
Επανερχόμαστε στο καυτό θέμα της προαγωγής που
επανήλθε στο προσκήνιο με τη δημοσιοποίηση της κυ-
βερνητικής δέσμευσης να προχωρήσει σε τροποποίηση

του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθ-
μικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Ερ-
γοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
(Τροποποιητικό) Νόμου του 2014, Ν.73(Ι)/2014, ούτως ώστε
σε περίπτωση προαγωγής εργοδοτουμένου στην κρατική
υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα να καταβάλλεται
ο μισθός της νέας θέσης.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι η πιο πάνω πρόταση έγινε
στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων που είχαν ετοι-
μαστεί για τη δημόσια διοίκηση και από δικής μας πλευράς
θεωρήθηκε απλά και μόνο ως βήμα προς αποκατάσταση της
νομιμότητας.  Εξάλλου ήταν γνωστό στους εκπροσώπους
της κυβερνητικής πλευράς ότι με οδηγίες της ΠΑΣΥΔΥ
έχουν καταχωριστεί δεκάδες προσφυγές στο Ανώτατο Δικα-
στήριο, με τις οποίες αμφισβητείται η νομιμότητα των κυ-
βερνητικών πράξεων και/ή αποφάσεων  που έχουν ληφθεί με
βάση τις πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυ-
ξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των
Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014.  Ειδικότερα η
θέση μας είναι ότι οι πράξεις και/ή αποφάσεις  αυτές είναι

παράνομες και/ή άκυρες
και/ή στερούνται οποιουδή-
ποτε εννόμου αποτελέσμα-
τος, ως στηριζόμενες σε Νό-
μους που, μεταξύ άλλων,
προσκρούουν στο Σύνταγμα,
στην αρχή της αναλογικότη-
τας και στην Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των. 

Επισημαίνεται σχετικά ότι
σε όλα τα δημοκρατικά συ-
στήματα δημοσιοϋπαλληλι-
κού δικαίου η κατάληψη του ανώτερου βαθμού κάθε νομο-
θετημένης οργανικής θέσης συντελείται με την προαγωγή
του υπαλλήλου και  αυτή συνοδεύεται με αυξημένη μισθο-
δοσία, επειδή κατά κανόνα ο διορισμός σε ανώτερη θέση συ-
νεπάγεται διαφορετικά και πιο σοβαρά καθήκοντα και υπο-
χρεώσεις. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με τη
νομολογία η προαγωγή αποτελεί την ορθή μέθοδο αμοιβής
(ηθικό και υλικό κίνητρο) του άξιου και ικανού υπαλλήλου
(ΣΕ 789/1990).  Πέραν τούτου η προαγωγή αφορά στην εύ-
ρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο στον
ενδιαφερόμενο υπάλληλο.   Και όπως είναι νομολογιακά κα-
τοχυρωμένο η εκ των προτέρων παραίτηση από την προ-
αγωγή ή αποποίηση αυτής δεν συνεπάγονται έννομο απο-
τέλεσμα (ΣΕ 1067/1965, 3181/1967).  Εξάλλου, όπως έχει
κριθεί, ορθά, η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου που
απαιτεί να λειτουργούν οι δημόσιες Υπηρεσίες κανονικά, επι-
βάλλει την πλήρωση των οργανικών θέσεων με την προ-
αγωγή των δημόσιων υπαλλήλων (ΣΕ 817/1983). Ευθυ-
γραμμισμένος με το καθεστώς αυτό είναι και ο ορισμός του
όρου «προαγωγή» βάσει της κυπριακής νομοθεσίας (άρθρο
26 του Νόμου 1 του 1990).

Είναι αξιοσημείωτο ότι  η αιτιολογία που δόθηκε για τις
επίδικες πράξεις και/ή αποφάσεις συγκρούεται με τις πρό-
νοιες του άρθρου 23 του Συντάγματος. Ειδικότερα  στο προ-
οίμιο του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τι-
μαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων
και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων
της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Νόμου του 2011, Ν.192(Ι)/2011,  αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία
διέρχεται δύσκολη οικονομική περίοδο και προς αποφυγή πε-
ραιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, καθί-
σταται αναγκαίο όπως περιορισθούν οι δαπάνες του δημόσιου
τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών και επειδή για τον
ανωτέρω σκοπό καθίσταται αναγκαίο, μεταξύ άλλων, όπως
μην παραχωρηθούν προσαυξήσεις και τιμαριθμικές αυξήσεις
στις απολαβές και στις συντάξεις που καταβάλλονται σε αξιω-
ματούχους, εργοδοτουμένους και συνταξιούχους της κρατι-
κής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών το-

πικής αυτοδιοίκησης και των  σχολικών εφορειών».
Παρόμοια αιτιολογία έτυχε δικαστικής κρίσης στην, υπό-

θεση Μαρία Κουτσελίνη – Ιωαννίδου κ.α.  v Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 740/2011 κ.α., ημερ.
7 Οκτωβρίου, 2014.  Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση του
περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)
Νόμου του 2011, Ν. 88(Ι)/2011, προβλήθηκε «η ανάγκη εκ-
συγχρονισμού των συστημάτων συνταξιοδότησης των κρατι-
κών αξιωματούχων και η εξάλειψη του φαινομένου των πολ-
λαπλών συντάξεων».

Στην υπό αναφορά υπόθεση η Πλήρης Ολομέλεια του
Ανωτάτου Δικαστηρίου  έκρινε ότι το άρθρο 3(β) του Ν.
88(Ι)/2011 καταστρατηγεί το Άρθρο 23 του Συντάγματος και
επομένως είναι αντισυνταγματικό, επειδή με αυτό τίθεται,
δια νόμου, ανεπίτρεπτος (δηλαδή μη προβλεπόμενος) πε-
ριορισμός σε περιουσιακό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα των αι-
τητών και συγκεκριμένα το συμβατικό, κεκτημένο και απο-
κρυσταλλωμένο δικαίωμα τους στη σύνταξη, το οποίο
πηγάζει από συμπλήρωση υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση.  Ο
περιορισμός που τέθηκε στο άρθρο 3(β) του Νόμου δεν είναι
απαραίτητος, ούτε και δικαιολογείται, με βάση  τους σκο-
πούς που ρητά προνοούνται στο Άρθρο 23.3 του Συντάγμα-
τος.

Αναντίλεκτα τα όσα αναφέρθηκαν στην υπόθεση Μαρία
Κουτσελίνη κ.α. v. Δημοκρατίας ισχύουν και για τις πράξεις
και/ή αποφάσεις που έχουν ληφθεί  με βάση τις πρόνοιες των
περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών
Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδο-
τουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατι-
κής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων
του 2011 έως 2014.  Η πρόνοια του άρθρου 23.3 του Συν-
τάγματος ότι περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί
διά νόμου σε όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς απολύτως
απαραίτητους προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας ή
της δημόσιας υγείας ή των δημοσίων ηθών ή της πολεοδο-
μίας ή της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ιδιοκτησίας προς
προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας ή προς προστασία των 
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Συνέχεια στη σελ. 3

Δεν ζητήθηκαν ανταλλάγματα για την μεταρρύθμιση

Συγκρούονται ανοιχτά πλέον διάφορες
τάσεις και ομάδες στη Γερμανία και το
κάνουν επί πτωμάτων: όχι μόνον των
προσφύγων, αλλά και επί του πτώματος
της Ελλάδας. σελ. 3

Γερμανοί επί πτωμάτων 

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA)
ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει σε δο-
κιμασίες αντοχής 53 τράπεζες, εκ των
οποίων οι 39 είναι τράπεζες της Ευ-
ρωζώνης και θα αξιολογηθούν από

τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM). σελ. 11

Stress test σε ευρωπαϊκές τράπεζες

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν το
χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων
ως ανισότητα που πρέπει να αντι-
μετωπιστεί κατά προτεραιότητα. Η
μέση ωριαία αμοιβή γυναικών στην

ΕΕ είναι κατά 16,3% χαμηλότερη από αντίστοιχη των αν-
δρών. σελ. 10

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών 



Μετά από εκδήλωση από συναδέλ-
φους ενδιαφέροντος για φοίτηση
παιδιών τους ηλικίας 2-3 χρόνων

στο Νηπιαγωγείο της ΠΑΣΥΔΥ στο παλιό
Κυβερνητικό Τυπογραφείο δίπλα στο
Υπουργείο Οικονομικών, ανοίγεται δυνατό-
τητα για λειτουργία και νέου Τμήματος για

τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Παρακαλούνται συνάδελφοι γονείς παι-

διών 2-3 χρόνων που ενδιαφέρονται να απο-
τείνονται στο Νηπιαγωγείο για να καταγρά-
φεται το ενδιαφέρον τους για να υλοποιηθεί
η λειτουργία του νέου Τμήματος. n

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.glaos@cytanet.com.cy
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: pasydy.priamos@cytanet.com.cy
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την

ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-
ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844456 
Φαξ 22668639.
e-mail: pasydy@spidernet.com.cy
pasydy@cytanet.com.cy 
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Στην Επίσημη Εφημερίδα της
6.11.2015, προκηρύχτηκε για πλή-
ρωση μια κενή  θέση Ανώτερου Λει-

τουργού Οικονομικής Διαχείρισης στη
Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα
από την απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομι-
κών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της
από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Δια-
τάξεις) Νόμων.

Αιτήσεις για τη θέση πρέπει να υποβλη-
θούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν
στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να
αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συ-
στημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επι-

τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκω-
σία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας
(αρ. 22670101), όχι αργότερα από τις
30.11.2015.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093, 43.633,
45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333. Ση-
μειώνεται ότι αναφορικά με 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.

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προ-
σόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της
θέσης περιέχονται στη σχετική γνωστοποί-
ηση στην Επίσημη Εφημερίδα. n

Κενή θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Οικονομικής Διαχείρισης στη Βουλή

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξέ-
δωσε και πάλι ανακοίνωση στις 6 Νο-
εμβρίου, ημέρα κατά την οποία οι

μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύ-
σιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο
μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμό-
σφαιρα, ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν με-
ταξύ 47 και 115 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά
κυβικό μέτρο). Αναφέρει η ανακοίνωση ότι
με αυτά τα δεδομένα αναμενόταν ότι η μέση
24ωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη
οριακή τιμή των 50 μg/m3 που έχει καθορι-
στεί με βάση τη σχετική νομοθεσία. 

Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύ-

σιμων αιωρούμενων σωματιδίων και της 
πιθανής αρνητικής επίδρασης τους στην αν-
θρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευά-
λωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμέ-
νοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύ-
γουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους
μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο που παρα-
τηρείται. 

Περισσότερες πληροφορίες και επιγραμ-
μική (on-line) ενημέρωση επί των αποτελε-
σμάτων των μετρήσεων, βρίσκονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας: www.airquality.dli.mlsi.gov.cy. n

Νέα ανακοίνωση για τη σκόνη
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλ-
λοντος, σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τη στήριξη
του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τη σο-
βαρότητα του προβλήματος και εκτιμώντας
την ανάγκη για άμεση επίλυσή του, διοργα-
νώνει Εκστρατεία Ενημέρωσης και Διαλόγου
με θέμα «Η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων
στην εποχή της Κλιματικής Αλλαγής».

Η Εκστρατεία περιλαμβάνει μια Εσπερίδα
σε κάθε Επαρχία. Την περασμένη Δευτέρα
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στην Επαρ-
χία Λάρνακας και θα ακολουθήσουν διοργα-
νώσεις και στις άλλες Επαρχίες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμ-
βανε και τις παρουσιάσεις:

• «Διαχείριση υδατικών πόρων στην

Κύπρο. Υφιστάμενη κατάσταση και προσαρ-
μογή στις κλιματικές αλλαγές » - Ομιλητής:
Κώστας Αριστείδου - Υδρολόγος Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων

• «Η επίδραση των κλιματικών αλλαγών
στα υδάτινα αποθέματα της Κύπρου και της
Ανατολικής Μεσογείου» - Ομιλητής: δ Ρ Αν-
τώνης Ζορπάς - Χημικός Μηχανικός και
Πρόεδρος Συνδέσμου Επιστημόνων και Μη-
χανικών Περιβάλλοντος

• «Η πολιτική για το νερό στην εποχή της
κλιματικής αλλαγής» - Ομιλητής: δρ Γιάννης
Α. Μυλόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής
Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ-
σαλονίκης και επισκέπτης καθηγητής στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Συζήτηση. n

Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων
στην εποχή της Κλιματικής Αλλαγής

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπη-
ρεσιών του προς τους πολίτες και για
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, το

Τμήμα Φυλακών ενημερώνει ότι το κοινό
μπορεί να καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό
22406000, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στις
Φυλακές.

Επίσης και στο ίδιο πλαίσιο, όσοι επιθυ-
μούν να επισκεφθούν κρατούμενο, μπορούν
να επικοινωνούν με το Γραφείο Διευθέτησης
Επισκέψεων στο Τμήμα Φυλακών στα τηλέ-

φωνα 22406257 ή 22406258. Το Γραφείο λει-
τουργεί από τις 8 π.μ. έως τη 1 μ.μ., από Δευ-
τέρα μέχρι Παρασκευή. Για σκοπούς ταχύτε-
ρης εξυπηρέτησης του κοινού, έχει λειτουρ-
γήσει υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή και
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αφήνει σχε-
τικό μήνυμα σε περίπτωση που οι γραμμές
είναι κατειλημμένες, και το Γραφείο θα επι-
κοινωνεί στη συνέχεια μαζί του για διευθέ-
τηση της συνάντησης. n

Τηλεφωνική επικοινωνία με τις Φυλακές

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Διευθυντή
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, το Υπουργικό Συμ-

βούλιο, στη Συνεδρία του στις 22.10.2015,
κατόπιν εισήγησης του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Πολεμιστών Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
αποφάσισε όπως σήμερα στις 11:00 π.μ. τη-
ρηθεί δίλεπτη σιγή εις μνήμην των ανθρώ-
πων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευ-

θερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά
τη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Ως εκ τούτου, το προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανι-
σμών προτρέπεται να εξέλθει τη συγκεκρι-
μένη ημέρα και ώρα των γραφείων του και
σιωπηλά να αποτίσει φόρο τιμής στους πε-
σόντες κατά τη διάρκεια των δύο Παγκο-
σμίων Πολέμων. n

Δίλεπτη σιγή σήμερα για όσους 
έδωσαν τη ζωή τους για ελευθερία

To Ανώτατο Δικαστήριο διοργανώνει
Ειδική Εκδήλωση μεθαύριο Παρα-
σκευή 13 Νοεμβρίου, στις 4 μ.μ., με

κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, και διακεκριμένο Καθηγητή
Δικαίου, Προκόπη Παυλόπουλο.

Το θέμα της ομιλίας θα είναι: «Η Συν-

δρομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην
Εμπέδωση του Κράτους Δικαίου».

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν να παρα-
στούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρό-
εδρος της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος, η Πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου, Πολιτειακοί Αξιω-
ματούχοι, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόροι
και άλλοι. n

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
ομιλητής σε εκδήλωση του Ανωτάτου

Ενδιαφέρον για φοίτηση
στο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ

Πραγματοποιείται μεθαύριο Παρα-
σκευή, 13 Νοεμβρίου στις 10π.μ. με
1μ.μ. στη Βουλή των Αντιπροσώπων

η 17η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων με

θέμα: «Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ηλικιωμένων». Η Σύνοδος θα συνέλθει στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής. Είσοδος
ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους. n

Σύνοδος Βουλής των Γερόντων
μεθαύριο στη Βουλή
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Γερμανοί επί πτωμάτων 
Συγκρούονται ανοιχτά πλέον διάφορες

τάσεις και ομάδες στη Γερμανία και το κά-
νουν επί πτωμάτων: όχι μόνον των προσφύ-

γων, αλλά και επί του
πτώματος της Ελλάδας.
Σουλτς, Γκάμπριελ και
Σόιμπλε, με τη Μέρκελ
να κοιτάει τη δική της
πτώση και να ασχολείται

μόνον με αυτή, ενώ η ξενοφοβία πάει στα
ύψη κοινωνικά και πολιτικά στη Γερμανία –
κι αυτό την ίδια ακριβώς ώρα που η γερμα-
νική κυβέρνηση δια Σόιμπλε θέτει εκ νέου
προβλήματα για την εκταμίευση της δόσης.
Με άλλα λόγια, η γερμανική πολιτική σε όλο
της το μικρομεγαλείο… 

Η κρίση του προσφυγικού έδειξε τα όρια
του γερμανικού ηγεμονισμού και τις σαθρές
του βάσεις. Σαθρές επειδή είναι χτισμένος
όχι πάνω σε πραγματικούς όρους, αλλά σε
εκμετάλλευση ενός καθεστώτος δήθεν ισό-
τητας των ευρωπαϊκών κρατών που στην
πραγματικότητα το μετέτρεψε σε καθεστώς
ηγεμονίας μέσα από την κρίση χρέους.

Όμως εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σο-
βαρά και πολύ πιο σύνθετα. Εδώ, κατάλαβαν
τώρα, ότι δεν μπορούν να παίζουν εις βάρος
των άλλων και εκ του ασφαλούς. Κατάλα-
βαν επίσης ότι αν θέλουν ηγεμονία, πρέπει
να κάνουν επιτέλους κάτι πραγματικό γι
αυτό: πρέπει να προχωρήσουν αληθινά την
Ευρώπη και τίμια, όχι να υποκλέπτουν διαρ-
κώς κυριαρχία σαν κοινοί μικροαπατεώνες
της πολιτικής. 

Η ηγεμονία έχει τίμημα: δεν μπορείς και να
διαλύεις μια χώρα, όπως την Ελλάδα, και να
γκρινιάζεις ότι δεν φυλάει επαρκώς τα σύ-
νορα της Ευρώπης όταν την έχεις ήδη δια-
λύσει – αφού πρώτα την έχεις πνίξει στη δια-
φθορά: η Ελλάδα δεν έχει επαρκείς ένοπλες
δυνάμεις σήμερα, ούτε επαρκή εσωτερική
ασφάλεια (και) επειδή η Γερμανία όλα τα
προηγούμενα χρόνια επέβαλε σειρά από εξο-
πλιστικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων που
κάθε άλλο παρά βοήθησαν την άμυνα και

την ασφάλεια, ενώ γονάτισαν τον ελληνικό
προϋπολογισμό και γιγάντωσαν το χρέος
οδηγώντας μαθηματικά στην καταστροφή. 

Τώρα έχουν τρομάξει ξαφνικά στο Βερο-
λίνο βλέποντας τι τους έρχεται από το που-
θενά. Γιατί είναι μικρομέγαλοι. Ο Σουλτς
κάνει δημόσιες σχέσεις και φωτογραφίσεις
με τους τραγικούς πρόσφυγες στη Λέσβο με
τον Τσίπρα για να κάνει τον καλό – αλλά
είναι ακραίος λαϊκιστής, κάτι που του υπεν-
θυμίζει σκληρά ο Σόιμπλε ο οποίος λέει ότι
«έδωσε λάθος εικόνα στην Αθήνα ότι όλοι οι
πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευ-
ρώπη» - με ότι αυτό σημαίνει, ενώ ο Γκάμ-
πριελ θέλει να χτίσει ένα άλλο, μάλλον πιο
ομοσπονδιακό μοντέλο, όπως λ.χ. θα έκαναν
οι ΗΠΑ (αν πτώχευε μία Πολιτεία των ΗΠΑ,
θα άφηναν ποτέ τη χώρα από εκείνη την
πλευρά της αφύλαχτη;… - αυτό σημαίνει
αληθινά κοινά σύνορα έναντι όλων), ενώ η
Μέρκελ βλέπει να έρχεται ακόμα και το ξαφ-
νικό και άδοξο τέλος σε όσα έχτισε όλα αυτά
τα χρόνια. Ισως θα θυμάται και πώς γκρέμισε
αυτή η ίδια τον Κολ, τον πολιτικό της πα-
τέρα, τον άνθρωπο που επανένωσε αναίμα-
κτα τη Γερμανία…

Όλα αυτά οδηγούν στο χάος. Είναι το χάος
μιας χώρας που πήρε τα ηνία της Ευρώπης
χωρίς να είναι τίμια στις προθέσεις της, ούτε
έτοιμη να αναλάβει το κόστος, αλλά ούτε
και με τη διάθεση να χτίσει, αλλά να γκρε-
μίσει, να ηγεμονεύσει επί ερειπίων, κυριολε-
κτικά πλέον, επί πτωμάτων. Τώρα, με το γερ-
μανικό λαό να θυμώνει και να αγριεύει για
πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, θα καταλάβουν τι έκαναν. Είναι ώρα… 

Γεώργιος Μαλούχος,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 14.111.2015

l Η ανάλυση της σαθρότητας της Γερμανι-
κής Ηγεμονίας είναι άριστη.

?

Αυτή είναι η μεγάλη πληγή της Ελλάδας
Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το

δάσος. Μιλάμε για ισοδύναμα, για εκατομ-

μύρια που ψά-
χνουμε εδώ και
εκεί για να κλεί-
σουμε «τρύπες»
και προαπαιτού-
μενα, αναλωνόμα-
στε σε συζητήσεις
για το ποιος ΦΠΑ
είναι ο καλύτερος

και εν τω μεταξύ, μέχρι να αποφασίσουμε για
όλα αυτά, η Ελλάδα στερεύει από ανθρώπινο
κεφάλαιο, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι
βλέπουν ως μόνη διέξοδο τη φυγή από τον
τόπο τους.

Το μεταναστευτικό κύμα της πιο δυναμι-
κής ομάδας πληθυσμού, των νέων με γνώ-
σεις και δεξιότητες, κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για μια χώρα με υπογεννητικότητα,
υψηλό ποσοστό χρέους, με μεγάλα διαθρω-
τικά προβλήματα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο
μιας χώρας αποτελεί ζωτικό προσδιοριστικό
παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, ενι-
σχύοντας τα πολλαπλασιαστικά αποτελέ-
σματα άλλων σημαντικών παραγόντων
όπως η επένδυση και η τεχνολογία και αυ-
ξάνοντας την παραγωγικότητα των παραδο-
σιακών παραγωγικών συντελεστών. Δεν
είναι τυχαίο ότι η διεθνής βιβλιογραφία συν-
δέει άρρηκτα τη διαθεσιμότητα μορφωμένου
εργατικού δυναμικού με την ανάπτυξη και-
νοτομιών και επομένως υψηλότερη ανά-
πτυξη.

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει εδώ είναι ύπου-
λος: στην πιο δύσκολη φάση της οικονομι-
κής της ιστορίας μετά τη Μεταπολίτευση, η
Ελλάδα κινδυνεύει να παγιδευτεί σε ένα
τέλμα χαμηλών προσόντων εργατικού δυνα-
μικού και άρα χαμηλής προστιθέμενης αξίας
παραγωγή, ή διαφορετικά, σε παγίδα χαμη-
λής ταχύτητας που, με δεδομένα τα συσσω-
ρευμένα προβλήματα λόγω της εξαετούς
κρίσης, είναι ανίκανη να δώσει ώθηση στον
παραγωγικό ιστό της χώρας. Στοιχεία του
2014 καταγράφουν πάνω από 200.000 Έλλη-
νες με υψηλά προσόντα κάτω των 35 ετών οι

οποίοι έχουν ήδη αναζητήσει την τύχη τους
στο εξωτερικό, κυρίως σε άλλες χώρες της
Ε.Ε., από την αρχή της κρίσης.

Τα νούμερα εμφανίζονται να είναι τριπλά-
σια ήδη κατά το 2013 από την προ κρίσης πε-
ρίοδο. Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα στις
χώρες του Νότου το 2014 για ηλικίες κάτω
των 40 ετών, δηλώνουν ότι σε ποσοστό
85,3% οι Έλληνες επιλέγουν τη μετανά-
στευση λόγω της υψηλής ανεργίας, της ανυ-
παρξίας θέσεων απασχόλησης στο αντικεί-
μενό τους, την ανασφάλεια και την έλλειψη
προοπτικής. Το τραγικό είναι πως στην πλει-
οψηφία τους δηλώνουν πως δεν σκοπεύουν
να επιστρέψουν παρόλο που θα το ήθελαν.

Ο κίνδυνος λοιπόν για την Ελλάδα είναι
πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι κουβεντιάζουμε
καθημερινά. Το περίφημο αναπτυξιακό μον-
τέλο της Ελλάδας δεν μπορεί να μην περι-
λαμβάνει την πηγή της ανάπτυξης, τους
νέους μας, τους νέους μας με όραμα, με γνώ-
σεις, με σθένος, με δεξιότητες. Το μέλλον της
Ελλάδας δεν μπορεί να βασίζεται σε επιχει-
ρηματικότητα χαμηλής προστιθέμενης αξίας
? το 2012 το 90% της νέας επιχειρηματικό-
τητας στη χώρα μας επικεντρώθηκε σε κα-
ταναλωτικές υπηρεσίες χαμηλής προστιθέ-
μενης αξίας, όπως εστιατόρια, καφετέριες
και εμπόριο ένδυσης.

Η φυγή όλων αυτών των νέων ανθρώπων
με τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτο-
ρικά, των εξαιρετικών επιστημόνων μας, των
σπινθήρων της αναπτυξιακής μας μηχανής,
μου φέρνει στον νου την αοιδό να τραγουδά
«να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, και
άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει»...

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, 
Επίκουρος Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Πειραιώς,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 09.11.2015

l Αναμφίβολα πρόκειται για ένα τεράστιο
πρόβλημα.

Aπόψεις και σχόλια

Συμπληρώθηκαν φέτος 65 χρόνια από την υπογραφή,
στις 4 Νοεμβρίου 1950, στην Ρώμη, της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

Η πολύ σημαντική αυτή διεθνής σύμβαση ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων χαρακτηρίζεται ως πραγματική κατάκτηση του
ευρωπαϊκού πολιτισμού, την οποία φάνηκε ότι χρειάστηκε,
μάλιστα, τόσο πολύ η Ευρώπη, μετά το τραγικό πλήγμα του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση παραμέ-
νει, ακόμα και σήμερα, μια από τις πιο αξιόλογες επιτυχίες
του διεθνούς δικαίου, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου οφείλεται στην αποτελεσματική εφαρ-
μογή των διατάξεων της Σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στο Στρα-
σβούργο και, κυρίως, την έκδοση καταδικαστικών
αποφάσεων εναντίον των κρατών, την επιβολή ποινών και
τον έλεγχο για την εφαρμογή τους. Μεγάλη επιτυχία του συ-
στήματος της ΕΣΔΑ είναι η εγκαθίδρυση του δικαιώματος
της ατομικής προσφυγής.

Οι δεσμευτικές Αποφάσεις του ΕΔΑΔ υποχρέωσαν τα
κράτη να αλλάξουν τις νομοθεσίες τους και τις πρακτικές
τους, απονέμοντας τα διάφορα δικαιώματα της Σύμβασης,
όπου ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και προστατεύοντας

όλους τους ανθρώπους στην δικαιοδοσία τους. Των αδυνα-
μιών της Σύμβασης είμαστε γνώστες αλλά και θύματα της
στην Κύπρο. Η κατοχική Τουρκία έχει επανειλημμένα κα-
ταγγελθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΔΑΔ έχει
εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις τις οποίες η Τουρκία
υπεροπτικά και πεισματικά αρνείται να εφαρμόσει.

Κατά τα άλλα η επέτειος της Σύμβασης χαιρετίζεται με την
εκτίμηση ότι συνεισέφερε στην εγκαθίδρυση και την υπε-
ροχή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. 

Η Κύπρος ενθαρρύνει, όλους τους υπόλοιπους 46 εταίρους
της στο Συμβούλιο της Ευρώπης να επαναβεβαιώσουν και
εκείνοι την έντονη πολιτική τους βούληση να εφαρμόζουν
τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους και τις δεσμεύσεις
τους, και οπωσδήποτε να εφαρμόζουν τις Αποφάσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποχρέ-
ωση που αποτελεί και την κορυφαία ανταπόκριση στους κα-
νόνες του διεθνούς κράτους δικαίου.

Με την αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων νομι-
κών υποχρεώσεων των κρατών θα ενισχυθεί και η υπεροχή
της διεθνούς νομιμότητας, την οποία έχουν ανάγκη όλα τα
κράτη και όλοι οι άνθρωποι, ιδίως, μάλιστα, οι αδύναμοι. n

Θετικές εκτιμήσεις αλλά και ελλείμματα
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

δικαιωμάτων τρίτων, αναμφίβολα  δεν ταυτίζεται με περιο-
ρισμό περιουσιακού δικαιώματος «προς αποφυγή περαιτέρω
επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης».  Εν ολίγοις και
οι πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου καταστρατηγούν το
άρθρο 23 του Συντάγματος και επομένως είναι αντισυνταγ-
ματικές, επειδή με αυτές τίθεται ανεπίτρεπτος (δηλαδή μη
προβλεπόμενος) περιορισμός σε περιουσιακό ή ιδιοκτησιακό
δικαίωμα των επηρεαζομένων.  

Τέλος και προς αποφυγή τυχόν παρερμηνείας των θέσεων
μας, θα πρέπει να διευκρινίσουμε  ότι ως Οργάνωση δεν ζη-
τήσαμε οποιαδήποτε ανταλλάγματα για να συναινέσουμε
στις κυβερνητικές προτάσεις για την μεταρρύθμιση της δη-
μόσιας διοίκησης.  Αντίθετα  είναι με αίσθημα  ευθύνης και
με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον που προχωρή-
σαμε σε συμφωνία για νέο σύστημα προαγωγών, σύγχρονο
σύστημα αξιολόγησης και νέο σύστημα κινητικότητας δη-
μοσίων υπαλλήλων.  Εν πάση περιπτώσει και ανεξάρτητα
των όσων έχουν λεχθεί ανωτέρω, η κυβέρνηση για σκοπούς
αξιοπιστίας θα πρέπει να προωθήσει στην Βουλή των Αντι-
προσώπων τροπολογία που δεσμεύτηκε να επιφέρει στο
Νόμο 73(Ι)/2014. n

Δεν ζητήθηκαν ανταλλάγματα 
για την μεταρρύθμιση
Συνέχεια από σελ. 1
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Η θηλυκότητα σε μια μεταμοντέρνα εποχή
Της Χαρίλας Τριανταφυλλιά, Ψυχολόγος - Ψυχοθερα-

πεύτρια, MSc. 

Σε μια εποχή που η ισότητα είναι δο-
σμένη, δεδομένη και αυτονόητη, η ίδια
η γυναίκα καταστρέφει τη θηλυκότητά

της.
Πέρασε από την ισότητα στην ομοιότητα.

Αποτάσσεται τα πολύ όμορφα θηλυκά της
στοιχεία. Γίνεται όμοια. Αφομοιώνεται. Υιο-
θέτησε το «ανδρόγυνο look» σε όλους τους
τομείς. Φρόντισε να εξαφανίσει την τρυφε-
ρότητά της στο βωμό των πολυεθνικών.
Εξαντλείται σε μια εύθραυστη αισθητική –
φαινομενικά ανταγωνιστική και δυναμική -
και στερεί τον εαυτό της από την ομορφιά
των συναισθημάτων της. Είναι πολύ λίγο.
Στην αγωνία της να αποδείξει, ξέχασε να αγ-
καλιάζει. Στο φόβο της μην εκτεθεί, αντα-
γωνίζεται. Προκειμένου να μην υπομένει,
κατηγορεί και αμύνεται. Η υπομονή είναι
κάτι εντελώς διαφορετικό από την ανοχή και
την υποχώρηση. Μια τέτοια στάση ενισχύει
την παθητική αποδοχή και την παθητική επι-
θετικότητα. Μια στάση που είχαν οι γυναί-
κες των προηγούμενων γενεών και εκπαί-
δευσαν πολύ καλά και τις επόμενες. Γυναί-
κες ανικανοποίητες και απογοητευμένες από
τον άντρα τους, πέφτουν πάνω στα παιδιά

τους γεμάτες πίκρα και παράπονο. Κατηγο-
ρούν χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη
ούτε της συμμετοχής σε αυτό που ζουν, ούτε
της αλλαγής.

Η θηλυκότητα δεν εξαντλείται στη μητρό-
τητα. Όταν η πίκρα μιας ανικανοποίητης και
κουρασμένης μητέρας αδειάζεται στο νέο
κορίτσι, ενοχοποιείται η θηλυκότητα και δη-
λητηριάζεται κάθε σκέψη που αφορά το
άλλο φύλο. Όταν οι νέες μητέρες δίνουν
χώρο που δεν αντιστοιχεί στους παππούδες
και χάνουν το ρόλο τους, νοιώθουν λίγες και
αδύναμες να σταθούν στο σπιτικό τους κου-
τσουρεύοντας τη θηλυκότητά τους.

Η θηλυκότητα δεν καθορίζεται από τη
νοικοκυροσύνη. Η γυναίκα που βλέπει το

σπίτι της με όρους καθήκοντος, υποχρέω-
σης, μεταπίπτει σε μια στερημένη καταθλι-
πτική ύπαρξη που αναζητά μόνο μάρτυρες
να αποδείξουν τις θυσίες της. Έχει σπίτι,
αλλά όχι σπιτικό. Έχει φαγητό, αλλά όχι μοί-
ρασμα και γέλια πάνω στο τραπέζι. Ένα το-
ξικό μικροκλίμα που ενοχοποιεί κάθε είδος
χαράς.

Η θηλυκότητα δεν μένει μόνο σε μια επι-
τυχημένη και δυναμική καριέρα. Όταν η γυ-
ναίκα ξέρει μόνο να ανταγωνίζεται, πώς θα
αγκαλιάσει το σύντροφό της; Όταν πρέπει
μόνο να αποδείξει, πώς δεν θα υπονομεύσει
τον άντρα της; Όταν φοβάται για τη θέση
της, πώς θα τον καμαρώνει στις επιτυχίες
του;

Η θηλυκότητα δεν αφορά μόνο σε ένα επι-
θυμητό ερωτικό κορμί. Ένα επιθυμητό ερω-
τικό κορμί μπορεί να υποσχεθεί, αλλά όχι να
επιθυμήσει και να λαχταρήσει. Δεν μπορεί να
προσφέρει το περιττό. Μένει στην αισθη-
τική, αλλά χάνει την ομορφιά. Φοβάται την
κοντινότητα, μήπως φανούν ατέλειες.

Η γυναίκα πλάι στον άντρα. Η θηλυκό-
τητα αφορά στη ματιά, το βλέμμα, τη στάση
ζωής. Μπορεί να προσφέρει πολλά έχοντας
λίγα. Μπορεί να έχει τα «βασικά», χωρίς να
βιώνει στέρηση. Μπορεί να εμπεριέχει τον
άλλον, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

Ξέρει να αναδεικνύει. Επιτρέπει να εμπλου-
τίζεται από τη διαφορετικότητα του άλλου
και ξέρει να εμπλουτίζει αυτό που βιώνει.
Δεν βολεύεται. Μπορεί να μεταβολίσει αυτό
που λαμβάνει και αναδείξει αυτό που την πε-
ριβάλλει. Αξιοποιεί. Μπορεί να παράξει
ομορφιά από το μικρό και καθημερινό.

Εμπιστεύεται χωρίς να χρειάζεται αποδεί-
ξεις. Ξέρει να γιορτάζει ακόμη κι όταν «εδώ
ο κόσμος καίγεται». Μετατρέπει το καθήκον
σε προσφορά που εμπλουτίζει και την ίδια.
Ξέρει να στήνει κάθε μέρα γιορτινά τραπέ-
ζια. Δεν αντέχει τη στέρηση δεν επιτρέπει τη
μιζέρια. Δεν εκβιάζει την αγάπη. Νοιώθει σι-
γουριά.

Ευχαριστεί χωρίς να βολεύεται. Ζητά συγ-
χώρεση χωρίς να εφησυχάζει. Συγχωρεί
χωρίς να ενοχοποιεί. Θυμώνει χωρίς να θο-
λώνει η ματιά της. Κερδίζει όταν δεν υπάρχει
χαμένος. Χάνει όταν δικαιώνεται. Γιατί η δι-
καίωση δημιουργεί θύτες και θύματα. Η δι-
καίωση ζητά επανάληψη με κάθε κόστος.

Διαθέτει ντροπή και θάρρος ταυτόχρονα.
Ταπεινότητα και διεκδίκηση. Σεβασμό και
πείσμα.

Επιθυμεί χωρίς να απογοητεύεται. Γοη-
τεύεται χωρίς να εξαπατάται. Γοητεύει χωρίς
να παραπλανά. n 

Η AIPFE τιμά την Δρ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή και την Ανδρούλα Βασιλείου

HAIPFE Κύπρου-Γυναίκες της Ευρώ-
πης τίμησε δύο διακεκριμένες γυναί-
κες, οι οποίες ενθαρρύνουν και στη-

ρίζουν με το έργο τους τη γυναικεία συμμε-
τοχή σε θέσεις λήψης αποφάσεων, σε μία
ιδιαίτερη εκδήλωση, στις 3 Νοεμβρίου, στο
Κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας.
H Δρ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή και η κα
Ανδρούλλα Βασιλείου ανακηρύχθηκαν Επί-
τιμα Μέλη της AIPFE μέσα στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Gender Diver-
sity in Decision Making Positions’ το οποίο
στοχεύει την ενίσχυση της γυναικείας πα-
ρουσίας σε ηγετικές θέσεις. 

Στην βράβευση των δύο τιμωμένων, η κα
Σούλα Ζαβού, Επίτιμη Πρόεδρος της AIPFE,
είπε: ‘ Αναπτύξατε δεξιότητες και συμπερι-
φορές και χαράξατε την πορεία σας με επι-
τυχία, ώστε εμείς σήμερα εδώ, να μοιραζό-
μαστε τη χαρά και την περηφάνια σας. Εσείς
είσαστε πρωτοπόρες, γιατί διανύσατε μια
πορεία σε μια κοινωνία εντελώς ανδροκρα-

τούμενη, με επαγγελματικούς φραγμούς,
προκαταλήψεις, και όμως τα ξεπεράσατε.’

Οι έννοιες της μη διάκρισης και ίσων ευ-
καιριών αποτελούν, για δεκαετίες τώρα,
μέρος των βασικών αρχών της διεθνούς κοι-

νότητας και έχουν τις ρίζες τους στις οικου-
μενικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
των θεμελιωδών ελευθεριών και της ισότη-
τας. Οι πληροφορίες και οι εισηγήσεις για
καλές πρακτικές που συμπεριλαμβάνονται

στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος ετοι-
μάστηκε μέσα στα πλαίσια του προαναφερ-
θέντος Ευρωπαϊκού Προγράμματος και βρί-
σκεται στη διάθεση των Κυπριακών επιχει-
ρήσεων χωρίς κανένα κόστος, λειτουργούν
ως πολύτιμο εργαλείο για τη σταδιακή δια-
μόρφωση της κουλτούρας ενός οργανισμού
και των προσδοκιών του για το τι αποδέχε-
ται ως επιτρεπτή συμπεριφορά σε σχέση με
τη μη διάκριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη δια-
χείριση της διαφορετικότητας, είπε η Πρό-
εδρος της AIPFE, κα Άννα Κουκκίδη- Προ-
κοπίου. 

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν, επίσης, δι-
πλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης του GenDiν. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το
Πρόγραμμα και τον Κώδικα Δεοντολογίας
και Καλών Πρακτικών, μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με την AIPFE Κύπρου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση aipfewomenofeu-
rope@gmail.com. n 

ΠΑΣΥΚΑΦ: Το φυλακτό μας για το 2016
Ο ΠΑΣΥΚΑΦ σας προσφέρει

φέτος το ‘ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ’, ένα
όμορφο φυλακτό που φέρει το φως
του ήλιου και των αστερίων, ελπίδα
στη ζωή και λάμψη σε κάθε μας
στιγμή. Με την αγορά αυτού του
κοσμήματος, μεταφέρετε την
αγάπη σας και στηρίζετε ουσια-
στικά τις Δωρεάν Υπηρεσίες που προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ
σε συνάνθρωπους μας με καρκίνο και τις οικογένειες τους.

Το φυλακτό μας είναι φτιαγμένο από ασήμι και κυκλο-
φορεί σε κόκκινο ή μαύρο κορδόνι. Διατίθεται στην τιμή
των €15. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινω-
νήσετε μαζί μας στο 22345444. 

Παγκόσμιο Συνέδριο εργαζομένων γυναικών ΠΣΟ

ΗΠαγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ),
της οποίας είναι μέλος η ΠΕΟ γιορτάζει φέτος 70
χρόνια ζωής και δράσης. Το Παγκόσμιο Συνέδριο των

εργαζομένων Γυναικών μελών της ΠΣΟ πραγματοποιήθηκε
το διήμερο 1-2 Νοεμβρίου, Κυριακή και Δευτέρα και φιλο-
ξενήθηκε από την ΠΕΟ στα Αναπαυτήρια της Ομοσπονδίας
στα Περβόλια. Κάτω από το σύνθημα «Πρωτοπόρες στους
ταξικούς αγώνες ια ίσα δικαιώματα στην εργασία και στη
ζωή» το Συνέδριο στο οποίο πήραν μέρος γυναίκες αντι-
πρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων από όλο τον
κόσμο, αποτελεί συνέχεια των αγώνων του Ταξικού Συνδι-
καλιστικού Κινήματος της ΠΣΟ για ίσα δικαιώματα ανδρών
και γυναικών. Στην εναρκτήρια σύνοδο του Συνεδρίου την
Κυριακής 1η Νοεμβρίου την ΠΑΣΥΔΥ εκπροσώπησε η συ-

νάδελφος Μαρία Λεωνίδου μέλος του Γενικού Συμβουλίου
και της Επιτροπής Γυναικών. n
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Τα γεγονότα
Ο αιτητής αμφισβήτησε τη νομιμότητα

της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας (ΕΔΥ) ημερ. 4.12.12, με την οποία το
ενδιαφερόμενο μέρος Βασίλης Φιλίππου
(ΕΜ) προήχθη στη μόνιμη θέση Πληρεξού-
σιου Υπουργού, από 15.12.12. 

Η διαδικασία πλήρωσης της Θέσης - θέση
προαγωγής - ενεργοποιήθηκε με διάβημα
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξω-
τερικών προς τον πρόεδρο της ΕΔΥ και η
κρίσιμη συνεδρία έλαβε χώρα στις 4.12.2012.

Κατά την εν λόγω συνεδρία η ΕΔΥ, αφού
καθόρισε τον κατάλογο των 8 προαξίμων,
εξέτασε το θέμα της κατοχής των προβλεπό-
μενων στο Σχέδιο Υπηρεσίας πλεονεκτημά-
των της Θέσης - καλή γνώση ξένης γλώσ-
σας, κατά προτίμηση της γαλλικής και μετα-
πτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σχετικός με τις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών -
και αφού διαπίστωσε ότι τόσο ο αιτητής όσο
και το ΕΜ διέθεταν τα εν λόγω προσόντα,
έλαβε τη σύσταση του Διευθυντή ο οποίος
πρότεινε ως καταλληλότερο για τη Θέση τον
αιτητή με την πιο κάτω αιτιολο-
γία:

«Ο Τηλεμάχου Λούης κατέχει
σήμερα τη θέση του εκπροσώ-
που της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην Επιτροπή Πολιτικής
Άμυνας (ΕΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θέση που θεωρείται
πρεσβευτικού επιπέδου. Συνεχί-
ζει να παράγει ουσιαστικότατο
έργο κατά τη διάρκεια της κυ-
πριακής προεδρίας του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κάτω μάλιστα από πιεστικές
συνθήκες. Παράγει ποσοτικά
και ποιοτικά και, κατά την
άποψη μου, υπερέχει ή/και δεν
υστερεί ουσιαστικά σε αξία,
όπως αυτή αντικατοπτρίζεται
στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέ-
σεις, με έμφαση αυτές των τε-
λευταίων πέντε χρόνων, αξιο-
λογηθείς με 38 Εξαίρετα και 2 Πολύ Ικανο-
ποιητικά. Δεν έχει παρουσιάσει
οποιεσδήποτε παραλείψεις ή ελλείψεις σε
σχέση με τη διεξαγωγή της εργασίας του.

Επίσης ο Τηλεμάχου διαθέτει το πλεονέ-
κτημα της καλής γνώσης της Γαλλικής
γλώσσας και της Γερμανικής καθώς και με-
ταπτυχιακό δίπλωμα. Σημειώνεται ότι ο συ-
στηθείς υστερεί του ανθυποψηφίου με α/α 1
σε αρχαιότητα στην παρούσα θέση, αλλά

υπερέχει αυτού σε αξία, όπως αυτή αντικα-
τοπτρίζεται στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέ-
σεις των τελευταίων πέντε χρόνων, αλλά και
σε προσόντα, αφού κατέχει, πέραν της καλής
γνώσης της Γαλλικής και της Γερμανικής, και
μεταπτυχιακό δίπλωμα» (σημειώνεται ότι
υποψήφιος με α/α 1 είναι το ενδιαφ. μέρος).

Η ΕΔΥ δεν ακολούθησε την πιο πάνω σύ-
σταση του Διευθυντή και, όπως αναφέρεται
στο σχετικό πρακτικό, κατόπιν στάθμισης
και συνεκτίμησης των τριών καθιερωμένων
κριτηρίων προαγωγής στο σύνολό τους και
απόδοσης σ’ αυτά της ανάλογης βαρύτητας,
επέλεξε το ΕΜ με το ακόλουθο σκεπτικό:

«Καταλήγοντας στην πιο πάνω απόφαση
της, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να υιοθετήσει
τη σύσταση του Αν. Γενικού Διευθυντή για
τον Τηλεμάχου Λούη, καθότι, συγκρινόμε-
νος ο συστηθείς με τον επιλεγέντα, υστερεί
αυτού σε αρχαιότητα στην παρούσα θέση,
κατά τέσσερα χρόνια και έξι μήνες, στοιχείο
που προσμετρά στον παράγοντα πείρα και
κατ’ επέκταση στην αξία και στην καταλλη-
λότητα του υποψηφίου. Επίσης, ο συστηθείς
δεν υπερέχει ουσιαστικά σε προσόντα ούτε
και σε αξία, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται
στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις των υπο-
ψηφίων. Ειδικότερα ο επιλεγείς έχει αξιολο-
γηθεί με 33 εξαίρετος και 7 πολύ ικανοποι-
ητικά, το έτος, 2007, στο σύνολο των τελευ-
ταίων πέντε χρόνων. Τέλος, ο επιλεγείς,
όπως και ο συστηθείς, διαθέτουν και τα δύο
πλεονεκτήματα.

Καταλήγοντας στην απόφασή της, η Επι-
τροπή έλαβε υπόψη ότι ο επιλεγείς, συγκρι-

νόμενος με τους λοιπούς
υποψηφίους, δεν υστερεί ου-
σιαστικά σε αξία, όπως αυτή
αντικατοπτρίζεται στις Ετή-
σιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις,
με έμφαση αυτές των τελευ-
ταίων πέντε χρόνων. Επίσης
διαθέτει το πλεονέκτημα της
καλής γνώσης της Γαλλικής
γλώσσας αλλά και μεταπτυ-
χιακό τίτλο Maitrise και Μa-
ster of International Politics.
O επιλεγείς υπερέχει σημαν-
τικά σε αρχαιότητα όλων των
ανθυποψηφίων του με βάση
την παρούσα θέση από περί-
που δυόμισι μέχρι και τεσσε-
ράμισι χρόνια, στοιχείο που
προσμετρά στον παράγοντα
πείρα και κατ΄επέκταση στην
αξία και στην καταλληλόλητα
του υποψηφίου».

Ενάντια στην πιο πάνω απόφαση καταχω-
ρίστηκε η παρούσα προσφυγή.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο αιτητής ισχυρίστηκε ότι η απόφαση της

ΕΔΥ για προαγωγή του ΕΜ ήταν αναιτιολό-
γητη και προϊόν κακής άσκησης της διακρι-
τικής εξουσίας της ΕΔΥ και πλάνης περί τα
πράγματα.

Βασικά η επιχειρηματολογία του αιτητή
είχε περιστραφεί γύρω από το ζήτημα της αι-

τιολόγησης της απόφασης από την ΕΔΥ, η
οποία δεν υιοθέτησε την ευνοϊκή γι’ αυτόν
σύσταση του Διευθυντή. Ισχυρίστηκε συνα-
φώς ότι η απόκλιση δεν υποστηρίζεται από
την απαιτούμενη ειδική και επαρκή αιτιολο-
γία και, περαιτέρω, ότι ήταν αποτέλεσμα ελ-
λιπούς έρευνας και συνακόλουθα πλάνης
περί το νόμο και περί τα πράγματα. Ειδικό-
τερα ισχυρίστηκε ότι με την
προσβαλλόμενη απόφαση πα-
ραγκωνίστηκε τόσο η υπεροχή
του στις υπηρεσιακές εκθέσεις
της τελευταία πενταετίας, όσο
και το πρόσθετο προσόν που
διέθετε για καλή γνώση της
Γερμανικής γλώσσας, το οποίο
είναι σχετικό με τα καθήκοντα
της Θέσης. Αντί τούτων, υπέ-
βαλε, δόθηκε υπέρμετρη βαρύ-
τητα στο στοιχείο της αρχαι-
ότητας του ΕΜ μολονότι επρό-
κειτο για Θέση που βρίσκεται
ψηλά στην ιεραρχία. 

Οι καθ΄ ων η αίτηση και το
ΕΜ, υπεραμυνόμενοι της ορθότητας της
προσβαλλόμενης απόφασης, αντέτειναν ότι
η επίδικη απόφαση ήταν το αποτέλεσμα
αξιολόγησης και συνυπολογισμού του συνό-
λου των καθιερωμένων κριτηρίων προαγω-
γής και ότι ο αιτητής δεν απέδειξε έκδηλη
υπεροχή, η οποία θα δικαιολογούσε υπό τις
περιστάσεις τη δικαστική παρέμβαση. Υπο-
γράμμισαν συναφώς τη σημαντική υπεροχή
του ΕΜ σε αρχαιότητα, καθώς και το αντί-
στοιχο προβάδισμα σε πείρα ως στοιχείο που
επαυξάνει την αξία ενός υποψηφίου και ότι
η γενική εικόνα των υπηρεσιακών εκθέσεων
αναδεικνύει δύο ισοδύναμους υπαλλήλους.
Επεσήμαναν περαιτέρω ότι το προσόν της
καλής γνώσης της Γερμανικής γλώσσας ήταν
ενώπιον της ΕΔΥ και λήφθηκε υπόψη κατά
τη λήψη της επίδικης απόφασης, το περιεχό-
μενο της οποίας αποκαλύπτει με πειστικό-
τητα και επάρκεια τους λόγους της απόκλι-
σης από τη σύσταση του Διευθυντή και της
επιλογής του ΕΜ.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προ-

σφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Έχω εξετάσει την εκατέρωθεν επιχειρη-

ματολογία υπό το πρίσμα των αξιολογικών
στοιχείων των υπηρεσιακών φακέλων. Όπως
προκύπτει από τους υπηρεσιακούς φακέ-
λους, με βάση τις βαθμολογίες των τελευ-
ταίων πέντε χρόνων ο αιτητής συγκέντρωσε
38 «εξαίρετος» έναντι 33 του ΕΜ. Οι εν
λόγω βαθμολογίες όμως, δεν αποδίδουν στο
σύνολό τους την εικόνα μιας σαφούς υπερο-
χής του αιτητή καθότι σύμφωνα με τη νομο-
λογία η διαφορά μεταξύ δύο υποψηφίων
κατά 3 έως 5 «εξαίρετος» σε μια πενταετία,
δεν προσδίδουν σε αυτόν που έχει τα περισ-
σότερα «εξαίρετος» υπεροχή στην αξία
έναντι των υπολοίπων, αλλά απλώς πρέπει
οι υπάλληλοι να θεωρούνται ισοδύναμοι (βλ.
Πατσαλίδης κ.ά. v. Δημοκρατίας (2011) 3
Α.Α.Δ. 738). Έπεται πως η θέση του Διευ-

θυντή ότι ο αιτητής υπερείχε του ΕΜ σε αξία
δεν ήταν σύμφωνη με τη νομολογία και ορθά
η ΕΔΥ έκρινε ότι μεταξύ τους δεν υφίστατο
«ουσιαστική διαφορά» στο θέμα της αξίας.

β. Σ΄ ό,τι αφορά τα προσόντα, δεν παρα-
τηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές. Ο αιτη-
τής κατείχε το Master of Arts in European
Studies (University of Reading) και το ΕΜ το

Μaster of International Poli-
tics (Universite Libre), τα
οποία συνιστούσαν πλεονέ-
κτημα με βάση το Σχέδιο
Υπηρεσίας. Διέθεταν επίσης
και οι δύο το έτερο πλεονέ-
κτημα της καλής γνώσης
ξένης γλώσσας, κατά προτί-
μηση της γαλλικής, ενώ ο αι-
τητής διέθετε επιπρόσθετα
και καλή γνώση της γερμανι-
κής με βάση σχετικό πιστο-
ποιητικό του Ινστιτούτου
Γκαίτε. 

Το συγκεκριμένο πιστοποι-
ητικό περιλαμβάνεται στον

κατάλογο «άλλων προσόντων» που είχε
ενώπιον της η ΕΔΥ και επομένως παρά την
αντίθετη άποψη του αιτητή δεν προκύπτει
παραγκωνισμός του. Η νομολογία, επί του
προκειμένου, αποκαλύπτει ότι τέτοιου εί-
δους προσόντα είναι κατ’ αρχήν υποδεέ-
στερα των μεταπτυχιακών. Μεταπτυχιακά
προσόντα κατείχαν αμφότεροι και ορθώς η
ΕΔΥ απέδωσε σ΄ αυτά τη σημασία που θα
έπρεπε να αποδώσει, εφόσον για σκοπούς
στάθμισης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ακα-
δημαϊκά προσόντα και όχι τα διάφορα πι-
στοποιητικά παρακολούθησης μαθημάτων
και εκπαιδεύσεων.

γ. Στη βάση των πιο πάνω, καταλήγω, ότι
η ΕΔΥ είχε ενώπιον της δύο ισοδύναμους
υποψηφίους, από τους οποίους ο ένας - το
ΕΜ - υπερτερούσε σε αρχαιότητα στην αμέ-
σως προηγούμενη θέση, η οποία δεν παύει
να αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο για την
κρίση των υποψηφίων για προαγωγή. Σημει-
ώνεται στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία των φακέλων το ΕΜ κατείχε τη
θέση Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Α΄ από
1.1.2003, ενώ ο αιτητής κατείχε την ίδια θέση
από 1.7.2007. Υπάρχει επομένως μια σαφής
υπεροχή του ΕΜ σε αρχαιότητα η οποία, δε-
δομένης της ισοδυναμίας στα υπόλοιπα κρι-
τήρια, μπορούσε να υπερισχύσει. 

δ. Ενόψει των πιο πάνω συσχετισμών οι
οποίοι δεν στοιχειοθετούν έκδηλη υπεροχή
του αιτητή, η ΕΔΥ μπορούσε να παρεκκλίνει
από τη σύσταση του Διευθυντή αιτιολογών-
τας την παρέκκλιση, όπως και έπραξε, δί-
δοντας βαρύτητα στη σημαντική υπεροχή
του επιλεγέντος σε αρχαιότητα και κατ’ επέ-
κταση στην ευρύτερη σχετική πείρα του. Δο-
θέντος δε ότι η απόκλιση από τη σύσταση
έχει αιτιολογηθεί δεόντως, η επίδικη από-
φαση είναι υπό τις περιστάσεις νόμιμη και
μέσα στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας
της ΕΔΥ. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση  αρ. 166/2013

Λούης Τηλεμάχου   
v. 

Δημοκρατίας

4 Νοεμβρίου, 2015
Η απόκλιση από 
τη σύσταση έχει 
αιτιολογηθεί δεόν-
τως, η επίδικη από-
φαση είναι υπό τις
περιστάσεις νό-
μιμη και μέσα στα
πλαίσια της διακρι-
τικής ευχέρειας 
της ΕΔΥ.

Η ΕΔΥ είχε ενώ-
πιον της δύο ισο-
δύναμους υποψη-
φίους, από τους
οποίους ο ένας - το
ΕΜ - υπερτερούσε
σε αρχαιότητα
στην αμέσως προ-
ηγούμενη θέση, η
οποία δεν παύει να
αποτελεί ένα ου-
σιώδες στοιχείο
για την κρίση των
υποψηφίων για
προαγωγή.
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«Καυτός» αναμένεται ο Δεκέμβριος
για τις βασικές κεντρικές τράπεζες
του πλανήτη καθώς η επικεφαλής

της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
(Fed) Τζάνετ Γέλεν ενδέχεται να ανακοινώ-
σει την πρώτη αύξηση των αμερικανικών
επιτοκίων μετά και την παγκόσμια κρίση,
την ώρα που ο πρόεδρος της Ευρωτράπεζας
Μάριο Ντράγκι θα μειώνει τα ήδη αρνητικά
επιτόκια καταθέσεων παράλληλα με τη δι-
εύρυνση και την επέκταση του προγράμμα-
τος τυπώματος χρήματος.

Η Fed πλησιάζει πλέον σε μια ιστορική
καμπή, με τις προσδοκίες της αγοράς που
αναφέρουν ότι τον Δεκέμβριο αναμένεται
μεταβολή της νομισματικής πολιτικής να
έχουν αυξηθεί πέραν του 50%, αφότου η επι-
κεφαλής της Fed έπειτα από μήνες διφορού-
μενων μηνυμάτων έκανε τις προηγούμενες
ημέρες την πιο ξεκάθαρη δήλωση μέχρι στιγ-
μής ότι είναι έτοιμη για δράση.
Όλα ανοιχτά

Παρά την επιβράδυνση που κατέγραψε η
αμερικανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο, η
ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ αφήνει
ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσει τα επιτό-
κια του δολαρίου τον Δεκέμβριο από τα μη-
δενικά επίπεδα στα οποία τα έχει μειώσει
από την αρχή της παγκόσμιας κρίσης. Η
ανάπτυξη παραμένει ακόμη ισχυρή ή τουλά-
χιστον αρκετά ισχυρή ώστε να μη χρειάζεται
πλέον να παραμείνουν άλλο τα επιτόκια στα
επίπεδα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
ανέφεραν αναλυτές της αγοράς.  Οι οικονο-
μολόγοι Dana Saporta καιJames Sweeney της
Credit Suisse εκτιμούν μάλιστα ότι μετά τις
επιθετικές δηλώσεις της Γέλεν η πόρτα για
μια αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον ερ-
χόμενο Δεκέμβριο είναι πλέον ανοιχτή. Αν
δεν συμβεί κάτι ακραίο στις διεθνείς αγορές,
τότε οι οικονομολόγοι της ελβετικής τράπε-
ζας αναμένουν στις 16 Δεκεμβρίου η Fed να

αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25%, μια εξέλιξη
που αναμένεται να έχει παγκόσμια διάσταση.
Έρευνα

Οπως προκύπτει πάντως από έρευνα της
Citigroup μεταξύ 532 κορυφαίων θεσμικών
επενδυτών, αν και αναμένεται η Fed να κι-
νηθεί γρήγορα, η άνοδος των επιτοκίων
ωστόσο αναμένεται να είναι σταδιακή. Π.χ.,
οι περισσότεροι αναλυτές δεν αναμένουν
πάνω από τρεις αυξήσεις (από 0,25% η καθε-
μιά) το 2016.

Την ίδια ώρα ο Mάριο Ντράγκι έδωσε
σήμα για μείωση των επιτοκίων καταθέσεων
αλλά και επέκταση του προγράμματος πο-
σοτικής χαλάρωσης (τύπωμα χρήματος). Ο
Guillaume Menuet, επικεφαλής οικονομο-
λόγος για την Ευρώπη, και η ομάδα των οι-
κονομολόγων της Citigroup σε σημείωμά
τους εκτιμούν ότι η ΕΚΤ ενδεχομένως να
αυξήσει στις 3 Δεκεμβρίου το εύρος της πο-
σοτικής χαλάρωσης (προσθέτοντας 15 δισ.
ευρώ στα 60 μηνιαίως σήμερα), επεκτείνον-
τας παράλληλα και τη χρονική διάρκεια του
προγράμματος, το οποίο λήγει τον Σεπτέμ-
βριο του 2016, ενδεχομένως ως και το 2017.
Επιπροσθέτως, αναμένουν στις 3 Δεκεμ-
βρίου η ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια καταθέ-
σεων κατά 10 μονάδες βάσης σε -30 μονάδες
βάσης, ενώ, αν και τα περιθώρια της Ευρω-
τράπεζας είναι για αρνητικά επιτόκια στις -
0,50 μονάδες βάσης, θα κρατήσει κάποια 
περιθώρια ελιγμών για περισσότερη χαλά-
ρωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ώστε
να επανεκτιμηθεί η πραγματική ισοτιμία του
ευρώ. Ο οικονομολόγος Reinhard Cluse της
ελβετικής τράπεζας UBS προβλέπει τώρα ότι
στις 3 Δεκεμβρίου ο Ντράγκι θα ανακοινώ-
σει: πρώτον, παράταση του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης (των 60 δισ. ευρώ μη-
νιαίως) για 3-6 μήνες μετά το πέρας της
λήξης του (Σεπτέμβριος του 2016) και, δεύ-
τερον, μείωση του αρνητικού επιτοκίου 

(-0,20% σήμερα) στις καταθέσεις που διατη-
ρούν οι εμπορικές τράπεζες προκειμένου να
στραφεί η διαθέσιμη ρευστότητα προς την
πραγματική οικονομία κατά επιπλέον 10 μο-
νάδες βάσης στις -30 μονάδες βάσης.

Ο οικονομολόγος Mark Wall της γερμανι-
κής Deutsche Bank αναμένει επίσης ότι η
ΕΚΤ θα επεκτείνει την πολιτική της ποσοτι-
κής χαλάρωσης στις 3 Δεκεμβρίου κατά έξι

μήνες μειώνοντας παράλληλα κατά 10 μο-
νάδες βάσης τα επιτόκια καταθέσεων. Η γερ-
μανική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 1,5%
εφέτος στην ευρωζώνη και 1,6% το 2016, με
την ελληνική οικονομία να είναι και η μόνη
σε, ήπια όμως, ύφεση, με τον ρυθμό μεταβο-
λής του ΑΕΠ στο -0,5% εφέτος και στο 
-0,8% το 2008. n

Ο «καυτός» Δεκέμβρης των κεντρικών τραπεζών
Οι κινήσεις των Γέλεν (Fed) - Ντράγκι (ΕΚΤ) που θα επηρεάσουν αγορές-οικονομίες

Με απόλυτη επιτυχία στέ-
φθηκε το 9ο Διεθνές Συνέ-
δριο για την Ασφάλεια της

Πληροφορίας, Cyprus INFOSEC
2015, που διοργανώθηκε από τον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής
(Cyprus Computer Society - CCS),
τον Οκτώβριο, στο Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. Στο συνέδριο, το
οποίο φέτος είχε τίτλο «Rethinking Cy-
bersecurity», διακεκριμένοι ομιλητές
από διεθνείς οργανισμούς όπως
Karspersky, RSA, Symantec και
ISACA, παρείχαν παρουσιάσεις και
εργαστήρια για τις τελευταίες διε-
θνείς εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας. 

Ως εκ τούτου, πάνω από 100 συμμετέχον-
τες, επαγγελματίες πληροφορικής και επι-
χειρηματικά στελέχη είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τις κρίσιμες παραμέτρους
της Κυβερνασφάλειας. 

To CCS ευχαριστεί τους ακόλουθους οργα-
νισμούς που συνέβαλαν στην αποτελεσμα-
τική υλοποίηση της διοργάνωσης: European
University Cyprus, Checkmarx, KPMG,
QSecure, Kathimerini Newspaper, Disrupt
Cyprus, CITY Unity College, ACM-ISACA-
ITSMF-(ISC)² Cyprus Chapters. n

Διεθνές Συνέδριο 
για Ασφάλεια Πληροφορίας

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ βρίσκεται σε ιστορική κα-
μπή και ενδέχεται να ανακοινώσει την πρώτη αύξηση των αμερι-
κανικών επιτοκίων μετά και την παγκόσμια κρίση, την ώρα που η
Ευρωτράπεζα αναμένεται να μειώσει τα ήδη αρνητικά επιτόκια
καταθέσεων, παρ άλληλα με τη διεύρυνση και την επέκταση του
προγράμματος τυπώματος χρήματος.

Δημόσια διαβούλευση για περιορισμό
Καρκινογόνων Ουσιών σε ρούχα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να

ενημερώσει τους επηρεαζόμενους επαγγελ-
ματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε Ευ-
ρωπαϊκό 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 προτεινόμενος
περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα
ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ.
1907/2006 (REACH).  

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

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει κα-
τάλογο με 291 χημικές ουσίες στις οποίες
στοχεύει ο περιορισμός, που βρίσκεται στην
ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databa-
ses/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=
8299.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβά-
λουν σχόλια για την ύπαρξη, τις πιθανές
συγκεντρώσεις και δράσεις των προσδιορι-
ζόμενων ΚΜΤ χημικών ουσιών στα εν λόγω
αντικείμενα, καθώς και για τυχόν εναλλα-
κτικές χημικές ουσίες, στην πιο πάνω ιστο-
σελίδα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
σχολίων είναι η 22α Ιανουαρίου 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα
22405609, 22405608. n
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Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια των
νέων Γραφείων του Κέντρου Εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη στη Λευκωσία (φωτο) ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως τα
ΚΕΠ αλλάζουν, βελτιώνουν και ανατρέπουν τη
στερεότυπη αντίληψη που θέλει το Δημόσιο
Τομέα αργόσυρτο και αναποτελεσματικό.

Επισήμανε ο ΠτΔ ότι σχεδόν δέκα χρόνια
μετά τη λειτουργία του πρώτου ΚΕΠ στη Λευ-
κωσία, το δίκτυο των Κέντρων επεκτάθηκε σε
όλες τις πόλεις, ενώ ήδη λειτουργούν και δύο
περιφερειακά: ένα στην Πόλη Χρυσοχούς και
ένα στο Πελένδρι.

Επισήμανε ότι ύστερα από συνεννόηση και
συνεργασία και με την ΠΑΣΥΔΥ, ήδη, όπως
καλά γνωρίζετε, ο θεσμός αυτός επεκτάθηκε
και στα Ταχυδρομικά Γραφεία, έτσι πολλαπλα-
σιάζονται τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ενη-
μέρωσης και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συ-
νεργασία που θα υπάρξει οπωσδήποτε μεταξύ
των διαφόρων Υπηρεσιών και Υπουργείων θα
επιτρέψει έτσι ώστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Πολίτη θα ενταχθεί και η νέα Υπηρεσία, ώστε να πολ-
λαπλασιάσουμε τις δυνατότητες των πολιτών μας να λαμ-
βάνουν τις πληροφορίες και την εξυπηρέτηση που το κράτος
έχει την υποχρέωση να παρέχει προς αυτούς. 

Τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ότι το ΚΕΠ είναι αναμ-
φίβολα ένας από τους πιο πετυχημένους θεσμούς της Δημό-
σιας Υπηρεσίας και η Κυβέρνηση θέλει να τον διευρύνει και
να τον αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο προς όφελος του πο-
λίτη. Θα διευρυνθούν δηλαδή ακόμη περισσότερο οι προ-
σφερόμενες υπηρεσίες και να καταστεί το ΚΕΠ το μοναδικό
σημείο επαφής του πολίτη με τις δημόσιες Υπηρεσίες. 

Το ΚΕΠ είπε, συμβάλει ενεργά και στις ενέργειες της Κυ-
βέρνησης για προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Μέσα από την αγαστή και στενή επικοινωνία με τους λει-
τουργούς των ΚΕΠ, έγινε σε συνεργασία με την Προεδρία η
καταγραφή, για πρώτη φορά, των 100 περίπου διαδικασιών
που προσφέρονται από τις δημόσιες Υπηρεσίες στον πολίτη.
Τα Κέντρα λειτουργούν για δέκα χρόνια και οφείλω να ανα-
γνωρίσω ότι και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις προς αυτήν
την κατεύθυνση εργάστηκαν. Δεν υποτιμούμε ουδενός – το
υπογραμμίζω – το έργο. Η προσπάθεια της κάθε Κυβέρνησης
είναι να βελτιώνει. 

Αξιοποιήθηκαν τα ΚΕΠ για να μπορέσει να τεθεί σε λει-
τουργία, ελπίζεται στα μέσα του επόμενου χρόνου, ένα σύγ-
χρονο Κέντρο Τηλεπληροφόρησης των πολιτών και των επι-
χειρήσεων. 

Σε αυτά τα εκσυγχρονισμένα Κέντρα οι ενδιαφερόμενοι
θα μπορούν να έχουν τις πληροφορίες που θα αναζητούν για

περίπου 500 διαδικασίες που αφορούν τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Μέσω των Κέντρων αυτών θα επιλυθεί και το
πρόβλημα των αναπάντητων κλήσεων που ταλαιπωρεί τους
πολίτες. Ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί και
η λειτουργία του παγκύπριου αριθμού 1434. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγχάρηκε τους Λειτουρ-
γούς των ΚΕΠ, που τους αξίζουν είπε, πραγματικά και ευχα-
ριστίες και η ευαρέσκεια της Πολιτείας και οι οποίοι έχουν
εξασφαλίσει μέσα από τις δράσεις και τη συνεχή βελτίωση
των υπηρεσιών, το διεθνές πιστοποιητικό πιστοποίησης ISO
για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα
ΚΕΠ.

Το Κέντρο που εγκαινιάσθηκε την περασμένη Παρασκευή
αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες εξυ-
πηρέτησης των πολιτών. Το νέο ΚΕΠ στεγάζεται σε κρατικό
κτήριο 670 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο προσφέρουν
υπηρεσίες 21 εκπαιδευμένοι λειτουργοί. Ο ΠτΔ ανακοίνωσε
ότι σύντομα ότι θα γίνουν τα εγκαίνια και ενός δεύτερου
ΚΕΠ στη Λευκωσία, στο κέντρο της πόλης επί της οδού Μα-
καρίου Γ΄. 

Τόνισε ο Πρόεδρος:
«Αυξάνοντας τα ΚΕΠ και βελτιώνοντας καθημερινά τις

δυνατότητες και τη λειτουργικότητά τους, δίνουμε απάν-
τηση με σύγχρονο τρόπο στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας
και της αποκέντρωσης, καθώς αποτελούν τη βάση πάνω
στην οποία στηρίζεται η αναβαθμισμένη σχέση του πολίτη με
το κράτος μας. Σχέση στηριγμένη σε σύγχρονες αρχές διοί-
κησης, όπως η συνέπεια, η ταχύτητα και ιδιαίτερα ο σεβα-
σμός προς τον πολίτη. Βεβαίως και άλλες αρχές όπως είναι

η εχεμύθεια κ.ο.κ. Οικοδομούμε δηλαδή στα
ΚΕΠ μία νέα σχέση κράτους-πολίτη την
οποία διαρκώς αναβαθμίζουμε.»

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης αναφέρτηκε και στο ευρύτατο με-
ταρρυθμιστικό πρόγραμμα που προωθείται
για οριζόντια αλλαγή στη Δημόσια Υπηρε-
σία.

Είπε συγκεκριμένα ότι η Βουλή έχει ενώ-
πιόν της πέντε νομοσχέδια με τα οποία: 

1. Εκσυγχρονίζεται η Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας,

2. αλλάζει το σύστημα διορισμού και προ-
αγωγών στο δημόσιο, 

3. μεταρρυθμίζεται το σύστημα αξιολόγη-
σης των δημοσίων υπαλλήλων και, 

4. καταργείται η προφορική εξέταση για
την πλήρωση κάποιων χαμηλόβαθμων θέ-
σεων.

Σε αυτά προστίθεται και το νομοσχέδιο
που καταθέσαμε για το κρατικό μισθολόγιο,
με το οποίο προτείνεται μηχανισμός που

διασφαλίζει τη διατήρηση του κρατικού μισθολογίου σε λο-
γικό και αποδεκτό δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Ανάφερε επίσης ο ΠτΔ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και σχέδιο
αναδιάρθρωσης των Υπουργείων με ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων και Υπηρεσιών και εξέφρασε την ελπίδα ότι η προ-
σπάθειά να δημιουργηθούν δύο τουλάχιστον Υφυπουργεία
σε συνεργασία πάντοτε με τη Βουλή θα βοηθήσει έτσι ώστε
να υπάρξει μια μεγαλύτερη αποκέντρωση από τα υδροκέ-
φαλα σήμερα Υπουργεία, προκειμένου να υπάρχει και η αν-
τιμετώπιση των δυσκολιών που αναφύονται και η μείωση
ακόμη περισσότερο της γραφειοκρατίας. 

Οι προσπάθειες της Κυβέρνησής μας, πρόσθεσε τέλος ο
ΠτΔ έχουν οδηγήσει στην εξομάλυνση των δημοσίων οικο-
νομικών, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με τον νέο προ-
ϋπολογισμό που καταθέσαμε πρόσφατα στη Βουλή. 

Κλείνοντας κατάθεσε τη βεβαιότητά του πως το ΚΕΠ που
εγκαινιαζόταν θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στη σχέση
του πολίτη με το κράτος. Σχέση που οφείλουμε να κρατούμε
πάντοτε σε υψηλά επίπεδα και με αμοιβαίο σεβασμό. n

Έπαινος του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για την αποτελεσματικότητα των ΚΕΠ

Το Βραβείο Νόμπελ 2015 για
την Ειρήνη απονεμήθηκε σε
τέσσερεις Οργανώσεις της Κοι-

νωνίας των Πολιτών στην Τυνησία
γνωστές ως Τυνησιακό Κουαρτέτο
Εθνικού Διαλόγου και που περιλαμ-
βάνει και τη Συνδικαλιστική Οργάνω-
σης Δημοσίων Υπαλλήλων UGTT.

Η απονομή του βραβείου χαιρετί-
στηκε από τη Διεθνή Δημοσίων Υπη-
ρεσιών PSI της οποίας η UGTT αποτελεί μέλος. Η ΓΓ της
PSI Rosa Pavanelli σε συγχαρητήριο μήνυμα της προς την
ηγεσία και τα μέλη της Τυνησιακής Συντεχνίας τονίζει ότι δι-
καίως της απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ σε αναγνώριση
της συμβολής της Συντεχνίας στην οικοδόμηση μιας πλου-
ραλιστικής και δημοκρατικής κοινωνίας στην Τυνησία μετά
την επανάσταση του 2011. 

Ο ΓΓ της UGTT Houcine Abassi
εξέφρασε το μέγιστο ενθουσιασμό
τόσο του ίδιου όσο και των μελών
της Οργάνωσης για ην απονομή του
βραβείου το οποίο αποτελεί το
στέμμα για τους αγώνες που οι τέσ-
σερεις Οργανώσεις έχουν δώσει τα
τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπί-
ζοντας πολλούς κινδύνους σε πολλά
μέτωπα. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ερμηνεύει την απονομή του
βραβείου Νόμπελ για την ειρήνη σε συνδικαλιστική οργά-
νωση ως αναγνώριση των συνδικαλιστικών αγώνων για ενί-
σχυση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής συνο-
χής ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που πολλές κυβερνήσεις
απορρίπτουν το αίτημα των εργαζομένων για κοινωνικό διά-
λογο, αίτημα που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. n

Το Νόμπελ για την Ειρήνη σε Συντεχνία της Τυνησίας
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Στήριξη στην ΑΔΕΔΥ και τους Έλληνες εργαζόμενους 
από τα Ευρωπαϊκά δημοσιοϋπαλληλικά συνδικάτα 

Με μια ζωντανή εικόνα της ανθρώ-
πινης δυστυχίας που χαρακτηρίζει
τη σημερινή κατάσταση των εργα-

ζομένων και γενικότερα του Ελληνικού λαού
αρχίζει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ευ-
ρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώ-
σεων ΕΡSU για την επίσκεψη πολυμελούς
συνδικαλιστικής αντιπροσωπείας στην Ελ-
λάδα για ανταλλαγή απόψεων με την
ΑΔΕΔΥ και για επί τόπου εκτίμηση των οδυ-
νηρών πληγμάτων που επέφερε τους εργα-
ζόμενους και γενικά το λαό της Ελλάδας η
πολιτική της λιτότητας. 

Είναι χαρακτηριστική η πρώτη παράγρα-
φος της ανακοίνωσης που τιτλοφορείται «η
λιτότητα έχει ρημάξει την Ελλάδα»:

«Φανταστείτε ότι δεν έχετε λεφτά για να
πάρετε εισιτήριο του μετρό για να μεταφέρετε
το άρρωστο παιδάκι σας στο νοσοκομείο. Το
παιδάκι σας έχει απόλυτη ανάγκη τακτικής
θεραπευτικής αγωγής από ψυχίατρο αλλά οι
μεγάλες περικοπές στο μισθό σας έχουν αφή-
σει τόσο εσάς προσωπικά όσο και την οικογέ-
νεια σας με πολύ χαμηλό εισόδημα ανεπαρ-
κές για τις ανάγκες σας και η καταβολή του
κόστους για μια τέτοια ιατρική φροντίδα για
το παιδάκι σας θα ανατρέψει ολοκληρωτικά
τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Οι πε-
ρικοπές που έχουν επιβληθεί στους μισθούς
και τα ημερομίσθια και ταυτόχρονα και στις
συνεισφορές για κοινωνική ασφάλιση έχουν
οδηγήσει τη σημερινή Ελλάδα σε αυτή την
τραγική κατάσταση». 

Επικεφαλής της συνδικαλιστικής αποστο-
λής που επισκέφθηκε την Ελλάδα στα μέσα
του προηγούμενου μήνα ήταν ο Πρόεδρος
της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών Dave
Prentis, Αντιπρόεδρος της EPSU και Γενικός
Γραμματέας της Βρετανικής UNISON. Συμ-
μετείχαν συνδικαλιστικά στελέχη Οργανώ-
σεων μελών της ΕΡSU και της Μεσογειακής
Ομάδας της PSI από τη Γαλλία, την Κύπρο,
την Ιταλία και την Ισπανία όπως και η Liz
Snape Πρόεδρος τώρα του βρετανικού Συν-
δικαλιστικού Κογκρέσου TUC. 

Η συνδικαλιστική αποστολή συναντήθηκε
με εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ οι οποίοι εξέ-
θεσαν με λεπτομέρεια τα πολύ αρνητικά
αποτελέσματα για τους εργαζόμενους από
την εφαρμογή στην Ελλάδα της πολιτικής
λιτότητας. Τα μέτρα που λήφθηκαν οδήγη-
σαν σε συρρίκνωση του εργατικού δυναμι-
κού κατά 25% και αναμένεται παραπέρα μεί-
ωση. Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε
ύφεση από το 2009. Το δικαίωμα των εργα-
ζομένων σε διαπραγμάτευση έχει ανασταλεί.
Υλοποιούνται συνεχώς νέες συμβάσεις που
προσφέρουν προνόμια και πλεονεκτήματα
στους εργοδότες. Και η πολιτική αυτή και οι

αρνητικές της επιπτώσεις ενισχύονται και
συνεχίζονται από την τελευταία συμφωνία
στο Eurogroup και το νέο μνημόνιο. 

Οι ΄Ελληνες συνδικαλιστές τόνισαν ότι η
Ελληνική Κυβέρνηση στην ουσία δεν έχει
στερηθεί εξουσία για να αποφασίσει μέτρα
για βελτιώσεις στα θέματα αυτά. Όλες οι
αποφάσεις της Κυβέρνησης υπόκεινται στην
έγκριση των «κοινοτικών θεσμών»:

Στην ανακοίνωση της η συνδικαλιστική
αποστολή υπογραμμίζει ότι είναι οι ατομικές
εμπειρίες και οι περιπτώσεις ατόμων που
συγκλονίζουν. 

Ο Σταύρος ανάφερε ότι τη βδομάδα της
επίσκεψης της αντιπροσωπείας συνέχιζε να
εργάζεται στο ίδιο νοσοκομείο και ήταν
γνώστης των αρνητικών επιπτώσεων στη
λειτουργία του νοσοκομείου ως αποτέλεσμα
της αυστηρής πολιτικής λιτότητας που
εφαρμόζεται σ΄ αυτό. Ένα άμεσο αποτέλε-
σμα είναι οι ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.
Υπάρχει έλλειψη δεικτών για τη μέτρηση του
αίματος ώστε να διαπιστωθεί αν ένας ασθε-
νής έχει νεφρική ανεπάρκεια. Η έλλειψη
αυτή είναι το άμεσο αποτέλεσμα των ελ-
λειμματικών πιστώσεων προς το νοσοκομείο
που θα επέτρεπαν την εξασφάλιση του ανα-
γκαίου εξοπλισμού και των απαραίτητων
υλικών. Άλλη σημαντική έλλειψη υλικού στο
ίδιο νοσοκομείο είναι η ανεπάρκεια στα δια-
θέσιμα προσθετικά μέλη (κάτω άκρα).

Οι εκπρόσωποι τοπικής ένωσης της Ομο-
σπονδίας Υπαλλήλων Υγείας, που ανήκει
στη δύναμη της ΑΔΕΔΥ, δήλωσαν ότι για το
φετινό χρόνο έχουν παραχωρηθεί στο νοσο-
κομείο πιστώσεις που καλύπτουν μόλις το
50% των αναγκών του. 

Τεράστιο είναι και το πρόβλημα της υπο-
στελέχωσης. Δεν προσλαμβάνονται ιατροί,
νοσηλευτικό και άλλο νοσοκομειακό προ-
σωπικό για αντιμετώπιση των αναγκών του
νοσοκομείου και για πλήρωση θέσεων που
είναι κενές λόγω αφυπηρετήσεων/αποχωρή-
σεων προσωπικού και τα κενά αυτά επιτεί-
νουν την πίεση στη λειτουργία του νοσοκο-
μείου. Υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και
ασφάλειας έχουν ανατεθεί στον ιδιωτικό
τομέα. Το γενικό αποτέλεσμα. πέραν των
μειωμένων απολαβών του προσωπικού είναι
και οι επαχθείς συνθήκες εργασίας για τους
εργαζόμενους. 

Συγκλονιστικά ήταν όσα ανάφεραν στη
συνδικαλιστική αντιπροσωπεία νοσηλευ-
τές/ριες, ιατροί και παραϊατρικό προσωπικό,
όπως τεχνολόγοι και χημικοί αναλύσεων. Η
ομόφωνη εκτίμηση όλων είναι ότι η πολιτική
και τα μέτρα λιτότητας έχουν ανατρέψει
άρδην το σύστημα δημόσιας υγείας. Και οι
εκπρόσωποι των συνδικάτων στους χώρους
εργασίας τόνισαν ότι αυτή η καταστροφή
ήταν από την αρχή ο πραγματικός στόχος
της πολιτικής της λιτότητας για να ανοίξει ο
δρόμος για την επικερδή λειτουργία κλινι-
κών του ιδιωτικού τομέα για εξυπηρέτηση
των εύπορων τάξεων του πληθυσμού. Οι
κλινικές αυτές διευθύνονται από εταιρείες οι
οποίες έχουν διασυνδέσεις με την πολιτική
και οικονομική ελίτ της Ελλάδας. 

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων σε κοινο-
τικό νηπιαγωγείο στο Χαλάνδρι ανάφεραν
ότι από τα 9 νηπιαγωγεία που λειτουργού-

σαν πριν από τα μέτρα λιτότητας έκλεισαν
τα 5 στο Δήμο Χαλανδρίου. Και αντί των 900
παιδιών που φρόντιζαν προηγούμενα τα 9
κοινοτικά νηπιαγωγεία το προσωπικό στα
εναπομείναντα έχει τώρα να φροντίσει μόνο
για 300 παιδιά. Και εν τω μεταξύ το ωράριο
εργασίας αυξήθηκε από 6 σε 8 ώρες χωρίς
πρόσθετη αμοιβή. 52 μέλη του προσωπικού
αποχώρησαν και οι κατάλογοι αναμονής
έχουν τριπλασιασθεί. 

Η συνδικαλιστική αντιπροσωπεία είχε επί-
σης συναντήσεις και με συνδικαλιστές από
τις Οργανώσεις του προσωπικού στη ΔΕΗ

και της ΕΥΔΑΠ. Στη ΔΕΗ η αντίστοιχη Συν-
δικαλιστική Οργάνωση διεξάγει αγώνα κατά
της ιδιωτικοποίησης του δικτύου υψηλής
τάσης που περιλαμβάνεται στη συμφωνία
της 12ης Ιουλίου στο Eurogroup. Πρόκειται
για μια συμφωνία που στερείται οποιασδή-
ποτε λογικής και είναι απόλυτα σαφές ότι
συμπίπτει με την πολιτική της «ιδεολογικής
ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή». Η
ΕΡSU διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τους ερ-
γαζόμενους του τομέα της ενέργειας στον
αγώνα τους κατά της ιδιωτικοποίησης. Αλλά
και οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ επίσης αντι-
μετωπίζουν το πρόβλημα της ιδιωτικοποί-
ησης και αυτής της δημόσιας εταιρείας που

έχει επίσης ενταχθεί στην ίδια πολιτική ης
Κομισιόν. 

Η αντιπροσωπεία συμφώνησε με την ΑΧ-
ΔΕΔΥ να εντείνει τον αγώνα κατά της πολι-
τικής της λιτότητας. Οι ΄Ελληνες εργαζόμε-
νοι προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποι-
ήσεις κατά τη συζήτηση στη Βουλή των
νομοσχεδίων για την εφαρμογή του μνημο-
νίου. 
Το πρόβλημα μεταναστών/προσφύγων

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με
μέλη της ΑΔΕΔΥ, εθελοντές και το δήμαρχο
και τον αντιδήμαρχο στο Δήμο Χαλανδρίου

κατά την επίσκεψη της σε προσωρινό κατα-
φύγιο προσφύγων που εγκαταστάθηκε σε
αθλητικό κέντρο του Δήμου. Στο κέντρο με-
ταφέρονται οι πρόσφυγες που φθάνουν στον
Πειραιά από τα Ελληνικά νησιά και τους
προσφέρεται εκεί προστασία για λίγες μέρες.
Οι περισσότεροι πρόσφυγες που συνάντησε
η αντιπροσωπεία προέρχονταν από το Αφ-
χανιστάν. 

Οι Ελληνικές αρχές χρηματοδοτούν τη
λειτουργία του Κέντρου όμως η εξυπηρέ-
τηση προσφέρεται εξ ολοκλήρου από εθε-
λοντές. Η αντιπροσωπεία μίλησε με το νο-
σηλευτικό προσωπικό, τους ιατρούς, με συν-
ταξιούχους και άλλους εθελοντές. n

Μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης έστειλε η EPSU στην ΑΔΕΔΥ και της
ΓΣΕΕ με την ευκαιρία της αυριανής παναπεργίας των εργαζομένων στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα κλιμακώνοντας την αντίθεση τους στα νέα  μέτρα λιτότητας

που επιβλήθηκαν με το τρίτο μνημόνιο τα οποία περιλαμβάνουν νέες άμεσες φορολογίες
και νέες μειώσεις απολαβών και συντάξεων, επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων
επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την οικονομία και απαράδεκτες αλ-
λαγές στο ασφαλιστικό. 

Η EPSU τονίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν προάγουν την ανάπτυξη όπως υποστηρίζει η Κυ-
βέρνηση και εύχεται επιτυχία στους αγώνες των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, των πολυπληθών ανέργων και ειδικότερα των ανέργων νέων και, των συνταξιού-
χων πλήττονται ιδιαίτερα από τα μέτρα λιτότητας και επαναβεβαιώνει ότι παραμένει στα-
θερός συμπαραστάτης στα δίκαια αιτήματα τους. n

Παναπεργία αύριο
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Sahara dust - Επιπτώσεις και Έρευνες

Οι συνέπειες αιωρούμενων σωματι-
δίων σκόνης (ΡΜ) στην ανθρώπινη
υγεία είναι γνωστές και ευρέως στοι-

χειοθετημένες. Πρόσφατα δε δίνεται ιδιαί-
τερη προσοχή στις ορυκτές σκόνες που είναι
πολύ σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Η κύρια πηγή, παγκοσμίως, ατμοσφαιρι-
κής ορυκτής σκόνης προέρχεται από την
έρημο της Σαχάρας όπου παράγεται το 50%
της παγκόσμιας ποσότητας ορυκτής σκόνης.
Η μεταφορά σκόνης της Σαχάρας μπορεί να
οδηγήσει σε επίπεδα ΡΜ 2.5 που ξεπερνούν
κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια αντοχής του
οργανισμού (threshold limit values).

Η διερεύνηση βιβλιογραφίας δείχνει διά-
φορες τάσεις. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η
θνησιμότητα αυξάνεται με σκόνη της Σαχά-
ρας ενώ σε άλλες αναφορές δεν συνδυάζε-
ται η θνησιμότητα με το επίπεδο σκόνης Σα-
χάρας. Αυτό που απαιτείται και πρέπει να
διερευνηθεί είναι η επίδραση της σκόνης
στην υγεία σε βάθος. Εκείνο που πρέπει να
διερευνηθεί είναι ο χημικός χαρακτηρισμός
και η δυναμική τοξικότητας της σκόνης που
μεταφέρεται από τη Σαχάρα όταν έλθει σε
επαφή ή όχι με ανθρωπογενείς ρυπογόνες
ουσίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα
μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν τους
στόχους και τις στρατηγικές μιας νέας νομο-
θεσίας της Ε.Ε για την ποιότητα ατμοσφαι-
ρικού αέρα. Είναι απαραίτητο και επιβεβλη-
μένο όπως ελεγχθούν σε βάθος οι επιπτώ-
σεις στην υγεία των πολιτών από τις
ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης από μετα-
φερόμενες σκόνες Σαχάρας που καταλήγουν
στις περιοχές πολιτών.

Ας δούμε πως επηρεάζεται ο ανθρώπι-
νος πνεύμονας από τη σκόνη.

Είναι γνωστό ότι σωματίδια από μελάνια,
καμινάδες, αεροζόλ είναι δυνατό να επιφέ-
ρουν πρόβλημα στην υγεία. Όμως το ακρι-
βές αρνητικό ποσοστό στο ανθρώπινο σώμα
δεν είναι γνωστό. Οι πιο πρόσφατες μελέτες
για τις επιπτώσεις γίνονται στο Πανεπιστή-
μιο Freiburg στην Ελβετία όπου ο υποφαι-
νόμενος επισκέφθηκε για ενημέρωση.

Όταν οδηγούμε ποδήλατο ή περπατάμε
στον δρόμο αναπνέουμε καυσαέρια αυτοκι-
νήτων, όταν είμαστε στο γραφείο αναπνέ-
ουμε σκόνη από μελάνια εκτυπωτών και φω-
τοτυπικών μηχανών και την Άνοιξη κυρίως
αναπνέουμε σκόνη από τη Σαχάρα. Όλα τα
πιο πάνω επηρεάζουν την υγεία μας χωρίς
όμως να είναι γνωστό το επίπεδο επηρεα-
σμού. Ο καθηγητής Dr. PetoGiere με ομάδα
μελετητών, μελετά τη σύσταση των διαφό-
ρων σωματιδίων με χρήση μικροσκοπίων και
συσκευών ακτίνων Χ έτσι που να επιβεβαι-
ώσει αν τα σωματίδια προέρχονται από αέ-
ριες εκπομπές από οχήματα ή σταθμούς ηλε-
κτρικής ενεργείας που δουλεύουν με κάρ-
βουνο κλπ. ή κατά πόσο προέρχονται από
άλλες πηγές. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
όταν τα Χριστούγεννα ανάβουμε κεριά,
όπως και όταν είμαστε εκκλησία αναπνέουμε
μια σεβαστή ποσότητα σωματιδίων σε απί-
στευτα επίπεδα ιδιαίτερα όταν τα κεριά είναι
στα δωμάτια μας. Όμως ταυτόχρονα ανα-
πνέουμε και άλλες ρυπογόνες ουσίες από
σωματίδια που προέρχονται από τη Σαχάρα
που φθάνουν σε πολλές περιοχές ακόμη και
μέχρι το Freiburg.

Μετά την αναγνώριση του τύπου των σω-
ματιδίων η έρευνα προχωρά, σε συνεργασία
με ιατρικούς και φαρμακευτικούς ειδικούς,
στην επίδραση των σωματιδίων στην αν-
θρώπινη υγεία. Επειδή υπάρχουν αρκετές
βιομηχανίες που εκπέμπουν διαφόρους ρύ-
πους και σε πολλές περιπτώσεις η χρήση
λακών και αποσμητικών μας υποχρεώνει να
αναπνεύσουμε άλλες ουσίες στους πνεύμο-
νες μας οι συνθήκες αυτές δυσκολεύουν τη
διερεύνηση των επιπτώσεων. Μερικές περι-
πτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν προ-
ληπτικά (π.χ φορώντας μάσκα όταν οδηγείτε

ποδήλατο ή παραμονή εντός οικίας όταν
υπάρχει σκόνη Σαχάρας). Όμως αυτό δεν
μπορεί να διαρκεί συνεχώς.

Για διερεύνηση της επίδρασης των σωμα-
τιδίων στους πνεύμονες οι μελετητές κατα-
σκευάζουν ανεξάρτητους τύπους σωματι-
δίων στο εργαστήριο και χρησιμοποιούν τα
σωματίδια για δοκιμές σε πνεύμονες παρα-
κολουθώντας, με “electron microscope”,
κατά πόσο τα σωματίδια μπήκαν στις κυψε-
λίδες ή όχι και σε πιο σημείο. Το σωματίδιο
μπορεί να φθάσει στο “cytoplasm” ή στον
πυρήνα και σε χείριστη εξέλιξη μπορεί να
επιφέρει καταστροφή στον πυρήνα. Όταν
αυτό συμβεί ο πνεύμονας στέλνει αντισώ-
ματα για να προστατεύσει τα κύτταρα από
την ξένη ουσία και έτσι καταμετρώνται τα
σήματα που δημιουργούνται κατά τη διερ-
γασία.

Τα πιο μικρά σωματίδια < 2.5 μm ( πέραν
από 2.5 μm θεωρούνται χοντρά). Αυτά που
είναι κάτω των 100 nm ονομάζονται νανο-
σωματίδια ή ultra-fine particles. Όσο μικρό-
τερα είναι τα σωματίδια τόσο πιο επικίνδυνα
είναι γιατί διαρκούν και περισσότερο στην
ατμόσφαιρα. Μόνο η βροχή εξαφανίζει τα
λεπτά σωματίδια. Αν εισπνευστούν τα σω-
ματίδια < 2.5 μm αυτά καταλήγουν εντός
των κυψελίδων ( alνeoli) των πνευμόνων και
δεν βγαίνουν από εκεί ποτέ πια. Τα χοντρά
σωματίδια κρατούνται από το άνω αναπνευ-

στικό σύστημα, και δεν επηρεάζουν τους
πνεύμονες δημιουργώντας ερεθισμό, ο
οποίος συνοδεύεται στη συνέχεια με βήχα
για εκτόνωση των σωματιδίων. Στις μελέτες
που έγιναν διαπιστώθηκε ότι τα μελάνια
σκόνης εισέρχονται στους πνεύμονες δημι-
ουργώντας αλλαγές στον πυρήνα των κυψε-
λίδων και έχουν γενοτοξική επίδραση στον
ανθρώπινο πνεύμονα. Οι έρευνες συνεχίζον-
ται για όλα τα σωματίδια. Για τη σκόνη Σα-
χάρας καλό θα ήταν η διερεύνηση να γίνει
στην Κύπρο όπου η βροχή δεν υπάρχει
συχνά για να καθαρίζει την ατμόσφαιρα.
Διαπιστώθηκε από έρευνες ότι στην σκόνη
της ατμόσφαιρας υπήρχαν PAHs, PCBs και
βαρέα μέταλλα χωρίς να προσδιορίζουν από
πού προέρχονται. Όμως οι συγκεντρώσεις
ήτο ψηλότερες στις περιπτώσεις που η συγ-
κέντρωση σωματιδίων σκόνης Σαχάρας ήτο
πιο ψηλή.

Δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί, σε
τυχών ασθένεια, πια είναι η αιτία και ως εκ
τούτου είναι απαραίτητο να γίνουν περαι-
τέρω έρευνες για συλλογή ντοκουμέντων με
αποδεικτικά στοιχεία. Τότε θα καταλάβουμε
πόσοι την πλήρωσαν με τον θάνατο ή την
επιδείνωση της υγείας τους αλλά θα είναι
πλέον αργά.

Πηγή: Health effects from Sahara dust episo-
des in Europe
Literature reνiew and research gaps. Α. Ka-
νanasiou, Α.
Moreno, Ν. Moreno, Τ. Viana, F. Deleeuw, Χ.
Querol. n

Από το περιοδικό «Ασφάλεια και Υγεία» του
ΣΑΥΚ.

Έπαινος εκφράστηκε από κρατικούς αξιω-
ματούχους και άλλους αρμόδιους στα μέλη
των υπηρεσιών που κάτω από αντίξοες

συνθήκες διάσωσαν 26 πρόσφυγες από τη Συρία
και τον Λίβανο στα ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο εκ
μέρους της Βουλής ο Πρόεδρος του Σώματος, συ-
νεχάρη όλους για το θάρρος, το αίσθημα ευθύνης
και το γνήσιο ανθρωπισμό, όχι μόνο σε αυτήν την
εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, αλλά και στις
προηγηθείσες πριν μια βδομάδα στη Λάρνακα και
Πάφο. 

Είπε προημερήσιας διατάξεως την περασμένη
Πέμπτη ο Πρόεδρος της Βουλής:

Σε μια εποχή που καθημερινά η Μεσόγειος συγ-
κλονίζεται -μόνο το 2014 δυόμισι χιλιάδες άν-
θρωποι χάθηκαν στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να
βρουν ένα καλύτερο αύριο- θα ήθελα εκ μέρους του Σώμα-
τος να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια στο Κέντρο Συντονι-
σμού Έρευνας και Διάσωσης, που, μόλις έλαβε σήμα κινδύ-
νου από το πλοιάριο που βρισκόταν έξι ναυτικά μίλια ανα-

τολικά του Πρωταρά, ενεργοποίησε το Εθνικό Ειδικό Σχέ-
διο Έρευνας Διάσωσης “Νέαρχος”, την Πολιτική Άμυνα, που
ετοίμασε τον καταυλισμό φιλοξενίας τους, για να υποδεχθεί
τους 26 ναυαγούς, καθώς και την Αστυνομία Κύπρου και την
Εθνική Φρουρά, που έσπευσαν επιτόπου με πλωτά και πτη-

τικά μέσα δίνοντας δύσκολη μάχη με τη φουρ-
τουνιασμένη θάλασσα και τους δυνατούς ανέ-
μους. Όταν το πλοιάριο άρχισε να βυθίζεται,
σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας
καθώς και της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής
Φρουράς περισυνέλεξαν τους πρόσφυγες και
τους μετέφεραν στα νοσοκομεία Λάρνακας και
Αμμοχώστου. 

Εύσημα οφείλουμε επίσης να απονείμουμε και
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των
δημόσιων νοσοκομείων μας, που επίσης με ευ-
συνειδησία ανταποκρίθηκαν στο έκτακτο κάλε-
σμα, και φυσικά σε όλους τους πολίτες ή οργα-
νωμένα σύνολα που προσέτρεξαν για εθελον-
τική βοήθεια μεταφέροντας τρόφιμα, ρούχα και

κουβέρτες στους διασωθέντες. Τέτοιες ενέργειες αυταπάρ-
νησης και δημόσιας ευθύνης μάς κάνουν να αισθανόμαστε
ιδιαίτερα περήφανοι για τη μικρή μας χώρα, που παρά τα
προβλήματά της δεν κλείνει τα μάτια στο δράμα των συ-
νανθρώπων μας. n

Εύσημα στις υπηρεσίες για το έργο τους στη διάσωση και υποστήριξη ναυαγών



τETAρτη 11 ΝΟΕΜΒρΙΟυ 201510

ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών 

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα διαθέσει 
το 2016 ποσό 2,2 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το πρό-
γραμμα Erasmus+ θα διαθέσει μόνο το 2016 ποσό
2,2 δισ. ευρώ με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν

ευκαιρίες για σχεδόν 600.000 νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να
εκτελέσουν εθελοντική εργασία ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων και σχέδια που θα
υλοποιηθούν στο εξωτερικό. και 200.000 εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και αντιπροσώπους
της νεολαίας προκειμένου να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη

Το 2016, η Επιτροπή εστιάζει τη χρηματοδότηση από το Erasmus+ στην υποστήριξη έργων
που αποσκοπούν να καταστήσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς απο-
κλεισμούς, να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυμορφία της διδα-
σκαλίας ανά την Ευρώπη και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κινδύνου ριζοσπαστι-
κοποίησης των νέων. Σηματοδοτώντας το τρίτο έτος του προγράμματος Erasmus+, η δη-
μοσίευση της γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2016 και ο οδηγός του
προγράμματος που τη συνοδεύει θα επιτρέψει σε ιδρύματα και άτομα να αρχίσουν την προ-
ετοιμασία της υποβολής των προτάσεων για έργα, τα οποία θα επιλεγούν σύμφωνα με αν-
ταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής.

Όπως δήλωσε ο κ. Tibor Navracsics, αρμόδιος Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολι-
τισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Το Erasmus+ προσφέρει απίστευτες ευκαι-
ρίες για ένα ευρύ φάσμα ατόμων και έργων — ανταλλαγές σπουδαστών και εκπαιδευτικών,
δράσεις για τη νεολαία, πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας, αθλητικές δραστηριότητες ή
έργα που συνδυάζουν όλα αυτά και πολλά άλλα. Είμαι υπερήφανος που θα έχει προϋπολογι-
σμό 2,2 δισ. ευρώ το 2016 για να υποστηρίξει χιλιάδες έξυπνες ιδέες και που θα συμβάλει στη
δημιουργία πιο ανοικτής διδασκαλίας, την υποστήριξη της δημιουργικότητας των νέων και
θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε πιο ανεκτικές κοινωνίες».

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας,
καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το
πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη με προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ. 

Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν,
να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε
δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργα-
νισμών εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. n

Δημοσιεύθηκαν πριν λίγες μέρες τα αποτελέσματα της δια-
βούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα αν-
δρών και γυναικών.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες
θεωρούν το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων ως ανισότητα
που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα.

Η μέση ωριαία αμοιβή των γυναικών στην Ευρώπη είναι κατά 16,3% χαμηλότερη από την
αντίστοιχη των ανδρών, πράγμα που σημαίνει ότι ετήσια οι γυναίκες εργάζονται χωρίς
αμοιβή 59 ημέρες περισσότερες σε σχέση με τους άνδρες.

Όπως ανέφεραν σε δήλωσή τους ο Αντιπρόεδρος Timmermans και οι Επίτροποι Thyssen
και Jourova: «Η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης , όμως η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει ότι αυτό δεν αποτελεί και θεμελιώδη
πραγματικότητα. Το μισθολογικό χάσμα είναι υπόθεση όλων μας και η κατάργηση του μόνο
οφέλη θα προσκομίσει σε όλους».

Μερικοί παράγοντες που ενισχύουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι:
Οι θέσεις διοίκησης και εποπτείας καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες. Σε κάθε τομέα

οι άνδρες παίρνουν προαγωγή πιο συχνά από τις γυναίκες και ως εκ τούτου αμείβονται κα-
λύτερα. Αυτή η τάση κορυφώνεται στις υψηλές θέσεις, όπου οι γυναίκες αποτελούν ποσο-
στό μικρότερο του 3% των Διευθυνόντων Συμβούλων.

Οι γυναίκες αναλαμβάνουν σημαντικά άμισθα καθήκοντα,όπως το νοικοκυριό και τη
φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών προσώπων σε μεγαλύτερη κλίμακα απ’ ότι οι άνδρες.
Οι εργαζόμενοι άνδρες περνούν κατά μέσο όρο 9 ώρες την εβδομάδα σε άμισθες δραστη-
ριότητες φροντίδας και νοικοκυριού, ενώ οι γυναίκες περνούν 26 ώρες —που σημαίνει του-
λάχιστον 4 ώρες κάθε μέρα. 

Οι γυναίκες έχουν την τάση να περνούν περιόδους μακριά από την αγορά εργασίας συ-
χνότερα απ’ ότι οι άνδρες. Αυτές οι διακοπές στη σταδιοδρομία δεν επηρεάζουν μόνο τις
ωριαίες αποδοχές, αλλά έχουν επίσης αντίκτυπο στις μελλοντικές αποδοχές και συντάξεις.

Διαχωρισμός στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας: αυτό σημαίνει ότι σε μερικούς το-
μείς και επαγγέλματα, οι γυναίκες έχουν την τάση να υπερεκπροσωπούνται, ενώ σε άλλους
τομείς υπερεκπροσωπούνται οι άνδρες. Σε μερικές χώρες, τα επαγγέλματα που αναλαμβά-
νουν κυρίως γυναίκες, όπως η διδασκαλία ή οι πωλήσεις προσφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια
απ’ ότι επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως οι άνδρες, ακόμα και όταν χρειάζεται το
ίδιο επίπεδο εμπειρίας και εκπαίδευσης.

Οι μισθολογικές διακρίσεις, που αν και παράνομες, συνεχίζουν να ενισχύουν τη μισθολο-
γική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. n

Ο Τούσκ καλεί Σύνοδο Κορυφής 
για το μεταναστευτικό “Νούμερο 5”

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ κάλεσε άλλη μια σύνοδο κορυφή της ΕΕ για την
μεταναστευτική κρίση, η πέμπτη φέτος, αυτή τη φορά
στη Βαλέτα, στις 12 Νοεμβρίου. 

Η πολιτική για τη μετανάστευση έχει παράξει πολλές
αποφάσεις, αλλά έχει ελάχιστη εφαρμογή. Από τον Απρί-
λιο, οι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συ-

ναντήθηκαν τέσσερις φορές στις Βρυξέλλες. 
Αυτή τη φορά, φαίνεται ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιδιώκουν να φέρουν μαζί τους

αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να εγκρίνουν ένα δεσμευτικό κείμενο για την εκτα-
μίευση σημαντικής χρηματοδότησης προς τις χώρες της Αφρικής, προκειμένου να ανακου-
φιστεί η ΕΕ από τις μεταναστευτικές ροές.

Αλλά το πιο σημαντικό, είναι η έκτακτη σύνοδος κορυφής να οριστικοποιήσει μια συμ-
φωνία για να πληρώσει την Τουρκία δισεκατομμύρια ευρώ, σε αντάλλαγμα της συνεργα-
σίας της για την αναχαίτιση της κύριας ροής των προσφύγων προς την Ευρώπη, η οποία έρ-
χεται μέσω του εδάφους της. Το ποσό των 3 δις € έχει αναφερθεί και θεωρείται «ρεαλιστικό»
από τη Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ, αν και η Άγκυρα το θεωρεί ανεπαρκές.

Η Τουρκία έχει ζητήσει λεφτά, κατάργηση της βίζας και άνοιγμα των κεφαλαίων ένταξής
της στην ΕΕ.

Στο μεταξύ την ανάγκη να σταματήσει «η ανθρωποθυσία στο Αιγαίο που ντροπιάζει τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό», εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, στη διάρ-
κεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αφορμή την
αναχώρηση 30 μεταναστών από τη Συρία και το Ιράκ, για το Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο του
προγράμματος μετεγκατάστασης της Ε.Ε.

Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι 30 μπροστά στους χιλιάδες πρόσφυγες, είναι μια σταγόνα
στον ωκεανό. Επιδιώκουμε, όμως, αυτή η σταγόνα να γίνει ρυάκι και το ρυάκι ποτάμι αν-
θρωπιάς και κοινής ευθύνης, πρόσθεσε.

Τόνισε πως η Ελλάδα δεν είναι η πόρτα εισόδου στο διάδρομο των προσφυγικών ροών
αλλά μέρος του διαδρόμου. Η πόρτα εισόδου είναι η γειτονική Τουρκία. Σημείωσε πως οι αν-
θρώπινες αξίες προϋποθέτουν συνεργασία της Ε.Ε. με την Τουρκία ώστε η ταυτοποίηση και
η διαδικασία της μετεγκατάστασης να γίνεται από τις τουρκικές ακτές και όχι από τα ελλη-
νικά νησιά, ώστε να σταματήσει το καθημερινό ρίσκο και το δράμα της απώλειας των αν-
θρώπινων ζωών στα νερά του Αιγαίου.

Ανέφερε ακόμη πως σήμερα ξεκίνησε μια διαδικασία που εδράζει στις κοινές άξιες της Ε.Ε.
που είναι η αλληλεγγύη και ο διαμελισμός της ευθύνης. n

ΕΛΚ και Σοσιαλιστές σε σύγκρουση 
για την στάση έναντι της Μόσχας

Το Κέντρο Martens, η δεξαμενή σκέψης του κεντροδεξιού Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος, προέβη σε εκκλήσεις για τη διατήρηση των
κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, με την αιτιολογία ότι η Μόσχα
δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας του
Μινσκ.

Το συνέδριο με τίτλο «Παγιδευμένη στην πράξη: η Ρωσία και η (μη) εφαρμογή της συμ-
φωνίας του Μινσκ ΙΙ», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, είχε ως στόχο την προώθηση
δημοσιευμάτων που τονίζουν την απόδειξη της ρωσικής στρατιωτικής υποστήριξης για τους
αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Το έγγραφο που μοιράστηκε συνοψίζει στοιχεία για την παρουσία ρωσικού στρατιωτικού
εξοπλισμού στις ελεγχόμενες από τους αυτονομιστές περιοχές στην Ουκρανία. Βασίζεται σε
ανοικτές πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται η παρουσία του τανκ Τ-72B3. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα
τανκ στη Ρωσική Ομοσπονδία, που ήρθε στην υπηρεσία του ρωσικού στρατού το 2013.
Καμία άλλη χώρα εκτός από τη Ρωσία έχει αυτό το τανκ, και η παρουσία του στην Ουκρα-
νία θεωρείται ως η τελική απόδειξη της άμεσης συμμετοχής του ρωσικού στρατού.

Σε επίπεδο Ευρωβουλής, φαίνεται ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του κεντροδεξιού Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Η ευρωπαϊκή δεξιά τηρεί μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα ενώ οι Σοσιαλιστές
έχουν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη
πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού από το ΕΛΚ.

«Θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση ενός στρατού της ΕΕ πολύ πιο γρήγορα από
ό,τι πιστεύει ο κόσμος», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΚ Τζόζεφ Ντολ.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών φαίνεται να απορρίπτει την πρό-
ταση αυτή, «προς το παρόν».

Σε διάσκεψη τύπου ο Κνουτ Φλέκενσταιν, Αντιπρόεδρος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών,
δήλωσε τώρα δεν είναι η κατάλληλη ώρα να συζητήσουμε τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρα-
τού, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει τη Ρωσία.

Σε σχετική ερώτηση, ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ήταν σαφής. «Όχι. Είναι μια ιδέα που
πρέπει να συζητήσουμε. Δεν είναι κάτι νέο. Αλλά αν το συζητήσουμε τώρα θα δώσουμε μια
λανθασμένη εντύπωση ότι απαιτούνται πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις, και αυτό δεν ήταν
απαραίτητο».  n
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Λαγκάρντ: «Οι τιμές του πετρελαίου θα 
παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για χρόνια»

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου Κριστίν Λαγκάρντ κάλεσε τις χώρες του Κόλπου να
προχωρήσουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές για να αν-
τιμετωπίσουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου, για
τις οποίες προβλέπει ότι θα παραμείνουν σε χαμηλά επί-
πεδα «για χρόνια».

Απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους αφού συναντή-
θηκε στη Ντόχα με υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνερ-
γασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, Ομάν), η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι χώρες αυτές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα
να εξαρτώνται αποκλειστικά από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  715

Υπενθυμίζοντας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει επιβράδυνση στους ρυθ-
μούς ανάπτυξης των έξι χωρών στο 2,7% το 2016, έναντι 3,2% το 2015, η Λαγκάρντ είπε ότι
τα εισοδήματα των χωρών αυτών θα μειωθούν κατά 275 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015
σε σχέση με το 2014 εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

«Θεωρούμε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν στο σημερινό τους επίπεδο για
χρόνια και, κατά συνέπεια, οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου να πρέπει να
προχωρήσουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές», πρόσθεσε.  

Οι προσαρμογές στις οποίες αναφέρεται η Κριστίν Λαγκάρντ  περιλαμβάνουν «αυστηρό
έλεγχο» των δαπανών, κυρίως του δημοσίου τομέα,  καθώς και την ενθάρρυνση της ανά-
πτυξης του ιδιωτικού τομέα. n

Fed προετοιμάζει τις αγορές για αύξηση 
των επιτοκίων του δολαρίου τον Δεκέμβριο

Ικανοποιητική κρίνει την πορεία της αμερικανικής οι-
κονομίας η πρόεδρος της Federal Reserve, Τζάνετ Γέλεν,
η οποία διαπιστώνει ότι έχει περιοριστεί ο κίνδυνος επι-
βράδυνσης για τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.
Επικαλείται ως κύρια αιτία αισιοδοξίας τη βελτίωση
στην αμερικανική αγορά εργασίας και αφήνει ανοικτό
το ενδεχόμενο να αυξήσει η Fed τα επιτόκια του δολα-
ρίου, μετά σχεδόν μια δεκαετία, στην επόμενη συνε-

δρίαση της Τράπεζας, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου.
«Έχουμε μια οικονομία που ανακάμπτει, με την απασχόληση να ενισχύεται και τα εισοδή-

ματα να αυξάνονται», τόνισε η κ. Γέλεν μιλώντας στην επιτροπή χρηματοπιστωτικών του
Κογκρέσου.  Πράγματι, η συνολική εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας κρίνεται αρ-
κούντως ικανοποιητική: τον Οκτώβριο οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας βρίσκονταν στα χα-
μηλότερα επίπεδα των τελευταίων 42 ετών, ενώ επί 35 συναπτές εβδομάδες ανέρχονται σε
λιγότερες από 300.000, εν ολίγοις σε ένα επίπεδο που στις ΗΠΑ θεωρείται ότι αντανακλά μια
υγιή αγορά εργασίας.  

Παράλληλα, το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
στις ΗΠΑ. Όπως σχολιάζει σχετικό ρεπορτάζ των «Financial Times», η απόφαση της Fed για
αύξηση των επιτοκίων ακόμη και προτού ληφθεί προκαλεί αντιδράσεις στην παγκόσμια οι-
κονομία, με τα επενδυτικά κεφάλαια να εγκαταλείπουν τις αναδυόμενες οικονομίες και να
επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ και το δολάριο να ενισχύεται. n

Νέο stress test σε 53 ευρωπαϊκές τράπεζες
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) ανακοίνωσε ότι θα

υποβάλει σε δοκιμασίες αντοχής 53 τράπεζες, εκ των
οποίων οι 39 είναι τράπεζες της Ευρωζώνης και θα αξιολο-
γηθούν από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) της
ΕΚΤ. Οι γερμανικές τράπεζες που θα ελεγχθούν είναι 10, οι
περισσότερες απ’ ότι σε κάθε άλλο κράτος-μέλος και σε
αυτές συγκαταλέγονται οι Deutsche Bank, Commerzbank

και Volkswagen Financial Services.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τραπεζών, οι οποίες αθροιστικά καλύπτουν πάνω

από το 70% του τραπεζικού τομέα, θα χρησιμοποιηθούν από τις εποπτικές αρχές κατά την
ετήσια αξιολόγηση των τραπεζών «κατά την οποία λαμβάνονται αποφάσεις σε σχέση με το
κατάλληλο ύψος των κεφαλαίων και αξιολογούνται τα σχέδια κεφαλαιακής επάρκειας» σύμ-
φωνα με ανακοίνωση Τύπου της ΕΒΑ. 

Στη δοκιμασία αντοχής του 2014 οι τράπεζες έπρεπε να διατηρήσουν αναλογία κεφαλαίων
προς σταθμισμένα έναντι κινδύνου περιουσιακά στοιχεία άνω του 8%. Στο δυσμενές σε
νάριο η αναλογία είχε οριστεί στο 5,5%. Είκοσι τέσσερις από τις τράπεζες είχαν αποτύχει να
περάσουν τη δοκιμασία και είχαν κληθεί να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους κατά 24,6 δισ. ευρώ.
«Στόχος των πανευρωπαϊκών τεστ αντοχής είναι να παράσχουν στους επόπτες, τις τράπε-
ζες και στις αγορές κοινό αναλυτικό πλαίσιο ώστε να συγκρίνουν και να αξιολογούν με 
συνέπεια την αντοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών σε (οικονομικά) σοκ», σύμφωνα με την
EBA. n

«Κίτρινη κάρτα» σε Ισπανία και Γαλλία
«Κίτρινη κάρτα» έδειξε η Κομισιόν σε Ισπανία και

Γαλλία για την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμο-
γής, παρουσιάζοντας τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για
τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης για την
περίοδο 2015-2017. Η Μαδρίτη έχει δεσμευθεί έναντι
των Βρυξελλών για μείωση του ελλείμματος στο 4,2%
του ΑΕΠ φέτος (από 5,9% το 2014) και στο 2,8% το
επόμενο έτος. Ωστόσο, οι προβλέψεις της Επιτροπής

προβλέπουν έλλειμμα 4,7% φέτος και 3,6% για το επόμενο έτος, καθώς η κεντροδεξιά κυ-
βέρνηση Ραχόι χαλάρωσε τον κλοιό της λιτότητας με το βλέμμα στις εκλογές της 20ής Δε-
κεμβρίου.

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Λουίς ντε Γκίντος έσπευσε να υποβαθμίσει το «καμ-
πανάκι» από τις Βρυξέλλες, επιμένοντας ότι οι στόχοι για φέτος και το 2016 θα επιτευχθούν
και οι όποιες αποκλίσεις στο «μέτωπο» των κρατικών δαπανών θα αντισταθμιστούν από τα
φορολογικά έσοδα που αυξάνονται με ταχύτερους του προβλεπόμενου ρυθμούς.  

«Ίδια γεύση» και για τη Γαλλία, η οποία μειώνει μεν το δημοσιονομικό όπως έλλειμμα,
αλλά με πολύ βραδύτερους του υπεσχημένου ρυθμού.  Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Γαλλία
που έχει λάβει τρεις παρατάσεις για να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του
ΑΕΠ που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν θα κατορθώσει να συμμορφωθεί έως το
2017 όπως είχε δεσμευθεί, αφού το έλλειμμα τότε προβλέπεται στο 3,3% του ΑΕΠ έναντι
στόχου για έλλειμμα 2,8%. n

Συνταγματική αναθεώρηση 
ζήτησε ο Ερντογάν

Η πολιτική του κυριαρχία, που εκφράστηκε στις τελευταίες
βουλευτικές εκλογές άνοιξε διάπλατα την πόρτα για τα σχέ-
δια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που με πρόσχημα τον εκσυγ-
χρονισμό των συνταγματικών κανόνων επιδιώκει την αύξηση
των προεδρικών εξουσιών στην χώρα. 

«Ελπίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καθίσουν
στο ίδιο τραπέζι και θα το εξετάσουν. Οποιοσδήποτε αντιστέκεται στην λαϊκή θέληση για ένα
νέο σύνταγμα κι επιχειρεί να το αποτρέψει θα τεθεί υπόλογος στις επόμενες εκλογές, ύστερα
από τέσσερα χρόνια», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αν και ο ηγέτης της Τουρκίας δεν αναφέρθηκε ρητά στις προεδρικές εξουσίες, στενοί συ-
νεργάτες του δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνειών. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του
αναπληρωτή πρωθυπουργού Γιαλτσίν Ακτογκάν και του εκπροσώπου Τύπου του Τούρκου
προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν. Ο μεν πρώτος δήλωσε ότι «η θέσπιση εκτελεστικής προεδρίας
της Δημοκρατίας (ώστε ο πρόεδρος να μην έχει μόνο συμβολικές και ρυθμιστικές αρμοδιό-
τητες) είναι ένα ζήτημα εξίσου σημαντικό με εκείνο του νέου συντάγματος για την ανάπτυξη
της Τουρκίας», ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι «αν οι προβλεπόμενες διαδικασίες απαιτούν δη-
μοψήφισμα, τότε πρέπει να προχωρήσουμε σε δημοψήφισμα. Η εκτελεστική προεδρία δεν
αφορά το προσωπικό μέλλον του προέδρου. Έχει ήδη κερδίσει τη θέση του στα βιβλία της
Ιστορίας. Το βασικό κίνητρο είναι να κάνουμε την Τουρκία όσο γίνεται περισσότερο αποτε-
λεσματική». n

Σόιμπλε: Έχει και τα όρια της η Ευρώπη
για στήριξη των προσφύγων

Η Γερμανία είναι πολύ πρόθυμη να βοηθήσει, αλλά δεν
μπορεί να δεχθεί όλους όσοι επιθυμούν να έρθουν, τόνισε ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και
ζήτησε να σταλεί σαφές μήνυμα προς τις χώρες προέλευσης
των προσφύγων, επικρίνοντας, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι, όπως είπε, δίνει την

«λάθος εικόνα» ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.
«Είμαστε πολύ πρόθυμοι για βοήθεια. Αυτό άλλωστε το αποδείξαμε. Αλλά και οι δικές

μας δυνατότητες έχουν όρια, όπως και οι δυνατότητες της Ευρώπης. Πρέπει με κάποιον
τρόπο να καταστήσουμε σαφές ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την προθυμία μας για
βοήθεια και την δυνατότητά μας για υποδοχή, μόνο εάν λάβουμε υπόψη μας και τις δυνα-
τότητές μας», δήλωσε ο κ. Σόιμπλε σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τη-
λεόρασης ARD. 

«Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την Γερμανία για έλλειμμα αλληλεγγύης. Δεν πρέπει
να προσπαθούμε να ρίξουμε την ευθύνη ο ένας στον άλλον (...) Πρέπει να στείλουμε κα-
θαρά μηνύματα. Βρισκόμαστε κοντά το όριο των δυνατοτήτων μας», συνέχισε ο κ. Σόιμπλε.

«Πρόκειται για μια από τις πραγματικά μεγάλες προκλήσεις για την Ευρώπη, αλλά αν τα
καταφέρει, αυτό θα είναι και απόδειξη του γιατί ακριβώς χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Ως
έθνη-κράτη μόνοι μας, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να καταφέρουμε την πρόκληση
της παγκοσμιοποίησης. Η Ευρώπη πρέπει όμως να γίνει πιο ικανή για δράση», δήλωσε. n
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Διάκριση της Κύπρου  ως καλύτερος Προορισμός για Υπεύθυνο Τουρισμό
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ο Κυπριακός Οργανισμός Του-

ρισμού παρέλαβε τη διάκριση “Silver Award” στην κατηγο-
ρία «Καλύτερος Προορισμός για Υπεύθυνο Τουρισμό» στη
λαμπρή τελετή “World Responsible Tourism Awards” που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Λονδίνο,
στo πλαίσιο της μεγάλης τουριστικής έκθεσης WTM (World
Travel Market).

O στόχος των “World Responsible Tourism Awards” είναι
να αναγνωριστούν, εμπνευστούν και βραβευθούν φορείς που
εμπλέκονται με τον αειφόρο τουρισμό. Οι βραβευθέντες επι-
λέγονται από ομάδα φημισμένων εμπειρογνωμόνων. Η δια-
δικασία επιλογής είναι αυστηρή και βασίζεται:

1. Σε αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά πραγματικές αλ-
λαγές και θετικές επιδράσεις ή μείωση των αρνητικών επι-
δράσεων.

2. Στη διαπίστωση βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να
υιοθετηθούν και αναπαραχθούν στον τομέα παγκόσμια.

3. Σε νέες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν.
4. Στο έργο επιχειρήσεων και φορέων που όχι μόνο κάνουν

οι ίδιοι καλή δουλειά, αλλά αποτελούν παράδειγμα προς μί-
μηση και επιδρούν θετικά στους συνεργάτες τους.

5. Στην αντίληψη και ανάληψη από πλευράς φορέων της
ευθύνης για μια μακρά διαδικασία με οικονομικές, κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, έχοντας ως όραμα τη
μακροπρόθεσμη επιτυχία βασισμένη σε μελλοντικούς στό-

χους και σχέδια.
6. Στη ξεκάθαρη δέσμευση για θετικές αλλαγές σε τοπικές

κοινωνίες, οικονομίες, κουλτούρες και περιβάλλον. 
Κατά το 2015, ο αριθμός των υποψηφίων ήταν ιδιαίτερα

ψηλός αφού ξεπέρασαν τους 500, σε 13 κατηγορίες, γεγο-
νός που καθιστά τη βράβευση της Κύπρου ακόμα πιο ση-
μαντική. 

Ο ΚΟΤ έλαβε την απόφαση να υποβάλει αίτηση, κατόπιν
ενθάρρυνσης από μεγάλες, ανά τον κόσμο, φυσιογνωμίες
της τουριστικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ταξιδιών.

Η βράβευση στην κατηγορία «Καλύτερος Προορισμός για
Υπεύθυνο Τουρισμό» δίνεται σε τουριστικούς προορισμούς
που μπορούν να εμπνεύσουν και να επιδράσουν για υπεύ-

θυνο τουρισμό. Αυτή η κατηγορία απευθύνεται σε προορι-
σμούς που βάζουν τις μοναδικές κοινωνίες και το περιβάλ-
λον τους στο επίκεντρο μιας συναρπαστικής και αξέχαστης
τουριστικής εμπειρίας, σε μέρη που αξιοποιούν τον τουρι-
σμό για να βελτιώσουν τους τόπους που ζει ή επισκέπτεται
ο κόσμος. Είτε πρόκειται για χωριό, μικρή ή μεγάλη πόλη,
επαρχία, ή χώρα, η συγκεκριμένη κατηγορία ψάχνει για μέρη
που εμπνέουν και προβάλλουν υπεύθυνες τουριστικές εμ-
πειρίες, μέρη όπου οι ευχάριστες εμπειρίες συνυπάρχουν με
την προστασία του προορισμού. 

Οι κριτές ψάχνουν για προορισμούς με δέσμευση και ευ-
ρεία ολοκληρωμένη προσέγγιση για υπεύθυνο τουρισμό που
εμπνέει, συναρπάζει και αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης
πρακτικής για άλλους προορισμούς ανά το παγκόσμιο.

Η σημαντική βράβευση για την Κύπρο, μέσα από την
οποία αναγνωρίζεται η συνεχής δέσμευση της χώρας για 
δημιουργία ενός αειφόρου τουριστικού προϊόντος, υποβοη-
θήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πενταετή συνεργασία 
του ΚΟΤ με το Travel Foundation του Ηνωμένου Βασιλείου
και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI). 

Η βράβευση παρέχει ενθάρρυνση και δύναμη για συνέχιση
των προσπάθειών για δημιουργία και καθιέρωση προϊόντων
και υπηρεσιών, έχοντας ως όραμα την μακροπρόθεσμη δια-
σφάλιση της βιωσιμότητας της Κύπρου ως τουριστικού προ-
ορισμού. n

Αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν Ρωμαϊκά στοιχεία στη Νέα Πάφο
Ολοκληρώθηκε από

την Αρχαιολογική Απο-
στολή του Σύδνεϋ, ερευ-
νητική περίοδος 2015
στον αρχαιολογικό
χώρο του Ελληνιστι-
κού-Ρωμαϊκού θεάτρου
της Νέας Πάφου, το

οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ. Η αυστραλιανή ομάδα ανασκάπτει τη θέση αυτή
εδώ και δύο δεκαετίες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ομάδα
διεξήγαγε επισκόπηση και χαρτογράφηση των καταλοίπων
των Ρωμαϊκών κιονοστοιχιών της αρχαίας πόλης.

Η αυστραλιανή ομάδα έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει το
αρχαιότερο θέατρο της Κύπρου, το οποίο χρησιμοποιείτο 

ως χώρος παραστάσεων και άλλων θεαμάτων από το 300
π.Χ. μέχρι την τελική του καταστροφή από σεισμούς το 365
μ.Χ. Οι πιο πρόσφατες ανασκαφές επιχειρούν να κατανοή-
σουν τη θέση του αρχαίου θεάτρου εντός του ευρύτερου
αστικού ιστού της πόλης, κυρίως μέσω της διερεύνησης των
γύρω κτηρίων, μεταξύ των οποίων και ένα νυμφαίο του 2ου
αι. μ.Χ. 

Από τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν τμήματα από γρανι-
τένους κίονες λαξευμένους σε γρανίτη από την Τρωάδα της
σημερινής Τουρκίας, γεγονός που αντανακλά τις εμπορικές
δραστηριότητες που αφορούσαν οικοδομικά υλικά που προ-
ορίζονταν για μνημειακά οικοδομήματα κατά τη Ρωμαϊκή
περίοδο. Οι γρανιτένιοι κίονες από την Τρωάδα είναι γνω-
στοί σε όλη την Μεσόγειο, γεγονός που μαρτυρεί ότι, η Νέα
Πάφος, ως η πρωτεύουσα της Κύπρου κατά την περίοδο

αυτή, θα κοσμείτο με αρχιτεκτονικά στοιχεία που να φανέ-
ρωναν τη ρωμαϊκή δημόσια τάξη. 

Από τους χώρους που ανασκάφηκαν κρίνεται ότι, δρόμος
με κιονοστοιχίες έτρεχε από το λιμάνι της Πάφου από βορρά
προς νότο και ότι ο λιθόστρωτος δρόμος στην περιοχή του
θεάτρου ήταν επίσης με κιονοστοιχίες και αντιπροσώπευε
τον βασικό δρόμο της Νέας Πάφου που έτρεχε από ανατολάς
προς δυσμάς, από την πύλη της αρχαίας πόλης προς το ση-
μερινό αρχαιολογικό πάρκο. 

Αναμένεται ότι, οι μελλοντικές ανασκαφές του δρόμου
στα νότια του θεάτρου θα αποκαλύψουν περισσότερα θραύ-
σματα κιόνων, ενώ τυχόν ανακάλυψή τους στη θέση τους (in
situ) θα φανερώσει τις αποστάσεις που διατηρούσαν μεταξύ
τους. n

Ολοκληρώθηκε η συντήρηση της εκκλησίας 
του Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη  

Πραγματοποιείται στις 11 π.μ. το ερχόμενο Σάβ-
βατο στον κατεχόμενο  Κορμακίτη ειδική τελετή για
τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης της παλιάς
Μαρωνιτικής Εκκλησίας  του Αγίου Γεωργίου.  Η τε-
λετή διοργανώνεται από τον Αρχιεπίσκοπο των Μα-
ρωνιτών Youssef Sueif, τη δικοινοτική Τεχνική Επι-
τροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του
ΟΗΕ  «Συνεταιρισμός για το Μέλλον».  

Η παλιά Μαρωνιτική  Εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου, η οποία κτίστηκε το 16ο αιώνα, βρίσκεται  μέσα στο Μοναστήρι καλογραιών του χω-
ριού Κορμακίτη. ΄Ηταν για δεκαετίες η κυριότερη εκκλησία  της κοινότητας  Κορμακίτη
μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα όταν κτίστηκε η νέα εκκλησία του Αγίου  Γεωργίου που είναι
σήμερα η κυριότερη εκκλησία της κοινότητας.  

Μελέτες που έγιναν από τρικοινοτική επιτροπή κατέδειξαν τις ανάγκες για οικοδομική
στήριξη της εκκλησίας στα θεμέλια, και την τοιχοποιία, το πάτωμα και την οροφή, όπως και
την ανάγκη για ανοικοδόμηση  καμπαναριού και για τοπιοτέχνηση. 

Τα έργα συντήρησης  κάλυψαν τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν, κατασκευάστηκαν απο-
χετεύσεις, τοποθετήθηκαν νέα μάρμαρα, αντικαταστάθηκαν οι φθαρμένες θύρες, κατα-
σκευάστηκε καμπαναριό και τοποθετήθηκε νέα καμπάνα και αναβαθμίστηκε ο χώρος της
αυλής και οι προσβάσεις προς την εκκλησία. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με ποσό 195.000
ευρώ. n

Συνέδριο «Ιστορία και Λογοτεχνία 
του Αγώνα 1955-1959» 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ερευνητικό Κέν-
τρο Νεοελληνικών Σπουδών-Σπουδαστήριο «Πετρώνδα»,
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας, διοργανώνουν Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο, με θέμα «Ο Αγώνας του 1955-1959 μέσα από τη Λο-
γοτεχνία και την Ιστορία» με αφορμή 60 χρόνια από τον
Αγώνα. 

Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την μεθεπό-
μενη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015, στις 7.30 μ.μ., στην Αί-
θουσα Καστελλιώτισσα (Πύλη Πάφου) στη Λευκωσία. Κατά

την τελετή έναρξης, θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο Πρέ-
σβης της Ελλάδας στην Κύπρο και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εναρκτήριες
ομιλίες θα γίνουν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Ξυδάκης,
με τίτλο «Με τ’ άνθη της, με τις σημαίες της, με τις πληγές της. Απόηχος των δύο πρώτων
χρόνων του Αγώνα στην πνευματική ζωή της Ελλάδος» και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου
του Λονδίνου Robert Holland, με τίτλο “Britain and the Cyprus Revolt, 1954-1959: Some
reflections”. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με την ομάδα του Ευαγόρα Καραγιώργη.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν το επόμενο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, ενώ την
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στον Αχυρώνα
Λιοπετρίου στις 10.30 π.μ. – 11.30 π.μ., όπου, παράλληλα, θα γίνουν αναγνώσεις λογοτε-
χνικών κειμένων του Αγώνα από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 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. Φαινόμενο που παρατηρείται και σε ποδο-
σφαιρικούς αγώνες (γεν.) – Μόριο απορίας.
2. Τίτλος όπερας του Μπελίνι – Μίκαελ …:
Γκανέζος μέσος του ΠΑΟ.
3. Δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον – Ελληνίδα
τραγουδίστρια.
4. Συνθετικό ονομασίας χορού – Επίσημη
βραδινή δεξίωση.
5. Συντομογραφία συλλογικού σώματος της
ΠΑΣΥΔΥ – Το εθνικό ποτό των Ρώσων –
Μόριο που επιτείνει την εναντίωση.
6. Έχουν ως δεδομένο κάτι.
7. Πρόσωπο της Ιρλανδικής μυθολογίας – Υποδηλώνει αποδοχή.
8. Ο καθορισμός της τιμής – Αναβλύζει από πηγή.
9. Πολιτικό κόμμα – Δεν υστερούν (πληθ.).
10. … Λειβαδίτης: στιχουργός – Μετρική μονάδα όγκου.
11. Ήταν ο σοφιστής Ιππίας – Τραγωδία του Σοφοκλή.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Καθαρή – Γυναικείο όνομα.
2. Παλιά ταινία του Κόπολα με τον Μάρλο Πράντο – Ισπανός σταρ της αντισφαίρισης.
3. Παραπλανητικό τέχνασμα – Τζάμπα και …: χωρίς σοβαρό λόγο.
4. Σύνδεσμος – Ανήκουν στην κύρια ομάδα (πληθ.).
5. Είδος ψαριού – Υπάρχουν στο … σόι.
6. Φωτεινές γραμμές που εκπέμπονται από φωτοβόλο σώμα (αρχ.).
7. Πρόθεση – Αλ …: Μουσουλμανικό τέμενος – Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
8. Η οπαδός γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας.
9. Η μασκότ των 22ων Ολυμπιακών Αγώνων – Πρόθεση που συνήθως δηλώνει αντικατά-
σταση ή ανταπόδοση.
10. …… Γκουαρδιόλα: προπονητής της Μπάγερν – Την ίδια ακριβώς ημέρα.
11. Μεταφορικά το κοκκίνισμα προσώπου – Κάποιοι τον έχουν στο … μανίκι.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Με βάση τον Νόμο Ν. 188(Ι)/2014
που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις

12 Δεκεμβρίου 2014, ο οποίος τροποποιεί
τους περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους,
η μεταβατική διάταξη που αφορά στην έκ-
δοση άδειας σε «εξ επαγγέλματος τεχνίτες
οχημάτων», καταργείται την 30η Νοεμβρίου
2015.

Η εν λόγω διάταξη, προνοεί ότι, όσοι απο-
δεδειγμένα ασκούσαν επάγγελμα ειδικότη-
τας που καθορίζεται στους Νόμους, πριν από
την 7η Απριλίου 2006, μπορούν να αδειοδο-
τηθούν ως «εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχη-
μάτων».

Από την 1η Δεκεμβρίου 2015, για να εξα-
σφαλίσει άδεια κάθε εξ επαγγέλματος τεχνί-
της οχημάτων, θα πρέπει (α) να κατέχει ακα-
δημαϊκά προσόντα, (β) να έχει πείρα υπό την
επίβλεψη αδειοδοτημένου τεχνίτη οχημάτων
και (γ) αν κατέχει ακαδημαϊκό προσόν, μέχρι
και απολυτήριο Τεχνικής Σχολής, να επιτύ-
χει σε γραπτή εξέταση.

Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία ασκού-
σαν το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων
πριν από την 7η Απριλίου 2006 και επιθυ-
μούν να αδειοδοτηθούν ως εξ επαγγέλματος
τεχνίτες οχημάτων, προτρέπονται να υποβά-
λουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, πρόσωπο το οποίο, ασκεί
το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων χωρίς
να κατέχει ισχύουσα άδεια, διαπράττει ποι-
νικό αδίκημα.

Πληροφοριακά, οι ειδικότητες που καθο-
ρίζονται στους Νόμους είναι:

1. Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
2. Μηχανικός αυτοκινήτων

3. Μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσι-
κλετών

4. Τεχνίτης αμαξωμάτων (ισιωτές)
5. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων
6. Τεχνίτης βαφής
7. Τεχνίτης ελαστικών
8. Τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος

διεύθυνσης
9. Τεχνίτης κλιματισμού
10. Τεχνίτης οργάνων
11. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυ-

σαερίων
12. Τεχνίτης ψυγείων (ραδιατέρ). 

Ενδιαφέρει κι’ αυτό

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Οκτώβριο 2015 σημείωσε αύξηση
0,59 μονάδες ή 0,52% και έφτασε

στις 115,11 μονάδες σε σύγκριση με 114,52
τον Σεπτέμβριο 2015. Αυτό οφείλεται κυ-
ρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων ειδών
ένδυσης και υπόδησης και ορισμένων φρέ-
σκων λαχανικών. Μειώσεις σημειώθηκαν
στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των
πετρελαιοειδών.

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2015 μει-

ώθηκε με ρυθμό -2,5% όπως και τον Σεπτέμ-
βριο 2015. Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός τον
Οκτώβριο 2014 μειώθηκε με ρυθμό -0,5%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
2015, ο Δείκτης σημείωσε μείωση -2,2% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2014.

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

Άνοδος τιμαρίθμου 0,52%

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ενδια-
φέρονται για αγορά υπηρεσιών Θε-
ραπευτών μέσω Τέχνης για προ-

γράμματα που πιθανόν να οργανωθούν
στους τομείς της Εικαστικής Θεραπείας,
Δραματοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας και
Χοροθεραπείας σε διάφορες Δομές / Μονά-
δες των Υπηρεσιών (Ενδονοσοκομειακής
Νοσηλείας, Κέντρα Ημέρας, Κοινοτικά Κέν-
τρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Ουσιοε-
ξαρτήσεων), εντός του 2016. Τα προγράμ-
ματα θα είναι κατά κανόνα ομαδικά, θα αμεί-
βονται με €22 την ώρα και θα διαρκέσουν
ένα (1) έτος (2016).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβά-
λουν σχετική επιστολή με βιογραφικό και
αντίγραφα των σχετικών πτυχίων / διπλω-
μάτων, μαζί με βεβαιώσεις ότι τα προσόντα
αυτά επαρκούν για άσκηση του επαγγέλμα-
τος στη χώρα σπουδών. Οι αιτήσεις θα πρέ-
πει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα,
23/11/2015 στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομείο Αθαλάσσας,
1452 Λευκωσία, υπόψη κας Χρύσως Γεωρ-
γίου, Διοικητικού Λειτουργού.

Περισσότερες πληροφορίες: Χρύσω Γεωρ-
γίου, τηλ. 22402103. n

Αγορά Υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Η Επιτροπή Γιούνκερ ανακοινώνει το δεύτερο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της,
παραμένοντας επικεντρωμένη στην υλοποίηση 10 προτεραιοτήτων

Στις 27 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργα-
σίας της για το 2016. Πρόκειται για το

δεύτερο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής
Γιούνκερ, το οποίο επαναβεβαιώνει τη δέ-
σμευση της Επιτροπής να υλοποιήσει τις
δέκα πολιτικές προτεραιότητες που ορίζον-
ται στις Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές
της. Η προετοιμασία του προγράμματος ερ-
γασίας ξεκίνησε με την ομιλία για την Κατά-
σταση της Ένωσης, που εκφώνησε ο πρό-
εδρος Γιούνκερ ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου, και την
Επιστολή Προθέσεων που απέστειλε μαζί με
τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς στους
προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου την ίδια ημέρα. Αποτε-
λεί δε συνέχεια του εποικοδομητικού διαλό-
γου που είχε η Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρό-
γραμμα εργασίας καλεί το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο να συμβάλουν
στην επίτευξη γρήγορων και ουσιαστικών
αποτελεσμάτων στους σημαντικότερους το-
μείς πολιτικής.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, υπενθύμισε
πως πριν από ένα χρόνο, η Επι-
τροπή έκανε ένα νέο ξεκίνημα,
αναλαμβάνοντας τη δέσμευση
να εστιάσει την προσοχή της
στα θέματα μείζονος σημασίας,
στα οποία οι πολίτες περιμέ-
νουν από την ΕΕ να συμβάλει
με καθοριστικό τρόπο.  Σήμερα,
πρόσθεσε, προχωρούμε στα
επόμενα βήματα για την υλο-
ποίηση αυτών των πολιτικών
προτεραιοτήτων. Το επόμενο έτος θα προ-
ταθούν πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης, την τόνωση της
απασχόλησης και της ανάπτυξης, την ενδυ-
νάμωση της ενιαίας αγοράς, την εμβάθυνση
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,
την εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης,
τη διασφάλιση υψηλών κοινωνικών προτύ-
πων και την προώθηση της οικονομικής, κοι-
νωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Δεν είναι ώρα για να εφησυχάζουμε: οι πο-
λίτες θα κρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από
το αν παράγει αποτελέσματα σε σχέση με τις
κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

σήμερα οι κοινωνίες μας. Γι' αυτό, καλούμε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-
λιο να δώσουν προτεραιότητα στο νομοθε-
τικό έργο για τις πιο επείγουσες προτάσεις
μας.

Μεταξύ άλλων το φετινό πρόγραμμα ερ-
γασίας περιλαμβάνει και υιοθέτηση κοινής
προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστα-
σίας, υψηλά κοινωνικά και εργασιακά πρό-
τυπα, ενεργειακή ασφάλεια, ακμάζουσα οι-
κονομία προς όφελος όλων, και μια μετανα-
στευτική πολιτική που να αντικατοπτρίζει τις
κοινές αξίες.

Οι νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 είναι:

• Πρωτοβουλίες για την Καλύτερη Διαχεί-
ριση της Μετανάστευσης και προτάσεις για
τη Διαχείριση των Συνόρων

• Υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγο-
ράς, συνέχεια της Στρατηγικής για την Ενι-
αία αγορά, μια Διαστημική Στρατηγική για
την Ευρώπη, και ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο
Δράσης στον τομέα της Άμυνας

• Μια Κυκλική Οικονομία, επόμενα βή-
ματα για ένα Βιώσιμο Ευρωπαϊκό Μέλλον,
καθώς και νομοθεσία για την εφαρμογή της
Ενεργειακής Ένωσης

• Μια Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την
Ευρώπη, ένα Νέο Ξεκίνημα για τους Εργα-
ζόμενους Γονείς, και έναν Πυλώνα Κοινωνι-
κών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εμβάθυν-
σης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένω-
σης

• Δέσμη μέτρων για τη Φορολόγηση των
Εταιρειών και Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ.

Άλλες βασικές πρωτοβουλίες για το 2016
αφορούν την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ατζέντας για την Ασφάλεια, την παρακο-
λούθηση της Εμπορικής και Επενδυτικής
Στρατηγικής και την Έκθεση των Πέντε
Προέδρων για την Εμβάθυνση της Οικονο-

μικής και Νομισματικής Ένωσης,
καθώς και τη συμβολή της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Παγκόσμια
Στρατηγική για την Εξωτερική Πολι-
τική και την Πολιτική Ασφάλειας. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιά-
σει επίσης τα αποτελέσματα της εν-
διάμεσης αξιολόγησης του Πολυε-
τούς Δημοσιονομικού Πλαισίου
καθώς και μια στρατηγική για την
καλύτερη εστίαση του προϋπολογι-

σμού στην παραγωγή αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα REFIT της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθεί να είναι κα-
τάλληλη για τους σκοπούς που θεσπίστηκε
και ότι αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα. Στόχος του είναι να κρατά τη νομο-
θεσία της ΕΕ απλή και αποτελεσματική, να
απομακρύνει τις περιττές επιβαρύνσεις και
να προσαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία
χωρίς να θέτει όμως σε κίνδυνο την επίτευξη
των φιλόδοξων πολιτικών μας στόχων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει επί-
σης την απόσυρση ή την τροποποίηση 20 εκ-

κρεμών νομοθετικών προτάσεων που δεν
συνάδουν με τις πολιτικές της προτεραιότη-
τες, δεν έχουν καμία προοπτική έγκρισης, ή
έχουν αλλοιωθεί τόσο μέσω της νομοθετι-
κής διαδικασίας που δεν δύνανται πλέον να
εκπληρώσουν τους αρχικούς τους στόχους.
Οι προτάσεις αυτές θα αποσυρθούν εντός 6
μηνών, το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου
2016.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδί-
δει ένα πρόγραμμα εργασίας, το οποίο περι-
λαμβάνει τον κατάλογο με τις δράσεις που
πρόκειται να αναλάβει τους επόμενους δώ-
δεκα μήνες. Το πρόγραμμα εργασίας ενημε-
ρώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχε-
τικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις για νέες
πρωτοβουλίες, την απόσυρση εκκρεμών
προτάσεων και την επανεξέταση της ισχύου-
σας νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν καλύπτει τις
τρέχουσες εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματο-
φύλακα των Συνθηκών και για την επιβολή
της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε τις τακτικές
πρωτοβουλίες που εγκρίνει κάθε χρόνο.

Η προετοιμασία του προγράμματος εργα-
σίας για το 2016 εμπλουτίστηκε από τις δια-
βουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο βάσει της Επιστολής Προ-
θέσεων που εστάλη από τον πρόεδρο Γιούν-
κερ και τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς
στις 9 Σεπτεμβρίου μετά την ομιλία για την
Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ξεκάθαρα
στο Πρόγραμμα Εργασίας της τα θέματα
προτεραιότητας όπου επιθυμεί να σημει-
ώσουν την ταχύτερη δυνατή πρόοδο τα δύο
νομοθετικά όργανα, προκειμένου να απο-
δώσουν γρήγορα αποτελέσματα για τους
Ευρωπαίους πολίτες. n

• Πρωτοβουλίες για καλύτερη διαχείριση
του μεταναστευτικού στην Ευρώπη.

• Υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας
υψηλά κοινωνικά - εργασιακά προϊόντα.

• Βιώσιμο Ευρωπαϊκό Μέλλον
και νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη.

Διαμέρισμα στο Παραλίμνι



H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Αναλλοίωτη παρέμεινε η κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα με την συμπλήρωση και της 10ης αγωνιστι-
κής, αφού οι πρωτοπόροι νε μεν δεν κέρδισαν τους

αντιπάλους τους και έχασαν βαθμούς, όμως διατήρησαν τις
θέσεις τους, αφού δεν απειλήθηκαν από κάποια άλλη
ομάδα… 

Στην κορυφή εξακολουθεί να είναι ο ΑΠΟΕΛ που έφερε
2-2 στο αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνοια και έχει 25 βαθμούς.
Στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ η Ανόρθωση και η ΑΕΚ συμ-
βιβάστηκαν στην ισοπαλία 1-1 και έτσι οι Λαρνακείς διατή-
ρησαν για ακόμη μία αγωνιστική την 12η θέση με 23 βαθ-
μούς, ενώ η Ανόρθωση μοιράζεται την 3η θέση με τον Απόλ-
λωνα με 21 βαθμούς.

Η ομάδα της Λεμεσού δεν εκμεταλλεύτηκε το στραβοπά-
τημα  του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΚ και έμεινε στη λευκή ισο-
παλία (0-0) με τον Ερμή Αραδίππου και έτσι έχασε πολύτιμο
έδαφος να τους πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα και να μειώσει ακόμα περισσότερο
τη βαθμολογική τους διαφορά. Ήταν η ομάδα που είχε το πιο
εύκολο παιχνίδι και μάλιστα στο Τσίρειο στην 10η αγωνι-
στική όμως… παραπάτησε. 

Την έκπληξη για ακόμα μια αγωνιστική την πέτυχε ο Άρης,
αφού συνέχισε την ανοδική του πορεία προς τα ψηλά δώ-
ματα του βαθμολογικού πίνακα και μάλιστα πέρασε για
πρώτη φορά φέτος στην 7η θέση μετά την τέταρτη συνεχό-
μενη του επιτυχία. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε ο Εθνικός και
μάλιστα στο Δασάκι με 1-2, σκορπώντας την απέραντη χαρά
στους φίλους του, που βλέπουν την ομάδα τους να είναι
τραίνο χωρίς… φτερά!

Στις νίκες επανήλθαν οι ομάδες της Νέας Σαλαμίνας και
της Δόξας Κατωκοπιάς, αφού κέρδισαν την Ένωση Παραλι-
μνίου με 3-1 και ΑΕΛ 2-1 αντίστοιχα και βελτίωσαν σημαν-
τικά τις βαθμολογικές τους θέσεις, με την ομάδα του Βαρω-
σιού να είναι στην 5η θέση με 16 βαθμούς, όσους έχει και η
Ομόνοια και τη Δόξα μόνη στην 8η θέση με 12 βαθμούς.
Αντίθετα τα αισθήματα για την ΑΕΛ που παρέμεινε για μια
αγωνιστική στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού με μόνο
οκτώ βαθμούς, όσους έχει η Ένωση και ο Εθνικός Άχνας.

Στο ‘Τάσος Μάρκου’ η ουραγός Αγία Νάπα δεν κατάφερε
να δαμάσει την ομάδα της Πάφου και συμβιβάστηκε στην
ισοπαλία 1-1. Αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα η Πάφος να απο-
δεσμεύσει από τον πάγκο της τον Σοφοκλή Σοφοκλέους.
Γκολ και θέαμα στο αιώνιο ντέρμπι

Τέσσερα γκολ, δοκάρι, πέναλτι, ευκαιρίες, δυνατές μονο-
μαχίες, έντεκα κίτρινες κάρτες, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ πρό-
σφεραν ένα πολύ καλό αιώνιο ντέρμπι, απόλαυση περισσό-
τερο για τους ουδέτερους φιλάθλους, αφού σίγουρα ‘πράσι-
νοι’ και ‘πορτοκαλί’ δεν μένουν ικανοποιημένοι και τελικά
συμβιβάστηκαν στο 2-2. Οι δύο ομάδες έπαιζαν για τη νίκη
και θα μπορούσαν να την κατακτήσει οποιαδήποτε.  Μαργ-
κάσας, Σέρινταν και Καβενάγκι τα γκολ με τους ‘πράσινους’
να προηγούνται, τους ‘πορτοκαλί’ να ισοφαρίσουν και να
προηγούνται με 1-2.

Η Ομόνοια στα τέσσερα ντέρμπι που έδωσε (Ανόρθωση,
Απόλλων, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ) έφερε τρεις ισοπαλίες και έχασε
εκτός με την ΑΕΚ στο ΓΣΖ με 2-1.

Ο ΑΠΟΕΛ στα δύο ντέρμπι που έδωσε μέχρι στιγμής με
ΑΕΚ εκτός και Ομόνοια έφερε ισάριθμες ισοπαλίες 2-2.
Δεν τη χαλά η ισοπαλία την ΑΕΚ

Πέρασε από την πιο δύσκολη έδρα στο πρωτάθλημα χωρίς
να χάσει η ΑΕΚ, στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ με αντίπαλο
την Ανόρθωση (1-1) και αυτό τη γεμίζει με αυτοπεποίθηση
για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ έχει πλέον ένα πιο βατό πρόγραμμα στις επόμενες
πέντε αγωνιστικές, αφού αν εξαιρέσουμε το ντέρμπι της 12ης
αγωνιστικής με τον Απόλλωνα που θα γίνει στο Τσίρειο, η
ομάδα της Λάρνακας θα παίζει στο ΓΣΖ με αντιπάλους θεω-
ρητικά στα μέτρα της, όπως με την Αγία Νάπα (11η αγωνι-
στική), τον Ερμή (13η αγωνιστική), την Πάφο (14η αγωνι-
στική)  και τη Δόξα (15η αγωνιστική) πριν το μεγάλο ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ στην 16η αγωνιστική στο ΓΣΠ. Μετά το παι-
χνίδι με τον Απόλλωνα, η ΑΕΚ θα έχει τρία σερί ματς στο
ΓΣΖ κι αν καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, τότε θα

έχει κάνει σημαντικό βήμα για πα-
ραμονή της στα ψηλά…

Δεν ήταν αρκετή η βελτίωση της
Ανόρθωσης απέναντι στην ΑΕΚ
ώστε να έρθει η νίκη. Η ομάδα
τους Πάους έμεινε στην ισοπαλία,
έχοντας γενικά μέτρια απόδοση
στο πρώτο μέρος και καλύτερη στο
β΄ ημίχρονο. Ο Κουλούρης, ο
οποίος για μια ακόμη φορά προερ-
χόμενος από τον πάγκο έδωσε
λύση. Το έκανε με την Πάφο, το
έκανε και με την ΑΕΚ.

Για την ομάδα της Λάρνακας,
που προηγήθηκε στο σκορ, το
τέρμα πέτυχε ο Άλβες που σκό-
ραρε για τρίτη συνεχόμενη αγωνι-

στική και ανέβηκε στα τέσσερα γκολ.
Ο Απόλλωνας έχασε την… ευκαιρία

Την ευκαιρία να αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση της βαθ-
μολογίας έχασε ο Απόλλωνας μένοντας στην άγονη ισοπα-
λία με τον Ερμή στο Τσίρειο. Για τη Λεμεσιανή ομάδα ήταν
η πρώτη εντός έδρας αποτυχία, ενώ για 4ο παιχνίδι της φε-
τινής περιόδου δεν κατάφερε να σημειώσει κάποιο γκολ και
έμεινε στο μηδέν. Ο Απόλλωνας έμεινε στην ισοπαλία λόγω
των πολλών απουσιών. Ξεκίνησε τον αγώνα με 7 απόντες
και στον αγώνα βρήκε και τον τερματοφύλακα των ‘φτερο-
πόδαρων’ πρωταγωνιστή, καθώς όσες φορές χρειάστηκε
ήταν ‘παρών’ και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Ο Ερμής πήρε παλικαρίσιο βαθμό στο Τσίρειο και βλέπει
με αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Σπάει ρεκόρ ο Άρης

Ασταμάτητος ο Άρης. Η ομάδα της Λεμεσού έβαλε στόχο
να τρελάνει τους πάντες και να αποτελέσει την ευχάριστη
έκπληξη στο πρωτάθλημα. Μέσα στο Δασάκι και ενώ στο
ημίχρονο ο Εθνικός ήταν μπροστά στο σκορ (1-0), οι πράσι-
νοι κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι και να φτάσουν στην
τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους. Ένα πρωτόγνωρο επίτευγμα
για τον σύλλογο στα γήπεδα της Α΄ Κατηγορίας.

Τα γκολ του Μπονιφέις και του Μπόργκ χάρισαν σπου-
δαία νίκη στον Άρη, σε αφιλόξενο γήπεδο καθώς από το
2000 δεν είχαν γευτεί χαρά της νίκης στο Δασάκι της Άχνας.

Άλλο ένα χαστούκι δέχθηκε ο Εθνικός, αφού παρέμεινε
χωρίς νίκη για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι, αφού η τελευταία
τους επιτυχία ήταν στην 4η αγωνιστική με το εντός έδρας 
2-0 επί της Αγία Νάπας.
Επέστρεψαν τα ‘ερυθρόλευκα’ χαμόγελα

Η Νέα Σαλαμίνα συνήλθε από τα χαστούκια που δέχθηκε
από τον ΑΠΟΕΛ (9-0) και Άρη (2-0) και επέστρεψε στις
νίκες, επικρατώντας με 3-1 της Ένωσης, η οποία βρίσκεται
σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, μάλιστα έφυγε και ο προπονη-
τής της Νίκος Καραγεωργίου, στα μέσα της βδομάδας όταν
έχασαν στο Κύπελλο από τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι
έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης εδώ και έξι αγωνιστικές λέει
…πολλά. Η Νέα Σαλαμίνα σκαρφάλωσε στην 5η θέση με 16
βαθμούς και …ονειρεύεται ξανά.
3η νίκη η Δόξα

Την 3η της νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε στο Μακάρειο η
Δόξα Κατωκοπιάς επικρατώντας της ΑΕΛ με 2-1. Ο Καλό
άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με τον Σαρδινέρο να
ισοφαρίζει. Τους τρεις βαθμούς χάρισε ο Παουλίνιο από τα
έντεκα μέτρα. Αντίθετα τα αισθήματα για την ΑΕΛ που πα-
ρέμεινε για 6ο αγώνα χωρίς νίκη μένοντας στους οκτώ βαθ-
μούς, εν ώ η Δόξα πέρασε στους 12 και στην 8η θέση.
Χωρίς νίκη η Αγία Νάπα

Στεναχώρια επικρατεί στην Αγία Νάπα μετά και το 1-1 με
την Πάφο. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε, ούτε
στην 10η αγωνιστική μπόρεσε να γευτεί τη χαρά της νίκης,
η Αγία Νάπα παραχωρώντας ισοπαλία 1-1- με την  Πάφο και
έμεινε στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν την ευκαιρία να πάρουν την
πρώτη τους νίκη εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Πάλι καλά
που πήραν τον ένα βαθμό, αφού η Αγία Νάπα γενικά ήταν

καλύτερη και προηγήθηκε στο σκορ με τον Μούσα Μγκούνι
και ισοφάρισε η Πάφος με τον Γκριγκαλασβίλι στο 74΄.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΗΓΟΡΙΕΣ
Τρένο ασταμάτητο η Καρμιώτισσα

Η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών έφυγε νικήτρια από την ανα-
μέτρηση με τον Ν&Σ στην Ερήμη με 1-2 και ξέφυγε από τον
Οθέλλο και ΑΕΖ παραμένοντας σταθερά πρώτη στο πρω-
τάθλημα της Β΄ Κατηγορίας με 21 βαθμούς. Πολύ μεγάλη
μάχη γίνεται για τις πιο κάτω θέσεις, αφού στην 2η θέση με
17 βαθμούς ισοβαθμούν τρεις ομάδες. Η ΑΕΖ που κέρδισε
εκτός έδρας το ΘΟΪ Λακατάμιας με 0-2, ο Οθέλλος και ο
Ολυμπιακός που στο μεταξύ τους παιχνίδι στην Αθηένου
εξήλθαν ισόπαλοι 2-2, ως επίσης και η Αναγέννηση Λυθρο-
δόντα που κέρδισε εκτός έδρας την Ελπίδα Ξυλοφάγου με
0-1. Πολύ καλό παιχνίδι έγινε στην Παρεκκλησιά όπου η
προσφυγική ομάδα της ΠΑΕΕΚ νίκησε την Ένωση Νέων με
3-2, και ανέβηκε στην 7η θέση με 11 βαθμούς.  Στην Ορό-
κλινη η τοπική ομάδα του Διγενή και η Ομόνοια Αραδίππου
εξήλθαν ισόπαλες 1-1, ως επίσης και ο ΑΣΙΛ Λύσης με την
Ε.Ν.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΑΠ και Χαλκάνορας μοιράζονται το… ρετιρέ

Η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου και ο Χαλκάνορας Ιδαλίου πέτυχαν
νέες νίκες για το πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας και μοιρά-
ζονται με 19 βαθμούς την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
και άνοιξαν ακόμα πιο μακριά την ψαλίδα από τον Ηρακλή
Γερολάκκου και Ακρίτα Χλώρακας, αφού στην 8η αγωνι-
στική δέχθηκαν οδυνηρές ήττες και παράμειναν στους 15
βαθμούς. Συγκεκριμένα η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου με γκολ στο 90΄
‘δάμασε’ εντός έδρας τον Αχυρώνα Λιοπετρίου, ενώ ο Χαλ-
κάνορας στο ντέρμπι της αγωνιστικής με την Αλκή, την κέρ-
δισε εκτός έδρας με 0-1. Στο Μακάρειο στάδιο ο Διγενής
Μόρφου συνέτριψε με 4-1 τον Ακρίτα Χλώρακας και ανα-
πτέρωσε τις ελπίδες του για να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Την ήττα γνώρισε ο Ηρακλής Γερολάκκου από την Ε.Ν.Υ.
Ύψωνα με 2-3 και έχασε πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια
του να διατηρηθεί σε απόσταση αναπνοής από τους πρωτο-
πόρους, ΜΕΑΠ και Χαλκάνορα.

Χάθηκαν οι ελπίδες…
Η απερισκεψία ορισμένων οπαδών των ‘γαλαζοκιτρίνων’

στις κερκίδες του σταδίου ‘Θεόδωρος Κολοκοτρώνη’ έβαλε
σε μπελάδες το ΑΠΟΕΛ, καθώς αναμένεται ότι θα είναι
βαριά η τιμωρία που θα του επιβληθεί από την ΟΥΕΦΑ. Η
ομάδα της Λευκωσίας είναι υπότροπη σε τέτοια συμβάντα
και ως εκ τούτου αναμένεται ότι θα προκύψουν βαριές ποι-
νές. Πέρα όμως από τις αγωνιστικές και οικονομικές πληγές,
είναι και ένα πλήγμα στο πρεστίζ της ομάδας, καθώς εκπέμ-
πει άσχημη εικόνα στην Ευρώπη. 

Στο μεταξύ, όσα έγιναν στην Τρίπολη έφεραν και τις απο-
χωρήσεις δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
λόγω ευθιξίας, όπως ανάφεραν, έδωσαν τις παραιτήσεις τους
ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Χαράλαμπος Προύντζος και ο εκ
των μεγαλομετόχων, Γιάννης Δημητρίου.  Από τους ανεγκέ-
φαλους οργανωμένους δεν υποφέρει μόνο το ΑΠΟΕΛ. Η
Ομόνοια ότι είσπραξε φέτος από το Γιουρόπα Λιγκ το πλή-
ρωσε σε πρόστιμα. Η ΑΕΛ, έχασε ολόκληρο πρωτάθλημα,
ενώ με την Ανόρθωση είναι γνωστό τι έγινε στο Τσίρειο…
Αγωνιστικά  μειώθηκαν αισθητά οι ελπίδες

Όσον αφορά στα αγωνιστικά δεδομένα μετά την ήττα 2-0
από τον Αστέρα Τρίπολης, οι ελπίδες για πρόκριση από τον
11ο όμιλο μειώθηκαν αισθητά, δεδομένου ότι πλέον δεν
εξαρτάται μόνο από τα δικά τους αποτελέσματα.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται
στην τελευταία θέση με τρεις βαθμούς, ενώ ο Αστέρας έχει
τέσσερις, η Σπάρτα έξι, ενώ η Σάκε με οκτώ βαθμούς, ήδη
έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση. Στις εναπομείναντες αγω-
νιστικές το ΑΠΟΕΛ πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να
κερδίσει εκτός έδρας την Σάλκε και στο φινάλε των ομίλων
να πάρει το τρίποντο σε βάρος της Σπάρτα στο ΓΣΠ. Όπως
αντιλαμβάνεται κανείς, είναι εξαιρετικά δύσκολη η απόπειρα
του, αφού ακόμη και αν έρθουν οι δύο νίκες θα πρέπει να ευ-
νοηθεί και από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. n

Αναλλοίωτη παρέμεινε η κορυφή. Ο ΑΠΟΕΛ πάντα μόνος στο ρετιρέ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Δεν θα χάσουν οι έλληνες τα σπίτια τους.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η ΝΔ δεν θα συμφωνήσει σε κανένα νέο

φόρο.

Βαγγέλης Μεϊμαράκης,

Πρόεδρος της ΝΔ. 

Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι μια από τις κο-
ρυφαίες προτεραιότητες της αμερικανικής
κυβέρνησης.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην Τουρκία εναπόκειται αν θα προχωρή-
σει η ενταξιακή της διαδικασία, με την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι της
ΕΕ.
Νίκος Χριστοδουλίδης,
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι πλέον μια Ευ-

ρώπη  μίας ταχύτητας.

Άνγκελα Μέρκελ,

Καγκελάριος της Γερμανίας

Δεν έχω κανένα συναισθηματικό δέσιμο με
τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μπορούμε να επιβιώσουμε και εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης.  
Ντέιβιντ Κάμερον, 
Πρωθυπουργός  της Βρετανίας.

Αν ανοίξει η πόρτα της Ευρωζώνης, θα θε-

λήσουν πολλοί να τη διαβούν.

Πιέρ Κάρλο Παντοάν,

Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.

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

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

ΗΕυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) ιδρύθηκε το 1957 και είναι ένα ξεχωριστό
συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το

οποίο διασφαλίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πο-
λιτών έχουν καθοριστικό λόγο στην εξέλιξη της Ευρώπης.
Τα μέλη της ΕΟΚΕ διορίζονται για πενταετή θητεία, ενώ για
τα σημαντικά αξιώματα, όπως αυτά του Προέδρου της ΕΟΚΕ
και των δύο Αντιπροέδρων, η
θητεία διαρκεί δυόμισι έτη (η
αποκαλούμενη «ενδιάμεση ανα-
νέωση»). Η τρέχουσα θητεία
έληξε και η διαδικασία διορι-
σμού των νέων μελών, η λεγό-
μενη «ανανέωση», μόλις έλαβε
χώρα. Τα νέα μέλη της ΕΟΚΕ
μόλις διορίστηκαν και για περί-
που το 40 % από αυτά πρόκειται
για τον πρώτο διορισμό τους.
Τα υπόλοιπα είναι μέλη που
έχουν ήδη υπηρετήσει στην
ΕΟΚΕ σε προηγούμενες θη-
τείες. Η ανανέωση αφορά και
την κάλυψη της θέσης του Προ-
έδρου της ΕΟΚΕ και άλλων ση-
μαντικών θέσεων.
Ποια είναι τα μέλη;

Η ΕΟΚΕ αριθμεί 350 μέλη, τα οποία προέρχονται από τα
28 κράτη μέλη της ΕΕ. Προτείνονται από τις κυβερνήσεις
τους και διορίζονται από το Συμβούλιο της ΕΕ για περίοδο
πέντε ετών. Στη συνέχεια, εργάζονται ανεξάρτητα, προς το
συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ δεν αμείβονται για την εργασία τους
στην ΕΟΚΕ, αν και τους επιστρέφονται τα έξοδα. Τα μέλη
δεν κατοικούν μόνιμα στις Βρυξέλλες: τα περισσότερα συ-
νεχίζουν να εργάζονται κανονικά στις χώρες τους, πράγμα
που σημαίνει ότι δεν χάνουν την επαφή με τους ανθρώπους

«στην πατρίδα». Οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της
ΕΟΚΕ είναι δημόσιες και μπορείτε να τις βρείτε στην ιστο-
σελίδα της. Περισσότερες πληροφορίες στο Καθεστώς των
μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής.
Η ανανέωση εν συντομία – Πώς διορίζονται τα μέλη;

Η διαδικασία διορισμού των μελλοντικών μελών της
ΕΟΚΕ για ανανεώσιμη πενταετή
θητεία, και η επακόλουθη επικύ-
ρωση από το Συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ονομάζεται «ανα-
νέωση». Η διαδικασία αυτή ολο-
κληρώνεται με την έναρξη της
θητείας των μελών την 21η Σεπτεμ-
βρίου 2015. Περίπου το 40 % των
350 μελών της ΕΟΚΕ έχει αντικα-
τασταθεί, ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα
επανέλθουν για μία ακόμη θητεία.

Για την επιλογή των μελών, οι
εθνικές κυβερνήσεις διαβουλεύον-
ται με οργανώσεις που εκπροσω-
πούν τους εργοδότες, τους εργαζο-
μένους και άλλους φορείς της κοι-
νωνίας των πολιτών. Στη συνέχεια,
συντάσσεται κατάλογος και διαβι-

βάζεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (η προθε-
σμία ενόψει της ανανέωσης του 2015 ήταν η 31η Ιουλίου).
Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι διάφορες κα-
τηγορίες της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
να εκπροσωπούνται επαρκώς.

Μόλις παραληφθεί ο κατάλογος των προτεινόμενων
μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε νομικό έλεγχο.
Τοσχέδιο απόφασης για τον διορισμό των μελών μπορεί να
εγκριθεί μόνον αφού διαβιβαστεί η γνώμη της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε την απόφαση για την ανανέωση
της ΕΟΚΕ στις 18 Σεπτεμβρίου 2015. n

Μια νέα σελίδα για την ΕΟΚΕ

ΗΕΟΚΕ έχει ζητήσει την ανάληψη συγκεκριμένης δρά-
σης σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της δια-
φθοράς – ενός εγκλήματος που κοστίζει 120 δισεκα-

τομμύρια ευρώ ετησίως. Η διαφθορά κοστίζει το 1 % του ευ-
ρωπαϊκού ΑΕγχΠ, και τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ
– και πάνω από το 90 % σε δέκα κράτη μέλη – είναι της γνώ-
μης ότι είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους. Περισσό-
τεροι από τους μισούς Ευρωπαίους
πιστεύουν ότι η διαφθορά αυξήθηκε
κατά την τελευταία τριετία. Διάχυτη
είναι η ανησυχία για τη διαφθορά
στην πολιτική, στο δικαστικό σώμα
και στον δημόσιο τομέα σε πολλά
κράτη μέλη.

Στη γνωμοδότησή της με τίτλο
Καταπολέμηση της διαφθοράς στην
ΕΕ (εισηγητής: Filip Hamro-Drotz,
FI/ Ομάδα των Εργοδοτών), η
ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να πρωτοστα-
τήσει δίνοντας το παράδειγμα και να επιδείξει μηδενική
ανοχή στη διαφθορά και στην απάτη, όταν τίθεται το ζήτημα
του πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων της
ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός των εδαφών της. Η ΕΟΚΕ
ζητεί την υιοθέτηση μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης
πενταετούς στρατηγικής κατά της διαφθοράς, καθώς και την
κατάρτιση σχεδίου δράσης υπό την αιγίδα των Προέδρων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προκειμένου να διασφα-
λιστεί η δέουσα παρακολούθηση της εν λόγω στρατηγικής,
προτείνεται η υπαγωγή της στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου. Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τον
σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου και η χορήγηση οι-
κονομικής στήριξης πρέπει να συνδεθεί με τις επιδόσεις στον

τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η συμβολή της ΕΟΚΕ σε αυτή τη στρατηγική συνίσταται

σε μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων προκειμέ-
νου να αναστραφεί η κατάσταση που επικρατεί σήμερα όσον
αφορά τη διαφθορά. Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να παράσχει κατάλληλη προστασία στους καταγγέλ-
λοντες. Επίσης, ζητεί να αναληφθεί άμεση δράση από τα

κράτη μέλη για τη θέσπιση του Κα-
νονισμού της ΕΕ για τη σύσταση
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) με
συγκεκριμένες αρμοδιότητες και
πόρους. Προτείνει να επιβληθούν
κυρώσεις με πραγματική πυγμή,
όπως ο αποκλεισμός προσώπων και
οργανώσεων από τους διαγωνι-
σμούς δημοσίων συμβάσεων εντός
της ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις.
Οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων
σχετικά με τη διαχείριση των εται-

ρειών θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν, επιβάλλοντας στις
πολυεθνικές εταιρείες την απαίτηση να δηλώνουν τα βασικά
οικονομικά δεδομένα στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύ-
στημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς για σχέδια που λαμ-
βάνουν κονδύλια της ΕΕ. Επίσης, ζητεί να θεσπιστεί ένα νέο
εθνικό ποινικό αδίκημα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι
οποίοι προβαίνουν σε εσκεμμένες πράξεις αθέμιτου πλουτι-
σμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εναρμο-
νίσει τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στον ευρω-
παϊκό τραπεζικό τομέα, έτσι ώστε οι κανόνες που ισχύουν σε
ένα κράτος μέλος να μην αποδυναμώνουν την ακεραιότητα
του συνολικού συστήματος. n

Διαφθορά: καιρός για δράση εδώ και τώρα!


