
Σε χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού συζητήθηκε η πρό-
ταση Νόμου από Κοινοβουλευτικά Κόμματα για επέ-

κταση του ορίου αφυπηρέτησης των Κυβερνητικών γιατρών
στο 68ο έτος της ηλικίας.

Στη συνεδρία προσκλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσω-
ποι του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Δημόσιας Δι-
οίκησης και Προσωπικού, των συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ και του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου.

Από πλευράς της Οργάνωσής μας παρέστησαν ο Γενικός
Γραμματέας συν. Γλαύκος Χατζηπέτρου και ο Ανώτερος
Γραμματέας Αντρέας Λουκάς.

Η ΠΑΣΥΔΥ δια του Γενικού της Γραμματέα, εκφράζοντας
την έντονη αντίθεσή της στην πρόταση Νόμου, επεσήμανε
εκ προοιμίου την αντισυνταγματικότητά της, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα που άπτεται ουσιωδών
όρων εργοδότησης μιας σημαντικής κατηγορίας εργαζομέ-
νων θα έπρεπε να τεθεί από την Εκτελεστική Εξουσία στους
θεσμοθετημένους μηχανισμούς διαβούλευσης και να τύχει
ενδελεχούς διαβούλευσης ανάμεσα στους άμεσα ενδιαφε-
ρόμενους και όχι να αποτελεί το αντικείμενο πρότασης
Νόμου από Κοινοβουλευτικά κόμματα με στόχο την εξυπη-
ρέτηση μεμονωμένων συμφερόντων και επί μέρους σκοπι-
μοτήτων.

Κατά συνέπειαν, η ΠΑΣΥΔΥ τόνισε ότι θεωρεί την υπό
αναφορά πρόταση ως δεοντολογικά απαράδεκτη και υπο-

γράμμισε ότι με τυχόν προώθησή της αποδομείται ο κοινω-
νικός διάλογος και πλήττεται καίρια το όλο σύστημα εργα-
σιακών σχέσεων στον τόπο μας

Σε σχέση με την ουσία του θέματος υπογραμμίστηκε ότι
τυχόν υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα επιδεινώσει πε-
ραιτέρω το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας των νέων μας
και θα επιτείνει την αβεβαιότητα για το εργασιακό καθεστώς
εκατοντάδων εκτάκτων συναδέλφων που επιδιώκεται να
αρθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και της εφαρμογής
των απαραίτητων δομών που θα συμβάλουν σε επαρκέστερη

στελέχωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
Ανάλογες τοποθετήσεις και επιφυλάξεις σε σχέση με υπό

αναφορά πρόταση Νόμου εκφράστηκαν και από τους εκ-
προσώπους των αρμόδιων Υπουργείων, της ΠΑΣΥΚΙ και του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Τελικά και ενόψει της καθολικής και συντονισμένης αντί-
δρασης όλων των εμπλεκομένων επεκράτησαν δεύτερες
σκέψεις και η πρόταση Νόμου για επέκταση του ορίου αφυ-
πηρέτησης των κυβερνητικών γιατρών στο 68ο έτος της ηλι-
κίας δε θα προωθηθεί στην ολομέλεια για ψήφιση. n

Από την περασμένη Κυριακή το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματο-
ποιεί ενημερωτική εκστρατεία διαφώτισης για την

παραχώρηση 13ου μισθού, εκεί όπου καταβάλλεται. 
Η εκστρατεία η οποία θα διαρκέσει μία εβδομάδα πραγ-

ματοποιείται με αφορμή το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθ-
μός εργοδοτών ζητά να πληροφορηθεί κατά πόσο είναι νό-
μιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου μισθού και, παράλληλα, ένας
μεγάλος αριθμός εργαζομένων ζητεί την παρέμβαση του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου προς τους
εργοδότες τους λόγω άρνησης καταβολής σε αυτούς του
13ου μισθού.

Γι’ αυτό, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ανακοινώσει τα εξής:

Ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο

συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρα-
κτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργα-
ζόμενου και, συνεπώς, η μη καταβολή του ισοδυναμεί με πα-
ράβαση των διατάξεων περί Προστασίας των Μισθών
Νομοθεσίας. Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος πα-
ρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την κατα-
βολή του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια
την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη,
επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο
μέχρι €15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί. 

Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους ερ-
γαζόμενους τα οφειλόμενα σ’ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν
στον 13ο μισθό. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Δεύτερες σκέψεις για την επέκταση του ορίου 
αφυπηρέτησης των κυβερνητικών ιατρών

Άρθρο του Γ. Λούλλη στην Ημερήσια Αθη-
νών για το παθογενές κομματικό σύστημα
στην Ελλάδα και όλα τα αρνητικά του επα-
κόλουθα για την πορεία της χώρας και την
έξοδο από την κρίση. σελ. 3

Απούσα συναίνεση και ανευθυνότητα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
ανακοίνωσε σε ποιους απονεμήθηκε
ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, το Αριστείο

Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών. σελ. 12

Αριστεία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστήμων

Μπορεί τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα
να περνάει δια πυρός και σιδήρου, όμως
από... επιστημονικής πλευράς είναι κο-
ρυφαία! Αυτό τουλάχιστον προκύπτει
από την ετήσια κατάταξη του ΟΟΣΑ για

τις «εξυπνότερες» χώρες του κόσμου.  σελ. 11

Η Ελλάδα στις δέκα «εξυπνότερες» χώρες

Παραβίαση διατάξεων του νόμου προστασίας μισθών
η μη καταβολή 13ου μισθού σε δικαιούχους



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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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Το Γενικό Λογιστήριο στα πλαίσια ενί-
σχυσης της διαφάνειας στο δημόσιο
τομέα, προχωρά για πρώτη φορά στη

δημοσιοποίηση των οικονομικών συναλλα-
γών της κυβέρνησης, μετά την ψήφιση σχε-
τικού νόμου που τέθηκε σε ισχύ στις
28/3/2014. 

Το Γενικό Λογιστήριο θα εφαρμόσει τις
πρόνοιες του νόμου με τη δημοσιοποίηση
όλων των συναλλαγών που αφορούν δαπά-
νες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χο-
ρηγίες), σε ετήσια βάση για κάθε Τμήμα /
Υπηρεσία / Ειδικό Ταμείο, με ανάλυση του
κάθε κονδυλίου δαπάνης ανά προμη-
θευτή/πρόσωπο που έλαβε την πληρωμή. Οι
καταστάσεις αυτές δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου
(www.treasury.gov.cy / Δημοσιοποίηση Στοι-
χείων / Δημοσιοποίηση Οικονομικών Συ-
ναλλαγών / 2014).

Επιπλέον, σε συνολική βάση για όλη την
κυβέρνηση δημοσιεύονται όλοι οι προμη-
θευτές / λήπτες πληρωμών που έλαβαν κατά
το 2014 πέραν του €1.000.000.

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις αναλυ-
τικές καταστάσεις αφορούν στις συνολικές
πληρωμές που έλαβε κάποιο πρόσωπο κατά
το έτος 2014 από συγκεκριμένο κονδύλι δα-
πανών συγκεκριμένου Τμήματος / Υπηρε-

σίας / Ειδικού Ταμείου. 
• Στις αναλυτικές καταστάσεις, οι πληρω-

μές που αφορούν ποσά κάτω των €5.000 που
καταβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά
πρόσωπα, παρουσιάζονται συνοπτικά. Επι-
πλέον, δεν παρουσιάζεται το όνομα του φυ-
σικού προσώπου για πληρωμές που αφορούν
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. θέ-
ματα υγείας). 

• Δεν παρουσιάζεται το όνομα του φυσι-
κού προσώπου για πληρωμές που αφορούν
προσωπικές απολαβές και έξοδα που έγιναν
από υπαλλήλους για υπηρεσιακούς σκοπούς.

• Πληρωμές που αφορούν θέματα ασφά-
λειας παρουσιάζονται συνοπτικά. 

• Πληρωμές που αφορούν επιστροφές
εσόδων παρουσιάζονται συνοπτικά.

• Στις περιπτώσεις που, κατά την πληρωμή
κάποιου προμηθευτή, αποκόπηκαν ποσά
λόγω συμψηφισμού του καταβλητέου ποσού
με οφειλές προς το κράτος, το ποσό που πα-
ρουσιάζεται είναι το ποσό πριν την αφαίρεση
του συμψηφιζόμενου ποσού.

• Ποσά που παρουσιάζονται με αρνητικό
πρόσημο αφορούν αποκοπές που έγιναν
κατά την πληρωμή κάποιου προμηθευτή και
αφορούν συνήθως κρατήσεις για συμβόλαια
ή αποκοπές για ΦΠΑ και Αμυντική Ει-
σφορά. n

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ο Γεώργιος Καρροτσάκης, ο οποίος είχε

διοριστεί από τις 15 Ιουνίου 2010, στη θέση
Ανώτερου ΛειτουργούΕφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη, και του οποίου ο πιο
πάνω διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από
το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην
ίδια θέση αναδρομικά από τις 15 Ιουνίου
2010.

Η Ειρήνη Μυλωνά, Λειτουργός Εφόρου

Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εφό-
ρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη,
αναδρομικά από τις 15 Ιουνίου 2010.

Ο Χριστοφής Πρ. Προδρόμου, ο οποίος
είχε προαχθεί από τις 15 Αυγούστου 2011,
στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα, Φυλακές και
του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από

τις 15 Αυγούστου 2011.
Ο Σώτος Σωτηρίου, ο οποίος αφυπηρέ-

τησε για λόγους υγείας από τη Δημόσια
Υπηρεσία από τις 10 Φεβρουαρίου 2012 και
κατείχε τη θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές,
προάγεται στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα, ανα-
δρομικά από τις 15 Αυγούστου 2011 μέχρι
την αφυπηρέτησή του.

Οι πιο κάτω οι οποίοι είχαν προαχθεί από
τις 15 Μαΐου 2013, στη μόνιμη θέση Τεχνι-

κού Επιθεωρητή, Τμήμα Πολεοδομίας και
Οίκησης και των οποίων η πιο πάνω προ-
αγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση
αναδρομικά από τις 15 Μαΐου 2013: Κυριά-
κος Ττοφή, Λεύκος Πάσιος. 
ΠΑΡΑΙΤΗΣH

Ο Σίμος Ταραπουλούζης, Ταχυδρομικός
Διανομέας, παραιτήθηκε από τις 16 Νοεμ-
βρίου 2015. n

Δημοσιοποίηση 
οικονομικών συναλλαγών 
Υπουργείων και Υπηρεσιών το 2014

Στην Επίσημη Εφημερίδα της περασμέ-
νης Παρασκευής 4ης Δεκεμβρίου προ-
κηρύχθηκαν για πλήρωση οι πιο κάτω

κενές θέσεις:
Μια θέση Ανώτερου Λειτουργού Τεχνι-

κού Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία,
θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής με
μισθοδοτική κλίμακα Α13(ιι): 39.013, 40.553,
42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253,
49.793, 51.333. Οι παρούσες ανάγκες της
υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κα-
τέχουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο  ή
ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή
στη Μηχανολογία. 

Θέση Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής
Επισκόπησης, θέση Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής με μισθοδοτική κλίμακα Α15:
47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082,
57.001, και Α16: 52.026, 53.945, 55.864,
57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 

Μια κενή θέση Πρώτου Λειτουργού Επι-
θεώρησης Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας, θέση Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής με  μισθοδοτική κλίμακα
Α14(ιι): 41.810, 43.611, 45.412, 47.213,

49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218. 
Αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που

θα διοριστούν/προαχθούν εφαρμόζονται οι
πρόνοιες των Νόμων 2011 έως 2014 περί της
μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμα-
ριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των
Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις
Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα. 

Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα
από  την απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομι-
κών και Προϋπολογισμού για εξαίρεση των
θέσεων αυτών από τις πρόνοιες των Νόμων
2013 έως 2014  Περί Απαγόρευσης Πλήρω-
σης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατά-
ξεις). 

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προ-
σόντα καθήκοντα και ευθύνες στην Επίσημη
Εφημερίδα της 4ης Δεκεμβρίου.

Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι τις 28 Δεκεμ-
βρίου. n

Πλήρωση κενών θέσεων 

ΗΜονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του
Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε
τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας

www.moi.gov.cy/efu και σελίδας στο Face-
book (www.facebook.com/Μονάδα-Ευρω-
παϊκών-Ταμείων-Υπουργείο-Εσωτερικών-
1132296640128924/). 

Στόχος της δημιουργίας των πιο πάνω σε-
λίδων είναι η ενημέρωση του κοινού για τα
ευρωπαϊκά ταμεία, τη διαχειριστική εποπτεία
των οποίων έχει το Υπουργείο Εσωτερικών,
στη βάση των αρμοδιοτήτων του, μέσω της
Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων. 

Οι σελίδες περιλαμβάνουν πληροφοριακό
υλικό για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων:
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και για άλλα Διασυνοριακά
και Διαπεριφερειακά Προγράμματα. 

Η Μονάδα ευελπιστεί ότι η δημιουργία
των πιο πάνω σελίδων θα αποτελέσει μέσο
αμφίδρομης επικοινωνίας με το ευρύ κοινό,
καθώς και τους δυνητικούς τελικούς δι-
καιούχους. n

Νέες ιστοσελίδες Υπ. Εσωτερικών
της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ενόψει της
εορταστικής περιόδου, ανακοινώνουν
ότι για να καταστεί δυνατή η παρά-

δοση της αλληλογραφίας πριν τα Χριστού-
γεννα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτε-
ρικό, αυτή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί έγ-
καιρα και οπωσδήποτε πριν από τις πιο κάτω
ημερομηνίες: 

1. Αλληλογραφία Εξωτερικού 
(α) Ταχυδρομείο Β´ Προτεραιότητας
Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κλπ):
Μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, 2015 

(β) Ταχυδρομείο Α´ Προτεραιότητας
Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κλπ):
Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, 2015 

2. Αλληλογραφία Εσωτερικού 
(α) Ταχυδρομείο Β´ Προτεραιότητας
Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κλπ):
Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, 2015 

(β) Ταχυδρομείο Α´ Προτεραιότητας

Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κλπ):
Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, 2015 

Αλληλογραφία που θα ταχυδρομηθεί μετά
τις πιο πάνω ημερομηνίες, πιθανόν να παρα-
δοθεί μετά τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά, λόγω του όγκου των ταχυδρομι-
κών αντικειμένων που παρατηρείται σ’ όλες
τις χώρες τη συγκεκριμένη εορταστική πε-
ρίοδο. 

Για έγκαιρη διεκπεραίωση της αλληλο-
γραφίας το κοινό θα πρέπει να: 

(α) ταχυδρομεί έγκαιρα την αλληλογρα-
φία του, 

(β) αναγράφει ορθά και καθαρά τις διευ-
θύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του ταχυ-
δρομικού κώδικα, 

(γ) να φέρει τα απαιτούμενα ταχυδρομικά
τέλη και το προσφυγόσημο, 

(δ) καταθέτει αλληλογραφία με μεγάλο
αριθμό αντικειμένων στα κατά τόπους Τα-
χυδρομικά Γραφεία αντί στα γραμματοκιβώ-
τια δρόμου. n

Παράδοση αλληλογραφίας κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων 
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Απούσα συναίνεση, παρούσα υποκρισία
και ανευθυνότητα

Όταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων
εμφανίζεται ως η φωνή λογικής στον χώρο

της αντιπολίτευσης,
λέγοντας το αυτο-
νόητο, είναι φανερό
ότι το παθογενές
κομματικό σύστημα
στραβά αρμενίζει.
Διότι βεβαίως ο Β.

Λεβέντης έχει απόλυτο δίκιο, όταν θυμίζει
στους υπόλοιπους αρχηγούς των αντιπολι-
τευόμενων φιλο-ευρωπαϊκών κομμάτων, ότι
εκείνα που εφαρμόζει ο Αλ. Τσίπρας ως προ-
απαιτούμενα της συμφωνίας, στην ουσία τα
προσυπέγραψαν άπαντες για να αποφευχθεί
το Grexit. Και τώρα, στα δύσκολα, δηλαδή
στις αναπόδραστες λεπτομέρειες των συμ-
φωνηθέντων, απλώς λαϊκίζουν ασύστολα.
Μιμούμενοι τον αντιπολιτευτικό λαϊκισμό
του Αλέξη Τσίπρα τον οποίο υποτίθεται πως
αποκηρύσσουν.

Φυσικά, την ίδια ώρα, τα περί συναίνεσης,
που εμφανίζεται να αποζητά ο πρωθυπουρ-
γός, είναι υποκριτικά. Τούτο δεν σημαίνει ότι
στη φάση αυτή, ο τόπος δεν είχε ζωτική
ανάγκη από κάθε προσπάθεια μέγιστης συ-
ναίνεσης. Όμως, αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε,
όντως, μετεκλογικά να χαράξει μια συναινε-
τική διαδρομή, που θα αποτελούσε κομμάτι
της στρατηγικής του, δεν υπήρχε παρά μόνο
ένας δρόμος: Να διαμορφώσει μια κυβέρ-
νηση συνεργασίας με πραγματικό πολιτικό
εύρος, απευθυνόμενος σε κεντροαριστερές
και κεντρώες δυνάμεις, που να αποπνέουν
«φυσιολογική» συγγένεια με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Με δεδομένο άλλωστε, ότι η ούτως ή άλλως
στρεβλή μνημονιακή - αντιμνημονιακή
εποχή έχει πλέον εκπνεύσει.

Παρά την καθαρότατη νίκη του (ελέω
ακόμη λιγότερο αποδεκτών ανταγωνιστών),
ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε ούτε το θάρρος,
ούτε την ενόραση να ανοίξει τους ορίζοντές
του συντελώντας έτσι στο να γίνει υγιής η
πολιτική ζωή του τόπου. Λειτούργησε φο-
βικά και περίκλειστα. Το αποτέλεσμα είναι,
πέρα από τον ένα δικό του βουλευτή που
απώλεσε, να χάσει άλλον έναν ο οποίος κα-
θρεπτίζει πεντακάθαρα τη συνεργασία - κα-
ρικατούρα με τους ΑΝΕΛ. Με αποτέλεσμα

να βιώνει τώρα άλλη μια φάση άγχους, ότι
μπορεί να χάσει τη δεδηλωμένη.

Είναι ακριβώς στη φάση αυτή λοιπόν, που
επιχειρεί τακτικίστικα ανοίγματα στην αντι-
πολίτευση. Και φυσικά, ουδένα πείθει για
την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Είναι
επίσης σαφές, ότι οι τακτικισμοί αυτοί εκ-
φράζουν, δια της τεθλασμένης, μηνύματα
αγωνίας κυρίως στους δικούς του βουλευτές,
ότι η κυβέρνηση κινδυνεύει άμεσα, αν δεν
ψηφισθούν νομοσχέδια που αποτελούν υπο-
χρεώσεις της χώρας. Μέσα άλλωστε στο άρ-
ρωστο κλίμα που κυριαρχεί, μόνο οι οριακά
πλειοψηφούντες κυβερνητικοί βουλευτές
μπορούν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας
για τη χώρα, καθώς η φιλοευρωπαϊκή αντι-
πολίτευση είναι ταυτόχρονα υποκριτική και
ανεύθυνη, όπως θύμισε ο αρχηγός της Ένω-
σης Κεντρώων.

Από την εποχή που ξέσπασε η οικονομική
κρίση, ένας οικονομολόγος και διανοητής,
μέλος τότε της ΕΚΤ, ο Λορέντζο Σμάγκι, είχε
επισημάνει με απόγνωση μια ωμή πραγματι-
κότητα: Ότι δηλαδή, όλες οι χώρες που αν-
τιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες στην Ευ-
ρωζώνη ξεπερνούσαν τα προβλήματά τους,
διότι στο κομματικό τους σύστημα υπήρχε
ένα μίνιμουμ συναίνεσης. Εκτός από τη
χώρα μας. Γι’ αυτό αποτύχαμε εκεί που έκα-
ναν βήματα ή άλματα προόδου η Ιρλανδία,
η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και προ-
σφάτως η Κύπρος. Η Ελλάδα έμεινε στην
άκρη ως το κατάμαυρο πρόβατο. Κλαυθμυ-
ρίζοντας σε μια γωνιά.

Το τι έγινε στη χώρα μας είναι γνωστό:
Πόλωση, ανευθυνότητα, λαϊκισμοί. Πρώτος
διδάξας, ο Σαμαράς. Ακολούθησε ο Τσίπρας.
Σαμαράς, Βενιζέλος δεν ολοκλήρωσαν τη
συμφωνία μήπως και κερδίσουν τις εκλογές.
Αυτές, ανεύθυνα, προκάλεσε ο Τσίπρας.
Μετά την καταστροφική διαδρομή Βαρου-
φάκη, τη δωδεκάτη ώρα ο Τσίπρας έκανε ένα
βήμα πίσω μπροστά στην άβυσσο. Αυτή
ήταν η καλύτερη στιγμή για μια αναλαμπή
του κομματικού συστήματος. Η φιλοευρω-
παϊκή αντιπολίτευση έβαλε πλάτη για να πε-
ράσει η συμφωνία και ο Τσίπρας τόλμησε να
συγκρουστεί με το κόμμα του και να ανα-
γνωρίσει κάποια λάθη του.

Όμως η αναλαμπή, όπως ήρθε στιγμιαία,
εξανεμίστηκε εν ριπή οφθαλμού. Μετά την

άνετη νίκη και κυριαρχία του, ο Τσίπρας, μί-
ζερα, δεν άνοιξε τη βεντάλια των συνεργα-
σιών του. Τα επ’ ολίγον υπεύθυνα κόμματα
της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης έγιναν
ξανά ανεύθυνα. Πλήρως ανεύθυνα. Ειδικά η
αξιωματική αντιπολίτευση, στη δίνη της πα-
ρακμιακής κατολίσθησής της, εκτροχιά-
στηκε στην πόλωση που προκαλούν ιδίως οι
τρεις ασήμαντοι πολιτικοί οι οποίοι διεκδι-
κούν την ηγεσία της εγκλωβίζοντας και τον
Μεϊμαράκη, που είχε τολμήσει μια βραχύβια
υπέρβαση. Με τη σειρά της, η κυβερνητική
πλευρά φόρεσε το φωτοστέφανο μιας κού-
φιας συναίνεσης. Έτσι, το άρρωστο κομμα-
τικό σύστημα συνεχίζει την κατηφόρα του.
Αναλλοίωτο και αδιόρθωτο.

Γιάννης Λούλλης,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 05.12.2015

l Πικρές αλήθειες.
 

?

Η αρχή του τέλους 
Γρηγορότερα και από όσο οι πιο απαισιό-

δοξοι προέβλεπαν προχωρεί η κατάρρευση
του μεταπολεμικού
εγχειρήματος της
Ενωμένης Ευρώπης,
καθώς μετά τη γνω-
στή κρίση της ευρω-
ζώνης έρχονται τώρα
να προστεθούν οι
καταιγιστικές εξελί-
ξεις του Προσφυγι-

κού και η προοπτική επικράτησης του Bre-
xit, ενώ αυξάνονται και οι αποσχιστικές τά-
σεις και άλλων χωρών. Δεν είναι λοιπόν
καθόλου τυχαίο ότι μόλις την περασμένη
εβδομάδα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
επεχείρησε να επισπεύσει τις αξιώσεις του
για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των
ξένων εργαζομένων στη χώρα του, η Ουγ-
γαρία και η Σλοβακία προσέφυγαν στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο κατά των ποσοστώ-
σεων για την υποδοχή προσφύγων, ενώ οι
Δανοί σε δημοψήφισμα ψήφισαν για την
εξαίρεση της χώρας τους από την κοινή πο-
λιτική στις Εσωτερικές Υποθέσεις, αφού πριν
από λίγα χρόνια είχαν καταψηφίσει και την
περιώνυμη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία
καθιέρωσε τη ζώνη Σένγκεν.

Αποδεικνύεται έτσι, για μία ακόμη φορά,
ότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση της ευρωπαϊ-
κής ενοποίησης έχει οδηγήσει στην εθνική
περιχαράκωση, μετά μάλιστα την πλήρη
αποτυχία στην αντιμετώπιση του προσφυγι-
κού προβλήματος, που βρίσκεται πλέον
εκτός ελέγχου. Και μπορεί όλη αυτή η κατά-
σταση να αναδεικνύει παράλληλα τη θλι-
βερή περίπτωση της Ελλάδας, η οποία μόνον
κατόπιν εκβιασμών και απειλών για απο-
πομπή από τη ζώνη Σένγκεν (όπως ακριβώς
είχε συμβεί προηγουμένως και με το Grexit)
υποχρεώθηκε να ανταποκριθεί στις δεσμεύ-
σεις που είχε αναλάβει, δεν παύει όμως να
κυριαρχεί ήδη η άποψη για τη δημιουργία
μιας «μικρής ζώνης Σένγκεν» με τις χώρες
εκείνες που είναι σε θέση να εφαρμόσουν
τους κανόνες που απαιτούνται. Έτσι, πέρα
από τον κίνδυνο κατάρρευσης του ευρώ, κιν-
δυνεύει τώρα και το Σένγκεν. Τα δύο δηλαδή
μοναδικά απτά και ορατά στους πολίτες
σύμβολα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Γεγο-
νός που θα σημάνει την απαρχή του τέλους
της Ενωμένης Ευρώπης.

Στο ζοφερό αυτό σκηνικό έχει προστεθεί
εδώ και καιρό και η απειλή από την άνοδο
των ακροδεξιών κομμάτων, ακόμη και σε
χώρες με ξεχωριστή κοινωνική ευαισθησία,
όπως η Σουηδία. Έτσι, η Ευρώπη των φραγ-
μάτων δεν οδηγείται δυστυχώς προς μια
προοδευτική πορεία, όπως συνεχώς προ-
σπαθεί να μας πείσει ο κ. Τσίπρας, αλλά προς
την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ιδιαίτερα
μάλιστα μετά τα πρόσφατα τραγικά χτυπή-
ματα των τζιχαντιστών. Και αυτό αναμένε-
ται να φανεί σήμερα στη Γαλλία, όπου πραγ-
ματοποιείται ο πρώτος γύρος των περιφε-
ρειακών εκλογών και όπου το ακροδεξιό
Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν προηγεί-
ται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες, αν επιβε-
βαιωθούν, θα αποτελέσουν και το προοίμιο
για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του
2017. Ενώ και στη Γερμανία γιγαντώνεται το
ισλαμοφοβικό και ρατσιστικό κίνημα Pegida.
To κυριότερο όμως πρόβλημα είναι ότι δεν
υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη οι προσωπι-
κότητες εκείνες που θα μπορούσαν να απο-
τρέψουν τις τραγικές αυτές εξελίξεις.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 6.12.2015

l Τα πράγματα ομιλούν από μόνα τους.

Aπόψεις και σχόλια

Συγκλονισμός και συλλυπητήρια
από τον Κλάδο Συνεργατικών 
για το χαμό υιού συναδέλφου

Ο Κλάδος Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Συνεργατικών
Εταιρειών εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην αγα-
πητή συνάδελφο Μαίρη Χανδριώτη και στο σύζυγο της
για τον άδικο και πρόωρο θάνατο του πολυαγαπημένου
τους υιού Νεόφυτου.

Στο μήνυμα του ο Κλάδος αναφέρει:
«Αγαπητή μας Μαίρη, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν

λόγια παρηγοριάς, όταν  χάνεις το παιδί σου τόσο πρό-
ωρα και αναπάντεχα ακριβώς στο άνθος της νιότης του.
Σου εκφράζουμε με όλη μας την αγάπη τα ειλικρινή συλ-
λυπητήρια μας και είθε ο Πανάγιος Θεός να αναπαύσει τη
ψυχή του». 

Χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους τους λήπτες δη-
μοσίου βοηθήματος και τους δικαιούχους του ΕΕΕ
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του

την περασμένη Πέμπτη.
Συγκεκριμένα το Υπουργικό ενέκρινε πρόταση των Υπουρ-

γείων Εργασίας και Οικονομικών, για να δοθεί χριστουγεν-
νιάτικο δώρο στους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά
το έχουν ανάγκη, έτσι ώστε να βοηθηθούν για τα Χριστού-
γεννα και τις γιορτές.

Το ποσό για ένα ζεύγος θα είναι 576 ευρώ, που σημαίνει
ότι και όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν γίνει δικαιούχοι του
ΕΕΕ θα μπορούν να πάρουν αυτό το ποσό.

Για ζεύγος με δυο τέκνα το δώρο είναι 960 ευρώ και για
μονήρεις 384 ευρώ.

Χριστουγεννιάτικο δώρο θα δοθεί για πρώτη φορά και σε

όσους διαμένουν σε στέγες. Η Υπουργός Εργασίας δήλωσε
ότι δεν θα αφαιρεθεί ο 13ος μισθός και πιστεύεται ότι θα
βοηθηθούν όσοι περισσότεροι γίνεται. Είπε επίσης το συνο-
λικό ποσό που θα δαπανηθεί είναι 14 εκατομμύρια ευρώ.

Θα καταβληθεί το δώρο σε περισσότερα από 20 χιλιάδες
άτομα που είναι δικαιούχοι του ΕΕΕ συν εκείνους που είναι
λήπτες δημοσίου βοηθήματος, άρα περίπου 35 χιλιάδες οι-
κογένειες.

Η Υπουργός είπε ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες έτσι
ώστε πριν τα Χριστούγεννα να καταβληθεί και το ΕΕΕ, αλλά
ταυτόχρονα να δοθεί και το χριστουγεννιάτικο δώρο.

Σε ερώτηση αν αυτοί που επηρεάζονται από αυτή την από-
φαση θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποιο έντυπο, η Υπουρ-
γός απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε ότι το χριστουγεννιά-
τικο δώρο θα δοθεί στη βάση του μητρώου των δικαιούχων.n

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για καταβολή
Χριστουγεννιάτικου δώρου σε όσους έχουν ανάγκη



Οι απρόβλεπτοι συνοριακοί περιορι-
σμοί και οι δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες επιτείνουν τις δυσκολίες και

τις προκλήσεις για τα παιδιά και γυναίκες
πρόσφυγες και μετανάστες, που σήμερα αν-
τιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ
του συνόλου των αφίξεων μέσω θαλάσσης.

Από τις αρχές του 2015 μέχρι το Νοέμβριο,

πάνω από 876.000 άνθρωποι έφτασαν από
τη Μεσόγειο στις ευρωπαϊκές ακτές. Το πο-
σοστό των γυναικών και των παιδιών συνέ-
χισε να αυξάνεται από το καλοκαίρι. Τον
Ιούνιο, ήταν 27% παιδιά και γυναίκες, το Νο-
έμβριο αυξήθηκε στο 52%.*

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και
της δυστυχίας, η UNICEFκάνει προετοιμα-
σίες για το χειμώνα και σχέδια έκτακτης
ανάγκης για να προσαρμοστεί σε μια ταχέως
μεταβαλλόμενη κατάσταση.

«Μέχρι στιγμής, ο ευρωπαϊκός χειμώνας
ήταν σχετικά ήπιος, αλλά αυτό αλλάζει. Η
μεγαλύτερη ανησυχία μας τώρα είναι ότι οι
δυσμενείς χειμερινές καιρικές συνθήκες και
απρόβλεπτοι συνοριακοί περιορισμοί θα
αφήσουν χιλιάδες παιδιά ξεκρέμαστα, σε κίν-
δυνο από τη γρίπη και αναπνευστικές λοι-
μώξεις,» δήλωσε η Marie-PierrePoirier, ει-

δική συντονίστρια της UNICEF για την προ-
σφυγική και μεταναστευτική κρίση στην Ευ-
ρώπη. «Όμως τα ζεστά ρούχα, κασκόλ και
κάλτσες για μωρά δεν είναι αρκετά. Τα παι-
διά πρόσφυγες έζησαν τον πόλεμο, τις στε-
ρήσεις και τις κακουχίες. Τώρα χρειάζονται
σταθερότητα, προστασία και υποστήριξη».

Η UNICEF έχει ήδη αρχίσει να διανέμει
χειμωνιάτικα ρούχα, παιδικά υποδήματα,
κουβέρτες, σετ προσωπικής υγιεινής και εξο-
πλισμό για την αντιμετώπιση των καιρικών
συνθηκών και τη θέρμανση όλων των χώρων
φιλικών προς τα παιδιά που υποστηρίζει στις
χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών
προσφύγων: την Κροατία, την Πρώην Γιουγ-
κοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη
Σερβία και σύντομα τη Σλοβενία και την Ελ-
λάδα.

Στα πλαίσια της χειμερινής της προετοι-

μασίας, η UNICEF έχει εκπονήσει σχέδια
έκτακτης ανάγκης για να ανταποκριθεί στις
εξελισσόμενες ανάγκες των παιδιών και των
γυναικών και σε ξαφνικές αλλαγές των με-
ταναστευτικών οδών - σε Αλβανία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο
και Ρουμανία, καθώς και στο Κόσσοβο
(UNSCR1244).

Η UNICEF συνεργάζεται με άλλους φο-
ρείς  για να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα δί-
κτυα των φιλικών προς τα παιδιά χώρων και
των κέντρων για μητέρες και μωρά, σε Κέν-
τρα Υποστήριξης Παιδιών και Οικογενειών,
ώστε να βοηθήσουν και να προστατεύσουν
τα παιδιά και αυτούς που τα φροντίζουν με
μια σειρά από μέτρα, όπως η νομική βοήθεια
και η αποκατάσταση της επαφής με τις οικο-
γένειές τους. n 

EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕλIΔΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ
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Αυτά τα Χριστούγεννα… ας κάνουμε την κρίση ευκαιρία…
Της Τριανταφυλλιάς Χαρίλα, Ψυχολόγου, 
MSc Εργασιακή Υγεία, Ειδίκευση 
στη Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Αυτά τα Χριστούγεννα ας κάνουμε
την κρίση ευκαιρία για έκφραση και
ικανοποίηση αληθινών και όχι «δια-

μορφωμένων» αναγκών.
Είναι πολλοί οι γονείς που φοβούνται ότι

«λόγω οικονομικής κρίσης» δεν θα έχουν
την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν
για εξωσχολικές δραστηριότητες του παι-
διού και φροντιστήρια και ότι για αυτό το
λόγο το παιδί θα μεγαλώσει χωρίς να έχει
την απαραίτητη στήριξη στη μόρφωση.

Είναι πολλοί οι γονείς που πιστεύουν ότι
αυτά τα Χριστούγεννα δεν θα μπορέσουν να
δωρίσουν στα παιδιά τους ότι δώριζαν τα
προηγούμενα Χριστούγεννα. Είναι πολλοί οι
γονείς που ανησυχούν, αγωνιούν και φο-
βούνται για το πώς «θα περάσουν» στα παι-
διά τους την οικονομική τους δυσκολία, η
οποία σημαίνει για εκείνα λιγότερα δώρα, λι-
γότερα ρούχα, λιγότερα παιχνίδια, «τα ίδια»
στολίδια, ώστε «να μην τα επηρεάσει τόσο».
Και η αγωνία τους αυτή είναι πραγματικά με-
γάλη και βασανιστική.

Πίσω από το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού
του φόβου και της αγωνίας για το πόσα
μπορούν να προσφέρουν κρύβονται οι ενο-
χές. Ενοχές που δεν αφορούν μόνο στην πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων και των δώρων.

Ενοχές ότι δεν μπορούν από οικονομικής
άποψης να δώσουν στα παιδιά τους αυτά
που θα ήθελαν, ενοχές ότι μπορεί να τους
στερήσουν πράγματα που διαμορφώνουν το
μέλλον τους, ενοχές ότι μπορεί εκείνα να
νοιώθουν άσχημα και μειονεκτικά σε σχέση
με άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν και να
κάνουν περισσότερα. Αυτό το συναίσθημα
προκαλεί τόσα άλλα δυσάρεστα: αίσθημα
ότι είμαι λίγος, αίσθημα ανικανότητας, ανε-
πάρκειας, αναξιότητας και τελικά αίσθημα
εγκλωβισμού.

Αν καθίσει κάποιος και σκεφτεί ποιο
είναι το σημαντικό για ένα παιδί, θα συνει-
δητοποιήσει ότι το σημαντικό δεν χρειάζε-
ται και τόσα πολλά χρήματα! Η ενίσχυση
του κινήτρου και της επιθυμίας για μάθηση
και γνώση, ή η εκπαίδευση στο να είναι δη-
μιουργικά και εφευρετικά – ψάχνοντας τα
ίδια να βρουν τρόπους να μάθουν, να εξελιχ-

θούν, να βελτιωθούν…, δεν νομίζω ότι χρει-
άζονται και πάρα πολλά χρήματα. Χρειάζε-
ται φαντασία και δημιουργικότητα.. που
κάπου στο δρόμο για την ανεύρεση περισ-
σότερων χρημάτων τα έχουμε χάσει ή ξεχά-
σει. Αν απαλλαχτούν από τις ενοχές θα
βρουν τρόπους που ούτε οι ίδιοι φανταζόν-
τουσαν. Και θα κερδίσουν περισσότερα με
αυτούς τους τρόπους. Και οι ίδιοι και τα παι-
διά τους.

Το σημαντικό για ένα παιδί είναι να δει μια
χριστουγεννιάτικη ταινία με τους γονείς του
και τα αδέρφια του, να διαβάσει χριστου-
γεννιάτικες ιστορίες, να μάθει από την ιστο-
ρία του Σκρουτζ που τον επισκέπτεται το
πνεύμα των Χριστουγέννων. Το σημαντικό
είναι να μάθει να γιορτάζουν, να ξέρει τι
γιορτάζει, να χαρεί μια βόλτα στη στολι-
σμένη Αθήνα, να μάθει να μοιράζονται, να
μάθει τι σημαίνει οικογενειακή γιορτή, να
μυρίσει τη γιορτή στο σπίτι του.  Να ζήσει το
θαύμα στο σπίτι του.…

Πίσω,  από τους γονείς αυτούς είναι  ο ενή-
λικας άνθρωπος, ο οποίος φοβάται πώς θα
περάσει όμορφες γιορτές με πολύ λιγότερα
χρήματα σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
Μέσα σε ένα κλίμα που η κατανάλωση χρη-
σιμοποιεί τα έθιμα για να δημιουργεί ανάγ-
κες, τα αντικείμενα έρχονται για να αντι-
καταστήσουν τα συναισθήματα. 

Το σημαντικό για ένα παιδί είναι να έχει

ισχυρή αυτοπεποίθηση και να σέβεται τον
εαυτό του. Πώς όμως οι γονείς θα τους μά-
θουν αυτό το σημαντικό, όταν οι ίδιοι δεν
νοιώθουν και τόσο καλά με αυτά που μπο-
ρούν να προσφέρουν;  

Το σημαντικό για ένα παιδί είναι να ξέρει
πότε πρέπει να είναι ικανοποιημένο. Πώς
όμως θα του μάθουν αυτό το σημαντικό,
όταν οι ίδιοι δεν νοιώθουν ικανοποιημένοι
με αυτό που μπορούν να δώσουν και στο
παιδί και στον εαυτό τους; Πώς θα του μά-
θουν να είναι ικανοποιημένο, όταν και εμείς
οι ίδιοι ξεχάσαμε ποιες είναι οι πραγματικές
μας ανάγκες και διαμορφώσαμε καινούριες
που μπορεί να μην υπάρχουν;

Αυτά τα Χριστούγεννα ας κάνουμε την
κρίση ευκαιρία… για αλλαγή στάσης ζωής,
για αναθεώρηση τρόπου ζωής, για άλλου εί-
δους διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας, για
ειλικρινές άνοιγμα στον άντρα μας με λιγό-
τερες κορδέλες, για αληθινό μοίρασμα με τα
παιδιά μας που δεν αρχίζει και τελειώνει στο
άνοιγμα ενός δώρου.

Αυτά τα Χριστούγεννα ας κάνουμε την
κρίση ευκαιρία να διαμορφώσουμε νέα δε-
δομένα…

Αυτά τα Χριστούγεννα ας κάνουμε την
κρίση ευκαιρία για έκφραση και ικανοποίηση
αληθινών και όχι «διαμορφωμένων» αναγ-
κών… n 

UNICEF: Νέο πλήγμα για τα παιδιά πρόσφυγες
Από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και απρόβλεπτους συνοριακούς περιορισμούς

Συγκίνησαν και έδειξαν το δρόμο της
αλληλεγγύης παραδίδοντας μαθή-
ματα ανθρωπιάς...

Ο λόγος, για τους μαθητές του Γυμανσίου
Αγίου Στυλιανού στο Στρόβολο, οι οποίοι
έκοψαν τα μαλλιά τους, για να βοηθήσουν
τα παιδιά με καρκίνο.

Συγκεκριμένα, πάνω από 160 παιδιά, αγό-
ρια και κορίτσια μαζεύτηκαν πρίν λίγες μέρες
στο προαύλιο του σχολείου Αγίου Στυλιανού
και μπροστά από τους συμμαθητές και τους
καθηγητές τους έκοψαν τα μαλλιά τους με
μοναδικό σκοπό να μαζέψουν εισφορές για
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με καρ-

κίνο και συναφείς παθή-
σεις «Ενα Ονειρο Μια
Ευχή». 

Μάλιστα, ο πρόεδρος
του Συνδέσμου «Ενα
Όνειρο, Μια Ευχή», δή-
λωσε ότι για πρώτη φορά
μια τέτοια ενέργεια γίνε-
ται μαζικά.

Σύμφωνα με τους μα-
θητές του Γυμνασίου
Αγίου Στυλιανού στόχος
ήταν να δείξουν έμπρακτα
την αγάπη, την αλληλεγγύη και την στήριξη τους στα παιδιά που υποφέρουν. n 

Εύγε στους μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Στυλιανου
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Τα γεγονότα
Με την πρωτόδικη διαδικασία ο εφεσείων

Σταύρος Αμβροσίου προσέβαλε την από-
φαση της ΕΔΥ, με την οποία προήχθησαν τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη Λεωνίδας Μακρίδη,
Αντώνης Τουμαζή και Κώστα Παπαδήμας,
στη μόνιμη θέση Πρέσβη, Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες, αναδρομικά από 1.11.2004, μετά από
επανεξέταση λόγω ακύρωσης της απόφασης
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας από το
Ανώτατο Δικαστήριο για το λόγο ότι δεν
είχαν τηρηθεί πρακτικά από τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή.  Σε κάποιο στάδιο της πρω-
τόδικης διαδικασίας, η προσφυγή εναντίον
του Αντώνη Τουμαζή αποσύρθηκε.

Με την εκκαλούμενη απόφαση απορρί-
φθηκαν και οι τρεις λόγοι ακύρωσης που
απασχόλησαν το πρωτόδικο δικαστήριο
στην απόφαση του ότι: η σύσταση του Γενι-
κού Διευθυντή ήταν αναιτιολόγητη, ότι δεν
λήφθηκαν υπόψη από την ΕΔΥ τα τρία αξιο-
λογικά κριτήρια, ενώ δόθηκε υπέρμετρη ση-
μασία στην προφορική εξέταση και δεν
υπήρξε δέουσα έρευνα από πλευράς της
Συμβουλευτικής Επιτροπής
αλλά ούτε από πλευράς της
ΕΔΥ ως προς την κατοχή των
απαιτούμενων προσόντων από
τα ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικό-
τερα του απαιτούμενου προ-
σόντος της άριστης γνώσης
της Αγγλικής γλώσσας και,
στην περίπτωση του ενδιαφε-
ρόμενου μέρους Παπαδήμα,
της ακεραιότητας χαρακτήρα.
Παράλληλα απορρίφθηκε και
το παράπονο του εφεσείοντα
ότι παραγνωρίστηκε η κατοχή
από τον ίδιο του πρόσθετου
προσόντος της καλής γνώσης της Γαλλικής
γλώσσας.  Ενάντια στην πιο πάνω απόφαση
καταχωρίστηκε η παρούσα έφεση.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο εφεσείων Σταύρος Αμβροσίου επεδίωξε

την ανατροπή της πρωτόδικης ετυμηγορίας
με τους ακόλουθους λόγους έφεσης:

1. Το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα
απέρριψε την προσφυγή του εφεσείοντος και
εσφαλμένα αποφάνθηκε ότι η προσβαλλό-
μενη με την προσφυγή πράξη δεν έπασχε νο-
μικά.

2. Το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα
επιδίκασε το ποσό των €1.300 εξόδων σε
βάρος του.  Ειδικότερα  ισχυρίστηκε ότι δεν
εφαρμόστηκαν ορθά οι σχετικές αρχές και
κανόνες που διέπουν το ζήτημα της άσκησης

της εξουσίας του δικαστηρίου για την επιδί-
καση εξόδων, ενώ τα γεγονότα και περιστα-
τικά της υπόθεσης καθώς και οι ενέργειες και
συμπεριφορά των δύο πλευρών θα έπρεπε
να οδηγήσουν το δικαστήριο στην μη επιδί-
καση εξόδων.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Στο πολυσέλιδο περίγραμμα αγόρευσης

του εφεσείοντος αναπαράγονται οι γραπτές
αγορεύσεις που καταχώρησε πρωτόδικα,
στην προσφυγή 1082/09, στις οποίες ανα-
πτύσσονται σε έκταση, μεταξύ άλλων, οι θέ-
σεις του ότι δεν διενεργήθηκε η δέουσα
έρευνα σχετικά με το απαιτούμενο από το
σχέδιο υπηρεσίας προσόν του «ακέραιου χα-
ρακτήρα» σε σχέση με το ενδιαφερόμενο
μέρος Κώστα Παπαδήμα. 

Η θέση αυτή, η οποία σημειώνεται αλλά
δεν συζητείται στην πρωτόδικη απόφαση,
τονίστηκε ιδιαίτερα ενώπιον μας από το συ-
νήγορο του εφεσείοντος με αναφορά στο
ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση του
Εφετείου στην Ποινική Έφεση 6/07 η οποία
ασκήθηκε επιτυχώς από τον Κ. Παπαδήμα
εναντίον της καταδίκης του από το Κακουρ-
γιοδικείο σε κατηγορίες για άσεμνη επίθεση
και σεξουαλική παρενόχληση εργαζομένων
μεταξύ αρχών του έτους 2002 και Μαΐου του
2005, όταν υπηρετούσε ως πρέσβης στην
πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη:

«Τελειώνοντας, παρατηρούμε ότι έστω και αν
τα γεγονότα είχαν διαδραματιστεί κάτω από τις

συνθήκες που ο εφεσείων ισχυ-
ρίστηκε, η όλη διαγωγή του
ήταν απαράδεκτη, ηθικά ανεπί-
τρεπτη, πολλές φορές χυδαία,
αλλά και ταπεινωτική, τόσο γι΄
αυτόν όσο και για όσους αυτή
επηρέαζε. Η συμπεριφορά του
αυτή στον χώρο εργασίας εξέ-
θετε και τον ίδιο υπό την ιδιό-
τητά του ως επικεφαλής της δι-
πλωματικής αποστολής, αλλά
και την διπλωματική υπηρεσία
του κράτους γενικά και κατ’
επέκταση και την Κυπριακή
Δημοκρατία, που του εμπιστεύ-

θηκε την εκπροσώπησή της στην ξένη χώρα.»
Κατά τον εφεσείοντα, ενόψει των δεδομέ-

νων της υπόθεσης, το ενδιαφερόμενο μέρος
Κ. Παπαδήμας απώλεσε την ιδιότητα του
προσοντούχου με βάση το σχέδιο υπηρεσίας
και εσφαλμένα συνέχισε να θεωρείται από
τους εφεσίβλητους ως προσοντούχος.

β. Όταν πρόκειται για θέση ψηλά στην ιε-
ραρχία, το δημόσιο συμφέρον απαιτεί στο να
πληρωθεί από άτομο που έχει ακέραιο χαρα-
κτήρα.  Όταν, όπως εν προκειμένω, η θέση
συνεπάγεται ευαίσθητη αποστολή όπως την
εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε ξένες Κυ-
βερνήσεις ή/και ∆ιεθνείς Οργανισμούς και
την προαγωγή και διαφύλαξη των συμφε-
ρόντων της, η ανάγκη αυτή προβάλλει πιο
επιτακτικά.   

Στην προκειμένη περίπτωση, παρά την
αθωωτική του απόφαση, το Εφετείο προέβη
σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις που άπτον-
ταν της συμπεριφοράς και διαγωγής του εν-
διαφερόμενου μέρους Κ. Παπαδήμα. Οι πα-
ρατηρήσεις του Εφετείου αποτέλεσαν το
έναυσμα για την αποστολή επιστολής από το
Γενικό Εισαγγελέα με ημερομηνία 4.6.2007,
προς τον τότε Υπουργό Εξωτερικών με την
επισήμανση ότι «Παρά το γε-
γονός ότι το Ανώτατο Δικα-
στήριο αθώωσε και απάλλαξε
τον κατηγορούμενο . τούτο δεν
σημαίνει ότι δε μπορεί να διωχ-
θεί πειθαρχικά, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 78 του περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Νόμου του
1990 .» και με την υπόδειξη
στον Υπουργό, ως αρμόδια
αρχή, να μεριμνήσει για τη διε-
ξαγωγή πειθαρχικής έρευνας
εναντίον του Κ. Παπαδήμα,
όπως προβλέπεται στο άρθρο
81(2) του περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας Νόμο[1].   Ακολούθησε
πράγματι ο διορισμός ερευ-
νώντα λειτουργού από το
Υπουργικό Συμβούλιο.  Οι διοι-
κητικοί φάκελοι που κατατέθη-
καν στο Δικαστήριο, δεν δια-
φωτίζουν για τα περαιτέρω.  

γ. Με δεδομένο ότι η υπο-
χρέωση της διοίκησης να επα-
νεξετάσει άρχεται από την ημε-
ρομηνία της ακυρωτικής απόφασης, είναι
ορθή η θέση της συνηγόρου των εφεσιβλή-
των ότι καθ’ όλη τη διαδικασία της επανεξέ-
τασης ήταν σε ισχύ τελεσίδικη, αθωωτική
απόφαση υπέρ του ενδιαφερόμενου μέρους
Κ. Παπαδήμα. Δεν συμφωνούμε, όμως, με
τη θέση της ότι απόρροια της αθωωτικής
απόφασης υπέρ του Κ. Παπαδήμα οδηγούσε
απαραίτητα στην πλήρωση του απαιτούμε-
νου προσόντος της ακεραιότητας χαρα-
κτήρα.

δ. Είναι γεγονός ότι κατά την 5.7.2004,
που ήταν η ημερομηνία λήξης για την υπο-
βολή αιτήσεων με βάση το σχέδιο υπηρεσίας
δεν υπήρχαν οι καταγγελίες που οδήγησαν
στην καταχώρηση της ποινικής υπόθεσης
εναντίον του Κ. Παπαδήμα, ούτε βέβαια η
απόφαση του Εφετείου. Ούτε υπήρχαν οποι-
αδήποτε στοιχεία στους διοικητικούς φακέ-
λους, κατά τον ουσιώδη αυτό χρόνο, που να
άπτονται της διαγωγής/συμπεριφοράς του,
ώστε να επιβαλλόταν η εκ μέρους της διοί-
κησης διερεύνησης τους σε συνάρτηση με
την κατοχή από τον Κ. Παπαδήμα του προ-
αναφερόμενου προσόντος.

ε. Κατά το χρόνο της επανεξέτασης όμως,
η παρελθούσα πραγματικότητα που ίσχυε
κατά το 2004 είχε μεταβληθεί με τη νέα κα-
τάσταση που δημιούργησε ο διορισμός ερευ-
νώντα λειτουργού, σε σχέση με γεγονότα
που ανάγονταν στον ουσιώδη χρόνο και,
όπως έχει ήδη αναφερθεί, άπτονταν της συμ-

περιφοράς και διαγωγής του Κ. Παπαδήμα.
Ωστόσο, ούτε η Συμβουλευτική Επιτροπή
ούτε η ΕΔΥ έστρεψαν την προσοχή τους, ως
όφειλαν, στο ερώτημα κατά πόσο το εν λόγω
ενδιαφερόμενο μέρος πληρούσε ή όχι την
απαίτηση του σχεδίου υπηρεσίας για ακε-
ραιότητα χαρακτήρα.

Στ. Στην Επίσημη Εφημερίδα δύο κενές θέ-
σεις Πρέσβη, Πρώτου Διορισμού και Προ-

αγωγής, με τελευταία ημερο-
μηνία υποβολής των αιτή-
σεων την 5.7.2004. Κατόπιν
προτάσεων του Γενικού Διευ-
θυντή του Υπουργείου Εξω-
τερικών για πλήρωση ακόμη
τριών μόνιμων θέσεων, η ΕΔΥ
αποφάσισε την πλήρωση δύο
από τις θέσεις αυτές στα
πλαίσια της διαδικασίας που
ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη
κατ’ εφαρμογή του άρθρου
34(14) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως (Αρ.2) του 2004, με απο-
τέλεσμα να θεωρείται ότι οι
θέσεις αυτές δημοσιεύτηκαν
την ημέρα κατά την οποία δη-
μοσιεύτηκαν οι άλλες θέσεις.
Για την πρόσθετη θέση που
προέκυψε λόγω ακύρωσης
της προαγωγής του κατόχου
της, λήφθηκε απόφαση να
μην πληρωθεί επειδή εναν-
τίον της συγκεκριμένης από-

φασης εκκρεμούσε έφεση ενώπιον του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 34(15) του Νόμου,
ένας υποψήφιος στην περίπτωση πρώτου
διορισμού και προαγωγής, πρέπει να κατέχει
τα προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο
υπηρεσίας για τη θέση αυτή τόσο κατά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων όσο και κατά το χρόνο που λαμβάνεται
η απόφαση. Όπως τονίστηκε στην υπόθεση
Δημοκρατία ν. Ανδρέου κ.ά. (1993) 3 Α.Α.Δ.
153, η αρχή αυτή εφαρμόζεται μόνο αναφο-
ρικά με τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπη-
ρεσίας προσόντα, με τα οποία κάποιος καθί-
σταται υποψήφιος για τη θέση και δεν ισχύει
ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία που προσμε-
τρούν στην αξία κάποιου υποψηφίου και τα
οποία είναι νόμιμο να εκτιμηθούν και μέχρι
την ημέρα λήψης της απόφασης. Εν προκει-
μένω, ο Λ. Μαρκίδης κατείχε το εν λόγω
προσόν κατά το χρόνο που λήφθηκε η από-
φαση για το διορισμό του, ωστόσο δεν το
κατείχε κατά τη λήξη της προθεσμίας για την
υποβολή των αιτήσεων, ημερομηνία σημαν-
τική ως προς την εξακρίβωση κατοχής των
απαιτούμενων προσόντων, με αποτέλεσμα
να μη μπορεί να προσμετρήσει για τους σκο-
πούς ικανοποίησης των απαιτούμενων προ-
σόντων του σχεδίου υπηρεσίας. Εσφαλμένα
επομένως θεωρήθηκε ο Λ. Μαρκίδης έγκυ-
ρος υποψήφιος για προαγωγή. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Αναθεωρητική Έφεση
αρ. 60/2011

Σταύρος Αμβροσίου  
v. 
Δημοκρατίας

2 Δεκεμβρίου, 2015

Όταν πρόκειται
για θέση ψηλά
στην ιεραρχία, το
δημόσιο συμφέ-
ρον απαιτεί στο 
να πληρωθεί από
άτομο που έχει
ακέραιο χαρα-
κτήρα. 

Στην περίπτωση
θέσεων πρώτου
διορισμού και
προαγωγής, ο
κάθε υποψήφιος
θα πρέπει να κατέ-
χει τα προσόντα
που προβλέπονται
στο σχέδιο υπηρε-
σίας τόσο κατά τη
λήξη της προθε-
σμίας υποβολής
των αιτήσεων όσο
και κατά το χρόνο
που λαμβάνεται η
απόφαση.
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο

της αρμοδιότητάς του, προώθησε την ποι-
νική δίωξη Εργοδοτών που παρέβηκαν τις
διατάξεις της Νομοθεσίας, η οποία αφορά
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδί-
κασε μέσα στο 2015:

1. Την εταιρεία «PAVILION RESTAU-
RANT NIGHT SPOT LTD», που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών
εστίασης και αναψυχής, σε συνολικό πρό-
στιμο €4.100, για τις πιο κάτω παραβάσεις
των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των
περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας
και Υγείας στους Χώρους Εργασίας και των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων, που έθεσαν σε κίνδυνο Εργοδοτού-
μενά της πρόσωπα καθώς και πρόσωπα που
δεν εργοδοτούνται από αυτή:

(α) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου
συστήματος ασφάλειας ή συστήματος δια-
χείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περι-
γράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την
οργάνωση τον έλεγχο, καθώς και την παρα-
κολούθηση και την αναθεώρηση των προλη-
πτικών και προστατευτικών μέτρων που
πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριό-
τητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κιν-
δύνους.

(β) Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμη-
σης των κινδύνων για την ασφάλεια και
υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων
προσώπων, με βάση την οποία να καθορί-
ζονται τα προληπτικά και προστατευτικά
μέτρα που έπρεπε να ληφθούν.

(γ) Παράλειψη τοποθέτησης όπου υπήρχε
κίνδυνος πτώσης από ύψος πέραν των δύο
μέτρων, όπως (α) σε πλατύσκαλα κλιμακο-
στασίων, (β) σε εξώστη, (γ) σε κλιμακοστά-
σιο που οδηγεί από το ισόγειο σε υπόγειο
χώρο εργοδοτουμένων, κατάλληλων προ-

στατευτικών προπετασμάτων επαρκούς
ύψους ή διασφάλισης άλλων κατάλληλων
τρόπων ή άλλων ισοδύναμων διατάξεων
προστασίας.

(δ) Παράλειψη συμμόρφωσης σε Ειδοποί-
ηση Βελτίωσης, η οποία εκδόθηκε από Επι-
θεωρητή Εργασίας, εντός του χρονικού πε-
ριθωρίου που καθορίστηκε σε αυτή.

2. Την εταιρεία «ALEXANDER DIM-
ITRIOU & SONS LTD», που δραστηριοποι-
είται στον τομέα πώλησης μηχανημάτων, σε
συνολικό πρόστιμο €6.000, για τις πιο κάτω
παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδια-
γραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώ-
ρους Εργασίας και των περί Διαχείρισης Θε-
μάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο επαφής
με τον ηλεκτρισμό εργοδοτούμενούς της και
άλλα πρόσωπα καθώς και εργοδοτούμενους
της ΑΗΚ που εκτελούσαν εργασίες γείωσης
ζυγών χαμηλής τάσης σε υποσταθμό της
ΑΗΚ:

(α) Λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας ενωμέ-
νης με την έξοδο ηλεκτρικής εγκατάστασης
του υποστατικού, χωρίς την παρεμβολή ειδι-
κού διακόπτη εναλλαγής (Automatic Trans-
fer Switch), ώστε να αποκλείεται η επικίν-
δυνη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος από
τη γεννήτρια στο δίκτυο της ΑΗΚ, με απο-
τέλεσμα κατά την έναρξη λειτουργίας της να
δημιουργηθεί ηλεκτρική εκκένωση σε υπο-
σταθμό της ΑΗΚ όπου διεξάγονταν εργα-
σίες γείωσης ζυγών χαμηλής τάσης. 

(β) Παράλειψη εφοδιασμού με αυτόματο
διακόπτη διαρροής (Residual Current De-
vice- “RCD”) υψηλής ευαισθησίας, τουλάχι-
στον 30mA, των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
που τροφοδοτούσαν ρευματοδότες, φορητές
ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό εργασίας.

(γ) Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμη-
σης των κινδύνων, για την ασφάλεια και
υγεία των εργοδοτούμενων της και άλλων
προσώπων, με βάση την οποία να καθορί-
ζονται τα προληπτικά και προστατευτικά
μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. n

Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας 
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 9:30 πμ. και η δεύτερη η ώρα 11:30 πμ. στην Κεντρική Σκηνή
Θεάτρου ΘΟΚ, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Εγώ ο Πρίγκιπας» σε συγγραφή και
σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου. Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμι-
κοταχυδακτυλουργός Steve Magic θα διασκεδάσει τα παιδιά.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευρε-
θούν. Με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα.

Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσης
μας, στον 3ον όροφο (Αρχείο) τηλέφωνο 22844300.

1. Τάκης Χαμπουρίδης 99414162
2. Ιωάννης Όθωνος 99540647
3. Δέσπω Λεχνού 99521178 22305031
4. Μάκης Πελεκάνος 99453680
5. Πηνελόπη Πέτσα 99459353 22402808
6. Ανδρέας Κανάρης 99547880
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.

Έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας
για τη ‘Χρήση Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών στα Νοι-

κοκυριά το 2015’ έδειξε αύξηση σε σύγκριση
με τον προηγούμενο χρόνο.

• Το ποσοστό των νοικοκυριών που δια-
θέτουν υπολογιστή tablet ήταν 39,2% το
2015 σε σύγκριση με 32,8% το 2014 και
18,7% το 2013.

• Το 2015 συνεχίστηκε η αύξηση της πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο με ποσοστό 71,2% σε
σχέση με 68,6% το 2014. Μικρή αύξηση και
στο ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποί-
ησαν το Διαδίκτυο, από 69,3% το 2014 σε
71,7% το 2015.

• Το 11,2% των νοικοκυριών έχουν πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητής σύνδε-
σης (μέσω κινητού τηλεφώνου, κάρτας,
USB) σε σχέση με 7,1% το 2014.

• Πιο συχνοί χρήστες του Διαδικτύου είναι
τα άτομα ηλικίας 16 – 24 ετών (97,8%) και οι
μαθητές/φοιτητές (98,6%). Το ποσοστό αυτό
μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλι-
κίας, το οποίο όμως στα άτομα ηλικίας 65 –

74 που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχει αυ-
ξηθεί σε 23,0% το 2015 σε σχέση με 15,2% το
2014. Οι άντρες χρησιμοποιούν το Διαδί-
κτυο πιο συχνά από τις γυναίκες με ποσοστό
71,3% και 68,1% αντίστοιχα.

• Η επικοινωνία με τις Δημόσιες Αρχές /
Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου μειώθηκε το
2015 σε 33,7% από 41,5% το 2014.

• Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο
Διαδίκτυο είναι η ανάγνωση ειδήσεων/εφη-
μερίδων/περιοδικών και η αναζήτηση πλη-
ροφοριών για αγαθά ή υπηρεσίες (78,8% και
74,8% επί των ατόμων που χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο, αντίστοιχα).

• Αγορές μέσω Διαδικτύου πραγματοποί-
ησε το 18,7% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 το
πρώτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με 23,1%
το 2014. Πρώτο στις προτιμήσεις παραμένει,
όπως και στον προηγούμενο χρόνο, τα είδη
ένδυσης ή αθλητικά είδη με ποσοστό 60,0%
και ακολουθούν οι διευθετήσεις σχετικά με
διακοπές (εισιτήρια, ξενοδοχεία, ενοικίαση
αυτοκινήτου κ.λ.π. ) με ποσοστό 45,5%. n

Η χρήση νέας τεχνολογίας 
από νοικοκυριά το 2015

Προχθές Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατέθεσε
στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη

Μακαρίου Γ’, στον προαύλιο χώρο του Προ-
εδρικού Μεγάρου, με την ευκαιρία της Ημέρας
της Δημοκρατίας. 

Η κατάθεση στεφάνου έγινε στην παρουσία
σύσσωμου του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στεφάνι στον 
ανδριάντα Μακαρίου
από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 
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Ελβετία
Η Συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων

του Καντονίου Γενεύης στην Ελβετία
(SSP/VPOD) κήρυξε απεργία των μελών της
ως απάντηση στην πρόταση της κυβέρνησης
του Καντονίου για προγραμματισμένες πε-
ρικοπές απολαβών κατά 5% τα επόμενα τρία
χρόνια, παγοποίηση νέων προσλήψεων, αύ-
ξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου κατά δύο
ώρες από 40 σε 42 και κατάργηση 1800 θέ-
σεων εργασίας στο δημόσιο. 

Η συνδικαλιστική πλευρά επισημαίνει ότι
πρόκειται για θεμελιακές αλλαγές που δεν
προωθηθεί στη Ελβετία τα τελευταία 90
χρόνια . Η ημερομηνία της απεργίας δεν κα-
θορίστηκε με την προσδοκία ότι θα αναθε-
ωρηθεί η απόφαση της τοπικής κυβέρνησης
δεν υπήρξε όμως ανταπόκριση και η Συντε-
χνία απόφαση για κλιμάκωση απεργιών από
τις αρχές Δεκεμβρίου. 
Βρετανία 

Οι δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις στη Βρετανία συνεχίζουν και
κλιμακώνουν την εκστρατεία κατά του Κυ-
βερνητικού Νομοσχεδίου Περί Συνδικαλι-
στικών Οργανώσεων, το οποίο αν εγκριθεί
με τη σημερινή του μορφή θα έχει ιδιαίτερα
αρνητικά επακόλουθα για τις Συντεχνίες του
δημόσιου τομέα. 

Οι αρνητικές πρόνοιες που περιλαμβά-
νονται στο νομοσχέδιο αφορούν το ποσο-
στό ψήφων που απαιτείται για απόφαση για
απεργία σε δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα
κρίνονται «σημαντικές», την πρόταση για
τερματισμό των αποκοπών από τους εργο-
δότες των συνδρομών των μελών των Συν-
τεχνιών και καταβολή τους στις οργανώσεις
όπως και τη μείωση του χρόνου που παρα-
χωρείται στα συνδικαλιστικά στελέχη για
απουσία από τους χώρους εργασίας τους
λόγω συνδικαλιστικής υποχρέωσης. 

Η Κυβέρνηση έχει αποσύρει από το νομο-
σχέδιο πρόνοιες που αφορούν πικετοφορία
απεργών και τη χρησιμοποίηση κοινωνικών
μέσων στις απεργιακές κινητοποιήσεις, όμως
οι κυριότερες πρόνοιες που δυσχεραίνουν
την απρόσκοπτη λειτουργία των συντεχνιών
παραμένουν στο νομοσχέδιο. 

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικάτων ΕΡSU και η Διε-
θνής Δημοσίων Υπηρεσιών ΡSI στηρίζουν
την εκστρατεία των βρετανικών δημοσιοϋ-
παλληλικών συντεχνιών και έχουν στείλει

σχετικά υπομνήματα σε αρμόδιους Υπουρ-
γούς με προτάσεις για διαβούλευση. 
Ολλανδία 

Στις 19 Νοεμβρίου 7500 άτομα συμμετεί-
χαν σε διαδήλωση στη Χάγη στα πλαίσια μα-
κράς εκστρατείας για νέα συλλογική σύμ-
βαση στον τομέα της προστατευόμενης απα-
σχόλησης. 

Η οργανώτρια Συντεχνία της διαδήλωσης
FNV εξοργίσθηκε με τη σύλληψη 30 διαδη-
λωτών οι οποίοι είχαν προβεί σε κατάληψη
των γραφείων της τοπικής κυβέρνησης. 

Οι συλληφθέντες αργότερα απολύθηκαν
αλλά λόγω της κράτησης τους δεν κατάφε-
ραν να συμμετάσχουν στη συνάντηση κορυ-
φής της οργάνωσης με την εργοδοτική
πλευρά και το Υπουργείο Κοινωνικών Υπο-
θέσεων. 
Φινλανδία

Η Ομοσπονδία Μισθωτών Δημοσίων
Υπαλλήλων της Φινλανδίας Pardia επιτίθε-
ται κατά των προσπαθειών της κυβέρνησης
της χώρας για επιβολή περιορισμών στους
όρους εργοδότησης ιδιαίτερα στο δημόσιο
τομέα. 

Η Συντεχνία υποστηρίζει ότι έχουν σημει-
ωθεί σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγι-
κότητα για πολλά χρόνια με τη διαπραγμά-
τευση αλλαγών στην οργάνωση εργασίας,
τον εργάσιμο χρόνο και την επέκταση της
ψηφιοποίησης. 

Η Συντεχνία επισημαίνει ότι αυτοί είναι οι
τρόποι για αύξηση της αποδοτικότητας και
όχι οι περικοπές και οι περιορισμοί στους
όρους εργοδότησης. 

Υποστηρίζει ακόμη η συνδικαλιστική
πλευρά ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί ειδικό-
τερα τους δημόσιους υπαλλήλους με την
πρόταση για οροφή στην ετήσια άδεια και
άλλες προτεινόμενες αλλαγές. 
Αυστρία 

Μετά από τρεις κύκλους διαπραγματεύ-
σεων οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δη-
μόσιου τομέα στην Αυστρία έχουν καταλή-
ξει σε συμφωνία με την κυβέρνηση για γε-
νική αύξηση μισθών κατά 1.3% από την 1η
Ιανουαρίου 2016. 

Το ποσοστό αυτό σημαίνει πραγματική
αύξηση απολαβών γιατί το ρυθμός πληθω-
ρισμού κατά την τρέχουσα περίοδο είναι
0.7%
Σουηδία

Η συντεχνία δημοτικών υπαλλήλων της

Σουηδίας Kommunal έχει θέσει ως προτε-
ραιότητα της τη βελτίωση των μισθών των
νοσηλευτικών βοηθών για τη διαπραγμα-
τευτική περίοδο 2016. 

Η Συντεχνία υποστηρίζει ότι την αύξηση
αυτή στηρίζει μεγάλο ποσοστό της κοινω-
νίας περιλαμβανομένων των χρηστών της
υπηρεσίας και των συγγενών τους. 

Ως πάγιο στόχο η Συντεχνία θέτει την
πραγματική αύξηση των απολαβών των 500
000 μελών της που βρίσκονται στην κατώ-
τερη βαθμίδα μισθοδοσίας και ζητεί μείωση
του χάσματος μεταξύ των απολαβών στα
πλαίσια της προσπάθειας για εξίσωση των
απολαβών ανδρών και γυναικών. 

Υποστηρίζει η Συντεχνία ότι είναι άδικο η
μισθοδοσία των νοσηλευτικών βοηθών να
είναι κατά μέσο όρο 2800 Σουηδικές κορώ-
νες (300 ευρώ) χαμηλότερη από το μηνιαίο
μισθό εργατών εργοστασίων με ίση κατάρ-
τιση και γι΄ αυτό η αύξηση των απολαβών
τους αποτελεί και προτεραιότητα στην προ-
σπάθεια προσέλκυσης ενδιαφέροντος για
εργασία στο νοσηλευτικό επάγγελμα. 
Ισπανία 

Οι κυριότερες δημοσιοϋπαλληλικές συν-
δικαλιστικές οργανώσεις ης Ισπανίας με τη

συμμετοχή και άλλων συνδικαλιστικών ομο-
σπονδιών οργάνωσαν πανεργατική εθνική
διαδήλωση στις 28 Σεπτεμβρίου με αίτημα
την αποπαγοποίηση των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων στο δημόσιο τομέα στον
οποίο παγοποιήθηκαν πριν έξι χρόνια. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν
την κυβέρνηση να αναγνωρίσει και να επι-
βραβεύσει τη συνεισφορά εκατομμυρίων
από τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα
όπως και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα που προσφέρουν υπηρεσίες στο δη-
μόσιο. 

Στις 3 Δεκεμβρίου οι συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις πραγματοποίησαν συλλογική δια-
δήλωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της
δημόσιας υπηρεσίας στα πλαίσια της κλιμά-
κωσης των δράσεων τους για άσκηση πίεσης
στην κυβέρνηση για να αποκαταστήσει τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις, να επαναρχί-
σει τις προσλήψεις στο δημόσιο και να τερ-
ματίσει τις ιδιωτικοποιήσεις, να αποκατα-
στήσει τις απολαβές που περικόπηκαν λόγω
της πολιτικής λιτότητας και να επαναδημι-
ουργήσει προσδοκίες προαγωγής και ανελι-
κτικής σταδιοδρομίας. n

Από τη συνδικαλιστική δραστηριότητα 
Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

Αβεβαιότητα για σταθερή απασχό-
ληση εκφράζουν οι Ευρωπαίοι ερ-
γαζόμενοι σύμφωνα με επισκόπηση

του Οργανισμού Ερευνών Eurofound. Τα
πορίσματα της πρόσφατης δημοσκόπησης
του Οργανισμού για τις συνθήκες εργασίας
στην Ευρώπη, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν
πριν λίγες μέρες, καταγράφουν μείζονες
ανησυχίες αλλά και θετικά στοιχεία συνει-
δητοποίησης της σημασίας της ασφάλειας
και υγείας στους χώρους εργασίας. 

Ποσοστό 15% των ερωτηθέντων εξέ-
φρασαν σοβαρή ανησυχία για την ασφά-
λεια της απασχόλησης τους στους επόμε-
νους έξι μήνες, παραμένει δηλαδή αναλ-
λοίωτο το ίδιο ποσοστό ανησυχίας όπως
και το 2010. Επίσης πέραν των δυο σε κάθε
πέντε εργαζόμενους δεν είναι ικανοποι-
ημένοι με το ωράριο εργασίας τους με το
28% να ζητά μείωση ωραρίου ενώ ποσοστό
13% ζητούν περισσότερη υπερωριακή ερ-
γασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δια-
βουλεύσεις με τους πολίτες και τους κοι-
νωνικούς εταίρους για τη βελτίωση του
ισοζυγίου εργασίας-διαβίωσης και τη μεί-
ωσης των εμποδίων στη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Οι διαβουλεύσεις ακολουθούν την από-
συρση της πρότασης της Κομισιόν του
2008 για τροποποίηση της Οδηγίας του
1992 για την Άδεια Μητρότητας. Στις δια-
βουλεύσεις θα καλυφθούν θέματα που
αφορούν ισοζύγιο εργασίας-διαβίωσης των
γονιών και προσώπων με φροντίδα παι-
διών. Θα καλυφθούν ιδιαίτερα τα θέματα
άδειας μητρότητας, γονικής άδειας και ερ-
γασίας μερικής απασχόλησης . Οι κοινωνι-
κοί εταίροι κλήθηκαν να εντοπίσουν τις
ανάγκες για βελτιώσεις στην κοινοτική νο-
μοθεσία για αυτά τα θέματα. 

Η διαβούλευση θα πρέπει να ολοκληρω-
θεί μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2016. n

Θέσεις των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή  Ένωση

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Νοέμβριο 2015 σημείωσε αύξηση
0,05 μονάδες ή 0,04% και έφτασε

στις 115,16 μονάδες σε σύγκριση με 115,11
τον Οκτώβριο 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως
σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέσκων
λαχανικών και των πατατών. Μειώσεις ση-
μειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων
φρούτων, των πετρελαιοειδών και των αερο-
πορικών ναύλων. 

Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2015 μει-
ώθηκε με ρυθμό -2,1% σε σύγκριση με -2,5%

τον Οκτώβριο 2015. Αντίστοιχα, ο πληθωρι-
σμός τον Νοέμβριο 2014 μειώθηκε με ρυθμό
-0,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
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 πίνακα που ακολου-
θεί:

Λαχανικά και πατάτες αύξησαν
τον τιμάριθμο το Νοέμβριο



Πολύ ενδιαφέρουσα και καθοδηγη-
τικά στοιχεία για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων της απασχόλη-

σης δίνει η μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού «Διαχρονικές Τά-
σεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Κύπρο» τα ευρήματα της οποίας δημοσιο-
ποίησε η ΑνΑΔ.

Η μελέτη καλύπτει την περίοδο 2008-
2014 και τα πορίσματα της είναι καθοδηγη-
τικά γιατί καλύπτει και τα χρόνια της οικο-
νομικής κρίσης. Διαπιστώνεται μικρή
βελτίωση στην απασχόληση αλλά δεν ανα-
μένεται επίτευξη του στόχου του 2020. Ιδι-
αίτερου ενδιαφέροντος τα στοιχεία για την
ανεργία ανδρών, γυναικών, νέων, την κα-
τάρτιση κ.α.

Δημοσιεύουμε τη σύνοψη της μελέτης.

Ανάμεσα στις κεντρικές επιδιώξεις κάθε
κράτους είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης
και ευέλικτης αγοράς εργασίας και ενός
άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμι-
κού ικανού να ανταποκρίνεται αποτελεσμα-
τικά στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις
και απαιτήσεις της οικονομίας. Σημαντικό εργαλείο για παρακολούθηση της υλοποίησης αυτής
της επιδίωξης αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά
εργασίας και στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ καθιέρωσε την περιοδική εκπόνηση της μελέτης «Διαχρονικές Τά-
σεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο». Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η ολο-
κληρωμένη και σε βάθος εξέταση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών απασχόλησης και ανερ-
γίας, των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας και των δεικτών συμμετοχής
σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο κατά την περίοδο 2008-2014.

Α. Απασχόληση 
Ως συνέπεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, το γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού

20-64 χρονών παρουσίασε μεγάλη μείωση και για πρώτη φορά, από το 2013, είναι μικρότερο από
το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα φαίνεται να πα-
ρουσιάστηκαν στους άνδρες, στα νεαρά άτομα ηλικίας 15-24 χρονών και στα άτομα με εκπαί-
δευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια.

Το ποσοστό απασχόλησης βρίσκεται στο 67,6% το 2014 και παρόλο που βελτιώθηκε οριακά
σε σύγκριση με το 2013 (67,2%), καθιστά απομακρυσμένη την προοπτική για να επιτευχθεί ο
στόχος της Κύπρου (75-77%) για το 2020, ο οποίος πιθανό θα χρειαστεί να επανακαθοριστεί.

Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην Κύπρο κυμαίνεται σε αισθητά ψηλότερα επίπεδα
από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών. Επισημαίνεται όμως, ότι ενώ η διαφορά ανάμεσα στα
ποσοστά αυτά το 2008 βρισκόταν στο 17,0% (μεγαλύτερη διαφορά) το 2014 μειώθηκε σημαντικά
στο 7,7% (μικρότερη διαφορά).

Β. Ανεργία 
Το γενικό ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών στην Κύπρο παρουσίασε δραματική αύ-

ξηση μέσα στην περίοδο αυτή αφού τετραπλασιάστηκε. Σημειώνεται ότι από το 2012, το ποσοστό
στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η διαφορά
το 2014 αυξήθηκε ακόμη περισσότερο.

Η ανεργία έπληξε τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νεαρά
άτομα και στα άτομα με εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια αλλά και με εκπαίδευση
μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια. Πρόσθετα, διαπιστώνεται πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό
των μακροχρόνια ανέργων.

Παρόλο που η αύξηση της ανεργίας επηρέασε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εντούτοις το μεγα-
λύτερο με πολύ σημαντική διαφορά ποσοστό ανεργίας, παρουσιάζεται στον πληθυσμό 15-24
χρονών (πάνω από 1 στους 3 νέους είναι άνεργοι το 2014), διαπίστωση που επιβεβαιώνει ότι η
οικονομική κρίση επηρέασε κατά κύριο λόγο τους νέους.

Γ. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας 
Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών στην Κύπρο

κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα έχοντας μικρές αυξομειώσεις την περίοδο 2008-2014 και
βρίσκεται σε ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισημαίνεται όμως η σημαντική διαφοροποίηση στη σύνθεση του οικονομικά ενεργού πλη-
θυσμού αφού ο αριθμός των απασχολουμένων σημείωσε πτώση ενώ ο αριθμός των ανέργων πα-
ρουσίασε πολύ μεγάλη αύξηση.

Δ. Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
Το γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού 25-64 χρονών

στην Κύπρο είχε αισθητή πτώση ανοίγοντας περισσότερο την ψαλίδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το γεγονός αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια για επίτευξη του εθνικού στόχου
(12%) μέχρι το 2020.

Οι γυναίκες συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε εκπαίδευση και κατάρτιση από τους άνδρες.
Τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζοντας κατά κανόνα
πτωτική τάση.

Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων και
των αδρανών και σε πολύ χαμηλά επίπεδα των απασχολουμένων στον πρωτογενή και δευτερο-
γενή τομέα καθώς και στα επαγγέλματα κατώτερου και μέσου επιπέδου. Τέλος, σημειώνεται ότι
το ποσοστό συμμετοχής μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων.
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Κάμψη στην ανεργία αλλά σε βραδείς ρυθμούς διαπιστώνει διαχρονική μελέτη της ΑνΑΔ
Οι τάσεις των δεκτών Ανθρώπινου Δυναμικού

Στις 10 Νοεμβρίου 2015 ο Κλάδος των
Γενικών Διοικητικών Υπαλλήλων πραγ-
ματοποίησε κοινωνική εκδήλωση με δεί-

πνο στο εστιατόριο Παλιά Ηλεκτρική, κατά τη
διάρκεια της οποίας τιμήθηκαν μέλη του Κλά-
δου που αφυπηρέτησαν την τελευταία τριετία,
σε αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς
τους. Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με πολύ με-
γάλη επιτυχία.  

Τους συναδέλφους τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού Κύπρος Κυπριανού
και από την Κεντρική Γραμματεία της ΠΑ-
ΣΥΔΥ ο Πρόεδρος, Αντώνης Κουτσούλης και
οι Στράτης Ματθαίου, Νίκος Σπανούδης και
Νανά Αχιλλέως.

Χαιρετισμούς απηυθύναν ο Διευθυντής του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού και ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ.  Επίσης μί-
λησε η Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου,
Τασούλα Χατζηπροδρόμου.  Όλοι εξήραν, με
τη σειρά τους, την προσφορά  των συναδέλ-
φων που αφυπηρέτησαν και ευχήθηκαν σ΄αυ-
τούς ότι το καλύτερο για την προσωπική τους
ζωή.

Οι συναδέλφοι που τιμήθηκαν:
1. Παπαναστασίου Αργύρης, Έπαρχος

2. Μαλλουρίδης Γιαννάκης, Έπαρχος
3. Χατζηβασιλείου Χρίστος, Π.Δ.Λ.
4. Κούμας Αναστάσιος, Π.Δ.Λ.
5. Νικολαΐδου Μαρία, Π.Δ.Λ.
6. Παρούτη Ελένη, Π.Δ.Λ.
7. Σιέπη Ελευθερία, Π.Δ.Λ.
8. Ροδοσθένους Χριστίνα, Α.Δ.Λ.
9. Κέλβερης Αλέξανδρος, Α.Δ.Λ.
10. Λοΐζου-Κούττα Χυστάλλα, Α.Δ.Λ.
11. Πηλαβάς Κώστας, Α.Δ.Λ.
12. Κολέττα-Χριστοδουλίδου Μάλβω,

Α.Δ.Λ.
13. Κωνσταντίνου Στάλα, Α.Δ.Λ.
14. Χρυσοστόμου Κώστας, Α.Δ.Λ.
15. Δανιήλ Αγνή, Α.Δ.Λ.
16. Ζαχαρίου Χάρης, Α.Δ.Λ.
17. Φοινιού Ορθοδοξία, Α.Δ.Λ.
18. Θεοφάνους Θεοφάνης, Α.Δ.Λ.
19. Λυμπουρα Μαρία, Α.Δ.Λ.
20 Αντωνιάδης Νίκος, Α.Δ.Λ.
21. Σαββίδου Λουΐζα, Α.Δ.Λ.
22. Σιακκίδης Σώτος, Α.Λ.ΚΑΔΔ
23. Μανώλης Κώστας, Δ.Λ.Α΄
24. Ασσιώτης Ανδρέας, Δ.Λ.Α΄
25. Μάρκου Χαράλαμπος, Δ.Λ.Α΄
26. Λαρδή Παρασκευή, Δ.Λ.Α΄
27. Σύκας Νίκος, Δ.Λ. n

Τιμήθηκαν αφυπηρετήσαντες
από τον Κλάδο Γενικών Διοικητικών
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων 
για την κυκλική οικονομία 

Κοινή και κοινοτική διαχείριση 
των συνόρων για να σωθεί η Σένγκεν

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, πρώην Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και
Υπηρεσιών και νυν Ειδικός Σύμβουλος Αμυντικής Πολιτικής
στον Πρόεδρο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε ότι βλέπει ένα σο-
βαρό κίνδυνο διάσπασης της ΕΕ.

Μιλώντας σε συνέδριο που οργανώθηκε από το Centre Inter-
national de Formation Européenne το οποίο εστίασε στις προσ-

δοκίες ότι το 2016 η ΕΕ θα σημειώσει πρόοδο στην ευρωπαϊκή άμυνα.
Δημοσιογράφος ρώτησε τον Μπαρνιέ πώς σχολιάζει το γεγονός ότι οι ηγέτες της ΕΕ συ-

ναντιούνται όλο και πιο συχνά και παίρνουν αποφάσεις που δεν εφαρμόζουν, δίνοντας την
εντύπωση ότι πιστεύουν πως η ΕΕ δεν θα διαρκέσει.

«Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στη στιγμή της αλήθειας για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όχι
μόνο έχουμε επίγνωση της αποσταθεροποίησης της Ευρώπης, αλλά και του κινδύνου διά-
σπασής της», δήλωσε ο Μπαρνιέ.

«Παρατηρώ, όπως και εσείς, την επίδραση των αλληλένδετων κρίσεων. Από τη μία πλευρά
η οικονομική κρίση, η οποία σκότωσε την ανάπτυξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και από
την οποία δεν έχουμε συνέλθει ακόμη αν και ευτυχώς αρκετά ορισμένες χώρες βρίσκονται
σε καλύτερη θέση. Από την άλλη πλευρά, η οικολογική κρίση, η οποία προκαλεί προβλήματα
στην Αφρική και τις μετακινήσεις των προσφύγων. Και φυσικά οι πόλεμοι, στη Συρία, στο
Ιράκ, στη Λιβύη, οι οποίοι προκαλούν μεταναστευτικές ροές που δεν είμαστε σε θέση να
ελέγχουμε ή να δεχθούμε», είπε ο Μπαρνιέ.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στη χώρα του τη Γαλλία, όπου το Εθνικό Μέτωπο της
Λεπέν αναμένεται να λάβει ποσοστό 25-30% στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές χα-
ρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανησυχητική».

«Και σε πολλές χώρες βλέπουμε την άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων, τα οποία είναι
αντιευρωπαϊκά, υπέρ του προστατευτισμού, σε αντίθεση με την ενιαία αγορά, και υποστη-
ρίζουν την επιστροφή της χώρας στο εθνικό επίπεδο ή ακόμα και στον εθνικισμό», είπε.

Εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη κοινού ευρωπαϊκού πνεύματος μεταξύ των αρχη-
γών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, και δήλωσε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα κοινό έδα-
φος στα τρία ή τέσσερα μεγάλα θέματα που η Ευρώπη θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη σή-
μερα. n

Η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για
την κυκλική οικονομία ώστε να υποστηρίξει τη μετάβαση της
Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία, γεγονός που θα δώσει
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα
προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές να επιτύχουν τη μετάβαση προς μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία,
στην οποία οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Οι προτεινόμενες δράσεις
θα συμβάλουν στο «κλείσιμο του κύκλου» ζωής των προϊόντων μέσω περισσότερης ανακύ-
κλωσης και επαναχρησιμοποίησης, και θα αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και
για την οικονομία. Τα σχέδια θα αντλούν τη μέγιστη αξία και χρήση από όλες τις πρώτες
ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, θα εξοικονομούν ενέργεια και θα μειώσουν τις εκπομ-
πές αερίων του θερμοκηπίου. 

Οι προτάσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής: από την παραγωγή και την κατανάλωση
μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Η μετά-
βαση αυτή θα υποστηριχθεί οικονομικά με χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ, 650 εκατ. ευρώ από
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και
την καινοτομία) 5,5 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη διαχείριση αποβλήτων,
καθώς και με επενδύσεις στην κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο.

Η δέσμη μέτρων καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές στην Επιτροπή και συμβάλλει σε
ευρύ φάσμα πολιτικών προτεραιοτήτων με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και
των περιβαλλοντικών θεμάτων και την παράλληλη προώθηση της δημιουργίας θέσεων απα-
σχόλησης, της οικονομικής μεγέθυνσης, των επενδύσεων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η δέσμη για την κυκλική οικονομία δίνει ένα σαφές μήνυμα στους οικονομικούς παρά-
γοντες ότι η ΕΕ χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μετασχηματίσει την οικονομία
της, ανοίγοντας τον δρόμο σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τονώνοντας την ανταγω-
νιστικότητα. Τα γενικά μέτρα για την αλλαγή του κύκλου ζωής των προϊόντων υπερβαίνουν
την περιοριστική επικέντρωση στο στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής και υπογραμμίζουν
τη σαφή φιλοδοξία της Επιτροπής να μεταμορφώσει την οικονομία της ΕΕ και να επιφέρει
αποτελέσματα. Καινοτόμοι και πιο αποτελεσματικοί τρόποι παραγωγής και κατανάλωσης
αναμένεται να προκύψουν σταδιακά με τα κίνητρα που παρέχονται.

Η κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας στην
Ευρώπη, με την παράλληλη διαφύλαξη των πολύτιμων και ολοένα πιο σπάνιων πόρων, μει-
ώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης πόρων και προσδίδοντας νέα αξία στα
απόβλητα. Καθορίζονται επίσης τομεακά μέτρα, καθώς και πρότυπα ποιότητας για τις δευ-
τερογενείς πρώτες ύλες. n

Το ΕΚ χαιρετίζει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας, αλλά με επιφυλάξεις

Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Τουρκίας είχε ως στόχο την
αναθέρμανση της σχέσης και την εξεύρεση κοινών λύσεων στην
προσφυγική κρίση και στον πόλεμο στη Συρία και ήταν απαραί-
τητη και επίκαιρη, δήλωσαν οι περισσότεροι ευρωβουλευτές στην
συζήτηση στην ολομέλεια με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, και τον Νικολά Σμιτ εκ μέρους της
προεδρίας του Συμβουλίου. 

Πολλοί ευρωβουλευτές ωστόσο υπογράμμισαν ότι δεδομένου
του ιστορικού της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το σεβασμό των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η χρηματοδότηση της ΕΕ προς τη χώρα αυτή
θα πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά και αμφισβήτησαν την απόφαση για επανέναρξη των εν-
ταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς επέμεινε ότι η συμφωνία
είχε ως στόχο να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη, επιτρέποντας στους Σύρους να εργά-
ζονται νόμιμα στην Τουρκία και να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία εκεί, αλλά και βελ-
τιώνοντας την ιατρική περίθαλψη για τους πρόσφυγες.

“Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε διότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τους πρόσφυγες
κατά μήκος των δυτικών Βαλκανίων. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κατάσταση είναι
τόσο προβληματική, διότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα, δεν εφαρμόζει τους κανόνες
του Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν”, δήλωσε ο επικεφαλής της ομά-
δας του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ (Γερμανία).

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Τζιάνι Πιτέλα (Ιταλία), δήλωσε τα εξής:
“Η συμφωνία με την Τουρκία είναι μια ευκαιρία για όλους, χωρίς να αποτελεί όμως λευκή
επιταγή”.

Ο επικεφαλής των ΕΣΜ, Σιαντ Καμάλ (Ηνωμένο Βασίλειο), χαιρέτισε τη σύνοδο κορυ-
φής ΕΕ-Τουρκίας και ζήτησε να υπάρξει διαφάνεια. “Ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους
Τούρκους και απέναντι στους πολίτες της ΕΕ σχετικά με το τι συνεπάγεται αυτή η σύνοδος
και ας εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης λύσης αντί για την
πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων υποσχέσεων που ποτέ δεν θα τηρηθούν”, δήλωσε ο ίδιος.

Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων, Γκι Βερχόφσταντ (Βέλγιο), τόνισε ότι είναι “λυπηρό το
γεγονός ότι στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής δεν έγινε καμία αναφορά στα αν-
θρώπινα δικαιώματα ή την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία”.

Μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο Κύπριος ευρωβουλευτής
Τάκης Χατζηγεωργίου επέμεινε ότι η Επιτροπή πρέπει να “παρακολουθήσει στενά τον τρόπο
με τον οποίον θα χρησιμοποιηθούν τα δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν στην Τουρκία
“ και “να αντιδράσει άμεσα εάν η Τουρκία αρχίσει να στέλνει τους αιτούντες άσυλο πίσω
στη Συρία”. n

Μέτρα για την αντιμετώπιση 
της παιδικής φτώχειας ζητά το ΕΚ 

Ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Την περασμένη βδο-
μάδα, η ολομέλεια του ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα, με 569 ψήφους
υπέρ, 77 κατά και 49 αποχές, με το οποίο ζητά να αυξήσουν τα
κράτη μέλη την υποστήριξη και τα κοινωνικά δικαιώματα που
απευθύνονται στα παιδιά και να προωθήσουν εργατική νομο-
θεσία, που να εξασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα και την

ασφάλιση των οικογενειών. 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, σε όλα τα παιδιά πρέ-

πει να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, στη στέγαση,
στην προστασία, στη συμμετοχή σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν, στην ψυχαγωγία και στον
ελεύθερο χρόνο, σε μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς και το δικαίωμα να μεγαλώνουν
στους κόλπους μιας οικογένειας. Ωστόσο, στην Ευρώπη τα πράγματα δείχνουν διαφορε-
τικά. Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat, για το 2014, περίπου 26 εκατομμύρια παιδιά
(κάτω των 18 ετών), 27,7% όλων των παιδιών στην ΕΕ, (36% στην Ελλάδα, 24,7% στην
Κύπρο) αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τη UNICEF το πρόβλημα του υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών αυξάνεται
στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα στην Εσθονία, την Ελλάδα και την Ιταλία το ποσοστό των παιδιών
που δεν μπορούν να καταναλώσουν κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι επί δύο συνεχόμενες ημέρες
έχει διπλασιαστεί από το 2008.

Εκτός από την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών τροφής, ρούχων και στέγης, υπάρχει
ο κοινωνικός αποκλεισμός και η έλλειψη πρόσβασης στην ποιοτική υγεία και εκπαίδευση.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο στις περιπτώσεις των μονογονεικών οικογενειών.    
Η ολομέλεια υιοθέτησε ψήφισμα, με 569 ψήφους υπέρ, 77 ψήφους κατά και 49 αποχές, με

το οποίο καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν προτεραιότητά τους την προστασία των παιδιών.
Η εισηγήτρια Inês Cristina Zuber (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Πολωνία), δήλωσε ότι “η λιτό-

τητα δημιούργησε αυτή την κατάσταση, που γίνεται όλο και χειρότερο”. Τα κράτη μέλη πρέ-
πει να εγγυηθούν “την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοι-
νωνική ασφάλιση για τα παιδιά και τις οικογένειες” και πρέπει “να καταπολεμήσουν την
ανεργία και να προωθήσου την εργασιακή ασφάλεια”. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Κομισιόν: Στη σωστή κατεύθυνση οι 
αποφάσεις της Ελλάδας για το προσφυγικό

Την ικανοποίηση της Κομισιόν για τις αποφάσεις των ελληνι-
κών αρχών σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού,  που
«οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση», εξέφρασε  ο εκπρόσω-
πος Τύπου Μαργαρίτης Σχοινάς, από τις Βρυξέλλες.

Ο κ. Σχοινάς επανέλαβε ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα για την
ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προ-

στασίας, το οποίο θα της επιτρέψει να λάβει υλική βοήθεια για τους πρόσφυγες (σκηνές,
γεννήτριες, κρεβάτια, καθώς και είδη υγιεινής).

Επίσης, η Ελλάδα συμφώνησε με τη Frontex σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο στα σύνορα με
την ΠΓΔΜ και παράλληλα υπέβαλε αίτημα για την ανάπτυξη της Ομάδας Άμεσης Επέμβα-
σης της Frontex στα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη των εξωτερι-
κών συνόρων.

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει τη δη-
μιουργία πέντε κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης προσφύγων στα ελληνικά νησιά,
σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στο θέμα αυτό.

«Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Ελπίζουμε να έχουμε απτή πρόοδο πριν το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο του Δεκεμβρίου και πριν το τέλος του χρόνου» πρόσθεσε.

Όσον αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο συμφώνησαν οι ελληνικές αρχές με τη
Frontex στα σύνορα με την ΠΓΔΜ, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι οι επιχειρησια-
κές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν τις επόμενες ημέρες. Το βέβαιο είναι ότι η Frontex θα
βοηθήσει την Ελλάδα στην καταγραφή των μεταναστών εκείνων που δεν έχουν καταγραφεί
και βρίσκονται στα σύνορα με την ΠΓΔΜ. n

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα ανάμεσα στις δέκα
«εξυπνότερες» χώρες του κόσμου!

Μπορεί τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα να περνάει δια πυρός
και σιδήρου, όμως από... επιστημονικής πλευράς είναι κορυ-
φαία! Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την ετήσια κατάταξη
του ΟΟΣΑ για τις «εξυπνότερες» χώρες του κόσμου, όπου η
Ελλάδα καταλαμβάνει την 6η θέση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση με ποσοστό 26%, παρά
το γεγονός ότι το 2013 οι κρατικές δαπάνες για την έρευνα μει-

ώθηκαν στο 0,08% του ΑΕΠ, το οποίο είναι και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στις ανε-
πτυγμένες χώρες. «Καμπανάκι» ωστόσο χτυπά από την επισήμανση ότι το ποσοστό επι-
στημόνων στην Ελλάδα υποχώρησε από το 28% που είχε το 2002.

Σημειώνεται ότι η λίστα του ΟΟΣΑ κατατάσσει τις χώρες με βάση τον μεγαλύτερο αριθμό
επιστημόνων (σε επιστήμες όπως τα μαθηματικά, τη φυσική, την τεχνολογία και τη μηχα-
νική) κατά κεφαλήν.

Την πρώτη θέση, με σημαντική πτώση στην κατάταξη, καταλαμβάνει η Νότια Κορέα με το
32% των φοιτητών της να εργάζονται στις επιστήμες (στοιχεία του 2012) από το 39% το
2002. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Γερμανία με ποσοστό 31% και στην τρίτη θέση η Σουη-
δία με ποσοστό 28%. 

Σημειώνεται ότι η Σουηδία είναι η δεύτερη σε κατάταξη χώρα (μετά τη Νορβηγία) που
έχει τόσο διαδεδομένη χρήση υπολογιστών στην εργασία. Υπολογίζεται ότι πάνω από τα
3/4 των Σουηδών εργαζομένων χρησιμοποιεί υπολογιστή στη δουλειά.  Στην τέταρτη θέση
βρίσκεται άλλη μια σκανδιναβική χώρα, η Φινλανδία, με 28%, μια χώρα που σύμφωνα με
τον ΟΟΣΑ ειδικεύεται στην έρευνα και παραγωγή φαρμάκων. n

Financial Times: Η Ρωσία θα εκδώσει
ομόλογα σε κινεζικό νόμισμα

Κρατικά ομόλογα ύψους 1 δισ. δολαρίων με νόμισμα αναφο-
ράς το ρενμίνμπι (κινεζικό γουάν) ετοιμάζεται να εκδώσει η
Ρωσία το επόμενο έτος, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας, η κίνηση
αυτή πιθανόν να ανοίξει μία νέα πηγή εξωτερικής χρηματοδότη-
σης για τις ρωσικές τράπεζες και επιχειρήσεις, οι οποίες είναι

αποκλεισμένες από τις κεφαλαιαγορές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη λόγω των κυρώσεων.
Η έκδοση αυτή θα ενισχύσει την επέκταση του κινεζικού νομίσματος σε διεθνές επίπεδο

και μπορεί να οδηγήσει στο να εκδοθούν στην Κίνα ομολόγα με νόμισμα αναφοράς το ρού-
βλι καθώς και να συμβάλει σε αντίστοιχες σταυροειδείς εκδόσεις ομολόγων από άλλες με-
γάλες αναδυόμενες αγορές, σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο Ντένις Σουλάκοφ, επικεφαλής της Gazprombank για τις κεφαλαιαγορές, η οποία βοηθά
ατύπως στην ετοιμασία της έκδοσης, δήλωσε ότι με το ομόλογο αυτό θα καθορισθεί επιτό-
κιο αναφοράς του ρενμίνμπι για τη Ρωσική Ομοσπονδία και, συνεπώς, και για τις εκδόσεις
τίτλων από επιχειρήσεις. «Αυτός είναι ο πρώτος στόχος», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ο δεύ-
τερος είναι να διαφοροποιηθεί η επενδυτική βάση και να υπάρξει μία νέα πηγή ρευστότητας
που προκύπτει από τη διεθνοποίηση του ρενμίνμπι».

Από την προοπτική της Κίνας, το ομόλογο θα διευρύνει την διεθνή χρήση του νομίσμα-
τός της, το οποίο το ΔΝΤ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να εντάξει στο καλάθι των
αποθεματικών νομισμάτων του, μαζί με το δολάριο, το ευρώ, το γεν και τη στερλίνα. n

Έρευνα της ΕΕ για τις φορολογικές 
συμφωνίες McDonald’s -Λουξεμβούργου

Οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
διερευνήσουν τις φορολογικές συμφωνίες της McDonald’s με το
Λουξεμβούργο που επέτρεψαν στην αμερικανική αλυσίδα ταχυ-
φαγείων να μην καταβάλει φόρους για δικαιώματα εκμετάλλευ-
σης από το 2009, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε

σημαντικούς αναδρομικούς φόρους για την εταιρία.
Πριν από δύο μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Λουξεμβούργο να ανακτήσει

έως 30 εκατ. ευρώ από την Fiat Chrysler Automobiles και την Ολλανδία να πράξει το ίδιο
με την Starbucks καθώς οι φορολογικές τους συμφωνίες θεωρήθηκαν παράνομη ενίσχυση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, η McDonald’s δεν είχε καταβάλει εταιρικό
φόρο στο Λουξεμβούργο ή τις ΗΠΑ για δικαιώματα εκμετάλλευσης που είχαν καταβάλλει
οι δικαιοδόχοι της εταιρίας, που λειτουργούν εστιατόρια με το σύστημα της δικαιόχρησης,
στην Ευρώπη και τη Ρωσία από το 2009 ως αποτέλεσμα δύο φορολογικών αποφάσεων που
εξέδωσαν οι αρχές του Λουξεμβούργου.

«Μια φορολογική απόφαση που συμφωνεί να μην καταβάλλει η McDonald’s φόρο επί
των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ούτε στο Λουξεμβούργο ούτε στις ΗΠΑ πρέ-
πει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύ-
σεων», ανέφερε η Επίτροπος της ΕΕ για τον Ανταγωνισμό Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

«Σκοπός των συμβάσεων περί διπλής φορολόγησης μεταξύ χωρών είναι η αποφυγή της δι-
πλής φορολόγησης και όχι η δυνατότητα διπλής μη φορολόγησης», πρόσθεσε. n

Η Κίνα προσφέρει 60 δισ. δολάρια 
για την ανάπτυξη της Αφρικής

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ για τη Σινοαφρικανική
Συνεργασία το οποίο παρακολούθησαν  αρκετοί αρχηγοί
αφρικανικών χωρών, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ
παρουσίασε το περίγραμμα ενός αναπτυξιακού σχεδίου
10 σημείων, λέγοντας ότι θέλει να οικοδομήσει μια σχέση
ίσων.

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση
αυτών των 10 σχεδίων συνεργασίας, η Κίνα αποφάσισε να παράσχει συνολική χρηματοδο-
τική στήριξη 60 δισεκ. δολαρίων», ανακοίνωσε ο Σι.

Παρά την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, ο Σι είπε ότι η Κίνα θα ενισχύσει τις
επενδύσεις στα εργοστάσια μεταποίησης προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή στην
Αφρική, επιπρόσθετα της κατασκευής δρόμων, λιμανιών και σιδηροδρόμων σε μια ήπειρο
που εδώ και καιρό θεωρείται βασική πηγή εμπορευμάτων για την Κίνα.

Η Κίνα θα ενισχύσει την συνεργασία της με την Αφρική στη μάχη κατά του βίαιου εξτρε-
μισμού και δεν θα εμπλακεί στις πολιτικές αποφάσεις των αφρικανικών χωρών, δήλωσε ο Σι.

«Η Κίνα θα υλοποιήσει 10 σχέδια συνεργασίας με την Αφρική τα επόμενα τρία χρόνια»,
δήλωσε ο Σι. «Αυτά τα σχέδια έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τρία θέματα που καθυστερούν
την ανάπτυξη της Αφρικής, δηλαδή τις ανεπαρκείς υποδομές, το έλλειμμα επαγγελματιών
και εξειδικευμένου προσωπικού και την έλλειψη χρηματοδότησης». n

Στα 206 δισ. ευρώ ο... «κύκλος εργασιών»
από την μαύρη οικονομία

Η μαύρη οικονομία και οι παράνομες δραστηριότητες στην
Ιταλία αντιπροσώπευαν το 2013 έναν κύκλο εργασιών που
έφθανε περίπου τα 206 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η
μεγάλη πλειονότητα (περίπου 190 δισεκατομμύρια) προερχό-
ταν από την πρώτη πηγή, αναφέρει σε έκθεσή του το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Στατιστικής (Istat).

Με τίτλο «Η κρυφή οικονομία», η έκθεση υπογραμμίζει την ανάπτυξη στη διάρκεια των
τελευταίων ετών της μαύρης οικονομίας: η αξία της ήταν περίπου 190 δισεκατομμύρια ευρώ
το 2013 και αποτελούσε περίπου το 11,9% του ΑΕΠ, έναντι 11,7% του ΑΕΠ το 2012 και
11,4% του ΑΕΠ το 2011, διευκρινίζει το Istat.

Το σύνολο της «κρυφής» οικονομίας αποτελούσε περίπου το 12,9% του ΑΕΠ το 2013,
σύμφωνα με το Istat. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της «κρυφής» οικονομίας (47,9%) αντι-
προσωπεύουν τα μη δηλωμένα εισοδήματα σε διάφορους τομείς, όπως οι επαγγελματικές
υπηρεσίες, οι κατασκευές, το εμπόριο, οι μεταφορές ή η εστίαση.

Στη δεύτερη θέση (34,7%) βρίσκεται ο πλούτος που παράγεται από τη μαύρη εργασία,
στην τρίτη (9,4%) ο πλούτος από «μαύρες» εκμισθώσεις ή φιλοδωρήματα και στην τελευταία
θέση (8%) ο πλούτος από παράνομες δραστηριότητες.

Το Istat υπογραμμίζει πως ο αριθμός των προσώπων που ασκούν μαύρη εργασία σε διά-
φορες μορφές έχει φθάσει τα 3.487.000. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Απονεμήθηκαν τα Αριστεία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστήμων
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι,

ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, το Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών απο-
νέμεται στους πιο κάτω για την προσφορά τους:
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κώστας Γιαγκουλλής

Ο Κώστας Γ. Γιαγκουλλής έχει σημαντική και πολυσχιδή
προσφορά στον τομέα των Γραμ-
μάτων στην Κύπρο, με ογκώδες
συγγραφικό έργο, στο οποίο ξε-
χωρίζουν δεκάδες μελέτες και βι-
βλία για την κυπριακή λαϊκή ποί-
ηση και τους Κύπριους ποιητάρη-
δες: Ανέδειξε το κεφάλαιο της
λαϊκής μας παράδοσης, με πο-
λυετή μελέτη και προσπάθεια,

στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος και θεμελιωτής της επιστη-
μονικής καταγραφής και τεκμηρίωσης. Ανάλογης σπουδαι-
ότητας και το έργο του για την κυπριακή διάλεκτο και το λε-
ξικό της, την κυπριακή λογοτεχνία και λαογραφία, το κυ-
πριακό θέατρο σκιών. 

Υπηρέτησε την κυπριακή εκπαίδευση σε όλες της βαθμίδες
της, από φιλόλογος καθηγητής μέχρι διευθυντής του Κέν-
τρου Επιστημονικών Ερευνών, ενώ δίδαξε στην Παιδαγω-
γική Ακαδημία και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Μιχάλης Πασιαρδής

Ο Μιχάλης Πασιαρδής είναι ένας από τους πιο σημαντι-
κούς εν ζωή Κύπριους ποιητές. Γράφει ποίηση από τα νεα-

νικά του χρόνια, με έκδοση 11
ποιητικών συλλογών. Ασχολή-
θηκε και με το θέατρο και για δε-
καετίες έγραφε χρονογραφήματα
στο «Φιλελεύθερος» που μεταδί-
δονταν από το ΡΙΚ. Έχει γράψει
υψηλής αισθητικής ποιήματα και
θεατρικά έργα και στην κυπριακή
διάλεκτο, που υμνούν τις παραδο-

σιακές αξίες των κατοίκων του νησιού μας. 
Εκτός από την καθολική αναγνώριση του ποιητικού του

έργου, ο Μιχάλης Πασιαρδής ξεχωρίζει για το ήθος και τη
σεμνότητά του. Βάρδος της κυπριακής λαϊκής ποίησης, σκια-
γράφησε με τον πηγαίο λόγο του, με τα πιο ατόφια χρώματα
τον κόσμο της Κύπρου. Ποιήματά του μελοποιήθηκαν από
Κύπριους και Ελλαδίτες συνθέτες και ερμηνευτές όπως ο
Μάριος Τόκας, ο Νίκος Παπάζογλου, η Μαρινέλλα και ο
Γιώργος Νταλάρας. 
Πέτρος Στυλιανού

Ο Πέτρος Στυλιανού έχει σημαντικό συγγραφικό και λο-
γοτεχνικό έργο και έχει προσφέρει από διάφορες θέσεις και
με πολλές ιδιότητες μεγάλες υπηρεσίες στην υπόθεση της
διάσωσης και της συντήρησης της πολιτιστικής παράδοσης
και της ιστορικής μνήμης του τόπου μας. Ξεχωρίζουν η δι-
δακτορική του διατριβή για την Οκτωβριανή εξέγερση του

1931 και βιβλία του για τον
αγώνα του 1955-‘59 και την τουρ-
κική εισβολή του 1974, όπως την
βίωσαν οι άμαχοι που συνελή-
φθηκαν από τον κατοχικό
στρατό. 

Παράλληλα, επέδειξε τεράστια
προσφορά στα κοινά και στους
αγώνες της Κύπρου για ελευθερία
από τα φοιτητικά του χρόνια. Συ-
νελήφθηκε και βασανίστηκε από το αποικιακό καθεστώς και
φυλακίστηκε στην Κύπρο και στην Αγγλία. Μετά την ανα-
κήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας υπηρέτησε, ανάμεσα σε
άλλα, ως εκπαιδευτικός, βουλευτής, υφυπουργός Εσωτερι-
κών, Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε πολιτι-
στικά θέματα και για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου
και Δήμαρχος Έγκωμης. 
ΤΕΧΝΕΣ
Τζένη Γαϊτανοπούλου

Το όνομα της Τζένης Γαϊτανο-
πουλου είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένο με την ιστορία του κυπρια-
κού θεάτρου. Αν και γεννημένη
στα Ιεροσόλυμα, το μεγαλύτερο
μέρος της πλούσιας καλλιτεχνι-
κής της πορείας το έχει πραγμα-
τοποιήσει στην Κύπρο. Εργά-
στηκε στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, ενώ στην
Κύπρο εργάστηκε στον Οργανισμό Θεατρικής Ανάπτυξης
Κύπρου, στο Θέατρο του ΡΙΚ και, στη συνέχεια, στον Θεα-
τρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ). Παράλληλα, είχε γόνιμη
συνεργασία με το κυπριακό ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Ερμήνευσε πλήθος σπουδαίων ρόλων σε σημαντικά έργα
του διεθνούς, του σύγχρονου ελλαδικού, αλλά και του κυ-
πριακού δραματολογίου, καθώς και της αρχαίας ελληνικής
τραγωδίας, με αφοσίωση και αγάπη για τη θεατρική τέχνη
και το κυπριακό θέατρο, το οποίο υπηρέτησε με αυταπάρ-
νηση για δεκαετίες, διακρίνεται για τον πλούτο των εκφρα-
στικών της ικανοτήτων, την άρτια τεχνική και ερμηνεία της.
Κατατάσσεται στους σκαπανείς του κυπριακού θεάτρου και
στις μεγάλες κυρίες της θεατρικής μας ιστορίας. 
Σιπριέν Κατσαρής

Ο Σιπριέν Κατσαρής, Κύπριος
που έχει γεννηθεί και έχει ζήσει
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής
του στο εξωτερικό, έχει κερδίσει
τη διεθνή αναγνώριση για το
έργο του ως πιανίστας και ως
συνθέτης και την αγάπη των μα-
θητών του ως καθηγητής πιάνου.
Είχε λαμπρές σπουδές κοντά σε

καθηγητές-μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής μουσικής και
εμφανίστηκε σε συναυλίες, με μερικές από τις καλύτερες ορ-

χήστρες στον κόσμο όπως την Berlin Philharmonic Orches-
tra, Cleveland Orchestra, Concertgebouw Orchestra του Άμ-
στερνταμ, κ.ά. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με παγκοσμίου
φήμης μαέστρους όπως τον Leonard Bernstein, Christoph
Von Dohnayi, Kurt Masur και πολλούς άλλους.

Κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία, αποσπώντας υμνητικές
κριτικές και ενθουσιώδη σχόλια σε έντυπα μέσα πολλών
χωρών. Έχει κάνει masterclasses σε διάσημες μουσικές ακα-
δημίες και κονσερβατόρια όπως το Mozarteum στο Salzburg,
το Royal Conservatory της Χάγης, στο Κονσερβατόρια της
Αγίας Πετρούπολης και άλλα. 

Χαρακτηρίζεται από μουσικούς κύκλους ως ένας από τους
100 μεγαλύτερους πιανίστες του κόσμου των τελευταίων 100
ετών. 
Γιώργος Σκοτεινός

Ο ζωγράφος Γιώργος Σκοτει-
νός γεννήθηκε στη Λεμεσό, αλλά
έζησε από μικρό παιδί μέχρι την
τουρκική εισβολή του 1974 στην
Αμμόχωστο. Στον Απελευθερω-
τικό Αγώνα του 1955-’59, είχε
ενεργή ανάμειξη, συνελήφθηκε,
σε νεανική ηλικία και φυλακί-
στηκε στην Κύπρο και την Αγγλία. Μετά την ανακήρυξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, σπούδασε στη Δραματική Σχολή
του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος, παρακολουθώντας ταυτό-
χρονα μαθήματα στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και
συνέχισε με σπουδές κινηματογράφου και ζωγραφικής στη
Νέα Υόρκη. 

Αδιάλειπτη και εντυπωσιακή είναι η εικαστική του πα-
ρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου. Το έργο του
παρουσιάστηκε σε πάμπολλες ατομικές και ομαδικές εκθέ-
σεις στην Κύπρο και το εξωτερικό και έτυχε διακρίσεων ανά-
μεσα τους και από την Μπιενάλε Αλεξανδρείας και το χρυσό
βραβείο στην Τριενάλε Ινδιών. 

Το έργο του διέπεται από πολιτική ηθική και ηλιοκεντρική
σύλληψη του κόσμου εικαστικό έργο του, με διεισδυτική
ματιά και βαθύτατο στοχασμό, παρουσιάζει κατά κύριο λόγο
ανάγλυφη την εικόνα του κόσμου της Κύπρου στον αέναο
ιστορικό της κύκλο, με ειδική αναφορά στη σύγχρονη τρα-
γωδία της. 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Λουκάς Χριστοφόρου

Ο φυσικός Λουκάς Γ. Χριστοφό-
ρου είναι ένας από τους Κύπριους
επιστήμονες που τιμούν τη γενέ-
τειρά τους Κύπρο με το ερευνη-
τικό, συγγραφικό και ακαδημαϊκό
τους έργο. Σπούδασε Φυσική στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολο-

κλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο
του Μάντσεστερ, του οποίο αναγορεύτηκε διδάκτορας και
Doctor of Science. n

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη συναυλία

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου με μαέ-
στρο τον Άλκη Μπαλτά παρουσιάζει το ορα-
τόριο του Handel Μεσσίας που δίκαια απο-
τελεί ένα από τα μεγαλύτερα και δημοφιλέ-
στερα αριστουργήματα του χορωδιακού

κλασικού ρεπερτορίου. Στη συναυλία θα πα-
ρουσιαστεί το πρώτο μέρος, το οποίο ανα-
φέρεται κυρίως στη γέννηση του Χριστού.
Σολίστ: Ζώη Νικολαϊδου (σοπράνο), Μαρ-
γαρίτα Συγγενιώτου (μέτζο-σοπρανο), Βα-
σίλης Καβάγιας (τενόρος), Βαγγέλης Μα-
νιάτης (μπάσος). Συμμετέχει η χορωδία του
Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας (διδ.: Λ. Λοί-
ζου).
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου
Καλήν Εσπέραν Άρχοντες

Παραδοσιακά Κάλαντα και Εκκλησιαστι-
κοί Ύμνοι των Χριστουγέννων, της Πρωτο-
χρονιάς και των Θεοφανείων στη Χριστου-
γεννιάτικη συναυλία της Ιεράς Μητροπό-
λεως Λεμεσού, με την Εκκλησιαστική

χορωδία Ρωμανός ο Μελωδός, την παραδο-
σιακή νεανική χορωδία Ανατολή, το Σύνολο
Παραδοσιακών Οργάνων της Μουσικής
Σχολής της Μητροπόλεως.
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου
Καρυοθραύστης: Η σκοτεινή πλευρά

Πόσες παραμονές Χριστουγέννων έχουν
περάσει από την πρώτη γνωριμία της με τον
ξύλινο Καρυοθραύστη; Πότε έπαψε να είναι
πια παιδί; Η Κλάρα Στάλμπαουμ, ενήλικη
πια, θα τον συναντήσει ξανά, αλλά το love-
story τους δε θα επαναληφθεί. Εκείνος θα
παραμείνει ξύλινος κι εκείνη θα χαθεί στους
δρόμους της αναζήτησης μιας μακρινής ου-
τοπίας. Το Χοροθέατρο Οκτάνα και ο  Κων-
σταντίνος Ρήγος με οδηγό την περίφημη

μουσική του Τσαϊκόφσκι δημιουργούν το
δικό του μαγικό παραμύθι με χιούμορ και
φαντασίας, ασχήμια και βία. Η παράσταση
περιέχει σκηνές γυμνού και απευθύνεται
αποκλειστικά σε κοινό άνω των 18 ετών.
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Φιλαρμο-
νικής Δήμου Λεμεσού

Μουσικές από κλασσικά έργα των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πρό-
σκληση σε ένα ονειρικό μουσικό συναπάν-
τημα με μουσικές και έργα μεγάλων συνθε-
τών. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας
συμμετέχουν η Χορωδία των Ονείρων και η
Έλενα Σολέα. n

Για τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Ριάλτο



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. Έλληνας πεζογράφος.
2. Η εκφώνηση λόγου – Ντάβιντ Τζουντ …:
Άγγλος ηθοποιός.
3. Η πρωτεύουσα του Περού – Εκπροσώπησε
την Ελλάδα στη Γιουροβίζιον.
4. Στην αρχαιότητα το πρόσωπο που τραγου-
δούσε έπη – Νησί της Ινδονησίας.
5. Ο αριθμός 43 με γράμματα – Υπάρχει και τέ-
τοιος … θάνατος.
6. Το αναθεμάτισμα (αρχ.) – Μέρος του τίτλου
τραγουδιού της Έλενας Παπαρίζου – Κάτοικοι
της Ταϊλάνδης.
7. Μεγάλης έκτασης αγρόκτημα – Τουρκική μυστική αστυνομία.
8. Η απαλλαγή από κάτι – Τουρκική εφημερίδα.
9. Πόλη της Μάλτας – Ο περί ου ο λόγος.
10. Δεν είναι σύννομο - … Φλέμιγκ: ο πατέρας του διασημότερου κατάσκοπου.
11. Θαμνώδες φυτό με αρωματικά λευκά λουλούδια – Ανεξάρτητο κρατίδιο στα Πυρηναία.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο άνθρωπος των γραμμάτων.
2. Παράσταση από τη θρησκευτική θεματολογία (πληθ.).
3. … Σνάιντερ: Αυστριακή ηθοποιός – Διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής.
4. Μέρος των … κραδασμών – Ντίκ …: Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί Μπους.
5. Εταιρικά αρχικά – Οδοδείκτης.
6. Ξινοκέρασο – Σύνδεσμος.
7. Δεν υπάρχει ανισομέρεια – Ο αριθμός 25 με γράμματα – Ο άνθρωπος είναι έλλογο.
8. Υπάρχει στο … εισιτήριο – Για δεκαετίες άσκησε απόλυτη εξουσία στο ένα τέταρτο του
παγκόσμιου πληθυσμού.
9. Ιδιαίτερα νόστιμο φαγητό φούρνου,
10. … Λυτλ Κρουτιέ: συγγραφέας ελληνικής καταγωγής – Εργατική κατάκτηση – Αγγλικό
σύμφωνο.
11. Αγαπήθηκε από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ – Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή κα-
ριέρα. 

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει η Παι-
διατρική Εταιρεία Κύπρου για την ολο-
κλήρωση του 18ου Παγκύπριου Παιδια-

τρικού Συνεδρίου. Διεξάχθηκε με επιτυχία
στις 21-22/11/2015, στο ξενοδοχείο Hilton
Park στη Λευκωσία.

Στις εργασίες του συνεδρίου πήραν μέρος
185 σύνεδροι (παιδίατροι, γιατροί άλλων ει-
δικοτήτων, επισκέπτριες υγείας, νοσηλευτές
κλπ). Η επιτυχία του συνεδρίου ξεπέρασε τις
προσδοκίες, τόσο όσον αφορά τη θεματολο-
γία, που ικανοποίησε απόλυτα τους συνέ-
δρους, όσο και για τη μαζική συμμετοχή των
παιδιάτρων μας.

Τα θέματα αφορούσαν τον μαχόμενο παι-
δίατρο, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιω-
τικού τομέα, αλλά και όλους τους συνέ-
δρους. Όλα τα θέματα που αναπτύχθηκαν
ήταν πρακτικού ενδιαφέροντος και σημαν-
τικού επιστημονικού επιπέδου, κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον των συνέδρων μέχρι
τέλους. 

Στο συνέδριο οι ομιλητές ήταν καταξιωμέ-
νοι καθηγητές ιατρικής, τόσο από την Ελ-
λάδα, όσο και από την Κύπρο, αλλά και
άλλοι επιστήμονες, γνωστοί στον τομέα
τους.

Η θεματολογία του συνεδρίου πλούσια
περιλαμβάνει διαλέξεις που καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα από την καθημερινή Παιδια-
τρική πράξη μέχρι τις σύγχρονες εξελίξεις
στο χώρο της ιατρικής, που πλέον καθίσταν-

ται απαραίτητες γνώσεις για τον κάθε επι-
στήμονα. 

Καινοτομία στο φετινό συνέδριο η πρό-
ταξη της Ημερίδας Μητρικού Θηλασμού και
του Δορυφορικού Συμποσίου για Εμβόλια
που απευθύνονται εκτός από τους παιδιά-
τρους και σε άλλους επαγγελματίες υγείας
που έχουν επίκεντρο της δουλειάς τους το
παιδί, αλλά και σε όποιον θα ήθελε να το πα-
ρακολουθήσει.

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν η τράπεζα
για τις τροφικές αλλεργίες, όσο και η τρά-
πεζα εφηβικής ιατρικής. Επίσης  σημαντικό
κρίθηκε το θέμα για την ανάπτυξη του
λόγου, όσο και το θέμα για τις επιπτώσεις
στην υγεία των παιδιών από το ηλεκτρονικό
νέφος των κινητών και Wi-Fi. Θέματα για τις
σπάνιες παθήσεις, ανάνηψη νεογνών, συγ-
γενή υδρονέφρωση και υπερδιάγνωση, κρά-
τησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συνέ-
δρων.

Όλες οι ομιλίες θα γίνει προσπάθεια να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΚ:
http://www.child.org.cy

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η υλοποίηση και
αυτού του συνεδρίου οφείλεται κατά κύριο
λόγο στο ζήλο και την εργατικότητα του
προέδρου και των μελών της Οργανωτικής
Επιτροπής. 

Αναντικατάστατη η συμμετοχή των εται-
ρειών παιδικών τροφών και φαρμάκων, που
χωρίς τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους θα

ήταν πολύ δύσκολη η διοργάνωση τέτοιας
έκτασης συνεδρίου. Η παρουσία τους είτε με
δορυφορικά συμπόσια, είτε με περίπτερα,
είτε άλλως πως, αποτελεί προϋπόθεση για
την υλοποίηση του.

Το εικαστικό θέμα του συνεδρίου, που επι-
λέχτηκε και λόγω της Ημερίδας Μητρικού
Θηλασμού, αποτέλεσε ο πίνακας του Φλα-
μανδού ζωγράφου της μπαρόκ εποχής του
17ου αιώνα Peter Paul Rubens «e Milky
Way», που έχει σαν θέμα τη γέννηση του Γα-
λαξία μας και είναι εμπνευσμένος από την
Ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με αυτή, ο
Ηρακλής έπρεπε να θηλάσει από την Ήρα
για να γίνει αθάνατος. Αυτό δεν έγινε απο-
δεκτό από την Ήρα, γιατί αυτός ήταν ο καρ-
πός της παράνομης συνεύρεσης του Δία με

τη θνητή Αλκμήνη.  Ο Ερμής λοιπόν ανέ-
βασε κρυφά τον Ηρακλή στον Όλυμπο για
να τραφεί από τα στήθη της Ήρας που κοι-
μόταν. Ο Ηρακλής που ήταν εκ γενετής ρω-
μαλέος, δάγκωσε τη θηλή της Ήρας και το
γάλα εκτινάχθηκε στους ουρανούς σχηματί-
ζοντας τον Γαλαξία. Το εικαστικό θέμα λοι-
πόν ήρθε να ταιριάξει απόλυτα με την Ημε-
ρίδα Μητρικού Θηλασμού

Το επόμενο 19ο Παγκύπριο Παιδιατρικό
Συνέδριο θα συνδιοργανωθεί με το 37ο Συ-
νέδριο της UMEMPS (Union of Middle Ea-
stern and Mediterranean Pediatric Societies,
http://www.umemps.org/homepage) μεταξύ
4-6 Νοεμβρίου 2016 στη Λεμεσό (Grand Re-
sord Hotel). n

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο

Παρόλο που ελάχιστα ξυστά λαχεία
των πιο κάτω παιχνιδιών παραμένουν
ανεξαργύρωτα, καλούνται οι κάτοχοι

τους να τα παρουσιάσουν για εξαργύρωση
το αργότερο μέχρι 11 Δεκεμβρίου, 2015.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία όσα βρα-
βεία παραμείνουν αζήτητα θα μεταφερθούν
στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

Τα παιχνίδια που επηρεάζονται είναι τα
πιο κάτω:

1. «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ» Ξυστό Λαχείο:
Τα παιχνίδια με αρ: 0485, 0486

2. «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο:
Το παιχνίδι με αρ: 155Α

3. «ΣΟΥΠΕΡ» Ξυστό Λαχείο:
Το παιχνίδι με αρ: Α175

4. «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λαχείο:
Το παιχνίδι με αρ: M055

5. «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ» Ξυστό Λαχείο:
Το παιχνίδι με αρ: HE14. n

Εξαργύρωση ξυστών λαχείων



ΤETAΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201514

 
 

 
 

 
 
 

 

4 1 8 6 2 9 3 5 7 

7 6 5 3 1 4 9 8 2 

2 9 3 7 5 8 1 4 6 

8 7 9 4 3 1 2 6 5 

6 5 1 2 8 7 4 3 9 

3 2 4 9 6 5 8 7 1 

1 3 7 8 9 6 5 2 4 

5 8 6 1 4 2 7 9 3 

9 4 2 5 7 3 6 1 8 

 
 

5 4 2 1 3 7 8 6 9 

3 9 1 6 4 8 5 7 2 

7 8 6 5 2 9 1 4 3 

4 2 9 8 6 3 7 1 5 

8 7 5 2 9 1 4 3 6 

1 6 3 7 5 4 9 2 8 

9 5 4 3 1 6 2 8 7 

2 3 7 4 8 5 6 9 1 

6 1 8 9 7 2 3 5 4 
 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
1 

           

 
2 

           

 
3 

           

 
4 

           

 
5 

           

 
6 

           

 
7 

           

 
8 

           

 
9 

           

 
10 

           

11            
 

 

Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Ειδικές πρόνοιες για τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων 
που χρησιμοποιούνται σε διαλυτή συσκευασία μιας χρήσης

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί

τους Κύπριους εισαγωγείς, διανομείς, μετα-
πωλητές αλλά και τους χρήστες των υγρών
απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων που
διατίθενται προς πώληση σε διαλυτές συ-
σκευασίες μιας χρήσης (κάψουλες) ότι η σή-
μανση και η συσκευασία τους υπόκειται σε
συγκεκριμένες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού ΕΚ/1297/2014 (Τροποποιητικός
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP για την
Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία
Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων). 

Τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρού-
χων σε μορφή κάψουλας που φαίνονται εν-
δεικτικά στη φωτογραφία διατίθενται ευ-
ρέως στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γιατί παρέχουν την ακριβή ποσότητα απορ-
ρυπαντικού ανάλογα με τις ανάγκες πλυσί-
ματός, με αποτέλεσμα να είναι και πιο οικο-
νομικά αλλά και πιο αποτελεσματικά, εφό-
σον χρησιμοποιούνται σωστά. 

Παρόλο όμως που τα προϊόντα αυτά πε-
ριέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι συ-
σκευασίες τους δεν παρέχουν επαρκή προ-

στασία. Σε αρκετές χώρες τα Κέντρα Δηλη-
τηριάσεων έχουν καταγράψει σημαντικό
αριθμό σοβαρών περιστατικών δηλητηρία-
σης και οφθαλμικής βλάβης μικρών παιδιών
από τα προϊόντα αυτά. 

Με στόχο μια ενιαία και πιο αποτελεσμα-
τική προσέγγιση και για να διασφαλιστεί η
καλύτερη προστασία του πληθυσμού, ο Κα-
νονισμός CLP έχει τροποποιηθεί κατάλληλα
με τον τροποποιητικό Κανονισμό
ΕΚ/1297/2014  έτσι ώστε  να καταστήσει τα
προϊόντα αυτά λιγότερο ελκυστικά και λιγό-
τερο προσβάσιμα στα παιδιά. 

Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανο-
νισμού ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις σή-
μανσης και συσκευασίας ως ακολούθως:

(1) Τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων
ρούχων που προορίζονται για τον κατανα-
λωτή και διατίθενται σε διαλυτή συσκευασία

μιας χρήσης πρέπει να εγκλείονται σε εξω-
τερική συσκευασία που να πληροί τις πιο
κάτω προδιαγραφές:

• Να είναι αδιαφανής και να καθιστά το
περιεχόμενο μη ορατό. 

• Να φέρει τη δήλωση προφύλαξης P102:
«Μακριά από παιδιά».

• Να είναι εύκολα επανακλείσιμη.
• Να είναι εφοδιασμένη με πώμα το οποίο

να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να απαιτεί
δύναμη και συντονισμένη δράση και των δύο
χεριών στο άνοιγμα.

• Να διατηρεί τη λειτουργικότητά της υπό
συνθήκες επανειλημμένου ανοίγματος και
κλεισίματος για όλη τη διάρκεια ζωής της
εξωτερικής συσκευασίας.

(2) Η διαλυτή συσκευασία (κάψουλα) πρέ-
πει να:

Περιέχει μέσο πρόκλησης αποστροφής
(πικραντική ουσία) σε ασφαλή συγκέντρωση
που να προκαλεί απωθητική αντίδραση όταν
έρθει σε επαφή με το στόμα.

Συγκρατεί το υγρό περιεχόμενό της επί
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, όταν η δια-
λυτή συσκευασία τοποθετείται σε νερό θερ-
μοκρασίας 20 °C.

Έχει υψηλή αντοχή σε μηχανική συμπίεση.
Στην επισήμανση της εξωτερικής συ-

σκευασίας των υγρών απορρυπαντικών σε
μορφή κάψουλας θα πρέπει να φαίνονται με
ευκρίνεια οι απαραίτητες ενδείξεις κινδύνου,
οι οποίες πρέπει να αναγράφονται υποχρε-
ωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Οι πιο πάνω πρόνοιες τέθηκαν σε ισχύ από
την 1η Ιουνίου 2015.

Προϊόντα που έχουν ταξινομηθεί, επιση-
μανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τον κα-
νονισμό CLP και έχουν ήδη διατεθεί στην
αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015 μπο-
ρούν να διατίθενται στην αγορά με την
παλιά σήμανση και συσκευασία μόνο μέχρι
την 31η  Δεκεμβρίου 2015. Από αυτήν την
ημερομηνία και μετά, τα προϊόντα αυτά θα
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
περιγράφονται πιο πάνω. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα
http://www.keepcapsfromkids.eu/cy.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε
να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λει-
τουργούς στα τηλέφωνα  22405611 και
22405609. n

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί

το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με
πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο
Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφο-
ριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφί-
μων ( RAPEX ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά
τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι
περικλείουν κινδύνους: 

1. Παιδικό σετ παιχνιδιού (κούκλα με τη-
λέφωνο), το οποίο αποτελούσε προσφορά
περιοδικού. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατα-
σκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλ-
λίας και περιέχει την τοξική για την αναπα-
ραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ)
εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομο-
θεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

2. Παιδική κούκλα επωνυμίας « PLAY-
BOOK», με κωδικό  H400. Το προϊόν είναι

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Ισπανίας και περιέχει την τοξική
για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-
αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό με-
γαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος. 

3. Μαλακό παιχνίδι επωνυμίας « Farlin» σε
σχήμα ελέφαντα. Το προϊόν εντοπίστηκε
στην αγορά της Μάλτας και περιέχει την το-
ξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό
δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσο-
στό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπό-
μενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος. 

4. Πλαστικό παιχνίδι επωνυμίας « Mickey’s
Stuff» με κωδικό 33813. Το προϊόν εντοπί-
στηκε στην αγορά της Μάλτας και περιέχει
τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες
Φθαλικό δι-ισοδεκυλεστέρα (DIDP) και
φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε πο-
σοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρε-

πόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι
0,1% κατά βάρος. 

5. Τσιμέντο επωνυμίας « Stimelit» με κω-
δικό CEMI 42,5 R . Το προϊόν είναι Λιθουα-
νικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Λετονίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο,
ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλερ-
γικές αντιδράσεις. 

6. Δερμάτινα γάντια επωνυμίας « Glo Fa-
shion» με κωδικό 560206 . Το προϊόν είναι
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Εσθονίας και περιέχει εξασθενές
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέ-
σει αλλεργικές αντιδράσεις. 

7. Κόλλα στιγμής με την επωνυμία « OBM
- NEWTECH» και με κωδικό NGT 4835. Το
προϊόν είναι Ιαπωνεζικής κατασκευής, εντο-
πίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και πε-
ριέχει χλωροφόρμιο, ουσία η οποία είναι
ύποπτη καρκινογένεσης, σε ποσοστό μεγα-
λύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

8. Πλαστικά παιχνίδια επωνυμίας «A bug’s
life» με κωδικό 42581. Τα προϊόντα εντοπί-
στηκαν στην αγορά της Μάλτας και περιέ-
χουν τις τοξικές για την αναπαραγωγή ου-
σίες Φθαλικό δι-ισοδεκυλεστέρα (DIDP) και
φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε πο-
σοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρε-
πόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι
0,1% κατά βάρος. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο
πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην
ιστοσελίδα του RAPEX: 
http :// ec .europa .eu /consumers /dyna
/rapex /rapex _archives _en .cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το
καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εν-
τοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυ-
πριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επι-
θεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα
22405637, 22405611 και 22405609. n

Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες 
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Έπεσε η αυλαία του Α΄ γύρου για το πρωτάθλημα Α΄
Κατηγορίας και η ΑΕΚ Λάρνακας, για πρώτη φορά
στην ιστορία της παίρνει τον ανεπίσημο τίτλο του

πρωταθλητή χειμώνα μιας και στην τελευταία αγωνιστική
δάμασε τον Ερμή Αραδίππου με 2-0. Ισοβαθμεί μεν στην κο-
ρυφή η ομάδα της Λάρνακας με την προσφυγική ομάδα του
Βαρωσιού την Ανόρθωση από 30 βαθμούς, όμως μετρά το
μεταξύ τους ισόπαλο (1-1) παιχνίδι στο ‘Αντώνης Παπαδό-
πουλος’ και υπερτερεί το εκτός έδρας γκολ.

Η ΑΕΚ Λάρνακας εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο
τρόπο την ήττα του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα
(0-1) και αναρριχήθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πί-
νακα, έχοντας βέβαια συγκάτοικο για πρώτη φορά την
Ανόρθωση, ενώ άλλες φορές συγκατοικούσε με τον
ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, η ΑΕΚ, με τη νίκη της διατήρησε την
διαφορά της με τον Απόλλωνα στους +4 βαθμούς και προ-
σπέρασε για πρώτη φορά τον ΑΠΟΕΛ στο +1. 

Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ για ακόμα ένα ντέρμπι δεν ικανοποί-
ησε γενικά και μάλιστα μέσα στην καυτή του έδρα δέχθηκε
δύο ήττες, αφού προηγήθηκε η ήττα από την Ανόρθωση.
Στην 13η αγωνιστική τον δάμασε και ο Απόλλωνας και είχε
σαν αποτέλεσμα να πέσει για πρώτη φορά στην 3η θέση της
βαθμολογίας με 29 βαθμούς. Έτσι οι γαλαζοκίτρινοι που
φάνταζαν σαν το μεγάλο φαβορί του τίτλου, τώρα χρει-
άζονται ανασυγκρότηση, δουλειά και φυσικά επιστροφή στις
επιτυχίες για να επανέλθουν στην κορυφή.

Η ‘Μεγάλη Κυρία’ πέρασε διά πυρός και σιδήρου από το
Παραλίμνι, μέχρι να δαμάσει την τοπική Ένωση με 0-2 και
να πιάσει και αυτή την κορυφή για πρώτη φορά φέτος. Οδυ-
νηρή ήττα δέχθηκε η Ομόνοια μέσα στο Τσίρειο από την
ΑΕΛ που είδε νίκη μετά από 3 περίπου μήνες. Την κέρδισε με
2-1 και ήλθαν τα πρώτα χειμερινά… χαμόγελα.

Μέσα στο ‘Αμμόχωστος’ η Νέα Σαλαμίνα δεν κατάφερε
να δαμάσει τον Εθνικό Άχνας και υποχρεώθηκε σε ισοπαλία
2-2. Επανήλθε στις επιτυχίες ο Άρης μετά από δύο συνεχείς
ήττες (Ομόνοια – Ανόρθωση), κατάφερε μέσα στο Τσίρειο
να κερδίσει την Αγία Νάπα με 2-0 και έβαλε πλώρη για την
πρώτη εξάδα.

Στο Παφιακό η τοπική ομάδα της Πάφου και η Δόξα εξήλ-
θαν ισόπαλες 3-3, σ’ ένα παιχνίδια που όλα τα γκολ ήρθαν
στο β΄ ημίχρονο και ‘χόρτασαν’ τους φιλάθλους.
Να μην την ζαλίσει την Ανόρθωση η κορυφή…

Η νίκη στο Παραλί-
μνι και η άνοδος για
πρώτη φορά φέτος
στην κορυφή της βαθ-
μολογίας, σκόρπισε
πολύ μεγάλη ικανοποί-
ηση στις τάξεις της
Ανόρθωσης. Η ‘Κυρία’
εκμεταλλεύτηκε με
τον καλύτερο τρόπο
την ήττα του ΑΠΟΕΛ
από τον Απόλλωνα και
έτσι τα χαμόγελα στην

Ανόρθωσης, είναι πολύ πλατιά μετά και τη νέα νίκη της επί
της Ένωσης με  0-2, ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι η κορυφή…
ζαλίζει.

Ο Αντρέ Πάους, αφού μοίρασε συγχαρητήρια στους πο-
δοσφαιριστές του, τους κάλεσε παράλληλα να μείνουν
προσγειωμένοι, να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά, αφού
ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος στο πρωτάθλημα. Αρχής γε-
νομένης με την πρώτη αγωνιστική του Β΄ γύρου με το εκτός
έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ στο Τσίρειο.

Πέρυσι η ‘Κυρία’ βρισκόταν στην 5η θέση με το τέλος του
πρώτου γύρου, με 19 βαθμούς, 12 ολόκληρους πίσω από τον
πρωτοπόρο τότε ΑΠΟΕΛ. Φέτος είναι στην κορυφή με 30
βαθμούς, πήρε δηλαδή 11 βαθμούς περισσότερους και θα
μπορούσε να ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός, αν δεν έχανε το
ντέρμπι με τον Απόλλωνα στα χαρτιά. Η Ανόρθωση με-
τρούσε πέρυσι 6 νίκες, μια ισοπαλία και 6 ήττες. Φέτος έχει
9 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα στα χαρτιά, δηλαδή στο γή-
πεδο είναι αήττητη. Τα γκολ πέτυχαν από ένα οι Εντλοβού
(76΄) με πέναλτι και ο Μαρτίνεζ στο (90΄+2΄).

Ο Απόλλωνας κρατήθηκε όρ-
θιος για τον τίτλο

Με τους καλύτερους οιωνούς
άρχισε ο Δεκέμβριος για τον
Απόλλωνα. Σε αντίθεση με τον
Νοέμβριο, η νίκη επί του
ΑΠΟΕΛ, είναι μια ηχηρή ένδειξη
της αντεπίθεσης που θα κυνηγή-
σουν οι κυανόλευκοι στη συνέ-
χεια. Το γκολ του Γκιε Γκιε,
έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε
όλους πως ο Απόλλωνας είναι
εδώ, πως είναι ζωντανός και δεν
βγαίνει εύκολα από τη μάχη του
τίτλου.

Για τέταρτο συνεχόμενο ματς
η ομάδα της Λεμεσού δεν έφαγε
γκολ και αξίζει να αναφέρουμε
ότι ήταν μόλις η δεύτερη νίκη
του Απόλλωνα επί του ΑΠΟΕΛ μέσα στο νέο ΓΣΠ. Η πρώτη
ήταν πριν από 15 χρόνια…

Ο ΑΠΟΕΛ από την άλλη, δείχνει φοβερή αδυναμία να
πάρει ντέρμπι. Πριν δυο αγωνιστικές ηττήθηκε και από την
Ανόρθωση εντός έδρας, πριν τρεις αγωνιστικές έφερνε ισο-
παλία στο αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνοια. Η ομάδα του Τι-
μούρ Κετσπάγια κάπου έχει χάσει το ‘μέταλλο’  και τη στόφα
της ομάδας που κατάφερε διά πυρός και σιδήρου να παίρνει
στα μεγάλα παιχνίδια, κυρίως εντός έδρας.

Σε σύνολο 13 αγώνων, ο ΑΠΟΕΛ μετρά εννέα νίκες, δύο
ισοπαλίες και δύο ήττες, απολογισμός που κάθε άλλο παρά
τον κολακεύει. Το αντίθετο, αφού το φαινόμενο, να γνωρί-
σει δηλαδή την ήττα στο ΓΣΠ δύο φορές, στο πρώτο γύρο
πρωταθλήματος, παρουσιάστηκε ξανά όλη κι όλη μια φορά.

Την περίοδο 2000-2001, όταν οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθη-
καν στην 1η αγωνιστική από την Πάφο με 1-0 και στην 6η
(πάλι) από τον Απόλλωνα με 2-0.

Στον ορίζοντα προβάλλει πλέον ο αγώνας με την Σπάρτα
στο ΓΣΠ (Πέμπτη), παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρώσει τις
υποχρεώσεις του στο Γιουρόπα Λιγκ. Το καλύτερο φάρμακο,
όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι τίποτα άλλο από
τη νίκη, που εκτός από τα αγωνιστικά οφέλη θα φέρει και οι-
κονομικά έσοδα. Ο επόμενος αγώνας του ΑΠΟΕΛ είναι με
τον Ερμή στο ΓΣΠ.
Κατάθεση ψυχής

ΑΕΛ και Ομόνοια, για διαφορετικούς λόγους βρίσκονταν
στην κόψη του ξυραφιού και ήταν επόμενο ότι το παιχνίδι
στο Τσίρειο θα ήταν δυνατό παρά τεχνικό κι όντως έτσι
έγινε. Τελικά τη νίκη την πήρε η ομάδα που πάλεψε περισ-
σότερο κι εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τα λάθη της άλλης κι
αυτή ήταν η ΑΕΛ. 

Προηγήθηκε στο 60΄ με τον Σαρδινέρο και στο 75΄ με πέ-
ναλτι του Σέμα. Η Ομόνοια μείωσε στο 87΄ με κεφαλιά του
Σιέρνινταν.  Στατιστικά πέρασαν οκτώ αγωνιστικές για να
πετύχει νίκη η ΑΕΛ. Στην 4η αγωνιστική κέρδισε στο Τσί-
ρειο τον Ερμή με 1-0 και μετά ακολούθησαν τέσσερις ισο-
παλίες επί της Ομόνοιας, η οποία ήταν και η πρώτη του
Μάκη Χάβου στο πάγκο της Λεμεσιανής ομάδας.
Δεν αξιοποίησε την έδρα της

Σ’ ένα παιχνίδι γεμάτο δύναμη και πάθος, η Νέα Σαλαμίνα
είχε απώλειες στο ‘Αμμόχωστος’, με τον Εθνικό να ‘τσιμπάει’
το βαθμό της ισοπαλίας 2-2. Ένα αποτέλεσμα που δεν ικα-
νοποιεί τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι μπορεί να συνεχίζουν
την πορεία τους στις ψηλές θέσεις, έχασαν όμως την ευκαι-
ρία να πλησιάσουν στο -5 από την κορυφή. Η ισοπαλία για
τον Εθνικό (2-2) θεωρείται θετικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα
όταν ο βαθμός έρχεται μέσα από μια δύσκολη έδρα. Οι φι-
λοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 9΄ με τον Μιράντα, ισο-
φάρισαν οι γηπεδούχοι στο 27΄ με τον Μακρίεφ και το 2-1
έγινε στο 48΄ με τον Κούλη Παύλου. Στο 84΄ ο Εθνικός ισο-
φάρισε σε 2-2 με γκολ του Ομπρεγκόν.
Επανήλθε στα τρίποντα ο Άρης

Αυτός ο Άρης δεν πέφτει κατηγορία, ούτε δείχνει να πα-
ρουσιάζει τα ίχνη ‘αυτοκτονίας’ που συνήθιζε τα προηγού-
μενα χρόνια και στο τέλος πάντα την πλήρωνε. Η νίκη στο

Τσίρειο επί της Αγίας Νάπας (2-0) είναι πολύτιμη από κάθε
άποψη, κυρίως γιατί η Ελαφρά Ταξιαρχία επέστρεψε στις επι-
τυχίες μετά τις ήττες από Ομόνοια και Ανόρθωση και ανέ-
βηκε βαθμολογικά, αλλά και γιατί ήρθε απέναντι στην ου-
ραγό, άρα ήταν… έξι βαθμών.

Η Αγία Νάπα ούτε στην 13η αγωνιστική δεν γεύτηκε τη
χαρά της νίκης (η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα) και η
τελευταία θέση με τέσσερις βαθμούς είναι μια… φυσιολο-
γική κατάληξη των πραγμάτων μέχρι στιγμής. Η Αγία Νάπα
μετράει τέσσερις ισοπαλίες σε 13 αγωνιστικές.
Χόρτασαν... Γκολ

Ένα τρελό δεύτερο ημίχρονο πρόσφερε μπόλικο θέαμα και
έξι γκολ στο Παφιακό, όπου η Πάφος και η Δόξα εξήλθαν
ισόπαλες 3-3. Οι δύο ομάδες έπαιξαν για τη νίκη, όμως στο
τέλος πήραν από ένα βαθμό στην προσπάθεια που κάνουν
για παραμονή στην κατηγορία.
Η Συνέχεια…

Η 14η αγωνιστική είναι και η πρώτη του β΄ γύρου για το
πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας και όπως συνηθίσαμε εδώ και
αρκετούς μήνες (από την έναρξη του πρωταθλήματος), θα
διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές μέρες, Σάββατο, Κυριακή και
Δευτέρα. Θα είναι όμως μια αγωνιστική χωρίς τα μεγάλα
ντέρμπι, όμως όλα τα παιχνίδια κρύβουν τις δικές τους… πα-
γίδες και όποια ομάδα δεν ιδρώσει ή υποτιμήσει τον αντί-
παλό της, τότε με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή θα
γυρεύει το λάθος. Παιχνίδι που ξεχωρίζει το Σάββατο είναι
αυτό στο Τσίρειο μεταξύ της ΑΕΛ και της Ανόρθωσης, που
σίγουρα μετά τη νίκη της λεμεσιανής ομάδας επί της Ομό-
νοιας, αύξησε το ενδιαφέρον, όμως η ‘Κυρία’ μέχρι στιγμής
παρουσιάζεται ανώτερη και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το
τρίποντο.

Η άλλη ομάδα που διεκδικά τον τίτλο η ΑΕΚ θα φιλοξε-
νήσει την Πάφο και η ομάδα της Λάρνακας είναι και το φα-
βορί για τη νίκη.

- Την ίδια μέρα (Σάββατο), η Δόξα Κατωκοπιάς θα έχει για
αντίπαλό της τον Εθνικό Άχνας. Οι δύο ομάδες παρουσιά-
ζονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και το οποίο αποτέ-
λεσμα δεν θα είναι… έκπληξη.

- Την Κυριακή θα έχουμε το λεμεσιανό ντέρμπι μεταξύ του
Άρη και του Απόλλωνα. Η Ελαφρά Ταξιαρχία με την αρκετά
καλή παρουσία της μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα έδωσε
νέο ενδιαφέρον για τον αγώνα και αναμένεται με πολύ εν-
διαφέρον.

- Στο ‘Τάσος Μάρκου’ η Ένωση Παραλιμνίου θα έχει για
αντίπαλό της την Αγία Νάπα, ομάδα που χρησιμοποιεί το
ίδιο γήπεδο με την Ένωση. Το παιχνίδι έχει το δικό του εν-
διαφέρον, με την Ένωση να είναι πιο κοντά στη νίκη, αφού
προέρχεται από τρεις συνεχείς καλές παρουσίες (νίκη, ισο-
παλία, ήττα), ενώ η Αγία Νάπα ακόμα ψάχνεται για το κα-
λύτερο αποτέλεσμα. 

- Τέλος την Κυριακή, στο ‘Αμμόχωστος’, για δεύτερη συ-
νεχή αγωνιστική η Νέα Σαλαμίνα θα είναι γηπεδούχος και
αυτή τη φορά θα έχει για αντίπαλό της την απρόβλεπτη
Ομόνοια. Με νίκη οι Ερυθρόλευκοι σίγουρα εξασφαλίζουν
μια θέση στην πρώτη εξάδα, ενώ αντίθετα για τους πράσι-
νους η ήττα θα τους  φέρει να διεκδικούν την 6η θέση… των
πλέι-οφ.

- Την Δευτέρα θα πέσει η αυλαία της 14ης αγωνιστικής με
τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ και του Ερμή Αραδίππου. Η νίκη και
η επιτυχία στα τρίποντα για τους γαλαζοκίτρινους είναι…
μονόδρομος και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι ότι
χειρότερο.
Τη Δευτέρα η κλήρωση του Κυπέλλου

Η κλήρωση του δεύτερου γύρου του Κυπέλλου Α΄ και Β΄
Κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
2015. Η κλήρωση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ
στη Λευκωσία στις 12.00 το μεσημέρι. Στην κλήρωση θα
συμμετάσχουν οι ακόλουθες 16 ομάδες: Ν. Σαλαμίνα, Ν&Σ.
Ερήμης, Αναγέννηση Δερύνειας, ΑΣΙΛ, Άρης, Αγία Νάπα,
Εθνικός Άχνας, Απόλλωνας, Ανόρθωση, Ομόνοια, Ολυμ-
πιακός, Ερμής, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΚ και Πάφος. Στη φάση
αυτή, οι αγώνες είναι διπλοί. Διαθέσιμες ημερομηνίες για
τους αγώνες του β΄ γύρου είναι οι 6, 13, 20 και 27 Ιανουαρίου
2016. n

Για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Χειμώνα η ΑΕΚ Λάρνακας
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η απειλή της τρομοκρατίας είναι αληθινή,

αλλά θα την ξεπεράσουμε.

Μπαράκ Ομπάμα,

Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Είμαι περισσότερο πεπεισμένος από ποτέ ότι

η λύση του κυπριακού είναι κοντά.

Τζον Κέρι,

ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής τεχνη-
τών χρονοδιαγραμμάτων στο Κυπριακό δεν
θα ήταν παραγωγική για τις προσπάθειες
επίλυσής του.
Σεργκέι Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Η μετανάστευση μπορεί να εμπλουτίσει τη
Γερμανία, ακόμη και να παρακινήσει τους
Γερμανούς να μάθουν περισσότερα για τον
χριστιανισμό.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Aν η Ευρώπη δεν αλλάξει, οι ευρωπαϊκοί θε-
σμοί κινδυνεύουν να γίνουν οι καλύτεροι
σύμμαχοι της Μαρίν Λε Πεν και όσων προ-
σπαθούν να την μιμηθούν.
Ματέο Ρέντσι, 
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Η Τουρκία θα μετανιώσει περισσότερο από
μία φορά για την κατάρριψη του ρωσικού
μαχητικού. 
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Παραμύθια Πράβδας οι κατηγορίες Ρωσίας

για αγορά πετρελαίου από ISIS.

Αχμέτ Νταβούτογλου,

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Τα βρετανικά πλήγματα στη Συρία είναι πα-

ράνομα και στηρίζουν την τρομοκρατία. 

Μπασάρ αλ Άσαντ,

Πρόεδρος της Συρίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Το Κογκρέσο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συν-
δικάτων (ETUC) πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις
29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε με

την εκλογή Προέδρου και Γραμματείας και υιοθέτηση του
προγράμματος δράσης της Συνομοσπονδίας για την περίοδο
2016 – 2019 ενώ συμφωνήθηκαν και βελτιώσεις στο Κατα-
στατικό. 

Στο Κογκρέσο συμμετείχε ενεργά η Ομοσπονδία Ευρω-
παϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων EPSU με 16 αντιπροσώπους και 5 αναπληρωτές και
αριθμό παρατηρητών που περιλάμβαναν εκπροσώπους του
δικτύου νεολαίας και της περιφέρειας Ρωσίας-Κεντρικής
Ασίας. Από πλευράς της EPSU κατατέθηκαν εισηγήσεις που
σε μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκαν και θα συμπεριληφθούν στις
προγραμματιζόμενες δράσεις της Συνομοσπονδίας.  

Πιο συγκεκριμένα η EPSU ετοίμασε και κατάθεσε προτά-
σεις στο Κογκρέσο που αναφέρονται σε βασικά θέματα που
απασχολούν τις Οργανώσεις μέλη της και γενικότερα τους
εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα στην Ευρώπη και είναι επι-
θυμητό με τα θέματα αυτά να ασχοληθεί η Συνομοσπονδία
στην επόμενη περίοδο δράσης. 

Όλα αυτά τα θέματα, που αναφέρονται πιο κάτω, περιλή-
φθηκαν στο πρόγραμμα της Συνομοσπονδίας:

• Δημόσιες δαπάνες για δημόσιο όφελος: Τονίστηκε η
ανάγκη για επενδύσεις από το δημόσιο σε δημόσιες υπηρε-
σίες και σε κοινωνική υποδομή, και η επιτακτική ανάγκη
όπως τα έσοδα από αυτές τις επενδύσεις επιστρέφονται στο
λαό. Καταβλήθηκε επίσης προσπάθεια να επηρεασθεί η θέση
της Συνομοσπονδίας στα προγράμματα Συνεργασίας Δημό-
σιου-Ιδιωτικού Τομέα (γνωστά ως PPPs Public-Private Part-
nerships). Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για αναβάθμιση στην
ατζέντα δράσης και τους θέματος των καιρικών αλλαγών,
θέμα το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα δρά-
σης. 

• Τερματισμός των ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων υπη-
ρεσιών: η αντιπροσωπεία της ΕPSU προσπάθησε να δια-
σφαλίσει τη σαφή αντίθεση
του προγράμματος της Συνο-
μοσπονδίας στην περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση δημόσιων
υπηρεσιών που προνοούνται
και με τις εμπορικές συμφω-
νίες της ΕΕ με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες (ΤΤΙΡ, CETA,
TISA). 

• Δίκαιη και προοδευτική φορολόγηση: τονίστηκε η ση-
μασία της ανάπτυξης κοινών αρχών στα θέματα δίκαιης και
προοδευτικής φορολόγησης, όπως και κατά της φορο-απο-
φυγής και άλλων συναφών πρακτικών. 

• Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στο δημό-
σιο τομέα και τις δημόσιες υπηρεσίες: τονίστηκε η εφαρμογή
της αρχής της ικανοποίησης των αναγκών για προσφορά
αξιόπιστων και ίσων ευκαιριών στους πολίτες σε τομείς όπως
για παράδειγμα η υγεία, η παιδεία, οι δημόσιες μεταφορές,
οι υπηρεσίες αποβλήτων κ.α.. Ταυτόχρονα δίδεται έμφαση
και στην επιτακτική ανάγκη για κατοχύρωση της ισότητας
των φύλων στις δημόσιες υπηρεσίες.

• Κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για
όλους τους εργαζόμενους περιλαμβανομένων και των εργα-
ζομένων στο δημόσιο. Διαπιστώνεται ότι μεγάλος αριθμός
εργαζομένων στο δημόσιο στερούνται συνδικαλιστικών δι-
καιωμάτων περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων για
πληροφόρηση και διαβούλευση και η EPSU τονίζει την
ανάγκη για έγκριση νομικού πλαισίου που θα καλύπτει
όλους τους εργαζόμενους περιλαμβανομένων και των εμ-
πλεκομένων σε αναδιαρθρώσεις. 

• Για την ισότητα των φύλων η δημοσιοϋπαλληλική ομο-
σπονδία τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της ίσης αμοιβής για
εργασία ίσης αξίας και την ανάγκη για εδραίωση δημόσιων

υπηρεσιών ποιότητας. Ζητείται επίσης από τη Συνομοσπον-
δία να υποστηρίξει τη λήψη μέτρων για δικαιότερη κατανομή
της εργασίας και των οικογενειακών υποχρεώσεων για πα-
ράδειγμα με προαγωγή των γονικών δικαιωμάτων για άν-
δρες εργαζόμενους παράλληλα με την εισαγωγή δικαιωμά-
των γενικότερα για όσους έχουν τη φροντίδα παιδιών. 
Αποφάσεις που λήφθηκαν 

Γενικά τα έγγραφα που υιοθετήθηκαν από το Κογκρέσο
κατοπτρίζουν τις θέσεις και τις ανησυχίες της Ομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων και τονίζουν την ανάγκη για μια πιο δυναμική ΕΤUC
η οποία θα είναι σε θέση να αν ανταποκριθεί αποτελεσματι-
κότερα στις ανάγκες της στα εγειρόμενα από το πρόγραμμα
της ΕΕ με την ανάπτυξη κοινού συνδικαλιστικού προγράμ-
ματος. Τούτο προϋποθέτει καλύτερο συντονισμό με τις εθνι-
κές συνομοσπονδίες και ομοσπονδίες. 

Η αντιπροσωπεία της ΕPSU συμμετείχε ενεργά στις εργα-
σίες του Κογκρέσου και ζήτησε αποτελεσματική προώθηση
των αιτημάτων για διαφάνεια στα θέματα εταιρικού φόρου
και δημόσιων προσφορών. 

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κογκρέσου εντάσσεται
και η ομιλία της Υπουργού Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σουηδίας Aida
Hadjialic. Η Υπουργός, η οποία πήγε στη Σουηδία ως παιδί
πρόσφυγας και στην ομιλία της ανάφερε ότι επειδή πήρε
πολλά από τη νέα της χώρα όχι μόνο στον τομέα της εκπαί-

δευσης είναι αποφασισμένη να
αποδώσει δέκα φορές περισσό-
τερα στην κοινωνία. 

Η Mary Robinson του ομώ-
νυμου Ιδρύματος Κλιματικής
Δικαιοσύνης May στην ομιλία

της τόνισε ιδιαίτερα το συσχετισμό των περιβαλλοντικών
θεμάτων με τα συμφέροντα των εργαζομένων και την
ανάγκη για θετική διαχείριση των κλιματικών αλλαγών  που
τη χαρακτήρισε “κλιματική δικαιοσύνη”. Η ομιλία δόθηκε
στα πλαίσια εκδήλωσης του Κογκρέσου με θέμα “Η εργασία
μας εξαρτάται από τον πλανήτη μας”. 
Μελλοντική δράση

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΤUC η οποία συνήλθε στις
27 – 28 Οκτωβρίου αποφάσισε να προωθήσει προτάσεις που
κατατέθηκαν και υιοθετήθηκαν στο Κογκρέσο και ιδιαίτερα
την αναδιάρθρωση της, για καλύτερη λειτουργία και αποτε-
λεσματική προώθηση των αιτημάτων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΤUC συμφώνησε επίσης με
εντολή για αυτόνομη συμφωνία πλαίσιο για την Ενεργό Γή-
ρανση και Αλληλεγγύη των Ηλικιακών Κατηγοριών για
ανάληψη  δράσης στον κοινωνικό διάλογο και το πρόγραμμα
εργασίας 2015-2017. Για το θέμα αυτό υπάρχει ήδη συμφω-
νία των εργοδοτών για διαπραγμάτευση αυτόνομης σύμβα-
σης. Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική πλευρά η σύμβαση πρέ-
πει να διασφαλίζει την πρόσληψη ατόμων μεγάλης ηλικίας
και διατήρηση τους στην απασχόληση σε συνθήκες υγείας
μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης τους, να επιτρέπει τη διά-
δοση γνώσης και εξειδίκευσης μεταξύ των εργαζομένων δια-
φόρων ηλικιών και ταυτόχρονα να βοηθά την απασχόληση
των νέων σε συντηρήσιμη και ποιοτική εργασία. Η EPSU θα
συμμετέχει στην διαπραγματευτική ομάδα. n

Πλούσιο πρόγραμμα τριετούς δράσης ΕΤUC
με ενεργό συμμετοχή και της ΕPSU
Κήρυξη έναρξης το Κογκρέσο στο Παρίσι 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα
φρουρός στα δίκαια εργαζομένων


