβούλιο
Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΑΤ), στο Υπουργείο

Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιεί-

ται μετά από επιτυχή πρόταση που υπέβαλε
στην EFSA το ΓΧΚ σε συνεργασία με το
ΕΕΙΥΠ και αποτελεί τιμή για την Κύπρο η
επιλογή της ανάμεσα στα πρώτα 11 ΚΜ της
ΕΕ τα οποία άρχισαν το έργο αυτό, με στόχο
από την EFSA να επεκταθεί και στα 28 ΚΜ
της ΕΕ.

Τα Στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων
στους οποίους μπορείτε να αποτείνεστε για
περισσότερες πληροφορίες:

• Δρ Ελένη Κακούρη, Πρώτη Χημικός, Γε-
νικό Xημείο του Κράτους και Συντονίστρια
Έργου, τηλ. 22809120

• Δρ Μιχάλης Τορναρίτης, Πρόεδρος Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού και
Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Υγεία του Παι-
διού, τηλ. 99685358. n
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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) 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η Έλενα Κακομανώλη-Κλεόπα, Ανώτερος

Δικηγόρος της Δημοκρατίας, προάγεται στη
θέση Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, από την
1η Δεκεμβρίου 2014.

Η Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου,
Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, προ-
άγεται στη θέση Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας, από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Η Αθηνά Αριστοτέλους-Κληρίδου, Πρώ-
τος Λειτουργός Πολεοδομίας, προάγεται στη
θέση Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και
Οίκησης, από τις 10 Νοεμβρίου 2014.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ο Γεώργιος Νεοκλέους, Δεσμοφύλακας (με
δοκιμασία), παραιτήθηκε από τις 13 Νοεμ-
βρίου 2014.

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
O Γιάννης Λαζάρου, Εισαγγελέας της Δη-

μοκρατίας, αφυπηρέτησε από τις 11 Οκτω-
βρίου 2014.

Ο Χριστάκης Α. Νικολάου, Ανώτερος Τε-
χνικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέ-
τησε από τις 14 Νοεμβρίου 2014.

Ο Άριστος Αριστείδου, Επιστάτης Διατρή-
σεων, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, αφυ-
πηρέτησε από τις 8 Οκτωβρίου 2014.

Η Ελένη Βατυλιώτη, Ανώτερος Λειτουρ-
γός Φυλακών, αφυπηρέτησε από τις 7 Νοεμ-
βρίου 2014.

Ο Κυριάκος Γ. Χατζηθεορής, Βοηθός Κτη-
ματολογικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από
τις 17 Νοεμβρίου 2014.

O Ανδρέας Καπελίδης, Ανώτερος Λειτουρ-

γός Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα Φορο-
λογίας, αφυπηρέτησε από τις 18 Νοεμβρίου
2014.

Η Ορθοδοξία Φοινίου, Ανώτερος Διοικη-
τικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 18
Νοεμβρίου 2014.

H Ελευθερία Κεπόλα, Γραμματειακός Λει-
τουργός, αφυπηρέτησε από τις 10 Νοεμβρίου
2014.

Η Ελένη Κοσμά-Φατούρου, Βοηθός Γραμ-
ματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
18 Νοεμβρίου 2014.

Η Κατίνα Βαρνάβα, Επιμελητής, 1ης Τάξης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπη-
ρέτησε  από τις 19 Νοεμβρίου 2014.

Ο Γιαννάκης Κακουλλής, Βοηθός Αρχιεπι-
στάτη, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέ-

τησε από τις 17 Νοεμβρίου 2014.
Η Σταυρούλα Π. Μιχαήλ, Προϊστάμενη

Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοση-
λευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 18
Νοεμβρίου 2014.

Η Δάφνη Παπαευσταθίου, Πρώτη Νοση-
λευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 20 Νοεμβρίου
2014.

Η Ευτυχία Νεοφύτου, Ανώτερη Νοσηλευ-
τικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 14 Νοεμβρίου
2014.

Η Κωνσταντίνα Καρυδά-Λοΐζου, Νοσοκό-
μος, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπη-
ρέτησε από τις 17 Νοεμβρίου 2014. n

Κάποιοι τόν παρεξήγησαν και τόν κατηγορούσαν
κι άλλοι λόγω της «δράσης του» πολύ τόν ετιμούσαν
ήθελαν νάναι άπραγος χωρίς πρωτοβουλίες
για να ευρίσκεται μακράν από ατασθαλίες!
Όμως, αυτός ο άνθρωπος είχε ποικίλη δράση
κι όντας της Πάφου Δήμαρχος έτρεχε να προφτάσει
την πόλη του πρωτεύουσα Ευρώπης ν’ αναδείξει
μ’ έργο αξιοζήλευτο σ’ όλους να επιδείξει!!
Μα η αυλαία έπεσε, ο Βέργας είναι τέως
έπαυσε τ’ αγκαλιάσματα με το Ρουβά τον Σάκη
κάτι που είδαμ’ όλοι μας εκεί στο λιμανάκι
κι έτσι της αντισφαίρισης το γήπεδο στολίδι
μένει χωρίς εγκαίνια, χάθηκε... το ψαλίδι!!!

Kωστάκης Π. Iωαννίδης

H ΣATIPA TOY K.Π.I.

Η ΑΥΛΑΙΑ ΕΠΕΣΕ

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

Έρευνα του Γενικού Χημείου 
για τη διατροφή του πληθυσμού 

Την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
από τις 9.00π.μ. μέχρι 11.00π.μ. θα γίνει αι-
μοδοσία στην καντίνα του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συνάδελφοι που επιθυμούν να δώσουν
αίμα παρακαλούνται να το δηλώσουν έγ-
καιρα σε ένα από τους πιο κάτω συναδέλ-
φους για να γίνει ο κατάλληλος προγραμ-
ματισμός.

Σωκράτης Σωκράτους – Κεντρικά Γρα-

φεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
τηλ. 636

Μικαέλα Παπαδοπούλου – Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
τηλ. 865.

Από την Επιτροπή Ευημερίας
Προσωπικού Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δώστε αίμα! Σώστε ζωές!
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Μήπως επιδιώκουν πια να μας αποπέμ-
ψουν; 

Ανεξάρτητα από την έκβαση του θρίλερ
μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας, νομίζω χρή-

σιμο είναι να υπεν-
θυμίσω τα εξής:

* Υπό το καθε-
στώς της τρόικας
αποφάσισε η κυ-
βέρνηση Γ. Πα-
πανδρέου να τε-
θούμε όταν βρεθή-

καμε σε αδυναμία πληρωμών επειδή έπαψαν
να μας δανείζουν οι αγορές λόγω υπερχρέ-
ωσης. Αν δεν αποδεχόμασταν τις περικοπές
και τις μεταρρυθμίσεις που μας ζητήθηκαν,
δεν θα μας έδιναν 240 δισ. ευρώ δάνεια και η
χώρα θα είχε κηρύξει πτώχευση με επακό-
λουθο το οικονομικό χάος.

* Την ανάγκη των μέτρων που προέβλεπαν
τα μνημόνια είχε αμφισβητήσει όχι μόνο η
σημερινή αντιπολίτευση αλλά και η ΝΔ υπό
τον κ. Σαμαρά. Την αντιμνημονιακή ρητο-
ρεία την εγκατέλειψε ευθύς μόλις έγινε Πρω-
θυπουργός, καθώς διαπίστωσε ότι οι μαγι-
κές λύσεις που επικαλούνταν στα ξεχασμένα
πια Ζάππεια αποδείχθηκε ότι ήταν εν πολ-
λοίς ανεφάρμοστες. Έτσι αποδέχθηκε τις
βάρβαρες οριζόντιες περικοπές μισθών και
συντάξεων, αλλά απέφυγε να εφαρμόσει
όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για
εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, περιορι-
σμό της γραφειοκρατίας, που διευκολύνει τη
διαφθορά, και κατάργηση των αντικινήτρων
στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στις
παραγωγικές επενδύσεις. 

* Παρά τις κατάρες κατά της τρόικας, χάρη

στα επώδυνα αλλά αναγκαία μέτρα που μας
επέβαλε και τον πρωτοφανή δανεισμό με χα-
μηλά επιτόκια, τέθηκε υπό έλεγχο η κατά-
σταση και παρά τα κάποια λάθη εξυγιάνθη-
καν τα δημόσια οικονομικά, ενεργοποιήθηκε
κάπως η παραγωγική μηχανή, ισορρόπησε
το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και φά-
νηκε επιτέλους φως στην άκρη του τούνελ.
Το περίφημο success story.

Όμως αντί της αναγνώρισης του επιτεύγ-
ματος χάρη στα μνημόνια, ο κ. Σαμαράς θυ-
μήθηκε το αντιμνημονιακό του παρελθόν,
ανακοίνωσε με πάθος ότι τα σχίζει φύλλο-
φύλλο, διώχνει το ΔΝΤ και βγαίνει ξανά στις
αγορές, που όμως τον άδειασαν.

Προσπαθώντας έτσι να αποκρούσει την
επερχόμενη λαίλαπα του ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε
με την αντιμνημονιακή ρητορεία του να δι-
καιώσει τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης και
να επανατροφοδοτήσει τις αμφιβολίες και τη
δυσπιστία των δανειστών για τη σοβαρό-
τητα του πολιτικού μας συστήματος. Βλέ-
πουν διάθεση βεβιασμένης εξόδου από τα
μνημόνια. Και δίνουμε την εντύπωση ότι θα
επανέλθει εν δόξη και τιμή το χαζοχαρού-
μενο και φαύλο παρελθόν το οποίο μας
έφερε στη σημερινή δραματική λιτότητα.

Αν χάρη στα μνημόνια γλιτώσαμε την
πτώχευση και ξαναβρήκαμε, έστω με θυσίες
των πολλών, την οδό επανόδου στην ανά-
πτυξη, το λογικό θα ήταν να δεσμευθούμε
ότι θα συνεχίσουμε τα συμφωνηθέντα προ-
κειμένου να παγιωθεί η επισφαλής σταθερο-
ποιητική και αναπτυξιακή πορεία.

Μήπως απογοητευμένη η ΕΕ μάς ωθεί σε
αδιέξοδο, προκειμένου να απαλλαγεί από
τους αδιόρθωτους Έλληνες, καθώς μάλιστα
φαίνεται σχεδόν βέβαιη η εκλογική επικρά-

τηση του ανατρεπτικού ΣΥΡΙΖΑ; Μια τιμω-
ρία της Ελλάδας θα ήταν ισχυρή προειδο-
ποίηση και για άλλους αντισυμβατικούς ανά
την Ευρώπη. 

Μαρίνος Γιάννης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.12.2014

l Ουδέν σχόλιο.

?

Σταθερότητα, αλλά πώς;
Έχουμε μια σημαντική αλλαγή στο κυρίαρχο
μέχρι σήμερα σενάριο: Σύμφωνα με αυτό, η
επιτυχής διαπραγμάτευση με την τρόικα και
η «έξοδος από το Μνημόνιο» ήταν η αναμε-

νόμενη και ανα-
γκαία προϋπό-
θεση, για να συγ-
κροτηθεί η
πλειοψηφία των
180 βουλευτών και
να αποφευχθούν
οι εκλογές.

Σήμερα, μετά τη
διαπραγματευτική

«εμπλοκή» και τη σχετικοποίηση των υπερ-
βολών περί «εξόδου από την κρίση», το κυ-
βερνητικό σενάριο «αναδομήθηκε». Σύμ-
φωνα με τη «νέα εκδοχή», μόνο αν επιτευχ-
θεί η εκλογή Προέδρου από την παρούσα
Βουλή, η χώρα αποκτά «ισχυρό χαρτί» δια-
πραγμάτευσης απέναντι στους δανειστές και
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και
για τον επιτυχή σχεδιασμό της «επόμενης
μέρας». Στροφή... 180 μοιρών!

Κοινός παρονομαστής και των δύο «σενα-
ρίων» είναι η σταθερότητα. Στην πρώτη εκ-

δοχή τη «σταθερότητα» θα την εξασφάλιζαν
η επιτυχής διαπραγμάτευση με τους δανει-
στές και ο δρόμος της οριστικής εξόδου από
τα «Μνημόνια». Στην ουσία, η «ανακού-
φιση» της κοινωνίας και της οικονομίας μετά
την ασφυκτική πίεση πέντε χρόνων. Στη δεύ-
τερη, «νέα εκδοχή» η «σταθερότητα» θα δια-
σφαλιστεί, εάν συγκεντρωθούν οι 180 βου-
λευτές για την εκλογή Προέδρου και απο-
φευχθούν οι εκλογές. Αυτό, κατά την άποψη
αυτή, είναι το «κλειδί» για τη σταθερότητα.
Δηλαδή, προτάσσονται οι «πολιτικές προ-
ϋποθέσεις» των οικονομικών και κοινωνικών
που έθετε η προηγούμενη εκδοχή.

Ενδεχομένως και καλοπροαίρετα να πει ο
αναγνώστης ότι το «σχήμα» αυτό μοιάζει με
το γνωστό ερώτημα για την «κότα και το
αβγό». Αν δηλαδή η κότα γέννησε το αβγό
ή το αντίστροφο. Δεν είναι όμως έτσι...

Γιατί, αν το ζητούμενο είναι, και όντως
είναι, η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της
χώρας, προϋπόθεση είναι οι ασκούμενες οι-
κονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε μια
χειμαζόμενη χώρα. Αυτές διαμορφώνουν την
πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια. Όχι το
αντίστροφο.

Αν δεν χαλαρώσουν οι πολιτικές λιτότη-
τας, δεν μειωθεί η φορολογία και δεν κατευ-
θυνθούν ισχυροί πόροι για ανάπτυξη (που
περιορίζει η εξυπηρέτηση ενός μεγάλου χρέ-
ους), η «σταθερότητα των 180» δεν θα αρ-
κέσει, ακόμα κι αν (αμφίβολο) επιτευχθεί...

Παναγιώτης Παναγιώτου,
«ΕΘΝΟΣ», 8.12.2014

l Η άτεγκτη στάση των δανειστών δεν
δίνει ελπίδες. n

Aπόψεις και σχόλια

Στη συνεδρία του την περασμένη Τε-
τάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε την αποπαγοποίηση 91 υφιστά-

μενων κενών θέσεων προαγωγής και πρώ-
του διορισμού και προαγωγής ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού προς κάλυψη
των αναγκών των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Οι θέσεις για τις οποίες ζητήθηκε εξαίρεση
από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατά-
ξεις) Νόμων του 2013, αριθμούν 91 στο σύ-
νολο τους και αφορούν υφιστάμενες κενές
θέσεις στα ακόλουθα Τμήματα και Υπηρε-
σίες:

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίας Δημό-
σιας Υγείας:

5 θέσεις Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος
46 θέσεις Βοηθών Διευθυντών Κλινι-

κής/Τμήματος
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας:
1 θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος
4 θέσεις Βοηθών Διευθυντών Κλινικής/

Τμήματος
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες:
6 θέσεις Προϊσταμένων Νοσηλευτικών

Λειτουργών (Γενικής Νοσηλευτικής)
3 θέσεις Προϊσταμένων Νοσηλευτικών

Λειτουργών (Ψυχικής Υγείας)
11 θέσεις Βοηθού Προϊσταμένου Νοση-

λευτικού Λειτουργού (Γενικής Νοσηλευτι-
κής)

3 θέσεις Βοηθού Προϊσταμένου Νοσηλευ-
τικού Λειτουργού (Ψυχικής Υγείας)

10 θέσεις Πρώτου Νοσηλευτικού Λει-
τουργού (Ψυχικής Υγείας)

Τομέας Επισκεπτριών Υγείας:
1 θέση Προϊσταμένης Λειτουργού Επισκε-

πτριών Υγείας
1 θέση Βοηθού Προϊσταμένων Επισκε-

πτριών Υγείας
Η επίσημη ανακοίνωση προσθέτει ότι η

αποπαγοποίηση των συγκεκριμένων θέσεων
θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη λει-
τουργία των δομών των νοσοκομείων, αλλά
και άλλων σημαντικών υπηρεσιών υγείας,
αφού διασφαλίζει τη διοικητική επάρκεια και
την ενδυνάμωση Τμημάτων και Υπηρεσιών
σε διευθυντικό και εποπτικό επίπεδο, τόσο
σε κεντρικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο.
Παράλληλα, ικανοποιεί ένα από τα βασικά
αιτήματα των κυβερνητικών ιατρών και των
νοσηλευτών του δημόσιου τομέα και των
συντεχνιών τους, δεικνύοντας πως το
Υπουργείου Υγείας ενσκήπτει με σεβασμό
στις ανησυχίες και στα προβλήματα που
απασχολούν τους επαγγελματικούς κλάδους
υγείας του δημόσιου τομέα. 

Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω θέσεις
προαγωγής και πρώτου διορισμού και προ-
αγωγής δεν αναμένεται να προκύψει οποι-
αδήποτε πρόσθετη δαπάνη μέχρι το τέλος
του 2016. n

Αποπαγοποίηση θέσεων Υπ. Υγείας Προς τους Κλάδους Εργαζομένων
στα κρατικά νοσηλευτήρια

Συνάδελφοι,
Κλιμάκιο της ΠΑΣΥΔΥ με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα, μέσα στα πλαίσια της

επαφής μας με τα μέλη, θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για ενημέρωση
πάνω στις θέσεις της Οργάνωσης μας σχετικά με το ΓΕΣΥ και την Αυτονόμηση των κρα-
τικών νοσηλευτηρίων, ενόψει των προτεινόμενων από την κυβέρνηση αλλαγών.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/12/2014 στις 12 το μεσημέρι στην
αίθουσα σεμιναρίων (επίπεδο 0 – Δερματολογικό). n

Πλήρωση κενών θέσεων 
στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Η Οργάνωση μας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:
1. Μία θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων.
2. Μία θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων/Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
3. Δύο θέσεις Μόνιμου Γραμματέα.
4. Μια θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Για πλήρεις

λεπτομέρειες όσον αφορά τα καθήκοντα, τα προσόντα, τη μισθοδοσία και τους λοιπούς
όρους εργοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της ΠΑ-
ΣΥΔΥ – Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ, Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία (Τηλ. 22844458,
22844459) ή στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ (www.pasydy.org), όπου είναι αναρτημένα τα
Σχέδια Υπηρεσίας των προαναφερόμενων θέσεων εργασίας όπως και τα σχετικά Έντυπα
Αίτησης.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ το αργότερο μέχρι
τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, 2014. 
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Της Βασιλικής Κ. Μαργέτη, Ψυχολόγου – Ψυχοθεραπεύ-
τριας, MSc

Μια γιορτή η οποία είναι άμεσα συν-
δεδεμένη με πολύχρωμα στολίδια,
δώρα, κάλαντα, νόστιμες παραδο-

σιακές λιχουδιές και χριστουγεννιάτικα πα-
ραμύθια!

Αυτό όμως που κάνει την ημέρα των Χρι-
στουγέννων ξεχωριστή είναι η συγκέντρωση
της οικογένειας σε ένα κλίμα γιορτινό, γε-
μάτο ζεστασιά και αγάπη όπου κάθε μέλος

της έχει την ευκαιρία να βιώσει όλα αυτά που
λείπουν από τη δύσκολη και απαιτητική κα-
θημερινότητά του, να επαναπροσδιορίσει τις
σχέσεις του με τους κοντινούς του ανθρώ-
πους και να έρθει πιο κοντά με τις «ρίζες» και
την ιστορία του.

Για τους λόγους αυτούς, καλό θα ήταν να
καθιερώσουμε την ημέρα των Χριστουγέν-
νων ως «επίσημη ημέρα της οικογένειας» και
να την εκμεταλλευτούμε για να έρθουμε πιο
κοντά στους δικούς μας ανθρώπους που, συ-
νήθως, παραμελούμε λόγω των επαγγελμα-
τικών μας υποχρεώσεων.

Είναι σίγουρο πως όλα τα μέλη της οικο-
γένειας θα επωφεληθούν από το εορταστικό
αυτό αντάμωμα, ο καθένας με τον δικό του
τρόπο.

Καλέστε, λοιπόν, οικογενειακό συμβούλιο
και καταστρώστε σχέδια για να συζητήσετε
θέματα σχετικά με την καλύτερη διαχείριση
των ημερών των Χριστουγέννων.

Εμπνευστείτε από την παρακάτω λίστα

προτάσεων για να αξιοποιήσετε το χρόνο
σας με την οικογένειά σας ποιοτικά και απο-
λαυστικά.

1. Σημειώστε όλες τις χριστουγεννιάτι-
κες εκκρεμότητες αλλά και δραστηριότητες
στο οικογενειακό ημερολόγιο. 

2. Αποφασίστε ποιές θα είναι οι αρμο-
διότητες κάθε μέλους της οικογένειας και
αναθέστε ρόλους (π.χ. ποιοί θα είναι υπεύ-
θυνοι για την προετοιμασία του εορταστικού
γεύματος, ποιοί θα αναλάβουν τη διακό-
σμηση του σπιτιού και ποιοί το στόλισμα των

δώρων, ποιοί θα επιμεληθούν τα γλυκίσματα
και ποιοί θα είναι υπεύθυνοι για τα ψώνια
και τις προμήθειες για το εορταστικό τρα-
πέζι).

3. Κατασκευάστε μόνοι σας τις κάρτες
των Χριστουγέννων και στολίστε τις με τη
δική σας προσωπική οικογενειακή «πινελιά».

4. Αφιερώστε ώρες σε παιχνίδια (όποια
σας ευχαριστούν) και παίξτε οικογενειακά.

5. Αγοράστε δώρα για όλη την οικογένεια.
6. Αρπάξτε την ευκαιρία και πλησιάστε

περισσότερο τα παιδιά σας. Συζητήστε μαζί
τους για θέματα που τα προβληματίζουν και
ακούστε τα προσεκτικά χωρίς να τα διακό-
πτετε.

7. Προετοιμαστείτε για τη συγκέντρωση
και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας
(παππούδες, γιαγιάδες, ξαδέρφια, θείοι…)
και απολαύστε όσο χρόνο περάσετε μαζί
τους. Δείξτε τους πόσο σημαντικοί είναι για
εσάς. n 

Ημέρα Χριστουγέννων….ημέρα οικογένειας

Σε σεμνή τελετή που
πραγματοποιήθηκε σή-
μερα στο Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού, ο
Υπουργός Παιδείας και Πολι-
τισμού Κώστας Καδής παρέ-
λαβε επιταγή ύψους 2,000
ευρώ από την Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Πνευματικής
Αδελφότητας Ελληνίδων Κύ-
πρου Τζίλτα Κωνσταντινίδου,
στο πλαίσιο της Εβδομάδας
Εθελοντισμού.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί
για το Ταμείο Μαθητικής Πρόνοιας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η κα
Κωνσταντινίδου ανάφερε ότι το ποσό αυτό
αποτελεί δείγμα της κοινωνικής προσφοράς
και της αλληλεγγύης της Αδελφότητας προς
τους  μαθητές  μας. Η Πνευματική Αδελφό-
τητα Ελληνίδων Κύπρου θα γιορτάσει το
2015 τα ενενηντάχρονά της και για το σκοπό
αυτό προγραμματίζει σειρά δράσεων και εκ-
δηλώσεων.

Ο Υπουργός Παιδείας, με τη σειρά του, ευ-
χαρίστησε την Αδελφότητα για την ευγενή
αυτή χειρονομία και για τις πρωτοβουλίες
της που στόχο έχουν την ενίσχυση, όχι μόνο
των μαθητών μας, αλλά και όλων των συ-
νανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Τόνισε,
τέλος, ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού βρίσκεται σε συντονισμό με τον Επί-
τροπο Εθελοντισμού για την πραγματοποί-
ηση σχετικών δράσεων. n

Ο Υπουργός Παιδείας παρέλαβε επιταγή από την
Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων Κύπρου

Τρείς Κύπριες λο-
γοτέχνιδες βραβεύ-
τηκαν φέτος με το

πρώτο βραβείο (Grand
Prix), κατηγορία Γαλλο-
φωνίας, στον διεθνή δια-
γωνισμό της Εταιρείας
APPEL (Σύνδεσμος Ανε-
ξάρτητων Ευρωπαίων
Ποιητών και Ζωγράφων /
Association des Peintres, Poètes Européens
Libres), στην πόλη Biscarrosse της Γαλλίας. 

Οι βραβευθείσες είναι: Η μυθιστοριογρά-
φος Αντιγόνη Μοδέστου, για τα δύο μυθι-
στορήματα της «Το Κόστος της Ζωής» και
«Απαράμιλλη δύναμη», τα οποία ξεχώρισαν
για την πλοκή, την ποιότητα και την εναλ-
λαγή εντάσεων των χαρακτήρων τους, η ποι-
ήτρια Αλεξάνδρα Γαλανού για μικρή συλ-
λογή ποιημάτων της, σε γαλλική μετάφραση
της κυπριακής καταγωγής μεταφράστριας
Αγγέλας Μίκαλλου-Jourdan, τα οποία ξεχώ-
ρισαν για το ιδιαίτερο χρώμα που αποπνέουν,

και η Κλαίρη Αγγελίδου για το διήγημα της
«Ο δρόμος μου στην Αμμόχωστο, πόλη φάν-
τασμα της Κύπρου», εκδόσεις Kallimages (με
έδρα στο Παρίσι), σε γαλλική μετάφραση της
Αγγέλας Μίκαλλου-Jourdan, το οποίο ξεχώ-
ρισε, ανάμεσα σε άλλα, για το γλωσσικό
ύφος, τις γλαφυρές περιγραφές για την άλ-
λοτε ευτυχισμένη πόλη Αμμόχωστο και, ιδι-
αίτερα, για την προσωπική αγωνία και τη
συντριβή της συγγραφέως, καθώς και για τη
συγκινησιακή φόρτιση που κατόρθωσε να
μεταδώσει για τα πρόσφατα ιστορικά γεγο-
νότα της Κύπρου. n

Βράβευση Κύπριων λογοτέχνιδων 
σε διεθνή διαγωνισμό στη Γαλλία

Με στόχο την ενημέρωση των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των
εκπαιδευτικών και των γονιών σε

θέματα υγείας των παιδιών, το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο διοργανώνει συνέντευξη Τύπου
και ενημερωτικό σεμινάριο σήμερα από τις
10.00 π.μ. έως τη 1.00 μ.μ., στο κτήριο του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα Λατσιά. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η δημοσιο-
ποίηση των αποτελεσμάτων για τη φυσική
κατάσταση, τη φυσική δραστηριότητα, τις
διατροφικές συνήθειες και τα επίπεδα της
ψυχικής υγείας των παιδιών 3 έως 13 χρόνων
στην Κύπρο, όπως αυτά καταγράφηκαν σε
πρόσφατες έρευνες του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου και των ευρωπαϊκών μελετών

IDEFICS και IFamily. 
Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού Αίγλη Παντελάκη
θα συμμετέχει στην εκδήλωση εκ μέρους του
Υπουργείου, το οποίο αποδίδει μεγάλη ση-
μασία στα πιο πάνω θέματα.

Η εκδήλωση θα αρχίσει με τη συνέντευξη
Τύπου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει
δίωρο ενημερωτικό σεμινάριο, το οποίο θα
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης, σε Νηπιαγωγούς και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επιτροπές που
ασχολούνται με θέματα Αγωγής Υγείας και
Φυσικής Δραστηριότητας, με στόχο να δο-
θούν αναλυτικότερα στοιχεία για τα πιο
πάνω ζητήματα. n 

Σεμινάριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
για την υγεία των παιδιών 

Ενόψει των γιορτών των Χριστουγέν-
νων, το Γραφείο του Επιτρόπου Εθε-
λοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων ανακοινώνει εκστρατεία Συλ-
λογής παιγνιδιών, καινούργιων και μετα-
χειρισμένων, καθώς και εμπλουτισμό των
ειδών τροφίμων για τις άπορες οικογένειες
οι οποίες στηρίζονται από Εθελοντικές Ορ-
γανώσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκ-
κλησία. 

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων, Γιάννης Γιαν-
νάκη, ενθαρρύνει όλους τους πολίτες, τα
Οργανωμένα Σύνολα και τον Ιδιωτικό

Τομέα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια
ούτως ώστε κανένας συμπολίτης μας, και
ειδικότερα τα παιδιά, να μην στερηθεί στις
γιορτινές αυτές μέρες των Χριστουγέννων
τα βασικά είδη τροφίμων και άλλων αγα-
θών.  

Ο Εθελοντισμός συνεχίζει να είναι η ανα-
δυόμενη δύναμη της κοινωνίας των πολι-
τών η οποία δίνει ελπίδα στους συνανθρώ-
πους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Kατάλογος με κοινωνικά παντοπωλεία
που θα δίνουν ρούχα/παιχνίδια/φαγητό
βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.volun-
teerism@presidency.gov.cy. n

Εκστρατεία για τα Χριστούγεννα 2014 
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Τα γεγονότα 
Ο αιτητής προσέβαλε την προαγωγή της

Σωτηρούλας Βασιλείου (ενδιαφερόμενη 1)
και Κυριάκου Χαραλάμπους (ενδιαφερόμε-
νος 2), στη θέση του Βοηθού Διευθυντή Κλι-
νικής, Ιατρικές Υπηρεσίες Δημοσίας Υγείας.  

Στις 13 Μαϊου 2008 ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Υγείας ζήτησε την πλήρωση
μιας κενής θέσης Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος,  στην ειδικότητα της Γυναι-
κολογίας.  Η θέση αυτή δημοσιεύθηκε στις
19 Σεπτεμβρίου 2008.

Στις 11 Νοεμβρίου 2008 όλες οι υποβλη-
θείσες αιτήσεις είχαν αποσταλεί στη Διευ-
θύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημοσίας Υγείας, υπό την ιδιότητα της ως
Προέδρου της αρμοδίας Συμβουλευτικής
Επιτροπής.  

Εκκρεμούσης της διαδικασίας
ζητήθηκε η πλήρωση ακόμη
μιας κενής θέσης Βοηθού Διευ-
θυντή Κλινικής/Τμήματος,  επί-
σης στην ειδικότητα της Γυναι-
κολογίας.   Η ΕΔΥ αποφάσισε
στις 27 Νοεμβρίου 2008 την έν-
ταξη και της δεύτερης αυτής
θέσης στην υφιστάμενη διαδι-
κασία πλήρωσης.  

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν σε
προφορική συνέντευξη ενώπιον
της Συμβουλευτικής Επιτροπής
στις 3 Ιουνίου 2009.  Σε μεταγε-
νέστερη ημερομηνία και συγκεκριμένα στις
9 Ιουνίου 2009, η Συμβουλευτική Επιτροπή
αφού ενημερώθηκε για το μόνιμο διορισμό
του αιτητή και ενός άλλου υποψηφίου, τους
έθεσε εκτός της διαδικασίας, και σύστησε
για προαγωγή τέσσερις υποψήφιους, μεταξύ
των οποίων τους δύο ενδιαφερόμενους.

Η ΕΔΥ αποφάσισε στις 13 Ιουλίου 20101
ότι κακώς είχε αποκλειστεί ο αιτητής από τη
διαδικασία ενώπιον της Συμβουλευτικής
Επιτροπής και τον κάλεσε σε προφορική  συ-
νέντευξη μαζί με τους άλλους υποψήφιους.  

Κατά την εν λόγω συνέντευξη παρόντες
ήταν και ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Ια-
τρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίας
Υγείας, συνοδευόμενος από το Διευθυντή
Κλινικής/Τμήματος (Γυναικολογίας), ο
οποίος είχε προσέλθει με στόχο να βοηθήσει
την ΕΔΥ κατά την προφορική εξέταση των
υποψηφίων.  Μετά τη συμπλήρωση της συ-
νέντευξης ο Αναπληρωτής Διευθυντής μετά
από διαβούλευση που είχε με το Διευθυντή

της Κλινικής και αφού εξέτασε τους προσω-
πικούς φακέλους και τις υπηρεσιακές εκθέ-
σεις των υποψηφίων, σύστησε για προαγωγή
τους δύο ενδιαφερόμενους.  

Η ΕΔΥ με τη σειρά της αξιολόγησε τους
υποψήφιους και έχοντας υπόψη την έκθεση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τη σύ-
σταση του Αναπληρωτή Διευθυντή αποφά-
σισε να προχωρήσει στην προαγωγή των εν-
διαφερομένων.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής εισηγήθηκε καταρχήν ότι, η

Συμβουλευτική Επιτροπή τελούσε υπό
πλάνη όταν τον έθεσε εκτός της δικαιοδο-
σίας και επίσης υπό πλάνη ενήργησε θεω-
ρώντας ότι αυτός κατείχε θέση έκτακτου λει-
τουργού ενώ στην πραγματικότητα κατείχε
θέση μόνιμου Ιατρικού Λειτουργού 1ης τάξης
από τις 15 Μαΐου 2009.  Συναρτάται ο λόγος
αυτός και με την εισήγηση ότι η προσβαλ-
λόμενη απόφαση πάσχει καθότι η ΕΔΥ
έλαβε υπόψη της την πάσχουσα έκθεση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

΄Ηταν περαιτέρω η εισήγηση του αιτητή
ότι ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής
δεν είχαν τηρηθεί άρτια και πλήρη πρα-
κτικά.   Συγκεκριμενοποίησε το παράπονο
του, λέγοντας ότι δεν αναφέρονται στα πρα-

κτικά ποίοι ήταν παρόντες,
ούτε ο χρόνος διάρκειας και
τα θέματα των συνεντεύξεων
προσδιορίζονται, και ότι ελ-
λείπουν οι συζητήσεις μεταξύ
των μελών.

Ο αιτητής εισηγήθηκε επί-
σης ότι η Συμβουλευτική Επι-
τροπή δεν αιτιολόγησε επαρ-
κώς την εντύπωση που απο-
κόμισε από τις συνεντεύξεις
και είχαν απλώς καταγραφεί
γενικοί και αόριστοι χαρα-
κτηρισμοί. ΄Ελαβε υπόψη,
όπως προβλήθηκε, εξωγενή

κριτήρια και συγκεκριμένα ότι η Συμβου-
λευτική Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση
της προσωπικότητας των υποψηφίων, στοι-
χεία που είναι έξω από τις απαιτήσεις του
νόμου και του σχεδίου υπηρεσίας. Τέλος
προβλήθηκε ότι η απόφαση της ΕΔΥ είναι
αναιτιολόγητη

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Η Συμβουλευτική Επιτροπή κακώς

έθεσε τον αιτητή εκτός δικαιοδοσίας.   Το
σφάλμα, όμως, αναγνωρίστηκε από την ΕΔΥ
και τελικώς ο αιτητής κλήθηκε σε προφορική
συνέντευξη.  Επομένως δεν είχε επηρεαστεί
με οποιοδήποτε τρόπο δικαίωμα του αιτητή,
καθότι τελικώς κλήθηκε από την ΕΔΥ και
οποιαδήποτε παράλειψη διορθώθηκε. 

β. ΄Ηταν περαιτέρω η εισήγηση του αιτητή
ότι ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής
δεν είχαν τηρηθεί άρτια και πλήρη πρα-
κτικά.  Η εισήγηση αυτή δεν με βρίσκει σύμ-

φωνο.  Υπάρχουν και κατατέθηκαν, με το δι-
οικητικό φάκελο, τρία πρακτικά. Στα εν
λόγω πρακτικά καταγράφεται η διαδικασία
που ακολουθήθηκε, η αξιολόγηση που έγινε
και η απόφαση που λήφθηκε.  Δεν είναι απα-
ραίτητο να καταγράφεται ο
χρόνος διάρκειας συνέντευξης,
ούτε και οι ερωτήσεις που υπο-
βάλλονται.

Σύμφωνα με τις παραγρά-
φους (1) και (2) του άρθρου 24
του περί Γενικών Αρχών του Δι-
οικητικού Δικαίου Νόμου του
1999, Ν.158(Ι)/99:

«24.—(1) Πρέπει να τηρούν-
ται λεπτομερή πρακτικά των
συνεδριάσεων των συλλογικών
οργάνων, στα οποία να διατυ-
πώνονται με σαφήνεια οι απο-
φάσεις που λαμβάνονται. Η τή-
ρηση άρτιων πρακτικών είναι
υποχρέωση κάθε οργάνου που
ασκεί διοικητική λειτουργία.

(2) Στις περιπτώσεις διορι-
σμών ή προαγωγών επιβάλλεται η κατα-
γραφή των αποτελεσμάτων προφορικής εξέ-
τασης και κάθε άλλου γεγονότος που επε-
νεργεί στη λήψη της απόφασης. Δεν
απαιτείται η καταγραφή των ερωτήσεων και
απαντήσεων κατά τη διάρκεια της προφορι-
κής εξέτασης ούτε και η καταγραφή των
νοητικών διεργασιών των μελών για τις εκτι-
μήσεις τους αναφορικά με την απόδοση των
υποψηφίων. Οι τυχόν προσωπικές σημει-
ώσεις των μελών σχετικά με την απόδοση
των υποψηφίων στην προφορική εξέταση,
αν έγινε, παραδίδονται από τα μέλη αμέσως
μετά το πέρας της διαδικασίας πλήρωσης
των θέσεων και αποτελούν μέρος του οι-
κείου φακέλου».

γ. Η εισήγηση του αιτητή ότι η Συμβου-
λευτική Επιτροπή δεν αιτιολόγησε επαρκώς
την εντύπωση που αποκόμισε από τις συ-
νεντεύξεις δεν ευσταθεί.  Η αιτιολογία που
δόθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή
ήταν επαρκής.  Δεν απαιτείται η καταγραφή
λεπτομερειών της συνέντευξης για να κατα-
λήξει μια Επιτροπή στην απόφαση της.  Η
προφορική συνέντευξη στόχευε στην εξα-
γωγή και καταγραφή της γενικής εντύπωσης
που αποκομίστηκε για κάθε υποψήφιο.   Η
Συμβουλευτική Επιτροπή κατέγραψε τη γε-
νική εντύπωση που αποκόμισε κατά τη διάρ-
κεια των προφορικών συνεντεύξεων για
κάθε υποψήφιο, η οποία, κρινόμενη, θεωρεί-
ται ότι ικανοποιεί το στοιχείο της επάρκειας
αναφορικά με την αιτιολογία.

Ούτε περαιτέρω ο ισχυρισμός ότι η Συμ-
βουλευτική Επιτροπή εισήγαγε εξωγενή κρι-
τήρια έχει έρεισμα.  Υπάρχει η διακριτική ευ-
χέρεια σε μια Επιτροπή, να προχωρήσει με
την επιλογή των κριτηρίων και του τρόπου
αξιολόγησης των υποψηφίων.  Σκοπός της
συνέντευξης είναι η διαμόρφωση, μέσω ερω-
τήσεων, μιας αντικειμενικής κρίσης ως προς

την καταλληλότητα εκάστου υποψήφιου για
τη συγκεκριμένη θέση.  Ο γενικός και αόρι-
στος ισχυρισμός ότι η Συμβουλευτική Επι-
τροπή έλαβε υπόψη της στοιχεία έξω από το
σχέδιο υπηρεσίας παρέμεινε ατεκμηρίωτος.

(Βλ. Υπόθ. Αρ. 969/2009 Στυ-
λιανίδης ν. Δημοκρατίας,
ημερ. 6 Μαϊου 2011).  Περαι-
τέρω, σύμφωνα με το σχέδιο
υπηρεσίας της θέσης, απαι-
τούμενα προσόντα είναι «η
ακεραιότητα χαρακτήρα, ορ-
γανωτική και διοικητική ικα-
νότητα, υπευθυνότητα, πρω-
τοβουλία και ευθυκρισία».

δ. Τέλος προβλήθηκε ότι η
απόφαση της ΕΔΥ είναι αναι-
τιολόγητη.   Δεν συμφωνώ
ούτε με αυτή την εισήγηση.
Η ΕΔΥ αναφέρει με επάρκεια
τους λόγους για την επιλογή
των ενδιαφερομένων για
προαγωγή.   Λήφθηκαν
υπόψη τα προσόντα των υπο-

ψηφίων, το περιεχόμενο των προσωπικών
φακέλων οι υπηρεσιακές εκθέσεις, η αρχαι-
ότητα, η απόδοση κατά τη συνέντευξη, όπως
και η σύσταση του Αναπληρωτή Διευθυντή.
Παραθέτω επί του προκειμένου το πιο κάτω
απόσπασμα:

«Επιλέγοντας τη Βασιλείου Σωτηρούλα, η
Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι αυτή αξιολογή-
θηκε ως Εξαίρετη τόσο από τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή όσο και από την ιδία την Επι-
τροπή κατά την ενώπιόν της προφορική εξέ-
ταση, στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο
αξιολόγησης και στις δυο περιπτώσεις και σε
υψηλότερο από τους μη επιλεγέντες επί-
πεδο. Επιπλέον, η επιλεγείσα διαθέτει τη σύ-
σταση του Αν. Διευθυντή. Συγκρινόμενη με
τους μη επιλεγέντες δημοσίους υπαλλήλους
ανθυποψηφίους της, η Βασιλείου υπερέχει
ουσιαστικά σε αρχαιότητα στην παρούσα
τους θέση, κατά πέντε και πλέον έτη, και δεν
υστερεί σε αξία, όπως προκύπτει από τις
Υπηρεσιακές Εκθέσεις.

………………………………………
Επιλέγοντας τον Χαραλάμπους Κυριάκο,

η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι αυτός αξιολο-
γήθηκε ως Σχεδόν Εξαίρετος από τη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή σε υψηλότερο ή/και
στο ίδιο με τους μη επιλεγέντες επίπεδο, και
ως εξαίρετος από την ιδία την Επιτροπή κατά
την ενώπιο της προφορική εξέταση, στο
υψηλότερο δηλαδή επίπεδο αξιολόγησης της
και σε υψηλότερο από τους μη επιλεγέντες
επίπεδο. Επιπλέον, ο επιλεγείς διαθέτει τη
σύσταση του Αν. Διευθυντή. Συγκρινόμενος
με τους μη επιλεγέντες δημοσίους υπαλλή-
λους ανθυποψηφίους του, ο Χαράλαμπους
υπερέχει καταφανώς σε αρχαιότητα στην πα-
ρούσα τους θέση κατά 12 και πλέον έτη, και
δεν υστερεί σε αξία, όπως προκύπτει από τις
Υπηρεσιακές Εκθέσεις». n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η εισήγηση του
αιτητή ότι η Συμ-
βουλευτική Επι-
τροπή δεν αιτιο-
λόγησε επαρκώς
την εντύπωση -
που αποκόμισε
από τις συνεντεύ-
ξεις δεν ευσταθεί.

Η αιτιολογία που
δόθηκε από τη
Συμβουλευτική
Επιτροπή ήταν
επαρκής.  Δεν
απαιτείται η κατα-
γραφή λεπτομε-
ρειών της συνέν-
τευξης για να κα-
ταλήξει μια
Επιτροπή στην
απόφαση της.

Υπόθεση αρ. 1636/2010

Αναστάσιος Πιπίγκας 
v. 

Δημοκρατίας

10 Οκτωβρίου, 2014
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Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία μέσα στα
πλαίσια της πολιτιστικής τους προ-
σφοράς έχουν προχωρήσει, σε συνερ-

γασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στη ψηφιοποίηση των κυ-
πριακών γραμματοσήμων και στην
ανάρτησή τους  στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη (e - Library) “Europeana”.

H “Europeana” άνοιξε τις πύλες της στο
κοινό στις 20 Νοεμβρίου 2008 και χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκο-
πός  της είναι  να παρέχει πρόσβαση στους
ευρωπαίους πολίτες σε βιβλία, χάρτες, ηχο-
γραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγ-
γραφα, πίνακες και ταινίες, τα οποία προέρ-
χονται από εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτι-
στικά ιδρύματα των 28 κρατών - μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπό αναφορά βι-
βλιοθήκη, που είναι διαθέσιμη και στα ελλη-
νικά, προσφέρει πρόσβαση σε πέραν των
δέκα εκατομμύριων ψηφιοποιημένων βι-
βλίων και άλλων έργων της ευρωπαϊκής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς.

Η ανάρτηση των  ψηφιοποιημένων απει-

κονίσεων  των κυπριακών γραμματόσημων
στην “Europeana”, συνοδεύονται με τις τε-
χνικές τους πληροφορίες καθώς και με πλη-
ροφορίες σε θέματα κουλτούρας, ιστορίας,
πολιτισμού, οικοσυστήματος και τουρισμού,
τα οποία αποτέλεσαν κατά καιρούς τη θεμα-
τολογία των κυπριακών εκδόσεων γραμμα-
τοσήμων από το 1880 μέχρι το 2004 ενώ,
εντός του 2015,  θα αναρτηθούν και τα
γραμματόσημα από το 2004 μέχρι σήμερα.  

Η ανάρτηση γραμματοσήμων στην “Euro-
peana” γίνεται για πρώτη φορά από χώρα
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κυ-
πριακά Ταχυδρομεία ευελπιστούν ότι οι πλη-
ροφορίες που δίνονται, με την αξιοποίηση
της τεχνολογίας, θα αποτελέσουν ένα χρή-
σιμο εργαλείο από φιλοτελικής, ιστορικής

και ερευνητικής άποψης  για τους  μαθητές,
φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μελετητές.

Η επίσημη παρουσίαση των ψηφιοποιημέ-
νων γραμματοσήμων έγινε τη Δευτέρα  3
Νοεμβρίου, 2014 στα πλαίσια του  5ου  Διε-
θνούς Ευρω-Μεσογειακού Συνεδρίου (Euro-
Med 2014), με θέμα τη ψηφιακή καταγραφή,
αρχειοθέτηση, συντήρηση και προστασία
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  το οποίο
πραγματοποιήθηκε από τις 3-8 Νοεμβρίου,
2014, στη Λεμεσό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγη-
θούν τα αναρτημένα κυπριακά γραμματό-
σημα στην ιστοσελίδα της  “Europeana”,
http://www.europeana.eu,  κάτω από τις
αναρτήσεις του ΤΕ.ΠΑ.Κ., από την 1η Δε-
κεμβρίου, 2014.n

Ψηφιοποίηση Κυπριακών Γραμματοσήμων

Υπογράφηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
διακρατική συμφωνία Κύπρου-ΗΠΑ
(Intergovernmental Model 1A Agree-

ment) για την ενδυνάμωση της Διεθνούς Φο-
ρολογικής Συνεργασίας για την εφαρμογή
της νομοθεσίας περί συμμόρφωσης στις φο-
ρολογικές υποχρεώσεις γνωστής ως FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act).

Με βάση την υπό αναφορά συμφωνία, οι

αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας
(Τμήμα Φορολογίας Υπουργείου Οικονομι-
κών) θα παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές των
ΗΠΑ (Inland Revenue Service) χρηματοοι-
κονομικές πληροφορίες σε σχέση με τους
τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων, όπως
αυτά καθορίζονται στη συμφωνία. 

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει
πάνω από 40 διακρατικές συμφωνίες

(FATCA), αποτελώντας ένα παγκόσμιο πρό-
τυπο στην προσπάθεια της Κυβέρνησης των
ΗΠΑ να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και φο-
ροαποφυγή στις υπεράκτιες δραστηριότη-
τες, ευνοώντας τη διαφάνεια. 

Επίσημη ανακοίνωση επισημαίνει ότι η
υπογραφή της υπό αναφορά διακρατικής
συμφωνίας αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην
προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για

πρόοδο στον τομέα της φορολογικής δια-
φάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών. 

Τονίζεται επίσης ότι, η συνομολόγηση της
υπό αναφοράς συμφωνίας θα αναβαθμίσει
την Κύπρο ως επιχειρηματικό κέντρο και θα
τονώσει περαιτέρω τις επενδύσεις μεταξύ
των δύο χωρών ενδυναμώνοντας τις εμπο-
ρικές τους συναλλαγές προς όφελος των δύο
οικονομιών. n

Συμφωνία με τις ΗΠΑ για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – Συνεργα-
σία: Ίδρυμα Πιερίδη και το Ινστιτούτο Γκαίτε ανα-
κοινώνουν τα εγκαίνια της έκθεσης Recorded Memo-

ries – Europe. Southeast (Καταγεγραμμένη Μνήμη – Ευ-
ρώπη. Νοτιοανατολικά), την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου
2014. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα έργα είκοσι τριών καλλι-
τεχνών από έντεκα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι
οποίοι πραγματεύονται ερωτήματα που αφορούν τη συλλο-
γική μνήμη, τους τόπους μνήμης, τις διαφορετικές κουλτού-
ρες της μνήμης, καθώς και τον ρόλο της εικόνας στις διαδι-
κασίες αυτές. Με τη χρήση φωτογραφιών και βίντεο, οι καλ-
λιτέχνες εξετάζουν μέσα από τα έργα τους τρόπους με τους
οποίους το παρελθόν εξακολουθεί να είναι παρόν σε αυτήν
τη στιγματισμένη από συγκρούσεις και πολέμους περιοχή
της Ευρώπης. Η έκθεση παρουσιάζει όχι μόνο πολύ διαφο-
ρετικές μεταξύ τους ιστορικές αφηγήσεις, αλλά και διαφο-
ρετικούς τρόπους χρήσης της κάμερας: τη νηφάλια ή την
υποκειμενική καταγραφή, τη βιογραφική αφήγηση, την ιστο-
ρική ανάλυση, καθώς και την αποτύπωση του ίχνους μιας
δράσης. 

Τη μεγάλη αυτή έκθεση  επιμελήθηκε η Constanze Wicke,
συνεργαζόμενη με επιμελητές από τις έντεκα χώρες που συμ-
μετέχουν: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελλάδα, Κρο-
ατία, Κύπρος, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. 

Στην έκθεση συμμετέχουν: Hassan Abdelghani/Κροατία,
Ana Adamović/Σερβία, Jelena Blagović/Κροατία, Βαγγέλης
Βλάχος/Ελλάδα, Pavel Brăila/Μολδαβία, Michele Bres-
san/Ρουμανία,  kavecS/Ελλάδα, Iosif Királi/Ρουμανία, Πάνος
Κοκκινιάς/Ελλάδα, Milomir Kovačević, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Nikola Radić Lucati/Σερβία, Nicola Mihov/Βουλγαρία,
Erhan Muratoğlu/Τουρκία, Ştefan Sava/Ρουμανία, Stefana
Savić/Σερβία, Sašo Stanojkovik/Πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία Μακεδονίας, Predrag Terzić/Σερβία, Αντρέας Τσο-
νίδης/Ελλάδα, Peter Tzanev/Βουλγαρία, Žaneta
Vangeli/Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας,
Sandra Vitaljić/Κροατία, Μαριάννα Χριστοφίδου/Κύπρος,
Fani Zguro/Αλβανία.

Όπως αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης: «Ο τίτλος της

έκθεσης παραπέμπει
στην ιδέα ότι υπάρχει
ένα μέσον το οποίο
καταγράφει ή κατα-
χωρεί τη μνήμη. Το
φωτογραφικό φιλμ
είναι πράγματι ένα
«σφουγγάρι» που
καταγράφει το ορατό
και το αποθηκεύει ως
παρελθόν. Ωστόσο, η
ανάμνηση είναι μια
οργανική διεργασία,
υποκειμενική και
ανορθολογική, πολύ
πιο σύνθετη απ’ ό,τι
θα μπορούσε να
είναι η απλή  ανά-
κληση αποθηκευμέ-

νων δεδομένων του παρελθόντος, πιο σύνθετη απ’ ό,τι το
απλό πάτημα του κουμπιού της μηχανής. Η καταγραφή!».

Η θεματική κατάταξη της έκθεσης προσφέρει τη δυνατό-
τητα να προσεγγίσει κανείς τα επιλεγμένα έργα από διαφο-
ρετικές οπτικές γωνίες. Ορισμένες προσεγγίσεις ορίζονται
από το ίδιο το αντικείμενό τους, άλλες από την καλλιτεχνική
στάση του δημιουργού και άλλες πάλι από τις παραμέτρους
που προσφέρει το μέσον. Η ποικιλία των φωτογραφικών
τρόπων γίνεται ορατή όταν ο θεατής δει και συγκρίνει τα
έργα στο σύνολό τους, το ένα δίπλα στ’ άλλο. Αυτό που εν-
δεχομένως συνδέει πολλές από αυτές τις τόσο διαφορετικές
προσεγγίσεις είναι το στοιχείο της στιγμιαίας αποσπασματι-
κότητας, που χαρακτηρίζει την ίδια τη φύση της φωτογρα-
φίας και του φιλμ. Και τούτο ανεξάρτητα από το αν ο καλλι-
τέχνης δουλεύει με προϋπάρχουσες εικόνες ή χρησιμοποιεί
την κάμερα με σκοπό την καταγραφή και την παραγωγή
νέων εικόνων. Το θραύσμα της καταγεγραμμένης πραγματι-
κότητας συνιστά την αφετηρία μιας από τις πολλές καλλι-
τεχνικές «ανασκαφές» του παρελθόντος ή τη διατύπωση
μιας άποψης που αντιπαρατίθεται στις ερμηνείες της επίση-
μης ιστοριογραφίας.

Η επιλογή των έργων βασίζεται στη θέση ότι τα διάφορα
μέσα που κάνουν χρήση κάμερας –η φωτογραφία, το φιλμ
και το βίντεο– έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το παρελθόν και
είναι σημαντικοί διαμεσολαβητές των ατομικών μνημονικών
τελετουργικών και της συλλογικής κουλτούρας της μνήμης.
Αυτή η «ματιά που καταγράφει» μετατρέπει το παρόν σε πα-
ρελθόν, όμως παράλληλα έχει πάντοτε την ανάγκη μιας αφή-
γησης, η οποία θα προσδώσει σε αυτά τα θραύσματα μια
οπτική γωνία. Υπό αυτήν την έννοια, οι καλλιτέχνες δεν δια-
φέρουν πολύ από τους ιστορικούς, οι οποίοι ταξινομούν τις
πηγές του παρελθόντος και τις συνθέτουν σε μια ενιαία αφή-
γηση.

Η έκθεση Recorded Memories - Europe. Southeast αποτε-
λεί μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Γκαίτε σε συνεργασία
με το Μουσείο Φωτογραφίας του Braunschweig, όπου και
πρωτοπαρουσιάσθηκε πριν ξεκινήσει την περιοδεία της στις
έντεκα χώρες που συμμετέχουν.

Την έκθεση συνοδεύει αναλυτικός κατάλογος με τα έργα
των καλλιτεχνών καθώς και κείμενα από τους επιμελητές:
Constanze Wicke/Γερμανία, Konrad Clewing/Γερμανία, Aλε-
ξάνδρα Αθανασιάδου/Ελλάδα, Nadezhda Dzhakova/Βουλ-
γαρία, Suzana Milevska/Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρα-
τία Μακεδονίας, Ana Panić/Σερβία, Başak Șenova/Τουρκία,
Γιάννη Τουμαζή/Κύπρος και Branka Vujanović/Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη.

Στο πλαίσιο της έκθεσης και σε συνεργασία με το IAPT
(International Association of Photography and Theory) διορ-
γανώνεται στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών το 3ο Διεθνές Συ-
νέδριο Φωτογραφίας και Θεωρίας με τίτλο «Photography
and Politics and the Politics of Photography» (Φωτογραφία
και Πολιτική και οι Πολιτικές της Φωτογραφίας). Στο τριή-
μερο συνέδριο (5-7 Δεκεμβρίου 2014) προσκεκλημένοι ομι-
λητές θα είναι οι Walid Raad και John Tagg. Το συνέδριο
μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει μόνο κατόπιν σχετι-
κής εγγραφής. Για πληροφορίες και εγγραφές:  http://pho-
tographyandtheory.com/wp/?page_id=68

Η  έκθεση θα είναι κλειστή για το κοινό κατά τη διάρκεια
του 3ου  Διεθνούς Συνεδρίου Φωτογραφίας και Θεωρίας
(5-7 Δεκεμβρίου 2014). n

Εγκαίνια έκθεσης Recorded Memories – Europe. Southeast
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Μεταξύ κληρονομικότητας και καλών επιδόσεων 

Το νέο που ήρθε από την Αγγλία, ίσως
φέρει τα πάνω κάτω. Κοντολογίς, οι
σχολικές επιδόσεις, δεν είναι μόνο καρ-

πός των μαθητικών προσπαθειών, όπως μέχρι
τώρα νομίζαμε. Είναι κυρίως αποτέλεσμα
των δυνατοτήτων που κληροδότησαν οι γο-
νείς στα παιδιά τους. Είναι συγκεκριμένα,
πρώτα θέμα κληρονομικότητας μέχρι και
62%, κατέληξε σχετική έρευνα, του Ινστιτού-
του Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπι-
στήμης του King’s College. Στη νοημοσύνη
ευτυχώς, οι ερευνητές συνυπολογίζουν και
άλλους γενετικούς παράγοντες ενώ λαμβά-
νουν υπόψη το περιβάλλον, την υγεία, την
προσωπικότητα και την εργατικότητα, χωρίς
να αγνοούν τις συγκυρίες και την τύχη του
παιδιού! Παράγοντες που ασφαλώς διαδρα-
μάτιζαν ανέκαθεν το ρόλο τους. Ωστόσο πα-
λαιότερα, τόσο στο σχολείο, όσο και στο
σπίτι, επικρατούσαν στερεότυπα, όπως το
«θέλω ίσον δύναμαι» και «τα αγαθά κόποις
κτώνται», που αποσκοπούσαν στο να κεν-
τρίσουν το φιλότιμο του παιδιού. Την κληρο-
νομικότητα οι γονείς τη θυμούνταν μόνο στις
καλές επιδόσεις, από τις οποίες έπαιρναν αυ-
θαίρετα το μερτικό τους, με το κλασσικό
«Μπράβο παιδί μου, από μένα πήρες»! Άλλοι

πάλι «μετριοπαθέστεροι», το απέδιδαν στον
παππού, εννοώντας κατά κανόνα, τον πα-
τέρα του πατέρα! Αν όμως οι επιδόσεις ήταν
μέτριες, ακολουθούσαν οι συνηθισμένες νου-
θεσίες, ενώ για τις κακές, εκτός από την  επί-
πληξη, συχνά έπαιζε και η αγία ράβδος! Γιατί
αυτές αποδίδονταν όχι στην κληρονομικό-
τητα που ήταν «άψογη», αλλά στην εργατι-
κότητα του μαθητή, που ήταν «ανεπαρκής».
Και φυσικά, όπως και η όποια παρεκτροπή,
έπρεπε να τιμωρηθεί, όχι μόνο από τον αυ-
στηρό δάσκαλο, αλλά και από τον ακόμα αυ-
στηρότερο πατέρα. Ενώ δηλαδή το παρά-
πτωμα ήταν ένα, οι καταδίκες ήταν διπλές!
Ιδιαίτερα στην κατ’ οίκον δίκη, πάντα με συ-
νοπτικές διαδικασίες, ούτε έφεση χωρούσε,
ούτε χάρη! Μόνο η παρέμβαση της πονόψυ-
χης μητέρας, μπορούσε να μετριάσει κάπως
την ποινή. Από την εποχή εκείνη όμως, κύ-
λισε πολύ νερό στ’ αυλάκι. Στο μεταξύ, τόσο
οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι γονείς, ακολου-
θώντας τα πορίσματα της σύγχρονης ψυχο-
λογίας και παιδαγωγικής, αντικατέστησαν
την αυστηρότητα με την κατανόηση και το
διάλογο. Ωστόσο οι επιδόσεις των μαθητών
τελικά χειροτέρεψαν, επειδή την άκρα αυ-
στηρότητα, διαδέχθηκε η άκρα χαλάρωση.
Χάσαμε δηλαδή το μέτρο και δυστυχώς, ούτε
οι καλές επιδόσεις, εγγυώνται πλέον μια
καλή καριέρα, αλλά ούτε οι κακές την απο-
κλείουν! Απόδειξη το γεγονός, ότι κορυφαίοι
του πνεύματος, όπως ο Άϊνσταϊν, παρότι μέ-
τριος ως μαθητής, ανέπτυξε την ιδιοφυή  θε-

ωρία της σχετικότητας. Άσχετο αν στην
Κύπρο  συχνά τη χρησιμοποιούμε προς αν-
ταμοιβή της ασχετοσύνης! Το γεγονός ερμη-
νεύει πειστικά ο Daniel Goleman, στο βιβλίο
του Συναισθηματική Νοημοσύνη, που έγινε
μπέστσελλερ. Θεωρώντας λοιπόν  ότι η νοη-
μοσύνη είναι πολλαπλή, αποδίδει την καλή
καριέρα κατά 80% στη συναισθηματική και
μόνο κατά το 20% στη νοητική της διάσταση.
Έτσι εξηγείται και γιατί μια μετριότητα στο
ένα μάθημα, είναι ξεφτέρι σε κάποιο άλλο.
Επομένως αν το παιδί σας φέρνει κακούς
βαθμούς στο σπίτι, ίσως επέλεξε λάθος κα-
τεύθυνση. Πάντως, μη βιαστείτε να το επι-
πλήξετε, γιατί πιθανότατα η ευθύνη είναι
δική σας! Ούτε όμως και να στενοχωριέστε

χρειάζεται. Γιατί παρά τις κακές επιδόσεις στο
σχολείο, δεν αποκλείεται να θριαμβεύσει στη
ζωή, λόγω ευτυχών συγκυριών! Άλλωστε, αν
τελικά η οκνηρία και η αμέλεια είναι αντί-
στοιχο του προπατορικού αμαρτήματος, οι
αδύνατοι μαθητές αποκτούν σίγουρα ένα σο-
βαρό ελαφρυντικό και οι οκνηροί ένα ακλό-
νητο  άλλοθι! Προς απογοήτευση των επιμε-
λών, αλλά και των δασκάλων τους. Διότι
ούτε οι επιδόσεις  θα θεωρούνται πλέον
επαρκές κριτήριο, ούτε εγγύηση καλής κα-
ριέρας. Θα συναρτώνται με τις συγκυρίες και
την καλή τύχη. Όπως δηλαδή γινόταν πάντα.
Κοντολογίς, η  θεωρία ενός μέτριου μαθητή,
δικαιώνεται πανηγυρικά από τη ζωή και την
ανθρώπινη φύση… n

Με νέες δεξιότητες η ΕΕ διαχειρίζεται την ανεργία
Ο ρόλος του Προγράμματος Erasmus Plus

Στην ΕΕ υπάρχουν περισσότεροι από 5
εκ. άνεργοι νέοι κάτω των 25 ετών και
είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η

Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με
την αναντιστοιχία που παρατηρείται ανά-
μεσα στις δεξιότητες που αποκτούνται μέσω
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και
τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την
ένταξη και, εξίσου σημαντικό, την παραμονή
στην αγορά εργασίας. Αυτό το κενό έρχεται
να καλύψει το Πρόγραμμα Erasmus+ που
στοχεύει στη σύγκλιση των προσφερόμενων
από το εκπαιδευτικό σύστημα και των απαι-
τούμενων από την αγορά εργασίας δεξιοτή-
των. 

Η σημασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση απο-
δίδει στην εξάλειψη αυτής της αναντιστοι-
χίας, αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην αύ-
ξηση κατά 40% του προϋπολογισμού του
Erasmus+ –σε σύγκριση με τον προϋπολογι-
σμό που αφιερωνόταν για τις ίδιες δράσεις
στο πρόσφατο παρελθόν-, αλλά και σε πλη-
θώρα Συμπερασμάτων και Συστάσεων του
Συμβουλίου της ΕΕ και Ψηφισμάτων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε Ψήφισμά του, τον Ιούλιο 2014, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη για
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων εκ μέ-
ρους των νέων. Εύκολα γίνεται κατανοητό
ότι οι μέχρι σήμερα συμβατικές ακαδημαϊκές
γνώσεις δεν είναι πλέον επαρκείς ή κατάλ-
ληλες για την εξασφάλιση εργασίας. Αντί-
θετα, οι θεωρητικές γνώσεις, για να έχουν
ουσιαστικό αντίκρισμα, θα πρέπει να συνο-

δεύονται από μια σειρά δεξιοτήτων, όπως η
γνώση ξένων γλωσσών και τεχνολογιών της
πληροφορίας, η κριτική σκέψη, οι ηγετικές
ικανότητες και άλλα.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα Συμπε-
ράσματα του Συμβουλίου του περασμένου
Μαΐου, για τη διασφάλιση της ποιότητας
στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο εν λόγω
σημαντικό κείμενο τονίζεται ότι τα συστή-
ματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αυτά
που οφείλουν να εξασφαλίζουν την απασχο-
λησιμότητα των εκπαιδευομένων, μέσω της
εισαγωγής στοιχείων πρακτικής κατάρτισης
στα προγράμματα σπουδών και μέσα από
την προσαρμογή των δεξιοτήτων που αυτά
παρέχουν, στις πραγματικές, σημερινές
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Με άλλα λόγια, τα συστήματα εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης οφείλουν να παρέχουν
στοχευμένες δεξιότητες, ανάλογα με την κα-
τάσταση της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες
και τα συγκεκριμένα δεδομένα του κάθε
κράτους μέλους. Αυτή, άλλωστε, ήταν και η
σύσταση του Συμβουλίου για την Κύπρο στο
Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα 2012:
Η βελτίωση, δηλαδή, των δεξιοτήτων του ερ-
γατικού δυναμικού, με σκοπό την ενίσχυση
της επαγγελματικής του κινητικότητας προς
δραστηριότητες που σήμερα και αύριο, όχι
χθες ή προχθές, παρουσιάζουν προοπτικές
ανάπτυξης και με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Είναι σ’ αυτά τα πλαίσια που εργάζεται και
το Υπουργείο, μέσα από μια σειρά δράσεων
όπως είναι η λειτουργία της Νέας Σύγχρο-
νης Μαθητείας, της οποίας τα προγράμματα

σπουδών είναι προσανατολισμένα στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο εκσυγχρο-
νισμός της Τεχνικής Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης, στο πλαίσιο έργου που συγχρημα-
τοδοτείται από την Ελβετική Κυβέρνηση, και
η ένταξη του στοιχείου της μαθητείας (in-
ternship) στο ειδικά σχεδιασμένο για άνερ-
γους νέους πτυχιούχους Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα του Μεσογειακού Ινστιτούτου
Διεύθυνσης. 

Πριν από λίγες μόλις μέρες άρχισε το Έργο
“Evaluating the So Skills of Unemployed
Youth”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Erasmus+ με συντονιστή το ΚΕΠΑ. Στόχος
του Έργου είναι, ακριβώς, να συμβάλει στην
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
όσον αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες των
άνεργων νέων στις χώρες που συμμετέχουν
στο Έργο και στον εντοπισμό των κοινωνι-
κών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες, ώστε
να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. 

μέσα από την υλοποίηση του Έργου, αυτού
αναμένεται ότι θα προκύψουν σημαντικά
συμπεράσματα όσον αφορά στην ανεργία
των νέων, και ότι μεσοπρόθεσμα το Έργο θα
συμβάλει ουσιαστικά στη γεφύρωση της
απόστασης που χωρίζει την εκπαίδευση και
κατάρτιση από την αγορά εργασίας στην
Κύπρο.

Σε χαιρετισμό της στην ημερίδα «Δεξιότη-
τες - Κοινωνία και Εργασίας» που διοργα-
νώθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
η Υπουργός Εργασίας επισήμανε: «Μια πιο

ορθολογική και ρεαλιστική σχέση ανάμεσα
στην παρεχόμενη εκπαίδευση-κατάρτιση και
στην αγορά εργασίας θα συμβάλει όχι μόνο
προς την κατεύθυνση της μείωσης της ανερ-
γίας και της σταδιακής ανάκαμψης της οικο-
νομίας, αλλά και θα στηρίξει την κοινωνία
και την κοινωνική συνοχή. Η δημιουργία κα-
λύτερων δομών στην εκπαίδευση και στην
αγορά εργασίας που θα επιτρέπουν την κα-
λύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και δυνα-
τοτήτων και τη δημιουργία ποιοτικότερων
θέσεων εργασίας, είναι το κλειδί για την
ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας και τις κοινωνικές βελτιώσεις που επι-
διώκουμε.»

Πρόσθεσε η Υπουργός ότι με τον τρόπο
αυτό, μπορούμε να επιτύχουμε μείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων, να διευκολύνουμε
την πρόσβαση περιθωριοποιημένων ομάδων
στα αγαθά και υπηρεσίες της σύγχρονης κοι-
νωνίας, να συμβάλουμε στην παροχή ίσων
ευκαιριών για όλα τα μέλη της κοινωνίας,
ανεξαρτήτως οικονομικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος και να βοηθήσουμε όλους
τους πολίτες να καταστούν ενεργά μέλη της
κυπριακής κοινωνίας.

Στην προσπάθεια αυτή είπε, καλούνται να
συμβάλουν καλούμαστε να συμβάλουμε
όλοι, Κυβέρνηση, κοινωνικοί εταίροι, επιχει-
ρήσεις και πολίτες, ο καθένας με το δικό του
τρόπο και ρόλο, αφού μόνο ως σύνολο και
με συνένωση των δυνάμεών μας μπορούμε
να αναμένουμε ουσιαστικά και χρήσιμα απο-
τελέσματα. n

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την
περασμένη Τετάρτη Εθνική Στρατη-
γική για την Κοινωνική Πολιτική και

τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης
για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής
που θα αποτελείται από αρμόδια κυβερνη-
τικά Τμήματα, τους κοινωνικούς εταίρους,
τους εκπροσώπους των Αρχών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, τις εμπλεκόμενες μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις. 

Στόχοι της Στρατηγικής είναι η επικέν-

τρωση σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων:
1. προώθηση της ευζωίας των παιδιών
2. μεταρρύθμιση του συστήματος πρό-

νοιας
3. ενεργός ενσωμάτωση, περιλαμβανομέ-

νης και της εξασφάλισης επαρκούς εισοδή-
ματος, ένταξη στην αγορά εργασίας και πρό-
σβαση σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες

4. μακροχρόνια φροντίδα 
5. αποτελεσματική διακυβέρνηση. n

Ρόλος στους κοινωνικούς εταίρους
στη Στρατηγική Κοινωνικής Πολιτικής

Tου Χρήστου Ψιλογένη
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Εν μέσω μιας δύσκολης εποχής, η ανάγκη για ανάπτυξη
και βελτίωση κρίνεται όχι μόνο σημαντική αλλά απα-
ραίτητη. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, διεξήχθη στις 3 Ιου-

νίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, επιστημονικό
συνέδριο με τίτλο «Αλλάζοντας στρατηγικά σ’ ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Αναπτύσσοντας την Ηγεσία
στη Δημόσια Υπηρεσία». 

Το συνέδριο που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Οι-
κονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου έργου «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
για τη Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της
Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας» με φορέα υλοποίησης την
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Η Δημόσια Υπηρεσία καλείται σήμερα να κάνει περισσό-
τερα με λιγότερους πόρους. Είναι αυτό ρεαλιστικό ή θα επη-
ρεαστούν απαραίτητα αρνητικά η ποιότητα των παρεχομέ-
νων προς τους πολίτες υπηρεσιών αλλά και οι συνθήκες ερ-
γασίας των λειτουργών του δημοσίου; Οι συμμετέχοντες,
στους οποίους περιλαμβάνονταν διευθυντικά στελέχη οργα-
νισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα αλλά και ορ-
γανισμών της κοινωνίας των πολιτών είχαν την ευκαιρία,
πέρα από τους μεταρρυθμιστικούς στόχους της κυβέρνησης
μέσω του χαιρετισμού του Υπουργού Οικονομικών, να ενη-
μερωθούν και για τις εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές
χωρών των οποίων οι δημόσιες υπηρεσίες εφάρμοσαν ανά-
λογες αλλαγές.

Το συνέδριο αποτελείτο από 3 θεματικά μέρη. Με συντονι-
στή τον Φίλιππο Σώσειλο, Συνέταιρο της εταιρίας PwC (επι-
κεφαλής της κοινοπραξίας υλοποίησης του έργου), το 1ο
μέρος επικεντρώθηκε στην ανάλυση των νέων συνθηκών στη
Δημόσια Διοίκηση, το περιβάλλον, το πλαίσιο και τις προ-
κλήσεις, με ομιλητές τους Christopher Bovis και Ben Kuipers.

Σε παρουσίαση με τίτλο ‘Public managers in a world of
change’ ο Δρ. Ben S. Kuipers ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι μια
από τις κυριότερες προκλήσεις για τα διευθυντικά στελέχη
του δημοσίου είναι η εφαρμογή νέων πολιτικών, νόμων και
κανονισμών. Η επιτυχία τέτοιων κυβερνητικών αποφάσεων
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο
αυτές «μεταφράζονται» σε νέες ρουτίνες και συμπεριφορές
εντός των οργανισμών του δημοσίου τομέα. Εδώ τα διευ-
θυντικά στελέχη καταλαμβάνουν κεντρικό σημείο στις δια-
δικασίες αλλαγής: η «μετάφραση» των νέων πολιτικών σε νέα
καθημερινή πρακτική και η κινητοποίηση του προσωπικού
για να στηριχθούν αυτές οι αλλαγές.

Ο καθηγητής Christοpher H. Bovis στη δική του παρου-
σίαση ‘Reforming the Public Sector in the European Union:
The Pathway and the Obstacles’ μίλησε για τον τρόπο που η
παροχή δημοσίων υπηρεσιών έχει γονιμοποιηθεί από ιδέες
όπως: ο κορπορατισμός (corporatism), οι υποχρεωτικοί δια-
γωνισμοί προσφορών (compulsory competitive tendering),
εξωτερική ανάθεση/εξωπορισμός (outsourcing), ιδιωτικοποί-
ηση (privatisation), ρύθμιση (regulation), συμπράξεις δημό-

σιου-ιδιωτικού τομέα (PPPs), και οι παραχωρήσεις παροχής
δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς
(concessions), π.χ. Βuild-Operate-Transfer. Μια νέα διοίκηση
του δημοσίου τομέα έχει αναδυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που συνδυάζει χαρακτηριστικά ρυθμίσεις αποτελεσματικό-
τητας, αποδοτικότητας και καταναλωτισμού στην παροχή
δημοσίων υπηρεσιών. Κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει τέτοια
συστήματα και τα έχουν εφαρμόσει ανάλογα για να επιτύ-
χουν τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα τους.

Το 2ο μέρος επικεντρώθηκε στη νέα Δημόσια Διακυβέρ-
νηση και ανέλυσε τον ρόλο του Ηγέτη, με συντονιστή τον κ.
Θεόδωρο Παναγιώτου, Διευθυντή του CIIM και μέλος της
κοινοπραξίας υλοποίησης, και με ομιλήτριες τις Manj Kalar
και Yvonne White.

Η κ. Kalar αντλώντας από την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία
της ως επαγγελματίας της μεταρρύθμισης του δημοσίου
τομέα, στην παρουσίασή της με τίτλο ‘The Leadership of Pub-
lic Administration at the helm of change Good Public Finan-
cial Management for all’ μίλησε για την πρόκληση που θέτει
η παγκόσμια κρίση χρέους στους ηγέτες όλων των επιπέδων
σε όλα τα κράτη να παράσχουν ισχυρή δημόσια οικονομική
διαχείριση με τους διαθέσιμους πόρους.

Με αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας, ευθύνης και λογο-
δοσίας από το κοινό είναι απαραίτητο για τους ηγέτες να σκέ-
φτονται όχι μόνο τι ξοδεύουν αλλά και να βελτιώνεται η δια-
σύνδεση μεταξύ αυτών των δαπανών με τις εκροές και απο-
τελέσματα προς όφελος του κοινού. «Τι πετυχαίνει η
δαπάνη;» Αν η απάντηση είναι ότι απλά ξοδεύουμε τον προ-
ϋπολογισμό αφού έχουμε πάντα τον ίδιο, τότε είναι σημαν-
τική η επικέντρωση στην επίδραση στους πολίτες για κάθε
Ευρώ που δαπανάται και εάν θα μπορούσε να δαπανηθεί με
περισσότερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Με τίτλο ‘HR at the heart of successful public service trans-
formation’ η κ. Yvonne White έδωσε μέσα από μια τεχνο-
κρατική οπτική, πληροφορίες και εμπειρίες στα θέματα με-
ταρρύθμισης και διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο δη-
μόσιο τομέα. Ενώ οι συζητήσεις επί των πιο πάνω θεμάτων
τείνουν να εστιάζουν στους όρους εργασίας, την απόδοση,
αριθμούς, συνθέσεις ομάδων και απουσία από την εργασία,
αρκετά τμήματα ανθρώπινου δυναμικού υλοποιούν επίσης
στρατηγικές υψηλής προστιθέμενης αξίας εντός των οργανι-
σμών τους.

Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να είναι στο
κέντρο της επιτυχούς μεταμόρφωσης του δημοσίου τομέα,
βοηθώντας στη διευκόλυνση του επανασχεδιασμού της πα-
ροχής υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτη-
των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων που ενισχύουν
την επιτυχή αλλαγή.

Δεν υπάρχει μία και μοναδική συνταγή αλλά η συνεπής
ηγεσία, η άριστη επικοινωνία και οι συμπεριφορές που υπο-
στηρίζουν και ενδυναμώνουν τις αλλαγές, οι οποίες είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις σε όλα τα διευθυντικά επίπεδα.

Το 3ο μέρος καταπιάστηκε με την Ανάπτυξη και Ενδυνά-
μωση της ηγεσίας με τον Stephen Welch ως ομιλητή και συν-
τονιστή τον Μάριο Μιχαηλίδη, Επικεφαλής της Κυπριακής
Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος της παρουσίασης
του κ. Welch ήταν η παροχή κάποιων απλών πλαισίων και
προσεγγίσεων που βοηθούν στη μετατροπή των ιδεών σε
πραγματικότητα. Παρουσιάστηκαν επίσης κάποια πρακτικά
βήματα και εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την επιτυ-
χία των ηγετών βοηθώντας τους να εκμαιεύουν περισσότερα
από τις ομάδες και τους συναδέλφους τους αλλά και από άλ-
λους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους.

Το συνέδριο έκλεισε με μια ανοικτή συζήτηση που σκοπό
είχε να λύσει απορίες αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω θε-
ματικά σημεία. Οι ομιλητές και συντονιστές εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα τονίζοντας ότι το
Έργο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τη Στρατηγική, Ηγετική
και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρε-
σίας» μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς τον εκμοντερνι-
σμό της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας αφού προϋποθέτει
έμπρακτη εφαρμογή διεθνών βέλτιστων πρακτικών.
Διήμερο εργαστήριο στρατηγικού σχεδιασμού

Στις 29 με 30 Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκε διήμερο
εργαστήριο στρατηγικού σχεδιασμού με τη συμμετοχή του
Υπουργού Υγείας Φίλιππου Πατσαλή, όλων των διευθυντών
των δημοσίων νοσοκομείων και όλων των Διευθύνσεων του
Υπουργείου Υγείας, με στόχο την εις βάθος ανάλυση και την
καταγραφή της νέας στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας.

Η στρατηγική αυτή επανακαθορίζει τις αξίες του Υπουρ-
γείου Υγείας, την αποστολή του, τις στρατηγικές επιδιώξεις
και τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς επίσης και τις
δράσεις του ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο για τους πολίτες
της Κύπρου.

Με όραμα την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε
όλους τους πολίτες για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, το
Υπουργείο Υγείας επιδιώκει την αλλαγή και τη βελτίωση του
τομέα της υγείας στον τόπο μας, ώστε αυτός να προσφέρει
το βέλτιστο προς τον πολίτη μέσω των μεταρρυθμίσεων του
συστήματος υγείας. Προς την επίτευξη του στόχου, το Υπουρ-
γείο Υγείας προχωρεί σε σειρά εκπαιδευτικών και τεχνοκρα-
τικών συναντήσεων για αλλαγή της δημόσιας διοίκησης της
Υγείας.

«Στόχος», είπε ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής,
«είναι μέσα από εργαστήρια στρατηγικού σχεδιασμού να βελ-
τιώσουμε την ικανότητα των Διευθυντών και του προσωπι-
κού του Υπουργείου μας για διοικητική, διευθυντική και ηγε-
τική ανάπτυξη, με σκοπό να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και
την κουλτούρα μας αλλά και να υιοθετήσουμε διεθνείς πρα-
κτικές για να διαχειριστούμε τις αλλαγές και να επιτύχουμε».

«Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο και για την επίτευξή του
δουλεύουμε όλοι μας άοκνα στο Υπουργείο. Η μεταρρύθμιση
του συστήματος υγείας στη χώρα μας και η εφαρμογή ενός
Γενικού Συστήματος Υγείας έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης.
Και θα υλοποιηθεί διότι αυτό έχει ανάγκη ο τόπος μας», υπο-
γράμμισε ο Υπουργός.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια εφαρμόζονται από την Κυ-
πριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την
PwC και το CIIM, στα πλαίσια του «Προγράμματος Εκπαί-
δευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική ανάπτυξη
της Δημόσιας Υπηρεσίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή
Κυβέρνηση. n

Από το Ενημερωτικό Δελτίο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Δι-
οίκησης

Επίκαιρο Επιστημονικό Συνέδριο της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης



Πέντε νέες υπερσύγχρονες κινητές
μονάδες αιμοδοσίας απέκτησαν οι
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του Υπουρ-

γείου Υγείας. Τα οχήματα παραδόθηκαν 
την περασμένη Πέμπτη στον Υπουργό
Υγείας από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του
ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης, στη
διάρκεια σεμνής τελετής στο Κέντρο Υγείας
Έγκωμης.

Παραλαμβάνοντας τις κινητές μονάδες αι-
μοδοσίας, ο Υπουργός Φίλιππος Πατσαλής,
αφού εξέφρασε ευχαριστίες προς τον ΟΠΑΠ
Κύπρου για τη χορηγία, εστίασε στη σημαν-
τικότητα της δωρεάς, αναφέροντας πως
ένας μεγάλος αριθμός αίματος συλλέγεται
από εξωτερικές αιμοδοσίες που διοργανώ-
νονται με τα κινητά συνεργεία αιμοδοσίας.
Η ευγενική αυτή δωρεά της εταιρείας
ΟΠΑΠ Κύπρου πρόσθεσε αυξάνει τις δυνα-
τότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας για επισκέψεις στις πόλεις και στα
χωριά της Κύπρου, για να εισπραχθεί η

αγάπη των εθελοντών αιμοδοτών που απλό-
χερα χαρίζουν το πολυτιμότερο δώρο, την
ίδια τη ζωή.

Ο Υπουργός με την ευκαιρία της παραλα-
βής των οχημάτων ευχαρίστησε θερμά τους
εθελοντές αιμοδότες που με την ανιδιοτελή
πράξη τους, χαρίζουν απλόχερα ζωή σε συ-
νανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ευ-
χήθηκε το παράδειγμα αυτό να γίνει τρόπος
ζωής για τον κάθε Κύπριο. 

Κάθε χρόνο προσφέρονται στον τόπο μας
πέραν των 60 χιλιάδων μονάδων αίμα. Ο
αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μεγάλος σε
αναλογία με τον πληθυσμό της Κύπρου, γε-
γονός που καταδεικνύει τη μεγάλη προσπά-
θεια που καταβάλλεται καθημερινά από τις
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του Υπουργείου
Υγείας, όπως και τη μεγάλη ευσυνειδησία
των εθελοντών και του Κύπριου αιμοδότη
που χωρίς αυτούς, η συλλογή αυτή δεν θα
ήταν εφικτή.

Οι πέντε νέες κινητές μονάδες αιμοδοσίας,
μία ανά επαρχία, θα χρησιμοποιούνται για τη
λήψη αιμοληψίας σε παγκύπρια βάση. Οι μο-

νάδες έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης αι-
μοληψίας από έξι εθελοντές η κάθε μια. n
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Πέντε νέες υπερσύγχρονες κινητές μονάδες αιμοδοσίας 
απέκτησε το Υπουργείο Υγείας με δωρεά ΟΠΑΠ

Ανακοινώθηκαν την περασμένη Πα-
ρασκευή σε συνέντευξη Τύπου, οι
νέες υπηρεσίες των Κυπριακών Ταχυ-

δρομείων που περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Το-
πικών Ταχυμεταφορών “PostExpress”, Εφαρ-
μογή για έξυπνα κινητά (Smartphone appli-
cation) και Υπηρεσία “Santa2me” για
μεταφορά της αλληλογραφίας του Αγίου
Βασίλη προς τα παιδιά.

Η νέα Υπηρεσία “PostExpress” προσφέρε-
ται σε συνεργασία με την εταιρεία “Kronos
Express” σε πάνω από 60 σημεία εξυπηρέτη-
σης, ενώ θα εξυπηρετούνται με καθημερινές
ανταποκρίσεις 82 κοινότητες, παγκύπρια. Η
Υπηρεσία “Post Express”, αξιοποιώντας την
τεχνολογία, παρέχει τη δυνατότητα ιχνηλά-
τισης των αντικειμένων (Track & Trace)
καθώς και την ειδοποίηση άφιξης και παρά-
δοση τους, μέσω τηλεφωνικού μηνύματος
(SMS).

Η Εφαρμογή για έξυπνα κινητά των Κυ-
πριακών Ταχυδρομείων (Smartphone appli-
cation), παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό,

κατόχους τηλεφώνων νέας γενιάς, να ενη-
μερώνεται για ένα ευρύ φάσμα πληροφο-

ριών, όπως ιχνηλάτηση ταχυδρομικών αντι-
κειμένων (Track & Trace), ταχυδρομικά τέλη
και ταχυδρομικούς κώδικες, προσφερόμενες
υπηρεσίες και προϊόντα, τις οδούς των Τα-
χυδρομικών Γραφείων, καθώς και τη δυνα-
τότητα επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέν-
τρο, στον αριθμό 77778013.

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, τα
Κυπριακά Ταχυδρομεία συνεχίζουν την πα-
ράδοση να μεταφέρουν την αλληλογραφία
των παιδιών στον Άγιο Βασίλη. Φέτος όμως
πρωτοπορούν με τη νέα δωρεάν υπηρεσία
“Santa2me”. Η Υπηρεσία “Santa2me” επιτρέ-
πει στους γονείς να συντάξουν, ηλεκτρονικά,
την επιστολή του Άγιου Βασίλη προς τα παι-
διά τους, η οποία αναφέρεται προσωπικά
στα δώρα που θα παραλάβουν από τον Άγιο
Βασίλη τη νύχτα των Χριστουγέννων. Τα
Κυπριακά Ταχυδρομεία εκτυπώνουν την επι-
στολή σε ειδικό γιορτινό επιστολόχαρτο και
φάκελο και ταχυδρομείται στα παιδιά. Η
πλατφόρμα “Santa2me” αναπτύχθηκε και
παρέχεται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία και

την εταιρεία «Com2go» και παρέχει επίσης
τη δυνατότητα αποστολής γραμμάτων προς
τον Άγιο Βασίλη από τα παιδιά, όπως και τη
ζωντανή επικοινωνία των παιδιών με τα ξω-
τικά του Αγίου Βασίλη. Η πλατφόρμα βρί-
σκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.santa2me.com.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Συγ-
κοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης,
χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλον-
ται για ανταπόκριση των Κυπριακών Ταχυ-
δρομείων στις νέες συνθήκες της ταχυδρο-
μικής αγοράς, με την εισαγωγή νέων καινο-
τόμων υπηρεσιών, καθώς και βελτίωση του
επιπέδου εξυπηρέτησης. Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε στον στρατηγικό στόχο του Υπουρ-
γείου του, για Διοικητική και Οικονομική αυ-
τονόμηση των Κυπριακών Ταχυδρομείων, η
οποία ευελπιστεί να καρποφορήσει μέχρι το
τέλος του 2015, έτσι ώστε, μέσα από τις ανα-
γκαίες αλλαγές που θα επέλθουν, να συνεχί-
σουν απρόσκοπτα το έργο τους. n

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρουσίασαν τις νέες τους υπηρεσίες

Xριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά
από το Τμηματικό Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:30 πμ. και η δεύτερη η ώρα 11:45 πμ. στην Κεντρική Σκηνή
Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Οι μπλε ιστορίες της κόκκινης καρ-
διάς» του Λουκά Πραστίτη σε σκηνοθεσία Αίγλης Σπυριδάκη. Πριν από την παρουσίαση
του έργου ο Κωμικόταχυδακτυλουργός Steve Magic θα διασκεδάσει τα παιδιά. Την ίδια
μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευρεθούν. 

Με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα. Εισιτήρια εισόδου προς €3.00
μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από το
συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο Αρχείο της Οργάνωσης μας, στον 3ον όροφο, τηλ. 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης 99414162 Ιωάννης Όθωνος 99540647
Δέσπω Λεχνού 99521178 Μάκης Πελεκάνος 99453680
Πηνελόπη Πέτσα 99459353 Ανδρέας Κανάρης 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Ο Juncker «επιβιώνει» και ενισχύεται
από την πρόταση μομφής

Η Γερμανία «πρωταθλήτρια στις μίζες»
στην Ευρώπη

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έχει
εξετάσει από το 1999, 427 περιπτώσεις «δωροδοκιών» ξένων επι-
χειρήσεων. Στην Ευρώπη, η Γερμανία φαίνεται να έχει υποστεί το
μεγαλύτερο πλήγμα από τις «μίζες».

Το φαινόμενο της διασυνοριακής δωροδοκίας δεν είναι κάτι μο-
ναδικό στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σύμφωνα με έκθεση του
ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου, σχεδόν το ήμισυ των

περιπτώσεων δωροδοκίας εμπλέκουν δημοσίους υπαλλήλους των αναπτυγμένων κρατών.
Η έκθεση σημειώνει ότι οι περισσότερες διεθνείς δωροδοκίες προέρχονται από μεγάλες

εταιρείες, και γενικά προσφέρονται με αντάλλαγμα συμβάσεις με κρατικές ή υπό κρατικό
έλεγχο εταιρείες. Αυτή η πρακτική είναι κοινή στις αναπτυγμένες οικονομίες, και η πλειονό-
τητα όσων δωροδοκούν ή είναι παραλήπτες της δωροδοκίας, προέρχεται από τις πλούσιες
χώρες.

Οι πιο συχνοί «δικαιούχοι» των δωροδοκιών είναι υπάλληλοι κρατικών εταιρειών (27%)
και τελωνειακοί υπάλληλοι (11%). Ο στόχος, σε πάνω από το ήμισυ των υποθέσεων που διε-
ρευνήθηκαν από τον ΟΟΣΑ (57%), ήταν να κερδίσουν δημόσιες συμβάσεις ή εκτελωνισμό
(12%). Τέσσερις τομείς ξεχωρίζουν για την «ευαισθησία» τους για δωροδοκία: η εξορυκτική
βιομηχανία, κατασκευές, μεταφορές και logistics, καθώς και πληροφορική και τη επικοινωνία.

Στο 41% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, οι δωροδοκίες προσφέρθηκαν από τα ανώ-
τερα διοικητικά στελέχη εταιρειών, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να εμπλέκεται ο ίδιος στο
12% των περιπτώσεων. Η μεγαλύτερη δωροδοκία που προσδιορίστηκε από τον ΟΟΣΑ ήταν
1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν 128 καταδίκες για δωροδοκία, τις περισσότερες από κάθε
χώρα. Στη δεύτερη θέση είναι η Γερμανία, με 26, ακολουθούμενη από τη Νότια Κορέα με 11,
και την Ιταλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με έξι κάθε μία.

Η Γαλλία έρχεται στην έβδομη θέση, με πέντε καταδίκες, ένα στοιχείο που έχει καταστήσει
το Παρίσι αντικείμενο σοβαρής κριτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Φεβρουάριο, η
Κομισιόν δημοσίευσε μια έκθεση, στην οποία επεσήμανε την σπανιότητα των καταδικαστι-
κών αποφάσεων στη Γαλλία, και έθεσε σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του γαλλικού δι-
καστικού συστήματος.

Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει επίσης ότι η διαφθορά εντός της ΕΕ κοστίζει στην Ευ-
ρωπαϊκή οικονομία € 120 δισεκατομμύρια ετησίως, ή 1% του ΑΕΠ, ποσοστό ελαφρώς λιγό-
τερο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. n

Καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής του Junker που είχε κατατεθεί από 76 ευρωβουλευ-
τές μη εγγεγραμμένους και μέλη της πολιτικής ομάδας Ευρώπη
Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας. Με 461 ψήφους κατά,
101 υπέρ και 88 αποχές, οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν την
πρόταση μομφής κατά της ομάδας του Γιούνκερ λόγω του
σκανδάλου φοροαποφυγής στο Λουξεμβούργο.

Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι ο Juncker βγήκε πιο ενισχυμένος από την πρόταση μομ-
φής. Στις 22 Οκτωβρίου, όταν η Ευρωβουλή ενέκρινε την ομάδα του στην Κομισιόν, έλαβε 423
ψήφους υπέρ, 209 κατά και 67 αποχές.

Αντιδρώντας στην απόφαση της Ευρωβουλής, ο πρόεδρος του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber τόνισε ότι η πρόταση μομφής δεν στρεφόταν κατά του
Juncker αλλά κατά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η απόπειρα των ευρωφοβικών σήμερα να αποσταθεροποιήσουν τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ απέτυχε», είπε, κάνοντας παράλληλα επίθεση κατά του πρώτου μετεκλογικού «φλέρτ»
της Marine Le Pen με τον Βρετανό αντιευρωπαϊστή Nigel Farage. «Εάν Le Pen και Farage θέ-
λουν να συνεχίσουν τα μικροπολιτικά τους παιχνίδια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν θα το
επιτρέψει».

Συμπλήρωσε ότι ο Juncker με τις πρωτοβουλίες του κατά της φοροδιαφυγής, κατέστησε
σαφές ότι απαιτείται δράση, και έχει λάβει τα σωστά βήματα για το σκοπό αυτό. «Εμείς τον
υποστηρίζουμε πλήρως σε αυτήν την πορεία. Πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος στη φο-
ρολογική αδικία στην Ευρώπη. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των κρατών μελών. Αυτά είναι
υπεύθυνα για φορολογικά θέματα».

Αρχικά την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής την είχε λάβει η Ευρωπαϊκή Αριστερά,
ωστόσο δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Σημειώνεται
μάλιστα, ότι η Αριστερά είχε καταστήσει σαφές πως δεν επρόκειτο να δεχθεί υπογραφές από
«ακροδεξιούς» ευρωβουλευτές.

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Αριστερά τονίζει ότι η ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και
Άμεσης Δημοκρατίας «με τις ακροδεξιές υπογραφές τους» απέτυχε να εξασφαλίσει πλειοψη-
φία στην πρόταση μομφής, και υπογραμμίζει την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για την φορο-
διαφυγή στην ΕΕ από την Ευρωβουλή.

«Ζητούμε τη δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής για τη φορολογία,
καθώς και μια σωστή έρευνα σε φορολογικές αποφάσεις σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Το
πραγματικό σκάνδαλο είναι ότι η φοροδιαφυγή των εταιρειών είναι ως επί το πλείστον νο-
μικό στην ΕΕ, προκαλώντας έναν διαγωνισμό φοροδιαφυγής μεταξύ των κρατών μελών». n

Νέα εποχή για τις πολιτικές δικαιοσύνης
και εσωτερικών υποθέσεων

Η 1η Δεκεμβρίου αποτελεί ορόσημο για την αστυνομική και
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Από την ημέρα αυτή, 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος
της Συνθήκης της Λισαβόνας, ισχύουν οι κανονικές εξουσίες
της Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως και στους άλλους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ.

Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για ολόκληρο τον τομέα
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, επειδή θα

αρθούν οι σημερινοί περιορισμοί στον δικαστικό έλεγχο που ασκείται από το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα
των Συνθηκών στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Αυτό σημαί-
νει ότι η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει εάν δεν
εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα κράτη
μέλη.

Η πενταετής μεταβατική περίοδος έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επι-
τροπή να προετοιμάσουν λεπτομερώς αυτή την αλλαγή και να εξασφαλίσουν την ομαλή με-
τάβαση σε έναν νέο τρόπο νομοθέτησης και δικαστικού ελέγχου στον τομέα αυτόν.

Στις 28 Νοεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης προτάσεις για την κατάργηση 24 παρωχη-
μένων πράξεων στον ίδιο τομέα, επειδή είναι πλέον άνευ αντικειμένου ή αντικαταστάθηκαν
από άλλα μέτρα. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η Επιτροπή προτείνει να καταργηθούν από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα μέτρα που αναφέρονται στην πρόταση αυτή.

Η εξασφάλιση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης είναι ο βασικός στόχος
της ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1999, όταν άρχισε να ισχύει η Συνθήκη του Άμστερνταμ,
έγιναν πολλά για τη διασφάλιση μιας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης, προσηλωμένης στο
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και βασιζόμενης στη βούληση να υπηρετήσει τους
ευρωπαίους πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή έθεσε τα θεμέλια για έναν πραγματικά ευρωπαϊκό χώρο δι-
καιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη στην υπη-
ρεσία του ευρωπαίου πολίτη. Έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος: τα νέα δικαιώματα που
παρέχει η ΕΕ στα θύματα του εγκλήματος, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των κατηγορουμέ-
νων για δίκαιη δίκη και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων βελ-
τίωσαν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Στις 28 Νοεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις για την κατάργηση 24 παρωχημένων
πράξεων στον ίδιο τομέα, επειδή είναι πλέον άνευ αντικειμένου ή αντικαταστάθηκαν από
άλλα μέτρα. n

Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 
στη σουηδική πόλη Borås

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα
Άτομα με Αναπηρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης για το 2015 απονέ-
μεται στη σουηδική πόλη Borås.

Με την απονομή του εν λόγω βραβείο αναγνωρίζεται
ότι η ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση που
ακολούθησε η Borås για τη δημιουργία μιας πόλης προ-

σβάσιμης σε όλους· αποτελεί ένα καλό παράδειγμα τοπικής δράσης για την άρση των πολ-
λών εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερι-
νότητά τους.

Με την ευκαιρία αυτή, η κ. Marianne Thyssen, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση,
τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, επεσήμανε ότι:
«Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Η δημιουργία θέ-
σεων εργασίας και η προσβασιμότητα αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.»

Το βραβείο απονεμήθηκε κατά τη διάσκεψη που οργανώνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας. Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν άτομα με αναπη-
ρία, οργανώσεις εκπροσώπησής τους, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, φο-
ρείς παροχής υπηρεσιών, δεξαμενές σκέψεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες με
σκοπό να συζητήσουν σημαντικές πτυχές που αφορούν την απασχόληση, την προσβασιμό-
τητα και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης αποτελεί μία από τις δράσεις που προβλέπεται στο πλαί-
σιο της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία , στόχος της οποίας είναι η δημιουργία μιας
Ευρώπης χωρίς φραγμούς. Διοργανώνεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Από το 2010, 189 πόλεις έχουν συμμετάσχει σε 5 διορ-
γανώσεις του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης.

Φέτος το δεύτερο βραβείο κέρδισε το Ελσίνκι (Φινλανδία) Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε
στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).

Ειδική μνεία απονεμήθηκε σε πόλεις που είναι πρωτοπόροι όσον αφορά την προσβασι-
μότητα στο δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην τεχνολογία των πληροφοριών και
επικοινωνιών και στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κοινής ωφελείας. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ελληνικό μανιφέστο για πολιτική ένωση
της Ευρωζώνης

Την επιτάχυνση της πολιτικής ένωσης της Ευρωζώ-
νης προτάσσουν ως αναγκαία είκοσι γνωστοί Έλλη-
νες επιστήμονες και διανοούμενοι, συνυπογράφοντας
διακήρυξη με σκοπό να συνεισφέρουν στον διάλογο
που έχουν ξεκινήσει Γάλλοι και Γερμανοί συνάδελφοί
τους με τρία «Μανιφέστα για την πολιτική ένωση της
Ευρωζώνης».

Η αρχή αυτού του διαλόγου έγινε τον προηγούμενο
Απρίλιο, όταν οι είκοσι υπογράφοντες είχαν δηλώσει ότι στηρίζουν τη σχετική πρωτοβου-
λία που αναλήφθηκε από Γερμανούς και Γάλλους συναδέλφους τους, δεσμευόμενοι να κα-
ταθέσουν εν καιρώ τις απόψεις τους. Κι έτσι, ένα ελληνικό πλέον μανιφέστο δημοσιεύεται
στην «Athens Review of Books», που κυκλοφορεί ως συνεισφορά στον γενικότερο προβλη-
ματισμό που αναπτύσσεται.

Στο ελληνικό μανιφέστο, αφού υπογραμμίζεται ότι «υπογράφουμε ως πολίτες μιας ευρω-
παϊκής χώρας που υφίσταται τις σκληρότερες συνέπειες από την κρίση για την οποία η ίδια
δεν είναι άμοιρη ευθυνών», επισημαίνεται πως «μόνον η πολιτική ένωση της Ευρωζώνης
μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και να ενισχύσει τη νο-
μιμοποίησή της απέναντι σε αναδυόμενες τάσεις εθνικισμού και προστατευτισμού».

Σε κάθε ενότητα του μανιφέστου προτείνονται και συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη
των στόχων που ιεραρχούν οι είκοσι με έμφαση σε έναν κεντρικό: τη μεγέθυνση με παράλ-
ληλη σύγκλιση ιδίως των οικονομιών των βορείων χωρών με τις οικονομίες του ευρωπαϊκού
Νότου. n

Μοσκοβισί: Το ΔΝΤ πρέπει 
να παραμείνει στην Ελλάδα 

«Το ΔΝΤ πρέπει να παραμείνει, το χρειαζόμαστε για την
αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα», υποστηρίζει
ο επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί,
προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι μόνο εάν
αποδεχθεί νέες «υποχρεώσεις» πρόκειται να λάβει περαιτέρω
βοήθεια. Ειδικότερα, περαιτέρω βοήθεια για την Ελλάδα και
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ζητεί ο Πιέρ Μοσκοβισί, μι-

λώντας στη γερμανική «Süddeutsche Zeitung», υποστηρίζοντας ότι μιλάει «κάθε μέρα» με
τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο
αλλά και την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σχετικά με την κατάσταση στην Ελ-
λάδα.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle,  ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι μόνο εάν υλοποιήσει τα
συμπεφωνημένα και αποδεχθεί νέες «υποχρεώσεις» πρόκειται να λάβει περαιτέρω βοήθεια.
Kοινός στόχος είναι να μπορεί και πάλι η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της, «αλλά είμαστε
σύμφωνοι ότι η Ελλάδα χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια, αν μη τι άλλο και για να προστα-
τευθεί η ευρωζώνη» τονίζει ο επίτροπος. Επισημαίνει δε, ότι η επιθυμία της Αθήνας για απο-
χώρηση του ΔΝΤ δεν μπορεί να εκπληρωθεί. 

Σύμφωνα με την «Süddeutsche Zeitung» η ΕΕ επείγεται να «κλείσει» το ελληνικό ζήτημα
τις επόμενες μέρες.

«Αν δεν τα βρούμε επιτέλους με τους Έλληνες, την 1η Ιανουαρίου μας περιμένει μία νέα
ευρω-κρίση» τονίζουν πηγές από ευρωπαϊκούς διαπραγματευτικούς κύκλους στη γερμανική
εφημερίδα. n

Η Τουρκία, νέος εταίρος της Ρωσίας
μετά το τέλος του Southstream

Ο ρόλος της Ουκρανίας ως χώρας διέλευσης του ρωσι-
κού φυσικού αερίου «θα εκμηδενισθεί» προς όφελος της
Τουρκίας, δήλωσε ο επικεφαλής της Gazprom, Αλεξέι
Μίλερ, λίγες ημέρες αφού η Ρωσία ανακοίνωσε την εγκα-
τάλειψη του σχεδίου του αγωγού Southstream.

«Ο ρόλος της Ουκρανίας ως χώρας διέλευσης θα εκμη-
δενιστεί. Οι αποστολές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη

θα γίνονται από εναλλακτικές οδούς» εξήγησε ο Μίλερ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο
ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya 24.

Λάβαμε απλώς μία οριστική απόφαση για την δημιουργία εναλλακτικών οδών για τους
αγωγούς, πρόσθεσε αποκαλύπτοντας ότι στη θέση της Ουκρανίας, η Ρωσία ποντάρει στην
Τουρκία, «τον νέο στρατηγικό της εταίρο στον τομέα του φυσικού αερίου».

Η Τουρκία θα γίνει μία μεγάλη χώρα διέλευσης: περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα φυσικού αερίου θα διέρχονται από το έδαφός της, συνέχισε ο Μίλερ, κάνοντας
λόγο για την κατασκευή αγωγού που θα ξεκινά από την Τουρκία και θα διασχίζει τη Μαύρη
Θάλασσα.

Τη Δευτέρα στην Άγκυρα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την εγκατάλειψη του
προγράμματος South Stream, του ρωσο-ιταλικού αγωγού, ο οποίος, με τη συμμετοχή επτά
χωρών μελών, θα εξασφάλιζε την τροφοδοσία της ΕΕ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από την ουκρανική κρίση και αρχικά είχε ως στόχο τη διαφο-
ροποίηση των οδών εξαγωγής του ρωσικού φυσικού αερίου, παρακάμπτοντας την Ουκρανία,
μέσω της οποίας διέρχεται το ήμισυ των ρωσικών εξαγωγών αερίου προς την ΕΕ. n

Μια βαθμίδα πριν από τα «σκουπίδια»
υποβάθμισε ο S&P την Ιταλία

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s υποβάθμισε το κρα-
τικό αξιόχρεο της Ιταλίας απόψε από BBB σε BBB-, μόλις μια
βαθμίδα πριν από την κατηγορία των «σκουπιδιών», με στα-
θερή προοπτική, επικαλούμενος τον βραδύ ρυθμό της οικο-
νομικής της ανάπτυξης, την χαμηλή ανταγωνιστικότητά της
και τις αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του τεράστιου δημο-
σίου χρέους της. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται σοβαρό πλήγμα

για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία υπο-
σχόμενος να προωθήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να βγει η Ιταλία από
την ύφεση.

Ο S&P αναθεώρησε επίσης προς το χειρότερο τις προβλέψεις του για την πορεία της ιτα-
λικής οικονομίας, αναφέροντας ότι η ανάπτυξη το 2015 θα ανέλθει σε ένα ρυθμό μόλις 0,2%
και κατά μέσον όρο θα είναι 0,5% την περίοδο 2014-2017. Μόλις τον Ιούλιο, ο οίκος είχε επι-
βεβαιώσει την αξιολόγηση BBB της Ιταλίας και προέβλεπε ανάπτυξη κατά μ.ό. 1% την επό-
μενη τριετία.

Η οικονομία της Ιταλίας αναμένεται να συρρικνωθεί το 2014, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Πολλοί αναλυτές είπαν ότι τους εξέπληξε η υποβάθμιση της Ιταλίας από τον S&P, σημει-

ώνοντας ότι τα κόστη του δανεισμού της χώρας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, ιδίως ενό-
ψει της πιθανής έναρξης ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ. 

Ο S&P προέβλεψε ότι το χρέος της Ιταλίας, το οποίο ανέρχεται στο 132% του ΑΕΠ της κι
είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη έπειτα από αυτό της Ελλάδας, θα φθάσει τα 2,256 τρισεκ.
ευρώ στα τέλη του 2017. n

Προειδοποίηση Eurogroup σε Γαλλία,
Ιταλία, Βέλγιο για τον προϋπολογισμό

Το Eurogroup επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της Κομισιόν ότι
υπάρχει κίνδυνος οι προϋπολογισμοί της Γαλλίας, Ιταλίας,
Ισπανίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Μάλτας και Αυστρίας να πα-
ραβιάσουν τους κανονισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης. Ειδικά για Γαλλία και Ιταλία τονίστηκε ότι
πρέπει να λάβουν επιπλέον μέτρα για το 2015 και εκφράστηκε
ικανοποίηση για τη δέσμευσή τους ότι θα το κάνουν. 

Σε γενικές γραμμές το Eurogroup έκρινε ότι επτά κράτη-μέλη διατρέχουν τον κίνδυνο μη
συμμόρφωσης με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, οι τέσσερις σε προληπτικό σκέ-
λος (Μάλτα, Αυστρία, Βέλγιο και Ιταλία) και οι τρεις σε διορθωτικό σκέλος (Γαλλία, Πορτο-
γαλία και Ισπανία).

Τα παραπάνω προκύπτουν από το ανακοινωθέν που υιοθέτησε τη Δευτέρα το συμβούλιο
των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για τα 16 σχέδια προϋπολογισμού του 2015
χωρών μελών – διαδικασία από την οποία εξαιρούνται η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκον-
ται σε προγράμματα.

Σε ότι αφορά ειδικά τη Γαλλία το Eurogroup τονίζει ότι συμφωνεί με την εκτίμηση της Επι-
τροπής πως το σχέδιο προϋπολογισμού είναι σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες
του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. n

Σόιμπλε: «Η επεκτατική πολιτική είναι
αιτία προβλημάτων, όχι η λύση τους»

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε, δήλωσε ότι μία επεκτατική νομισματική και χρημα-
τοπιστωτική πολιτική αποτελεί αιτία οικονομικών προβλημά-
των και όχι τη λύση τους. Σχολιάζοντας την ιδέα σύμφωνα με
την οποία η οικονομική αδυναμία απαιτεί μία επεκτατική νο-
μισματική και χρηματοπιστωτική πολιτική, ο Σόιμπλε δήλωσε
πως «δεν είναι πεπεισμένος γι’ αυτό. Αντίθετα, είμαι της άπο-

ψης ότι αυτή η προσέγγιση δεν αποτελεί λύση, μάλλον είναι η αιτία (οικονομικών προβλη-
μάτων)», είπε.

Οι παρατηρήσεις του γερμανού υπουργού Οικονομικών συνδέονται με τις δηλώσεις του
προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι ο οποίος είπε ότι η τράπεζα
θα αποφασίσει στις αρχές του έτους εάν θα αναλάβει περαιτέρω δράση για την τόνωση της
οικονομίας της ευρωζώνης.

Σε πρόσφατες τοποθετήσεις του ο Μάριο Ντράγκι υπογράμμισε την προσήλωση της κεν-
τρικής τράπεζας στην στήριξη της οικονομίας της ευρωζώνης και υποστήριξε την ιδέα της
έκδοσης χρήματος για την αγορά τίτλων, όπως κρατικά ομόλογα.

Παράλληλα, ο κ. Ντράγκι προειδοποίησε επίσης ότι η εναντίωση της γερμανικής και άλλων
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων δεν θα αποτρέψει την ΕΚΤ από τη δέσμευσή της αυτή. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Έκθεση με έργα των μελών της πανεπιστημια-
κής κοινότητας. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Δάκης
Ιωάννου, στις 12.12.2014 

Μία πρωτότυπη έκθεση έργων τέχνης διοργα-
νώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο κάλεσε
τα πιο δημιουργικά μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά εκθέτοντας
τη δική τους εικαστική παραγωγή. Οι φοιτητές, το
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και
οι απόφοιτοι του Ιδρύματος κλήθηκαν να υποβά-
λουν μέχρι και τις 05 Δεκεμβρίου τα έργα τους, τα
οποία θα αξιολογηθούν και θα επιλεχθούν από
την οργανωτική επιτροπή της έκθεσης.

Ο πίνακας κοσμεί την αίθουσα συνεδριάσεων
της Συγκλήτου στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλή-
του Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τα έργα που θα
υποβληθούν θα  αφορούν σε οποιαδήποτε πλευρά

της εικαστικής δημιουργίας (π.χ. ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική, κ.λπ.), και επιπλέον, θα
πρέπει να είναι ενυπόγραφα και γνήσια και να μην αποτελούν αντιγραφή από οποιοδήποτε
άλλο υπαρκτό έργο. 

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης πρόκειται για μία πρω-
τοβουλία η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των «ανθρώπων» του Πανεπι-
στημίου Κύπρου  στις δράσεις που αναλαμβάνει. Αφενός πρόσθεσε θα προωθήσουμε για ακόμη
μία φορά την τέχνη στο ευρύ κοινό και αφετέρου θα φέρουμε κοντά όλα τα μέλη μας.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα τελέσει ο ευεργέτης του Πανεπιστημίου, γνωστός επιχειρη-
ματίας και συλλέκτης έργων τέχνης, κ. Δάκης Ιωάννου την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου
2014 και ώρα 12:00. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στον Αίθριο χώρο του Κτηρίου Συμ-
βουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το
κοινό μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2015. 

Για πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Εκδηλώσεων (τηλ.: 22894305). n

1η Έκθεση: Η εικαστική δημιουργία
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εικαστικό πρωινό για
τα παιδιά υπόσχεται η Ομάδα Τέχνης της ΠΟΕΔ
Λευκωσίας. Ξύλινες φιγούρες θα πάρουν χρώμα
και ζωή μέσα από εικαστικές δραστηριότητες (ζω-
γραφική, κολλάζ, χαρακτική, τύπωμα) με θέμα τα
«Δικαιώματα του Παιδιού». Η εκδήλωση είναι υπό
την αιγίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δι-
καιωμάτων του Παιδιού, κυρίας Λήδα Κουρ-
σουμπά.

Με θέμα «Εικαστικές δράσεις για παιδιά» η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάβ-
βατο 13 Δεκεμβρίου από τις 10π.μ. μέχρι 12 μεση-
μέρι, στο προαύλιο της εκκλησίας Παναγίας Φα-
νερωμένης στην παλιά Λευκωσία.

Η όλη διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία για τα παι-
διά να δημιουργήσουν και να μορφωθούν. n

Εικαστικό πρωινό αφιερωμένο 
στα δικαιώματα του παιδιού

Η χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εκδήλωση
«Prima di Natale» θα γίνει την Παρασκευή 19/12/2014
και ώρα 19.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής
Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» στην Λευκωσία. 

Διοργανώτρια της εκδήλωσης η Φανουρία Χαραλάμ-
πους μαζί με την ομάδα της.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίδειξη μόδας με δη-
μιουργίες της Φανουρίας Χαραλάμπους, και μοντέλα
της μπουτίκ Advance στην Λεμεσό.

Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν: Παναγιώτης Dan,
Δημήτρης Ττίφας, Σωτήρης Κωνσταντή, Μαρία Ψύχα,
Νατάσα Σωτηρίου, Ονησίφορος Διαμαντίδης και Χρι-
στίνα Παπαιωάννου.

Θα χορέψουν οι χορευτές της σχολής Reflection of
Dance & Art Χάρης Χριστοδούλου.

Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν στην
Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». n

Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική 
εκδήλωση «Prima di Natale»

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση προ-
βολής των Δρόμων του Κρασιού της Κύπρου
που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο
Λονδίνο από τον ΚΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου.
Την εκδήλωση προσφώνησε ο Ύπατος Αρμοστής
της Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ευρι-
πίδης Ευρυβιάδης. Στον χαιρετισμό του ο κ. Ευ-
ρυβιάδης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη παρά-
δοση της Κύπρου στην παραγωγή κρασιών,
καθώς και στη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχ-

θεί στη βελτίωση των τρόπων παραγωγής και επεξεργασίας του κυπριακού κρασιού, ιδιαί-
τερα τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Η Caroline Gilby, ειδική στα θέματα κρασιών, έκανε αναφορά στην ιδιαιτερότητα των κυ-
πριακών αμπελιών που σε αντίθεση με πολλά κρασιά μαζικής παραγωγής ανά το παγκόσμιο
δεν περιορίζονται στο επίπεδο της θάλασσας, αλλά ευδοκιμούν σε υψόμετρο και σε από-
κρημνες πλαγιές. 

Η κα Gilby εξήρε επίσης το γεγονός ότι ενώ διατηρούνται σαν κόρη οφθαλμού από τους
οινοποιούς οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής κρασιού, ταυτόχρονα γίνονται επενδύσεις,
σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις. Οι επαγγελματίες αυτοί,
είπε, καταρτισμένοι στα καλύτερα πανεπιστήμια και οινοποιεία του κόσμου, εργάζονται
σκληρά, με επιστημονική μέθοδο και συνέπεια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς
ποιοτικά βελτιωμένες και εκλεπτυσμένες μέθοδοι παραγωγής και επεξεργασίας κρασιών.

Ο Διευθυντής του ΚΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου Ορέστης Ρωσσίδης αναφέρθηκε στη σημα-
σία των Δρόμων του Κρασιού ως ένα ιδιαίτερο προσελκυστικό στοιχείο του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου, σε συνάρτηση με τις μοναδικές φυσικές ομορφιές και τα σημαντικά
ιστορικά και πολιτισμικά μνημεία του νησιού.

Κατά την εκδήλωση προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους (Άγγλους δημοσιογράφους
και τουριστικούς και ταξιδιωτικούς πράκτορες με δυνατότητες προβολής των Δρόμων του
Κρασιού) κυπριακά κρασιά που έχουν κερδίσει διεθνή βραβεία. 

Στην όλη εκδήλωση συνέβαλε αφιλοκερδώς η φιλανθρωπική οργάνωση Αλκυονίδες. n

Εκδήλωση KOT στο Λονδίνο
για τους Δρόμους του Κρασιού 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην έδρα της
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, στην Παλιά Αρχιεπισκοπή η
επιστημονική Ημερίδα «1974-2014, 40 Χρόνια Επαναπα-
τρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου», με συ-
νεργασία Οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Παρουσιάσεις έγιναν από ιστορικούς αρχαιολόγους και
νομικούς από Κύπρο, Ελλάδα, Αυστρία, Σαουδική Αραβία
και Γερμανία, με ανακοινώσεις για ενδιαφέρουσες διαστά-
σεις θεμάτων αρχαιοκαπηλίας και επαναπατρισμού. Γενικά
σε απολογισμό 40 χρόνων κατοχής τέθηκαν υπό εξέτασιν οι
επιτυχίες, αλλά και αδυναμίες και εξετάστηκαν οι δυνατό-
τητες βελτίωσης των πρακτικών. 

Οριοθετήθηκαν επίσης στόχοι όπως η ιστορική κατα-

γραφή, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμι-
κού πλαισίου, των στρατηγικών διεκδίκησης, η πληρέστερη
κατανόηση των δυσκολιών, αλλά και των δυνατοτήτων που
προσφέρονται στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και τονί-
στηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων,
αλλά και της προσέγγισης μὲ όρους κοινωνικών επιστημών
των φαινομένων και πρακτικών της αρχαιοκαπηλείας και πα-
ράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και τη διασύν-
δεσή τους με το εμπόριο τέχνης. 

Οι ανακοινώσεις περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και το θέμα
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που παραβιάζεται στις περι-
πτώσεις της προσβολής της θρησκευτικής ελευθερίας διά της
καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς. n

Ημερίδα για τον Επαναπατρισμό της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
διοργάνωσε η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

Τηλέμαχος Κάνθος 1910-1993
«το γυναικοπάζαρο», λάδι σε καμβά
34χ120



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. Μεσσήνιος ήρωας.
2. Υπάρχει και … αλγεβρική.
3. Δεν υπάρχει τάξη.
4. Είδος ψαριού – Λόγια το τραγούδι.
5. Σύνδεσμος – Ζημιά καταστροφή – Πα-
θογόνοι μικροοργανισμοί.
6. Τέτοια περιστατικά δεν δικαιολογούν
ανησυχία – Αθλητικός αγώνας.
7. Την τελευταία στιγμή – Μόριο – Επιφώ-
νημα.
8. Υπάρχουν και τέτοια σκάνδαλα – Πρό-
θεση (αρχ.).
9. Πιότρ …: μέγας μουσουργός.
10. Συντομογραφία του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος – Η άνοιξη (αρχ.) - … Φον
Βίσμαρκ: Γερμανός πολιτικός.
11. Η ακολουθία, η αλληλοδιαδοχή ομοειδών προσώπων ή πραγμάτων – Φρεντ …: βρα-
βευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χρήσιμες, αναγκαίες.
2. Από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς– Σε συντομογραφία στρατιωτική σχολή
της Ελλάδας.
3. Χώρα της Μέσης Ανατολής – Σκουλήκι που τρώει και καταστρέφει τα ξύλα.
4. « … Στίχοι »: Βιβλίο του Σάλμαν Ρούσντι.
5. Διπλό χορεύεται – Συνεχόμενα στη ..Λίμα – Διονυσία …: Ελληνίδα σκακίστρια.
6. Κούρδος ηγέτης – Ο αριθμός 71 με γράμματα.  
7. Ασπασία …..: από τις πρωτοπόρους της γυναικείας αντισφαίρισης στην Ελλάδα –  Τέφρα
8. Κρατίδιο στη Β/Α Ινδία – Έτσι αποκαλούν το Καστελλόριζο οι Τούρκοι.
9. Νησιώτικη (αρχ.) – Γουόλτερ …: Σκωτσέζος συγγραφέας και ποιητής.
10. Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – Αρχή ελληνικού παιάνα.
11. Το διασκόρπισμα – Αγγλική διάζευξη.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ανακοί-
νωση του αναφέρει ότι θεωρεί ανα-

γκαίο να ενημερώσει για τα ακόλουθα σε
σχέση με σημερινές δηλώσεις και δημοσίευμα
αναφορικά με τα στοιχεία του μηνός Νοεμ-
βρίου για τον αριθμό των ανέργων:

Η αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων
κατά τον Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον
ίδιο αριθμό κατά τον Οκτώβριο, θα έπρεπε να
ήταν αναμενόμενη εφόσον αποτελεί φαινό-
μενο επαναλαμβανόμενο και εποχικό, το
οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανα-
στολή εργασιών σε ξενοδοχειακές μονάδες
κατά τη χειμερινή περίοδο, στη διάρκεια της
οποίας οι σε αναστολή εργασίας ξενοδοχοϋ-
πάλληλοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Το
φαινόμενο αυτό συμβαίνει κάθε Νοέμβριο
αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το
Νοέμβριο 2013 ο αριθμός των ανέργων αυ-
ξήθηκε από 45.092 σε 49.334, το Νοέμβριο
2012 από 34.752 σε 39.522, το Νοέμβριο 2011

από 26.947 σε 31.826 κ.ο.κ.
Μέρος της αύξησης των ανέργων οφείλε-

ται επίσης και στην εγγραφή ως ανέργων
αριθμού δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι επέ-
λεξαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα από τη δη-
μόσια υπηρεσία. Εκείνο το οποίο αξίζει να
σχολιαστεί θετικά είναι η μείωση – για πρώτη
φορά από το 2007 – του αριθμού των εγγε-
γραμμένων ανέργων σε σύγκριση με ένα
χρόνο πριν, δηλαδή σε σύγκριση με το Νοέμ-
βριο 2013, κατά 3,5% ή 1.731 άτομα.

Επίσης, από τα στοιχεία που δόθηκαν από
τη Στατιστική Υπηρεσία, τα οποία αποτελούν
προβλέψεις, προκύπτει ότι η ανεργία παρου-
σιάζει μείωση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα
περυσινά επίπεδα και δικαιολογεί την αισιο-
δοξία μας ότι κατά το 2015 θα υπάρξουν θε-
τικές εξελίξεις και στο θέμα της ανεργίας, το
οποίο συνεχίζει να είναι πολύ υψηλά στην
προσοχή και την εργασία του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων. n

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας
για την αύξηση ανέργων το Νοέμβριο

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Νοέμβριο 2014 μειώθηκε κατά 0,45
μονάδες ή 0,38% και έφτασε στις

117,65 μονάδες σε σύγκριση με 118,10 τον
Οκτώβριο 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως σε
μειώσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών, του
υγραερίου, ορισμένων φρέσκων φρούτων
και των αεροπορικών ναύλων. Αυξήσεις ση-
μειώθηκαν στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυ-
σης, υπόδησης και των πατατών.

Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2014 μει-
ώθηκε με ρυθμό -0,2% σε σύγκριση με -0,5%

τον Οκτώβριο 2014 και -2,1% τον Νοέμβριο
2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2014, ο Δείκτης σημείωσε μείωση -1,3% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2013.

Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τε-
λευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία
μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο
χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολου-
θεί:

Δείκτης τιμών καταναλωτή 
για τον μήνα Νοέμβριο 2014

Η Ελληνική επικαιρότητα του Κώστα Μητρόπουλου

Από το Βήμα
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Υπουργείο Υγείας, με αφορμή τη
συνήθεια που επικρατεί αυτή την
εποχή από καταναλωτές να μαζεύουν

άγρια μανιτάρια, επιθυμεί να ενημερώσει για
τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν
για την υγεία από την κατανάλωση δηλητη-
ριωδών μανιταριών. 

Ιδιαίτερα σε περιοχές της υπαίθρου κα-
λούνται οι γονείς να συμβουλεύουν τα παι-

διά τους όπως αποφεύγουν το μάζεμα μανι-
ταριών, καθότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο
να μην αναγνωρίσουν τα εδώδιμα άγρια μα-
νιτάρια από τα δηλητηριώδη, τα οποία σε με-
ρικές περιπτώσεις δεν έχουν πολύ εμφανείς
διαφορές και μόνο όσοι γνωρίζουν καλά το
αντικείμενο είναι σε θέση να τα ξεχωρίζουν. 

Ακόμη και η απόκτηση ειδικών συγγραμ-
μάτων και φωτογραφιών από το διαδίκτυο

δεν θεωρείται ασφαλής τρόπος ενημέρωσης
για να μπορεί κάποιος να στηριχτεί με βε-
βαιότητα μόνο στις πληροφορίες αυτές.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι
ακόμη και οι διάφοροι τρόποι μαγειρέματος
όπως και η χρήση υψηλών θερμοκρασιών,
δεν θεωρούνται διαδικασίες ικανές να αδρα-
νοποιήσουν τις δηλητηριώδεις ουσίες των μη

εδώδιμων άγριων μανιταριών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδει-

κνύουν και όσοι εκθέτουν προς πώληση τέ-
τοια μανιτάρια. Σε περίπτωση που εντοπι-
στούν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας να εμπορεύονται μη εδώ-
διμα είδη, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. n

Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από κατανάλωση άγριων μανιταριών

ΗΕπιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης
και Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC)
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρ-

μάκων (ΕΜΑ) έχει καταλήξει στο συμπέρα-
σμα ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το
Fluad, ένα εμβόλιο κατά της γρίπης το οποίο
παρασκευάζεται από την εταιρεία Novartis,
έχει προκαλέσει σοβαρά συμβάντα συμπερι-
λαμβανομένων θανάτων σε ένα μικρό
αριθμό ηλικιωμένων ασθενών στην Ιταλία
που έλαβαν το εμβόλιο. 

Οι πιο πάνω αναφορές οδήγησαν τον Ιτα-
λικό Οργανισμό Φαρμάκων (AIFA) στις 27
Νοεμβρίου 2014 στην αναστολή της κυκλο-
φορίας δύο παρτίδων του εμβολίου, ως προ-
ληπτικό μέτρο. Έχει διεξαχθεί έλεγχος των

παρτίδων και λεπτομερής ανάλυση των ανα-
φορών συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών όσον
αφορά την ηλικία, την κατάσταση υγείας και
τη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών που
επηρεάστηκαν.

Το Fluad χορηγείται σε ηλικιωμένα άτομα
(άνω των 65 χρόνων), ιδιαίτερα σε αυτά με
συνυπάρχοντα νοσήματα και που συγχρό-
νως βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επι-
πλοκών υγείας. Μετά την επανεξέταση των
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν, η PRAC κα-
τέληξε ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που
να αιτιολογεί τη σχέση ανάμεσα στα ανα-
φερθέντα θανατηφόρα συμβάντα και τη χο-
ρήγηση του Fluad.

Η αξιολόγηση της PRAC είναι καθησυχα-
στική καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνεχίζουν τις ετήσιες εκστρατείες
εμβολιασμού. Η γρίπη μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρή νόσο ή θάνατο ειδικά στα ηλι-
κιωμένα άτομα με χρόνια νοσήματα. Ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι οι
ετήσιες επιδημίες γρίπης οδηγούν σε περί-
που 3 με 5 εκατομμύρια περιπτώσεων σοβα-
ρών ασθενειών παγκοσμίως και σε περίπου
250.000 με 500.000 θανάτους. Τα εμβόλια
κατά της γρίπης αποτελούν τον πιο αποτε-
λεσματικό τρόπο στην πρόληψη της νόσου
και/ή των σοβαρών επιπλοκών που αυτή
μπορεί να προκαλέσει.

Το Fluad είναι εγκεκριμένο σε ένα αριθμό
κρατών στην Ευρώπη. Για την παρούσα εκ-
στρατεία εμβολιασμού, 4 εκατομμύρια δό-
σεων του εμβολίου Fluad έχουν διανεμηθεί
στην Ιταλία. Στην ΕΕ, στα πλαίσια της εκ-
στρατείας εμβολιασμού για το 2014/15, το
εμβόλιο έχει επίσης διανεμηθεί στην Αυ-
στρία, Γερμανία και Ισπανία.

Το εμβόλιο Fluad κατά της γρίπης δεν κυ-
κλοφορεί στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
ζητηθούν από τον ΕΜΑ τηλ.: +44 (0)20 7418
8427, E-mail: press@ema.europa.eu, ή στην
Κύπρο από τον Έφορο του Συμβουλίου Φαρ-
μάκων, τηλ.: 22608632. n

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το εμβόλιο Fluad 
κατά της γρίπης προκάλεσε θανάτους στην Ιταλία
Ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών

ΗΟικουμενική Διακήρυξη των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, υιοθετή-
θηκε από τη Γενική Συνέλευση του

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 10 
Δεκεμβρίου 1948, μετά τη λήξη του Β΄ Παγ-
κόσμιου Πολέμου, στη διάρκεια του οποίου
παραβιάστηκαν κατάφωρα τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και διαπράχθηκαν φρικτά εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας.

Με την ευκαιρία της 66ης επετείου της Οι-
κουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, επισημαίνεται και πάλι ότι στα
τριάντα άρθρα της, διαλαμβάνει τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, όπως το
δικαίωμα στη ζωή, την ασφάλεια, την ελευ-
θερία, την εκπαίδευση, την εργασία, την ισο-
νομία, που αποτελούν δικαιώματα όλων των

ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος,
γλώσσας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθή-
σεων. Αν και η Διακήρυξη δεν είναι νομικά
δεσμευτικό έγγραφο, αποτέλεσε τη βάση για
πολλές διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις,
τις περισσότερες από τις οποίες κύρωσε η
Κυπριακή Δημοκρατία, και άσκησε σημαν-
τική επίδραση σε εθνικά συντάγματα και δι-
καστικές αποφάσεις. 

Δυστυχώς, εξήντα έξι χρόνια μετά την υιο-
θέτηση της Διακήρυξης, οι ένοπλες συγ-
κρούσεις, η ανεξέλεγκτη χρήση βίας, οι μα-
ζικές εκτελέσεις ανθρώπων μαρτυρούν την
καταπάτηση στοιχειωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Η φτώχια και η πείνα που μα-
στίζουν την οικουμένη, φανερώνουν την
αδυναμία της διεθνούς έννομης τάξης να

προστατεύσει επαρκώς τα δικαιώματα του
ανθρώπου. 

Τρανό παράδειγμα καταφανούς παραβία-
σης των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί
και η πατρίδα μας, που εδώ και σαράντα
χρόνια υφίσταται τα δεινά της τουρκικής ει-
σβολής και κατοχής. Η καταστρατήγηση από
την Τουρκία θεμελιωδών δικαιωμάτων των
Κυπρίων, όπως το δικαίωμα της ελεύθερης
διακίνησης, εγκατάστασης και ιδιοκτησίας,
γίνεται κατά παράβαση τόσο της διακήρυξης
όσο και πληθώρας ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Επιπλέον, σήμερα η Τουρκία, παραβιάζοντας
το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική
της ζώνη, διεξάγει παράνομα θαλάσσιες

έρευνες.
Η σημερινή 66η επέτειος της διακήρυξης

μας δίνει την ευκαιρία για να καταδικάσουμε
τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων,
όπου κι αν συμβαίνουν αλλά ειδικότερα, κα-
ταδικάζουμε την από την Τουρκία σωρευτική
παραβίασή τους στην Κύπρο και διακηρύσ-
σουμε την αποφασιστικότητά μας για την
προάσπιση των δικαιωμάτων μας και κα-
λούμε, τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί για
τη θεμελίωση των αρχών της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
που εξακολουθεί να αποτελεί το κοινό ιδα-
νικό της ανθρωπότητας. n

(Από δήλωση στη Βουλή)

66 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα
της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Με σκόρερ το Ραφίκ Τζιμπούρ προς το τέλος του
αγώνα με την Ανόρθωση και με μέτρια παρουσία
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ο ΑΠΟΕΛ

κατάφερε να δραπετεύσει από το ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’
μπαίνοντας με το δεξί στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήμα-
τος. Οι ‘γαλαζοκίτρινοι’ έφθασαν στους 30 βαθμούς και συ-
νεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με απο-
λογισμό εννιά νίκες και τρεις ισοπαλίες. Η νίκη του ΑΠΟΕΛ
παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά και την ήττα του Απόλ-
λωνα στην Λάρνακα από την τοπική ΑΕΚ με 3-1, αφού ξέ-
φυγε από την ομάδα της Λεμεσού με πέντε βαθμούς περισ-
σότερους και εξακολουθεί να είναι το ακλόνητο φαβορί για
την κατάκτηση του τίτλου. Αντίθετα τα αισθήματα για την
‘Κυρία’ που κρατά με ικανοποίηση την όλη εμφάνιση της και
την απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα 0-1. Ο κόσμος
της ομάδας επέστρεψε στο γήπεδο, έχει αγκαλιάσει τους παί-
κτες, τη διοίκηση και την τεχνική ηγεσία και δείχνει να πι-
στεύει σε αυτή τη νέα αρχή που γίνεται. Ήταν η δεύτερη συ-
νεχόμενη ήττα για την Ανόρθωση που την άφησε στην 7η
θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς και που μετρά
πέντε νίκες, μία ισοπαλία και έξι ήττες.

Επόμενος αντίπαλος της ‘Κυρίας’ είναι η Ομόνοια και πάλι
εντός έδρας και η νίκη είναι κάτι περισσότερο από μονόδρο-
μος αν θέλει να έχει βλέψεις για την πρώτη εξάδα.

Με την ψυχή στο στόμα πήρε την νίκη εντός έδρας ο Ερμής
Αραδίππου, αφού δάμασε στο 10ό με πέναλτι την Δόξα Κα-
τωκοπιάς με 2-1. Έτσι οι Αραδιπιώτες, με τη νίκη τους αυτή,
διατηρήθηκαν στην 3η θέση με 23 βαθμούς, εκμεταλλεύτη-
καν την ήττα του Απόλλωνα και μείωσαν την μεταξύ τους
διαφορά στους δύο βαθμούς. Οι Λεμεσιανοί έχουν 25β και οι
Αραδιπιώτες 23 βαθμούς.

Απειλητικά ανέρχεται και η ΑΕΚ που με την νίκη της επί
του Απόλλωνα με 3-1, διατηρήθηκε στην 4η θέση με 21 βαθ-
μούς και όλο και βαδίζει με περισσότερη σιγουριά προς τον
στόχο της που είναι η πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πί-
νακα. Οι Λαρνακείς… τη βρίσκουν απέναντι στους Λεμεσια-
νούς, αφού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τους έριξαν
πεντάρια (5-2). Συνολικά ο Απόλλωνας δέχθηκε οκτώ γκολ
από την ΑΕΚ.

Η Ομόνοια επανήλθε στις επιτυχίες και έφθασε τους 11
βαθμούς και μόνη στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι
πράσινοι πήραν την νίκη στο 90΄+6΄, χάρις σ’ ένα γκολ του
πρώτου τους σκόρερ Μίκαελ Ποτέ, επί του Οθέλλου Αθηέ-
νου. Οι φιλοξενούμενοι, που επιδίωξαν το μηδέν παθητικό σ’
όλη τη διάρκεια του αγώνα, αφού αμύνονταν σθεναρά, για
άλλο ένα ματς δέχθηκαν το γκολ στις καθυστερήσεις.

ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα είχαν από ένα καλό ημίχρονο και
με το τελικό 1-1 πήραν από ένα βαθμό. Έτσι η ΑΕΛ απέτυχε
να κολλήσει δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτά-
θλημα και παρέμεινε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα
με 17 βαθμούς.

Η Νέα Σαλαμίνα που αγνοεί το τρίποντο εδώ και δύο πε-
ρίπου μήνες πήρε το δεύτερο της βαθμό, αφού στο διάστημα
αυτό δέχθηκε πέντε ήττες και παρέμεινε στους 13 βαθμούς.

Στο ‘Τάσος Μάρκου’, έδρα της Αγίας Νάπας έγινε το παι-
χνίδι με τον Εθνικό Άχνας. Μετά από ένα καλό γενικό αγώνα
οι δύο αντίπαλοι συμβιβάστηκαν στην λευκή ισοπαλία (0-0).
Ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποιά καμιά ομάδα, αφού εξα-
κολουθούν να είναι στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.
Χρυσό γκολ

Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που στέλνει την μπάλα στο
πλεκτό. Στο ντέρμπι στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ το κατά-
φερε ο ΑΠΟΕΛ με δράστη τον Ράφικ Τζιμπούρ στο 82΄, γε-
γονός που έδωσε τη δυνατότητα να πάρουν ένα σπουδαίο
‘διπλό’ και να αυξήσουν τη διαφορά τους στο +5 από τον
Απόλλωνα που στραβοπάτησε με την ΑΕΚ. Τρία γκολ φέτος
ο Αλγερινός και 9 βαθμοί για το ΑΠΟΕΛ. Αυτό κι αν είναι
ουσία.
Υπόταξε τον Θεό…

Μια ΑΕΚ να την πιεις στο ποτήρι. Πραγματοποιώντας την
καλύτερη της φετινή εμφάνιση και δείχνοντας πληρότητα σε
όλες τις γραμμές κέρδισε τον Απόλλωνα με σκορ 3-1 και ανέ-
βηκε στους 21 βαθμούς.

Αντίθετα, ο Απόλλωνας ήταν ασύνδετος σε όλες τις γραμ-

μές. Έχασε έδαφος στη διεκδί-
κηση του τίτλου, μένοντας στους
25 βαθμούς, πέντε βαθμούς πίσω
από το ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι μόνο
αυτό αλλά έδωσε και την ευκαι-
ρία στον Ερμή και ΑΕΚ που
ανέρχονται απειλητικά για την
διεκδίκηση της 2ης θέσης.
Πέμπτη σερί νίκη ο Ερμής

Μπορεί να χρειάστηκε 100
λεφτά για να πάρει τη νίκη, αλλά
τα κατάφερε ο Ερμής, με περιπε-
τειώδη τρόπο απέναντι στη
Δόξα.

Οι ‘φτεροπόδαροι’ επικράτη-
σαν της προσφυγικής Δόξας με
2-1 με γκολ σε νεκρό χρόνο, με
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του
Ντε Αζεβέδο. Οι γηπεδούχοι
είχαν προηγηθεί στο πρώτο ημί-
χρονο με γκολ του Ονίλο και οι
φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προ-
σωρινά με τον συνήθη ύποπτο
Ρικάρτο Φερνάντεζ.

Η νίκη του Ερμή ήταν η 5η συ-
νεχόμενη, γεγονός που δείχνει το
ανέβασμα και την ραγδαία βελτίωση της ομάδας. 
Έπαιζε με τη… φωτιά

Για ακόμη ένα παιχνίδι η Ομόνοια έπαιζε με τη φωτιά και
αυτός που έβγαλε τα… κάστανα ήταν πάλι ο Μίκαελ Ποτέ.
Φυσικά ο επιθετικός από το Μπενίν θα μπορούσε να γίνει ο
ήρωας πιο γρήγορα αλλά αστόχησε στο πέναλτι. Στο τέλος
της ημέρας αυτό που μετρά είναι οι τρεις βαθμοί που αφή-
νουν μόνη την Ομόνοια στην 5η θέση, αφού Ανόρθωση και
ΑΕΛ απώλεσαν βαθμούς.
Συμβιβασμός στο ‘Χ’

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Ένα απο-
τέλεσμα που δεν ήθελε πριν τον αγώνα καμία ομάδα αφού
και οι δύο ήθελαν το τρίποντο για τους δικούς τους λόγους.
Η ΑΕΛ δεν ξεκίνησε καλά το πρώτο ημίχρονο όπως και στον
αγώνα με τον Οθέλλο, κάτι που της στοίχισε. Αν στο ματς με
την ομάδα της Αθηένου βρήκε τη λύση στις καθυστερήσεις
δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο και με την Νέα Σαλαμίνα. Είχε
τις ευκαιρίες της, ωστόσο, τελικά έμεινε στην ισοπαλία. 

Η Νέα Σαλαμίνα μετά από μια σειρά άσχημων αποτελε-
σμάτων είχε ανάγκη μια καλή εμφάνιση και όλοι πιστεύουν
πως ο αγώνας  απέναντι στην ΑΕΛ μπορεί να αποτελέσει την
αφετηρία για να επανέλθει η ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν στο σκορ με κεφαλιά του Εζέ
στο πρώτο ημίχρονο και ισοφάρισε η ΑΕΛ στο 64΄ με σουτ
του Γκιντιλεγιέ.
Η συνέχεια

Η 13η αγωνιστική συνεχίζεται και πάλι με τρεις… δόσεις
αγωνιστικές, Σάββατο,  Κυριακή και Δευτέρα με πολλά
ντέρμπι, τόσο στην κορυφή της βαθμολογίας όσο και στον
πυθμένα.

Αρχή για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου με δύο ντέρμπι που
είχαν να κάνουν στην ζώνη του υποβιβασμού. Συγκεκριμένα
η Δόξα Κατωκοπιάς στο Μακάρειο θα φιλοξενήσει την Αγία
Νάπα και στο ‘Αμμόχωστος’ η Νέα Σαλαμίνα τον Οθέλλο.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’
η Ανόρθωση θα έχει για αντίπαλό της την Ομόνοια. Ένα παι-
χνίδι ανοικτό για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, χωρίς φαβορί
αλλά το τρίποντο είναι μονόδρομος για τους δύο αντιπάλους
που το έχουν άμεση ανάγκη για διαφορετικούς λόγους. Για
την ‘Κυρία’ θα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την εξάδα και
για τους πράσινους θα διατηρούν στην εξάδα και βγάζοντας
εκτός ίσως την Ανόρθωση.

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα έχουμε δύο ντέρμπι για
τους πρωτοπόρους στον βαθμολογικό πίνακα, που τα απο-
τελέσματά τους ίσως φέρουν διαφοροποιήσει βαθμολογικά.

Ο ΑΠΟΕΛ θα έχει για αντίπαλό του την ΑΕΚ στο ΓΣΠ. Οι
δύο αντίπαλοι προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες που
είχε σαν αποτέλεσμα οι γαλαζοκίτρινοι να διατηρηθούν μόνοι

και αήττητοι στην κορυφή και οι Λαρνακείς να είναι στην 4η
θέση με βλέψεις μέχρι και την 2η θέση που είναι ο Απόλλω-
νας.

Στο Τσίρειο ο Απόλλωνας υποδέχεται τον φορμαρισμένο
Ερμή που τον απειλεί με ήττα για να τον διαδεχθεί στην 2η
θέση. Αντίθετα αν τον κερδίσει θα αυξήσει την διαφορά στο
+5.
Μικρές Κατηγορίες
Συνωστισμός στα ψηλά

Η Καρμιώτισσα έκανε το καθήκον της και νίκησε με 4-1
την Ελπίδα Ξυλοφάγου, παραμένοντας μόνη πρώτη στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας με 24 βαθμούς.

Μεγάλο ενδιαφέρον και συνωστισμός παρατηρείται για τις
υπόλοιπες θέσεις μέχρι και την 6η θέση, αφού η διαφορά είναι
από ένα μέχρι τρεις βαθμούς και το πρωτάθλημα της Β΄ Κα-
τηγορίας παρουσιάζει πρωτόγνωρο ενδιαφέρον, πράγμα που
μέχρι τώρα δείχνει πως θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος.

Στον πυθμένα υπάρχει και εδώ η μικρή βαθμολογική δια-
φορά μεταξύ των ομάδων με εξαίρεση την ΑΠΕΠ Κυπερούν-
τας που όλα δείχνουν να είναι το πρώτο φαβορί για υποβι-
βασμό στην Γ΄ Κατηγορία.

Συγκεκριμένα η Ένωση Παραλιμνίου συνέχισε την ανοδική
της πορείας κερδίζοντας εκτός έδρας με 4-1 την Ένωση Νέων
Παρεκκλησιάς και με την νίκη της πέρασε για πρώτη φορά
φέτος στην 2η θέση με 22 βαθμούς.

Σπουδαίας σημασίας νίκη πέτυχε στο Τσίρειο ο Άρης που
κατάφερε και γύρισε τα εις βάρος του δεδομένα απέναντι
στην Ομόνοια Αραδίππου που την κέρδισε με 2-1. Η ‘ελαφρά
ταξιαρχία’ εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα στραβοπατήματα της
ΑΕΖ και της Πάφου και έτσι οι τρεις ομάδες έχουν από 21
βαθμούς.

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν στη Δερύνεια, η τοπική Αναγέν-
νηση και η ΑΕΖ Ζακακίου.

Πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός,
που νίκησε την ΕΝΑΔ μέσα στην Πόλη Χρυσοχούς με 2-1.
Στον Διγενή Ορόκλινης έπρεπε να περιμένουν έντεκα αγω-
νιστικές για να πετύχουν νίκη. Η ομάδα της Ομόκλινης επι-
κράτησε στην έδρα της 2-1 της ΑΠΕΠ Κυπερούντας και αν-
τικρίζει το μέλλον πιο αισιόδοξα.
Γ΄ Κατηγορία
Ανέβηκε ψηλά η ΠΑΕΕΚ

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι
της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας, η
οποία επικράτησε δύσκολα με 1-0 του πρωτοπόρου ΑΣΙΛ. Οι
κιτρινόμαυροι, με αυτή την επιτυχία, πλησίασαν την ομάδα
της Λύσης στους τρεις βαθμούς (ΑΣΙΛ 23 β.), εκμεταλλευό-
μενοι φυσικά και τις απώλειες βαθμών τόσο στο ΘΟΪ Λακα-
τάμιας όσο και του Χαλκάνορα Ιδαλίου.

Το ΘΟΪ έφερε λευκή ισοπαλία με τον Εθνικό Λατσιών στην
Λακατάμια και ο Χαλκάνορας εντός έδρας εξήλθε ισόπαλος
1-1 με την Ορμήδεια.

Πολύτιμους βαθμούς έχασε και ο Διγενής Ύψωνας αφού
έφερε λευκή ισοπαλία (0-0) εκτός έδρας με τον Αχυρώνα Λιο-
πετρίου και έπεσε στην 4η θέση με 18 βαθμούς.

Άλλη μια σπουδαία νίκη πανηγύρισε η ΜΕΑΠ Π. Χωριού
που κέρδισε με 1-0 την Αμαθούντα Αγίου Τύχωνα με 1-0 και
μπήκε στο κόλπο της… ανόδου, αφού είναι στην 6η θέση με
17 βαθμούς, τρεις πίσω από τη δεύτερη ΠΑΕΕΚ.
Δ΄ Κατηγορία
Κούρσα για τρεις

Η Ξυλοτύμπου, η Αλκή και ο Ηρακλής Γερολάκκου προ-
χώρησαν νικηφόρα και οδηγούν σταθερά την κούρσα του
πρωταθλήματος της Δ΄ Κατηγορίας και είναι τα τρία μεγάλα
φαβορί για την άνοδο.

Η Ξυλοτύμπου κέρδισε εκτός του Λένα με 3-0 και έχει 25
βαθμούς, όσους έχει και η Αλκή που νίκησε δύσκολα εκτός
του Λειβαδιακό με 1-2. Στην 3η θέση πέρασε ο Ηρακλής που
κέρδισε εντός έδρας το Φρέναρο με 3-2 και έχει 24 βαθμούς.
Στην 4η θέση είναι η Ολυμπιάδα Λυμπιών  που στραβοπά-
τησε εκτός έδρας με την Ελπίδα Αστρομερίτη και έμειναν στο
ισόπαλο 1-1 και στους 19 βαθμούς. Η Ελπίδα πέρασε στους
17β. και στην 6η θέση, αφού την πέρασε η ΑΕΝ με 18β. που
νίκησε την Κοκκινοτριμιθιά με 2-0, η οποία βρίσκεται στην
τελευταία θέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς. n

Ζητείται ανταγωνιστής για τον τίτλο. O ΑΠΟΕΛ θρονιάστηκε στην κορυφή!
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού

με την Τουρκία. 

Αντώνης�Σαμαράς,

Πρωθυπουργός�της�Ελλάδας.

Η ελληνοτουρκική συνεργασία δεν μπορεί

να βασίζεται σε προκλήσεις.

Αλέξης�Τσίπρας,

Πρόεδρος�του�ΣΥΡΙΖΑ.

Καμία συμφωνία ΑΟΖ στην Αν. Μεσόγειο

χωρίς την Τουρκία...

Αχμέτ�Νταβούτογλου,

Πρωθυπουργός�της�Τουρκίας.

Η Άγκυρα να εργαστεί για λύση του Κυ-
πριακού αν επιθυμεί να εμπλακεί στο διά-
λογο για θέματα ενέργειας. 
Νίκος�Χριστοδουλίδης,
Κυβερνητικός�Εκπρόσωπος.

Η Δύση αντιμετώπισε με απόλυτο κυνισμό

την ουκρανική κρίση. 

Βλαντιμίρ�Πούτιν,

Πρόεδρος�της�Ρωσίας.

Oι χώρες της Δύσης και η Ρωσία πρέπει να
αποφύγουν το ενδεχόμενο να χωριστούν
από νέα τείχη.
Φρανσουά�Ολάντ,
Πρωθυπουργός�της�Γαλλίας.

Οι ΗΠΑ και οι χώρες που υποστηρίζουν την
κυριαρχία και τα δικαιώματα της Ουκρανίας
δεν επιδιώκουν τη σύγκρουση.
Τζον�Κέρι,
ΥΠΕΞ�των�ΗΠΑ.

Η πολιτική που ακολουθεί η Γερμανίδα καγ-
κελάριος παραπέμπει στον στρατηγό που
κατέκτησε σχεδόν όλη την Ευρώπη το 19ο
αιώνα.
Βόλφγκανγκ�Σόιμπλε,
ΥΠΟΙΚ�Γερμανίας.

μοιράζει�εκατομμύρια
βοηθά�τον�τόπο�μας

Tο�Kρατικό�Λαχείο

Στην Επίσημη Εφημερίδα της 26ης Νοεμβρίου δημο-
σιεύτηκε Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Χρηματοοικονο-
μικού Επιτρόπου Παύλου Θ. Ιωάννου σχετικά με την

υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους χρεώστες για σκοπούς
διορισμού διαμεσολαβητή για αναδιαρθρώσεις Πιστωτικών
Διευκολύνσεων.

Διευκρινίζεται ότι ο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματο-
οικονομικής Φύσεως δίδει στον Επίτροπο αρμοδιότητα για
ανάληψη διαμεσολάβησης μεταξύ του χρεώστη και του αδει-
οδοτικού πιστωτικού ιδρύματος για σκοπούς αναδιάρθρω-
σης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Από το Παράρτημα της Ενημερωτικής Εγκυκλίου αναδη-
μοσιεύουμε τις γενικές πληροφορίες που αφορούν αίτηση
από φυσικά πρόσωπα για διορισμό διαμεσολαβητή για ανα-
διάρθωση πιστωτικής διευκόλυνσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με “τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του

Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικο-
νομικής Φύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο” (Ν.125(Ι)/2014), οι
αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομι-
κού Επιτρόπου διευρύνονται ώστε να
δικαιούται να διορίζει, στη βάση αίτη-
σης χρεώστη, διαμεσολαβητή ο
οποίος αναλαμβάνει τη διαμεσολά-
βηση μεταξύ του χρεώστη και του
Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύμα-
τος (ΑΠΙ), για σκοπούς αναδιάρθρω-
σης πιστωτικής διευκόλυνσης, όπως
ορίζεται στον πιο πάνω Νόμο.

Φυσικά πρόσωπα δύνανται να υπο-
βάλουν αίτηση προς τον Επίτροπο για
διορισμό διαμεσολαβητή, για σκο-
πούς αναδιάρθρωσης πιστωτικής δι-
ευκόλυνσης, με την καταβολή του αν-
τίτιμου των 20 Ευρώ νοουμένου ότι
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον προαναφερθέντα Νόμο για εξέταση και έγκριση της αί-
τησης από τον Επίτροπο. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι:

1. Η πιστωτική διευκόλυνση αφορά ποσό που δεν υπερ-
βαίνει κατά την ημερομηνία παραχώρησής της τα 350,000
Ευρώ (Μέρος VIA, άρθρο 14A).

2 Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:
ΔΕΝ έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρα-

τίας σχετικά με την πιστωτική διευκόλυνση,
ΔΕΝ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την πιστωτική διευ-

κόλυνση οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία,
ΔΕΝ ενεργοποιήθηκε διαδικασία πώλησης του ενυπόθη-

κου ακινήτου με πλειστηριασμό,
ΔΕΝ ενεργοποιήθηκε διαδικασία λήψης της κατοχής ή εκ-

ποίησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής
μίσθωσης (Μέρος VIA, άρθρο 14B(γ)).

3 Η αίτηση υποβάλλεται εντός 14 ημερών από την ημερο-
μηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει υποβάλει όλα τα σχετικά
οικονομικά στοιχεία προς το ΑΠΙ, τα οποία καθορίζονται
εκάστοτε στην “Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων”. Το γε-
γονός αυτό θα πρέπει να τεκμαίρεται από πιστοποιητικό που
οφείλει να εκδίδει το ΑΠΙ (Μέρος VIA, άρθρο 14Γ(2)).

4 Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβλήθηκε εντός του
πιο πάνω χρονικού πλαισίου, θα πρέπει να υποβάλλεται
εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το ΑΠΙ
υπέβαλε εγγράφως την πρώτη πρόταση αναδιάρθρωσης πι-
στωτικής διευκόλυνσης προς τον αιτητή. Το γεγονός αυτό θα
τεκμαίρεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην εν
λόγω πρόταση του ΑΠΙ (ΜέροςVIA, άρθρο 14Γ(2)).

5 Το ενυπόθηκο ακίνητο στην πιστωτική διευκόλυνση, ή σε
περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ακίνητο που είναι
αντικείμενο της εν λόγω μίσθωσης, χρησιμοποιείται ως κύρια
κατοικία του ιδιοκτήτη ή του μισθωτήγια τουλάχιστον έξι (6)
μήνες το χρόνο. Το γεγονός αυτό θα τεκμαίρεται από πιστο-
ποιητικό που εκδίδεται από τον κοινοτάρχη της περιοχής
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο (Μέρος VIA, άρθρο 14Α).

6 Ο χρεώστης δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και/ή δεν βρί-

σκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης (Μέρος VIA, άρθρο 14Α).
Πριν υποβάλετε την αίτησή σας βεβαιωθείτε ότι πληρούν-

ται οι πιο πάνω προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, παρακαλώ απευθύνεστε στις αναρτήσεις του ιστοχώρου
του Φορέα στο www.financialombudsman.gov.cy.
ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δυνάμει του άρθρου 26 του Νόμου84(Ι)/2010, πρόσωπο το
οποίο, κατά την παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε από
τους σκοπούς του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Οδηγιών εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή, παραπλανητική
ή απατηλή ως προς το ουσιώδες στοιχείο δήλωση ή αποκρύ-
πτει ουσιώδες στοιχείο ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδί-
ζει τη διενέργεια εξέτασης παραπόνου από το Φορέα, είναι
ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ
(€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Στην αίτηση δίδονται στοιχεία του αιτητή των πιστωτικών
διευκολύνσεων και του εμπλεκόμενου πιστωτικού ιδρύματος
και πρόταση αναδιάρθρωσης και οι λόγοι που ζητείται και

αναφέρονται και τα απαραίτητα πι-
στοποιητικά που πρέπει να επισυνα-
φθούν και περιλαμβάνουν:

1. Αντίγραφο της ταυτότητας/ δια-
βατηρίου του αιτητή.

2. Πιστοποιητικό από το ΑΠΙ ότι
κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης, ΔΕΝ έχει εκδοθεί απόφαση από
δικαστήριο της Δημοκρατίας ή βρί-
σκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικα-
σία λήψης ή κατοχής ή εκποίησης
ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο
χρηματοδοτικής μίσθωσης με βάση
τη σχετική νομοθεσία.

3. Δήλωση αιτητή ότι δεν έχει κη-
ρυχθεί σε πτώχευση και ότι δεν βρί-

σκεται υπό καθεστώς πτώχευσης.
4. Επισυνάψατε τη Δανειακή Σύμβαση που συνάψατε με το

ΑΠΙ.
5. Επισυνάψατε την κατάσταση των επιμέρους συμβάσεων

σε περίπτωση που οι διευκολύνσεις είναι περισσότερες της
μίας.

6. Επισυνάψατε σχετικό πιστοποιητικό από το ΑΠΙ ότι υπο-
βλήθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία όπως καθορίζονται από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τοΑΠΙ έχει ικανοποι-
ηθεί.

7. Εάν έχετε πρόταση από το ΑΠΙ τότε επισυνάψατε αντί-
γραφο της σχετικής πρότασης στην οποία να φαίνεται η ημε-
ρομηνία της υποβολής της.

8. Υποθήκη ή σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης του ακι-
νήτου για το οποίο σας παραχωρήθηκε η πιστωτική διευκό-
λυνση ως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 14Α.

9. Πιστοποιητικό ότι το ενυπόθηκο δάνειο είναι κύρια κα-
τοικία. n

Ενημερωτική Εγκύκλιος Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
για αίτηση για διορισμό διαμεσολαβητή αναδιάρθρωσης χρεών

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΟΣ ασκώντας τη διακριτική ευχέ-
ρεια που του παρέχει ο Νόμος για να 
εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους εκδίδει
την παρούσα Ερμηνευτική Εγκύκλιο η
οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων πολιτών για τον τύπο
της αίτησης την οποία θα πρέπει να συμ-
πληρώνουν και να υποβάλλουν στο γρα-
φείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
για σκοπούς διορισμού διαμεσολαβητή.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 13, 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Τ.Θ.25735, 1311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22848900 (κεντρικός αριθμός)
ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΑ (FAXES): 22660584, 22660118
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (WEBSITE)

www.financialombudsman.gov.cy
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL ADDRESS):

fin.ombudsman@financialombudsman.gov.cy
Το e-mail του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου είναι:

pioannou@financialombudsman.gov.cy.


