
ΗΕυρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσίων Υπηρεσιών
(EPSU) ζητά από τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγ-
κρίνει μέτρα εμπέδωσης πλήρους διαφάνειας στις

φορολογικές εκπτώσεις που συνομολογούν οι κυβερνήσεις
των κρατών μελών με πολυεθνικές και άλλους επιχειρηματι-
κούς κολοσσούς.

Ειδικότερα η ΕΡSU κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
ενισχύσει με νέες πρόνοιες την προτεινόμενη από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή οδηγία για Αυτόματη Ανταλλαγή
Πληροφοριών (Αutomatic Exchange of Information
AEΟI) ώστε οι πρόνοιες της να είναι πλήρως γνωστές
στους πολίτες. 

Τονίζεται ότι αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα του συν-
δικαλιστικού κινήματος, των πολιτών και των μετόχων
να έχουν πλήρη γνώση των συμφωνιών που συνομολο-
γούνται από τις εθνικές τους κυβερνήσεις με τις πολυεθνικές
(γνωστές με τα αρχικά MNCs). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι
από τις συμφωνίες αυτές είναι οι πολίτες που ζημιώνουν ως
αποτέλεσμα της μη καταβολής από τις εμπλεκόμενες εται-
ρείες των καταβλητέων φόρων στα έσοδα του κράτους.
Πέραν τούτοι η δημοσιοποίηση των φορολογικών ρυθμί-
σεων που συνομολογούνται με τις εταιρείες ώστε να δια-
σφαλίζεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση επιβεβαιώνει αν οι
ρυθμίσεις που συνομολογούνται στις σχετικές συμφωνίες
είναι πλήρως συμβατές με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που
ενέκρινε η Ευρωβουλή με τις πρόνοιες που περιλήφθηκαν

στην οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα τονίζει επίσης ότι με την ανά-

θεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κεντρικού ρόλου στη λήψη
και ανάλυση τω πληροφοριών στις  φορολογικές ρυθμίσεις,
ο οποιοσδήποτε περιορισμός στην πληροφόρηση για τις
πρόνοιες των συμφωνιών ο οποίος επιβάλλεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελεί βήμα οπισθοδρόμησης, γιατί
η Επιτροπή ήδη έχει πληροφόρηση για τους φορολογικούς

κανόνες και τις εταιρείες που επωφελήθηκαν από τις συμ-
φωνηθείσες ρυθμίσεις κατά την περίοδο 2010-2013 και είναι
επομένως δυνατό να διερευνηθούν οι περιπτώσεις παράνο-
μης κρατικής χορηγίας μέσω των συμφωνιών που έχουν συ-
νομολογηθεί. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζητά πλήρη διασφάλιση της
ενίσχυσης των φορολογικών υπηρεσιών με προσωπικό και
εξοπλισμό ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει σε αποτελε-
σματικό έλεγχο και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Επιση-
μαίνεται εν προκειμένω ότι κατά την περίοδο 2008-2013 οι
φορολογικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη συρρικνώθηκαν σε
ποσοστό 10% σε προσωπικό. 

Η EPSU ζητά διερεύνηση όλων των συμφωνιών για εντο-
πισμό ειδικών ρυθμίσεων που έχουν συνομολογηθεί για τις
πολυεθνικές και τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, όχι μόνο
τα τελευταία πέντε χρόνια αλλά και σε συμφωνίες με δε-
καετή ισχύ που συνομολογήθηκαν προηγούμενα. 

Στόχος της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών για φο-
ρολογικές ρυθμίσεις είναι η πλήρης διαφάνεια και ο αποτε-
λεσματικός έλεγχος ώστε να προχωρήσει η όλη διαδικασία
για τον περιορισμό των ρυθμίσεων αυτών που συνεχίζουν να
συνομολογούνται στα πλαίσια της παραπλανητικής κατη-
γορίας «προσφορά άνεσης σε επιχειρήσεις», τακτική η οποία
στερεί τα δημόσια ταμεία από πολύ αναγκαία έσοδα. 

Η ΕΡSU επισημαίνει ότι η αναθεωρημένη οδηγία του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου για την Αυτόματη Ανταλλαγή
Πληροφοριών περιλαμβάνει παράθυρα που επιτρέπουν
συνέχιση της τακτικής των παράνομων φορολογικών
παραχωρήσεων στις πολυεθνικές και τους επιχειρημα-
τικούς κολοσσούς με αποτέλεσμα η οδηγία αυτή καθε-
αυτή να μη αποτελεί πλέον αποτρεπτικό όπλο κατά της
κατάχρησης που διενεργείται από τις επιχειρήσεις στον

τομέα του εταιρικού φόρου. Μετά την απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής πριν δεκαπέντε μέρες που αφορά τις πα-
ραχωρήσεις που συνομολογήθηκαν με τη Starbucks και τη
Fiat Finance επιβάλλεται οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη
να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα και να διασφαλίσουν ότι
δεν εφαρμόζονται στις χώρες τους οι ίδιες παρανομίες. Προ-
στίθεται ότι οι οποιεσδήποτε φορολογικές ρυθμίσεις που συ-
νομολογούνται με επιχειρήσεις με μοναδικό σκοπό την μη
καταβολή του οφειλόμενου φόρου πρέπει να απαγορευθούν
ως εξ ολοκλήρου παράνομες. 

Καλείται η Ευρωβουλή να στείλει το ισχυρό μήνυμα ότι η
Ευρώπη δεν θα ανεχθεί πλέον τη φοροαποφυγή και το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να
προβούν σε όλες τις ενέργειες για εξάλειψη της κατάχρησης
που διενεργείται μέσω των παράνομων φορολογικών συμ-
φωνιών. n
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Ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό
των φορολογικών υπηρεσιών κρατών μελών
για αποτελεσματικό έλεγχο και διαφάνεια.

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Η EPSU ζητά διαφάνεια στις φορολογικές αποφάσεις

Δύο εικόνες δίνει η Μυτιλήνη. Από τη
μία η Μυτιλήνη και οι κάτοικοι της προ-
σφέρουν από το στέρημα τους και απλώ-
νουν χέρι βοήθειας. Από την άλλη οι με-

γαλόσχημοι της ΕΕ υπνώττουν. σελ. 3

Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο της αλληλεγγύης 

Tο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς/Europa Nostra 2015
απονεμήθηκε στην Εκκλησία και το
Μοναστήρι των Αρμενίων στη Λευ-
κωσία στην παρουσία εμπειρογνωμό-

νων από ολόκληρη την Κύπρο. σελ. 12

Βραβείο Europa Nostra 
στην Εκκλησία των Αρμενίων

Αποφασισμένος να δημιουργήσει «ομ-
πρέλα» προστασίας για τους δανει-
ολήπτες που δικαιολογημένα καθυ-
στερούν την καταβολή των δόσεών
τους για την εξυπηρέτηση των στεγα-

στικών τους είναι ο πρωθυπουργός. σελ. 11

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα χάσουν 
οι έλληνες τα σπίτια τους»



Την περίπτωση του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού, ως παράδειγμα
καλής πρακτικής, παρουσίασε η Γενική

Διευθύντρια του Υπουργείου Αίγλη Παντε-
λάκη, στην Ημερίδα «Μάθηση για εκσυγ-
χρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας: Ο ρόλος
της στρατηγικής, ηγετικής και διευθυντικής
ανάπτυξης». Η Hμερίδα πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Hilton Park, στις 20 Οκτω-
βρίου, και διοργανώθηκε στο πλαίσιο σχε-
διασμού και υλοποίησης του συγχρηματο-
δοτούμενου Έργου από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης
για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική
ανάπτυξη της κυπριακής Δημόσιας Υπηρε-
σίας», το οποίο απευθυνόταν στα διευθυν-
τικά στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Κατά την παρουσίασή της, η Γενική Διευ-
θύντρια αναφέρθηκε στους παράγοντες που
συνέβαλαν στην επιτυχημένη συμμετοχή
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
στο εν λόγω Έργο και στα βασικά στάδια
εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική
Διευθύντρια τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι
κατά την εφαρμογή του Έργου, το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε με
επιτυχία στον καθορισμό προτεραιοτήτων

και στην υλοποίηση πολύ σημαντικών και
αξιόλογων πολιτικών της εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, η Διευθύντρια του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου και Προϊσταμένη της
Μονάδας Πολικής και Στρατηγικού Σχεδια-
σμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού Αθηνά Μιχαηλίδου παρουσίασε τον
τρόπο λειτουργίας και το έργο της Μονάδας,
καθώς και τη διασύνδεση του Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου με τον προϋπο-
λογισμό του.

Την Ημερίδα διοργάνωσε η Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), σε
συνεργασία με την PricewaterhouseCoopers
(PwC) και το Cyprus International Institute
of Management (CIIM). n

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
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Υπεύθυνος Σύνταξης,
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e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457, 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 
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Προκηρύχτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα για πλήρωση μια κενή θέση
Πρώτου Φαρμακοποιού στις Φαρμα-

κευτικές Υπηρεσίες.
Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται

ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκα-
τάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαί-
ρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απα-
γόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως
(Αρ. 2) του 2014.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο
Έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γρα-
φείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποστα-
λούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επι-
στολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημό-

σιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τη-
λεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. 22670101),
όχι αργότερα από τις 23.11.2015.

Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €41.810,
43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815,
52.616, 54.417, 56.218. Για τη μισθοδοσία
αυτού που θα διοριστεί/προαχθεί εφαρμό-
ζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώ-
ρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυ-
ξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων
και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του
2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθεν-
ται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που
έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. 

Αιτήσεις μέχρι 23 Νοεμβρίου 2015 για
προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες στην Επί-
σημη Εφημερίδα της 30ης Οκτωβρίου. n

Κενή Θέση Πρώτου Φαρμακοποιού
στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Τα μαθήματα των Επιμορφωτικών
Κέντρων (ΕΚ) άρχισαν από τις 19
Οκτωβρίου 2015 και συνεχίζονται κα-

νονικά. 
Τα ενδιαφερόμενα άτομα που έχουν εγ-

γραφεί στα Επαρχιακά Γραφεία των ΕΚ ή
μέσω των Εκπαιδευτών και Τοπικών Υπευ-
θύνων, ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή με μή-
νυμα, από τους Εκπαιδευτές τους, για τη
μέρα και ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Οι εγγραφές θα σταματήσουν οριστικά με-
θαύριο στις 3 το απόγευμα.Το σύστημα πλη-
ρωμής είναι ανοιχτό από τις 27 Οκτωβρίου
2015 και μπορούν να γίνονται οι πληρωμές
των τελών. Εφόσον είναι βέβαιη η λειτουρ-
γία της ομάδας, είναι ευθύνη των εκπαιδευ-

τών, σε συνεννόηση με τους Τοπικούς Υπεύ-
θυνους και τους Διευθυντές/οντες των Επι-
μορφωτικών Κέντρων, να δώσουν οδηγία
στα μέλη της ομάδας να πληρώσουν τα τέλη
(δίδακτρα). Ταυτόχρονα θα υπενθυμίζουν
στο κάθε μέλος τον κωδικό εγγραφής/πλη-
ρωμής του. 

Η πληρωμή θα γίνει από το κάθε μέλος
μέσω JCC Smart, από δικό του λογαριασμό ή
σε όλα τα Συνεργατικά Ιδρύματα και στα
υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου, της
Alpha Bank και της Ελληνικής Τράπεζας,
πάντοτε μέσω JCC Smart. 

Η αναζήτηση μέσω JCC smart θα γίνεται
με τις λέξεις «κλειδιά» Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού ή Επιμορφωτικά Κέντρα. n

Άρχισαν τα μαθήματα στα Επιμορφωτικά

Την Πέμπτη 29 Οκτω-
βρίου 2015, και ώρα 7
μ.μ., ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης τέλεσε τα εγκαίνια του
πρώτου Κέντρου Εξυπηρέτη-
σης του Αγρότη, στην Δευ-
τερά. 

Η λειτουργία του πρώτου
Κέντρου Εξυπηρέτησης του
Αγρότη (ΚΕΑ) αποτελεί μέτρο
για τη στήριξη της αγροτικής
οικονομίας και της υπαίθρου
γενικότερα. Το ΚΕΑ αποτελεί
καινοτομία στον τομέα της
πληροφόρησης και της εξυπη-
ρέτησης του αγροτικού κό-
σμου της Κύπρου και δημιουρ-
γεί τις συνθήκες για την παρα-
γωγική αξιοποίηση των σύγχρονων
εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιστη-
μονικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα.

Η σύστασή του στοχεύει τόσο στην άμεση
ανταπόκριση των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος στις ανάγκες των κατοίκων
της υπαίθρου όσο και στη μείωση της γρα-
φειοκρατίας, την αποκέντρωση και την ενο-
ποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος και την αύξηση της αποτελεσμα-
τικότητας και της αποδοτικότητάς του. 

Ελπίζεται ότι θα επιτύχει το εγχείρημα με
το πρώτο ΚΕΑ, ώστε ο θεσμός να επεκταθεί
και να δικτυωθεί σε όλες τις γεωργικές πε-
ριοχές της Κύπρου και να προσφέρει ποιοτι-
κές υπηρεσίες στον Κύπριο αγρότη και τον
πολίτη γενικότερα. 

Μέσω του ΚΕΑ θα προσφέρονται αρχικά
υπηρεσίες του Τμήματος Γεωργίας, του Τμή-
ματος Δασών, του Τμήματος Αλιείας και Θα-
λασσίων Ερευνών, του Τμήματος Αναπτύ-

ξεως Υδάτων, του Τμήματος Μετεωρολογίας
του Τμήματος Περιβάλλοντος, των Κτηνια-
τρικών Υπηρεσιών και του Ινστιτούτου Γε-
ωργικών Ερευνών.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται, περι-
λαμβάνουν την:

• Διανομή και παραλαβή αιτήσεων για ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος.

• Είσπραξη, εκ μέρους των Τμημάτων/
Υπηρεσιών του Υπουργείου, τελών, προστί-
μων και άλλων οικονομικών οφειλών.

• Έκδοση εγγράφων, όπως πιστοποιητικά
και άδειες.

• Παροχή πληθώρας πληροφοριών για
διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμο-
διότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

• Διανομή ενημερωτικών εντύπων.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στο ΚΕΑ θα

αναβαθμίζονται και θα εμπλουτίζονται ανά-
λογα με τις ανάγκες των αγροτών μας. n

Και Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη
λειτουργεί στη Δευτερά

Οι θέσεις δεσμοφυλάκων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως πληροφορεί τους υποψηφίους για
τις 34 κενές θέσεις δεσμοφύλακα ότι, ο
περί Φυλακών Νόμος του 1996 έως 2009
και οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί
(Κ.Δ.Π. 121/97) είναι αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα του: www.mjpo.gov.cy. n

Ενοικιάζεται διαμέρισμα
Ενοικιάζεται διαμέρισμα ρετιρέ τριών
υπνοδωματίων στη Λευκωσία, απέναντι
από το Υπουργείο Υγείας. Το διαμέρισμα
έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και διαθέτει
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στην κου-
ζίνα και κλιματισμό σε όλα τα δωμάτια.
Για πληροφορίες στο τηλ. 99477189.

Πωλούνται υπό ανέγερση 
κατοικίες στη Νήσου

Πωλούνται υπό ανέγερση ανεξάρτητες
κατοικίες, υψηλών προδιαγραφών, 4 υπν.
στο Πέρα Χωρίο Νήσου (Βασίλικα). 
Πληροφορίες: 
Sofoklis K. Sofokleous Developments Ltd
Τηλ. 99 49 85 59.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τελεί τα
εγκαίνια του πρώτου πιλοτικού ΚΕΑ στη Δευτερά.

Το Υπουργείο Παιδείας σε Ημερίδα της
ΚΑΔΔ ως παράδειγμα καλής πρακτικής
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Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο της αλλη-
λεγγύης 

Οι εικόνες είναι δύο. Και τελείως διαφορε-
τικές η μία από την άλλη. Διαμετρικά αντί-

θετες στην πραγ-
ματικότητα. Όσο
το άσπρο από το
μαύρο, το καλό
από το κακό, το

επιθυμητό από το απορριπτέο. Είναι η Ευ-
ρώπη που θέλουμε από τη μία και είναι η Ευ-
ρώπη που μας ντροπιάζει από την άλλη.
Είναι η Μυτιλήνη και οι κάτοικοί της που
προσφέρουν από το υστέρημά τους σ’ όσους
τα καταφέρουν να φτάσουν στις ακτές της
και είναι και το πλήθος εκείνων, γυναικό-
παιδα κυρίως, που το όνειρό τους για μια νέα
ζωή σβήνει μέσα στα νερά του Αιγαίου.

Είναι αυτονόητο ότι περιθώρια επιλογής
δεν μπορούν και δεν πρέπει να υπάρχουν. Για
κάθε Ευρωπαίο πολίτη που, πέρα και πάνω
από την όποια πολιτική ταυτότητα ή ταξική
προέλευση, εκείνο που τον χαρακτηρίζει
είναι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, η Ευ-
ρώπη της καρδιάς του είναι η Μυτιλήνη.
Αυτή είναι η Ευρώπη της οποίας ζωντανά
κύτταρα θέλουμε να είμαστε, αυτή είναι η
Ευρώπη που ονειρευόμαστε κι ελπίζουμε να
γίνει μια μέρα πραγματικά το σπίτι μας.

Αλλά είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει και
η άλλη Ευρώπη. Δυστυχώς. Είναι αυτή, που
αρνείται ν’ απλώσει χέρι βοήθειας στον κα-
τατρεγμένο, ν’ ανοίξει την πόρτα της στον
κυνηγημένο, να μοιραστεί, αν χρειαστεί, το
πιάτο της με τον πεινασμένο. Και είναι τρα-
γικό το φαινόμενο αν αναλογιστεί κανείς ότι
δεν υπάρχει λαός στην ευρωπαϊκή ήπειρο
που να μην έχει βιώσει περισσότερες από μία
φορές τις τραγικές καταστάσεις από τις
οποίες πασχίζουν να ξεφύγουν οι συνάν-
θρωποί μας που χτυπάνε μήνες τώρα την

πόρτα της ευρωπαϊκής συμπολιτείας.
Η χώρα μας κάνει ότι μπορεί. Ίσως μάλι-

στα κάνει και περισσότερα απ’ όσα μπορεί,
αν συνεκτιμηθούν και οι ειδικές συνθήκες
των τελευταίων χρόνων. Κι εκείνο που με-
τράει περισσότερο είναι ότι τον δρόμο της
ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης τον δείχνει
πρώτος ο απλός νησιώτης, και το δικό του
παράδειγμα είναι τελικά που καλούνται ν’
ακολουθήσουν οι μεγαλόσχημοι των Βρυ-
ξελλών και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Μακάρι να τον μιμηθούν. Είναι ανάγκη να
το κάνουν. Η λύση του προβλήματος περνάει
από τα δικά τους χέρια, εξαρτάται από τις
δικές τους αποφάσεις. Τη δυνατότητα την
έχουν. Και η Μυτιλήνη τούς έχει δείξει τον
δρόμο που πρέπει ν’ ακολουθήσουν, το πα-
ράδειγμα που οφείλουν να μιμηθούν. Η πρό-
κληση είναι ιστορικής σημασίας. Και δεν
έχουν το δικαίωμα να μην ανταποκριθούν.

«ΕΘΝΟΣ»,
01.11.2015

l Δυστυχώς οι μεγαλόσχημοι υπνώττουν!
 

?

Το ευρωπαϊκό έλλειμμα
Η μεταναστευτική κρίση είναι η μεγαλύ-

τερη πρόκληση που αντιμετώπισε ποτέ η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, με
επιπτώσεις καταλυτι-
κότερες και από το
πρόβλημα του χρέους
των χωρών του
Νότου. Η κρίση στην
οικονομία -πέραν της
οικτρής ελληνικής ιδι-
αιτερότητος- οφείλε-

ται εις την παραδοξότητα υιοθετήσεως ενός
σκληρού νομίσματος, στερούμενου ευελι-
ξίας, δίχως την απαραίτητη πολιτική ενό-

τητα. Το εγχείρημα θα συναντούσε σοβαρά
προβλήματα γι’ αυτό και χώρες όπως η Βρε-
τανία, η Σουηδία και η Δανία έκριναν σκό-
πιμο να παραμείνουν εκτός της Ευρωζώνης.

Η μεταναστευτική κρίση έχει διαφορετικά
χαρακτηριστικά, δηλωτικά ωστόσο μιας γε-
νικότερης αδυναμίας της Ενώσεως για τη
διαμόρφωση πολιτικής που να αφορά στον
άμεσο περίγυρό της, σε συνδυασμό με μια
παρωχημένη αντίληψη ενός «ευρωπαϊκού
κάστρου» απρόσβλητου στην πίεση αλλο-
φύλων και αλλόδοξων, σε μια εποχή παγκο-
σμιοποιήσεως.

Κατ’ αρχήν οι ροές μεταναστών δεν είναι
αποκλειστικά συνέπεια των εμφυλίων συγ-
κρούσεων ή παρεμβάσεων για την ανατροπή
των μπααθικών καθεστώτων στον αραβικό
κόσμο. Ο πλούτος της Ευρώπης -παρά την
οικονομική κρίση- το δημοκρατικό πολί-
τευμα, ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμά-
των αποτελούν πόλο έλξεως ακατανίκητης
ισχύος για τα έθνη της Μέσης Ανατολής και
της Βορείου Αφρικής. Διατυπώνονται κατη-
γορίες για ατυχείς παρεμβάσεις των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή ζωτι-
κών συμφερόντων της Ευρώπης, που είχαν
ως συνέπεια την αποσταθεροποίηση αυταρ-
χικών καθεστώτων. Αλλά με εξαίρεση τη
Βρετανία και τη Γαλλία που αυτενεργούν σε
συνεργασία με τους Αμερικανούς, δεν έγινε
ποτέ καμία απόπειρα διαμορφώσεως κοινής,
ανεξαρτήτου ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτι-
κής, όχι κατ’ ανάγκη αντίθετης προς εκείνη
των ΗΠΑ. Η αδυναμία εκπονήσεως ενιαίας
πολιτικής προωθήσεως ευρωπαϊκών συμφε-
ρόντων είχε συνέπειες, και το μεταναστευ-
τικό πρόβλημα -στην παρούσα συγκυρία-
είναι μία από αυτές.

Η αντίληψη του «ευρωπαϊκού κάστρου»
λειτούργησε εξίσου ανασταλτικά. Καμία με-
γάλη δύναμη δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

εάν δεν επεκταθεί, εάν δεν εντάξει αλλογενή
στοιχεία στον σκληρό πυρήνα της. Το ομοι-
ογενές είναι ασύμβατο προς κάθε αυτοκρα-
τορική αντίληψη.

Η ενσωμάτωση της Τουρκίας στο ευρω-
παϊκό σύστημα αποτελούσε στο παρελθόν
βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Παράλληλα η Γαλλία προωθούσε ενίσχυση
των σχέσεων της Ευρώπης με τις χώρες του
Μαγκρέμπ. Παρά τις πολιτιστικές και θρη-
σκευτικές διαφορές, υπήρχε μακρά πολιτική
συνάφεια και εξοικείωση με την Ευρώπη των
χωρών αυτών, που θα μπορούσαν να είναι το
ανάχωμα στις ακατάσχετες ροές προσφύγων
και μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και
τη Βόρειο Αφρική. Η ανάσχεση του μετανα-
στευτικού ρεύματος θα γινόταν επί του εδά-
φους των χωρών αυτών.

Η ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευ-
ρώπη ανεστάλη όχι λόγω των αντιρρήσεων
της Ελλάδος ή της Κυπριακής Δημοκρατίας,
σε μεταγενέστερη φάση, αλλά για λόγους οι-
κονομικούς και διατηρήσεως της «ευρωπαϊ-
κής καθαρότητος». Προσφάτως και υπό την
πίεση των προσφυγικών ροών, η καγκελά-
ριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, που
αντιδρούσε πεισματικά στην ένταξη της
Τουρκίας στην Ε.Ε., μετέβη στην Άγκυρα και
παρείχε αφειδείς υποσχέσεις στον πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν μια κίνηση κα-
θαρώς αμυντική, βεβιασμένη, που επιπλέον
δημιουργεί τον κίνδυνο μετατροπής της Ελ-
λάδος σε «χωματερή» της προσφυγικής δυ-
στυχίας. Το έλλειμμα ευρωπαϊκής ηγεσίας
είναι δραματικό και εμφανές.

Κώστας Ιορδανίδης,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 1.11.2015

l Όντως  το έλλειμμα της ευρωπαϊκής ηγε-
σίας  είναι δραματικό και εμφανές. 

Aπόψεις και σχόλια

Σε δίωρη στάση εργασίας κατήλθαν
προχθές Δευτέρα οι συνάδελφοι του
Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών

σε χρόνο που συνέπεσε με τη συζήτηση στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
και Προϋπολογισμού του Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος για το 2016.
Κατά τη δίωρη αυτή στάση εργασίας, μέλη
του Κλάδου πραγματοποίησαν διαμαρτυρία
έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και
πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικο-
νομικών.

Κύριος λόγος της στάσης εργασίας είναι η
πρόνοια που περιλαμβάνεται  στον Προϋπο-
λογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή για πε-
ραιτέρω μείωση του υπαλληλικού προσωπι-
κού του Τμήματος Δασών, κατά 22 θέσεις,
στη βαθμίδα του Δασικού Λειτουργού.

Η μείωση αυτή είναι πρόσθετη των είκοσι
τριών θέσεων Δασικού Λειτουργού και των
τεσσάρων θέσεων Συντηρητή Δασών που
έχουν ήδη καταργηθεί τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Διευκρινίζεται ότι από τις συνολικά
177 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων που προ-
ωθούνται για κατάργηση με τον Προϋπολο-
γισμό του 2016, οι 22 αφορούν το Τμήμα
Δασών, ενώ σε άλλα Τμήματα οι καταργού-
μενες θέσεις δεν ξεπερνούν τις 9, με εξαίρεση

προσωπικό που είναι διασκορπισμένο σε όλη
την υπηρεσία (σύνολο 1568) κατάργηση 55. 

Το προσωπικό του Τμήματος Δασών είναι
γεωγραφικά κατανεμημένο σε 37 διαφορετι-
κούς δασικούς σταθμούς, γραφεία, μονάδες,
κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, βοτα-
νικούς κήπους, κλπ σε όλη της έκταση της
ελεύθερης Κύπρου, με ποικίλη θεματική και
ευρεία γεωγραφική αποστολή. Η διεύρυνση
της ζώνης ευθύνης του Τμήματος Δασών (το
2012) για σκοπούς πυροπροστασίας, από το
1 χιλιόμετρο στα 2 χιλιόμετρα από τα σύ-
νορα του Κρατικού Δάσους, (επέκταση από
το 35% στο 54% της έκτασης της ελεύθερης
Κύπρου) έγινε με βάση την κατανομή των
συνολικά 334 θέσεων του προσωπικού. Σή-
μερα το προσωπικό αυτό συρρικνώνεται
στους 285, με πολύ πιο διευρυμένη απο-
στολή και ευθύνη, αφού από το 2013 του
έχουν ανατεθεί και νέες, πολύ απαιτητικές
αρμοδιότητες, όπως ο έλεγχος της εμπορίας
ξυλείας και η εφαρμογή των σχετικών ευρω-
παϊκών κανονισμών, η εφαρμογή της νέας
Δασικής Πολιτικής κλπ!

Η κατάργηση των 22 θέσεων Δασικού Λει-
τουργού (συνολικά 49) θα επιφέρει σοβαρό-
τατα προβλήματα στην δυνατότητα του
Τμήματος Δασών να ανταποκριθεί στις πο-
λύπλευρες και διευρυμένες αρμοδιότητες

του και να φέρει σε πέρας την αποστολή του.
Οι 22 Δασικοί Λειτουργοί αντιστοιχούν στο
προσωπικό 7 Δασικών Σταθμών(!), με δεδο-
μένη την περιορισμένη στελέχωση τους
ένεκα των προηγούμενων μειώσεων! Με
αυτή τη μείωση θα υποβαθμιστεί αισθητά η
δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και  κατά-
σβεσης δασικών πυρκαγιών και ο έλεγχος
και σωστή διαχείριση των δασικών εκτά-
σεων, με απρόβλεπτες συνέπειες στο φυσικό
μας πλούτο.

Τα τελευταία χρόνια, ο δασικός τομέας
έχει δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα, όπως η
καταστροφική αποδόμηση  της Μονάδας
Πτητικών Μέσων, η υποβάθμιση της δασι-
κής εκπαίδευσης, η υποβαθμισμένη λειτουρ-

γία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέ-
ρωσης, η αποδυνάμωση των σωμάτων 
δασοπυρόσβεσης, η αποδυνάμωση του συ-
στήματος ετοιμότητας για δασικές πυρκα-
γιές η υποβάθμιση του πυροσβεστικού εξο-
πλισμού και του στόλου των μηχανοκίνητων
οχημάτων, κλπ. Όλα αυτά καταγράφονται
μέσα από τα συρρικνωμένα κονδύλια στον
Προϋπολογισμό του Τμήματος Δασών. 

Οι συνάδελφοι δασικοί διοργάνωσαν τη
δυναμική τους αντίδραση με αίτημα άμεση
απόσυρση της κατάργησης των 22 θέσεων
και ανατροπή της πορείας υποβάθμισης του
δασικού τομέα, με πρώτο βήμα την επανα-
φορά των σχετικών κονδυλιών σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα ασφάλειας.  n

Στάση εργασίας των δασικών για τη νέα κατάργηση 22 θέσεων
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Gloria Mills, πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της EPSU και Ισότητας 
των Φύλων εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής ETUC Γυναικών

ΗGloria Mills εκλέγηκε Πρόεδρος
της Επιτροπής Γυναικών της ΣΕΣ
(Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συν-

δικάτων) στις εκλογές που πραγματοποι-
ήθηκαν στις 22 και 23 Οκτωβρίου στις
Βρυξέλλες. Η νέα πρόεδρος είναι επίσης η
αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Γυ-
ναικών και Ισότητας των Φύλων της EPSU
(Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλ-
ληλικών  Συνδικαλιστικών Οργανώσεων) καθώς και η εκ-
πρόσωπος UNISON για την ισότητα των φύλων.

Η Gloria Mills εκλέγηκε Πρόεδρος της TUC (Κογκρέσο

Βρετανικών Συντεχνιών) το Σεπτέμβριο του
2005 και υπηρέτησε στις θέσεις του Προ-
έδρου και Αντιπροέδρου κατά την περίοδο
2005-2007. Η εμπλοκή της με τα συνδικάτα
από το 1978 ως εκπρόσωπος της Οργάνωσης
της στους χώρους εργασίας (Steward). Πολύ
σύντομα ανέλαβε ωε επικεφαλής του τομέα
ίσων ευκαιριών της Unison. Από τότε ήταν
υπεύθυνη για μια σειρά από εκστρατείες που

αφορούσαν την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη
φροντίδα των παιδιών και εργαζομένων μητέρων, τα φυλε-
τικά ζητήματα  και ανθρώπινα δικαιώματα.

Ήταν επίσης η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται στο
Γενικό Συμβούλιο της TUC και πρόεδρος της Επιτροπής
Αγώνων της Οργάνωσης και της Επιτροπής Γυναικών. Κα-
τέχει τη θέση της CRE Επιτρόπου και είναι μέλος της συμ-
βουλευτικής επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες. Το 1995 της
απονεμήθηκε το CBE για τις υπηρεσίες της στο Συνδικαλι-
στικό και στη συνέχεια το 1999 το MBE.

Στην Επιτροπή Γυναικών της ETUC από το 2007 και μέλος
του Προεδρείου από το 2011.

Ως Πρόεδρος η Gloria Mills θα έχει δυναμικές συνεργάτι-
δες από ολόκληρη την Ευρώπη. n 

Προετοιμάστε το σπίτι για τον χειμώνα

Οχειμώνας καταφθάνει και μαζί του
έρχονται και οι δουλειές του σπιτιού
που θα το μετατρέψουν από καλο-

καιρινή όαση σε χειμωνιάτικο καταφύγιο.
Προνοήστε έγκαιρα για τις δουλειές του χει-
μώνα και απολαύστε τα παγωμένα Κυριακά-
τικα πρωινά μέσα από τη θαλπωρή του σπι-
τιού σας.

Ο χειμώνας καταφθάνει και μαζί του έρ-
χονται και οι δουλειές του σπιτιού που θα το
μετατρέψουν από καλοκαιρινή όαση σε χει-
μωνιάτικο καταφύγιο. Προνοήστε έγκαιρα
για τις δουλειές του χειμώνα και απολαύστε
τα παγωμένα Κυριακάτικα πρωινά μέσα από
τη θαλπωρή του σπιτιού σας.

«Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν
μαγειρεύουν», όπως σωστά αναφέρει η λαϊκή
μας παροιμία, πράγμα που πρέπει και εσείς
με τη σειρά σας να εφαρμόσετε πιστά αν δεν
θέλετε-όχι να πεινάσετε-αλλά να βρεθείτε
απροετοίμαστοι μπροστά στον χειμώνα που
έρχεται. 
Καλοριφέρ: το Α και το Ω της προετοι-
μασίας

Επειδή σε κανέναν δεν θα άρεσε να ξυ-

πνήσει ξαφνικά σε ένα παγωμένο σπίτι, προ-
νοήστε έγκαιρα για τη συντήρηση του κα-
λοριφέρ σας. Αν ζείτε σε πολυκατοικία, συ-
νεννοηθείτε με το διαχειριστή για την έγ-
καιρη συντήρηση του καυστήρα ενόψει
χειμώνα. Εφοδιαστείτε νωρίς με πετρέλαιο
θέρμανσης, ώστε να επωφεληθείτε από τις
χαμηλές τιμές και εξαερώστε τα σώματα του
καλοριφέρ στο σπίτι, προκειμένου να έχουν
καλύτερη απόδοση.
Τζάκι: η εστία του σπιτιού

Αν ανήκετε στους τυχερούς που διαθέτουν
τζάκι στο σπίτι, ξεκινήστε έγκαιρα τις προ-
ετοιμασίες πριν μας επισκεφθεί η βαρυχει-
μωνιά. Καλέστε κάποιον ειδικό για να σας
καθαρίσει την καμινάδα και να βελτιώσει την
απόδοση του τζακιού σας και εφοδιαστείτε
με ξύλα, που μπορείτε να στοιβάξετε στη 
βεράντα ή σε κάποια αποθήκη. Μπορείτε να
αγοράσετε ξύλα με το κιλό ή με τον τόνο,
όπου εκεί ίσως διαπραγματευτείτε και καλύ-
τερα την τελική τιμή. Συνήθως, οι εταιρείες
που πωλούν καυσόξυλα, αναλαμβάνουν και
τη μεταφορά τους στο σπίτι. Μην παραλεί-
ψετε να αγοράσετε και μικρά κλαδιά -
προσανάμματα - τα οποία είναι συνήθως
βουτηγμένα σε ειδικό εύφλεκτο υγρό και
βοηθούν στο εύκολο άναμμα του τζακιού
σας. 

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε χαρτιά
από παλιά περιοδικά και εφημερίδες ως προ-
σανάμματα γιατί, όπως αναφέρουν οι ειδικοί,
το μελάνι με την καύση συσσωρεύεται στην
καμινάδα και μειώνει αισθητά την απόδοση
του τζακιού. 

Απώλειες ενέργειας: οι «κλέφτες» της ζέ-
στης

Μπορεί να καίει το καλοριφέρ στο φουλ,
όμως συχνά νιώθετε πως το σπίτι είναι πα-
γωμένο. Αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο,
ελέγξτε προσεκτικά τα κουφώματα γύρω
από τις πόρτες και τα παράθυρα προκειμέ-
νου να ανακαλύψετε, αν από κάπου «μπάζει»
αέρας. Αν οι πόρτες και τα παράθυρα του
σπιτιού σας μετρούν αρκετά χρόνια, τότε 
ενδεχομένως να έχουν λασκάρει και να μην
κλείνουν ερμητικά το κρύο απέξω. Στην 
περίπτωση αυτή, το ιδανικό θα ήταν κάποια
στιγμή να τα αντικαταστήσετε με διπλά,
ηχομονωτικά τζάμια και καινούργια ρολά
και κουφώματα που κλείνουν σχεδόν αερο-
στεγώς. Διαφορετικά, αναζητήστε στο 
εμπόριο τις ειδικές ταινίες που κρατούν 
το κρύο απέξω και εφαρμόζονται πανεύ-
κολα κάτω από πόρτες και γύρω από κου-
φώματα.
«Ζεστή» διακόσμηση: για να μην παγώ-
νει το βλέμμα...

Το χειμώνα, η διακόσμηση γίνεται πιο

«ζεστή» και πιο γήινη. Δώστε έμφαση σε
ζεστά και όχι ιδιαίτερα έντονα χρώματα, που
θα δημιουργήσουν εύκολα την αίσθηση της
θαλπωρής. Πλεκτά ριχτάρια στον καναπέ,
«γήινα» χαλιά και κουρτίνες και «ζεστές»
γωνιές και διάβασμα, χαλάρωση ή ξεκού-
ραση μέσα στο σπίτι, θα δημιουργήσουν μια
ιδανική «φωλιά» που με δυσκολία θα εγκα-
ταλείπετε. Μην παραλείψετε να μαζέψετε σε
κάποια αποθήκη ή να καλύψετε με πλαστικό
τα έπιπλα της βεράντας σας, καθώς ενδέχε-
ται να διαβρωθούν από τις βροχές και το δυ-
νατό κρύο. 
Xειμωνιάτικα ρούχα

ΟΚ, το ξέρουμε ότι είναι μία πολύ κουρα-
στική διαδικασία ιδιαίτερα για τις νοικοκυ-
ρές – δυστυχώς όμως είναι αναπόφευκτη.
Εδώ το μυστικό είναι ένα: όσο πιο προσε-
κτικά τακτοποιούμε τα ρούχα της σεζόν που
φεύγει, τόσο πιο εύκολη γίνεται η όλη διαδι-
κασία την επόμενη φορά – όταν δηλαδή τα
ρούχα που αποσύρθηκαν έρχονται και πάλι
στην …πρώτη γραμμή. 
Μπαλκόνι

Την περίοδο του χειμώνα θα είναι μάλλον
ελάχιστες οι στιγμές που θα περάσουμε στο
μπαλκόνι το οποίο και αποτέλεσε την καρ-
διά του σπιτιού κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού. Έτσι, κάνουμε ένα γενναίο καθάρι-
σμα του χώρου, σκεπάζουμε τα έπιπλα για να
μειώσουμε τις φθορές τους από τις καιρικές
συνθήκες και τοποθετούμε τις γλάστρες με
τα φυτά μας σε σημεία όπου θα είναι προ-
στατευμένα από τον παγωμένο αέρα. n 

Από αύριο καταβολή επιδόματος τέκνου

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ερ-
γασίας, αναφέρει ότι φέτος, για
πρώτη φορά, αποφασίσθηκε η

έναρξη της καταβολής επιδόματος τέ-
κνου σε οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά
από το τέλος Οκτωβρίου, αντί από το
τέλος Δεκεμβρίου, όπως συνέβαινε για
πολλά χρόνια προηγουμένως. Η από-
φαση αυτή λήφθηκε λόγω της εκτίμησης
των δυσκολιών που πολλές οικογένειες
αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο.

Η πρώτη πληρωμή, αρχίζει από αύριο 5 Νοεμβρίου. Θα καλυφθούν 15.000 περίπου αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος Αυγούστου και ο έλεγχος επιπρόσθετου μεγάλου αριθ-
μού αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν το όριο ετήσιων εισοδημά-
των, που ορίζεται στη νομοθεσία, δεν θα εγκριθούν και οι αιτητές θα ενημερωθούν εγγρά-
φως. n

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Code IWP

Αρχισε τη λειτουργία της
η ιστοσελίδα του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος

Code IWP «Ενίσχυση της Δη-
μοκρατίας μέσω της Γυναικείας
Συμμετοχής» το οποίο συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό πρόγραμμα Europe for
Citizens και έχει ως σκοπό την
ενθάρρυνση και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ως εκλογέων και ως υποψηφίων
στις εκλογές του ευρωπαϊκού και του εθνικού κοινοβουλίου. 

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.womensparticipation.com/en/) μπορείτε να
βρείτε δελτία τύπου, ανακοινώσεις, αποτελέσματα ερευνών και στατιστικά που έχουν σχέση
με την ισότητα. Επίσης, μπορείτε να συμμετέχετε σε δημοσκοπήσεις και έρευνες και στη δη-
μόσια συζήτηση με το θέμα της ισότητας. n
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Τα γεγονότα
Στα πλαίσια διαδικασίας πλήρωσης 183

κενών μόνιμων θέσεων Κτηματολογικού
Γραφέα, υποβλήθηκαν 2475 αιτήσεις, τις
οποίες η ΕΔΥ, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας
της θέσης, παρέπεμψε στο Διευθυντή του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
ως Πρόεδρο της αρμόδιας Συμβουλευτικής
Επιτροπής, για τα περαιτέρω.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά την ολο-
κλήρωση των προβλεπομένων διαδικασιών
ετοίμασε Προκαταρκτικό Κατάλογο, στον
οποίο συμπεριέλαβε τετραπλάσιο των κενών
θέσεων αριθμό υποψηφίων. Στη Συμπληρω-
ματική ΄Εκθεση της, επισυνάφθηκαν βεβαι-
ώσεις του Διευθυντή αναφορικά με την υπη-
ρεσιακή κατάσταση και τα καθήκοντα που
εκτελούσαν οι υποψήφιοι που εργάζονταν
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, οι οποίες, μαζί με τα στοιχεία των αι-
τήσεων και των Προσωπικών Φακέλων τους,
σε συνδυασμό με την ερμηνεία
του όρου «τριετής συνεχής
πείρα», αιτιολογούσαν τις δια-
πιστώσεις της ότι 122 υποψή-
φιοι κατείχαν το προβλεπόμενο
στο Σχέδιο Υπηρεσίας πλεονέ-
κτημα. 

Ακολούθως, η ΕΔΥ, αφού
έλαβε υπόψη τα όσα αναφέρον-
ταν στη Συμπληρωματική ΄Εκ-
θεση, υιοθέτησε τα πορίσματα
της Συμβουλευτικής σε σχέση
με το πλεονέκτημα. Επίσης,
αποφάσισε να αποδώσει το
πλεονέκτημα σε ακόμη επτά
υποψηφίους, που είχαν απασχο-
ληθεί ως έκτακτες Κτηματολο-
γικοί Γραφείς. Στη συνέχεια,
προέβη στον καταρτισμό του
Τελικού Καταλόγου, ο οποίος ήταν ο ίδιος με
τον Προκαταρκτικό Κατάλογο των 732 υπο-
ψηφίων που συστήθηκαν από τη Συμβου-
λευτική, με την αφαίρεση μιας υποψήφιας
και την προσθήκη άλλου. Όλοι οι υποψήφιοι
του Τελικού Καταλόγου κλήθηκαν από την
ΕΔΥ σε προφορική εξέταση, κατά ομάδες, σε
διαδοχικές συνεδρίες, στις οποίες παρευρέ-
θηκε ο Διευθυντής

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της προφορικής εξέτασης, ο Διευθυντής
αξιολόγησε την απόδοση των υποψηφίων σ’
αυτή, η δε ΕΔΥ, υπό το φως των κρίσεών του,
προέβη στη δική της αξιολόγηση, αιτιολο-
γώντας τις εντυπώσεις της. Ακολούθησε γε-
νική αξιολόγηση και σύγκριση των υποψη-

φίων από την ΕΔΥ, σε συνάρτηση με τα απο-
τελέσματα και την τελική αξιολόγηση της
Συμβουλευτικής, τα προσόντα τους, περι-
λαμβανομένου του πλεονεκτήματος, τους
Προσωπικούς Φακέλους αυτών που ήταν
δημόσιοι υπάλληλοι, τα υπόλοιπα στοιχεία
των αιτήσεων και την απόδοσή τους κατά
την προφορική εξέταση ενώπιο της, η οποία,
τελικά, κατέληξε στην επιλογή των ενδιαφε-
ρομένων μερών.

Η απόφαση της ΕΔΥ ημερομηνίας
12.7.2004, με την οποία επιλέγησαν τα εν-
διαφερόμενα μέρη για διορισμό στη μόνιμη
θέση Κτηματολογικού Γραφέα, Τμήμα Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας, αποτέλεσε το
έναυσμα για την καταχώρηση τεσσάρων
προσφυγών, οι οποίες συνεκδικάστηκαν. 

Η προσφυγή των εφεσειουσών απορρί-
φθηκε από το πρωτόδικο Δικαστήριο και
ενάντια στην απόφαση αυτή καταχωρίστηκε
η παρούσα έφεση. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Με δυο λόγους έφεσης οι εφεσείουσες

προσέβαλαν την πρωτόδικη απόφαση ως
εσφαλμένη. Ο πρώτος αφορά την κρίση του
πρωτόδικου δικαστηρίου ότι η απόφαση της
ΕΔΥ είναι αιτιολογημένη, ενώ ο δεύτερος
αφορά την κρίση του ότι ορθά δεν εφαρμό-
στηκε από τη διοίκηση, κατά τη διαδικασία
επιλογής υποψηφίων για την επίδικη θέση, ο
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος 6(Ι)/98.

Με τον πρώτο λόγο έφεσης
οι εφεσείουσες ισχυρίστηκαν
ότι, κατά παράβαση του Άρ-
θρου 28 του Συντάγματος και
των αρχών χρηστής διοίκη-
σης, η ΕΔΥ φραστικά και
μόνο έλαβε υπόψη τους διά-
φορους παράγοντες, χωρίς
όμως (α) να προσδίδει στον
κάθε ένα ξεχωριστά μια βαθ-
μολογία έτσι ώστε να δια-
σφαλίζεται η διαφάνεια, η
χρηστή διοίκηση, ή ίση μετα-
χείριση και δικαστικός έλεγ-
χος, (β) να διευκρινίζει πόση
βαθμολογία προσδίδει στον
κάθε ένα ξεχωριστά και πως ο
κάθε παράγοντας διαμορφώ-
νει την τελική απόφαση της

ΕΔΥ και (γ) να προσδιορίσει πόση βαρύτητα
έδωσε στην συνέντευξη αυτή σε σχέση με
τους άλλους παράγοντες που φραστικά και
μόνο έλαβε υπόψη και πως και/ή με βάση
ποια βαθμολόγηση ο παράγοντας συνέν-
τευξη διαμόρφωσε την τελική απόφαση της
ΕΔΥ. 

Με το δεύτερο λόγο έφεσης οι εφεσείου-
σες εισηγήθηκαν ότι λανθασμένα δεν εφαρ-
μόστηκε ο Ν.6(Ι)/1998, ο οποίος είναι μετα-
γενέστερος του Ν.1/1990 και, ως τέτοιος,
είχε προτεραιότητα στην εφαρμογή, εφόσον
τεκμαίρεται ότι αντικατοπτρίζει την πρόθεση
του νομοθέτη.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το εφετείο απορρίπτοντας την έφεση με

έξοδα σε βάρος των εφεσειουσών αποφάν-
θηκε ότι:

α. Θα ξεκινήσουμε από τον 2ο λόγο, ο
οποίος έχει δύο σκέλη. Με το δεύτερο σκέ-
λος, οι εφεσείουσες είχαν εισηγηθεί ότι, με
βάση την ερμηνεία που δίδεται στον όρο
«επιτυχών στη γραπτή εξέταση» από τον
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, (Ν.
6(Ι)/98), 18 από τα 21 ενδιαφερόμενα μέρη
έπρεπε να αποκλειστούν. Προς τούτο, στο
περίγραμμα αγόρευσης τους
έγινε αναφορά στο άρθρο 2 του
εν λόγω Νόμου, όπου αναφέρε-
ται ότι, «επιτυχών» και «επιτυ-
χών στη γραπτή εξέταση» ση-
μαίνει πρόσωπο που συμμετέχει
στη γραπτή εξέταση και συγ-
κεντρώνει συνολική γενική
βαθμολογία 50% τουλάχιστον
κατά μέσον όρο και στο καθένα
από τα θέματα που περιλαμβά-
νονται στην εξέταση αυτή 40%
τουλάχιστον. 

Στο πρώτο σκέλος του ίδιου λόγου έφεσης
γίνεται επίκληση του άρθρου 3(1)(β) του
Νόμου 6(Ι)/1998, το οποίο προνοεί για τη
βαρύτητα που δίδεται από τη διορίζουσα
αρχή στο καθένα από τα κριτήρια που καθο-
ρίζονται στην παράγραφο (α). Αποτέλεσε
θέση των εφεσειουσών πως, εαν εφαρμοζό-
ταν η εν λόγω νομοθετική διάταξη, τότε,
στην πιο ακραία περίπτωση, η βαρύτητα της
γραπτής και προφορικής εξέτασης θα έπρεπε
να ήταν 80:20, ενώ στην προκείμενη περί-
πτωση ήταν 60:40. Αυτό, ισχυρίζονται, δημι-
ουργεί εύλογες υποψίες ότι πρόκειται για
συνταγή αυθαιρεσίας και αναξιοκρατίας. 

Η πλευρά των εφεσιβλήτων-καθ΄ών η αί-
τηση και των ενδιαφερομένων μερών υπε-
ραμύνθηκε της πρωτόδικης απόφασης και
υιοθέτησαν τα όσα διαλαμβάνονται σ΄
αυτήν. Εγέρθηκε, επίσης, θέμα ότι στην πρω-
τόδικη διαδικασία δεν τέθηκε ρητά από τις
εφεσείουσες ότι επιβαλλόταν η εφαρμογή
του Ν.6(Ι)/1998 αντί του Ν.1/1990 και, συ-
νεπώς, ότι είναι ανεπίτρεπτο να γίνεται επί-
κληση αυτού του ζητήματος κατ΄ έφεση.

Είναι γεγονός ότι οι εφεσείουσες αυτό που
ισχυρίστηκαν πρωτοδίκως ήταν ότι οι εφεσί-
βλητοι, κατά παράβαση ρητής νομοθετικής
πρόνοιας (Ν.6(Ι)/1998), έδωσαν υπέρμετρη
βαρύτητα στην προφορική εξέταση και πα-
ραβίασαν την έννοια «επιτυχών» στη γραπτή
εξέταση. Δεν τέθηκε στην προσφυγή ζήτημα
πλάνης ως προς το Νόμο, ότι δηλαδή έπρεπε
να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου ο Ν.6(1)/1998
αντί ο Ν.1/1990. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε
κατά πρώτο στάδιο από τη Συμβουλευτική
Επιτροπή, κάτι που δεν προβλέπεται από το
Ν.6(Ι)/1998. Οι εφεσείουσες έλαβαν μέρος
στην όλη διαδικασία, χωρίς να εγείρουν
οποιοδήποτε θέμα έλλειψης αρμοδιότητας.
Η εκ των υστέρων επίκληση του θέματος
προσκρούει στο δόγμα της επιδοκιμασίας -
αποδοκιμασίας. Ανεξάρτητα όμως από αυτό,
αποτελεί πάγια θέση της νομολογίας ότι δεν

μπορεί να περιληφθεί ως λόγος έφεσης,
λόγος ο οποίος δεν προβλήθηκε πρωτοδί-
κως. Μόνο λόγοι δημόσιας τάξης που άπτον-
ται του θεμελίου της δικαιοδοσίας μπορεί να
εγερθούν αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο
και να αποτελέσουν λόγους ακύρωσης (βλ.
Αβρααμίδου ν. ΡΙΚ (2008) 3 ΑΑΔ 88, Δημο-
κρατία ν. Κουκκουρή κ.ά. (1993) 3 ΑΑΔ 598).

β. Το πρωτόδικο Δικαστήριο κατέληξε ότι,
στην παρούσα περίπτωση, δεν εφαρμόστηκε
ο Ν.6(Ι)/1998 και πως η διαδικασία για την

πλήρωση των επίδικων θέ-
σεων διεξήχθη σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 33
του περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου του 1990 (Ν.1/1990),
όπως αυτός ίσχυε κατά τον
ουσιώδη χρόνο, και αφορού-
σαν την πλήρωση θέσεων
πρώτου διορισμού. 

Δε διακρίνουμε οποιοδή-
ποτε σφάλμα στην προσέγ-
γιση του πρωτόδικου Δικα-
στηρίου. Από τη στιγμή που

εφαρμόστηκε η διαδικασία που προβλέπεται
στο Ν. 1/1990, η οποία δεν προνοεί για οποι-
οδήποτε περιορισμό ως προς τη βαρύτητα
που μπορούσε να αποδοθεί στη γραπτή εξέ-
ταση, δε θα μπορούσαν να αποκλειστούν
υποψήφιοι οι οποίοι δε συγκέντρωσαν τη
βαθμολογία που προνοείται στο Ν.
6(Ι)/1998, ούτε αυτήν που εισήχθη στον Ν.
1/1970, με τροποποίηση μεταγενέστερη της
επίδικης πράξης. Το άρθρο 33(4) του
Ν.1/1990 δίδει την εξουσία στη διοίκηση, εάν
επιθυμεί, να καθορίσει τέτοιες βαθμολογίες,
κάτι που δεν έπραξε στην παρούσα περί-
πτωση, όπως άλλωστε δικαιούτο, με βάση τη
νομοθεσία που ίσχυε τότε. Όπως προκύπτει
από τα πρακτικά της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, αποφασίστηκε να κληθούν όλοι οι
υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν σε γραπτή
εξέταση και σε προφορική εξέταση. Για τους
πιο πάνω λόγους, ο δεύτερος λόγος έφεσης,
ως και προς τα δύο του σκέλη, απορρίπτεται.

γ. Κατά την τελική αξιολόγηση και σύγ-
κριση, η ΕΔΥ σημείωσε όλα τα στοιχεία που
έλαβε υπόψη, μεταξύ των οποίων και τα απο-
τελέσματα της διαδικασίας ενώπιον της Συμ-
βουλευτικής, το πλεονέκτημα και τα υπό-
λοιπα στοιχεία των φακέλων και των αιτή-
σεων, όπως και την απόδοση των
υποψηφίων κατά την ενώπιο της προφορική
εξέταση. Σημειώθηκε, ακόμα, ότι λήφθηκαν
υπόψη οι Υπηρεσιακές Εκθέσεις, τα προ-
σόντα και η αρχαιότητα των υποψηφίων που
ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, για σκοπούς της
μεταξύ τους σύγκρισης. Στη συνέχεια, ανα-
φέρθηκε, ειδικά, στους επιλεγέντες, αναδει-
κνύοντας τα στοιχεία που τους καθιστούσαν
καταλληλότερους. Αναφέρθηκε, επίσης, σε
υποψηφίους, που κατείχαν το πλεονέκτημα
και δεν επιλέγηκαν, παραθέτοντας τους λό-
γους της απόφασής της. Για τους πιο πάνω
λόγους ούτε ο δεύτερος λόγος έφεσης ευ-
σταθεί. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Αναθεωρητική Έφεση 
αρ. 110/2010

Μαρία Δημητρίου κ.α.  
v. 

Δημοκρατίας

18 Σεπτεμβρίου, 2015

Αποτελεί πάγια
θέση της νομολο-
γίας ότι δεν μπο-
ρεί να περιληφθεί
ως λόγος έφεσης,
λόγος ο οποίος 
δεν προβλήθηκε
πρωτοδίκως.

Οι εφεσείουσες
έλαβαν μέρος στην
όλη διαδικασία,
χωρίς να εγείρουν
οποιοδήποτε θέμα
έλλειψης αρμοδιό-
τητας. Η εκ των
υστέρων επίκληση
του θέματος προ-
σκρούει στο δόγμα
της επιδοκιμασίας
- αποδοκιμασίας.
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Οι εικόνες των χιλιάδων προσφύγων
- μεταναστών που συνταράζουν με
την ανείπωτη περιπέτεια τους στην

πορεία από τον πόλεμο και τη φτώχια σε μια
άλλη ζωή στην Ευρώπη θυμίζουν άλλες επο-
χές. Καθώς οι μεταναστευτικές ροές αναδει-
κνύονται στο μείζον
ευρωπαϊκό πρό-
βλημα ανθρωπιστι-
κού χαρακτήρα, πο-
λιτικής βούλησης και
ιδεολογικής αντιπα-
ράθεσης Αριστεράς
και Δεξιάς, ο μετανά-
στης, ο πρόσφυγας,
ο άπατρις αποβαίνει
σύμβολο κρίσης και αναζήτησης αξιών συν-
δέοντας το σήμερα με ορισμένες από τις τρα-
γικότερες εμπειρίες του 20ού αιώνα. 

Στο «Εμείς οι πρόσφυγες» τη διασύνδεση
κάνουν η Χάνα Αρεντ, ο Τζιόρτζιο Αγκάμ-

πεν  και ο
Εντσο Τρα-
βέρσο, τρεις
πολύ διαφο-
ρετικοί αλλά
εξίσου αξιο-
π ρ ό σ ε κ τ ο ι
δ ιανο ούμε-
νοι, με τρία
δ ο κ ί μ ι α
γραμμένα σε
αν άπτ υγ μ α
επτά δεκαε-
τιών, το 1943,
το 1993 και

το 2012 αντίστοιχα. 
Το κείμενο της Αρεντ αποτελεί κριτική

αποτίμηση της ανθρώπινης κατάστασης των
Εβραίων που διέφυγαν από τη ναζιστική Γερ-
μανία. Περιγράφει με θυμωμένη και οξεία
γραφίδα ανθρώπους ανέστιους που επιχει-
ρούν να ενσωματωθούν στο νέο κοινωνικό
και πολιτισμικό πλαίσιο υιοθετώντας δάνεια
στοιχεία ταυτότητας, ενώ ταυτόχρονα αντι-
μετωπίζουν την εχθρική στάση των γηγενών,

συχνά μάλιστα και την καχυποψία των
Εβραίων της χώρας υποδοχής τους. Η απώ-
λεια της πρότερης κοινότητας και η ταυτό-
χρονη εκ μέρους τους άρνηση της εβραϊκό-
τητας τους εκθέτει στη μοίρα των ανθρώπι-
νων όντων που «δεν είναι τίποτε άλλο από

σκέτα ανθρώπινα
όντα» -  πλάσματα
χωρίς διαβατήρια και
τις λοιπές απαραίτη-
τες προς επιβίωση
ιδιότητες. Για την
Αρεντ μόνο μια
στάση «συνειδητού
παρία» μπορεί να
αποκαταστήσει του-

λάχιστον μια ρεαλιστική ματιά στην πραγ-
ματικότητα.

Ο Τζιόρτζιο Αγκάμπεν με αφετηρία τις
διαπιστώσεις της Αρεντ ανάγει τον σύγ-
χρονο πρόσφυγα σε εμβληματική εικόνα
ενός δυστοπικού παρόντος παρακμής του
έθνους-κράτους. Η μορφή του αποκτά τε-
ράστιες συμβολικές διαστάσεις, «είναι ίσως
η μόνη φιγούρα του λαού που μπορούμε να
φανταστούμε στις μέρες μας (...), είναι η
μόνη κατηγορία στην οποία είναι δυνατό σή-
μερα να διαβλέψουμε τις μορφές και τα όρια
μιας πολιτικής κοινότητας που θα έρθει». Το
φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης
(τα 20 εκατ. πρόσφυγες που αναμένονταν
τότε από τη μετακομμουνιστική Κεντρική
Ευρώπη) δημιουργεί «μια μάζα μη πολιτών
που διαμένουν μόνιμα και που ούτε μπορούν
ούτε θέλουν να πολιτογραφηθούν ή να επα-
ναπατριστούν». Οι νέοι αυτοί «μέτοικοι»
αθροίζονται στους δυνάμει «μέτοικους»,
πρώην πολίτες και νυν αναχωρητές από την
πολιτική τους συμμετοχή στις χώρες της
Δύσης, τη θεραπεία της οποίας βλέπει ο Αγ-
κάμπεν, αντί σε μια «ανέφικτη Ευρώπη των
Εθνών, η καταστροφή της οποίας διαβλέπε-
ται σύντομα», στη μετατροπή της σε ένα
είδος εξωεδαφικής κοινότητας βασισμένης
στο «refugium» του ατόμου, όχι στο «ius»
του πολίτη.

Την καθαρότητα του βλέμματος του εκπα-
τρισμένου διανοουμένου ως «συνειδητού
παρία» επικαλείται ο Εντσο Τραβέρσο:
ο Ερνστ Καντόροβιτς ή ο Αρνάλντο Μομι-
λιάνο αναθεώρησαν κριτικά την προηγού-
μενη ιστορική και πολιτική τους οπτική όταν
υπέστησαν την έξωση από τη χώρα τους,
ο Βίκτορ Σερζ, η Χάνα Αρεντ ή ο Γκύντερ
Αντερς αναγνώρισαν νωρίτερα από όλους
την ειδοποιό βία των γκουλάγκ, του Αου-
σβιτς, της Χιροσίμα. Ελεύθεροι κοινωνικών,
πολιτικών, πολιτισμικών, ψυχολογικών πε-
ριορισμών του περιβάλλοντος, έβλεπαν τα
πράγματα αντικομφορμιστικά, στην οικου-

μενική τους διάσταση, υπό το πρίσμα της
«αντίστιξης» του Εντουαρντ Σαΐντ. Παράλ-
ληλα, στο ταξίδι των εννοιών σε παρόμοιες
κουλτούρες, στην πρόσληψη της «Παρακμής
της Δύσης» του  Οσβαλντ Σπένγκλερ  από
τον εβραίο εξόριστο Τέοντορ Αντόρνο και
τον μαρξιστή εκπρόσωπο της «μαύρης δια-
σποράς» της Καραϊβικής Σ. Λ. Ρ. Τζέιμς, για
παράδειγμα, ο Τραβέρσο αναγνωρίζει τη
«γενετική διαδικασία των νέων ιδεών» στους
κόλπους των εξόριστων, ολοκληρώνοντας
την εσωτερική συνομιλία τριών δοκιμίων
που λειτουργούν ως ένα παλίμψηστο δημι-
ουργικού στοχασμού. n

Πρόσφυγες, μετανάστες, απάτριδες

ΟΚλάδος Γενικών Διοικητικών Υπαλλήλων διοργα-
νώνει κοινωνική συνάντηση (δείπνο) για τα μέλη
του στο εστιατόριο Παλιά Ηλεκτρική την ερχόμενη

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 στις 8:00 μ.μ. Στη διάρκεια της
Εκδήλωσης θα τιμηθούν και μέλη του Κλάδου που αφυπη-
ρέτησαν τα τελευταία 3 χρόνια.

Η τιμή κατ’ άτομο ορίστηκε στα 10 Ευρώ και είναι επιχο-
ρηγημένη κατά το ήμισυ από τον Κλάδο.

Στο δείπνο θα παρευρεθούν ο Διευθυντής του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ με επικε-
φαής το Γενικό Γραμματέα.

Για καλύτερο συντονισμό παρακαλούνται τα μέλη του
Κλάδου να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή στους συναδέλ-
φους του Συμβουλίου των οποίων τα ονόματα φαίνονται πα-
ρακάτω. 

• Τασούλα Χατζηπροδρόμου – Πρόεδρος, Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, Τηλ: 22800900, Email: 
thadjiprodromou@papd.mof.gov.cy

• Χρίστος Χρυσοστομίδης – Αντιπρόεδρος, Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τηλ: 22601568, Email:
cchrysostomides@papd.mof.gov.cy

• Μάριος Κωνσταντίνου – Γραμματέας, Κυπριακή Ακαδη-
μία Δημόσιας Διοίκησης, Τηλ: 22466538, Email: 
mconstantinou@capa.mof.gov.cy

• Μιχάλης Μπέης – Ταμίας, Επαρχιακή Διοίκηση Λευκω-
σίας-Υπουργείο Εσωτερικών, Τηλ: 22804120, Email:
mbeys@nicda.moi.gov.cy

• Μαρούσα Κονναρή Ιερωνυμίδου – Μέλος, Υπουργείο
Υγείας, Τηλ: 22605314, Email: mjeronymides@papd.
mof.gov.cy

• Χριστίνα Χριστοδούλου – Μέλος, Υπουργείο Γεωργίας,
Τηλ: 22408344, Email: cchristodoulou@moa.gov.cy

• Ανδρέα Λοϊζου – Μέλος, Υπηρεσία Μέριμνας και Απο-
κατάστασης Εκτοπισθέντων-Υπουργείο Εσωτερικών, Τηλ:
22456272, Email: aloizou@papd.mof.gov.cy

• Τούλα Εύζωνα – Μέλος, Υπουργείο Εξωτερικών, Τηλ:
22651141, Email: tevzona@mfa.gov.cy

• Σίλεια Ιωάννου – Μέλος, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων
-Υπουργείο Εσωτερικών, Τηλ:  22 409905, Email: 
vioannou@papd.mof.gov.cy

• Χάρις Ορφανού – Μέλος, Υπουργείο Εξωτερικών, Τηλ.:
22 651142, Email: corphanou@mfa.gov.cy. n

Την ερχόμενη Τρίτη Κοινωνική συνάντηση
του Κλάδου Γεν. Διοικητικών Υπαλλήλων

Στη φωτογραφία 190 Εβραίοι πρόσφυγες σε στρατόπεδο υποδοχής του νεότευκτου Εβραϊκού κρά-
τους του Ισραήλ.

Τρία κείμενα σημαντικών διανο-
ουμένων αναστοχάζονται κρίσι-
μες πτυχές της εμπειρίας της αυ-
τοεξορίας σε τρεις στιγμές της
ευρωπαϊκής ιστορίας.

ΗΟργάνωση μας σε ένδειξη αναγνώρισης της μα-
κρόχρονης  προσφοράς των συνταξιούχων μελών
της προς την υπηρεσία και τη Συντεχνία διοργανώνει

και φέτος εκδρομή των συναδέλφων την Πέμπτη 19 Νοεμ-
βρίου 2015, στην Επαρχία Λεμεσού. Για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των συνταξιούχων η εκδρομή θα επαναληφθεί το
Σάββατο 21 Νοεμβρίου. 

Οι εκδρομείς θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την
Μαρίνα Λεμεσού και τον περιβάλλοντα χώρο. Θα προσφερ-
θεί γεύμα σε εστιατόριο στην περιοχή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής να γίνουν το συντομότερο και
όχι πέραν της Δευτέρας 16ης Νοεμβρίου, στο τηλ.
22844300 από 9.00 π.μ. – 12 μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
μόνο οι συνταξιούχοι - μέλη της Οργάνωσής μας οι οποίοι
μπορούν να συνοδεύονται από τις συζύγους των και να είναι
σε θέση να φροντίζουν τον ευατό τους.

Χώρος αναχώρησης και επιστροφής: Το οίκημα ΠΑΣΥΔΥ
στη Λευκωσία.

Ώρα συγκέντρωσης: 8.00 π.μ. και ώρα επιστροφής 3.30
μ.μ. n

Εκδρομή στη Λεμεσό 
για συνταξιούχους 
μέλη της ΠΑΣΥΔΥ
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Πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Παρασκευή στη Λευκωσία το 8ο Διε-
θνές Συνέδριο SFESE, με διοργανωτή

τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου
και συμμετοχή του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας.

Το Συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέματα
επαγγελματικής υγείας και υγιεινής, για τα
οποία όλοι οφείλουν να δίδουν τη δέουσα
σημασία.

Σημειώνεται ότι οι Συμβάσεις και Συστά-
σεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
επιτάσσουν συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής,
ευεξίας και κοινωνικής πρόνοιας στον χώρο
εργασίας. Σύμφωνα με σχετικό ορισμό του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Υγεία είναι
η κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής
και κοινωνικής ευεξίας και δεν είναι απλά η
απουσία αδιαθεσίας ή ασθένειας». Δηλαδή η
υγεία δεν συναρτάται απλά με την πρόληψη
των κινδύνων και των ατυχημάτων, αλλά
συνδέεται και εξαρτάται από το συνολικά
«καλώς έχειν» του ατόμου μέσα στον χώρο
εργασίας. 

Σε χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας
που διάβασε ο Διευθυντής του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας τονίζεται ότι με
βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμους στην Κύπρο «υγεία» σε
σχέση με την εργασία σημαίνει, όχι μόνο την
απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αλλά και
την ύπαρξη των φυσικών, πνευματικών και
ψυχικών στοιχείων που επηρεάζουν την
υγεία και που έχουν άμεση σχέση με την
ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία.

Όμως, επισημαίνει  η Υπουργός, παρά τις
συστάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις, η
πραγματικότητα είναι ότι στα θέματα της
πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών
και της προαγωγής της υγείας στους εργα-
σιακούς χώρους παραμένουν πολλά που
πρέπει να γίνουν.

Είναι γεγονός προστίθεται ότι, συγκρινό-
μενες με τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγ-
γελματικές ασθένειες είναι δύσκολο να δια-
γνωστούν και να συσχετιστούν αιτιολογικά
με τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας,
αν και ευθύνονται για το θάνατο έξι φορές
περισσότερων ατόμων. Σύμφωνα με υπολο-
γισμούς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
από τους 2,34 εκ. θανάτους ετησίως που σχε-
τίζονται με την εργασία, τα 2,02 εκ. οφεί-
λονται σε επαγγελματικές ασθένειες. Επι-
πλέον, η φύση των επαγγελματικών νόσων
μεταβάλλεται ταχύτατα ανάλογα με τις τε-
χνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, και μαζί
με τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, κα-
θίσταται επιβαρυντική τόσο ένεκα των υφι-

στάμενων κινδύνων στην υγεία, όσο και από
τη δημιουργία νέων. Επαγγελματικές ασθέ-
νειες όπως η πνευμοκονίαση εξακολουθούν
να υφίστανται στις μέρες μας και παράλληλα
νέες μορφές επαγγελματικών νοσημάτων
αυξάνονται χωρίς επαρκή μέτρα πρόληψης,
προστασίας και ελέγχου. Για παράδειγμα, οι
νέες τεχνολογίες όπως οι νανοτεχνολογίες
και ορισμένες βιοτεχνολογίες, δημιουργούν
νέα και αγνώστων κινδύνων δεδομένα στον
χώρο εργασίας, ενώ οι αναδυόμενοι κίνδυ-
νοι περιλαμβάνουν την έκθεση στην ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία, στους ψυχο-
κοινωνικούς κινδύνους και στις μυοσκελετι-
κές καταπονήσεις.

Οι επαγγελματικές παθήσεις προκαλούν
ταλαιπωρία και απώλειες στον κόσμο της ερ-
γασίας και επιφέρουν τεράστιο κόστος. Επη-
ρεάζουν τους εργαζόμενους και τις οικογέ-
νειές τους, μειώνουν την παραγωγικότητα

και την ικανότητα για εργασία και αυξάνουν
δραματικά τις δαπάνες υγειονομικής φρον-
τίδας. Υπολογίζεται ότι το κόστος των επαγ-
γελματικών ασθενειών στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στο ποσό των
€145 δις ετησίως. Είναι επομένως προφανές
ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Είναι αυταπόδεκτο ότι η βελτίωση των
συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας κατά την
εργασία συνεπάγεται μείωση των εργατικών
ατυχημάτων και των διακοπών στην παρα-
γωγική διαδικασία, καθώς και βελτίωση της
ικανότητας προς εργασία, με αποτέλεσμα να
έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας. Το
κλειδί για τη βελτίωση αυτή είναι η πρό-

ληψη.
Η πρόληψη και η θεραπεία των επαγγελ-

ματικών νόσων, όπως και η βελτίωση των
συστημάτων καταγραφής και γνωστοποί-
ησής τους, πρέπει να αποτελούν υψηλές
προτεραιότητες. Η ενίσχυση των εθνικών
προγραμμάτων ασφάλειας και υγείας είναι
ζωτικής σημασίας για την υγεία, τόσο των
ατόμων όσο και των κοινωνιών στις οποίες
αυτά ζουν. Απαιτούνται λοιπόν συντονισμέ-
νες προσπάθειες σε
διεθνές και εθνικό
επίπεδο για την αύ-
ξηση της ευαισθητο-
ποίησης όσον αφορά
τις επαγγελματικές ασθένειες. Απαιτείται
κοινωνικός διάλογος και ενεργός συμμετοχή
των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των
εργαζομένων, καθώς και άλλων εμπλεκομέ-
νων φορέων για ανταλλαγή γνώσεων και
εξασφάλιση επαρκών πόρων.

Η Υπουργός αναφέρει στο χαιρετισμό της
ότι από την πλευρά του το Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας, προωθεί τη λειτουργία ενός κα-
τάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιτή-
ρησης της Υγείας των εργαζομένων, που
αποτελεί ένα από τους βασικούς άξονες της
Στρατηγικής του για την Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία για την περίοδο 2013 – 2020,
την οποία έχουν συνυπογράψει όλα τα μέλη
του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και
Υγείας.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υλοποιεί Σχέ-
διο Δράσης που έχει ετοιμαστεί με σκοπό την
εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος
Επιτήρησης της Υγείας των Εργοδοτουμέ-
νων.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει: 
• τη συλλογή στοιχείων που αφορούν

επαγγελματικές ασθένειες μέσα από τις διά-
φορες εκστρατείες και επιθεωρήσεις, 

• την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
ιατρικού κόσμου σε θέματα που αφορούν
την ιατρική της εργασίας, μέσα από τις δρα-
στηριότητες του Παγκύπριου Ιατρικού Συλ-
λόγου, 

• την προώθηση εκπαίδευσης ιατρών

άλλων ειδικοτήτων σε θέματα ιατρικής της
εργασίας,

• την ετοιμασία Διαταγμάτων που αφο-
ρούν ιατρικές εξετάσεις των εργοδοτουμέ-
νων οι οποίοι εκτίθενται σε βλαπτικούς πα-
ράγοντες όπως είναι ο αμίαντος, το πυρίτιο
και ο θόρυβος, 

• την έκδοση και διανομή ενημερωτικού
υλικού. 

Τελικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι
η εισαγωγή και
εφαρμογή Κανονι-
σμών για την επιτή-
ρηση της υγείας των
εργαζομένων. Ήδη

έχουν ολοκληρωθεί οι τροποποιήσεις των
επιμέρους πτυχών του προσχεδίου Κανονι-
σμών για την επιτήρηση της υγείας των ερ-
γαζομένων και αναμένεται νέα συνάντηση
της Τεχνικής Επιτροπής του Εργατικού Συμ-
βουλευτικού Σώματος για λήψη οριστικών
αποφάσεων.

Η Υπουργός τόνισε ότι από την πλευρά
των εργοδοτών, απαιτείται τακτικός έλεγχος
του εργασιακού περιβάλλοντος και επιτή-
ρηση της υγείας των εργοδοτουμένων τους,
κάτι που θα τους επιτρέπει να προλαβαίνουν
περιστατικά επαγγελματικών παθήσεων. Η
προαγωγή βέβαια της υγείας στους χώρους
εργασίας πρέπει να είναι συνδυασμένη προ-
σπάθεια εργοδοτών και εργαζομένων, με
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου υγείας και
ευεξίας των ατόμων στους χώρους εργασίας.

Συνοψίζοντας η Υπουργός Εργασίας υπο-
γράμμισε ότι η πρόληψη των επαγγελματι-
κών ασθενειών αποτελεί αναμφίβολα επιτα-
κτική ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό απαιτεί-
ται συνεργασία όλων των εμπλεκομένων
φορέων με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποί-
ηση σχετικών εθνικών στρατηγικών και προ-
γραμμάτων.

Τόνισε επίσης ότι διοργανώσεις όπως το
Συνέδριο SFESE προάγουν τη συνεργασία
και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ει-
δικών και παρέχουν τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να αποκτήσουν χρήσιμες
πληροφορίες. Η ενημέρωση καθώς και η αν-
ταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αποτελούν
βασικούς παράγοντες στην προσπάθεια για
προώθηση της ασφάλειας και την υγείας
στην εργασία. n

Οι επαγγελματικές ασθένειες υπεύθυνες για 2,02 εκ. θανάτους παγκοσμίως

Στις προτεραιότητες η ενίσχυση
της ασφάλειας και υγείας.



ΗΕυρωπαϊκή Ομοσπονδία  Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων EPSU χαιρέτισε την απόφαση

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαιτήσει  εκα-
τομμύρια ευρώ από τις εταιρείες Fiat Finance
και  Starbucks λόγω παράνομων φορολογικών
παραχωρήσεων που τους έγιναν στο Λουξεμ-
βούργο και την Ολλανδία  αντίστοιχα. Η EPSU
χαρακτηρίζει την απόφαση της Κομισιόν ορό-
σημο για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους ερ-
γαζόμενους και  καλεί τις κοινοτικές αρχές να
θέσουν τέρμα στην υπο-φορολόγηση μεταξύ
μεγαλο-επιχειρήσεων και κρατών μελών. Οι
συμφωνίες  αυτές, προστίθεται  αποστερούν
την κοινωνία από έσοδα δισεκατομμυρίων
ευρώ που είναι τόσο αναγκαία για τις δημόσιες
υπηρεσίες. 

Ο ΓΓ της EPSU Jan Willem Goudriaan χαι-
ρέτισε την αυστηρή γραμμή που υιοθέτησε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρανομία ορι-
σμένων τύπων σχεδίων επιθετικής φορο-απο-
φυγής μέσω της μεταφοράς κερδών των επιχει-
ρήσεων και πρόσθεσε ότι μετά από αυτή την
απόφαση αναμένουμε μια εξ ίσου σκληρή από-
φαση και στις περιπτώσεις παραχώρησης πα-
ράνομης κρατικής βοήθειας σε μεγάλους ορ-
γανισμούς. 

Προσθέτει ο ΓΓ της EPSU ότι τώρα που ολο-
κληρώθηκαν οι σημαντικές έρευνες στις δυο
αυτές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μπορεί  να αξιοποιήσει τις πηγές και  για τη διε-
ρεύνηση υποθέσεων στις οποίες σύμφωνα με
τα πορίσματα ερευνών της συνδικαλιστική
πλευράς τα κέρδη που  φορο-αποφεύγουν
είναι πολύ μεγαλύτερα. 

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Φε-
βρουάριο   έρευνα της ΕΡSU και άλλων συνδι-
καλιστικών οργανώσεων με συνεργασία ερευ-
νητών του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε
την εφαρμογή στην ΕΕ μοντέλου φορο-απο-
φυγής με αξιοποίηση των επιχειρηματικών συ-
νεργασιών franchising με την τακτική που
εφαρμόζει η  Μακτόναλντς  για καταβολή μει-
ωμένου φόρου στο εντελώς απίστευτο  ποσο-
στό του 1% με  μεταφορά των θυγατρικών
εταιρειών στις διάφορες χώρες  στη θυγατρική
στο Λουξεμβούργο για καταβολή σε αυτήν των
οφειλομένων  διότι της ανήκουν δικαιώματα
ευρεσιτεχνίας.  

Στο Λουξεμβούργο εδρεύει λειτουργεί η θυ-
γατρική  της Μακτόναλντς McD Europe Fran-
chising Sarl η οποία  λειτουργεί  με προσωπικό
μόνο  13 ατόμων όμως  παρουσιάστηκε να
πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 833 εκατομμυ-
ρίων ευρώ το 2013 λόγω της μεταφοράς σε
αυτή  κερδών από άλλες θυγατρικές σε χώρες
της Ευρώπης υπό μορφή δικαιωμάτων  ευρεσι-
τεχνίας. 

Τα ευρήματα των ερευνών οδηγούν στην
υπόθεση ότι μεταξύ της Μακτόλαντς και των
εμπλεκομένων κυβερνήσεων  υπάρχει μυστική
συμφωνία που οδηγεί στα  πολύ χαμηλά ποσο-
στά φορολογίας της. 

Υπολογίζεται ότι από  το σύστημα αυτό 12
χώρες μέλη της ΕΕ έχουν στερηθεί συνολικά
ποσό ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε φόρους
την περίοδο 2009 – 2011 Υπολογίζεται ακόμη
ότι δικαιολογείται απόλυτα η Ευρωπαϊκή  Επι-
τροπή να απαιτήσει από  το Δουκάτο του Λου-
ξεμβούργου καταβολή  τουλάχιστον 194 εκα-
τομμυρίων ευρώ για μη  καταβληθέντα φόρο. 

Η EPSU ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες
των κρατών μελών  να έχουν υπό στενή παρα-

κολούθηση το θέμα της φορολόγησης  των με-
γάλων επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγονται
τακτικές όπως αυτές που έχουν αποκαλυφθεί
ήδη για  πολυεθνικές στην Ευρώπη. Τονίζεται
ότι η συλλογική αυτή συνεργασία είναι αποφα-
σιστικής σημασίας για την ανάκτηση εσόδων
από κέρδη που φορο-αποφεύγουν αλλά  και
για να τεθεί τέρμα σε επιχειρηματικά μοντέλα
μεγιστοποίησης κερδών και ελαχιστοποίησης
των  φόρων και των απολαβών των εργαζομέ-
νων στην Ευρώπη και ευρύτερα. 
Η απόφαση της Κομισιόν   

Στις 21 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε απόφαση της ότι το Λουξεμ-
βούργο και οι Κάτω Χώρες χορήγησαν επιλε-
κτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη Fiat Fi-
nance and Trade και στη Starbucks, αντίστοιχα.
Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι παράνομα βάσει
των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύ-
σεων.

Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγερ, αρμόδια
για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι οι
φορολογικές αποφάσεις (rulings) που μειώνουν
τεχνητά τη φορολογική επιβάρυνση μιας επιχεί-
ρησης δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες της
ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Είναι παράνομες.
Εξέφρασε ταυτόχρονα την ελπίδα ότι με τις
αποφάσεις της Επιτροπής, το μήνυμα της θα ει-
σακουστεί από τις κυβερνήσεις των κρατών
μελών, αλλά και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Όλες οι επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, πολυε-
θνικές ή μη, θα πρέπει να καταβάλλουν το φόρο
που τους αναλογεί, τόνισε η Επίτροπος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση μετά από εμ-
περιστατωμένες έρευνες που ξεκίνησαν τον
Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή κατέληξε στο συμ-
πέρασμα ότι το Λουξεμβούργο χορήγησε επι-
λεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη χρη-
ματοδοτική εταιρεία της FIAT και οι Κάτω
Χώρες στην εταιρεία φρύξης καφέ της Star-
bucks. Και στις δύο υποθέσεις, οι αντίστοιχες
φορολογικές αρχές εξέδωσαν φορολογικές
αποφάσεις με τις οποίες μειώθηκε τεχνητά ο
φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι επιχειρή-
σεις.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι αυτές καθεαυτές
οι φορολογικές αποφάσεις (rulings) αυτές κα-
θαυτές είναι απολύτως νόμιμες. Πρόκειται για
δηλώσεις προθέσεων που εκδίδονται από τις
φορολογικές αρχές για να αποσαφηνίσουν στις
επιχειρήσεις τον τρόπο υπολογισμού των εται-
ρικών φόρων ή την εφαρμογή ειδικών φορολο-
γικών διατάξεων. Ωστόσο, οι δύο φορολογικές
αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο της
έρευνας βασίστηκαν σε τεχνητές και περίπλο-
κες μεθόδους καθορισμού των φορολογητέων
κερδών των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν λαμ-
βάνουν υπόψη την οικονομική πραγματικό-
τητα. Ειδικότερα, οι τιμές που καθορίστηκαν
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούν-
ται μεταξύ, αφενός, των εταιρειών του ομίλου
της Fiat και, αφετέρου, των εταιρειών του ομί-
λου της Starbucks (οι λεγόμενες «τιμές μεταβί-
βασης») δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες
της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο
μέρος των κερδών της εταιρείας φρύξης καφέ
της Starbucks μεταφέρθηκε στο εξωτερικό,
όπου δεν φορολογείται, και η χρηματοδοτική
εταιρεία της Fiat κατέβαλε φόρους μόνο για
ένα μικρό μέρος των πραγματικών κερδών της.

Αυτό είναι παράνομο βάσει των κανόνων της
ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων: οι φορολογικές
αποφάσεις (rulings) δεν μπορούν να χρησιμο-

ποιούν μεθοδολογίες, ασχέτως του πόσο πο-
λύπλοκες είναι, για τον καθορισμό τιμών μετα-
βίβασης που δεν δικαιολογούνται από οικονο-
μική άποψη και που μετατοπίζουν αθέμιτα τα
κέρδη με σκοπό να μειώσουν τους φόρους που
πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Η πρακτική αυτή
παρέχει στις επιχειρήσεις αθέμιτο ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες επιχει-
ρήσεις (συνήθως ΜΜΕ) οι οποίες φορολο-
γούνται επί των πραγματικών κερδών, επειδή
καταβάλλουν τιμές αγοράς για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διέταξε το Λου-
ξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες να ανακτήσουν
τους μη καταβληθέντες φόρους από τη Fiat και
τη Starbucks, αντιστοίχως, προκειμένου να
εξαλειφθεί το αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα που αυτές απολάμβαναν και να αποκα-
τασταθεί η ισότιμη μεταχείριση με άλλες επι-
χειρήσεις που βρίσκονται σε παρόμοια
κατάσταση. Τα προς ανάκτηση ποσά ανέρχον-
ται σε τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ για κάθε επι-
χείρηση. Επίσης, οι δύο αυτές επιχειρήσεις δεν
θα μπορούν πλέον να επωφελούνται από την
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που παρέ-
χουν οι εν λόγω φορολογικές αποφάσεις.

Η Επιτροπή συνεχίζει, εξάλλου, την έρευνά
της σχετικά με πρακτικές φορολογικών απο-
φάσεων (rulings) που εφαρμόζονται σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν αποκλείει δε την
έναρξη και άλλων επίσημων ερευνών σχετικά
με φορολογικές αποφάσεις αυτού του τύπου,
εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι κανόνες
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Επί του πα-
ρόντος, συνεχίζονται οι επίσημες έρευνες σχε-
τικά με φορολογικές αποφάσεις (rulings) στο
Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.
Κάθε υπόθεση εξετάζεται με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της και οι σημερινές αποφά-
σεις δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα των εν
εξελίξει ερευνών της Επιτροπής.
Fiat

Η Fiat Finance and Trade, με έδρα το 
Λουξεμβούργο, παρέχει χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, όπως ενδο-ομιλικά δάνεια, σε άλλες
εταιρείες αυτοκινήτων του ομίλου Fiat. Πραγ-
ματοποιεί πολλές διαφορετικές συναλλαγές με
εταιρείες του ομίλου Fiat στην Ευρώπη.

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι μια φορο-
λογική απόφαση (ruling) που εκδόθηκε από τις
αρχές του Λουξεμβούργου το 2012 παρείχε επι-
λεκτικό πλεονέκτημα στη Fiat Finance and
Trade, με αποτέλεσμα να μειωθεί αδικαιολό-
γητα η φορολογική της επιβάρυνση από το
2012 κατά 20 - 30 εκατ. ευρώ.

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες της Fiat

Finance and Trade είναι συγκρίσιμες με εκείνες
μιας τράπεζας, τα φορολογητέα κέρδη της Fiat
Finance and Trade μπορούν να καθοριστούν με
παρόμοιο τρόπο όπως και για μια τράπεζα, δη-
λαδή με τον υπολογισμό της απόδοσης των
ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται από
την εταιρεία για τις χρηματοπιστωτικές δρα-
στηριότητές της. Ωστόσο, η φορολογική από-
φαση (ruling) εφαρμόζει μια τεχνητή και εξαι-
ρετικά περίπλοκη μεθοδολογία που δεν είναι
κατάλληλη για τον υπολογισμό φορολογητέων
κερδών σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς.
Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση μειώνει τε-
χνητά τους φόρους που οφείλει να καταβάλει
η Fiat Finance and Trade με δύο τρόπους:

• Λόγω ορισμένων οικονομικά αδικαιολό-
γητων παραδοχών και προσαρμογών προς τα
κάτω, η κεφαλαιακή βάση που υπολογίζεται
κατά προσέγγιση με την εν λόγω φορολογική
απόφαση είναι πολύ χαμηλότερη από το πραγ-
ματικό κεφάλαιο της εταιρείας.

• Η εκτιμώμενη αμοιβή που εφαρμόζεται στο
ήδη πολύ χαμηλότερο, για φορολογικούς σκο-
πούς, κεφάλαιο είναι επίσης πολύ χαμηλότερη
σε σύγκριση με τα επίπεδα της αγοράς.

Κατά συνέπεια, η Fiat Finance and Trade έχει
καταβάλει φόρους μόνο για ένα μικρό μέρος
του πραγματικού λογιστικού κεφαλαίου της
και με πολύ χαμηλή αμοιβή. Καταρχήν, αν τα
φορολογητέα κέρδη υπολογίζονται με βάση τα
ίδια κεφάλαια, το επίπεδο κεφαλαιοποίησης
της εταιρείας πρέπει να είναι επαρκές σε σχέση
με τα πρότυπα του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Επιπλέον, η αμοιβή που εφαρμόζεται πρέπει να
αντιστοιχεί στις συνθήκες της αγοράς. Η
έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι στην περί-
πτωση της Fiat Finance and Trade, εάν οι εκτι-
μήσεις των ιδίων κεφαλαίων και της αμοιβής
τους ανταποκρίνονταν στις συνθήκες της αγο-
ράς, τα φορολογητέα κέρδη που δηλώθηκαν
στο Λουξεμβούργο θα ήταν εικοσαπλάσια.
Starbucks

Η Starbucks Manufacturing EMEA BV
("Starbucks Manufacturing"), με έδρα τις Κάτω
Χώρες, είναι η μοναδική εταιρεία φρύξης καφέ
στον όμιλο Starbucks στην Ευρώπη. Πωλεί και
διανέμει φρυγμένο (καβουρδισμένο) καφέ και
προϊόντα καφέ (π.χ. κούπες, συσκευασμένα
τρόφιμα, γλυκίσματα), στα καταστήματα Star-
bucks στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την
Αφρική.

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι μια φορο-
λογική απόφαση (ruling) που εκδόθηκε από τις
αρχές του Λουξεμβούργου το 2008 παρείχε επι-
λεκτικό πλεονέκτημα στη Fiat Finance and
Trade, με αποτέλεσμα να μειωθεί αδικαιολό-

γητα η φορολογική της επιβάρυνση από το
2008 κατά 20 - 30 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, με
την εν λόγω απόφαση, μειώθηκαν τεχνητά οι
φόροι που καταβλήθηκαν από τη Starbucks
Manufacturing με δύο τρόπους:

• Η Starbucks Manufacturing καταβάλλει
στην Alki (εταιρεία του ομίλου Starbucks με
έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο) ένα ιδιαίτερα
υψηλό δικαίωμα χρήσης της τεχνογνωσίας
όσον αφορά τη φρύξη του καφέ.

• Η εταιρεία καταβάλλει επίσης διογκωμένη
τιμή στη Starbucks Coffee Trading SARL, με
έδρα την Ελβετία, για την αγορά πράσινων
κόκκων καφέ.

Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι το
ποσό που καταβάλλει η Starbucks Manufactur-
ing στην Alki για το δικαίωμα χρήσης δεν δι-
καιολογείται, καθώς δεν αντικατοπτρίζει επαρ-
κώς την αγοραία αξία. Ειδικότερα, μόνον η
Starbucks Manufacturing οφείλει να πληρώνει
για τη χρήση αυτής της τεχνογνωσίας. Καμία
άλλη εταιρεία του ομίλου Starbucks ή ανεξάρ-
τητη εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η φρύξη
του καφέ δεν υποχρεούται να καταβάλει
αμοιβή για χρήση της ίδιας τεχνογνωσίας στην
ίδια ουσιαστικά κατάσταση. Ωστόσο, στην πε-
ρίπτωση της Starbucks Manufacturing, η
ύπαρξη αμοιβής για το δικαίωμα χρήσης καθώς
και το ύψος αυτής της αμοιβής, σημαίνουν ότι
ένα μεγάλο μέρος των φορολογητέων κερδών
της μεταφέρεται αδικαιολόγητα στην Alki, η
οποία δεν οφείλει να καταβάλει εταιρικό φόρο
ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε στις Κάτω
Χώρες.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι η
φορολογητέα βάση της Starbucks Manufactur-
ing είναι επίσης αδικαιολόγητα μειωμένη λόγω
της ιδιαίτερα διογκωμένης τιμής που καταβάλ-
λει στην ελβετική εταιρεία Starbucks Coffee
Trading SARL για την αγορά πράσινων κόκ-
κων καφέ. Ουσιαστικά, το περιθώριο για τους
κόκκους καφέ έχει υπερτριπλασιαστεί από το
2011. Λόγω του υψηλού αυτού βασικού συντε-
λεστή κόστους στη διαδικασία φρύξης του
καφέ, τα κέρδη της Starbucks Manufacturing
μόνο από αυτή τη διαδικασία δεν θα επαρκού-
σαν για την πληρωμή στην Alki της αμοιβής

για τη χρήση της σχετικής τεχνογνωσίας. Συ-
νεπώς, η αμοιβή για το δικαίωμα χρήσης έχει
βασικά ως συνέπεια να μεταφέρονται στην
Alki τα κέρδη από τις πωλήσεις άλλων προϊόν-
των που πωλούνται στα καταστήματα Star-
bucks, όπως το τσάι, τα προϊόντα ζαχαροπλα-
στικής και οι κούπες, τα οποία
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του
κύκλου εργασιών της Starbucks Manufactur-
ing.
ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Οι κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύ-
σεων απαιτούν κατ' αρχήν την ανάκτηση ασύμ-
βατων κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να
μειωθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού
που προκαλούνται από τις ενισχύσεις. Και στις
δύο αποφάσεις της, η Επιτροπή ανέπτυξε τη
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αξίας του
αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
που απολάμβαναν η Starbucks και η Fiat, δη-
λαδή της διαφοράς μεταξύ του ποσού που κα-
τέβαλλαν οι εταιρείες και του ποσού που θα
κατέβαλλαν χωρίς τη φορολογική απόφαση
(tax ruling). Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 20 - 30
εκατ. ευρώ για κάθε στη Starbucks και Fiat
αλλά τα ακριβή ποσά του ΦΠΑ που πρέπει να
ανακτηθεί πρέπει να προσδιοριστεί από τις
λουξεμβουργιανές και ολλανδικές φορολογι-
κές αρχές με βάση τη μεθοδολογία που έχουν
θεσπιστεί στις αποφάσεις της Επιτροπής.
Νέα εργαλεία ερευνών

Και στις δύο έρευνες, η Επιτροπή χρησιμο-
ποίησε για πρώτη φορά τα εργαλεία αίτησης
παροχής πληροφοριών που προβλέπονται σε
απόφαση του Συμβουλίου του Ιουλίου 2013
(Κανονισμός 734/2013). Η Επιτροπή έχει την
αρμοδιότητα, εάν οι πληροφορίες που παρέ-
χονται από το κράτος μέλος που αποτελεί αν-
τικείμενο της έρευνας περί κρατικών ενισχύ-
σεων δεν επαρκούν, να ζητήσει από
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος καθώς και
από επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων της
επιχείρησης που επωφελείται από το μέτρο ενί-
σχυσης ή των ανταγωνιστών της) να της πα-
ράσχουν απευθείας όλες τις πληροφορίες της
αγοράς που είναι απαραίτητες για να ολοκλη-
ρώσει την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύ-

σεων.Αυτά τα νέα εργαλεία αποτελούν μέρος
της πρωτοβουλίας εκσυγχρονισμού των κρα-
τικών ενισχύσεων που ανέλαβε η Επιτροπή το
2012 προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα
να επικεντρώσει τις προσπάθειες επιβολής της
νομοθεσίας στις ενισχύσεις που είναι πιθανό-
τερο να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγω-
νισμού.
Περισσότερες πληροφορίες

Από τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή διε-
ρευνά τις πρακτικές φορολογικών αποφάσεων
(rulings) στα κράτη μέλη. Τον Δεκέμβριο του
2014, επέκτεινε αυτή την αναζήτηση πληροφο-
ριών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει
επίσης ξεκινήσει τρεις εμπεριστατωμένες έρευ-
νες για την Apple στην Ιρλανδία, την Amazon
στο Λουξεμβούργο, και ένα βελγικό φορολο-
γικό σύστημα, όσον αφορά τις οποίες εικάζει
ότι οι φορολογικές αποφάσεις (rulings) ενδέ-
χεται να εγείρουν ζητήματα κρατικών ενισχύ-
σεων.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της
φορολογικής απάτης είναι μία από τις κορυ-
φαίες προτεραιότητες της παρούσας Επιτρο-
πής. Τον Ιούνιο του 2015, η Επιτροπή παρου-
σίασε μια σειρά πρωτοβουλιών για την
καταπολέμηση της φοροαποφυγής, την εξα-
σφάλιση βιώσιμων φορολογικών εσόδων και
την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχει-

ρήσεις. Τα προτεινόμενα μέτρα, που εντάσσον-
ται στο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για
μια δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση,
έχουν ως στόχο να βελτιώσουν σημαντικά το
φορολογικό καθεστώς εταιρειών στην ΕΕ, κα-
θιστώντας το πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό και πιο
φιλικό προς την ανάπτυξη. Μεταξύ των βασι-
κών δράσεων περιλαμβάνεται ένα πλαίσιο για
την εξασφάλιση αποτελεσματικής φορολόγη-
σης εκεί όπου πραγματοποιούνται κέρδη και
μια στρατηγική για την επαναδρομολόγηση
της κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης
για τις εταιρείες (ΚΕΦΒΕ), για την οποία ανα-
μένεται να υποβληθεί νέα πρόταση το 2016. Η
δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια,
που παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάρτιο, είχε
το πρώτο θετικό αποτέλεσμα τον Οκτώβριο
του 2015 όταν τα κράτη μέλη κατέληξαν σε πο-
λιτική συμφωνία σχετικά με την αυτόματη αν-
ταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές
αποφάσεις (rulings), ύστερα από μόλις επτά
μήνες διαπραγματεύσεων. Η νομοθεσία αυτή
θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια
και θα αποτρέψει τη χρήση φορολογικών απο-
φάσεων (rulings) ως μέσο φορολογικών κατα-
χρήσεων - ένα καλό νέο για τις επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές που θα εξακολουθήσουν να
επωφελούνται από αυτή την ιδιαίτερα χρήσιμη
φορολογική πρακτική. n
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Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφά-
σεων σχετικά με τις υποθέσεις παράβα-
σης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικα-

στική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέ-
χουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν
λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων
και πολιτικών της ΕΕ και αποβλέπουν στην
εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθε-
σίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των
επιχειρήσεων.

Στις 22 Οκτωβρίου η Επιτροπή υιοθέτησε 19
αιτιολογημένες γνώμες και 10 παραπομπές στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απο-
φάσισε επίσης να περατώσει 53 υποθέσεις, στις
οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη
μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επι-
τροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες
MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με το σύνολο των αποφάσεων που

ελήφθησαν σήμερα, συμβουλευθείτε το μη-
τρώο αποφάσεων για τις παραβάσεις.
Η Επιτροπή καλεί έντεκα κράτη μέλη να
μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δί-
καιο την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή
απόδοση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε έντεκα
κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσε-
χική Δημοκρατία, Ισπανία, Φινλανδία, Ουγ-
γαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία
και Πορτογαλία) να διασφαλίσουν την πλήρη

μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή από-
δοση (2012/27/ΕΕ). Στο πλαίσιο της εν λόγω
οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν
εξοικονόμηση ενέργειας από την 1η Ιανουα-
ρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Για να
γίνει αυτό, θα πρέπει να θεσπίσουν καθεστώτα
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδο-
σης και/ή να λάβουν άλλα στοχευμένα μέτρα
πολιτικής που θα τους επιτρέψουν να βελτιώ-
σουν την ενεργειακή απόδοση στα νοικοκυριά,
τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις μετα-
φορές. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο
εθνικό δίκαιο έως τις 5 Ιουνίου 2014. Σήμερα η
Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένες γνώμες
στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρα-
τία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία,
το Λουξεμβούργο και την Πολωνία. Ωστόσο, η
Επιτροπή έχει εντοπίσει ελλείψεις ως προς τη
ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο
της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Πορ-
τογαλίας, στις οποίες επίσης απηύθυνε αιτιο-
λογημένες γνώμες σήμερα. Η σημερινή συμ-

πληρωματική αιτιολογική γνώμη προς την
Ουγγαρία αντικαθιστά την απόφαση της Επι-
τροπής να παραπέμψει το εν λόγω κράτος
μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί
την εφαρμογή της οδηγίας και θα αντιμετωπί-
σει τις όποιες ελλείψεις στο μέλλον. Τα έντεκα
κράτη μέλη διαθέτουν πλέον προθεσμία δύο
μηνών για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώ-
σεις τους, μετά την πάροδο της οποίας η Επι-
τροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει
εναντίον τους στο Δικαστήριο της ΕΕ και να
ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. 

Στο παράρτημα ΙΙ παρέχεται επισκόπηση της
ενσωμάτωσης της οδηγίας της ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση στο εθνικό δίκαιο κάθε
κράτους μέλους. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, επισκε-
φτείτε τον ιστοχώρο της ΓΔ Ενέργειας. n

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη σε συμμόρφωση με νομοθεσία ΕΕ
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Τέλος στο τραπεζικό απόρρητο 
της Ελβετίας για τους πολίτες της ΕΕ

Ο Raif Badawi, νικητής του Βραβείου
Ζαχάρωφ 2015

Ο Raif Badawi, είναι ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015,
για την ελευθερία της σκέψης, μετά από απόφαση του προέδρου
Μάρτιν Σουλτς και των αρχηγών των πολιτικών ομάδων του ΕΚ,
στις 29 Οκτωβρίου. Ο Raif Badawi, είναι μπλόγκερ από την Σα-
ουδική Αραβία, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 10 ετών, για

προσβολή του Ισλάμ στην ιστοσελίδα του. Η τελετή απονομής του Βραβείου θα πραγματο-
ποιηθεί στην ολομέλεια του ΕΚ, στο Στρασβούργο, στις 16 Δεκεμβρίου. 

“Η Σύνοδος των προέδρων, αποφάσισε ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ 2015, για την ελευθερία
της σκέψης, απονέμεται στον μπλόγκερ από την Σαουδική Αραβία Raif Badawi “, δήλωσε ο
πρόεδρος του ΕΚ Μάρτιν Σουλτς, ανακοινώνοντας τον νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ. Σε
αυτό τον άνθρωπο, έναν εξαιρετικά καλό άνθρωπο, υπόδειγμα ανθρώπου, έχει επιβληθεί μια
από τις πιο φρικτές ποινές που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και μπορεί να περιγραφεί μόνο
ως βάναυσο βασανιστήριο”, είπε ο πρόεδρος Σουλτς. “Καλώ τον βασιλιά της Σαουδικής
Αραβίας, να σταματήσει την εκτέλεση της ποινής, να απελευθερώσει τον κ. Badawi, να του
επιτρέψει να επιστρέψει στη σύζυγό του αλλά και να παρευρεθεί στην ολομέλεια του Δε-
κεμβρίου, για να λάβει το Βραβείο”, δήλωσε ο Μάρτιν Σουλτς και πρόσθεσε “ Badawi: κρα-
τούμενος συνείδησης”.

Ο Raif Badawi, μπλόγκερ και ακτιβιστής από τη Σαουδική Αραβία, κατηγορήθηκε για
αποστασία και καταδικάστηκε τον Μάιο του 2014 σε δεκαετή φυλάκιση, 1.000 ραβδισμούς
και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο, αφού δημιούργησε την ιστοσελίδα “Ελεύθερο δίκτυο Φι-
λελεύθερων Πολιτών της Σαουδικής Αραβίας”, ενέργεια που θεωρήθηκε προσβολή του
Ισλάμ. Οι 50 πρώτοι δημόσιοι ραβδισμοί, πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2015, ενώ
οι υπόλοιποι αναβλήθηκαν, έπειτα από διεθνείς διαμαρτυρίες. Νωρίτερα, η σύζυγος του Raif
Badawi, Ensaf Haidar, που σήμερα ζει στον Καναδά με τα τρία τους παιδιά, ανακοίνωσε ότι
οι αρχές, έδωσαν το πράσινο φώς προκειμένου να συνεχιστούν οι ραβδισμοί.

Τον Φεβρουάριο, το ΕΚ με ψήφισμά του καταδίκασε έντονα τη μαστίγωση του Raif Ba-
dawi, ως “σκληρή και σοκαριστική πράξη” και κάλεσε τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, να
“τον απελευθερώσουν άμεσα, χωρίς όρους, ως κρατούμενο συνείδησης, τον οποίο φυλάκι-
σαν και καταδίκασαν επειδή άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης”.

Ο Raif Badawi, η Δημοκρατική αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα και ο Boris Nemtsov
ήταν οι τρείς τελικοί υποψήφιοι για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την υπεράσπιση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, που ανακοινώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου. 

Το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονέμεται κάθε χρόνο από το ΕΚ.
Ιδρύθηκε το 1998 για να τιμήσει άτομα ή οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. n

Το ΕΚ υπερψήφισε τη θέση του επί της συμφωνίας με την
Ελβετία για την άρση του τραπεζικού απορρήτου των πολι-
τών της ΕΕ, κάτι που θα καταστήσει δυσκολότερη την από-
κρυψη χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές.

Η ΕΕ και η Ελβετία θα ξεκινήσουν την αυτόματη ανταλ-
λαγή πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαρια-

σμούς των κατοίκων τους, αρχής γενομένης από το 2018.
“Δεν θα ανεχτούμε απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από πρόσωπα ή εταιρείες με σκοπό

την αποφυγή πληρωμής φόρων. Κάθε φορά που κάποιος διαπράττει φορολογική απάτη, στε-
ρεί χρήματα από το κράτος που θα μπορούσαν να δαπανηθούν για τα σχολεία και την υγει-
ονομική περίθαλψη. Ο τερματισμός του τραπεζικού απορρήτου είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα
στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής”, δήλωσε ο εισηγητής Jeppe Kofod (Σοσιαλιστές, Δανία).

Η ΕΕ και η Ελβετία συμφώνησαν το Μάιο του 2015 να συνεργαστούν στενά για την πά-
ταξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσ-
σουν θα περιλαμβάνουν όχι μόνο το εισόδημα, όπως τόκοι και μερίσματα, αλλά και τα υπό-
λοιπα λογαριασμών, καθώς και τα έσοδα από την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσια-
κών στοιχείων.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ελβετία θα εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα, ισοδύναμα με
εκείνα που εφαρμόζονται εντός της ΕΕ από το Μάρτιο του 2014. Η συμφωνία συμβαδίζει επί-
σης με το παγκόσμιο πρότυπο 2014 σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για
τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Στη συμφωνία υπάρχουν επίσης διατάξεις που στοχεύουν στο να περιορίσουν τις πιθανό-
τητες οι φορολογούμενοι να αποφύγουν να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές τη μετακί-
νηση περιουσιακών στοιχείων ή τις επενδύσεις σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της.

Οι φορολογικές αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ελβετία θα είναι σε θέση να:
- εντοπίζουν ορθά και χωρίς αμφιβολία τους σχετικούς φορολογούμενους
- διαχειρίζονται και να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία τους σε διασυνοριακές κα-

ταστάσεις
- αξιολογούν την πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής
- αποφεύγουν τις περιττές περαιτέρω έρευνες
Το ΕΚ υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του με 593 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 58 αποχές. n

Νέα οδηγία για την αγορά οργανωμένων
ταξιδιών μέσω διαδικτύου 

Τα πακέτα διακοπών που αποτελούνται από πτήσεις, ξενο-
δοχεία ή/και ενοικίαση αυτοκινήτων και αγοράζονται διαδι-
κτυακά σε μία συνολική τιμή ή μέσω συνδεδεμένων ιστοσε-
λίδων, θα έχουν την ίδια προστασία με αυτά που αγοράζονται
μέσω των ταξιδιωτικών πρακτορείων σύμφωνα με την οδη-
γία που υπερψήφισε το ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι ταξιδιώτες θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να
ακυρώσουν μία σύμβαση και να λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφείς πληροφορίες σχετικά
με το ποιος θα έχει την τελική ευθύνη εάν κάτι δεν πάει καλά.

“Δεδομένων των αλλαγών στην αγορά ταξιδιών και την αυξανόμενη τάση για κρατήσεις
μέσω διαδικτύου χρειάζεται επειγόντως να εκσυγχρονίσουμε και να προσαρμόσουμε την παλιά
ευρωπαϊκή οδηγία η οποία χρονολογείται από το 1990”, δήλωσε η εισηγήτρια, Birgit Collin-
Langen (ΕΛΚ, Γερμανία), προσθέτοντας τα εξής: “Με αυτή την αναθεώρηση της νομοθεσίας,
τα δικαιώματα των ταξιδιωτών στην Ευρώπη ενισχύονται συνολικά”.

Η νέα οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια θα καλύπτει δύο είδη συμβάσεων: 
τα ταξιδιωτικά πακέτα, τα οποία διοργανώνονται από τον διοργανωτή ταξιδιών ή προ-

σαρμόζονται/τροποποιούνται από τον ταξιδιώτη και το νέο τρόπο ταξιδιωτικών κρατήσεων,
τους αποκαλούμενους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, όπου οι καταναλω-
τές οδηγούνται, για παράδειγμα, από τη στιγμή που κάνουν την κράτηση κάποιας πτήσης,
να κάνουν και την κράτηση επιπλέον ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω στοχευμένων συνδέ-
σεων.

Το ΕΚ εξασφάλισε ότι αυτές οι συμφωνίες συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών
όπου το όνομα, τα στοιχεία πληρωμής του ταξιδιώτη και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου του μεταφέρονται μεταξύ των διαφόρων εμπόρων/παρόχων υπηρεσιών και μια
δεύτερη σύμβαση συνάπτεται εντός 24 ωρών μετά την κράτηση της πρώτης υπηρεσίας, θα
πρέπει να θεωρείται ως μια ενιαία συμφωνία-πακέτο.

Προτού αγοράσουν διαδικτυακά ένα πακέτο οργανωμένων διακοπών, οι ταξιδιώτες θα
έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες από τους εμπόρους σχετικά με τη
συμφωνία, καθώς και σχετικά με το ποιός θα έχει την τελική ευθύνη, εάν κάτι δεν πάει καλά.

Το Κοινοβούλιο πρόσθεσε επίσης την υποχρέωση του διοργανωτή να δίνει στους ταξι-
διώτες τις κατά προσέγγιση ώρες αναχώρησης και επιστροφής καθώς και μια ένδειξη της
φύσης των πρόσθετων δαπανών που θα μπορούσαν να προκύψουν. n

Το ΕΚ λέει όχι στις εθνικές 
απαγορεύσεις των ΓΤΟ 

Το ΕΚ καταψήφισε την πρόταση κανονισμού που θα επέ-
τρεπε σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να περιορίζει ή να απα-
γορεύει την πώληση και τη χρήση των εγκεκριμένων από
την ΕΕ γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ή ζωοτροφών
(ΓΤΟ) στην επικράτειά τους. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν

την ανησυχία τους ότι ο κανονισμός θα αποδεικνυόταν ανεφάρμοστος και ότι θα μπορούσε
να οδηγήσει στην επαναφορά των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών που τάσσονται
υπέρ και αυτών που τάσσονται κατά των ΓΤΟ. 

Το ΕΚ καλεί επίσης την Επιτροπή να καταθέσει νέα νομοθετική πρόταση.
“Η σημερινή ψηφοφορία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρό-

ταση αυτή θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ σε ότι έχει επιτευχθεί έως σήμερα με την
ενιαία αγορά” δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος Τζιοβάνι Λα Βία (ΕΛΚ,
Ιταλία) και προσέθεσε τα εξής: “ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχουν εκφραστεί
σοβαρές ανησυχίες για την έλλειψη μιας μελέτης αντίκτυπου, την συμβατότητα της πρότα-
σης με την ενιαία αγορά και το κατά πόσο θα ήταν εφικτό να εφαρμοστεί. Δεν υπήρξε καμία
αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών ή οποιονδήποτε άλλων επιλογών. Πιστεύω ότι η
πρόταση αυτή θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα ο οποίος εξαρτάται σε με-
γάλο βαθμό από τις προμήθειες πρωτεϊνών από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Θα είχε επίσης αρνητικές επιπτώσεις στις εισαγωγές. Τέλος, υπάρχουν ανησυχίες και για το
κατά πόσο θα μπορούσε στην πραγματικότητα να εφαρμοστεί δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
συνοριακοί έλεγχοι εντός της ΕΕ”.

Η σύσταση του ΕΚ για απόρριψη της πρότασης υιοθετήθηκε με 577 ψήφους υπέρ, 75 κατά
και 38 αποχές.

Η νομοθετική πρόταση, η οποία θα τροποποιούσε την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και θα
επέτρεπε στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση των εγκεκριμένων
από την ΕΕ γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, κα-
τατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου 2015.

Η Επιτροπή πρότεινε να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή κατά τα πρότυπα του ευρωπαϊκού
κανονισμού για τους ΓΤΟ που προορίζονται για καλλιέργεια, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις
αρχές Απριλίου 2015. Ο κανονισμός αυτός επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την
καλλιέργεια εγκεκριμένων από την ΕΕ ΓΤΟ στην επικράτειά τους.

Η ειδοποιός διαφορά, ωστόσο, είναι ότι ενώ η καλλιέργεια λαμβάνει αναγκαστικά χώρα
στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο των ΓΤΟ διασχίζει τα σύνορα, πράγμα που
σημαίνει ότι μία εθνική απαγόρευση της πώλησης και χρήσης θα ήταν δύσκολο ή και αδύ-
νατο να εφαρμοστεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Τέλος στο τραπεζικό απόρρητο 
της Ελβετίας για πολίτες της Ε.Ε. 

Την περασμένη Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψή-
φισε τη θέση του επί της συμφωνίας με την Ελβετία για την
άρση του τραπεζικού απορρήτου των πολιτών της Ε.Ε., κάτι
που θα καταστήσει δυσκολότερη την απόκρυψη χρηματικών
ποσών από τις φορολογικές αρχές. Η Ε.Ε. και η Ελβετία θα ξε-
κινήσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με

τους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατοίκων τους, αρχής γενομένης από το 2018.
Η Ε.Ε. και η Ελβετία συμφώνησαν τον Μάιο του 2015 να συνεργαστούν στενά για την

πάταξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Οι πληροφορίες που θα ανταλ-
λάσσουν θα περιλαμβάνουν όχι μόνο το εισόδημα, όπως τόκοι και μερίσματα, αλλά και τα
υπόλοιπα λογαριασμών, καθώς και τα έσοδα από την πώληση χρηματοοικονομικών περι-
ουσιακών στοιχείων.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ελβετία θα εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα, ισοδύναμα με
εκείνα που εφαρμόζονται εντός της Ε.Ε. από τον Μάρτιο του 2014.  Στη συμφωνία υπάρχουν
επίσης διατάξεις που αποβλέπουν στο να περιορίσουν τις πιθανότητες οι φορολογούμενοι
να αποφύγουν να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές τη μετακίνηση περιουσιακών στοι-
χείων ή τις επενδύσεις σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Οι φορολογικές αρχές στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στην Ελβετία θα είναι σε θέση να εν-
τοπίζουν ορθά και χωρίς αμφιβολία τους σχετικούς φορολογούμενους, να διαχειρίζονται και
να επιβάλλουν τη φορολογική νομοθεσία τους σε διασυνοριακές καταστάσεις και να αξιο-
λογούν την πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής. n

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα χάσουν 
οι έλληνες τα σπίτια τους»

Αποφασισμένος να δημιουργήσει «ομπρέλα» προστασίας
για τους δανειολήπτες που δικαιολογημένα καθυστερούν την
καταβολή των δόσεών τους για την εξυπηρέτηση των στε-
γαστικών τους είναι ο πρωθυπουργός.

Με συγκεκριμένο «οδικό χάρτη» για την αντιμετώπιση του
κορυφαίου ζητήματος των «κόκκινων» δανείων, που αφορά

στη διάσωση της οικογενειακής στέγης εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, ο κ. Τσί-
πρας εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα κάμψει τις αντιρρήσεις των εταίρων και θα εξασφαλίσει
μια δίκαιη πολιτική λύση.

«Καταφέραμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο -για πρώτη φορά- να ικανοποιήσουμε τα 46 από τα
48 προαπαιτούμενα παρά τις προφανείς δυσκολίες και γνωρίζοντας την επιβάρυνση των
πολιτών. Δεν πρόκειται να δεχθούμε μια άδικη και απάνθρωπη λύση για τα «κόκκινα δά-
νεια» στην οποία επιμένουν οι τεχνοκράτες. Το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με πολιτικό τρόπο
για να επικρατήσει κλίμα σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής», ξεκαθάρισε μιλώντας σε
συνεργάτες του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος θα επιχειρήσει να περι-
γράψει με ενάργεια όλες τις πτυχές του «καυτού» φακέλου στον Πιερ Μοσκοβισί, κατά τη
διήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Ο πρωθυπουργός αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν ήδη στείλει το μήνυμα προς πάσα
κατεύθυνση ότι για την κυβέρνηση η «μητέρα των μαχών» είναι η πολιτική αντιμετώπιση
της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κάνοντας χιλιάδες
πολίτες να ζουν με τον φόβο του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας. n

Bild: Κούρεμα χρέους της τάξεως των 
200 δις. ευρώ «βλέπει» η Deutsche Bank

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που -κατά την Bild- στηρίζε-
ται σε εσωτερικό απόρρητο έγγραφο της Deutsche Bank, το
κούρεμα του χρέους πρέπει να είναι της τάξεως των 200 δις.
Ευρώ.

«Το κούρεμα χρέους για την Αθήνα θα έρθει και θα είναι
ακριβό», αναφέρει η Bild σε μεταμεσονύκτια δημοσίευση

στην ιστοσελίδα της, επικαλούμενη τις εκτιμήσεις αναλυτών της DB, που η εφημερίδα υπο-
στηρίζει ότι έχει στη διάθεσή της.

Το έγγραφο της γερμανικής τράπεζας, όπως γράφει η Bild, αναφέρει ότι «βάσει εσωτερι-
κών υπολογισμών της τράπεζας, οι οικονομολόγοι της DB εκτιμούν ότι θα πρέπει να χαρι-
στούν στην Ελλάδα ως το τέλος του έτους περίπου 200 δις. ευρώ χρέους».

Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε περίπου 700 ευρώ για κάθε κάτοικο της Ευρωζώνης, σύμ-
φωνα με το απόρρητο έγγραφο της τράπεζας, αναφέρει το δημοσίευμα της Bild.

«Ως το τέλος του έτους το χρέος της Ελλάδας θα φθάσει περίπου τα 340 δις., δηλαδή 
το 200% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ θα είναι 140% περισσότερο από ό,τι επιτρέπουν οι ευρω-
παϊκές Συνθήκες και σημαντικά περισσότερο από ό,τι μπορεί η χώρα να αποπληρώσει 
στο μέλλον», συνεχίζει το δημοσίευμα και υποστηρίζει ότι κανένας οικονομολόγος δεν πι-
στεύει πλέον ότι η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει το «βουνό χρέους» με τις δικές της δυ-
νάμεις.

Ο Λούντερ Γκέρκεν, επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής  δηλώνει στην Bild:
«Η οικονομία της Ελλάδας είναι κατεστραμμένη... Ένα κούρεμα χρέους είναι οικονομικά
αναπόφευκτο». n

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε 
το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κατά την ψηφοφορία
στην Ολομέλεια της Βουλής. Τα κόμματα του λεγόμενου «ευ-
ρωπαϊκού τόξου» ψήφισαν το νομοσχέδιο, παρά τις επιμέρους
επιφυλάξεις και ενστάσεις τους.

Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν επί της αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, η Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων, ενώ καταψήφισαν το ΚΚΕ
και η Χρυσή Αυγή. 

Η συζήτηση στην Ολομέλεια κινήθηκε σε σχετικά χαμηλούς τόνους, με την αντιπαράθεση
να επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα των ευθυνών γύρω από το γεγονός ότι οι τράπεζες οδη-
γήθηκαν στην ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης, αλλά και το διαδικαστικό ζήτημα του κα-
τεπείγοντος. 

Τη θέση ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση αλλά στην ανεύ-
θυνη πολιτική που άσκησε η συγκυβέρνηση στην πρώτη της θητεία, εξέφρασε ο πρόεδρος
της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Στις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες δεν αντιμετώπισαν το πρό-
βλημα των κόκκινων δανείων απέδωσε την ευθύνη για τα προβλήματα του τραπεζικού συ-
στήματος ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Μέχρι τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η
διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων, διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, ενώ δήλωσε πιο αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας, μετά την ανακοίνωση
των stress test. n

Ποινές φυλάκισης για στελέχη τραπεζών
σε Ισλανδία και Ισπανία

Τέσσερις πρώην τραπεζίτες στην Ισπανία και πέντε ακόμη
υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών στην Ισλανδία καταδικάστη-
καν σε ποινές φυλάκισης για αδικήματα που συνδέονταν με τη
χρηματοπιστωτική κρίση. 

Στην περίπτωση της Ισλανδίας, οι τελευταίοι πέντε ανεβά-
ζουν τον αριθμό των καταδικασμένων τραπεζιτών σε 26 υψηλόβαθμα στελέχη, ενώ στην
Ισπανία καταδικάστηκαν πέρυσι πολλά υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας Caixa Penedes.

Στην Ισπανία είναι πολύ πιθανόν να μην εκτίσουν πραγματικά την ποινή των δύο ετών
κάθειρξης που επεβλήθη στους πρώην τραπεζίτες της τοπικής τράπεζας NοvaCaixaGalicia,
αν μπορέσουν να αποκαταστήσουν κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή τα 19 εκατ. που χάθη-
καν. Η υπόθεση των συγκεκριμένων στελεχών, αφορά την κατάρρευση των ημικρατικών το-
πικών ταμιευτηρίων, των γνωστών ως cajas.

Η χώρα που διακρίνεται, πάντως, για τον τρόπο που αντιμετώπισε την τραπεζική κρίση
είναι η Ισλανδία όπου οι τελευταίοι πέντε τραπεζίτες καταδικάστηκαν για κατάχρηση, χει-
ραγώγηση της αγοράς και απιστία. Πρόκειται για πρώην στελέχη των δύο μεγαλύτερων τρα-
πεζών της Ισλανδίας και οι περισσότεροι καταδικάστηκαν σε κάθειρξη από δύο ως πέντε έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ισλανδία η νομοθεσία προβλέπει ως μέγιστη ποινή για οικο-
νομικά εγκλήματα την κάθειρξη έξι ετών, αλλά τώρα το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας
εξετάζει την προοπτική να επεκτείνει το όριο. n

Αγορά CD με υποθέσεις 
φοροδιαφυγής 70 δις ευρώ

Έναντι 5 εκ. ευρώ αγοράστηκε από το κρατίδιο της Β. Ρηνανίας
Βεστφαλίας CD με πληροφορίες για φοροδιαφυγή. Ανάμεσα στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται η τράπεζα του Λου-
ξεμβούργου BCEE, σύμφωνα με το Spiegel.

Το γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας αγό-
ρασε ένα CD με πληροφορίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής έναντι

5 εκ. ευρώ, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel. Το ύψος των ύπο-
πτων συναλλαγών ανέρχεται στα 70 δισ. ευρώ. Οι υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται κυ-
ρίως τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δεν αφορούν μόνο πράξεις φοροδιαφυ-
γής, αλλά και χάλκευση συναλλαγών, οι οποίες οδήγησαν σε παράνομες επιστροφές φόρου.

Από το σύνολο των δεδομένων, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν έρθει στο φως της δη-
μοσιότητας, το Spiegel αποκαλύπτει μόνο το όνομα της τράπεζας Banque et Caisse d'Epargne
de l'Etat του Λουξεμβούργου, η οποία διατηρεί υποκαταστήματα στα σύνορα της χώρας με
τη Γερμανία. Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση σε διοικητικό επίπεδο βρίσκονται ήδη σε
εξέλιξη, ενώ οι δικαστικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Το συγκεκριμένο CD είναι το ένατο που αγοράζεται από το Υπουργείο Οικονομικών του
Ντίσελντορφ. Μέρι στιγμής τα 5.000.000 ευρώ που δόθηκαν για την αγορά του είναι το υψη-
λότερο ποσό που έχουν διαθέσει οι αρχές του κρατιδίου για παρόμοια βάση δεδομένων. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Τελετή Απονομής Ευρωπαϊκού Βραβείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
στην Εκκλησία και το Μοναστήρι των Αρμενίων

Σε ειδική τελετή που έγινε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου απο-
νεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς/Europa Nostra 2015 στην Εκκλησία και το Μοναστήρι
των Αρμενίων στη Λευκωσία. Το βραβείο, το οποίο θεωρεί-
ται ως ανώτατη διάκριση στον τομέα της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, απονεμήθηκε στην Εκκλησία και το Μοναστήρι
των Αρμενίων για τις εξαιρετικές εργασίες συντήρησης. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι: Γεώργιος Μαρ-
κοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η SneškaQuaedvlieg-
Mihailović, Γενική Γραμματέας της Europa Nostra, ο Paolo-
Vitti, υπεύθυνος αρχιτέκτονας του έργου συντήρησης, ο
ChristopherLouise εκ μέρους του Προγράμματος  Ανάπτυ-
ξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) – Δράση για Συνεργασία
& Εμπιστοσύνη στην Κύπρο και η Kathleen Ann Doherty,
Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο. H χρηματοδότηση για τις
εργασίες αποκατάστασης έγινε από τον Οργανισμό Διε-
θνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID).

Στην τελετή παρέστησαν εμπειρογνώμονες από όλο το
νησί καθώς και άτομα που ενδιαφέρονται έντονα και επι-
διώκουν τη διαφύλαξη της κυπριακής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και η πρώην Ευ-
ρωπαία Επίτροπος για θέματα πολιτισμού (2010-2014), Αν-

δρούλλα Βασιλείου, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την πολι-
τιστική κληρονομιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνδιοργά-

νωσε αρκετές τελετές απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου
Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Europa Nostra.

Ο αρχιτέκτονας Paolo Vitti έλαβε Ευρωπαϊκό Βραβείο Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς/Europa Nostra για τη συντήρηση
της Εκκλησίας και του Μοναστηριού των Αρμενίων στη
Λευκωσία κατά την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βρα-
βείων Κληρονομιάς στις 11 Ιουνίου 2015 στο Δημαρχείο του
Όσλο της Νορβηγίας. Η ειδική εκδήλωση την προσεχή Τρίτη
σηματοδοτεί την άφιξη του βραβείου στην Κύπρο.

Η Εκκλησία και το Μοναστήρι των Αρμενίων βρίσκονται
στην γειτονιά Arab Ahmet στο βόρειο τμήμα της Λευκω-
σίας, μια από τις πλέον ιστορικές και πολιτιστικά ποικιλό-
μορφες περιοχές εντός των τειχών της πόλης. Το αρχιτεκτο-
νικό συγκρότημα περιλαμβάνει τρία αρμενικά σχολικά κτί-
ρια, τις εγκαταστάσεις της Αρμενικής Αρχιεπισκοπής, ένα
σημαντικό ιστορικό αρχοντικό, αυλές και υπαίθριους χώ-
ρους, ενώ όλο το συγκρότημα είναι περιφραγμένο με τοίχο.
Η συντήρηση της Εκκλησίας είχε ως στόχο τη διαφύλαξη
αυτού του αριστουργήματος γοτθικής αρχιτεκτονικής, το
οποίο παραμελήθηκε από το 1963 και μετά.

Παρά τις αρκετές ατελείς παρεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια
και την άσχημή της κατάσταση στις αρχές των εργασιών
συντήρησης, η Εκκλησία παρουσιάζει σημαντικά αρχιτεκτο-
νικά και διακοσμητικά στοιχεία της αρχικής κατασκευής που
χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Σ’ αυτά περιλαμβάνον-
ται τοιχογραφίες από τον 14ο αιώνα, σκαλιστές προεξοχές
και κιονόκρανα, διακοσμητικά σχέδια στα παράθυρα και με-

ταλλικά στοιχεία που ανήκουν στις υαλογραφίες, μερικές εκ
των οποίων ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών
συντήρησης. Με τη χρήση παραδοσιακών υλικών και τεχνι-
κών σε συνδυασμό με τις κατάλληλες μεθόδους διαμόρφω-
σης τοπίου, επιτεύχθηκε επίσης η ανακατασκευή και ανά-
πλαση των βοηθητικών κτιρίων και του προαυλίου.

Το έργο ξεκίνησε το 2007 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προ-
σπάθειας για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο. Σχε-
διάστηκε τόσο για τη συντήρηση ενός από τα σημαντικό-
τερα μέρη πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού όσο και για
να παράσχει στην αρμενική, ελληνοκυπριακή και τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα την ευκαιρία συνεργασίας με διεθνείς εμ-
πειρογνώμονες για τη διαφύλαξη της κοινής κληρονομιάς.

Η κριτική επιτροπή έκρινε το συγκεκριμένο έργο «ως μια
αναμφισβήτητη επιτυχία, εν μέρει επειδή είχε στόχο τη συν-
τήρηση με έρευνα υψηλής ποιότητας και διεξοδικές τεχνικές
συντήρησης, αλλά συνάμα και ως μια άσκηση στην ακόμη πιο
δύσκολη διαδικασία ανασυγκρότησης στην κοινότητα. Το αρ-
χιτεκτονικό στοιχείο είναι υπέροχο και πολύτιμο, αλλά το ίδιο
ισχύει και για την ανάγκη να αποκατασταθεί και να ανα-
πτυχθεί η κοινωνική συνοχή στην πόλη».

Η τελετή στη Λευκωσία διοργανώθηκε από την Αντιπρο-
σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και την Eu-
ropa Nostra σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών (UNDP) – Δράση για Συνεργασία & Εμ-
πιστοσύνη στην Κύπρο. n

Σοφία Βέμπο και Επέτειος «ΌΧΙ»
Με την ευκαιρία των εορτασμών για την Εθνική Επέ-

τειο του «ΌΧΙ» διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Φώτου
Φωτιάδη εκδήλωση για τη Σοφία Βέμπτο τη σπουδαία
ερμηνεύτρια που αποτέλεσε σύμβολο του ελληνικού
αγώνα για ελευθερία, γιατί ταύτισε το όνομά της με το
αλβανικό έπος και χαρακτηρίστηκε δικαίως, «Τραγου-
δίστρια της Νίκης».

Με την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940,
όλες οι θεατρικές επιθεωρήσεις στην Ελλάδα προσάρ-
μοσαν τη θεματολογία τους στην πολεμική επικαιρό-
τητα και τα τραγούδια επαναγράφτηκαν με πατριωτι-
κούς στίχους. Όλη την περίοδο του πολέμου η Βέμπο
τραγουδά σατιρικά και πολεμικά τραγούδια και η φωνή
της γίνεται η εθνική φωνή, που εμψυχώνει τους Έλλη-
νες στρατιώτες στο μέτωπο και συγκλονίζει το πανελ-
λήνιο. 

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, περιόδευε συχνά στην Ελ-
λάδα, συντροφεύοντας το έθνος σε όλη την περιπέτεια του. Όταν τα ναζιστικά στρατεύ-
ματα εισήλθαν στην Αθήνα, η Σοφία Βέμπο φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή, όπου συνέ-
χισε να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα. 

Τη Βέμπο τίμησε και η Κύπρος με μαρμάρινο μνημείο με το πρόσωπο της σε Πάρκο της
Λευκωσίας.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τη μεγάλη ερμηνεύτρια ο Υπουργός Παιδείας τόνισε
ότι η επέτειος του «ΌΧΙ», αναδεικνύει το ήθος και την αρετή ενός περήφανου λαού να αν-
τισταθεί στην υποδούλωση, προασπιζόμενος την εθνική του αξιοπρέπεια. n

Την άλλη βδομάδα στο Ριάλτο
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ: Άμλετ

Ο προτεινόμενος για Όσκαρ Benedict Cumberbatch (Το
παιχνίδι της μίμησης) υποδύεται τον ομώνυμο ρόλο, σε σκη-
νοθεσία Lyndsey Turner. Ενόσω η χώρα ετοιμάζεται για πό-
λεμο, μια οικογένεια καταρρέει. Αναγκασμένος να πάρει εκ-
δίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αλλά ανίκανος να
δράσει, ο Άμλετ εξοργίζεται με την αδυναμία του μπροστά
στη δύσκολη κατάσταση και θέτει σε κίνδυνο τόσο την ψυ-
χική του υγεία, όσο και την ασφάλεια του κράτους. Με Ελληνικούς υπότιτλους.
Τρίτη 10 Νοεμβρίου, Μάνος Χατζιδάκις: "Ο Μεγάλος Ερωτικός"

Ο Βασίλης Λέκκας και η Παυλίνα Κωνσταντοπούλου ερμηνεύουν με μοναδικό τρόπο τα
μεγάλα ερωτικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση
του. Μαζί τους οι Θεόδωρος Κρασίδης στο φλάουτο, Κώστας Χαλλούμας στο κοντραμπάσο
και Βάσος Αργυρίδης στο πιάνο και την καλλιτεχνική διεύθυνση.
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, Γιώργος Χατζηνάσιος "Ταξιδιώτες του Ονείρου"

Ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στον μεγάλο συνθέτη με σολίστ τους Πένυ Ξενάκη και
Μάριο Ανδρέου και το Φωνητικό Συγκρότημα «Μελωδία». Καλλιτεχνική Διεύθυνση και Δι-
εύθυνση Ορχήστρας και Χορωδίας: Βιολέτα Κακομανώλη. Σκηνοθετική επιμέλεια και Χο-
ρογραφίες: Φαίδρα Καραβοκύρη – Ζένιου και η Ομάδα της.
Σάββατο 14 Νοεμβρίου, Μαντάμ Σουσού

Το όνειρο μιας φτωχής ονειροπαρμένης γίνεται πραγματικότητα όταν κληρονομεί ένα σε-
βαστό ποσό και αποχαιρετά τη φτωχογειτονιά της για το Κολωνάκι. Στην παράσταση  της
Alpha Square, τον ομώνυμο ρόλο ενσαρκώνει η Άννα Γιαγκιώζη, ενώ τους δύο άντρες της
ζωής της υποδύονται ο Θανάσης Δρακόπουλος και ο Στέλιος Ανδρονίκου. Σκηνοθεσία: Αν-
δρέας Αραούζος. 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. Διασχίζει τη Βαρσοβία.
2. Κηλίδα του δέρματος – Μιγκέλ …: ποδο-
σφαιριστής της Ντιναμό Κιέβου.
3. Ποιητικό του έργο τα «Ορφικά σονέτα» -
Αφρικανική φυλή.
4. Πόλη της Ν. Ιταλίας – Έδρασε κατά της
Βρετανίας.
5. Εκφράζει και άρνηση –  ….. Μίσρα: Ινδή
ηθοποιός.
6. Παλιά ισπανικά νομίσματα – Εκφράζει προ-
τροπή.
7. Συνεχόμενα στο αλφάβητο – Τα έχει ο … διάβολος – Δηλώνει επιμερισμό.
8. Το γιασεμί – Συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη.
9. Ταχυδρομικός Οργανισμός της Ελλάδας - … Βεγκέρ: προπονητής της Άρσεναλ.
10. Μέρος του … σταδίου – Λάο …: από τα σημαντικότερα πρόσωπα της Κινέζικης φιλο-
σοφίας – Δηλώνει παρομοίωση.
11. Δεν παρουσιάζει ελλείψεις – Προσφυγικό σωματείο .
ΚΑΘΕΤΑ
1. Εκεί υπεγράφη η συνθήκη τερματισμού του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
2. Κλασικό έπος – Νησί της Μεσογείου.
3. Γερμανός δραματουργός του 18ου αιώνα – Δημοφιλές πρόσωπο.
4. Αρχικά σχετικά με την ασφάλιση ελλήνων κληρικών – Την ίδρυσή του χαιρέτισαν τόσο ο
Μακάριος όσο και ο Γεώργιος Γρίβας.
5. Έχει αφεθεί παθητικά στην τύχη του (ουδ.) – Ερωτηματική αντωνυμία.
6. Ήρωας του Λοτί – Συντομογραφία της νόσου Αλτσχάιμερ – Γυναικείο όνομα.
7. Καρποφόρο δένδρο – Μουσική νότα.
8. Έκφραση μεγάλη κεφιού – Διπρόσωπος θεός των Ρωμαίων.
9. Κανονιέρης των κυπριακών γηπέδων – Μπορεί να χαρακτηρισθεί και αστραπιαίο.
10. Ο ιερός νόμος του Ισλάμ – Ήταν ο Ηρώδης Α’.
11. Αντωνυμία – Αριθμητικό σύμβολο – Έχει δεικτική σημασία.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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     Με την ευκαιρία της πρώτης κυνηγε-

τικής εξόρμησης επιθημητικού θη-
ράματος την περασμένη Κυριακή η

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, σε ανακοί-
νωση της εξέφρασε την ευχή  σε όλους τους
κυνηγούς «καλά και ασφαλή
κυνήγια» και τους κάλεσε να
τηρούν όλους τους γραπτούς
και άγραφους νόμους του
κυνηγίου και να δείξουν τον
απαραίτητο σεβασμό στους
συνάδελφούς τους και στις
ξένες περιουσίες που θα τους
φιλοξενήσουν. 

Η Υπηρεσία εκτιμά ότι η τρέχουσα κυνη-
γετική περίοδος θα είναι καλύτερη όσον
αφορά στα περδίκια, ενώ φαίνεται να παρα-
μένει η ίδια όσον αφορά τον λαγό. 

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, καλούνται οι
κυνηγοί να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να
μην δημιουργούν μεγάλες κυνηγετικές πα-
ρέες, με μεγάλο αριθμό κυνηγών και σκύλων,
έτσι ώστε το θήραμα να έχει πιθανότητες
διαφυγής και να μην ανέχονται κάποιους
που δεν σέβονται το καθεστώς των απαγο-
ρευμένων περιοχών κυνηγίου και το ΚΟΤΑ. 

Στους κυνηγούς επισημαίνονται και τα πιο
κάτω: 

1. Το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και
της φραγκολίνας επιτρέπεται κάθε Κυριακή
και Τετάρτη από την 1/11/2015 μέχρι τις
27/12/2015 (17 εξορμήσεις).

2. Να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές
τους και να κυνηγούν στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων τους, χωρίς να πιέζουν τον ορ-
γανισμό τους. 

3. Να φέρουν πάντοτε μαζί τους την ανα-
νεωμένη Άδεια Κυνηγίου και την Άδεια Κα-
τοχής του Όπλου τους. 

4. Το ΚΟΤΑ είναι ένας λαγός, τέσσερα
περδίκια  και μια φραγκολίνα και απεριόρι-
στο για άλλα θηράματα,

5. Απαγορεύεται άναμμα φωτιάς σε μη κα-

θορισμένους χώρους, 
6. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου σε

αγροτικούς ή μη ασφαλτοστρωμένους δρό-
μους, απαγορεύεται 60 λεπτά πριν και 60
λεπτά μετά τις ώρες κυνηγίου.

Ειδικότερα για αποφυγή
ατυχημάτων λόγω μεγάλης
συμμετοχής στην πρώτη
εξόρμηση οι κυνηγοί καλούν-
ται να προστατεύουν τα
μάτια τους με ειδικά γυαλιά,
να φέρουν καπέλο χρώματος
κυνηγετικό πορτοκαλί ή 30%

του σώματος τους να είναι καλυμμένο με κυ-
νηγετικό πορτοκαλί,  να αποφεύγουν την
κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, πριν
σηκώσουν το όπλο και πατήσουν τη σκαν-
δάλη, να βεβαιώνονται για το ποιος είναι ο
στόχος τους και τι βρίσκεται πίσω απ’ αυτόν. 

Ποτέ να μην πυροβολούν χαμηλά και
αστραπιαία. Να μην πυροβολούν έχοντας
μοναδικό οδηγό το ένστικτό ή την ακοή
τους αν δεν έχουν επιβεβαιώσει οπτικά τον
στόχο τους. 

Να μην περπατούν ή να στέκονται έχον-
τας το δάκτυλο στη σκανδάλη και σε άγρια
ή ανώμαλα εδάφη, να ελέγχουν πάντα την
κατεύθυνση που είναι στραμμένη η κάννη
του όπλου τους και να μην τρέχουν από το
ένα σημείο στο άλλο με γεμάτο όπλο. Η με-
ταφορά των κυνηγετικών όπλων εντός οχη-
μάτων επιτρέπεται μόνο όταν είναι αποσυ-
ναρμολογημένα μέσα σε θήκη.

Τέλος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
καλεί τους κυνηγούς όπως αποφεύγουν να
κυνηγούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή
μεμονωμένες κατοικίες, λόγω κινδύνου πρό-
κλησης σοβαρών ατυχημάτων. Υπενθυμίζε-
ται ότι, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθε-
σία, το κυνήγι απαγορεύεται σε ακτίνα 500μ.
από οικιστικές περιοχές, 200μ. από μεμονω-
μένες κατοικίες και σε ακτίνα 300μ. από
στρατιωτικές εγκαταστάσεις. n

Ευχές και παραινέσεις σε κυνηγούς 
από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας σε ευρω-
παϊκό επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση

για περιορισμό στη χρήση χημικών ουσιών
που ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Με-
ταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την αναπαρα-
γωγή (ΚΜΤ) σε υφασμάτινα αντικείμενα και
ρούχα, τα οποία προορίζονται για χρήση από
το καταναλωτικό κοινό. 

Ο περιορισμός προτείνεται λόγω της με-
γάλης πιθανότητας για παρατεταμένη ή
συχνή, αλλά σύντομης διάρκειας έκθεση των
καταναλωτών στις χημικές ουσίες, οι οποίες
είναι πιθανό να υπάρχουν σε ρούχα και υφα-

σμάτινα αντικείμενα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει κα-

τάλογο με 291 χημικές ουσίες, στις οποίες
στοχεύει ο περιορισμός και οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 22/1/16
σχόλια για την ύπαρξη, τις πιθανές συγκεν-
τρώσεις και δράσεις των προσδιοριζόμενων
χημικών ουσιών στα εν λόγω αντικείμενα,
καθώς και για τυχόν εναλλακτικές χημικές
ουσίες, στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες από τους αρ-
μόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα
22405609 και 22405608. n

Προωθείται περιορισμός ουσιών
επικίνδυνων σε υφάσματα/ρούχα

Tο Γραφείο Απώτερου Διαστήματος
των Ηνωμένων Εθνών και η Κυβέρ-
νηση της Ιαπωνίας προσφέρει, μέσω

του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Υπο-
τροφιών “Nano-Satellite Technologies”, υπο-
τροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές για το 2016.

Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Υποτρο-
φιών καθιερώθηκε το 2011 από το Γραφείο
Απώτερου Διαστήματος των Ηνωμένων
Εθνών και την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, σε
συνεργασία με το Kyushu Institute of Tech-
nology (Kyutech) μέσα στα πλαίσια του προ-
γράμματος Διαστημικών Εφαρμογών των
Ηνωμένων Εθνών. Για το 2016 το εν λόγω
Πρόγραμμα προσφέρει:

• δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπου-
δές διάρκειας δύο ετών, και

• τέσσερις υποτροφίες για διδακτορικές
σπουδές διάρκειας τριών ετών.
Παροχές στους υπότροφους 

• Τα έξοδα διαβίωσης και τα ταξιδιωτικά
έξοδα (προς και από την Ιαπωνία) θα καλυ-
φθούν από την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας
(υποτροφία Mobukagakusho: MEXT)

• Τα τέλη για εγγραφή, δίδακτρα και εισα-
γωγικές εξετάσεις θα καλυφθούν από το Ιν-
στιτούτο Kyutech.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτή-
σεων είναι η 24η Ιανουαρίου 2016. Σημει-
ώνεται ότι η αίτηση, καθώς και σχετικές πλη-
ροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/fellow-
ships.html. n

Υποτροφίες από ΟΗΕ και Ιαπωνία
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ 
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

ΗΥπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ-
στασίας Καταναλωτών πληροφορεί
τους καταναλωτές τα προϊόντα  που

παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλειά τους εντοπίστηκαν στις αγορές
κρατών μελών της ΕE.

Τα προϊόντα 1 μέχρι 3, εντοπίστηκαν στην
αγορά της Κύπρου.

1. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλι με
βεντούζες και ζωάκια, μάρκας Rong Xing

Toys, μοντέλο 7409-
9363863, με γραμμοκώ-
δικα 5291410094511 και
με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγ-
μού από πιθανή κατά-
ποση των βεντούζων
που αποσπώνται εύκολα

από τα βέλη. Κίνδυνος τραυματισμού των
ματιών από τα βέλη, αφού μπορούν να εκτο-
ξευθούν χωρίς την βεντούζα. Γνωστοποι-
ήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. Εντο-
πίστηκε στην εταιρεία MEGATOYS
LIMITEDκαι έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παι-
διών.

2. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας School
Master, μοντέλο SM –
01, με γραμμοκώδικα
5291148021001 και με
χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος τραυ-
ματισμού από την πα-
ρουσία κορδονιών στην
περιοχή της μέσης του
ενδύματος. Γνωστοποι-

ήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. Εντο-
πίστηκε στο κατάστημα Carrefour και έχει
αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίν-
δυνο η ασφάλεια των παιδιών.

3. Παιδικό μπικίνι, μάρκας BECO, μον-
τέλο Art  4606, με γραμμοκώδικα

4013368161012 και με
χώρα κατασκευής την
Γερμανία. Κίνδυνος
στραγγαλισμού ή τραυ-
ματισμού από την πα-
ρουσία κορδονιών στην
περιοχή του λαιμού του
ενδύματος. Γνωστοποι-
ήθηκε στο σύστημα

από την Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατά-

στημα Super Action  και έχει αποσυρθεί
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφά-
λεια των παιδιών

4. Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια 
σε φιγούρες καρτούν, μάρκας Warner 

Bros, μοντέλα HKM1401075199,
HKM1401175748, HKM1401181975,
HKM1401178283, HKM1401168487,
WBTJ295320D, WBLT295305D,
WBLTS295304D, WBLTS295302D
καιWBLTJ295319D, με γραμμοκώδικες
6957313903037, 6957313903006,
6957313903013, 6957313903020 και
6957313903044 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από τα παιχνίδια.

5. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα,
μάρκας Alarm, μον-
τέλο VST-C588H, με
χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος ασφυ-
ξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόν-
τος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άν-

θρακα.
6. Ανιχνευτής μονο-

ξειδίου του άνθρακα,
μάρκας Palomies, μον-
τέλο JB-CO4 / SY-
CO4, με γραμμοκώδικα
6438168085616 και με
χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος ασφυ-
ξίας λόγω μη επαρκούς ευαισθησίας του
προϊόντος κατά την ανίχνευση του μονοξει-
δίου του άνθρακα.

7. Ανιχνευτής μονοξει-
δίου του άνθρακα, μάρ-
κας Fireman,
μοντέλο SFT-111-LCD,
με γραμμοκώδικα
6430039734678 και με
χώρα κατασκευής την

Κίνα. Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανί-
χνευση του μονοξειδίου του άνθρακα.

8. Παιδικό μαγιό, μάρκας Unipue Beauty,
με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος
τραυματισμού από
την παρουσία κορδο-
νιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος.

9. Παιδικό μαγιό, μάρκας Langjia, με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματι-
σμού από την παρου-
σία κορδονιών στην
περιοχή της μέσης του
ενδύματος.

10. Παιδικό κοριτσίστικο φούτερ, μάρ-
κας KIMI FRENA,
μοντέλο Girella, Miss
Chic, με γραμμοκώ-
δικα8034028128240
και με χώρα κατα-
σκευής το Μπανγ-

κλαντές. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην
κουκούλα του ενδύματος.

11. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα,
μάρκας FireAngel, μον-
τέλο CO-9D, με κωδικό
130805 και με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Κίνδυ-
νος ασφυξίας λόγω μη
επαρκούς ευαισθησίας
του προϊόντος κατά την

ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα.
12. Φλιτζάνια, μάρκας M&M’s, με χώρα

κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος εγκαυμά-
των του χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής με
αποτέλεσμα να σπάζει εύκολα κατά την
χρήση.

13. Παιδικό σακάκι, 
μάρκας ASUKA, 
μοντέλο AX-303, με γραμ-
μοκώδικα 6942514646463
και με άγνωστη χώρα κα-
τασκευής. Κίνδυνος

στραγγαλισμού από την παρουσία κορδο-
νιών με ελεύθερα άκρα στην κουκούλα του
ενδύματος.

14. Παιδικό σακάκι,
μάρκας Arino, μοντέλο
64011, με γραμμοκώ-
δικα 1040000399031 και
με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Κίνδυνος
στραγγαλισμού από
την παρουσία κορδο-

νιών με ελεύθερα άκρα στην κουκούλα του
ενδύματος.

15. Σκάλα αλουμινίου,
μάρκας FXA, 
μοντέλο C04C/04, 
με γραμμοκώδικα
3871880000995 και με
χώρα κατασκευής την
Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κίν-
δυνος τραυματισμού από
πιθανή πτώση του χρήστη λόγω ελαττωμα-
τικής κατασκευής της σκάλας.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι

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

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστα-
σίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς,
διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που
τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταμα-
τήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους
και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή

καταγγελίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309,

22867377 και 22867130
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώ-

στου 24816160. n
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Με νίκες των πρωτοπόρων  έληξε η 9η αγωνιστική
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας,
αφού πέτυχαν νέες νίκες και διατήρησαν τις βαθ-

μολογικές τους θέσεις. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες, ΑΠΟΕΛ,
ΑΕΚ, Απόλλων και Ανόρθωση είναι οι ομάδες που μέχρι
στιγμής θα διεκδικήσουν τον τίτλο για το 2015-2016. Από
την 5η θέση και πιο κάτω, η ψαλίδα με τους πρωτοπόρους
άνοιξε ακόμα πιο πολύ, θα διεκδικήσουν την είσοδο τους
στην πρώτη εξάδα και στα πλέι-οφ και φυσικά για μια θέση
στην… Ευρώπη.

Πρώτο φαβορί για την κατά-
κτηση του τίτλου είναι ο
ΑΠΟΕΛ που είναι και η μονα-
δική αήττητη ομάδα στο πρω-
τάθλημα, μάλιστα έχει την κα-
λύτερη επίθεση και άμυνα και
είναι μόνο στην κορυφή με 25
βαθμούς. Οι γαλαζοκίτρινοι,
στην χειρότερη ίσως μέχρι
τώρα, εμφάνιση τους, στο
πρώτο ημίχρονο, πήρε τη νίκη
στο ΓΣΠ με 3-0 επί του Εθνικού
Άχνας.  Είτε γιατί το μυαλό των
παικτών του ΑΠΟΕΛ βρισκό-
ταν στην …Τρίπολη, είτε σε κά-
ποια στιγμή δεν θα μπορούσαν
να συνεχίσουν στους τρελούς
ρυθμούς των προηγούμενων
αγώνων, δεν μπόρεσαν να δι-
καιώσουν τον χαρακτηρισμό
της υπερ-ομάδας!

Το 3-0, όσο και αν φαίνεται
παράξενο και σίγουρα άδικο για
την ομάδα της Άχνας, βασί-

στηκε κυρίως στην κάποια βελτίωση που παρουσίασε η
ομάδα στο Β΄ ημίχρονο, αλλά κυρίως και σε δύο λάθη των
παικτών του Εθνικού που απέφεραν τα δύο πρώτα γκολ, με
τους Χαραλαμπίδη και Ντε Βινσέντι, ενώ ο Βινίσιους το 90΄
πέτυχε το τελικό 3-0.

Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε και στο χειρότερο του παιχνίδι, αλλά
πρέπει ν’ αφήσει γρήγορα πίσω του την κακή ως μέτρια από-
δοση. Την Πέμπτη τον περιμένει ένα καθοριστικό ματς στην
Τρίπολη, ακολουθεί το ντέρμπι με την Ομόνοια και τα πράγ-
ματα… δυσκολεύουν. Σίγουρα είναι μέσα στο παιχνίδι και οι
μέτριες εμφανίσεις, αρκεί να μην έχουν συνέχεια…
Ο Άλβες την … σκότωσε!

Στην 2η θέση με 22 βαθμούς
διατηρήθηκε για δεύτερη συ-
νεχή αγωνιστική η ΑΕΚ Λάρνα-
κας που κέρδισε μέσα στο ΓΣΖ
την Ομόνοια με 2-1 και έβαλε
φρένο στις όποιες φιλοδοξίες
είχε το τριφύλλι, αφού έμεινε
δέκα βαθμούς πίσω από το
ΑΠΟΕΛ και αύξησε την μεταξύ
τους διαφορά στους επτά βαθ-
μούς.

‘Τη σκότωσε γιατί την αγα-
πούσε’. Αυτός ο τίτλος ταιριάζει
απόλυτα στον Άλβες και στην
Ομόνοια. Ο Βραζιλιάνος έβαλε
και τα δύο γκολ της νίκης… τι-
μώρησε την παλιά του ομάδα.
Αυτός δεν το πανηγύρισε, όμως
το πανηγύρισαν οι υπόλοιποι με τη ψυχή τους, καθώς η ΑΕΚ
πανηγύρισε μεγάλη νίκη με ανατροπή στο ντέρμπι της 9ης
αγωνιστικής, αφού προηγήθηκε η Ομόνοια με τον Σκέμπρι.
Πρώτη φορά ο Απόλλωνας στην 3η θέση

Ο Απόλλωνας πέρασε για πρώτη φορά στην 3η θέση με
20 βαθμούς (όσους έχει και η Ανόρθωση), μετά τη νίκη που
πέτυχε εντός έδρας επί της Δόξας Κατωκοπιάς με 2-1. Να
θυμίσουμε ότι πήρε και το διακοπέν παιχνίδι με την Ανόρ-
θωση με 3-0 για την 7η αγωνιστική. Έτσι οι γαλάζιοι της Λε-
μεσού πέρασαν με διαφορά (γκολ) από την ‘Κυρία’ στην 3η

θέση. Χωρίς να αντιμετωπίσει
ιδιαίτερα προβλήματα ο Απόλ-
λωνας κατέβαλε την αντίσταση
της μαχητικής Δόξας με πρωτα-
γωνιστή τον Φώτη Παπουλή
(δύο γκολ). Ο Απόλλωνας μά-
ζεψε τους 15 από τους 20 βαθ-
μούς του στα εντός έδρας παι-
χνίδια και είναι βασικά αυτός ο
λόγος που διατηρείται σε κον-
τινή απόσταση από την κορυφή,
αλλά παράλληλα και μέσα στις
προνομιούχες θέσεις.
Ο Κουλούρης λύτρωσε την
‘Κυρία’

Ένα λεπτό και μια επαφή με
την μπάλα χρειαζόταν ο Ευθύ-
μιος Κουλούρης, για να λυτρώ-
σει την Ανόρθωση στο παιχνίδι
με την Πάφο (1-2). Μπήκε αλ-
λαγή στο 88΄ και σκόραρε με κεφαλιά στο 89΄. Έτσι ο ελλα-
δίτης σέντερ φορ, άφησε την Ανόρθωση στην 4η θέση με 20
βαθμούς. Το αποτέλεσμα άφησε πικρή γεύση στους γηπε-
δούχους,  οι οποίοι έκαναν πολύ καλό παιχνίδι, έχασαν ση-
μαντικές ευκαιρίες και μπορούσαν να έπαιρναν αυτή τη νίκη.
Το 0-1 το πέτυχε ο Αβραάμ, ισοφάρισε η Πάφος με τον Μα-
άτσι στο 60΄.
Στο παραπέντε η Ένωση τον βαθμό

Όταν είσαι μπροστά στο σκορ 1-2 και δέχεσαι γκολ στο
έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και ισοφαρί-
ζεσαι σε 2-2, είναι φυσιολογικό να νοιώθεις απογοήτευση.
Έτσι ένιωσαν και στην ΑΕΛ, όταν έχασαν μέσα από τα χέρια
τους τη νίκη στο ‘Τάσος Μάρκου’ απέναντι στο Παραλίμνι.
Παρά το γεγονός ότι η Ένωση πήρε τον βαθμό κόντρα στην
ΑΕΛ με το γκολ του Βασίλη Παπαδόπουλου, ο προβληματι-
σμός στις τάξεις του καλά κρατεί…
Έμειναν στο ‘Χ’ Ερμής – Αγία Νάπα

Καμία από τις δύο ομάδες δεν επιθυμούσε ένα ισόπαλο
αποτέλεσμα, όμως αυτό ήρθε στο τέλος. Τόσο ο Ερμής όσο
και η Αγία Νάπα αναζητούσαν τη νίκη στο μεταξύ τους παι-
χνίδι στο ‘Αμμόχωστος’ για να ξεκολλήσουν από τα χαμηλά
στρώματα της βαθμολογίας και για ν’ αποκτήσουν ψυχολο-
γία ενόψει της δύσκολης προσπάθειας που κάνουν φέτος για
αποφυγή του υποβιβασμού. Ωστόσο, συμβιβάστηκαν τελικά
στη λευκή ισοπαλία και πήραν από ένα βαθμό, αποτέλεσμα
που δεν αφήνει καμία ομάδα ικανοποιημένη…
Τρίτη σερί νίκη για τον Άρη

Άλμα πέντε θέσεων πραγματοποίησε ο Άρης, με την Λε-
μεσιανή ομάδα να διανύει τις καλύτερες φάσεις της σύγ-
χρονης ιστορίας του. Ο Άρης υποδέχθηκε στο Τσίρειο τη
Νέα Σαλαμίνα και επικράτησε δίκαια με 2-0, φτάνοντας
στους 10 βαθμούς και την 7η θέση. Τα γκολ πέτυχαν οι Αου-
ρέλιο και Μαραγκουδάκης, ενώ είχε και δύο δοκάρια. Αυτή
ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη.
Η συνέχεια…

Η 10η αγωνιστική συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
αφού θα έχουμε δύο ντέρμπι. Ξεχωρίζει το αιώνιο με το Ομό-
νοια – ΑΠΟΕΛ και αυτό της Ανόρθωσης με την ΑΕΚ Λάρ-
νακας. Τα αποτελέσματα του ίσως κρίνουν πολλά για τη συ-
νέχεια του μαραθωνίου…

Ντέρμπι θα έχουμε και στη ζώνη του υποβιβασμού, ξεχω-
ρίζουν τα παιχνίδια μεταξύ της Αγίας Νάπας – Πάφου, Εθνι-
κού – Άρη και Δόξας – ΑΕΛ.

Ο Απόλλωνας φιλοξενεί για δεύτερη συνεχή αγωνιστική
εντός έδρας, στο παιχνίδι με τον Ερμή Αραδίππου. Στο ‘Αμ-
μόχωστος’ η Νέα Σαλαμίνα θα φιλοξενήσει την  Ένωση Πα-
ραλιμνίου.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Συνέχισε νικηφόρα η Καρμιώτισσα

Συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της η πρωτοπόρος Καρ-
μιώτισσα η οποία κέρδισε δύσκολα με 1-0 την ΕΝΑΔ στα
Πολεμίδια και οδηγεί μόνη πρώτη την κούρσα του πρωτα-
θλήματος, ενώ ο δεύτερος Οθέλλος νίκησε και αυτός με το
ίδιο σκορ στην Αθηένου τον ΑΣΙΛ.

Η Καρμιώτισσα έχει 18 βαθμούς και ο Οθέλλος 16 βαθ-
μούς. Στη Λευκωσία ο τρίτος Ολυμπιακός (15 β.) επιβλήθηκε
με 1-0 του Διγενή Ορόκλινης.

Στην Ερήμη αναμετρήθηκαν η ΑΕΖ (4η 14 β.) και η Ελπίδα
Ξυλοφάγου (11η 4 β.) με την ομάδα του Ζακακίου να παίρ-
νει το τρίποντο με 2-1.

Στη Δερύνεια η τοπική Αναγέννηση (4η 14 β.) νίκησε εύ-
κολα το Ν&Σ Ερήμης με 3-1. Η ΠΑΕΕΚ (9η 8 β.) κέρδισε
δύσκολα με 1-0 το ΘΟΪ Λακατάμιας (7η 10β.). Η Ομόνοια
Αραδίππου (7η 10β.), επικράτησε με 2-0 της Ε.Ν. Παρεκ-
κλησιάς (7η (8 β.) και ανέβηκε βαθμολογικά.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νίκες των πρωτοπόρων

ΜΕΑΠ Π. Χωρίου και Χαλκάνορας Ιδαλίου προχώρησαν
με νίκες και παρέμειναν συγκάτοικοι στο ‘ρετιρέ’ της βαθ-
μολογίας με 16 βαθμούς. Η ομάδα του Πέρα Χωριού επι-
κράτησε εκτός έδρας της Ολυμπιάδας Λυμπιών με 1-0. Ο
Χαλκάνορας νίκησε στο Δάλι την ΑΠΕΠ με 2-1. Στη Χλώ-
ρακα ο τοπικός Ακρίτας νίκησε 3-0 την Αλκή, ενώ ο Ηρα-
κλής Γερολάκου πέρασε από το Λιοπέτρι με 2-0 επί του Αχυ-
ρώνα. Οι νικητές μοιράζονται την 3η και 4η θέση με 15 βαθ-
μούς αντίστοιχα.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι:
Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνας – Αμαθούς Αγίου Τύχωνα 0-0
Π.Ο. Ορμήδειας – Εθνικός Λατσιών 1-1
Π.Ο. Ξυλοτύμπου – Εθνικός Άσσιας 1-0
Διγενής Μόρφου – Κούρρης Ερήμης 2-1

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΤΟΚ
Ο Λειβαδειακός συνέχισε την ανοδική του πορεία προς

τον τίτλο, αφού κέρδισε
στην έδρα του την ΑΠΕΑ
με 2-0 και εξακολουθεί να
είναι μόνος στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα
με 18 βαθμούς. Αντίθετα,
οι ηττημένοι έμειναν στην
2η θέση με 16 βαθμούς. Με
το άνετο 5-0 πέρασε από
την έδρα του Σπάρτακου ο
Ονήσιλος για την 7η αγω-
νιστική και πέρασε για
πρώτη φορά στην 3η θέση
με 14 βαθμούς. Σπουδαία
εκτός έδρας νίκη που την
ανέβασε στην 4η θέση πέ-
τυχε η Πέγεια επί του Φοί-
νικα με 0-3. Νίκη εκτός
έδρας σημείωσε και η Ελ-
πίδα Αστρομερίτη επί του Λένα με 1-0 και βελτίωσε την βαθ-
μολογική της θέση. Νίκη οξυγόνο πέτυχε και ο Κόρνος επί
της Ένωσης Κοκκ/θιάς με 3-1, στην προσπάθεια του να ξε-
φύγει από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμούς. Ασπίς
Πύλας και Φρέναρος έμειναν στη λευκή ισοπαλία 0-0.
ΚΥΠΕΛΛΟ
Οι πρώτες που προκρίθηκαν

Με 9 αγώνες της πρώτης φάσης ξεκίνησε η δράση του Κυ-
πέλλου Α΄ - Β΄ Κατηγορίας περιόδου 2015-2016. Ο ΑΣΙΛ
Λύσης έκανε τη μεγάλη έκπληξη αφού απέκλεισε τη Δόξα
Κατωκοπιάς με 4-3.

Τα άλλα αποτελέσματα είναι:
ΑΕΖ – Εθνικός Άχνας 0-3
ΘΟΪ Λακατάμιας – Απόλλωνας 1-6
Αγία Νάπα – Καρμιώτισσα 5-1
ΕΝΑΔ – Άρης 0-2
Αναγέννηση Δερύνειας – Διγενής Ορόκλινης 1-1 (και η

παράταση) στη διαδικασία των πέναλτι νίκησε η Αναγέν-
νηση με 3-2.

Ν&Σ Ερήμης – Οθέλλος: Ο αγώνας διακόπηκε στο 68΄
λόγω βροχών που μετέτρεψαν ακατάλληλο το γήπεδο για
συνέχιση του αγώνα. Στο χρονικό σημείο της διακοπής οι
γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.

Ομόνοια – ΠΑΕΕΚ 2-0
Ανόρθωση – Ελπίδα Ξυλοφάγου 9-0. n

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ – Απόλλων και Ανόρθωση διεκδικούν τον τίτλο…



ΤETAΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201516

Tι είπαν... Tι έγραψαν
Είμαι σταθερά αποφασισμένος για τερματι-

σμό της κατοχής.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Για την κυβέρνηση η «μητέρα των μαχών»
είναι η πολιτική αντιμετώπιση της κατάστα-
σης που έχει δημιουργηθεί με τα υπερχρεω-
μένα νοικοκυριά.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Δεν μπορεί να φταίει για όλα ο κ. Βαρουφά-
κης, σε λίγο θα φταίει που η Εθνική Ελλά-
δας έχασε και εντός και εκτός από τα Νησιά
Φερόε.
Ευκλείδης Τσακαλώτος,
Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.

Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους απαι-
τεί ελάφρυνση του και εξαρτάται από την
τήρηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η
Αθήνα.
Μάριο Ντράγκι,
Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η ΕΕ κινδυνεύει με διάλυση αν δεν ανταπο-
κριθεί συλλογικά και με κοινοτικά εργαλεία
στην προσφυγική κρίση.
Φεντερίκα Μονγκερίνι,
Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Η Τουρκία θα κάνει ότι είναι αναγκαίο για
να αποτρέψει τους Κούρδους αντάρτες της
Συρίας να κηρύξουν αυτονομία στην κωμό-
πολη Τελ Αμπιάντ. 
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Η Ρωσία και το Ιράν πρέπει να συμφωνή-
σουν σε ημερομηνία και τρόπο αποχώρησης
του Μπασάρ αλ Άσαντ από την Συρία.
Άντελ αλ Τζουμπέιρ,
ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν αποκλείεται η αποστολή επιπλέον χερ-
σαίων δυνάμεων στη Συρία προκειμένου να
συνδράμουν στο πόλεμο κατά των τζιχαντι-
στών.
Τζον Κέρι,
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Επισκέψεις προσκυνήματα σε μοναστήρια της επαρ-
χίας Πάφου περιλάμβανε η εκδρομή των συνταξιού-
χων συναδέλφων της Λεμεσού που  διοργάνωσε για τα

μελή του ο Κλάδος Ευημερίας Συνταξιούχων Δημοσίων
Υπαλλήλων Παραρτήματος Λεμεσού την Κυριακή 25 Οκτω-
βρίου. 

Οι πολυπληθείς συνάδελφοι που συμμετείχαν στην εκ-
δρομή επισκέφθηκαν τη Μονή Αγίου Νεοφύτου, τη Χρυσο-
ρογιάτισσα και την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Φύτη
με την ευκαιρία της ημέρας του Αγίου Δημητρίου την επο-
μένη, 26 Οκτωβρίου. 

Στους συναδέλφους συνταξιούχους εκδρομείς προσφέρ-
θηκε γεύμα στο χωριό Κανναβιού. ΄Ολοι εκφράστηκαν με
πλήρη ικανοποίηση και με τα καλύτερα λόγια για τις επιλο-
γές των διοργανωτών και γενικά την όλη διοργάνωση και
προσφορά σε μια ευχάριστη φθινοπωρινή μέρα.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε στιγμιότυπα από τις
επισκέψεις της εκδρομής. n

Μια ευχάριστη εκδρομή –προσκύνημα 
των συνταξιούχων Λεμεσού στην Πάφο  

Την ερχόμενη Τρίτη 10 Νοεμβρίου τα Κυπριακά 
Ταχυδρομεία θα θέσουν σε κυκλοφορία τη νέα σειράς
αναμνηστικών γραμματοσήμων «Χριστούγεννα

2015», από δύο γραμματόσημα των 41 και 64 σεντ. Την ίδια
μέρα θα κυκλοφορήσει και αναμνηστικό φύλλο αξίας 2 ευρώ,
όπως και Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας στην τιμή
των 1,39 και 2,92 αντίστοιχα. 

Τα δύο γραμματόσημα των 34 και 64 σεντ αποτυπώνουν
εκτός από τη μεγάλη θρησκευτική σημασία της γιορτής των
Χριστουγέννων και τη γιορτή χαράς και ελπίδας, μια γιορτή
με έθιμα από πολύ παλιά.  

Το πρώτο γραμματόσημο αποτυ-
πώνει το ρίξιμο των φύλλων ελιάς
στο τζάκι, έθιμο το οποίο συνηθίζε-
ται την Πρωτοχρονιά. Το δεύτερο
γραμματόσημο εκφράζει την απο-
στολή χριστουγεννιάτικων ευχών σε
προσφιλή πρόσωπα, ευχές τόσο για
το χαρμόσυνο γεγονός της γέννη-
σης του Χριστού όσο και για ένα κα-
λύτερο και ευτυχισμένο καινούριο
χρόνο. 

Στο αναμνηστικό φύλλο αποτυπώνεται η Γέννηση του
Χριστού σε εικόνα που βρίσκεται στην εκκλησία της Πανα-
γίας του Αγρού. Πρόκειται για εικόνα της Ελεούσας που φυ-
λάγεται ψηλά στο εικονοστάσι στο μέρος που λέγεται Δω-
δεκάορτο. Η εικόνα είναι μέρος των εικόνων που αγιογρά-
φησε το 1932-34 ο διαπρεπής ζωγράφος/αγιογραφος Σόλων
ή Σολωμός Φραγκουλίδης.

Από πλευράς τεχνοτροπίας
οι εικόνες του δεν είναι ούτε
βυζαντινής ούτε δυτικότρο-
πης τεχνοτροπίας. Είναι προ-
ϊόν ελεύθερης σκέψης και
φαντασίας του καλλιτέχνη.
Γι΄ αυτό και αποτελούν ένα
μοναδικό σύνολο ομορφιάς
και γαλήνης το οποίο ο καθέ-
νας μπορεί να απολαμβάνει. 

Στην εντυπωσιακή αργυρε-
πίχρυση επένδυση (1815) που

κοσμεί το γραμματόσημο των 41 σεντ απεικονίζεται η Θεο-
τόκος η «Κυρά Μακεδονίτισσα» Βρεφοκρατούσα στον εικο-
νογραφικό τύπο «Άνωθεν οι Προ-
φήτες». Εξιδανίκευση του  «φόβου
του κενού» χαρακτηρίζουν την πο-
λυπρόσωπη σύνθεση. Οι προφήτες
και δύο άγγελοι κρατούν ειλητάρια
με κείμενα που αναφέρονται στη
Θεοτόκο. Στο δεξιό της πόδι  υπάρ-
χει ομφαλός για προσκύνηση της
εικόνας. Το σχέδιο του καλύμματος
δημιουργήθηκε από το χαράκτη και
ζωγράφο Ιωάννη Κορνάρο (1745-
1812) από την Κρήτη. Οι κεφαλές
των πλείστων μορφών είναι ζωγρα-
φισμένες από καλλιτέχνη που ακολουθεί την τεχνοτροπία
της Σχολής του Κορνάρου. n

Χριστουγεννιάτικη σειρά γραμματοσήμων 
κυκλοφορούν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία


