
Σε όλα τα δημοκρατικά συστήματα δημοσιοϋπαλληλι-
κού δικαίου η κατάληψη του ανώτερου βαθμού κάθε
νομοθετημένης οργανικής θέσης συντελείται με την

προαγωγή του υπαλλήλου και  αυτή συνοδεύεται με αυξη-
μένη μισθοδοσία, επειδή κατά κανόνα ο διορισμός σε ανώ-
τερη θέση συνεπάγεται διαφορετικά και πιο σοβαρά καθή-
κοντα και υποχρεώσεις. Σύμφωνα δε με τη νομολογία η
προαγωγή αποτελεί την ορθή μέθοδο αμοιβής (ηθικό και
υλικό κίνητρο) του άξιου και ικανού υπαλλήλου (ΣΕ
789/1990).  Πέραν τούτου η προαγωγή αφορά στην εύρυθμη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο στον ενδια-
φερόμενο υπάλληλο.   Και όπως είναι νομολογιακά κατοχυ-
ρωμένο η εκ των προτέρων παραίτηση από την προαγωγή ή
αποποίηση αυτής δεν συνεπάγονται έννομο αποτέλεσμα (ΣΕ
1067/1965, 3181/1967).  Εξάλλου, όπως έχει κριθεί, ορθά, η
γενική αρχή του διοικητικού δικαίου που απαιτεί να λει-
τουργούν οι δημόσιες Υπηρεσίες κανονικά, επιβάλλει την
πλήρωση των οργανικών θέσεων με την προαγωγή των δη-
μόσιων υπαλλήλων (ΣΕ 817/1983). Ευθυγραμμισμένος με το
καθεστώς αυτό είναι και ο ορισμός του όρου «προαγωγή»
βάσει της κυπριακής νομοθεσίας (άρθρο 26 του Νόμου 1 του
1990).

Με τη ψήφιση του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξή-
σεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιω-
ματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συν-
ταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014,
Ν.73(Ι)/2014, η μισθοδοσία σε περίπτωση προαγωγής εργο-

δοτουμένου στην κρατική
υπηρεσία και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα παραμένει η
ίδια με τη μισθοδοσία που κα-
ταβαλλόταν σε αυτόν αμέσως
προ της προαγωγής του. Πε-
ραιτέρω προβλέπεται ότι «σε
περίπτωση αφυπηρέτησης
του εργοδοτουμένου αυτού
κατά τη διάρκεια του παρόν-
τος Νόμου, η ανωτέρω ανα-
φερόμενη μισθοδοσία του
αποτελεί τις συνταξιοδοτικές
απολαβές του οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολο-
γισμό των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων κατά την αφυ-
πηρέτηση του».  

Με τον πιο πάνω Νόμο τροποποιήθηκαν οι περί της μη
Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων
στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και
στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2011 και
2012, Ν.192(Ι)/2011 και 185(Ι)/2012.  Στο προοίμιο του
Ν.192(Ι)/2011, ο νομοθέτης ορίζει με σαφήνεια την ανάγκη
που επέβαλε την υπό αναφορά ρύθμιση.  Ειδικότερα αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα:

«Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρα-
τία διέρχεται δύσκολη οικονομική περίοδο και προς απο-
φυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστα-
σης, καθίσταται αναγκαίο όπως περιορισθούν οι δαπάνες

του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών
και επειδή για τον ανωτέρω σκοπό καθίσταται αναγκαίο, με-
ταξύ άλλων, όπως μην παραχωρηθούν προσαυξήσεις και τι-
μαριθμικές αυξήσεις στις απολαβές και στις συντάξεις που
καταβάλλονται σε αξιωματούχους, εργοδοτουμένους και
συνταξιούχους της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
σχολικών εφορειών».

Με το Νόμο 73(Ι)/2014 το προοίμιο του βασικού τροπο-
ποιήθηκε με την προσθήκη των ακόλουθων δύο παραγρά-
φων:

«επειδή το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την εύρυθμη και
ομαλή λειτουργία της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα με την πλήρωση εκείνων μόνον των
κενών θέσεων, οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να πληρωθούν
ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και κα-
θηκόντων των θέσεων αυτών, γεγονός το οποίο υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της δεινής
κατάστασης των δημόσιων οικονομικών και αναστολής της
πλήρωσης θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και
προαγωγής με βάση τις διατάξεις του περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, όπως αυτός εκά-
στοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και επειδή κρίνεται
σκόπιμο όπως μη επιβαρυνθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι
αντίστοιχοι προϋπολογισμού από τη μισθοδοσία που αφορά
τέτοιες θέσεις».
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Συνέχεια στη σελ. 2

Η μισθοδοσία των προαγομένων

Σε άρθρο της η «Ημερήσια» τονίζει ότι
όπως όλα δείχνουν, η ώρα της κρίσης
για την ελληνική οικονομία έχει φτάσει
και είναι σχεδόν βέβαιο ότι τους επό-
μενους δύο μήνες θα υπάρξουν ρα-

γδαίες εξελίξεις. σελ. 3

Να μη χαθεί η ευκαιρία για την Ελλάδα

Διημερίδα με θέμα: «Ο Κυπριακός
Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-’59
στην Ελληνική Λογοτεχνία» πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα με την ευ-
καιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων

από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα. σελ. 12

Ο Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Oι ΗΠΑ έχουν υπάρξει σκληρές
απέναντι στις ελβετικές τράπεζες τα
τελευταία χρόνια, αλλά φαίνεται
πως οι Ελβετοί αξιωματούχοι θέλουν
να τις ανταγωνιστούν σε αυστηρό-

τητα, υιοθετώντας μάλιστα «αμερικανικό στυλ».  σελ. 11

Αυστηροί κανόνες για ελβετικές τράπεζες



Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια αιτιολο-
γία έτυχε δικαστικής κρίσης στην υπόθεση
Μαίρη Κουτσελίνη- Ιωαννίδη v. Δημοκρα-
τίας, συνεκδικαζόμενες Προσφυγές 740/11
κ.ά.. Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση
του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματού-
χων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011, Ν.
88(Ι)/2011, προβλήθηκε «η ανάγκη εκσυγ-
χρονισμού των συστημάτων συνταξιοδότη-
σης των κρατικών αξιωματούχων και η εξά-
λειψη του φαινομένου των πολλαπλών συν-
τάξεων. Η Πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου με απόφαση της ημερομηνίας
07.10.2014, έκρινε ότι το άρθρο 3(β) του Ν.
88(Ι)/2011 καταστρατηγεί το Άρθρο 23 του
Συντάγματος και επομένως είναι αντισυν-
ταγματικό, επειδή με αυτό τίθεται, δια
νόμου, ανεπίτρεπτος (δηλαδή μή προβλεπό-
μενος) περιορισμός σε περιουσιακό ή ιδιο-
κτησιακό δικαίωμα των αιτητών και συγκε-
κριμένα το συμβατικό, κεκτημένο και απο-
κρυσταλλωμένο δικαίωμα τους στη
σύνταξη, το οποίο πηγάζει από συμπλήρωση
υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση.  Ο περιορι-
σμός που τέθηκε στο άρθρο 3(β) του Νόμου
δεν είναι απαραίτητος, ούτε και δικαιολογεί-
ται, με βάση  τους σκοπούς που ρητά προ-
νοούνται στο Άρθρο 23.3 του Συντάγματος».

Αναντίλεκτα και η ρύθμιση αυτή παραβιά-
ζει το ατομικό δικαίωμα απόκτησης, κατο-
χής, απόλαυσης ή διάθεσης της ιδιοκτησίας
των επηρεαζομένων που προστατεύεται από
το Άρθρο 23 του Συντάγματος και επίσης τα
άρθρα 26 και 28 του Συντάγματος, ενόψει
του γεγονότος ότι συγκρούεται ευθέως με
την αρχή της μη διάκρισης των πολιτών με
βάση την κοινωνική τους τάξη και προ-
σβάλλει την ελευθερία του συμβάλλεσθαι.
Επίσης συγκρούεται και με το Διεθνές Σύμ-
φωνο Περί Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δι-
καιωμάτων το οποίο κυρώθηκε με το Νόμο
14/1969, στο άρθρο 7 του οποίου καθιερώ-
νεται το δικαίωμα κάθε προσώπου να απο-
λαμβάνει δίκαιους και ευνοϊκούς όρους ερ-
γασίας και ειδικότερα αντιμισθία που να
παρέχει σε όλους δίκαιο μισθό και ίσες
αποδοχές για εργασία ίσης αξίας, χωρίς
διάκριση οποιασδήποτε φύσης.  

Στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση
Μαίρη Κουτσελίνη- Ιωαννίδη v. Δημοκρα-
τίας, συνεκδικαζόμενες Προσφυγές 740/11
κ.ά., ημερομηνίας 07.10.2014 αναφέρθηκαν
τα ακόλουθα:

«Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας που δια-

σφαλίζεται από το Άρθρο 23 δεν είναι από-
λυτο αλλά καθορίζεται και ρυθμίζεται από
σχετικούς νόμους αναφορικά με αστικά δι-
καιώματα σε περιουσία.  Στερήσεις ή περιο-
ρισμοί του δικαιώματος αυτού. Όμως, δεν
μπορούν να επιβληθούν εκτός όπως προ-
βλέπεται από το Άρθρο 23 (Άρθρο 23.2).  Η
Τρίτη παράγραφος του Άρθρου 23 προβλέ-
πει ότι η άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτη-
σίας μπορεί να υποβληθεί, με Νόμο, εις
όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς, απολύ-
τως απαραίτητους προς το συμφέρον της δη-
μόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας ή
των δημοσίων ηθών ή της πολεοδομίας ή της
αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδή-
ποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγήν της δη-
μόσιας ωφέλειας ή προς προστασία των δι-
καιωμάτων τρίτων. Για κάθε τέτοιο όρο, δέ-
σμευση ή περιορισμό, ο οποίος μειώνει
ουσιωδώς την οικονομική αξία της επηρεα-
ζόμενης ιδιοκτησίας, θα πρέπει να καταβάλ-
λεται το ταχύτερο δίκαιη αποζημίωση, κα-
θοριζόμενη, σε περίπτωση διαφωνίας, από
πολιτικό δικαστήριο.

Το Άρθρον 28 του Συντάγματος προνοεί
ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου, της
Διοικήσεως και της Δικαιοσύνης και δι-
καιούνται να τύχουν ίσης προστασίας και με-
ταχείρισης (Άρθρον 28.1).  Για το άρθρο αυτό
υπάρχει πλούσια νομολογία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποίαν δεν
επιτρέπονται διακρίσεις μεταξύ ίσων και δε
επιτρέπεται η εξομοίωση των ανίσων».

Το  Άρθρο 26 του Συντάγματος έχει ερμη-
νευθεί  μεταξύ άλλων στην Αναφορά 2/96
μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και
της Βουλής των Αντιπροσώπων (1997) 2
ΑΑΔ 36 όπου, μεταξύ άλλων, είχαν λεχθεί τα
ακόλουθα:

«Στην Κύπρο, η νομολογία αναγνωρίζει
ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες
του ατόμου επενεργούν και προστατεύονται
έναντι πάντων - (βλ., μεταξύ άλλων Police v.
Georghiades (1983) 2 C.L.R. 33 και Αστυ-
νομία ν. Γιάλλουρου (1992)  2 Α.Α.Δ.

Η ελευθερία του «συμβάλλεσθαι» είναι
ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του αν-
θρώπου, το οποίο, όπως και κάθε άλλο θε-
μελιώδες δικαίωμα, προστατεύεται έναντι
πάντων. ΄Οπου το Σύνταγμα κατοχυρώνει
παράλληλα δικαιώματα, αυτά ερμηνεύονται
και εφαρμόζονται με τρόπο ο οποίος να
εναρμονίζει τους συνάλληλους σκοπούς
τους - (βλ. In re Efthymiou (1987) 1 C.L.R.
329. Δημοκρατία ν. Ford και άλλων - (Νο-
μικά Ερωτήματα 305 και 306 -
11/7/1995)[...]».

Την αρχή της ισότητας, όπως αυτή προ-
στατεύεται από το Άρθρο 28 του Συντάγμα-
τος,  εξειδικεύει το άρθρο 38 του Περί των
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου
Νόμου (Νόμος 158(Ι)/1999), σύμφωνα με
το οποίο: 

«η αρχή της ισότητας επιβάλλει στη διοί-
κηση την, κατά την άσκηση της διακριτικής
της εξουσίας, ίση ή ομοιόμορφη μεταχείριση
όλων των πολιτών που τελούν υπό τις ίδιες ή
παρόμοιες συνθήκες.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης παραβιάζε-
ται, όταν η διοίκηση αποφασίζει σε μια περί-
πτωση με τρόπο διαφορετικό από αυτόν με
τον οποίο αποφάσισε στο παρελθόν σε άλλη
παρόμοια περίπτωση, εκτός αν έχει αποφα-
σίσει να αλλάξει τακτική ως προς τον τρόπο
άσκησης της διακριτικής της εξουσίας. Στην
περίπτωση αυτή η διοίκηση πρέπει να δώσει
ειδική αιτιολογία για την απόφαση της να
αλλάξει τακτική». 

Σύμφωνα με τη Νομολογία του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ένα πρόβλημα δυσμενούς διάκρισης μπορεί
να δημιουργηθεί μόνο στις περιπτώσεις που
ένα πρόσωπο επιδιώκει να συγκρίνει τον
εαυτό του ή την περίπτωση του με άλλες
συγκρίσιμες ή ανάλογες περιπτώσεις ή όταν
βρίσκεται με μια σχετικά παρόμοια κατά-
σταση (“in a relevantly similar situation”) με
τους άλλους με τους οποίους γίνεται η σύγ-
κριση.

Διακρίσεις για τις οποίες υπάρχει μια αν-
τικειμενική και λογική δικαιολογία ή οι

οποίες βασίζονται σε μια διαφορά η οποία
έχει μια δίκαιη και κατάλληλη σχέση με την
προτεινόμενη διαφορά μεταχείρισης δεν
συνιστούν δυσμενή διάκριση.  Αυτό δε εξαρ-
τάται σε κάθε περίπτωση από το σκοπό και
τις συνέπειες του υπό εξέταση Νόμου, λαμ-
βανομένων υπόψη και των αρχών που επι-
κρατούν στις δημοκρατικές κοινωνίες (βλ.
Karen Reid, A practitioner’s guide to the Eu-
ropean Convention on Human Rights, 4th

edition, pages 363 et seq).
Αναμφίβολα το μέτρο που θέσπισε η εν

λόγω νομοθεσία για τη στοχευμένη ομάδα
των προαγομένων είναι αντισυνταγματικό
στη βάση της απόφασης της Πλήρους Ολο-
μέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην
υπόθεση Μαίρη Κουτσελίνη - Ιωαννίδη v.
Δημοκρατίας, αφού με τον υπό αναφορά
Νόμο έχει τεθεί ανεπίτρεπτος περιορισμός σε
περιουσιακό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα των
επηρεαζομένων. Πρόσθετα το υπό αναφορά
μέτρο είναι δυσανάλογο και αδικαιολόγητο
έχοντας υπόψη και τις επιτακτικές ανάγκες
της Δημόσιας Υπηρεσίας που οδήγησαν
στην ανάγκη υλοποίησης των εν λόγω προ-
αγωγών.  Η διαφοροποίηση του θεσμού της
προαγωγής με βάση τον εν λόγω Νόμο δη-
μιουργεί δικαιολογημένα το αίσθημα και το
συμπέρασμα δυσμενούς διάκρισης και αδι-
κίας σε βάρος των επηρεαζομένων οι οποίοι
μπορεί μεν να είχαν «δεκτεί» την προαγωγή
εξ ανάγκης αλλά θα στερηθούν το πλεονέ-
κτημα της αύξησης το οποίο έχουν άλλοι
προαχθέντες συνάδελφοι τους. n

Η μισθοδοσία των προαγομένων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού ανακοινώνει ότι η περίοδος της θερινής
ώρας για το 2015, τερματίζεται την Κυριακή, 25 Οκτω-

βρίου, η ώρα 4 π.μ. Κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρο-
λογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω.

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. n

Χειμερινή ώρα 
από την Κυριακή

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) 
Πωλείται 

τεμάχιο γης
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό τε-
μάχιο στους Αγίους Τρι-

μιθιάς, εμβαδόν 6060 τ.μ.
με δόμηση 60% κατάλ-

ληλο και για ενιαία ανά-
πτυξη, τιμή 320.000 ευρώ

το όλο. 
Πληροφορίες στο 

τηλ: 99302488 
Λοΐζος Προκοπίου.
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Η αξιολόγηση και το «χρέος» της κυβέρ-
νησης

Ο πρώτος γύρος έκλεισε λίγο μετά τα με-
σάνυχτα της Παρασκευής. Η κυβερνητική

πλειοψηφία, με τη
σύμφωνη γνώμη
σε μερικά άρθρα
και μεγάλου μέ-
ρους της αντιπο-
λίτευσης, ψήφισε

την πρώτη παρτίδα των προαπαιτούμενων
για την ενεργοποίηση της νέας δανειακής
συμφωνίας με τους εταίρους και δανειστές
μας. Αλλά όπως συνήθως ισχύει σε τέτοιες
περιπτώσεις, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Κι
αυτό είναι κάτι που οι πάντες γνωρίζουμε.
Τόσο οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμε-
νοι όσο και η πλειονότητα των πολιτών που
υποχρεωτικά θα σηκώσουμε το βάρος της
εφαρμογής τους.

Ολοταχώς τώρα για τη δεύτερη παρτίδα
των προαπαιτουμένων, που προβλέπει μέτρα
όπως οι προαναγγελθείσες παρεμβάσεις στο
Ασφαλιστικό. Προφανώς το περιεχόμενό
τους θα είναι αυτό που θα επηρεάσει καθο-
ριστικά το κλίμα ?πολιτικό αλλά και κοινω-
νικό? μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η σχετική
διαδικασία. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι κυ-
βερνώντες θα αξιολογήσουν σωστά το πρό-
βλημα και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια έτσι ώστε η προοπτική της συντα-
ξιοδότησης να μην απαξιωθεί και να μην
προσλάβει τον χαρακτήρα ενός εφιαλτικού
φινάλε για τη ζωή του κάθε εργαζόμενου.

Επόμενη επιδίωξη η θετική έκβαση της
αξιολόγησης, που θα ισοδυναμεί με την έμ-
μεση επιβράβευση των κυβερνητικών μέ-
τρων και θα συμβάλει ώστε να ανοίξει ο δρό-
μος για την είσπραξη των προβλεπόμενων 2
δισ. και κυρίως για τον μεγάλο στόχο της κυ-
βέρνησης που είναι η τήρηση εκ μέρους των
δανειστών της εκκρεμούσης και το 2012
υπόσχεσής τους για ρύθμιση του χρέους.
Που πολύ απλά σημαίνει ότι με επιμήκυνση
του χρόνου εξόφλησης και με μειωμένο και

σταθερό επιτόκιο θα καταστεί και πάλι βιώ-
σιμο.

Για την κυβέρνηση είναι το μεγάλο στοί-
χημα. Αν το κερδίσει, θα είναι σε θέση να
υποστηρίζει ότι ο κύριος στόχος της πολιτι-
κής της επιτεύχθηκε. Αν όχι, που θα συμβεί
αν οι εταίροι μεταθέσουν για αργότερα την
εκπλήρωση των υποσχέσεών τους, θα είναι
ανίσχυρη, πολιτικά γυμνή στις αιτιάσεις της
αντιπολίτευσης.

Αλλά αυτά ως προς τον χώρο της πολιτι-
κής. Γιατί υπάρχει ο χώρος στον οποίο κι-
νούνται οι απλοί πολίτες, που με την ολοένα
και μειούμενη προσέλευσή τους στις εκλο-
γικές κάλπες δείχνουν ότι αποστασιοποι-
ούνται από το λεγόμενο «πολιτικό παιχνίδι».
Περιμένουν την ελπίδα, αλλά όχι πλέον ως
υπόσχεση. Την περιμένουν ως αποτέλεσμα
συγκεκριμένων εξελίξεων και προοπτικών.

Που, ας μην αυταπατώνται στην κυβέρ-
νηση, είναι η ελπίδα που ακούει σε δύο μόνο
λέξεις: ανάπτυξη η πρώτη και δουλειές η
δεύτερη. Γιατί χωρίς αυτά τα δύο αποτελέ-
σματα, δεν υπάρχει πολιτική που να ενδια-
φέρει τον μέσο πολίτη.

«ΕΘΝΟΣ»,
18.10.2015

l Ζητείται ελπίς!
 

?

Μια καλή ευκαιρία που δεν πρέπει να
χαθεί 

Όπως όλα δείχνουν, η ώρα της κρίσης για
την ελληνική οικονομία έχει φτάσει. Οι κι-

νήσεις που γίνονται
στην Ελλάδα και το
εξωτερικό επιβεβαι-
ώνουν μια επιτάχυνση
στις διαδικασίες και

είναι σχεδόν βέβαιο ότι τους επόμενους δύο
μήνες θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις. Τόσο
στο επίπεδο της οικονομίας όσο και στη δια-
δικασία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζι-
κού συστήματος, η οποία συνδέεται άμεσα

με τη ρευστότητα στην αγορά και την επι-
βίωση χιλιάδων επιχειρήσεων.

Μέσα σ’ αυτόν τον «πυκνό» χρόνο, με-
ταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και
δεκαετίες δυστυχώς «στριμώχνονται» σε με-
ρικές εβδομάδες, γι’ αυτό και θα είναι ιδιαί-
τερα επώδυνες.

Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες,
οδηγείται με την πλάτη στον τοίχο σε απο-
φάσεις, οι οποίες θα πλήξουν μεγάλα τμή-
ματα του ελληνικού λαού. Θα οδηγήσουν σε
φτωχοποίηση χιλιάδων πολιτών, θα φέρουν
νέο κύκλο ύφεσης και ανεργίας, ειδικά αν
δεν συνδυαστούν με κινήσεις προσέλκυσης
ξένων επενδυτών και κεφαλαίων.

Παράλληλα, η ενίσχυση του τραπεζικού
συστήματος και οι αλλαγές που θα προκύ-
ψουν μετά τη νέα ανακεφαλαιοποίηση, θα
οδηγήσουν σε ριζικές ανατροπές στην
αγορά. Χιλιάδες επιχειρήσεις και η πραγμα-
τική οικονομία περιμένουν με αγωνία την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία βε-
βαίως συνδέεται με τη διευθέτηση των «κόκ-
κινων» δανείων. Ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο
που μπορεί να αλλάξει τον επιχειρηματικό
χάρτη της χώρας και που πρέπει να υλοποι-
ηθεί μέχρι το τέλος του έτους, αλλιώς το bail
in θα είναι αναπόφευκτο.

Τρία είναι τα γεγονότα που μπορεί να φέ-
ρουν τα πάνω - κάτω, τόσο στην αξιολόγηση
της οικονομίας όσο και στην ανακεφαλαι-
οποίηση.

Το πρώτο έχει να κάνει με τις κινήσεις του
Μ. Ντράγκι, ο οποίος και στη φάση αυτή κι-
νείται με φιλελληνική διάθεση, καθώς δεν
θέλει σε καμιά περίπτωση να προκληθεί πα-
νευρωπαϊκή τραπεζική κρίση. Η προσπάθειά

του να αποσυνδέσει την εκταμίευση 15 δισ.
προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τη
διαδικασία της αξιολόγησης θα ήταν μια με-
γάλη «ανάσα». Αρκεί, βεβαίως, να ξεπερα-
στεί ο «γερμανικός σκόπελος» που αντιδρά
και διατηρεί τη σκληρή γραμμή προς την Ελ-
λάδα.

Το δεύτερο είναι οι διαπραγματεύσεις για
το Προσφυγικό και τα «δώρα» που ετοιμά-
ζουν οι Ευρωπαίοι προς την Τουρκία. Στην
Αθήνα εκτιμούν ότι αν η Ε.Ε. μπορεί να
δώσει ανταλλάγματα στην Αγκυρα προκει-
μένου να φυλάξει καλύτερα τα σύνορά της,
γιατί να μην μπορεί να χαλαρώσει τους δη-
μοσιονομικούς κανόνες για την Ελλάδα που
πλήττεται καίρια από το προσφυγικό κύμα;

Και το τρίτο είναι η επίσκεψη Ολάντ στην
Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Αφού άφησε
στο παρελθόν τα «Ολαντρέου», η ελληνική
κυβέρνηση προσβλέπει στη γαλλική βοήθεια
στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για το
ελληνικό χρέος. Άλλωστε ο Γάλλος πρό-
εδρος διάκειται φιλικά προς την Ελλάδα,
κάτι που θα επιβεβαιώσει με την επίσκεψη
και τις συνομιλίες που θα έχει.

Είναι, επομένως, μια καλή ευκαιρία για την
κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία
και να πετύχει καλύτερους όρους και διευ-
κολύνσεις. Έτσι θα μπορέσει να ασκήσει κοι-
νωνική πολιτική και να απαλύνει τα μεγάλα
στρώματα του ελληνικού λαού που πλήτ-
τονται καίρια από τα μέτρα του τρίτου Μνη-
μονίου.

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
17.10.2015

l Δυστυχώς δεν υπάρχουν καλές ευκαιρίες.

Aπόψεις και σχόλια

Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο
οι προετοιμασίες βρεφοκομικού τμή-
ματος στο νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ

στη Λευκωσία (δίπλα από το Υπουργείο Οι-
κονομικών χώρος παλαιού Κυβερνητικού
Τυπογραφείου). Στο νέο Τμήμα θα φιλοξε-
νούνται βρέφη μέχρι 24 μηνών.

Για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της
απαιτούμενης προεργασίας για τη λειτουρ-
γία του νέου Τμήματος και για εκτίμηση του
συνολικού ενδιαφέροντος, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να συμπλη-

ρώσουν σχετικό έντυπο το οποίο να σταλεί
με fax στον αριθμό 22668639, ηλεκτρονικά
στο email: pasydy@cytanet.com.cy ή να πα-
ραδοθεί με το χέρι στα γραφεία της ΠΑ-
ΣΥΔΥ στον 3ο όροφο όχι αργότερα από τις
30 Νοεμβρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι στα νηπιαγωγεία μας οι
τιμές είναι πολύ προσιτές και επιχορηγημέ-
νες από την Οργάνωση μας. 

Έντυπο για συμπλήρωση είναι αναρτη-
μένο στην ιστοσελίδα ΠΑΣΥΔΥ
http://www.pasydy.org. n

Λειτουργία Βρεφοκομικού Τμήματος
στο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία

Σε συνέχεια της απόφασης του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου στις 2 Μαρτίου
2015 σχετικά με την ανταπόκριση δη-

μόσιων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις
πολιτών και μετά και τη συνακόλουθη εγκυ-
κλίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού της 14ης Μαίου 2015 η Κυ-
πριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε
συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού και το Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών διοργανώ-
νει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου εργαστήρι για
τους υπεύθυνους λειτουργούς τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης οι οποίοι με βάση την πιο
πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
έχουν ορισθεί σε κάθε Τμήμα/Υπηρεσία/Γρα-
φείο, πέρα, από τους υπεύθυνους λειτουρ-
γούς κέντρων τηλεξυπηρέτησης σε κάθε
Υπουργείο για σκοπούς αποτελεσματικότε-
ρης παρακολούθησης και βελτίωσης της τη-
λεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Στο εργαστήρι μπορούν να συμμετάσχουν
και λειτουργοί που έχουν οριστεί ως υπεύ-
θυνοι κέντρων τηλεξυπηρέτησης σε Υπουρ-
γεία / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες οι οποίοι δεν
παρακολούθησαν το σχετικό εργαστήρι που
πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου
2015. 

Το εργαστήρι  της ΑΔΔΠ της Τρίτης 3 Νο-
εμβρίου αποσκοπεί στην υποστήριξη της
αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των καθη-
κόντων των υπεύθυνων λειτουργών τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης. Θα αρχίσει στις  8.30
π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μ.μ. στα
γραφεία της Ακαδημίας. 

΄Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στο εργαστήρι πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική δήλωση ενδιαφέροντος που έχει
σταλεί με σχετική εγκύκλιο της ΑΔΔΠ στα
Τμήματα και Υπηρεσίες και η συμπληρωμένη
δήλωση να επιστραφεί στην Ακαδημία μέχρι
μεθαύριο Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. n

Εργαστήρι για υπεύθυνους 
κέντρων τηλεξυπηρέτησης
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ΗΠαγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
εορτάζεται στο πλαίσιο της «Εβδο-
μάδας Δράσης για τα Οστά και τις

Αρθρώσεις».
Η Εβδομάδας Δράσης για τα Οστά και τις

Αρθρώσεις ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με την
Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, συνεχίζεται
με την Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στή-
λης στις 16 Οκτωβρίου, με την Παγκόσμια
Ημέρα Τραύματος στις 17 Οκτωβρίου και
ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου με την
Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπό-
ρωσης (IOF) μέχρι το 2050 αναμένεται παγ-
κόσμια αύξηση των καταγμάτων ισχίου
στους άνδρες κατά 310% και στις γυναίκες
κατά 240%.  Η σιωπηλή αυτή επιδημία που
σύμφωνα με στοιχεία του IOF εμφανίζεται σε
μεγαλύτερη συχνότητα και φαίνεται να έχει
μεγαλύτερο κοινωνικό-οικονομικό αντί-

κτυπο από άλλες μάστιγες της εποχής μας
(όπως ο καρκίνος του μαστού, η υψηλή αρ-
τηριακή πίεση, ο διαβήτης κ.α.), συνήθως
διαγιγνώσκεται πολύ αργά και αφού έχει
προκύψει κάποιο κάταγμα.  H ελλιπής ενη-
μέρωση με συνέπεια την καθυστερημένη
διάγνωση φαίνεται ότι πυροδοτούν το πρό-
βλημα σύμφωνα με έρευνα του IOF σε 11

χώρες που έδειξε γενικευμένη άρνηση της
επίγνωσης του κινδύνου ανάπτυξης οστεο-
πόρωσης ακόμα και σε μεταεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες, έλλειψη διαλόγου με τον για-
τρό τους και περιορισμένη πρόσβαση σε διά-
γνωση και θεραπεία πριν την πρόκληση του
πρώτου κατάγματος.

Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους, είτε
άμεσα είτε έμμεσα, δεδομένου ότι ακόμα και
αν δεν πάσχει κάποιος υπάρχει πιθανότητα
να εμφανίσει στο μέλλον ενώ είναι πιθανό
να υπάρχει στον περίγυρό του άτομο που να
πάσχει. Τα νούμερα που έχουν δοθεί στη δη-
μοσιότητα επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό
αυτό, καθώς πλέον γίνεται λόγος για το 25-
35% των γυναικών και το 15-20% των αν-
δρών ηλικίας άνω των 50 ετών να έχει προ-
σβληθεί.
Στατιστικά Στοιχεία:

Οστεοπόρωση: Μεταβολικό νόσημα των

οστών, το οποίο χαρακτηρίζεται από μει-
ωμένη οστική μάζα (πυκνότητα του οστού)
και διαταραχή της μικρο-αρχιτεκτονικής
τους, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος.

Πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από
τους άνδρες.

Μία στις τρεις γυναίκες άνω των 50 ετών
υποφέρει από κατάγματα που προκλήθηκαν
από οστεοπόρωση.

Μία στις τρεις Ελληνίδες, νεότερες των 50
ετών, θα εμφανίσει οστεοπόρωση. Οι γυναί-
κες αυτές έχουν μειωμένη οστική μάζα -έν-
δειξη προδιάθεσης εμφάνισης της ασθέ-
νειας- γεγονός ωστόσο που αγνοούν στη
συντριπτική τους πλειονότητα αφού δεν κά-
νουν τον έλεγχο.

Αιτίες για την αύξηση της συχνότητας εμ-
φάνισης της οστεοπόρωσης είναι η κακή
διατροφή και η έλλειψη άσκησης. n 

Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης

Μελέτες κατέδειξαν ότι αυξάνεται
ανησυχητικά το ποσοστό των παι-
διών που έχουν οστεοπενία και θα

αποτελέσουν μια γενιά οστεοπορωτικών
ασθενών αύριο, αναφέρει, σε ανακοίνωση
του με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Οστεοπόρωσης η οποία γιορτάζεται στις 20
Οκτωβρίου κάθε έτους, το Γραφείο του Επι-
τρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.

«Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μια
δραματική αύξηση των κρουσμάτων καταγ-
μάτων που οφείλονται στην οστεοπόρωση
σε γυναίκες αλλά και σε άνδρες, και κυρίως
καταγμάτων του ισχίου, της σπονδυλικής
στήλης, του πήχη και του καρπού. Σύμφωνα

με το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (IOF)
μέχρι το 2050 αναμένεται παγκόσμια αύξηση
των καταγμάτων ισχίου στους άνδρες κατά
310% και στις γυναίκες κατά 240%. Η σιω-
πηλή αυτή επιδημία που σύμφωνα με στοι-
χεία του IOF εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συ-
χνότητα και φαίνεται να έχει μεγαλύτερο
κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο από άλλες
μάστιγες της εποχής μας (όπως ο καρκίνος
του μαστού, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο δια-
βήτης κ.ά.), συνήθως διαγιγνώσκεται πολύ
αργά και αφού έχει προκύψει κάποιο κά-
ταγμα», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η ελλιπής ενημέ-
ρωση με συνέπεια την καθυστερημένη διά-
γνωση φαίνεται ότι πυροδοτούν το πρό-

βλημα σύμφωνα με έρευνα του IOF σε 11
χώρες που έδειξε γενικευμένη άρνηση της
επίγνωσης του κινδύνου ανάπτυξης οστεο-
πόρωσης και περιορισμένη πρόσβαση σε
διάγνωση και θεραπεία πριν την πρόκληση
του πρώτου κατάγματος.

«Δεδομένων των πιο πάνω η ανάγκη εν-
τατικοποίησης όλων των προσπαθειών ενη-
μέρωσης του κοινού στο θέμα της οστεοπό-
ρωσης είναι επιτακτική. Η σωστή ενημέ-
ρωση του κοινού συνδέεται με τη πρόληψη
και έγκαιρη διάγνωση της νόσου, η οποία
συμβάλλει στην άμεση και αποτελεσματική
αντιμετώπισή της από τα πρώτα στάδια εκ-
δήλωσής της. Προς αυτή την κατεύθυνση
δεν θα πρέπει να προσανατολίζονται μόνο οι
Υπηρεσίες Υγείας του τόπου αλλά και οι
Σύνδεσμοι και Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις που εξειδικεύονται με το θέμα και απο-
δεικνύουν καθημερινά την έμπρακτη ευαι-
σθησία και αλληλεγγύη τους προς τους πά-
σχοντες συμπατριώτες μας», καταλήγει. n 

Όταν μιλάμε για οστεοπόρωση έχει
επικρατήσει η άποψη ότι αναφερό-
μαστε σε ηλικίες άνω των 50. Όμως

η οστεοπόρωση δεν είναι μια νόσος η οποία
προκύπτει ξαφνικά. Η φθορά της αντοχής
των οστών διαρκεί πάρα πολλά χρόνια μέχρι
να εκδηλωθεί πια με κάταγμα. Το σύνηθες δε
το πρόβλημα να ξεκίνησε από την παιδική
ηλικία όταν ο οργανισμός αναπτύσσει τα
οστά. 

Τα οστά μεγαλώνουν σε μέγεθος και δυ-
ναμώνουν κατά την παιδική ηλικία. Η ποι-
ότητα και ποσότητα της οστικής μάζας που
θα αποκτηθεί στην παιδική ηλικία, είναι κα-
θοριστικός παράγοντας για την υγεία του
σκελετού για όλη τη διάρκεια της ζωής.
Όσο περισσότερη οστική μάζα αποκτηθεί
κατά την εφηβική ηλικία, τόσο μεγαλύτερη
προστασία θα υπάρξει αργότερα στη ζωή
εναντίον της απώλειας οστικής πυκνότητας.

Η ουσιαστική, λοιπόν, πρόληψη της
οστεοπόρωσης αρχίζει από την παιδική και
εφηβική ηλικία. Αυτό συμβαίνει γιατί η
οστική μάζα παρουσιάζει ταχεία γραμμική
αύξηση κατά την νηπιακή, την παιδική και
την εφηβική ηλικία μέχρι και το 15ο – 20ο
έτος. Κατά την παιδική ηλικία, την εφηβεία
και τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, το
ασβέστιο είναι καθοριστικής σημασίας για
την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
οστικής πυκνότητας.

Η παιδική και η εφηβική ηλικία αποτελούν
κρίσιμες περιόδους για τη σωστή ανάπτυξη
και επιμετάλλωση των οστών. Στην διάρκεια
αυτής της περιόδου συμβαίνει ραγδαία ανά-
πτυξη των οστών και παρατηρείται τόσο αύ-
ξηση στο μέγεθος όσο και στην αντοχή τους.
Στις ηλικίες αυτές ο ρυθμός οστικής ανακα-
τασκευής είναι ιδιαίτερα έντονος, με στόχο
την ανάπτυξη του σκελετού και την προ-
σαρμογή των οστών στις συνεχώς αυξανό-
μενες μηχανικές απαιτήσεις.

Παρότι η οστική πυκνότητα μπορεί να συ-
νεχίσει να αυξάνεται μέχρι την ηλικία των 30
χρόνων, ο ρυθμός απόθεσης του ασβεστίου
είναι υψηλότερος κατά την εφηβεία. Σε ηλι-
κία 18 ετών, οι έφηβοι και των δύο φύλων
έχουν επιτύχει το 95-99% της μέγιστης οστι-
κής μάζας τους. Επομένως, αν ένα άτομο δεν

επιτύχει τη βέλτιστη μέγιστη οστική πυ-
κνότητα κατά την παιδική και εφηβική ηλι-
κία έχει περισσότερες πιθανότητες να πα-
ρουσιάσει στο μέλλον οστεοπόρωση. Η μέ-
γιστη οστική πυκνότητα που ορίζεται ως
«κορυφαία οστική πυκνότητα» αποτελεί κα-
θοριστικό παράγοντα οστεοπορωτικών κα-
ταγμάτων στην ενήλικη ζωή και επιτυγχάνε-
ται μεταξύ 25 και 30 ετών. Η κορυφαία
οστική πυκνότητα καθορίζεται κατά 60%
από γενετικούς παράγοντες και κατά 40%
από την επίδραση περιβαλλοντικών παρα-
γόντων και άλλων παραγόντων

Η κρίσιμη ηλικία για τα κορίτσια είναι τα
11-14 έτη και για τα αγόρια τα 13-17 έτη. Η
οστεοπόρωση (προσοχή όχι η οστεοπενία)
στα παιδιά είναι συνήθως δευτεροπαθής. Η
ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση, που είναι
σπάνια, έχει σιωπηλή πορεία και εκδηλώνε-
ται με μυοσκελετικούς πόνους, διαταραχές
βάδισης, οστικές παραμορφώσεις και κα-
τάγματα οστών. Η θεραπεία της ιδιοπαθούς
νεανικής οστεοπόρωσης περιλαμβάνει διά-
φορα φάρμακα, αλλά και φυσιοθεραπεία και
διαιτητικές οδηγίες

Πρέπει να τονίσουμε ότι από την κοιλιά
της μητέρας αρχίζει να εμφανίζεται η οστεο-
πενία. Τα γερά κόκαλα “χτίζονται” από την
ενδομήτρια ζωή, οπότε η διατροφή της μη-

τέρας παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση
ή μη της νόσου.

Για να προσδιοριστεί αν ένα παιδί έχει
οστεοπενία πρέπει να κάνει μια μέτρηση
οστικής πυκνότητος. Η ερμηνεία των μετρή-
σεων της οστικής πυκνότητας και των δει-
κτών οστικού μεταβολισμού παρουσιάζει
αρκετές δυσκολίες στην παιδική και εφηβική
ηλικία καθώς οι «φυσιολογικές» τιμές αλλά-
ζουν συνεχώς με την ηλικία και εξαρτώνται
από το φύλο, τα σωματομετρικά στοιχεία, το
στάδιο της εφηβείας και την εθνότητα του
παιδιού ή του εφήβου.

Η εξέταση είναι ανώδυνη και ακίνδυνη.
Εφόσον ένα παιδί βρεθεί ότι έχει οστεοπενία
τότε πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι που
μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση της
παιδικής οστεοπόρωσης μπορεί να βοηθή-
σει στην σκελετική ανάπτυξη του παιδιού
χωρίς προβλήματα, στο ύψος και την ποι-
ότητα του οστού.

Έχει παρατηρηθεί σε ότι σε παιδιά με οστε-
οπενία όπου δεν υπάρχει άλλη υποκείμενη
αιτία, η προοπτική είναι αρκετά ενθαρρυν-
τική. Φαίνεται ότι καθώς τα παιδιά μεγαλώ-
νουν, επανακτά το παιδί την φυσιολογική
οστική πυκνότητα, μετά από μερικά χρόνια.n
ΠΗΓΗ: MEDLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Αυξάνεται ανησυχητικά το ποσοστό παιδιών με οστεοπενία στην Κύπρο

Το παιδί σας μπορεί να έχει οστεοπενία; 
Πώς μπορεί να το καταλάβετε; Μπορεί να αντιμετωπιστεί;
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Η απόφαση (Κ. Παμπαλλής, Δ/της)
Ο αιτητής αμφισβητεί τον καθορισμό των

συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, όπως
αυτά υπολογίστηκαν από το Γενικό Λογι-
στήριο. 

Ο αιτητής προσλήφθηκε στην Αστυνομική
Δύναμη Κύπρου από την 1η Μαρτίου 1979,
και στις 17 Ιουλίου 2009 είχε προαχθεί σε
Λοχία.

Στις 4 Μαΐου 2012 υπέβαλε αίτημα για
πρόωρη αφυπηρέτηση, το οποίο έγινε απο-
δεχτό. Με επιστολή του Αρχηγού Αστυνο-
μίας ημερ. 11 Μαΐου 2012 γνωστοποιήθηκε
στον αιτητή η έγκριση του αιτήματος του και
προσδιορίστηκε ως ημερομηνία αποχώρησης
του από την Αστυνομία η 22 Ιανουαρίου
2013.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2012 δημοσιεύθηκε ο
περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύ-
τερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων
και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δια-
τάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012
(Ν. 216(Ι)/2012), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Το Γενικό Λογιστήριο προ-
έβηκε, σε υπολογισμό των συν-
ταξιοδοτικών ωφελημάτων του
αιτητή, με βάση τις πρόνοιες
του πιο πάνω Νόμου, γνωστο-
ποιώντας το με επιστολή ημερ.
28 Φεβρουαρίου 2013. Όπως
προσδιορίστηκε, από τους καθ’
ων η αίτηση, ο αιτητής αφυπη-
ρετώντας στις 22 Ιανουαρίου
2013 δικαιούτο στην καταβολή
εφάπαξ ποσού €93.476,41 και
ετήσιας σύνταξης €20.030,66.
Κατά τον πιο πάνω υπολογισμό
το Γενικό Λογιστήριο δεν έλαβε
υπόψη του οποιεσδήποτε πρό-
σθετες προσαυξήσεις.

Ο αιτητής με την παρούσα
προσφυγή αμφισβητεί την ορ-
θότητα της απόφασης των καθ’
ων η αίτηση με την οποία καθο-
ρίστηκαν τα ωφελήματα του,
και συγκεκριμένα προσβάλλει
τον υπολογισμό της σύνταξης του και του
εφάπαξ ποσού που δικαιούτο επειδή δεν είχε
ληφθεί υπόψη μία προσαύξηση.

Ισχυρίζεται ότι η απόφαση είναι αποτέλε-
σμα πλάνης περί το Νόμο, καθότι οι καθ’ ων
η αίτηση λανθασμένα ερμήνευσαν τις πρό-

νοιες του Νόμου 216(Ι)/2012 και δεν υπολό-
γισαν στη σύνταξη του τις προσαυξήσεις που
δικαιούται με βάση τον περί Συντάξεων
Νόμο του 1997 (Ν. 97(Ι)/97).

Ο αιτητής παραπέμπει στο άρθρο 3 του
Νόμου 216(Ι)/2012 το οποίο προβλέπει για
το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του Νόμου
και αναφέρει  ότι:

(1) Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η συγ-
κράτηση των δαπανών των επαγγελματικών
συστημάτων συνταξιοδότησης της κρατικής
υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιου-
δήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, ο παρών
Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με τα συνταξιο-
δοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων που κα-
ταβάλλονται δυνάμει του Κυβερνητικού Σχε-
δίου Συντάξεων ή σχεδίου συντάξεων όμοιου
με αυτό:

Νοείται ότι, όπου δεν γίνεται ειδική πρό-
βλεψη στον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να
ισχύουν οι πρόνοιες κάθε οικείου νόμου ή κα-
νονισμών.»

Στο άρθρο 7 του εν λόγω Νόμου προβλέ-
πονται τα ωφελήματα αφυπηρέτησης και
συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. Στο εδά-
φιο (4) του άρθρου 7 αναφέρεται ότι:

«(4) Κατά τον υπολογισμό των ωφελημά-
των αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας
για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου
2013 και μετά, δεν λαμβάνεται υπόψη οποι-
αδήποτε πλασματική υπηρεσία ή οποιεσδή-
ποτε πρόσθετες προσαυξήσεις, όπως αυτές
προνοούνται στο κυβερνητικό σχέδιο συντά-
ξεων:

Νοείται ότι, για την υπηρε-
σία πριν από την 1η Ιανουα-
ρίου 2013, θα εξακολουθούν
να εφαρμόζονται οι διατάξεις
του κυβερνητικού σχεδίου
συντάξεων.»[1]

Ήταν, επί του προκειμένου
ισχυρισμός του αιτητή ότι,
εφόσον ο Νόμος δεν προβλέ-
πει για προσαυξήσεις, αναφο-
ρικά με υπηρεσία πριν την 1η

Ιανουαρίου 2013, συνεχίζουν
να ισχύουν οι πρόνοιες του
περί Συντάξεων Νόμου, Ν.
97(Ι)/97. 

Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι,
εφόσον η προαφυπηρετική
του άδεια άρχιζε στις 19 Ιου-
νίου 2013 και τελείωνε στις
22 Ιανουαρίου 2013, οι καθ’
ων η αίτηση εσφαλμένα ερ-
μήνευσαν το άρθρο 7 του
Νόμου 216(Ι)/2012 και δεν
υπολόγισαν τις προσαυξήσεις

που δικαιούται αφού στο άρθρο 7(4) όπου
αναφέρεται ότι για υπηρεσία πριν την 1η Ια-
νουαρίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του
κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων. 

Οι καθ’ ων η αίτηση αντιπροτείνουν ότι,
κατά τον χρόνο αφυπηρέτησης του αιτητή

ίσχυε ο Νόμος 216(Ι)/2012 και επομένως
ορθά εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του συγκε-
κριμένου Νόμου.

Το ότι ο Νόμος 216(Ι)/2012 ίσχυε, κατά
τον χρόνο της αφυπηρέτησης του αιτητή,
και ότι αυτός θα έπρεπε να
εφαρμοστεί, δεν υπάρχει οποι-
αδήποτε αμφισβήτηση ή δια-
φορά. Η διαφορά έγκειται στην
ερμηνεία και εφαρμογή του
συγκεκριμένου άρθρου 7. Το
εδάφιο (4) του άρθρου 7 μιλά
για υπηρεσία μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2013 για την οποία
δεν θα λαμβάνονται υπόψη
πρόσθετες αυξήσεις, πλην,
όμως, για υπηρεσία πριν την 1η

Ιανουαρίου 2013 θα ισχύουν οι
υφιστάμενες διατάξεις του κυ-
βερνητικού σχεδίου.

Ο όρος «υπηρεσία» ερμηνεύε-
ται στο άρθρο 2 του περί Συν-
τάξεων Νόμου, ως η περίοδος
από την ημερομηνία που ο
υπάλληλος αρχίζει να λαμβάνει
μισθό για εκτέλεση καθηκόν-
των σε κρατική θέση μέχρι την
ημερομηνία που εγκαταλείπει
την κρατική υπηρεσία, χωρίς
την αφαίρεση οποιασδήποτε
περιόδου απουσίας με άδεια
χωρίς απολαβές.

Η υπηρεσία του αιτητή διαι-
ρείται σε δύο στάδια. Το πρώτο
αφορά την υπηρεσία του από
την ημερομηνία διορισμού του μέχρι την
1η Ιανουαρίου 2013 και το δεύτερο από την
1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 22 Ιανουαρίου
2013, ημερομηνία αφυπηρέτησης του.

Συναφώς, για την υπηρεσία που πρόσφερε
ο αιτητής πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, δια-
τηρούνται τα δικαιώματα και ωφελήματα
του ως είχαν. Αυτό σε συνδυασμό με το
άρθρο 9 του Ν. 216(Ι)/2012, το οποίο προ-
βλέπει για το υποχρεωτικό όριο ηλικίας αφυ-
πηρέτησης και το οποίο αναφέρει στην πα-
ράγραφο 2(γ) ότι «τα μέλη της Αστυνομίας,
τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόμου βρίσκονται σε
προαφυπηρετική άδεια, θα αφυπηρετήσουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες του κυ-
βερνητικού σχεδίου συντάξεων».

Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί Συν-
τάξεων Νόμου, Ν. 97(Ι)/97 προβλέπει ότι
σύνταξη, εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα χορη-
γούμενο δυνάμει του Νόμου αυτού υπολογί-
ζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες που ισχύουν
την ημερομηνία αφυπηρέτησης του κρατι-
κού υπαλλήλου.

Όπως αναφέρεται στην Α.Ε. 126/2010, Δη-
μοκρατία ν. Παπαγιάννη, ημερ. 25 Ιουνίου
2015:

«Το πιο πάνω λεκτικό εφαρμοζόμενο στα
υπό κρίση δεδομένα καθιστά επιβεβλημένη τη
χορήγηση της σύνταξης, του εφάπαξ ποσού ή

του φιλοδωρήματος που ο υπάλληλος δι-
καιούται κατά την ημερομηνία αφυπηρετή-
σεως του. Ο υπολογισμός γίνεται βεβαίως επί
των μισθολογικών δεδομένων της θέσης την
οποία κατείχε ο υπάλληλος κατά την αφυπη-

ρέτηση του.»
Τα συνταξιοδοτικά ωφελή-

ματα που ίσχυαν για τον αι-
τητή αναφέρονται στο άρθρο
27(1)(α) του περί Συντάξεων
Νόμου, Ν. 97(Ι)/97 το οποίο
προβλέπει ότι όταν κρατικός
υπάλληλος που κατέχει συν-
τάξιμη θέση και συμπληρώσει
πέντε ή περισσότερα έτη
υπηρεσίας και ηλικία όχι μι-
κρότερη των σαράντα πέντε
υποβάλει αίτηση για πρόωρη
αφυπηρέτηση από την υπηρε-
σία, η οποία εγκρίνεται από
το αρμόδιο όργανο, κατα-
βάλλεται αμέσως σ’ αυτόν το
εφάπαξ ποσό που δικαιούται
για την υπηρεσία του, ενώ η
σύνταξη παγιοποιείται και
καταβάλλεται αμέσως μόλις
αυτός συμπληρώσει την ηλι-
κία των πενήντα πέντε ετών.
Αναφέρεται περαιτέρω στο
ίδιο άρθρο ότι η σύνταξη που
θα αρχίσει να καταβάλλεται
μετά τη συμπλήρωση της ηλι-
κίας των πενήντα πέντε ετών
θα είναι αυξημένη κατά οποι-

οδήποτε ποσοστό κατά το οποίο τυχόν ήθε-
λαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερο-
μηνίας αφυπηρέτησης του και της ημερομη-
νίας καταβολής της σύνταξης.

Το άρθρο 8 του περί Συντάξεων Νόμου
προβλέπει ότι:

«Σε περίπτωση αφυπηρέτησης μέλους της
αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανωτέρω του
λοχία οποίο συμπληρώνει το πεντηκοστό
πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης
Σεπτεμβρίου 2011 και της 10ης Μαρτίου
2013, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβα-
νομένων, θα λογίζεται ότι οι συντάξιμες απο-
λαβές του αυξάνονται κατά ποσό ίσο με μία
ετήσια προσαύξηση της κλίμακάς του.»

Ο αιτητής συμπληρώνοντας το 55ο έτος
της ηλικίας του, στις 22 Ιανουαρίου 2013 δι-
καιούτο, με βάση το άρθρο 8 του Νόμου,
στον υπολογισμό των συντάξιμων απολα-
βών του, και μια προσαύξηση. Συνεπώς, ο
υπολογισμός που έγινε κατά παράβαση των
προνοιών του περί Συντάξεων Νόμου καθι-
στά την προσβαλλόμενη απόφαση τρωτή
υποκείμενη σε ακύρωση.

Η προσφυγή επιτυγχάνει. Η προσβαλλό-
μενη απόφαση ακυρούται με έξοδα υπέρ του
αιτητή και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση
όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρω-
τοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικα-
στήριο. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση αρ. 1169/2013

Ανδρέας Σωφρονίου   
v. 

Δημοκρατίας

22 Ιουλίου, 2015

Ο αιτητής συμπλη-
ρώνοντας το 55ο

έτος της ηλικίας
του δικαιούτο, με
βάση το άρθρο 8
του Νόμου, στον
υπολογισμό των
συντάξιμων απο-
λαβών του, και 
μια προσαύξηση.
Συνεπώς, ο υπολο-
γισμός που έγινε
κατά παράβαση
των προνοιών του
περί Συντάξεων
Νόμου καθιστά
την προσβαλλό-
μενη απόφαση
τρωτή υποκείμε-
νη σε ακύρωση.

Ο αιτητής αμφι-
σβήτησε την 
ορθότητα της
απόφασης με την
οποία καθορίστη-
καν τα ωφελήματα
του, και συγκεκρι-
μένα προσέβαλε
τον υπολογισμό
της σύνταξης του
και του εφάπαξ
ποσού που δι-
καιούτο επειδή 
δεν είχε ληφθεί
υπόψη μία προ-
σαύξηση.
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ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε
την ικανοποίησή της για την ομό-
φωνη συμφωνία των κρατών μελών

σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληρο-
φοριών για διασυνοριακές φορολογικές
συμφωνίες τύπου «tax ruling», επτά μόλις
μήνες μετά την υποβολή από την Επιτροπή
της φιλόδοξης πρότασης για το θέμα αυτό.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να έχουν ως
αποτέλεσμα μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ
των κρατών μελών στον τομέα της φορολο-
γίας και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά ως
προς τη χρήση φορολογικών συμφωνιών
τύπου «tax ruling» ως μέσο φοροδιαφυγής.
Όλα τα κράτη μέλη θα διαθέτουν τις πληρο-
φορίες που χρειάζονται για να προστατεύ-
σουν τις φορολογικές τους βάσεις και να
στοχεύσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις
που προσπαθούν να αποφύγουν την κατα-
βολή του μεριδίου που τους αναλογεί όσον
αφορά τη φορολογία. Η συμφωνία επε-
τεύχθη κατά τη σύνοδο των Υπουργών Οι-
κονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων
στο Λουξεμβούργο.

Μετά την αναγγελία της συμφωνίας, ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Jean-Claude Juncker, δήλωσε σχετικά: «Χαι-
ρετίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία ως ένα
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Η αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές
συμφωνίες τύπου «tax ruling» θα παρέχει στις
εθνικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τον
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Σηματοδο-

τεί ένα άλμα προς τα εμπρός στις προσπά-
θειές μας να προχωρήσουμε στους τομείς του
συντονισμού της φορολογικής πολιτικής και
της φορολογικής εναρμόνισης.Το υφιστάμενο
σύστημα των κανόνων για τη φορολογία
εταιρειών είναι άδικο και ακατάλληλο για το
σκοπό αυτό. Υπάρχει πληθώρα εθνικών κανό-
νων που επιτρέπει σε ορισμένες εταιρείες να
κερδίζουν, ενώ άλλες ζημιώνονται. Αυτός ο
αθέμιτος ανταγωνισμός αποτελεί ανάθεμα
στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού στο
πλαίσιο της εσωτερικής μας αγορά.»

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονο-
μικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φο-
ρολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα να
ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες επί
των φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax rul-
ing» που παραχωρήθηκαν σε εταιρείες οι
οποίες λειτουργούν διασυνοριακά. Αυτό είναι
ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση
του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, την
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη φο-
ρολογία των επιχειρήσεων και την παροχή δι-
καιότερων όρων ανταγωνισμού τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.
Θεωρώ ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί
ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα κράτη μέλη είναι
έτοιμα για την επίτευξη του κοινού μας στό-
χου που είναι η δίκαιη και αποτελεσματική
φορολόγηση. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να ερ-
γάζεται για την εφαρμογή αυτών των κανό-
νων διαφάνειας παγκοσμίως».

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία των νέων
κανόνων;

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη ανταλ-
λάσσουν ελάχιστες πληροφορίες μεταξύ
τους σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες
τύπου «tax ruling». Εναπόκειται στη διακρι-
τική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφα-
σίσουν αν μια φορολογική συμφωνία του εν
λόγω τύπου ενδέχεται να αφορά άλλη χώρα
της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη
συχνά δεν είναι ενήμερα για διασυνοριακές
φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling»
που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ και οι οποίες μπορεί να έχουν αντίκτυπο
στις δικές τους φορολογικές βάσεις. Η έλ-
λειψη διαφάνειας σχετικά με τις εν λόγω φο-
ρολογικές συμφωνίες μπορεί να αξιοποιηθεί
από ορισμένες εταιρείες με σκοπό την τε-
χνητή μείωση της καταβαλλόμενης φορολο-
γίας.

Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, οι
νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα
απαιτούν από τα κράτη μέλη να ανταλλάσ-
σουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις
φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling».
Με την οδηγία καταργείται η διακριτική ευ-
χέρεια των κρατών μελών να αποφασίζουν
σχετικά με το ποιες πληροφορίες ανταλλάσ-
σονται, πότε και με ποιους.

Οι αποφάσεις αυτές — ορίζονται ευρέως
ώστε να καταγραφούν όλα τα παρόμοια
μέσα και ανεξάρτητα από το συναφές φορο-
λογικό πλεονέκτημα — θα πρέπει να ανταλ-

λάσσονται ανά εξάμηνο. Η συμφωνία θα κα-
λύπτει επίσης τις υφιστάμενες συμφωνίες
τύπου «tax ruling»της τελευταίας πενταε-
τίας. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα είναι
σε θέση να ζητήσουν λεπτομερέστερες πλη-
ροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες συμφω-
νίες.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για
φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling»
θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να
εντοπίσουν ορισμένες καταχρηστικές φορο-
λογικές πρακτικές επιχειρήσεων και να λά-
βουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της κατάστασης. Αναμένεται ότι η πρω-
τοβουλία αυτή θα αποτρέψει τις
φορολογικές αρχές από την προσφορά επι-
λεκτικής φορολογικής μεταχείρισης σε εται-
ρείες, εφόσον αυτή θα είναι ανοιχτή σε διε-
ξοδικό έλεγχο από τις αντίστοιχες υπηρεσίες
των υπόλοιπων κρατών μελών. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα πολύ υγιέστερο φορολογικό
ανταγωνισμό.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα λαμβάνει τακτικά
τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου
να ελέγχει την εφαρμογή της σχετικής οδη-
γίας και να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν
τις νέες διατάξεις στο εθνικό δίκαιο πριν από
το τέλος του 2016, πράγμα που σημαίνει ότι
η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου
2017. n

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογική διαφάνεια

Σε έναρξη νέας τηλεοπτικής σειράς
κυπριακού ιδιωτικού καναλιού. Τρα-
γούδι, ωραίο, υπέροχο! Αρμονική σύ-

ζευξη στίχου και μουσικής. Θαυμάσια ερμη-
νεία από ξεχωριστές φωνές, που νομίζω πώς
έχω αναγνωρίσει. Τα ονόματα των ηθοποιών
της σειράς προβάλλονται ένα-ένα στην
οθόνη. Περιμένω με ενδιαφέρον και περιέρ-
γεια να διαβάσω το όνομα του στιχουργού
και του συνθέτη. Το τραγούδι κόβεται στη
μέση με το μαχαίρι. Δολοφονείται. Τα ονό-
ματα που περίμενα, δεν εμφανίστηκαν ποτέ
στην οθόνη. Τη σειρά δεν την παρακολού-
θησα. Έμαθα αργότερα, πως τα ονόματα των
δημιουργών τα πρόβαλαν στο τέλος του
επεισοδίου, την ώρα δηλαδή που οι θεατές
σηκώνονται βιαστικά για ένα γρήγορο break
μέχρι να αρχίσει η επόμενη εκπομπή. Ουδέν
σχόλιον!

Θυμήθηκα κάποιους παλιούς ξεπερασμέ-
νους καιρούς που το κυπριακό ραδιόφωνο
μετέδιδε διά στόματος εκφωνητών και εκ-
φωνητριών: «Και τώρα θα ακούσουμε το
τραγούδι (τίτλος τραγουδιού) του τάδε τρα-
γουδιστή. Ακολουθεί το τραγούδι (και πάλι
τίτλος τραγουδιού) του δείνα τραγουδιστή».
Ούτε λέξη για τους δημιουργούς του τρα-
γουδιού, στιχουργό, συνθέτη, ενορχη-
στρωτή. Ασφαλώς, υπήρχαν και τραγουδι-
στές που έγραφαν οι ίδιοι τα τραγούδια τους,
αλλά ούτε γι’ αυτό μας πληροφορούσε το

ραδιόφωνο. Έτσι οι ακροατές, μάθαιναν
μόνο το όνομα του ερμηνευτή. Κι έτσι συνή-
θιζαν να κατονομάζουν τα τραγούδια, ανα-
φέροντας τον τίτλο του τραγουδιού και
έπειτα το όνομα του ερμηνευτή. Πλήρης
άγνοια για  τους δημιουργούς. Πέρασαν
χρόνια να διορθωθεί η τακτική αυτή και να
εκτιμηθεί η προσφορά του συνθέτη και του
στιχουργού, αφήνοντας εμάς τους ακροατές
έκπληκτους με την αποκάλυψη των ονομά-
των τους. Ώστε τα τραγούδια που τόσο πολύ
αγαπήσαμε και αμέτρητες φορές τραγουδή-
σαμε, τα τραγούδια που μας συγκινούσαν -
πολλές φορές μέχρι δακρύων- ή που, άλ-
λοτε,  έκαναν την καρδιά μας να ευφραίνεται
χαρίζοντάς μας ψυχική ανάταση και μια
όαση στην έρημο. Ώστε λοιπόν, αυτά τα τρα-
γούδια που χαρακτηρίστηκαν «αθάνατα»
ήταν πνευματικά πονήματα δημιουργών που
τ’ όνομά τους σφράγισε δεκαετίες και μένει
ακόμα, γιατί τα τραγούδια που έγραψαν
είναι διαχρονικά, γιατί είναι και όμορφα και
ποιοτικά, γιατί μπορούμε κι εμείς, που δεν εί-
μαστε τραγουδιστές. να τα τραγουδάμε.

Το ίδιο ισχύει και για τους σεναριογρά-
φους και τους σκηνοθέτες. Πιστεύω ότι το
όνομά τους θα έπρεπε να εμφανίζεται στην
έναρξη και όχι στο τέλος του έργου, και γιατί
όχι (;)  και δυο φορές.

Όλα αυτά τα γράφουμε χωρίς την παραμι-
κρή πρόθεση να υποτιμήσουμε ή να υπο-
βαθμίσουμε τη σημαντική συμβολή των ερ-
μηνευτών ή των ηθοποιών και τον σπουδαίο
ρόλο που διαδραματίζουν στην επιτυχία και
διάδοση ενός τραγουδιού ή στην επιτυχία
μιας τηλεοπτικής σειράς . Εκείνο που θέ-
λουμε να τονίσουμε είναι πως δεν μπορεί να

υπάρξει ερμηνεία, αν δεν υπάρχει τραγούδι
και δεν μπορεί να υπάρξει έργο τηλεοπτικό ή
κινηματογραφικό χωρίς σενάριο και σκηνο-
θεσία. Ασφαλώς και στις δύο περιπτώσεις, το
αποτέλεσμα είναι συλλογική δουλειά, προ-
ϊόν συνεργασίας και συμβολής πολλών αν-
θρώπων που είναι όλοι αξιέπαινοι όταν το
προϊόν αυτό είναι καλό. 

Ανάλογο σχόλιο κάνω και για τον σεβα-
σμό προς τα ονόματα των ποιητών και γενι-
κότερα των συγγραφέων. Εξακολουθούμε να
ακούμε από το ραδιόφωνο ή να βλέπουμε
στην τηλεοπτική μας οθόνη έπειτα από με-
τάδοση επετειακού ή άλλου κειμένου:
«Ακούστηκαν ποιήματα των ποιητών τάδε
και τάδε…». Καλά, ποιο ποίημα ανήκει σε
ποιον ποιητή; Ποιο απόσπασμα ανήκει σε

ποιον συγγραφέα; Αμελητέον;(!)  Κάποιοι
υποστηρίζουν ότι διακόπτεται οι συνειρμικά
το κείμενο. Ή άποψη αυτή δεν με βρίσκει
σύμφωνη. Η δική μου άποψη είναι πως αυτό
αποτελεί αδυναμία του κειμενογράφου.
Υπάρχει τρόπος να ενταχθούν τα ονόματα
των ποιητών και των συγγραφέων στο κεί-
μενο, χωρίς να ανακόπτεται ή να παρεμπο-
δίζεται  η ροή, ο ρυθμός και το νόημά του.

Δυσάρεστα έκπληκτοι, λοιπόν τώρα, κά-
νουμε τη θλιβερή διαπίστωση ότι κάποιοι
πάνε χρόνια πίσω, δεκαετίες, όσον αφορά
την εκτίμηση της προσφοράς των δημιουρ-
γών, μιας προσφοράς σημαντικής και ενίοτε
ανεκτίμητης. Σεβασμός προς τους δημιουρ-
γούς, λοιπόν. Είναι πολιτισμός! n

Σεβασμός στους δημιουργούς!
Της Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου
Ποιήτριας ,Συγγραφέως, Εκπαιδευτι-
κού, Διευθύντριας του Πολιτιστικού
Κέντρου LITERATURA ET ARTES

Σε μια νέα σημαντική συμφωνία συ-
νεργασίας προχώρησαν το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ

σε θέματα διοικητικής και οργανωτικής συ-
νεργασίας με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση
των τεχνολογικών υποδομών και της τεχνο-
γνωσίας, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη και
για τα δύο Πανεπιστήμια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει δράσεις επέ-
κτασης και ενδυνάμωσης των υφιστάμενων
τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών των
δύο Πανεπιστημίων, με έμφαση στην προ-
ώθηση της καινοτομίας, την ανάληψη πρω-
τοβουλιών για υλοποίηση έργων κοινής

ωφέλειας Πληροφορικής και Τεχνολογίας
και επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Στον πυρήνα της κοινής πρωτοβουλίας το-
ποθετούνται δράσεις που αφορούν στην αν-
ταλλαγή υπηρεσιών φιλοξενίας εξοπλισμού
και υπηρεσιών στα Κέντρα Δεδομένων, στην
ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υλοποί-
ηση και τη διαχείριση καινοτόμων Έργων
Πληροφορικής και Τεχνολογίας, στη συνερ-
γασία κατά τη διαμόρφωση και την υποβολή
προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση
για την κάλυψη των αναγκών των δύο Πα-
νεπιστημίων. n

Συνεργασία ΤΕΠΑΚ 
με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Ενα επείγον πρόγραμμα ασφάλισης
των ανέργων στην ευρωζώνη, με τη
δημιουργία ενός Ταμείου Διάσωσης

της Εργασίας, πρότεινε την περασμένη Τρίτη
σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Λου-
ξεμβούργου ο υπουργός Οικονομικών της
Ιταλίας  Πιερ-Κάρλο Παντοάν. Στόχος της
πρότασης, όπως ο ίδιος ο ιταλός πρωθυ-
πουργός διευκρίνισε, είναι να καταστεί η Ευ-
ρώπη ελκυστικότερη για τους απογοητευμέ-
νους από αυτήν τα χρόνια της κρίσης ευρω-
παίους πολίτες.

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι προσφορότερος
τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστο-
σύνη των Ευρωπαίων προς την Ευρώπη, το
ευρώ και ασφαλώς προς τους πολιτικούς
τους ταγούς θα ήταν η εφαρμογή επιθετικών
αναπτυξιακών πολιτικών που θα δημιουρ-
γούσαν θέσεις εργασίας, νέο πλούτο και ελ-
πίδες ευημερίας (όχι απλώς επιβίωσης)
έπειτα από τη βαρύτερη και καταθλιπτικό-
τερη μεταπολεμική κρίση που έπληξε ολό-
κληρο τον πλανήτη και την ευρωπαϊκή
ήπειρο ιδιαιτέρως. Ωστόσο η ανάληψη τέ-
τοιων μέτρων προϋποθέτει την υιοθέτηση
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων ανά-
λογων με εκείνα που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ με
εντυπωσιακή επιτυχία -  μόλις την περα-
σμένη Πέμπτη ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός
των αιτούντων επίδομα ανεργίας στη χώρα
έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το...
1973.
Ιδιωτική πρωτοβουλία

Καθώς στην Ευρώπη υπάρχει μεγαλύτερη
προκατάληψη από όσο στις ΗΠΑ (και στην
Ιαπωνία εξάλλου) απέναντι σε πολιτικές
«κρατισμού» και ασφαλώς ευλαβική προσή-
λωση στη δημοσιονομική ευταξία, οι ανα-
πτυξιακές πολιτικές προσανατολίζονται στη
χορήγηση κινήτρων για την τόνωση της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι πολιτικές αυτές
- χλωμές και άνευρες σε πολλές περιπτώσεις
λόγω του στενού δημοσιονομικού κορσέ
μέσα στον οποίο ασφυκτιούν οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις - δεν έχουν αποδώσει τα ανα-
μενόμενα, κυρίως στις χώρες του ευρωπαϊ-
κού Νότου. Για τις χώρες αυτές που μαστίζει

η ανεργία (και η πατρίδα του Πιερ-Κάρλο
Παντοάν περιλαμβάνεται σε αυτές) ένα
σχήμα ασφάλισης των ανέργων θα αποτε-
λούσε μια πολιτική σχετικά εύκολα εφαρμό-
σιμη και ελάχιστα δαπανηρή.

Εύκολα εφαρμόσιμη είναι η δημιουργία
ενός Ταμείου Διάσωσης της Εργασίας
επειδή, όπως τόνισε ο ίδιος ο ιταλός υπουρ-
γός, δεν θα απαιτήσει τροποποίηση των ευ-
ρωπαϊκών Συνθηκών. Και επίσης ελάχιστα
δαπανηρή, επειδή στο Ταμείο θα συνεισφέ-
ρουν μεν με χρήμα οι πλουσιότερες χώρες
του ευρωπαϊκού Βορρά, αλλά τα εισφερό-
μενα κονδύλια θα είναι πολιτικώς ανεκτά
από τις κυβερνήσεις των βορείων χωρών,
καθώς θα αποβλέπουν στην αντιμετώπιση
της κυκλικής και όχι της δομικής ανεργίας
των χωρών του Νότου. Η υιοθέτηση πολιτι-
κών καταπολέμησης της δομικής ανεργίας
θα πρέπει να εκκινεί από την προώθηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να επα-
φίεται στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών.
Αλληλεγγύη των λαών

«Ενα πανευρωπαϊκό σχήμα αντιμετώπισης
της ανεργίας, που θα καλύπτει τη ζώνη του
ευρώ, ίσως είναι δύσκολο να εξασφαλίσει την
έγκριση αρκετών κρατών-μελών με υγιέστε-
ρες αγορές εργασίας, καθώς θα θεωρήσουν
ότι θα αφορά απλώς τη μεταφορά κονδυλίων
από τον Βορρά προς τον Νότο. Με τη θέσπιση
μιας ευρωπαϊκής ασφάλισης κατά της ανερ-
γίας θα επωφελούνται όλοι οι ανεξαρτήτως οι
Ευρωπαίοι, ανεξαρτήτως της χώρας διαμονής
τους» σημειώνει ο Παντοάν.

«Τα κονδύλια από το προς δημιουργία Τα-
μείο θα κατευθύνονται προς την ανεργία και
όχι στα καταγεγραμμένα μεγέθη της. Αυτό
σημαίνει ότι θεωρητικά θα μπορούν να επω-
φελούνται από αυτά τόσο οι άνεργοι στις βό-
ρειες χώρες, όπου τα ποσοστά της ανεργίας
είναι χαμηλά, όσο και οι άνεργοι στην Ιταλία,
στην Ισπανία και στην Ελλάδα, που υποφέ-
ρουν από υψηλότερα ποσοστά ανεργίας»
αναφέρουν οι «Financial Times» επικαλού-
μενοι δηλώσεις ιταλών αξιωματούχων. Σύμ-
φωνα με τις ίδιες πηγές, η οικονομική βοή-
θεια που θα παρέχεται θα έχει προσωρινό

χαρακτήρα.
«Για παράδειγμα, ένα επιπλέον χρηματικό

βοήθημα θα μπορεί να χορηγείται σε όσους
πλήττονται όχι από μακροχρόνια αλλά από
κυκλική ανεργία, κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα φέρ’ ειπείν, επί έξι ή οκτώ μήνες, με πο-
σοστό αναπλήρωσης μεταξύ 40% και 50% του
μισθού των εργαζομένων. Το επιπλέον αυτό
βοήθημα θα μπορεί να προσφέρει προσωρινή
ανακούφιση σε χώρες που πλήττονται από το
σοκ της ανεργίας και αναγκάζονται να στη-
ρίζουν περισσότερους ανέργους από όσους
μπορούν να αντέξουν οι οικονομίες τους. Αν
το Ταμείο σηκώσει μερικώς το βάρος, οι κυ-
βερνήσεις θα αποκτήσουν αυτομάτως πόρους
για να προωθήσουν διαρθρωτικές αλλαγές
και να καταπολεμήσουν τη δομική ανερ-
γία» εξήγησε ο Παντοάν.
Η Ευρώπη μέρος της λύσης

Οπως σημειώνουν οι «FT» επικαλούμενοι
δηλώσεις συνεργατών του ιταλού υπουργού,

το προτεινόμενο από τη Ρώμη σχήμα αρω-
γής των ευρωπαίων ανέργων, λόγω του προ-
σωρινού χαρακτήρα του και του στόχου κα-
ταπολέμησης της κυκλικής ανεργίας, δεν θα
αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις των νότιων
χωρών αλλά θα διατηρήσει τα κίνητρά τους
για να καταπολεμήσουν με αποτελεσματικά
μέτρα τη δομική ανεργία. Επίσης οι συνερ-
γάτες του Παντοάν τονίζουν ότι η ιταλική
πρόταση δεν απαιτεί ουδεμία αλλαγή στις
ευρωπαϊκές Συνθήκες.

«Ως τώρα τα μηνύματα που παίρνουν οι
ευρωπαίοι πολίτες από την ευρωζώνη είναι
ότι προτεραιότητα για αυτήν αποτελούν η
επίλυση των προβλημάτων των τραπεζών
και η υπέρβαση των δημοσιονομικών προ-
βλημάτων των κυβερνήσεων. Βάζοντας στο
επίκεντρο την ανάπτυξη και τις δουλειές
προσπαθούμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους
ότι η Ευρώπη είναι μέρος της λύσης και όχι
του προβλήματος» τόνισε ο Παντοάν. n

Ιταλική πρόταση στην Ευρωζώνη για σχέδιο διάσωσης της εργασίας
Ενα σχήμα ασφάλισης με στόχο την αντιμετώπιση της κυκλικής ανεργίας, 
με εξάμηνη ή οκτάμηνη στήριξη και αναπλήρωση 40%-50% του μισθού, προτείνει η Ιταλία

Ευρωπαϊκά συνδικάτα διαμαρτύρονται έξω από τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το προτεινόμενο από τη Ρώμη σχήμα αρωγής των ευ-
ρωπαίων ανέργων, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα του και του στόχου καταπολέμησης της κυ-
κλικής ανεργίας, δεν θα αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις των νότιων χωρών αλλά θα διατηρήσει τα κί-
νητρά τους για να καταπολεμήσουν με αποτελεσματικά μέτρα τη δομική ανεργία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων με βάσει τα στοι-

χεία τα οποία έχουν συλλεγεί από τις αιτή-
σεις συμπολιτών μας που έχουν υποβληθεί
για παροχή ΕΕΕ από ανέργους, μακροχρό-
νια άνεργους, εργαζόμενους με χαμηλά ει-
σοδήματα και αυτοτελώς εργαζομένους,
έχουν εγκριθεί και λαμβάνουν κάθε μήνα το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα συνολικά
12.670 οικογένειες, αριθμός που αντιστοιχεί
σε 23.500 πρόσωπα τα οποία μέχρι σήμερα
δεν είχαν καμία στήριξη από το Κράτος και
οι οποίοι ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού.

Η δαπάνη για αυτές τις περιπτώσεις ανέρ-
χεται στα €4,5 εκ. το μήνα και είναι εντός

των ορίων του προϋπολογισμού.
Σημαντικός στόχος της μεγάλης μεταρ-

ρύθμισης που υλοποιεί η Κυβέρνηση, είναι η
πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη η οποία
επιτυγχάνεται μέσα από τον ορθό έλεγχο
των κριτηρίων που σε καμία περίπτωση δεν
έχουν περιοριστεί. Αυτό σημαίνει στήριξη σε
αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και
αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει μια αξιό-
πιστη διαδικασία ελέγχου. 

Μέσα από τον ορθό έλεγχο των κριτηρίων
έχουν αποκλειστεί αιτητές που διέθεταν ση-
μαντικές καταθέσεις. Σχεδόν οι μισοί είχαν
καταθέσεις από €25.000 μέχρι και πέραν του
ενός εκατομμυρίου. Έχουν επίσης αποκλει-
στεί κάτοχοι σημαντικής ακίνητης περιου-
σίας. Σχεδόν το 60% όσων αποκλείστηκαν
διέθεταν περιουσία πέραν των €200.000 ενώ

94 περιπτώσεις πέραν του €1εκ. Από όσους
έχουν αποκλειστεί λόγω εισοδημάτων το
80% είχε άλλα εισοδήματα που υπερέβαιναν
τα €1.000 τον μήνα και οι μισοί πέραν των
€1.500

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δια-
χειρίζεται επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας
συνολικού ύψους €522 εκ. τα οποία συνεχί-
ζουν ανελλιπώς να καταβάλλονται σε όλους
τους δικαιούχους, χωρίς να υπάρχει η οποι-
αδήποτε διακοπή στην καταβολή τους μέχρι
σήμερα και χωρίς η παρούσα Κυβέρνηση να
περιορίσει τα κριτήρια για τους δικαιούχους
οποιουδήποτε επιδόματος. Τα επιδόματα
κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζεται το
Υπουργείο περιλαμβάνουν:

- Επίδομα Τέκνου και Μονογονίας

- Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων
- Επιδόματα Παθόντων
- Επίδομα σε Βετεράνους Β’ Παγκοσμίου

Πολέμου
- Κοινωνική Σύνταξη
- Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
- Επίδομα Παραπληγίας
- Επίδομα Τετραπληγίας
- Χορηγία σε Τυφλούς
- Σχέδια επιχορήγησης αγοράς τεχνικών

μέσων, τροχοκαθίσματος και αναπηρικού
αυτοκινήτου.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι η προσπάθεια
θα συνεχιστεί με στόχο τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου Μητρώου Διαχείρισης Επι-
δομάτων Πρόνοιας που θα αποτελέσει τη
βάση για τη λειτουργία του Κράτους Πρό-
νοιας στον τόπο μας. n

12.670 οικογένειες λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
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Τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα
δικαιώματα των συναδέλφων ταχυ-
δρομικών θα είναι πλήρως διασφαλι-

σμένα με την αυτονόμηση των Κυπριακών
Ταχυδρομείων επανέλαβε ο Υπουργός Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων Μάριος
Δημητριάδης στο χαιρετισμό του στην εκδή-
λωση που διοργανώθηκε την περασμένη
βδομάδα από τα Ταχυδρομεία στα πλαίσια
δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυ-
δρομείων. 

Είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός: «θα
ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση μας προς
το προσωπικό που αποτελεί και την κινητή-
ρια δύναμη των Κυπριακών Ταχυδρομείων
ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από
την υπηρεσιακή του κατάρτιση, θα υπάρξει
πλήρης διασφάλιση των εργασιακών δικαιω-
μάτων του , μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων
όπως αυτές θα συζητηθούν και συμφωνη-
θούν στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής».

Στο θέμα της αυτονόμησης και τη διασφά-
λιση του προσωπικού αναφέρθηκε στο χαι-
ρετισμό του στην ίδια εκδήλωση και ο Διευ-
θυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπη-
ρεσιών Ανδρέας Γρηγορίου ο οποίος μίλησε
για άξονα στρατηγικής που συνοψίζεται
στην επιτυχή ολοκλήρωση της νέας προ-
σπάθειας για παροχή επαρκούς διοικητικής
και οικονομικής αυτονομίας, εντός του 2016
έτσι ώστε τα Κυπριακά Ταχυδρομεία να μπο-
ρούν να συνεχίσουν το έργο τους μέσα στις
νέες συνθήκες και πραγματικότητες των
ημερών μας. 

Επανάλαβε ο Ανδρέας Γρηγορίου τη δή-
λωση του Υπουργού ότι κύριος στόχος πα-
ραμένει η μετατροπή του Τμήματος σε ένα
σύγχρονο βιώσιμοι και αποτελεσματικό Ορ-
γανισμό στη βάση μελέτης Οίκου Συμβού-
λων με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφε-
ρόντων και δικαιωμάτων του υφιστάμενου
προσωπικού στη βάση μιας νέας οργανωτι-
κής δομής ως αποτέλεσμα διαλόγου και δια-
βούλευσης με τις οργανώσεις των εργαζομέ-
νων. 
Χαιρετισμός Υπουργού

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός ανάφερε
ότι 141 χρόνια μετά την ίδρυση της Παγκό-
σμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, στις 9 Οκτω-
βρίου 1874, στη Βέρνη της Ελβετίας, έχουν
αλλάξει πάρα πολλά στον τομέα της παρο-

χής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σήμερα, ο πα-
ραδοσιακός ρόλος των ταχυδρομείων αντι-
μετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, τόσο από τον
εντεινόμενο ανταγωνισμό, όσο και από πιο
αποτελεσματικούς και ταχείς τρόπους επι-
κοινωνίας, χάρις στα πλεονεκτήματα των τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, για να δια-
σφαλισθεί με επιτυχία η συνέχιση της πα-
ρουσίας των Ταχυδρομείων στο οικονομικό
και κοινωνικό γίγνεσθαι, επιβάλλεται, χωρίς
άλλο, η διαφοροποίηση του ρόλου και της
αποστολής τους, έτσι ώστε, μέσα από σύγ-
χρονες μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης,
να αναγνωρίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμε-
νες ανάγκες των πελατών τους και να προ-
σαρμόζονται σε αυτές, δημιουργώντας νέες
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ταχυδρομι-
κές και μη.

Επισήμανε ο Υπουργός ότι στο φετινό μή-
νυμά του ο Διευθυντής του Γραφείου της

Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, τονίζει
ότι «η σημερινή οικονομική πραγματικότητα
δεικνύει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το
μέλλον των Ταχυδρομείων, σε μια παγκό-
σμια μεταβαλλόμενη οικονομία, εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή εφαρμογή
του τρίπτυχου, Καινοτομία, Ολοκλήρωση
και Ένταξη».

Ο Υπουργός συνόψισε:
Η «Καινοτομία» εστιάζεται στην ικανό-

τητα των Ταχυδρομείων να δημιουργούν
νέες υπηρεσίες και προϊόντα, με εκμετάλ-
λευση των τεχνολογιών πληροφορικής και
μετατροπή τους σε επιτυχημένα εμπορικά
ονόματα στον ψηφιακό χώρο. Για να επι-
τευχθεί αυτό, απαιτείται η ανάπτυξη ψηφια-
κών δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός κατάλ-
ληλα ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα
στηρίζει το νέο τεχνολογικό περιβάλλον.

Η επιτυχής «Ολοκλήρωση» προϋποθέτει
τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και
αποδοτικού δικτύου, συνδεδεμένου φυσικά
και ηλεκτρονικά, τοπικά και διεθνώς. 

Η «Ένταξη» στοχεύει στην αξιοποίηση του
σημαντικού ρόλου των Ταχυδρομείων, τα
οποία ως καθολικοί παροχείς, δύνανται να
οδηγήσουν στην κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη των πολιτών και επιχειρήσεων.
Μέσω του εκτεταμένου δικτύου τους, μπο-
ρούν και πρέπει να στοχεύσουν, μεταξύ

άλλων, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
αλλά και στον απλό πολίτη και να δημιουρ-
γήσουν τα κατάλληλα προϊόντα για τη στή-
ριξη της αγοράς. 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επισήμανε ο
Υπουργός βρίσκονται σήμερα σε μια κρίσιμη
καμπή. Η ελευθεροποίηση της ταχυδρομικής
αγοράς από την 1/1/2013, η υποκατάσταση
της παραδοσιακής αλληλογραφίας από σύγ-
χρονα μέσα επικοινωνίας, καθώς και η ρα-
γδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου,
επιβάλλουν χωρίς καθυστέρηση και την
αναμόρφωση των Κυπριακών Ταχυδρο-
μείων, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επάρ-
κεια, σε βάθος χρόνου, στο νέο ταχυδρομικό
και οικονομικό περιβάλλον. 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων, αναγνωρίζοντας την πιο πάνω
αναγκαιότητα, προβαίνει σε σειρά ενεργειών
με βασικούς άξονες στρατηγικής: την πα-
ροχή διοικητικής και οικονομικής αυτονο-
μίας των Ταχυδρομείων με τη μετατροπή
τους σε σύγχρονο Οργανισμό στοχευόμενη
επιχειρησιακή στρατηγική, χωρίς να παρα-
λείπεται και ο κοινωνικός τους ρόλος και
αποστολή, τη δημιουργία των αναγκαίων
υποδομών για ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού

Εμπορίου και την «Ψηφιακή Ενοποίηση της
Αγοράς» (Digital Single Market), τη στήριξη
των Κυπριακών Ταχυδρομείων για ανάπτυξη
νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων,
ταχυδρομικών και μη, με πλήρη εκμετάλ-
λευση του δικτύου και της υποδομής τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, περι-
λαμβάνεται και η διατήρηση και ενίσχυση

του κοινωνικού ρόλου και αποστολής των
Κυπριακών Ταχυδρομείων με την παροχή,
μεταξύ άλλων, Υπηρεσιών Κέντρων Πολιτών
(ΚΕ.ΠΟ.) από αριθμό επιλεγμένων Ταχυ-
δρομικών Γραφείων στις αστικές και αγροτι-
κές περιοχές, παρέχοντας έτσι στον πολίτη,
με απλές και ανέξοδες διαδικασίες, βασικές
υπηρεσίες στον πλησιέστερο τόπο διαμονής
και δραστηριότητάς του, στηρίζοντας με τον
τρόπο αυτό και τις τοπικές κοινωνίες.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη, όπως κάθε
χρόνο, και στα παιδιά, που κατέλαβαν τις
πρώτες δέκα θέσεις παγκύπρια, στον 44ο
Διεθνή Ταχυδρομικό Διαγωνισμό με θέμα
«Γράψε μια επιστολή που να περιγράφεις τον
κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελες να μεγα-
λώσεις». Ο διαγωνισμός αυτός έχει υιοθετη-
θεί από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση
και σε συνεργασία με την Unescο διεξάγεται
κάθε χρόνο. Η Κύπρος, λαμβάνει μέρος στον
διαγωνισμό κάθε χρόνο με τη βοήθεια του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Ο Διευθυντής

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομι-
κών Υπηρεσιών στη δική του ομιλία ανάφερε
ότι από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυ-
δρομικής Ένωσης μέχρι και σήμερα, τα Τα-

χυδρομεία, μέσα από συνεχείς αλλαγές, εξα-
κολουθούν να διατηρούν το ρόλο και την
αποστολή τους ως συντελεστές της κοινω-
νικής και οικονομικής ανάπτυξης, παρόλες
τις εξελίξεις της τεχνολογίας, η οποία έχει
υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την παρα-

Επαναβεβαίωση της επίσημης δέσμευσης 
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Αγωνιστική απάντηση της ΚΕSΚ στο μήνυμα της ΠΑΣΥΔΥ 

Σε απαντητικό μήνυμα της προς ην
Οργάνωση μας η Συνομοσπονδία Δη-
μοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών

Οργανώσεων της Τουρκίας (ΚΕSΚ) εκφρά-
ζει τις θερμές ευχαριστίες του Εκτελεστικού
της Συμβουλίου για το μήνυμα αλληλεγγύης
της ΠΑΣΥΔΥ και τα συλλυπητήρια που εξέ-
φρασε η Οργάνωση μας για τα μέλη της
KESK που ήσαν θύματα των φονικών επιθέ-
σεων σε ειρηνικούς διαδηλωτές στο κέντρο
της ΄Αγκυρας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. 

Στο μήνυμα του ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ εξέ-
φρασε στην ηγεσία της KESK τα  συλλυπη-
τήρια της Εκτελεστικής Επιτροπής και των
μελών της ΠΑΣΥΔΥ προς την Τουρκική Ορ-
γάνωση και τις οικογένειες των μελών της
που φονεύθηκαν στις επιθέσεις της ΄Αγκυ-
ρας. 

Η ΠΑΣΥΔΥ, αναφέρει στο μήνυμα του ο
ΓΓ, καταδικάζει έντονα τις βίαιες πράξεις
κατά ειρηνικών συνδικαλιστών που συμμε-
τείχαν σε διαδήλωση υπέρ ης ειρήνης και της
δημοκρατίας για το καλό του συνόλου του
Τουρκικού λαού. 

Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου παρακαλούσε
την ηγεσία της KESK να διαβιβάσει στους
οικείους των θυμάτων της επίθεσης τα βα-
θύτατα συλλυπητήρια της Οργάνωσης μας
και στους τραυματίες ευχές για ταχεία ανάρ-
ρωση. Το μήνυμα εξέφραζε επίσης την αλ-
ληλεγγύη της ΠΑΣΥΔΥ με τους αγώνες των
συνδικαλιστών στην Τουρκία και γενικότερα

για ειρήνη και δημοκρατία που είναι καθολι-
κοί στόχοι στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Στην απάντηση του στο μήνυμα της ΠΑ-
ΣΥΔΥ το Εκτελεστικό Συμβούλιο της KESK
διακηρύττει ότι όλοι μαζί αλληλέγγυοι θα
συνεχίσουμε τον αγώνα των συναδελφων
που έχασαν τη ζωή τους στις βάρβαρες και
βίαιες επιθέσεις της Άγκυρας και θα υλοποι-
ήσουμε τους στόχους τους. Ευχαριστούμε
για το μήνυμα αλληλεγγύης που μας στεί-
λατε και για τη στήριξη που μας διαβιβάσατε
στις δύσκολες αυτές μέρες μας.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της KESK ανα-

φέρει ότι οι κυριότερες συνδικαλιστικές και
επαγγελματικές οργανώσεις της Τουρκίας
διοργάνωσαν τη διαδήλωση για να διακηρύ-
ξουν την αντίθεση τους στη σημερινή χαο-
τική κατάσταση και στις συγκρούσεις στην
Τουρκία. Στόχος της διοργάνωσης ήταν να
τεθεί τέρμα στην πολεμική ατμόσφαιρας και
να διακηρυχθεί το αίτημα για ειρήνη και δη-
μοκρατία. Με τη διοργάνωση του συλλαλη-
τηρίου αυτού θέλαμε να τονίσουμε την
άμεση σχέση των εργατικών δικαιωμάτων με
την ειρήνη τονίζει η ΚΕΣΚ και προσθέτει:

«Όμως το συλλαλητήριο ειρήνης της 10ης

Οκτωβρίου στην Άγκυρα που συνδιοργάνω-
σαν η KESK, η Συνομοσπονδία Προοδευτι-
κών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της
Τουρκίας DISK, η ΄Ενωση Επιμελητηρίων
Τούρκων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
TMMOB και ο Τουρκικός Ιατρικός Σύνδε-
σμος  TTB και στο οποίο συμμετείχαν πολλά
πολιτικά κόμματα, δημοκρατικές  οργανώ-
σεις και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που ζητούν
την ισότητα, την ελευθερία, τη δημοκρατία
και την ειρήνη οι συμμετέχο0ντγες έγιναν
θύματα επίθεσης. Πρόκειται για την μεγαλύ-
τερη αιματηρή επίθεση στην ιστορία της
Τουρκικής Δημοκρατίας. Χάσαμε 100 φίλους
σ΄ αυτό το βάρβαρο σφαγιασμό Και πολύ πε-
ρισσότεροι εξακολουθούν να νοσηλεύονται
σε νοσκο0μεία. 

Είναι εμφανέστατος ο στόχος των επιθέ-
σεων. Στόχος ήταν οι εργαζόμενοι, η ειρήνη,
η δημοκρατία. Δεν θα επιτρέψουμε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυ-
ψης ώστε να ξεχασθεί αυτή η σφαγή. Θα συ-
νεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να απο-
καλυφθούν όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται
πίσω από την επίθεση αυτή και ειδικότερα τα
πρόσωπα  στην κυβέρνηση, που είναι πολι-
τικά υπεύθυνοι αλλά και για να εξασφαλί-
σουμε ότι τα πρόσωπα αυτά θα οδηγηθούν
στη δικαιοσύνη. Ανεξαρτήτως κόστους δεν
πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα προς τα
πίσω στον αγώνα μας για εργασία, ειρήνη
και δημοκρατία». n

Επαναβεβαίωση της επίσημης δέσμευσης 
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δοσιακή αλληλογραφία με αποτέλεσμα τα
Ταχυδρομεία να αναζητούν εναλλακτικές
πηγές εσόδων με τη δραστηριοποίηση τους
σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα.

Παράλληλα, τα Ταχυδρομεία καλούνται
να παρέχουν υπηρεσίες σε ένα πλήρως αν-
ταγωνιστικό περιβάλλον, όπου απαιτείται να
διαθέτουν αυξημένη διοικητική και οικονο-
μική αυτονομία, έτσι ώστε να μπορούν να
ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσμα-
τικά στις απαιτήσεις των πελατών τους,
καθώς και της ίδιας της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία, έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις
τους ως παροχέας καθολικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας σε ολόκληρη τη Δημοκρατία,
προσαρμόζουν, ανάλογα, και την επιχειρη-
σιακή στρατηγική προς δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στην αξιο-
ποίηση του υφιστάμενου ταχυδρομικού δι-
κτύου/υποδομής, τεχνολογιών πληροφορι-
κής, καθώς και ανθρώπινου δυναμικού για
αναβάθμιση των προσφερόμενων ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών αλλά και εισαγωγή άλλων
υπηρεσιών, ταχυδρομικών και μη, με υψηλά
επίπεδα ποιότητας.

Η δεύτερη κατεύθυνση άξονας στοχεύει
στην αυτονόμηση των Κυπριακών Ταχυδρο-
μείων έτσι ώστε αυτά να δύνανται, σε βάθος
χρόνου, να παραμείνουν βιώσιμα και ταυτό-
χρονα να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στις
απαιτήσεις της ταχυδρομικής αγοράς αλλά
και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Διευθυντής αναφέρθηκε σε σειρά δρά-
σεων των Ταχυδρομείων που περιλαμβά-
νουν την αναβάθμιση των υφιστάμενων
υπηρεσιών με τη χρήση σύγχρονης τεχνο-
λογίας, την παροχή νέων ταχυδρομικών
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις των πελατών, Υπηρεσίες Ταχυμετα-
φορών Εσωτερικού (Post Express), με παρά-
δοση των αντικειμένων σε καθορισμένο
χρόνο, υπηρεσίες που συνδέονται με την
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπη-
ρεσίες «εγγύτητας» (proximity services),
χρηματοοικονομικές/ασφαλιστικές υπηρε-
σίες και Υπηρεσίες Κέντρων Εξυπηρέτησης
του Πολίτη (ΚΕΠΟ).

Η σημερινή εκδήλωση, πέραν από την πα-
ρουσίαση του έργου και των μελλοντικών
σχεδιασμών των Κυπριακών Ταχυδρομείων
είναι αφιερωμένη και σε άτομα που συμβάλ-
λουν στην προβολή του κυπριακού γραμμα-
τοσήμου στο εξωτερικό, όπως τη Δόξια Σερ-
γίδου η οποία πήρε το πρώτο βραβείο, το
2015, σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό φιλοτέ-
χνησης γραμματοσήμου με θέμα “σκεφθείτε
πράσινα” (think green) της οποίας το γραμ-
ματόσημο θα εκδοθεί και κυκλοφορήσει από
όλες τις χώρες της Ευρώπης το 2016, καθώς
και τα παιδιά που διακρίθηκαν παγκύπρια σε
διεθνή ταχυδρομικό διαγωνισμό, στις αρχές
του 2015, που διοργανώνεται κάθε χρόνο
από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός από
τους Κύπριους Επισήμους και ο Γενικός και ο
Αναπληρωτής Διευθυντής της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης Bishar Hussein και

Pascal Clivaz, καθώς και ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης Ταχυ-
δρομείων (PostEurop) Botond Szebeny, οι
οποίοι βρίσκονται στη Κύπρο για το συνέ-
δριο της PostEurop που πραγματοποιείται
στη Λεμεσό από τις 13 μέχρι τις 15 Οκτω-
βρίου.

Ο Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης, στο δικό του χαιρε-
τισμό, αναφέρθηκε στο νέο ρόλο των Ταχυ-
δρομείων, όπως διαμορφώνεται με την ανά-
πτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς
και στον κοινωνικό τους ρόλο, ο οποίος στη-
ρίζει την κοινωνική συνοχή μέσα από την
διασφάλιση της επικοινωνίας στις πιο απο-
μακρυσμένες περιοχές του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγμα-
τοποιήθηκε βράβευση μαθητών Δημοτικής
και Μέσης Εκπαίδευσης που πήραν τις πρώ-
τες δέκα θέσεις, παγκύπρια, σε διεθνή ταχυ-
δρομικό διαγωνισμό, που διοργανώνεται
κάθε χρόνο από την Παγκόσμια Ταχυδρο-
μική Ένωση με θέμα «Περίγραψε μας τον
κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελες να μεγα-
λώσεις».

Απονεμήθηκε επίσης τιμητική πλακέτα
στην Δόξια Σεργίδου για τη φιλοτέχνηση
γραμματοσήμου με θέμα «ink Green», που
πήρε το πρώτο βραβείο στις αρχές του 2015
στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «Europa».
Το γραμματόσημο θα κυκλοφορήσει σε όλες
τις χώρες το 2016. n

Συνέχεια από σελ. 8
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Επένδυση 16 δισ. ευρώ 
στην έρευνα και καινοτομία 

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε 
για τους ΓΤΟ

Η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αποτελεί
αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η ΕΕ, έχει πολύ αυστηρούς κανόνες
και περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης για την καλλιέρ-
γεια και την εμπορική χρήση τους. Από τον Απρίλιο του 2015,
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν αν θα επιτρέπουν

την καλλιέργειά ΓΤΟ στην επικράτεια τους. 
1. Τί είναι οι ΓΤΟ;
Είναι οι οργανισμοί, των οποίων το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί με τεχνητό τρόπο,

προκειμένου να δώσει μια νέα ιδιότητα (πχ. αντίσταση του φυτού σε μια ασθένεια, στα έν-
τομα, στην ξηρασία ή αύξηση της παραγωγής στις καλλιέργειες).

2. Ποιές καλλιέργειες αφορούν οι ΓΤΟ;
Το καλαμπόκι, το βαμβάκι, η σόγια, η ελαιοκράμβη και τα ζαχαρότευτλα.
3. Έχουν εγκριθεί οι ΓΤΟ στην ΕΕ;
Τόσο για την καλλιέργεια όσο και για την εμπορία εισαγόμενων ΓΤΟ για τρόφιμα και ζωο-

τροφές, είναι αναγκαία η έκδοση άδειας, που περιλαμβάνει επιστημονική αξιολόγηση των
κινδύνων.

4. Καταναλώνουν ήδη, οι ευρωπαίοι πολίτες ΓΤΟ; 
Οι περισσότεροι ΓΤΟ, που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ είναι για την εκτροφή ζώων αλλά μπο-

ρεί να εμπεριέχονται και σε μερικά τρόφιμα που εισάγονται. Το σύστημα σήμανσης των τρο-
φίμων, της ΕΕ υποχρεώνει τις εταιρείες να αναφέρουν εάν τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που
παράγουν περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

5. Ποιός εγκρίνει τους ΓΤΟ στην ΕΕ;
Εξαρτάται αν αφορά έγκριση για καλλιέργεια ή για εμπορική χρήση.
Για καλλιέργεια η έγκριση δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο τα κράτη μέλη έχουν

τον τελικό λόγο. 
Για την εμπορική τους χρήση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε την ίδια προσέγγιση με την

καλλιέργεια: να έχουν οι χώρες την τελευταία λέξη. 
6. Τι θα γίνει με την εμπορική χρήση των ΓΤΟ στην ΕΕ, τώρα που επιτροπές Περιβάλ-

λοντος και Ασφάλειας Τροφίμων, απέρριψαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Αν η
ολομέλεια στο τέλος Οκτωβρίου, απορρίψει και εκείνη την πρόταση, τότε εξακολουθούν να
ισχύουν οι σημερινοί κανόνες: τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν με πλειοψηφία την
απαγόρευση ή την έγκριση της εμπορικής χρήσης ενός ΓΤΟ σε ολόκληρη την ΕΕ. n

Με την έγκριση ενός προγράμματος εργασίας για το διάστημα
2016-17, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 16 δισ.
ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία την επόμενη διετία στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της
έρευνας και της καινοτομίας Ορίζοντας 2020.

Οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα εργασίας ευθυγραμ-
μίζονται πλήρως με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, που παρουσίασε ο Πρό-
εδρος Ζαν-Κλoντ Γιούνκερ και θα συμβάλουν ουσιαστικά στη δέσμη επενδύσεων για την
απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στην πολιτική
για την ενεργειακή ένωση και την κλιματική αλλαγή, στην εσωτερική αγορά με μια ισχυρό-
τερη βιομηχανία και στην ανάδειξη της Ευρώπης σε ισχυρότερο παγκόσμιο παράγοντα.

Ο Κάρλος Μοέδας, επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, δήλωσε σχετικά: «Η
έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης και έχουν ζωτική
σημασία για την αντιμετώπιση των σημερινών νέων πιεστικών προκλήσεων, όπως η μετανά-
στευση, η κλιματική αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και οι υγιείς κοινωνίες. Μέσα στα δύο επό-
μενα χρόνια, θα διατεθούν 16 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την ενί-
σχυση κορυφαίων Ευρωπαίων επιστημόνων, οι οποίοι με το έργο τους αλλάζουν τη ζωή των
πολιτών.»

Σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του επιτρόπου Μοέδα, το πρόγραμμα «Ορί-
ζων 2020» θα είναι ανοικτό στην καινοτομία, ανοικτό στην επιστήμη και ανοικτό στον κόσμο.
Το νέο πρόγραμμα εργασίας 2016-17 παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω προ-
σκλήσεων υποβολής προτάσεων, δημόσιων συμβάσεων και άλλων δράσεων, όπως τα βρα-
βεία του προγράμματος «Ορίζοντας» που καλύπτουν συνολικά περίπου 600 θέματα. 

Η δομή του προγράμματος εργασίας αντικατοπτρίζει τη γενικότερη ευελιξία του προ-
γράμματος «Ορίζοντας 2020» που επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες
της ΕΕ και στις πλέον πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην τα-
χεία αντιμετώπιση των αναδυόμενων προβλημάτων, όπως οι επιδημίες.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει μια σειρά διατομεακών πρωτοβουλιών: τον εκσυγχρονι-
σμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας (1 δισ. ευρώ), τεχνολογίες και πρότυπα για
την αυτόματη οδήγηση (περίπου 100 εκατ. ευρώ), το «Διαδίκτυο των Αντικειμένων» (139
εκατ. ευρώ) με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της ΕΕ, τη
«Βιομηχανία 2020» και την «Κυκλική Οικονομία» (670 εκατ. ευρώ) για την ανάπτυξη ισχυ-
ρών και βιώσιμων οικονομιών και τις «Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις» (232 εκατ. ευρώ) για
την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών
δικτύων στο αστικό περιβάλλον της ΕΕ. n

Άνοιγμα της αγοράς πληρωμών 
μέσω διαδικτύου 

Η επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις υπηρε-
σίες πληρωμών θα μειώσει τα κόστη εξόφλησης λογαριασμών,
καθώς οι νέοι παράγοντες της αγοράς θα μπορούν να χρησι-
μοποιούν τα κινητά και τα διαδικτυακά εργαλεία για να πραγ-
ματοποιούν πληρωμές εξ ονόματος των πελατών τους.

Η νέα οδηγία που υπερψήφισε το ΕΚ θα καταστήσει πιο
ασφαλείς τις πληρωμές μέσω διαδικτύου, θέτοντας νέους κανόνες για την προστασία των
δεδομένων και την ευθύνη όλων των διαδικτυακών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

“Η αγορά των υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη και ακριβή, κο-
στίζοντας ετησίως 130 δισ. ευρώ, ή πάνω από 1% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν
μπορεί να αντέξει τα έξοδα αυτά, εάν θέλει να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο”, δή-
λωσε ο εισηγητής του ΕΚ Antonio Tajani ( ΕΛΚ, Ιταλία), προσθέτοντας ότι “το νέο κανονιστικό
πλαίσιο θα μειώσει τα κόστη, θα βελτιώσει την ασφάλεια των πληρωμών και θα διευκολύνει
την εμφάνιση νέων παραγόντων στην αγορά και νέων καινοτόμων μεθόδων πληρωμών”.

Όποιος χρησιμοποιεί έναν online λογαριασμό θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει λο-
γισμικό πληρωμών, συσκευές και εφαρμογές που παρέχονται από εξουσιοδοτημένο πά-
ροχο/τρίτο μέρος. Ο πάροχος αυτός θα μπορεί να εκτελεί τις πληρωμές εξ ονόματός του πε-
λάτη του.

Οι επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις, από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει
να υπερβαίνουν το άμεσο κόστος. Θα απαγορεύεται επίσης η επιβολή επιβαρύνσεων για τη
χρήση μέσων πληρωμών, όπως οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες, στα οποία εφαρμό-
ζονται ήδη διατραπεζικές προμήθειες.

Οι νέοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, από την πλευρά τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν
τον ασφαλή έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη εξαλείφοντας τους όποιους κινδύνους εξα-
πάτησης. Θα πρέπει να διασφαλίζουν επίσης ότι η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων
ενός χρήστη πραγματοποιείται μόνο μέσω ασφαλών διαύλων και ότι η όποια κοινοποίηση
τους θα γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής από κάποιον λογαριασμό, ο κάτοχός του
δεν θα χάνει πάνω από 50 ευρώ εάν το μέσο πληρωμής έχει χαθεί, κλαπεί ή υπεξαιρεθεί. Ένας
πάροχος υπηρεσιών που δεν προλαμβάνει την περίπτωση μιας τέτοιας απάτης μετά την κοι-
νοποίηση της απώλειας από το χρήστη, ή δεν εξασφαλίζει την ορθή και ασφαλή ταυτοποί-
ηση των στοιχείων του χρήστη, θα θεωρείται υπεύθυνος για τις απώλειες του πελάτη του και
θα καλείται να καλύψει την οικονομική ζημία που αυτός υπέστη.

Η νέα οδηγία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από τα κράτη μέλη της ΕΕ προ-
κειμένου να τεθεί άμεσα σε ισχύ. n

Οδικός χάρτης του Κοινοβουλίου 
για τις συνομιλίες για το κλίμα

Η ΕΕ πρέπει να ζητήσει στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα
(COP21) στο Παρίσι μείωση 40% των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2030 και ενίσχυση της χρηματοδότησης
για το κλίμα. Αυτό υποστήριξε το ΕΚ με ψήφισμά του. Το ΕΚ
ζητά επίσης να διατεθεί ένα μερίδιο των εσόδων των δικαιω-
μάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη χρηματοδό-

τηση για το κλίμα, και οι τομείς της αεροπορίας και της ναυτιλίας να λάβουν μέτρα για τον
περιορισμό των εκπομπών τους έως το τέλος του 2016. 

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 434 ψήφους υπέρ, 96 κατά και 52 αποχές.
“Αν δεν καταφέρουμε να προλάβουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη ώστε αυτή να μην

υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα θα δούμε πολλές περισσότερες
ξηρασίες, πλημμύρες, το λιώσιμο των πάγων και την εξαφάνιση όλο και περισσότερων γε-
ωργικών εκτάσεων. Η κλιματική αλλαγή θα είναι επίσης ένας παράγοντας για την αύξηση
του μεταναστευτικού προβλήματος”, δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Gilles Pargneaux (Σοσια-
λιστές, Γαλλία).

Στο ψήφισμα, το οποίο αποτελεί και την εντολή για την αντιπροσωπεία του Κοινοβου-
λίου στην COP 21, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Πα-
ρίσι το Δεκέμβριο, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ να απαιτήσει:

- μείωση τουλάχιστον κατά 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με
τα επίπεδα του 1990

- επίτευξη στόχου 40 % για την ενεργειακή απόδοση
- επίτευξη στόχου 30% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030
Το ψήφισμα καλεί για μια γενική αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα,

σύμφωνα με το ανώτατο όριο δέσμευσης της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά 80-95% κάτω από τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2050

Το ΕΚ καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμφωνήσουν σε έναν οδικό χάρτη για την
αύξηση της προβλεπόμενης, νέας και πρόσθετης χρηματοδότησης σύμφωνα με τις σημερι-
νές δεσμεύσεις, προκειμένου να συμβάλουν κατά το τμήμα που τους αναλογεί στο συνο-
λικό επιδιωκόμενο ποσό των 100 δισεκ. δολαρίων ετησίως μέχρι το 2020. 

Το ΕΚ υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές συνιστούν τον δεύτερο μεγαλύτερο τομέα παραγω-
γής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καλεί όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της COP21
να συνεργαστούν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ρέντσι κατά Ε.Ε. για τον προϋπολογισμό
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δικαιοδοσία για να παρέμ-

βει επί της ουσίας, σε ότι αφορά τα μέτρα για τον προϋπολογι-
σμό του 2016», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέν-
τσι, σε συνέντευξή του στον ιταλικό ραδιοσταθμό Radio 24.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, πρό-
σθεσε: «οι Βρυξέλλες δεν είναι ο δάσκαλος που εξετάζει τον

μαθητή, δεν έχουν δικαιοδοσία για να παρεμβαίνουν σε θέματα και επιλογές οικονομικής πο-
λιτικής της κυβέρνησης. Τα χρόνια αυτά υπήρξε ψυχολογική υποτέλεια της Ιταλίας προς
τους ευρωκράτες. Πρέπει να μας συμβουλεύει, αλλά εμείς δίνουμε κάθε χρόνο, στην Ευ-
ρώπη εννέα δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά και δεν μπορεί να μας λέει ποιος είναι ο νόμος που
πρέπει να καταργηθεί. Αν οι Βρυξέλλες μάς απορρίψουν τον προϋπολογισμό του δημοσίου
για το 2016, εμείς θα τους τον ξαναστείλουμε ακριβώς ως έχει ».

Ο Ιταλός πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι εδώ και δυο χρόνια έχει αρχίσει
στη χώρα του η μείωση των φόρων και ότι «τον εκπλήσσει η όλη συζήτηση σχετικά με την
οικονομική κάλυψη των μέτρων αυτών».

Η παρέμβαση του Ρέντσι αφορά την απόφασή του να καταργήσει από το 2016 τον φόρο
για την πρώτη, ιδιόκτητη κατοικία και την αντίδραση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι οποίοι άφησαν να διαρρεύσει ότι θα ήταν προσφορότερη μια μείωση των φόρων στον
τομέα της εργασίας, και όχι της ακίνητης περιουσίας.

Το πιθανότερο είναι ότι η Κομισιόν θα έχει ενστάσεις τόσο για τον ρυθμό μείωσης του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος, όσο και για τον ρυθμό μείωσης του ιταλικού δημόσιου χρέους,
όπως είχε γίνει και πέρυσι. n

Οδικός χάρτης για τα προαπαιτούμενα
Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου την Παρασκευή ήταν

μόλις ο πρώτος από τους 11 δύσκολους σταθμούς που έχουν
μπροστά τους ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας και το οικονο-
μικό επιτελείο, για να κλείσουν επιτυχώς τον έλεγχο των δα-
νειστών και να φθάσουν στον στόχο τους, που δεν είναι
άλλος από την έναρξη της συζήτησης για το χρέος. Επί της

ουσίας, η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της κάτι λιγότερο από δύο μήνες (ορόσημο είναι το
Eurogroup της 7ης Δεκεμβρίου), αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα ξεχωρίζει ένα συγκεκριμένο
10ήμερο.

Πρόκειται για την περίοδο από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, κατά την οποία θα
καθοριστεί και θα πρέπει να προετοιμαστεί και να ψηφιστεί η λίστα του δεύτερου πακέτου
προαπαιτούμενων μέτρων. Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, όμως, η Αθήνα θα βρίσκεται υπό διαρκή
πίεση: εκθέσεις αξιολόγησης, διαπραγματεύσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, με το
ερώτημα να παραμένει, εάν είναι αρκετός ο χρόνος ή αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις που εν-
δεχομένως θα θέσουν σε κίνδυνο το εγχείρημα της ομαλής ανακεφαλαιοποίησης των τρα-
πεζών και γενικότερα της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των δανειστών προς την Αθήνα.

Η αφετηρία του οδικού χάρτη εντοπίζεται αυτή την εβδομάδα: α) με την έλευση των επι-
κεφαλής των κλιμακίων της Κομισιόν (Ε.Ε.), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου (ΔΝΤ), β) με την κατάρτιση της πρώτης έκθεσης αξιολόγησης των θεσμών για το πο-
λυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε και γ) με τη συνεδρίαση του Euroworking Group που θα εξε-
τάσει την εν λόγω έκθεση. n

Αυστηροί κανόνες, αμερικανικού τύπου
για τις ελβετικές τράπεζες

Oι ΗΠΑ έχουν υπάρξει σκληρές απέναντι στις ελβετι-
κές τράπεζες τα τελευταία χρόνια, αλλά φαίνεται πως οι
Ελβετοί αξιωματούχοι θέλουν να τις ανταγωνιστούν σε
αυστηρότητα, υιοθετώντας μάλιστα «αμερικανικό στυλ».
Πηγές του πρακτορείου Bloomberg αποκάλυψαν ότι το
υπουργείο Οικονομικών της Ελβετίας προτίθεται να ακο-
λουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ και να επιβάλει υψη-

λότερο δείκτη μόχλευσης από την Επιτροπή της Βασιλείας στις εγχώριες συστημικές τρά-
πεζες.

Οι κολοσσοί UBS και Credit Suisse έχουν καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να πεί-
σουν τις ελβετικές αρχές για μεγαλύτερη επιείκεια, δίχως αποτέλεσμα. Είναι πιθανό ο δείκτης
μόχλευσης στην Ελβετία να αυξηθεί στο 5% του ενεργητικού όπως στις ΗΠΑ, από το 3,5%
που επιτάσσει η Βασιλεία ΙΙΙ. Κατά συνέπεια, οι ελβετικές τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν
εκ νέου κεφάλαια από τις αγορές, σε μια περίοδο που έχουν αυξημένες δαπάνες, πληρώ-
νοντας μεγάλα πρόστιμα στις αμερικανικές αρχές.  

Μόχλευση είναι η έκθεση μιας τράπεζας σε δανεισμό. Περιλαμβάνει την αναπαραγωγή
του χρέους υπό μορφή διαφορετικών πιστωτικών προϊόντων. Στη χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, διαπιστώθηκε πως οι τρά-
πεζες διέθεταν ελάχιστα κεφάλαια για να καλύψουν τεράστιες απώλειες από ένα «κουβάρι»
αλληλένδετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Οπότε η Επιτροπή της Βασιλείας αποφά-
σισε να καθιερώσει τον δείκτη μόχλευσης, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά με τις απαι-
τήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. n

Ταχύτερη ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.
υπόσχεται η Μέρκελ

Η Γερμανία είναι έτοιμη να βοηθήσει ώστε να προχωρή-
σει η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, τόνισε την
Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη η Άνγκελα Μέρκελ, με
φόντο την προσφυγική κρίση, σε κοινή συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε με τον Τούρκο πρωθυπουργό, Αχμέτ Ντα-
βούτογλου.

«Πώς μπορούμε να οργανώσουμε την ενταξιακή διαδι-
κασία πιο δυναμικά;», ρώτησε η Γερμανίδα Καγκελάριος και πρόσθεσε ότι η Γερμανία είναι
έτοιμη να ανοίξει φέτος το κεφάλαιο 17 και να κάνει προετοιμασίες για τα (κεφάλαια) 23 και
24. «Μπορούμε να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες», είπε.

Από την πλευρά του ο Αχμέτ Νταβούτογλου υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να
συνεργαστεί με τη Γερμανία ώστε να αποτραπεί η παράνομη μετανάστευση, αλλά εκτίμησε
ότι η κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς μια επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία.

Επισήμανε ακόμη πως η Άγκυρα αναμένει την επίσπευση της διαδικασίας ένταξής της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα των ταξιδιών Τούρκων πο-
λιτών στην ΕΕ χωρίς βίζα, ενώ εξέφρασε την θέση ότι μία «ζώνη ασφαλείας» στη βόρεια
Συρία είναι απαραίτητη προκειμένου να ανακοπούν οι προσφυγικές ροές.

Την υποστήριξη του Βερολίνου στην επίσπευση της προσπάθειας της Τουρκίας να γίνει
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από την Άνγκελα Μέρκελ και ο Τούρκος πρόεδρος,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ο ίδιος δήλωσε.

Ο Ερντογάν γνωστοποίησε πως συζήτησε επίσης με την Γερμανίδα Καγκελάριο και την
ανάγκη να «ενεργήσουν από κοινού εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων». n

Αναγκαστική η συνεννόηση 
ΗΠΑ - Ρωσίας στο Συριακό

«Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να οικοδομήσουμε
κοινό μέτωπο εναντίον του ISIS», δήλωσε ο επικεφαλής
της ρωσικής διπλωματίας. «Ούτε εμείς ούτε οι Αμερικα-
νοί θα πετύχουμε να εξουδετερώσουμε την τρομοκρατία
μόνοι μας», προσέθεσε. Ως εδώ, τίποτα περισσότερο από
κοινή λογική. Προχωρώντας όμως πιο μακριά, ο Σεργκέι
Λαβρόφ δεν δίστασε να συγκρίνει το επιδιωκόμενο «κοινό

μέτωπο» με τη συμμαχία εναντίον του Άξονα, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο! «Το μέγεθος της
απειλής είναι τέτοιο, που μας επιβάλλει να αντλήσουμε διδάγματα από την εμπειρία της αν-
τιχιτλερικής Συμμαχίας. Όλες οι άλλες αντιθέσεις περνούν σε δεύτερη μοίρα», κατέληξε.

Εμπόδιο στη δημιουργία κοινού μετώπου είναι οι διαφορές των δύο υπερδυνάμεων όσον
αφορά την αντιμετώπιση του Σύρου προέδρου Μπασάρ Aσαντ.  Οι Αμερικανοί επιδιώκουν
την ανατροπή του, ενώ αντίθετα οι Ρώσοι επιθυμούν την παραμονή του.

Την προηγουμένη των δηλώσεων Λαβρόφ, το αμερικανικό Πεντάγωνο είχε αποκαλύψει 
ότι αμερικανικά και ρωσικά πολεμικά αεροπλάνα, τα οποία επιχειρούσαν ταυτόχρονα στον
συριακό εναέριο χώρο, βρέθηκαν κάποια στιγμή σε απόσταση ελάχιστων μιλίων. Ευτυχώς 
το ατύχημα αποσοβήθηκε, αλλά μόνο για να μεγεθύνει την ήδη διάχυτη ανησυχία για 
το ενδεχόμενο ευθείας σύγκρουσης των δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων, έστω και κατά
λάθος. n

ΗΠΑ και ΕΕ προετοίμασαν την άρση 
των κυρώσεων για το Ιράν

Σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά
με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έκαναν την Κυριακή οι
ΗΠΑ και η ΕΕ. Τόσο η Ουάσινγκτον, όσο και οι Βρυξέλλες
προετοίμασαν τα νομικά κείμενα βάσει των οποίων θα αρθούν
οι κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, μετά τη συμφωνία της
14ης Ιουλίου. Η αναστολή των κυρώσεων θα εφαρμοστεί, όταν

η Τεχεράνη ολοκληρώσει τη διαδικασία διάλυσης των πυρηνικών υποδομών της.
Την Κυριακή, «Ημέρα Αποδοχής» της συμφωνίας, ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομ-

πάμα ζήτησε επίσημα από την κυβέρνησή του να προετοιμάσει την αναστολή των αμερικα-
νικών κυρώσεων κατά του Ιράν. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε παρόμοιες διαδικασίες.  Συγκεκριμένα, η ΕΕ υιοθέτησε
το νομοθετικό πλαίσιο για την άρση του συνόλου των κυρώσεων κατά του Ιράν, κατ’ εφαρ-
μογή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που συνομολογήθηκε τον
Ιούλιο, αλλά το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ υπό τον όρο ότι το Ιράν θα εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις του, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο για την άρση του συνόλου
των οικονομικών και τραπεζικών κυρώσεων σε σχέση με το πυρηνικό ζήτημα» αναφέρεται
σε κοινό ανακοινωθέν της Φεντερίκα Μογκερίνι και του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Μο-
χάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Αφιέρωμα στην 100η επέτειο της Αρμενικής Γενοκτονίας 
H «Λειτουργία για

Έγχορδα» αποτελεί
δείγμα Αρμενικής μου-
σικής της υψηλότερης
ομορφιάς και εκφρα-
στικότητας. Ενσωμα-
τώνει παραδοσιακές εκ-
κλησιαστικές μελωδίες
οι οποίες έχουν διαδο-
θεί και αγιασθεί μέσω
της λατρείας, στο πέρα-

σμα των αιώνων. Ο Αρχιμανδρίτης Komitas (1869-1935) τις
επεξεργάστηκε πολυφωνικά την παραμονή της Αρμενικής
Γενοκτονίας (της οποίας έμελλε να είναι ένας ψυχικά τραυ-
ματισμένος επιζών), ενώ ο Zareh Sahakiants (1933-1983) τις
διασκεύασε αριστοτεχνικά στα τέλη της δεκαετίας του ’60
ως ορχηστρική σουίτα. Η Γενοκτονία καθεαυτή υπήρξε ο
πρόδρομος του Ολοκαυτώματος. Η αντιστικτική ελεγεία με
τη σήμανση InMemoriam, για 23 σόλο έγχορδα του σύγ-
χρονου με τον Komitas, Richard Strauss (1864-1949), 
θρηνεί την καταστροφή που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος.

Τα έργα θα προσφερθούν ως αφιέρωμα για την 100ή επέ-
τειο της Αρμενικής Γενοκτονίας σε συνεργασία με την Κυ-
πριακή Επιτροπή Μνήμης 100ης επετείου της Αρμενικής Γε-
νοκτονίας. 

Στις 22 Οκτωβρίου στο  Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά
Ηλεκτρική», στην  Πάφο και στις 23 Οκτωβρίου στο Θέα-
τρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, στη Λευκωσία.

Εισιτήρια από τους χώρους της συναυλίας και από την
ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.cyso.org.cy. 

Πληροφορίες: 22463144, www.cyso.org.cy. n

Φωτογραφική Έκθεση για την UNFICYP
Εγκαινιάσθηκε προχθές Δευτέρα στη

Γενεύη, Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα
«51 χρόνια UNFICYP: Με εκτίμηση». Τα
εγκαίνια τέλεσε ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Εξωτερικών, στην πα-
ρουσία Κυπρίων βουλευτών, οι οποίοι
βρίσκονταν στη Γενεύη για να συμμετά-
σχουν στις εργασίες της 133ης Συνόδου
της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. 

Η Έκθεση διοργανώνεται από τη Μό-
νιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στη Γενεύη, στο Παλάτι των Εθνών, έδρα του Γραφείου
των Ηνωμένων Εθνών, και έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που γί-
νονται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εβδομήντα ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.  Θα πα-
ραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και υπολογίζεται ότι, στο διάστημα
αυτό, θα την επισκεφθούν πέραν των 20.000 επισκέπτες.

Η Έκθεση περιλαμβάνει ιστορικές φωτογραφίες από τη δράση της Ειρηνευτικής Δύναμης
των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), από την ημερομηνία της άφιξης της το 1964
μέχρι και τις ημέρες μας. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπο επιλέγηκαν από το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών. n

Κουμανδαρία - Προστατευόμενη Προέλευση
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015,

με μεγάλη επιτυχία, στην Πρεσβεία της Κύπρου στην
Αθήνα, εκδήλωση για την παρουσίαση της Κουμανδα-
ρίας, οίνος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.). Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της
ανάδειξης και προώθησης της Κουμανδαρίας ως εθνικού
προϊόντος και με αφορμή την έκδοση σχετικού Ενημε-
ρωτικού Βιβλιαρίου για την Κουμανδαρία, μέσα στο
οποίο καταγράφεται η ιστορία, η ταυτότητα, οι ιδιαιτε-
ρότητες της περιοχής προέλευσης, η διαδικασία παραγωγής, οι παραδοσιακοί και μοντέρνοι
τύποι γλυκών κρασιών Κουμανδαρίας.

Στην παρουσίαση του οίνου Π.Ο.Π. Κουμανδαρία συμμετείχαν με εισηγήσεις οι κ.κ. Ιωσήφ
Κυπραίος, Επικεφαλής Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας Αθήνας, Στέφανος Κουνδου-
ράς, Επίκουρος Καθηγητής Αμπελουργίας στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης, και η κα Μαρία Νέτσικα, Χημικός, Οινολόγος και δημοσιογράφος
οίνου. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γευστική δοκιμή οίνων Κουμανδαρίας, στον χώρο της εκ-
δήλωσης, και παρουσίαση γευστικών συνδυασμών της Κουμανδαρίας με κυπριακά εδέσματα
σε σημεία πώλησης στην Αθήνα. n

Ο Αγώνας 1955-’59 στην Ελληνική Λογοτεχνία
Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκαν το

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην Κυπριακή Πρε-
σβεία Αθήνας «Σπίτι της Κύπρου» οι εργα-
σίες της διημερίδας με θέμα: «Ο Κυπριακός
Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-’59 στην
Ελληνική Λογοτεχνία», στην παρουσία πα-
νεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, λογοτεχνών,
ανθρώπων των Γραμμάτων και πολυπληθούς
ακροατηρίου. Η διημερίδα διοργανώθηκε με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων
από την έναρξη του Απελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, σε συνεργασία με
την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

Σε χαιρετισμό στην εκδήλωση ο Πρέσβης
της Κύπρου στην Αθήνα Κυριάκος Κενεβέ-
ζος, επισήμανε ότι «η πρόσληψη του Κυ-

πριακού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-
1959 από την Ελληνική Λογοτεχνία σε Ελ-
λάδα και Κύπρο, παραμένει ένα ιδιαίτερα ση-
μαντικό πεδίο φιλολογικής έρευνας προς με-
λέτη και αξιολόγηση, τονίζοντας ότι, «ο
Αγώνας του 1955-’59 ήταν αγώνας ιδεών και

ιδανικών, που καταξιώθηκε στη συνείδηση,
όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των
ελεύθερων ανθρώπων, ως ένα ιστορικό γε-
γονός με μεγάλο πνευματικό και ηθικό πε-
ριεχόμενο. Τα γεγονότα, οι αξίες, τα ηρωικά
πρότυπα αυτοθυσίας και τα διδάγματα αυ-
τοσυνειδησίας του Αγώνα δεν άφησαν ασυγ-
κίνητους τους λογοτέχνες στην Κύπρο, την
Ελλάδα και πολλές χώρες, αλλά ενέπνευσαν
μια εκτενή και πολυδιάστατη γραπτή παρα-
καταθήκη λογοτεχνικών, ποιητικών και
πεζών κειμένων».

Εισαγωγική ομιλία στην εκδήλωση έκαμε
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλο-
λόγων Αναστάσιος Στέφου και εισηγήσεις
ομάδα έγκριτων ομιλητών περιλαμβανομέ-

νων του ομότιμου Καθηγητή Αρχαίας Ελλη-
νικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ανδρέα Βοσκού,  της επιθεωρήτριας φιλολο-
γικών μαθημάτων Κύπρου Γεωργίας Κούμα,
του Φιλόλογου–Ιστορικού Ερευνητή Δημή-
τρη Ταλιαδώρου,  του Σχολικού Συμβούλου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μ.
Στεργιούλη, του Αναπληρωτή Καθηγητή Νε-
ότερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου, πρώην Πρέσβη Γιώργου Γεωργή, του
Ομότιμου Καθηγητή Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας Ιονίου Πανεπιστημίου Θεοδόση Πυ-
λαρινού, της Φιλολόγου Ελένης Αντωνιάδου
και της Σχολικής Συμβούλου Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αγάθης Γεωργιάδου. n

Απονομή του Νόμπελ Οικονομίας 2015
σε επίτιμο διδάκτορα του Κυπριακού Πανεπιστημίου

Στον Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βρετανό
οικονομολόγο Άνγκους Ντίτον  απονεμήθηκε το Βραβείο
Νόμπελ Οικονομίας 2015 για την «ανάλυσή του για την κα-
τανάλωση, τη φτώχια και την ευημερία», όπως ανακοίνωσε
η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών.

Σε δήλωσή της η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Δι-
οίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι «με με-
γάλη χαρά υποδεχόμαστε τη βράβευση του διακεκριμένου οι-
κονομολόγου Καθηγητή Άνγκους Ντίτον, του Πρίνστον Γιου-
νιβέρσιτι, με το βραβείο Νόμπελ των Οικονομικών για το
2015. Όχι μόνο γιατί το έργο του στα οικονομικά της κατα-
νάλωσης, της φτώχιας, της ανισότητας, και της ευημερίας

είναι εξαιρετικά σημαντικό,
αλλά και γιατί ο Καθηγη-
τής Ντίτον είναι Επίτιμος
Διδάκτωρ της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών και
Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. Σε αναγνώ-
ριση της επιστημονικής του
συνεισφοράς, στις 6 Σε-
πτεμβρίου 2012 η Σχολή
μας είχε ανακηρύξει τον
Καθηγητή Ντίτον επίτιμο
διδάκτορα της Σχολής. Την

εισαγωγή στο έργο του έκανε ο Καθηγητής Αλέξανδρος Μι-
χαηλίδης, πρώην διδακτορικός φοιτητής του Καθηγητή. Εί-
χαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τον τιμώμενο,
να μάθουμε από την εξαιρετικά διαφωτιστική ομιλία του για
την ανισότητα και την ευημερία, και να εκτιμήσουμε τη σε-
μνότητά του, την αφοσίωσή του σε ακαδημαϊκές αξίες και το
χιούμορ του. Η βράβευσή του με το Νόμπελ Οικονομικών
είναι η κορύφωση της διακεκριμένης σταδιοδρομίας του Κα-
θηγητή Ντίτον και η αναγνώριση της τεράστιας συνεισφοράς
του στη μελέτη της φτώχιας, της ευημερίας και των ατομικών
καταναλωτικών επιλογών. Νιώθουμε τυχεροί που είχαμε τη
χαρά να τον γνωρίσουμε. Η βράβευσή του μας κάνει διπλά
χαρούμενους». n



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. Είναι … λίγα τετραγωνικά.
2. Κατηγορία δικαίου – Αναφορική αντωνυμία
(αρχ.).
3. Συνοδεύουν … άρτο – Είναι φορτωμένες …
χρήμα.
4. Θεός του ήλιου για τους αρχαίους Αιγυπτί-
ους – Στάδιο της ποινικής διαδικασίας.
5. Οριστική αντωνυμία (λαϊκ.) – Ένας από τους
λόφους της Ιερουσαλήμ.
6. … Κόνερι: διάσημος ηθοποιός – Παρατηρεί-
ται στην … οστεομυελίτιδα.
7. Μουσικό συγκρότημα.
8. Στη δικηγορία είναι ανεπίτρεπτη όσον αφορά τους πελάτες – Μια μικρή λεξούλα με τε-
ράστια σημασία.
9. Γνωστή πόλη, αλλά και τύπος νάρθηκα – Ποδοσφαιρική ομάδα της Κύπρου.
10. Το αγαπημένο δένδρο των Ελλήνων – Λοιμώδης νόσος.
11. Αγγλιστί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών – Ελλαδίτης πρώην διεθνής διαιτητής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Θεός της φωτιάς και της δικαιοσύνης στην Ινδοπερσική θρησκεία – Σεντ …: Βρετανός
ιστορικός και ερευνητής.
2. Υπάρχει μόνο ως ιδέα – Μπέν …: τέως Πρόεδρος της Τυνησίας.
3. Χαϊδεμένη … Λουκία – Η πλέον ανεπτυγμένη επαρχία του Καναδά.
4. Το επίθετο επιτυχημένου ηθοποιού και σκηνοθέτη – Υπάρχουν και τέτοια αισθήματα.
5. Χρονικός σύνδεσμος – Πατρίκ …: Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής.
6. Ευθύμιος …: το «χρυσό παιδί» της ελληνικής σκοποβολής – Σύνδεσμος δημοσιογράφων
με ειδικότητα στο αθλητικό ρεπορτάζ.
7. Όνομα Επισκόπων (αιτ.) – … Κιουμπ: Αμερικανός ηθοποιός, συνθέτης και σεναριογρά-
φος.
8. Τα έχει ο … περίεργος – Σχεδόν … εύρωστο – Μουσική νότα.
9. Το ονοματεπώνυμο Ισραηλινού κινηματογραφιστή.
10. Το χαϊδευτικό του κατά πολλούς καλύτερου προπονητή καλαθόσφαιρας της Ευρώπης –
… Εξέταση: Συμβούλιο Καρδιναλίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
11. Αναδίδει συγκεκριμένη οσμή – Μέρος του ονόματος της πρωτεύουσας του τζόγου.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Κέντρο Παραγω-
γικότητας Κύπρου,
ως το Εθνικό Κέντρο

Europass (ΕΚΕ) Κύπρου,
διοργανώνει εργαστήρια, διάρκειας 8 ωρών,
ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς
οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των
συμμετεχόντων. Τα εργαστήρια θα διεξά-
γονται σε μόνιμη βάση μέχρι το τέλος του
2016 σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σύμ-
βουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα δώσουν
στους συμμετέχοντες τις κατευθυντήριες
γραμμές για τη δημιουργία ενός αξιόλογου
Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του
Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Eu-
ropass, τη σύνταξη μίας ολοκληρωμένης Συ-
νοδευτικής Επιστολής, τους διάφορους τρό-
πους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας,
και την επιτυχή αντιμετώπιση μιας συνέν-
τευξης εργασίας.

Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος του
προγράμματος θα αφορά στην αυτοαξιολό-

γηση, διάγνωση και βελ-
τίωση των «μαλακών» δε-
ξιοτήτων (so skills) των
συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη

έμφαση θα δοθεί στις πιο κάτω δεξιότητες:
• Αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιό-

τητες επαγγελματικών παρουσιάσεων,
• Οργάνωση και διαχείριση χρόνου και ερ-

γασιών,
• Διαχείριση άγχους,
• Αυτοπεποίθηση και επαγγελματική επι-

τυχία / αναγνώριση,
• Αποτελεσματική διαχείριση της αλλα-

γής,
• Αξία της ομαδικότητας, και 
• Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.
Για πληροφορίες αποτείνεστε στον Ανά-

δοχο του Έργου: INTERTUTORIAL CEN-
TER, Τηλέφωνο: 26 948513,  Email: itcpa-
fos@spidernet.com.cy
Για δηλώσεις συμμετοχής:
Στην ιστοσελίδα του ΕΚΕ:
http://www.kepa.gov.cy/europass. n

Δωρεάν Εργαστήρια από 
το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου

Το 1993, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
κήρυξε την 17η Οκτωβρίου ως Διεθνή
Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώ-

χειας. Ο ΟΗΕ και πολλές Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις καλούν την παγκόσμια κοινό-
τητα σε επαγρύπνηση για την εξάλειψη της
φτώχειας και αντιμετώπιση του τόσο σοβα-
ρού κοινωνικού προβλήματος που αφορά
όλους. Ως πρωταρχικός στόχος του Οργανι-
σμού είναι η παροχή στους ανθρώπους των
μέσων για την ικανοποίηση των βασικών
τους αναγκών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η φτώχεια συνιστά
παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής στην
κοινωνική ζωή. Η φτώχεια μπορεί να σημαί-
νει την έλλειψη χρημάτων για την προμήθεια
τροφής ή ρούχων, πρόσβασης σε σχολεία ή
νοσοκομεία, γης για την καλλιέργεια τροφί-
μων, πρόσβασης σε καθαρό νερό, και τέλος
έλλειψη εργασίας για την εξασφάλιση των
αναγκαίων προς επιβίωση. 

Η πείνα και ο υποσιτισμός, η μακροχρόνια
φτώχεια και η εξαθλίωση εκατομμυρίων αν-
θρώπων αποτελούν προσβολή για την αν-
θρωπότητα και κατάφωρη παραβίαση βασι-
κών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λυπηρό
στις μέρες μας, ένας στους πέντε ανθρώπους
στις αναπτυσσόμενες περιοχές να ζουν με λι-
γότερο από $1,25 την ημέρα και ένα παιδί να
πεθαίνει κάθε τρία δευτερόλεπτα από τη
φτώχεια. Στη χώρα μας, ένεκα της οικονομι-
κής κρίσης πολλοί συμπολίτες μας βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η φτώχεια δι-

αιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν
περιορίζεται μόνο στην ανεπάρκεια εισοδη-
μάτων και υλικών αγαθών, αλλά επεκτείνε-
ται και στην έλλειψη ευκαιριών και συνθη-
κών ασφάλειας, έλλειψη που υπονομεύει την
αξιοπρέπεια των φτωχών και τους καθιστά
ακόμη πιο ευάλωτους. Δεδομένης της παρα-
δοχής αυτής τα κράτη θα πρέπει να συνερ-
γαστούν, ώστε να αναληφθούν δράσεις που
ενδυναμώνουν τις πολιτικές κοινωνικής
προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης
τόσο των ομάδων του πληθυσμού που βιώ-
νει την ακραία φτώχεια όσο και των νοικο-
κυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχε-
τικής φτώχειας. Επίσης, οι Κυβερνήσεις θα
πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές που να δη-
μιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρό-
θεσμες λύσεις στο θέμα της φτώχειας και που
τοποθετούν την ευημερία και το μέλλον των
λαών σε πρώτη προτεραιότητα.

Η υιοθέτηση των πολιτικών των κρατών
θα πρέπει να έχει ως απώτερο στόχο και
σκοπό την ευημερία όλων των λαών. Η δη-
μιουργία ενός κόσμου απαλλαγμένου από
την φτώχεια και τον οικονομικό αποκλεισμό,
καθώς και η διασφάλιση ενός σταθερού και
δίκαιου περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη και
υποχρέωση όλων των Κυβερνήσεων. Σύμ-
φωνα με τον Λύντον Τζόνσον (Αμερικανός
Πρόεδρος), η φτώχεια δεν μπορεί να είναι
εμπόδιο για τη μόρφωση, και η μόρφωση
πρέπει να είναι ένας τρόπος απόδρασης από
τη φτώχεια. Τα μέσα λοιπόν για την εξάλειψη
της φτώχειας υπάρχουν. Στο χέρι μας είναι να
τα χρησιμοποιήσουμε προς αυτή την κατεύ-
θυνση. n

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας

Τη δρομολόγηση της ανέγερσης νέων
κτηρίων όπου θα στεγάζεται το νέο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας συ-

ζήτησε, σήμερα, κατά την επίσκεψή του στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπο-
γραμμίζοντας ότι το έργο αποτελεί μια από
τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. 

Μετά από επίσκεψη στα Δικαστήρια Λευ-
κωσίας ο Υπουργός ανέφερε ότι  με αρμοδί-
ους του Δικαστικού Σώματος, αξιολογήθηκε
το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το
Επαρχιακό Δικαστήριο, δίδοντας ιδιαίτερη
έμφαση στο γεγονός ότι θα πρέπει και η
Λευκωσία να αποκτήσει κατάλληλο κτήριο

δικαστηρίων, για το οποίο να καυχιέται.
Όλες οι άλλες πόλεις έχουν κατάλληλο δι-
καστικό κτήριο που αξιοποιείται για τις
ανάγκες του Επαρχιακού Δικαστηρίου, πλην
της Λευκωσίας. Ο Υπουργός είπε ότι το νέο
κτήριο αναμένεται να είναι ένα στολίδι ανά-
λογο των κτηρίων που απαιτούνται για
αυτής της κατηγορίας των κτηρίων. Για τον
σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση έχει θέσει στις
προτεραιότητές μας την προώθηση των κτη-
ριακών αναγκών των δικαστηρίων μας, και
ειδικότερα της Επαρχίας Λευκωσίας, αφού
πρόκειται για ένα ζήτημα που ταλανίζει τους
εκάστοτε επαρχιακούς δικαστές τα τελευ-
ταία 15 χρόνια. n

Ανέγερση νέου Επαρχιακού Δικαστηρίου
στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 16 δισ. ευρώ
στην έρευνα και καινοτομία την επόμενη διετία

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα,
επενδύοντας σχεδόν 16 δισ. ευρώ

στην έρευνα και την καινοτομία την επόμενη
διετία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και
της τεχνολογίας Ορίζοντας 2020.

Με τη σημερινή έγκριση ενός προγράμμα-
τος εργασίας για το διάστημα 2016-17, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 16
δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία
την επόμενη διετία στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της
έρευνας και της καινοτομίας Ορίζοντας
2020.

Οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που
προσφέρει το πρόγραμμα εργασίας ευθυ-
γραμμίζονται πλήρως με τις πολιτικές προ-
τεραιότητες της Επιτροπής, που παρουσίασε
ο Πρόεδρος Ζαν-Κλoντ Γιούνκερ και θα
συμβάλουν ουσιαστικά στη δέσμη επενδύ-
σεων για την απασχόληση, την ανάπτυξη και
τις επενδύσεις, στην ψηφιακή ενιαία αγορά,
στην πολιτική για την ενεργειακή ένωση και
την κλιματική αλλαγή, στην εσωτερική
αγορά με μια ισχυρότερη βιομηχανία και
στην ανάδειξη της Ευρώπης σε ισχυρότερο
παγκόσμιο παράγοντα.

Ο Κάρλος Μοέδας, επίτροπος Έρευνας,
Επιστήμης και Καινοτομίας, δήλωσε σχε-
τικά: «Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν
τους μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης και
έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση
των σημερινών νέων πιεστικών προκλήσεων,
όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή,
η καθαρή ενέργεια και οι υγιείς κοινωνίες.

Μέσα στα δύο επόμενα
χρόνια, θα διατεθούν 16
δισ. ευρώ από το πρό-
γραμμα «Ορίζοντας
2020» για την ενίσχυση
κορυφαίων Ευρωπαίων
επιστημόνων, οι οποίοι
με το έργο τους αλλάζουν τη ζωή των πολι-
τών.»

Σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραι-
ότητες του επιτρόπου Μοέδα, το πρόγραμμα
«Ορίζων 2020» θα είναι ανοικτό στην καινο-
τομία, ανοικτό στην επιστήμη και ανοικτό
στον κόσμο. Το νέο πρόγραμμα εργασίας
2016-17 παρέχει δυνατότητες χρηματοδότη-
σης μέσω προσκλήσεων υποβολής προτά-
σεων, δημόσιων συμβάσεων και άλλων δρά-
σεων, όπως τα βραβεία του προγράμματος
«Ορίζοντας» που καλύπτουν συνολικά περί-
που 600 θέματα. Η δομή του προγράμματος
εργασίας αντικατοπτρίζει τη γενικότερη ευε-
λιξία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
που επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες
προτεραιότητες της ΕΕ και στις πλέον πιε-
στικές κοινωνικές προκλήσεις, ενώ ταυτό-
χρονα συμβάλλει στην ταχεία αντιμετώπιση
των αναδυόμενων προβλημάτων, όπως οι
επιδημίες.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει μια σειρά
διατομεακών πρωτοβουλιών: τον εκσυγχρο-
νισμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομη-
χανίας (1 δισ. ευρώ), τεχνολογίες και πρό-
τυπα για την αυτόματη οδήγηση (περίπου
100 εκατ. ευρώ), το «Διαδίκτυο των Αντικει-
μένων» (139 εκατ. ευρώ) με επίκεντρο την
αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης των βιομη-

χανιών της ΕΕ, τη «Βιο-
μηχανία 2020» και την
«Κυκλική Οικονομία»
(670 εκατ. ευρώ) για την
ανάπτυξη ισχυρών και
βιώσιμων οικονομιών και
τις «Έξυπνες και Βιώσιμες

Πόλεις» (232 εκατ. ευρώ) για την καλύτερη
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μετα-
φορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δι-
κτύων στο αστικό περιβάλλον της ΕΕ.

Επίσης, θα διατεθούν τουλάχιστον 8 εκατ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας
στον τομέα της ασφάλειας των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ, με στόχο τον εντοπισμό και
την αποτροπή της παράνομης διακίνησης
και εμπορίας ανθρώπων, 27 εκατ. ευρώ για
τις νέες τεχνολογίες με στόχο την πρόληψη
του εγκλήματος και της τρομοκρατίας,
καθώς και 15 εκατ. ευρώ για έρευνα σχετικά
με τα αίτια και τον αντίκτυπο των μετανα-
στευτικών ροών στην Ευρώπη. Το νέο πρό-
γραμμα εργασίας θα βασιστεί σε ερευνητικές
επιτυχίες στον τομέα της υγείας, όπως οι ρι-
ζοσπαστικές ανακαλύψεις για την αντιμετώ-
πιση του ιού του έμπολα, που χρηματοδο-
τούνται ήδη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020», και θα επενδύσει 5 εκατ. ευρώ στην
καταπολέμηση του βακτηρίου ξυλέλλα (Xy-
lella fastidiosa) που προκαλεί μεγάλη ζημιά
στα ελαιόδεντρα.

Το νέο πρόγραμμα εργασίας στοχεύει επί-
σης στη βελτίωση του αντίκτυπου της χρη-
ματοδότησης του προγράμματος «Ορίζον-
τας 2020». Κατ΄αρχάς, θα διασφαλίσει πε-
ρισσότερα κονδύλια για καινοτόμες

επιχειρήσεις χάρη στις νέες δυνατότητες μό-
χλευσης που υποστηρίζονται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ), επιπλέον του ποσού άνω των 740
εκατ. ευρώ που διατίθεται για τη στήριξη
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε
σχεδόν 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ). Επίσης θα επιδιωχθεί να βελτιωθούν
οι συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα της ΕΕ, όπως τόνισε ο Πρόεδρος
Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση
της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίζονται
οι ερευνητές κατά την υποβολή αιτήσεων, με
την παροχή σαφέστερων οδηγιών και κριτη-
ρίων επιπτώσεων.
Ιστορικό

Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδό-
τησης της έρευνας και της καινοτομίας Ορί-
ζοντας 2020 τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ια-
νουαρίου 2014. Σε διάστημα επτά ετών, σχε-
δόν 80 δισ. ευρώ επενδύονται σε έργα
έρευνας και καινοτομίας για να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας και να διευρυνθούν οι ορίζοντες της αν-
θρώπινης γνώσης. Ο προϋπολογισμός της
ΕΕ για την έρευνα εστιάζει κυρίως στη βελ-
τίωση της καθημερινής ζωής σε τομείς όπως
η υγεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, τα
τρόφιμα και η ενέργεια. Οι ερευνητικές συμ-
πράξεις με τον φαρμακευτικό κλάδο, την αε-
ροδιαστημική βιομηχανία, την αυτοκινητο-
βιομηχανία και τον κλάδο ηλεκτρονικών
ειδών ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις,
οι οποίες στηρίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής
εξειδίκευσης. n

Από το Υπουργείο Παιδείας έχει συ-
σταθεί Συντονιστικό Κέντρο για συν-
τονισμό και στήριξη της προσέγγισης

CLIL (Content and Language Integrated Le-
arning) στα Κυπριακά Σχολεία. Η προσέγ-
γιση CLIL αφορά στη συνδυασμένη διδα-
σκαλία σχολικών θεμάτων με τη διδασκαλία
μιας ξένης γλώσσας. Τα Αγγλικά, δηλαδή,
δεν διδάσκονται ως γνωστικό αντικείμενο,
αλλά γίνονται μέρος της ζωής του σχολείου
και συνδυάζονται με τις διάφορες θεματικές
και γνωστικά αντικείμενα, με τα οποία ασχο-

λούνται τα παιδιά. 
Στην Κύπρο, η προσέγγιση CLIL εφαρμό-

στηκε αρχικά μέσω πιλοτικού προγράμμα-
τος, επιχορηγημένου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την περίοδο 2006-2010 και κατά
τη σχολική χρονιά 2010-11 εφαρμόζεται σε
30 σχολεία, σε εξειδικευμένα προγράμματα
ανάλογα με τα επίπεδα τους. 

«Μια γλώσσα σε βάζει σε ένα δρόμο στη
ζωή σου. Δύο γλώσσες ανοίγουν όλες τις
πόρτες στην πορεία σου», είχε πει ο διάση-
μος ψυχογλωσσολόγος Frank Smith. Το ίδιο

πιστεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
συμπεριέλαβε την προσέγγιση CLIL στο
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των μεθόδων
και των προσεγγίσεων που υιοθετεί η Ευ-
ρώπη για την επίτευξη των στόχων της ανα-
πτυξιακής της στρατηγικής. Παράλληλα, θε-
ωρεί ότι η προσέγγιση CLIL μπορεί να φέρει
σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα και να
προωθήσει τις δεξιότητες κλειδιά, στις
οποίες στοχεύει η εκπαίδευση. Η προσέγ-
γιση εφαρμόζεται με επιτυχία στις πλείστες
χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν εφαρ-
μόσει διάφορα μέτρα για τη στήριξη και την

προώθησή της. 
Στις δραστηριότητες του νεοσύστατου

Συντονιστικού Κέντρου στην Κύπρο συμπε-
ριλαμβάνονται δράσεις όπως: Στήριξη εκ-
παιδευτικών, ενημέρωση γονέων και κοινού,
συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα του εξω-
τερικού κ.α.. Για την καλύτερη λειτουργία
του Συντονιστικού Κέντρου συστάθηκε Συμ-
βουλευτική Επιτροπή (Advisory Board),
στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των οργα-
νωμένων γονέων, ακαδημαϊκοί και εκπρό-
σωποι της ευρύτερης κοινωνίας. n

Ενίσχυση εκμάθησης της Αγγλικής στα σχολεία
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Για μια άλλη αγωνιστική ο ΑΠΟΕΛ
ήταν οδοστρωτήρας και στο πέρασμα
του αυτή τη φορά σκόρπισε στους τέσ-

σερις ανέμους την ΑΕΛ, συντρίβοντάς την
με 6-0. Έκανε αρχή στην πρεμιέρα με το
εκτός έδρας επιβλητικό 5-1 επί του Ερμή,
πήρε σειρά η Πάφος στο ΓΣΠ με 6-3, εκτός
με την Ένωση Παραλιμνίου με 5-0, τον Άρη
εντός με 4-0 και την ΑΕΛ 6-0.

Οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν στον εντυπω-
σιακό απολογισμό των 29 τερμάτων σε μόλις
επτά παιχνίδια πρωταθλήματος, εκ των

οποίων τα 15
σε τρεις μόλις
αγώνες. Πρό-
κειται για καλύ-
τερη επίδοση
αυτή τη στιγμή
σε όλη την Ευ-
ρώπη, ενώ μά-
λιστα ο
ΑΠΟΕΛ απο-
τελεί τη μονα-
δική ομάδα που
σημειώνει του-
λάχιστον τέσ-
σερα γκολ ανά
παιχνίδι. Για
πόσο θα συνε-
χίσει αυτό κα-
νένας δεν μπο-
ρεί να γνωρίζει,

η αλήθεια ωστόσο είναι πως οι γαλαζοκίτρι-
νοι πήραν τα πάνω τους στην πιο κατάλληλη
στιγμή. Όχι μόνο γιατί έρχεται το παιχνίδι με
τον Αστέρα Τρίπολης αύριο Πέμπτη στο
ΓΣΠ, αλλά γιατί ακολουθεί και ένα πρό-
γραμμα φωτιά για την ομάδα του Κετσπά-
για. Αρχή από την ερχόμενη Δευτέρα που θα
ταξιδέψει στο ‘Αμμόχωστος’ για να αντιμε-
τωπίσει την πολύ καλή ως τώρα Νέα Σαλα-
μίνα και ακολούθως θα υποδεκτεί (31/10)
τον Εθνικό στο ΓΣΠ, πριν πάει στην Τρί-
πολη, για τον κρισιμότερο ίσως αγώνα σ’ ότι
αφορά το μέλλον του στο στο Γιουρόπα Λιγκ
με αντιμέτωπο τον Αστέρα (5/10). Μετά από
αυτό ακολουθεί το ‘αιώνιο’ ντέρμπι με την
Ομόνοια, τη Δευτέρα στις 9 Νοεμβρίου. 

Τα γκολ του ΑΠΟΕΛ πέτυχαν δύο ο
Εφραίμ, τρία ο Καβενάγκι (πρώτος σκόρερ
στο πρωτάθλημα) και ένα ο Αρτυματάς.
Πρώτη ήττα για ΑΕΚ

Οδυνηρή ήττα δέχθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας
που ήταν και η πρώτη της στο πρωτάθλημα
και μάλιστα εντός έδρας. Την δάμασε η Νέα
Σαλαμίνα με 1-2 και ανέβηκε μάλιστα στην
3η θέση με 14 βαθμούς, όσους έχει και η
άλλη ομάδα του Βαρωσιού η Ανόρθωση.

Το παιχνίδι ήταν καλό, δυνατό παρά τε-
χνικών και οι δύο αντίπαλοι ολοκλήρωσαν
τον αγώνα με εννέα παίκτες η ΑΕΚ και 10 η
Σαλαμίνα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν
με πέναλτι του Μακρίεφ, ισοφάρισε ο Τομάς
και ο Κούλης Παύλου πέτυχε το τελικό 1-2.
Δεν άρχισε… ποτέ

Το παιχνίδι στο Τσίρειο δεν άρχισε ποτέ.
Μερικά λεπτά πριν από τη σέντρα (18.00)
στο Απόλλων – Ανόρθωση, οπαδοί των φι-
λοξενουμένων μπήκαν στο γήπεδο, επικα-
λούμενοι πρόκληση από τον πάγκο του
Απόλλωνα και προκάλεσαν επεισόδια με
παίκτες και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν
στον πάγκο των γηπεδούχων.

Οι δύο ομάδες και οι διαιτητές αποχώρη-

σαν για τα αποδυτήρια, όπου παρέμειναν για
μια και πλέον ώρα, μέχρι να παρθεί η από-
φαση (από τον διαιτητή) για τη μη διεξα-
γωγή του αγώνα. Η τύχη του οποίου θα κρι-
θεί από τον Αθλητικό Δικαστή.
Η Ομόνοια πέρασε από το ‘Αμμόχωστος’

Δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη πέτυχε η
Ομόνοια στο στάδιο ‘Αμμόχωστος’. Οι πρά-
σινοι πήραν τους τρεις βαθμούς με το
‘χρυσό’ γκολ του Ρουσιά, επί του Ερμή Αρα-
δίππου. Η Ομόνοια, μετά την ισοπαλία με
τον Απόλλωνα, επανήλθε στις επιτυχίες
παίρνοντας το ‘διπλό’ σε μια δύσκολη έδρα,
ανέβηκε μια θέση στο βαθμολογικό πίνακα
και βλέπει τη συνέχεια με μεγαλύτερη ηρε-
μία και αποφασιστικότητα.
Πήρε ύψος η Πάφος

Παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, κυρίως
στο δεύτερο ημίχρονο, η Πάφος νίκησε τον
Εθνικό Άχνας με 3-0 στο Παφιακό. Έτσι τον
έφτασε στους οκτώ βαθμούς και τον έριψε
από την 7η θέση, υπερέχοντας λόγω του 3-0.
Οι Γκελασβίλι, Μάατσι και Γκριγκαλασβίλι
πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων.
Πλήρωσε τα λάθη της η Δόξα

Για ακόμη μια αγωνιστική η Δόξα Κατω-
κοπιάς δεν μπόρεσε να περιορίσει τα λάθη
και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε δύο
φορές της Αγίας Νάπας (2-2), πήρε τελικά
μόνο ένα βαθμό. Οι πορτοκαλί παραμένουν
δίχως νίκη σε εφτά αγωνιστικές, μάλιστα χά-
θηκε η ευκαιρία να νικήσουν στην έδρα τους
μια αντίπαλο που έχει το ίδιο στόχο, δηλαδή
την αποφυγή του υποβιβασμούς.
Και μια του… Άρη

Η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα προσέ-
φερε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση στον
Άρη. Έκανε τέσσερις τους βαθμούς του με το
2-1 επί της Ένωσης Παραλιμνίου και πήρε
βαθμολογική ανάσα, την οποία έψαχνε εδώ
και αρκετές εβδομάδες. Μεγάλος προβλη-
ματισμός υπάρχει στην ομάδα της Ένωσης.
Η συνέχεια

Η 8η αγωνιστική συνεχίζεται όπως και η
7η σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες (Σάβ-
βατο – Κυριακή – Δευτέρα). Οι αγώνες συγ-
κεντρώνουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρο πα-
ρόλο που δεν υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι,
όμως τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες για τους
πρωτοπόρους και όχι μόνο…

Το Σάββατο (24/10) η Ομόνοια θα φιλο-
ξενήσει την πολύ φορμαρισμένη νεοφώτιστη
ομάδα της Πάφου που στα τελευταία τέσ-
σερα παιχνίδια είναι αήττητη και προέρχεται
από νίκη στο Παφιακό με 3-0 επί του Εθνι-
κού Άχνας. Οι πράσινοι κέρδισαν μόνο μία
φορά (πρεμιέρα με Ν. Σαλαμίνα) ενώ άλλες
τρεις φορές μέσα στο ΓΣΠ έφεραν ισάριθμες
ισοπαλίες (Δόξα 1-1, Ανόρθωση και Απόλ-
λων 0-0). Έτσι το τρίποντο είναι μονόδρομος
για την ομάδα του Τριφυλλιού. Την ίδια μέρα
η Αγία Νάπα θα έχει για αντίπαλό της τον
Απόλλωνα, στο ‘Τάσος Μάρκου’. Οι γηπε-
δούχοι στους δύο τελευταίους αγώνες έφε-
ραν ισάριθμες ισοπαλίες (Ανόρθωση και
Δόξα 2-2), έτσι έχουν καλή αγωνιστική κα-
τάσταση και θα τα δώσουν όλα για το τρί-
ποντο. Ο Απόλλωνας μόνο με νίκη θα κρα-
τήσει την απόσταση από τους πρωτοπόρους,
αφού δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για
νέους χαμένους βαθμούς.

Την Κυριακή στο Δασάκι, ο Εθνικός θα φι-
λοξενήσει την ΑΕΚ Λάρνακας σ΄ ένα παι-

χνίδι που οι δύο αντίπαλοι καίγονται για το
τρίποντο, για διαφορετικούς λόγους. Οι γη-
πεδούχοι με νίκη θα αυξήσουν τη διαφορά
από τις ομάδες που παλεύουν για υποβιβα-
σμό. Να θυμίσουμε ότι ο Εθνικός αγνοεί τη
νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές.

Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ μόνο με νίκη
μπορούν να ελπίζουν, σε στραβοπάτημα του
ΑΠΟΕΛ, να μοιράζονται την κορυφή ξανά.

Την ίδια μέρα, η Δόξα Κατωκοπιάς στο
Μακάρειο θα έχει για αντίπαλο την Ένωση
Παραλιμνίου και η ΑΕΛ στο τοπικό ντέρμπι
με τον Άρη. Παιχνίδια χωρίς φαβορί, αφού
οι πιο πάνω ομάδες δεν έχουν δείξει μέχρι
στιγμής μια σταθερότητα στην απόδοση
τους και υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα.

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής θα συμ-
πληρωθεί με τον αγώνα της Δευτέρας με-
ταξύ της Νέας Σαλαμίνας και του πρωτοπό-
ρου και αήττητου ΑΠΟΕΛ.
ΚΥΠΕΛΛΟ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Α΄
γύρου του Κυπέλλου Κύπρου Α΄ και Β΄ Κα-
τηγορίας. Τα ζευγάρια είναι:

ΑΕΖ – Εθνικός Άχνας
ΘΟΪ Λακατάμιας – Απόλλων
Ομόνοια Αραδίππου – Νέα Σαλαμίνα
Αγία Νάπα – Καρμιώτισσα
ΕΝΑΔ – Άρης
Παρεκκλησιά – Ερμής
Ένωση – Ολυμπιακός
ΑΣΙΛ – Δόξα
Ομόνοια – ΠΑΕΕΚ
Ανόρθωση – Ελπίδα
Αναγέννηση Δ. – Διγενής Ορόκλινης
Ν&Σ Ερήμης – Οθέλλος
Οι αγώνες της φάσης αυτής είναι προ-

γραμματισμένοι να γίνουν την Τετάρτη 28
Οκτωβρίου. Οι ομάδες του ΑΠΟΕΛ, της
ΑΕΛ, της ΑΕΚ και Πάφος δεν θα λάβουν
μέρος σ’ αυτή τη φάση.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρώτη ήττα για Καρμιώτισσα

Η Αναγέννηση Δερύνειας ήταν η μεγάλη
νικήτρια του ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας, καθώς
υποχρέωσε την πρωτοπόρο Καρμιώτισσα
στην πρώτη της φετινή ήττα (1-0). Η Δερύ-
νεια ανέβηκε μ’ αυτή τη νίκη στη δεύτερη
θέση της βαθμολογίας όπου συγκατοικά με
τον Οθέλλο (10 βαθμούς), ενώ η Καρμιώ-
τισσα παρά την ήττα της συνεχίζει να οδη-
γεί μόνη την κούρσα του πρωταθλήματος με
12 βαθμούς. Το στραβοπάτημα της Καρμιώ-
τισσα το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο
τρόπο η ομάδα της Αθηένου. 

Αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ από
την Παρεκκλησιά, ο Οθέλλος ανέτρεψε την
εις βάρος του κατάσταση και πανηγύρισε
στην έδρα του ένα δύσκολο τρίποντο, επί
της Παρεκκλησιάς με 3-1 που τον ανεβάζει
στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. 

Όλο και πιο ψηλά η ομάδα του Τακτα-
καλά, αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δάμασε
το ΘΟΪ Λακατάμιας με 3-2 και έδωσε συνέ-
χεια στην ανοδική του πορεία. Πλέον βρί-
σκεται στην 4η θέση με 9 βαθμούς και αν δεν
ήταν η τιμωρία αφαίρεσης τριών βαθμών,
τώρα θα απολάμβανε την κορυφή μαζί με
την Καρμιώτισσα.

Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το
παιχνίδι στο Ζακάκι ανάμεσα στην τοπική
ΑΕΖ και την ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς. Έτσι οι
δύο ομάδες μοιράζονται την 5η θέση με 8

βαθμούς. 
Πιο εύκολα απ’ ότι ανέμεναν οι φίλοι της,

η Ομόνοια Αραδίππου επιβλήθηκε εντός
έδρας της Ελπίδας Ξυλοφάγου (5-0) και
έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες και στην ανο-
δική τους πορεία, με αποτέλεσμα τώρα να
φθάσει τους επτά βαθμούς.

Την πρώτη της φετινή νίκη πανηγύρισε η
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας η οποία συνέτριψε στην
έδρα της τον  Ν&Σ Ερήμης (5-0), βάζοντας
έτσι κι ένα τέλος στο κακό της ξεκίνημα στο
πρωτάθλημα.

Ο Διγενής Ορόκλινης πήρε την μπουκιά
από το στόμα του ΑΣΙΛ, αφού στην τελευ-
ταία φάση του αγώνα κατάφερε να ισοφαρί-
σει σε 1-1 και να φέρει το ματς στα ίσα.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή

Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή του πρω-
ταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας με την ολοκλή-
ρωση της 5ης αγωνιστικής, όπου ο Ηρακλής
Γερολάκκου ηττήθηκε στο Δάλι με 3-1 από
το Χαλκάνορα ο οποίος πέρασε πρώτος
στην βαθμολογία με 13 βαθμούς, ενώ ο μέχρι
πρόσφατα πρωτοπόρος Ηρακλής μοιράζεται
τώρα την 2η θέση με 12 βαθμούς με τον
Ακρίτα Χλώρακας που κέρδισε την ΜΕΑΠ
Π. Χωρίου με 2-1. 

Στο ντέρμπι της Ορμήδειας η τοπική
ομάδα και η Ξυλοτύμπου έμειναν ισόπαλες
0-0. Η Αλκή Ορόκλινης νίκησε με 4-3 το
Κούρρη Ερήμης, ενώ ο Διγενής Μόρφου και
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς έμειναν στο ισόπαλο 1-1.
Σπουδαία νίκη πέτυχε η Ολυμπιάδα Λυμ-
πιών επό της Αμαθούς με 2-0, ως επίσης ο
Εθνικός Άσσιας και Εθνικός Λατσιών, μάλι-
στα εκτός έδρας, επί του Αχυρώνα και Δι-
γενή Ύψωνα 1-2 και 0-1 αντίστοιχα.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Ο πρωτοπόρος και αήττητος (5Χ5) Λειβα-
διακός συνέτριψε την  Ένωση Κοκκ/θιάς με
8-0 και συνέχισε για ακόμα μια αγωνιστική
την ανοδική του πορεία προς τον τίτλο. Στην
2η θέση με 13 βαθμούς είναι η ΑΠΕΑ Ακρω-
τηρίου που κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 τον
Σπάρτακο, ενώ εκτός έδρας νίκησε και η Ελ-
πίδα Αστρομερίτη τον Κόρνο με 2-0. Οδυ-
νηρή εντός έδρας ήττα δέχθηκε ο Ονήσιλ-
λος Σωτήρας από την Πέγεια με 2-3.
Η Εθνική και το όνειρο…

Το όνειρο δεν έγινε πραγματικότητα για
την Κύπρο. Έφτασε πιο κοντά από ποτέ στη
συμμετοχή της στα μπαράζ του Γιούρο (και
γενικά σε μεγάλη διοργάνωση). Η Βοσ-
νία/Ερζεγοβίνη, χαμογέλασε τελικά καθώς
μας κέρδισε με 2-3 και τερμάτισε στην προ-
νομιούχα 3η θέση και θα αντιμετωπίσει στα
μπαράζ την Ιρλανδία. Δυστυχώς το ΓΣΠ δεν
ήταν η καυτή έδρα για την προκριματική
φάση.  Απεναντίας αποδείχτηκε ανοικτή
πληγή, αφού εκτός από τη νίκη επί της Αν-
δόρας, δεχτήκαμε τέσσερις ήττες (Ισραήλ 
1-2, Ουαλία 0-1, Βέλγιο 0-1 οι άλλες τρεις).
Όταν δε μπορεί να νικήσεις στο ‘σπίτι’ σου
οι πιθανότητες διάκρισης περιορίζονται…
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1) Βέλγιο 23
2) Ουαλία 21
3) Βοσνία 17
4) Ισραήλ 13
5) Κύπρος 12
6) Ανδόρα 0. n

Ο ΑΠΟΕΛ θρονιάστηκε στην κορυφή
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
H θρησκεία και ο πολιτισμός είναι γέφυρες
επικοινωνίας και κατανόησης για τους
λαούς
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Στην Ευρώπη, η σύνδεση μεταξύ ριζοσπα-
στικοποίησης και εξτρεμιστικής βίας είναι
προφανής.
Δημήτρης Αβραμόπουλος,
Ευρωπαίος Επίτροπος.

Η Νέα Δημοκρατία  δεν θα κάνει βήμα πίσω

στα εθνικά θέματα.

Βαγγέλης Μεϊμαράκης,

Πρόεδρος της ΝΔ. 

Οι Έλληνες  είναι ένας μεγάλος λαός, αλλά

η  Ελλάδα δεν είναι κράτος.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,

Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.

Η κοινωνική σύγκρουση στην Air France

δεν αντανακλά την κατάσταση στη Γαλλία.

Φρανσουά Ολάντ,

Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Η προσδοκία μας είναι οι σχέσεις Τουρκίας
– ΕΕ οι οποίες έχουν παγώσει να αναζωογο-
νηθούν. 
Αχμέτ Νταβούτογλου,

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Η Γερμανία είναι έτοιμη να βοηθήσει ώστε
να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Αν η Γερμανία κλείσει τα σύνορα για τους

μετανάστες, το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς.

Βέσνα Πούσιτς,

ΥΠΕΞ της Κροατίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Με την ευκαιρία της Διεθνούς
Μέρας για Αξιοπρεπή Εργασία στις
7 Οκτωβρίου οι Ευρωπαϊκές Συνδι-

καλιστικές Οργανώσεις από ολόκληρη την
ήπειρο πραγματοποίησαν στις 7 – 8 Οκτω-
βρίου με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής εργαστήρι δράσης στις Βρυξέλλες για την
ετοιμασία προτάσεων της συνδικαλιστικής
πλευράς προς τους Κοινοτικούς Θεσμούς για
Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική βασισμένη
στην αξιοπρεπή εργασία, τις δίκαιες απολα-
βές των εργαζομένων, την ασφάλεια στους
χώρους εργασίας και τη διασφάλιση κοινωνικής προστασίας. 

Στο εργαστήρι που επικεντρώθηκε στην εξεύρεση τρόπων
για κατάργηση της αβέβαιης εργασίας (precarious work)
συμμετείχαν εκατόν περίπου αντιπρόσωποι συνδικαλιστικών
οργανώσεων από πλειάδα τομέων εργασίας με επικεφαλής
τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων (ETUC) την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (EPSU) και την
Ομοσπονδία Εργαζομένων Γεωργίας και Τουρισμού (EFFAT)
Εκτός από τις ηγεσίες των πιο πάνω συμμετείχαν και εκπρό-
σωποι οργανώσεων μελών τους μεταξύ των οποίων και η
ΠΑΣΥΔΥ.

Η όλη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε κάτω από το κατα-
θλιπτικό κλίμα που επικρατεί για την Ευρωπαϊκή αγορά ερ-
γασίας στην οποία η αβέβαιη εργασία εξελίσσεται σε κανόνα
και δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση για τους εργαζόμενους
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι
βλέπουν βασικά δικαιώματα τους όπως η συμμετοχή σε αν-
τιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση και το κατοχυ-
ρωμένο δικαίωμα για συλλο-
γική διαπραγμάτευση να απει-
λούνται να παραβιάζονται με
άμεσα αρνητικά επακόλουθα
στον προγραμματισμό της ζωής
τους και στην προσδοκία για ισομερή μεταχείριση στην
αγορά εργασίας. 

Οι συνδικαλιστές που συμμετείχαν στο εργαστήρι κατά-
θεσαν απόψεις για έξοδο από την αβεβαιότητα αφού ανάφε-
ραν τις εμπειρίες τους από τις χώρες τους. Υπέβαλαν γενικά
προτάσεις για τρόπους αντιμετώπι9σης και ρύθμισης του
προβλήματος της αβέβαιης εργασίας ενθαρρυνόμενοι και
από τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jean-Claude Juncker στις προγραμματικές του δηλώσεις
στην Ευρωβουλή ότι οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπά-
θειες μας για μια δίκαιη και πραγματικά πανευρωπαϊκή
αγορά εργασίας και δίκαιη σημαίνει την προαγωγή και τη
διασφάλιση ελεύθερης διακίνησης των πολιτών ως θεμελιώ-
δες δίκαια στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με παράλληλη αποφυγή
της κατάχρησης και των κινδύνων για κοινωνική υποβάθ-
μιση (social dumping). 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα καλεί την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της με τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων για αποκατάσταση βιώσιμου και
υπεύθυνου εποπτικού εργασιακού μοντέλου. 

Όπως τονίστηκε από τις ηγεσίες των Ευ-
ρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων με
την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για Αξιο-
πρεπή Εργασία η μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιμετωπίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας είναι η εφαρμογή του απο-
καλούμενου Χρυσού Κανόνα σύμφωνα με
τον οποίο οι εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο ερ-
γασίας απολαμβάνουν ισότιμης αμοιβής και
ίσων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πρωτερ-
γάτες και θεμελιωτές της Ευρωπαϊκής Ιδέας
ήσαν σαφέστατα υπέρ της εξασφάλισης υγι-

ούς και επικερδούς ανταγωνισμού αλλά αυτός δεν πρέπει να
αποβαίνει ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και
δεν πρέπει να προωθεί την κοινωνική ανισότητα. Αντίθετα
όμως με την σαφέστατα εκπεφρασμένη αυτή αρχή σήμερα οι
επιχειρήσεις στην Ευρώπη εφαρμόζουν εντελώς αντίθετη πο-
λιτική και δεν προάγουν τους στόχους της Διεθνούς Ημέρας
για Αξιοπρεπή Εργασία. 

Είναι στα πλαίσια αυτά και τους πάγιους στόχους του συν-
δικαλιστικού κινήματος που οι Ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές
οργανώσεις συστρατεύτηκαν στη διοργάνωση του Εργα-
στηρίου κατά της Αβέβαιης Εργασίας με σύνθημα «Ευρώπη:
Τερματίστε Τώρα την Αβέβαιη Εργασία- : Αξιοπρεπής Ερ-
γασία και ΄Ιση Μεταχείριση για ΄Ολους ( (Europe: End
Precarious Work Now: Decent Work and Equal Treatment
for All). 

Από τους εισηγητές στο Εργαστήρι επεξηγήθηκαν οι διά-
φορες μορφές αβέβαιης εργασίας οι οποίες και διαφοροποι-
ούνται συνεχώς λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρί-
σης άλλα και της διαφορετικότητας των επιπτώσεων αυτών

στις διάφορες χώρες μέλη. Ειδική
αναφορά έγινε επίσης και στις επι-
πτώσεις από το πρωτοφανές κύμα
μεταναστών που έχει κατακλύσει
φέτος την Ευρώπη από χώρες που

μαστίζονται από τις απειλές των συγκρούσεων και των έν-
τονων διαφορών άλλων μορφών. Τονίστηκε ειδικότερα ότι
αβέβαιη εργασία διαφόρων τύπων εφαρμόζεται κυρίως στην
περίπτωση των προσφύγων και των μεταναστών λόγω και
του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων αυτών που είναι πρό-
θυμοι να εργαστούν με πολύ χαλαρούς όρους εργασίας (απο-
λαβές, ωράριο κλπ). ΄Αμεσο επακόλουθο της κατάστασης
αυτής είναι η επέκταση των συνθηκών αβέβαιης εργασίας
και στους πολίτες Ευρωπαϊκών χωρών.

Η ετοιμασία τελικών προτάσεων της συνδικαλιστικής
πλευράς για το θέμα της αβέβαιης εργασίας ανατέθηκε σε
οίκο συμβούλων από τη Σουηδία οι οποίοι θα παρουσιάσουν
τα ευρήματα τους αλλά και προτάσεις στη βάση των ειση-
γήσεων και συζητήσεων στο εργαστήρι της 7 - 8 Οκτωβρίου
σε νέα σύσκεψη των οργανώσεων το Φεβρουάριο ώστε να
οριστικοποιηθούν οι θέσεις της Συνδικαλιστικής πλευράς
που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τον
καθορισμό της δικής της πρότασης για την κοινωνική πολι-
τική το Μάρτιο. n

Εργαστήρι: τερματίστε την αβέβαιη εργασία 
Ίση μεταχείριση για όλους στην Ευρώπη

Ουσιαστική πολιτική από Κομισιόν
θα ανακοινωθεί την άνοιξη 2016

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν σε μαχητικές διαδηλώσεις
στο Παρίσι και σε άλλες Γαλλικές πόλεις που οργανώθηκαν από τη Συ-
νομοσπονδία Εργατών της Γαλλίας CFDT με αίτημα την αλλαγή της

Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ώστε
να ικανοποιηθούν όχι μόνο τα αιτήματα των εργαζομένων του τομέα αλλά
και οι απαιτήσεις των πολιτών για δημόσια υγεία και πρόνοια.

Από πλευράς της ηγεσίας της CFDT διακηρύχθηκε το αίτημα προς το Γάλλο
πρωθυπουργό να αναγνωρίσει τη σημασία των τομέων της υγείας και της πρό-
νοιας για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τον ορθό πολιτικό προ-
σανατολισμό. n

Οι Γάλλοι εργαζόμενοι απαιτούν 
δημόσια υγεία και κοινωνική πρόνοια




